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شكر وعرفان

الحمد والشكر للمولى العلي القدير على توفيقه وعونه لنا في إتمام هذا البحث
المتواضع.
أنه ليشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير
ألستاذنا الفاضل المشرف الدكتور "حواس محمد" الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث
وقدم لنا يد العون والمساندة ولم يبخل علينا بوقته وجهده المقدر.
كما نتوجه بشكرنا إلى جميع أساتذة التاريخ الذين أفادونا بنصائحهم القيمة وزودونا
بالمعلومات.
كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل من أمد لنا يد العون من قريب أو بعيد
في سبيل إنجاز بحثنا هذا

إهداء
اهدى هذا العمل إلى أغلى وأثمن جوهرتين في الوجود قرة عيني والدي
العزيزين اللذان أوصى بهما المولى وقال فيهما عز وجل "وال تقل لهما أف
وال تنهر هما وقل لهما قوال كريما"
الى التي ضحت من أجلي وسهرت على خدمتي الى صاحبة القلب
الحنون والتي كانت يد العون أمي فتيحة بلحاج الجياللي
الى الذي كان سندا ورباني على مكارم األخالق المثلى وقدوتي أبي
امحمد لعريبي أطال اهلل في عمره
الى كافة اقربائي ،الى األستاذ المشرف الدكتور "حواس محمد "
والى كل من ساندني من قريب أو بعيد إلنجاز هذا العمل.

فاطمة الزهراء
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أحالم

قائمة المختصرات:
أ-باللغة العربية:
ج

الجزء

د.س

دون سنة

تق

تقديم

ص

الصفحة

ط

الطبعة

د.ب

دون بلد

ت.ر

ترجمة

د.ط

دون طبعة

لتت

لجنة التنسيق والتنفيذ

جتو

جبهة التحرير الوطني

ب-باللغة الفرنسية:
Conseille national de la revolution algérienne
Le comite de cordinetion et execution
Gouvernment provisoire de la république algérie

CNRA
CCE
GPRA

مقدمة

المقدمة
مقدمة:
تعتبر النصوص الوثائقية ذات أهمية بالغة في الدراسات التاريخية كونها تؤرخ لمرحلة
من المراحل ،فهي تحتوي على مادة فكرية ثرية ،والنصوص األساسية للثورة الجزائرية هي
وثائق تاريخية تعبر عن فكرها وبرنامجها وتصورها المستقبلي ،فهي أهم المصادر التي نفهم
من خاللها اهداف الثورة ومبادئها وسياساتها وحجم األفكار التي كانوا يعقدونها على الثورة
وايديولوجيتها ،وتشكل النصوص الثالث للثورة (بيان أول نوفمبر 0591م ،ميثاق الصومام
0591م ،ميثاق طرابلس 0512م) ،أهم تلك النصوص التي كشفت لنا عمى دار في ذهن
مسؤولي الثورة من أهداف وخطط العمل الثوري.
وتعد هذه المواثيق مادة هذه الدراسة ومحاور البحث العلمي والتاريخي لها ،كونها
تشكل مخزون فكري وايديولوجي الذي عرفت منه الثورة مقومات النشاط والحركة ،وأسهمت
في وضع األسس والمبادئ التي بعثت من خاللها الدولة الوطنية.
وألهمية الموضوع جاءت دراستنا تحت عنوان :مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية
وانعكاساتها على العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية (.)0512-0591
أسباب اختيار الموضوع:
ترجع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية أبرزها:
أوال :أسباب ذاتية
 الرغبة الشخصية في تناول هذا الموضوع. التشجيع الذي تلقيناه من طرف األستاذ المشرف الدكتور "حواس محمد" الذي أعطانادفعا قويا لهذا الموضوع.
 محاولتنا لدراسة وكتابة تاريخ ثورتنا المجيدة كتجربة أولى في مسار دراستنا الجامعية(الماستر) كونها أول تجربة لنا إلنجاز مذكرة التخرج.
أ

المقدمة
ثانيا :أسباب موضوعية:
 قلة االهتمام بدراسة مواثيق الثورة التحريرية كونها تمثل المادة األولى لتطورات الثورة ،وفيوضع أسس بناء الدولة الجزائرية الحديثة.
 القراءة العلمية والتاريخية للمضامين الفكرية والسياسية ،في إطار األسس والحقائقالتاريخية للنصوص األساسية والمواثيق الكبرى للثورة من بيان أول نوفمبر ،وميثاق
الصومام ،وبرنامج طرابلس فدراسة الثورة التحريرية ال يكفي بدراسة األحداث وتحليلها
تحليال جافا بل البد من قراءة النص األصلي ما يعطي الحادثة معناها الحقيقي.
أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 ابراز قيمة هذه المواثيق. وضع هذه المواثيق في سياقها التاريخي الذي كان سائدا آنذاك عشية صياغتهاواعدادها.
 تمكين الطالب ودراسي التاريخ من االطالع على أدبيات الثورة التحريرية والوقوف علىإنتاج قادتها وهيئاتها من سياسات وأفكار ومعرفة مختلف أبعاد الثورة الفكرية السياسية
االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية.

ب

المقدمة
إشكالية البحث:
لدراسة الموضوع وضعنا إشكالية أساسية تمثلت في :إلى أي مدى ساهمت المواثيق
في إرساء مبادئ الثورة التحريرية وتنظيمها لتحقيق أهدافها؟ وفيما تمثلت انعكاسات قيم هذه
المواثيق على بناء الدولة الوطنية؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح جملة من التساؤالت استنبطت أساسا من مختلف
جوانب البحث وتتمركز في:
 ما هي األفكار التي احتواها البيان النوفمبري في مضمونه؟ وفيما تمثلت أبعاد هذاالبيان؟
 كيف ساهمت مبادئ هذا البيان في تجسيد المشروع الثوري وبناء الدولة الوطنية؟ ما مدى نجاعة الق اررات التنظيمية التي نص عليها ميثاق الصومام؟ فيما تمثلت المهام التي قامت بها كل من المجلس الوطني ولجنة التنسيق والتنفيذ خاللمسارها الثوري؟
 ما هي أهم المحاور التي احتواها ميثاق طرابلس؟ وفيما تمثل دوره في بناء الدولةالوطنية؟
حدود البحث:
قمنا بتحديد إطار مكاني وزماني لدراستنا وتمثال في:
اإلطار المكاني :وينحصر في الجزائر.
اإلطار الزماني :ويمتد من  0591إلى  ،0512في بداية هذا اإلطار أي سنة 0591م ،وهي
سنة اندالع ثورة نوفمبر ،وصدور أول بيان لها بيان أول نوفمبر ،ثم نمر لميثاق الصومامعام

ج

المقدمة
0591م ،الذي يعبر عن مرحلة من مراحل الثورة التحريرية ودراسة هذا الميثاق إلى برنامج
طرابلس  ،0512وبه أنهيت مجال دراستي لهذا الموضوع.
منهج البحث:
ولمعالجة هذا الموضوع واإلجابة عن إشكاليته اتبعنا منهجين وهما:
المنهج التاريخي الوصفي وقد استخدمناه في سياق بعض الوقائع التاريخية ،وسرد عناصرها،
وكذا رصد وتسجيل أهم النصوص ،اآلراء ،المواقف ،...وكذا المنهج التحليلي الذي
استخدمناه في تحليل وقراءة مضامين و أفكار النصوص والمواثيق المدروسة وتحليل مادتها.
خطة البحث:
وقد اعتمدنا في انجاز بحثنا هذا على خطة بحث تتكون من مقدمة ثم ثالثة فصول
بعدهم خاتمة ومالحق وتليها قائمة ألهم المصادر والمراجع المعتمد عليها وهي كاآلتي:
 الفصل األول :جاء بعنوان بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية وتضمنهذا الفصل ثالثة مباحث ،المبحث األول تناولنا فيه فكرة البيان وصدوره وقراءة في
مضامين البيان باإلضافة إلى أهم أبعاده ،أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه إلى العمل
الثوري من خالل البيان من عمل سياسي ودبلوماسي ،وعمل عسكري ،والمبحث الثالث
تناولنا فيه مالمح الدولة الوطنية التي جاء بها البيان النوفمبري.
 الفصل الثاني :جاء بعنوان ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية،وتضمن هذا الفصل ثالث مباحث ،األول تناولنا فيه ظروف انعقاد مؤتمر الصومام
وصدور ميثاقه ،وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى النشاط السياسي والعسكري من خالل
الميثاق ،أما المبحث الثالث تطرقنا إلى معالم الدولة الوطنية التي نص عليها ميثاق
الصومام.
د

المقدمة
 الفصل الثالث :جاء بعنوان برنامج طرابلس من الثورة التحريرية إلى بناء الدولة الوطنية،وتضمن ثالثة مباحث ،األول تناولنا فيه ظروف انعقاد المؤتمر من مجريات أحداث
ا النعقاد وصدور الميثاق ،والمبحث الثاني تطرقنا فيه إلى المحاور الكبرى التي جاء بها
برنامج طرابلس ،أما المبحث الثالث تطرقنا إلى دور هذا الميثاق في بناء الدولة الوطنية
من خالل سياسته االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسة الخارجية.
وأنهينا البحث بخاتمة كانت عبارة عن استنتاجات لإلشكالية المطروحة وأرفقنا البحث
بمالحق ذات صلة بالموضوع وفهرس المحتويات.
أهم المصادر والمراجع:
أما فيما يتعلق بالمادة العلمية التي اعتمدنا عليها في انجاز هذا البحث فكان من
أبرزها" :النصوص األساسية لجبهة التحرير الوطني" ،وهي بمثابة الوثيقة المرجعية األولى أو
المادة األولى في الدراسة لموضوعنا باإلضافة إلى مصادر أخرى :محمد حربي في كتابه
"جبه ة التحرير الوطني بين األسطورة والواقع" الذي أفادنا من خالل مادته التاريخية في
تحليل وتفسير أيديولوجية جبهة التحرير الوطني ،وعلي هارون في كتابه "خيبة االنطالق"
الذي أفادنا في تتبع مختلف مراحل انعقاد مؤتمر طرابلس ،وتحليل مضمون برنامجه،
باإلضافة الى عمار قليل في كتابه "ملحمة الجزائر الجديدة" وقد شكلت جميعها مصادر
أساسية للبحث ،وهذا إضافة إلى جملة من المراجع منها محمد جغابة في كتابه "بيان أول
نوفمبر دعوة إلى الحرب رسالة للسالم" استخدمناه في تحليل أفكار البيان وهو من أبرز
المراجع التي قدمت تحليال علميا للبيان النوفمبري ،باإلضافة إلى محمد لحسن زغيدي في
كتابه "مؤتمر الصومام وتطور الثورة التحرير الوطني الجزائرية" ،افادنا في تحليل ما جاء في
ميثاق الصومام من خالل تتبعه لمختلف مراحل ومحطات الثورة التي تطرق إليها الميثاق،
أما فيما يتعلق بالرسائل الجامعية ،فكانت أهم رسالة اعتمدنا عليها "يوسف قاسمي بعنوان
مواثيق الثورة الجزائرية-دراسة تحليلية ،"0512-0591 -كما ساعدتنا في اإلحاطة ببعض
ه

المقدمة
جوانب الموضوع ،والتعرف على المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة ،أما فيما يتعلق
بالمقاالت والدوريات فقد استخدمنا "مجلة المصادر ومجلة الدراسات التاريخية ...الخ".
صعوبات البحث:
وكغيرنا من الطلبة الباحثين ،فقد واجهتنا العديد من العراقيل في انجاز هذا البحث
وكان من أهمها:
 الظروف الصحية التي مست الجزائر جراء الوباء العالمي المتمثل في جائحة كوروناالتي حرمتنا من االستغالل األمثل لإلمكانيات المتاحة عبر مكتبة الجامعة واألرصدة
األرشيفية ومراكز البحث العلمي.
 صعوبة تناول هذا الموضوع نظ ار لتشعبه في بعض مراحل الدراسة. قصر المدة الزمنية في إنجاز أو إلعداد المذكرة ،ألن البحث العلمي يتطلب الوقتالكافي لإلحاطة الشاملة بالمادة العلمية والتحليل الدقيق لها.
وبالرغم من هذه الصعوبات إال أننا استطعنا تجاوزها وتمكنا من إتمام هذا العمل الذي
تم بعون المولى عزوجل وبتوفيقه.
وفي األخير نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في انجاز هذا العمل وفي مقدمتهم
األستاذ المشرف الدكتور "حواس محمد" الذي لم يبخل علينا بتوجهاته ونصائحه القيمة.

و

الفصل األول :بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية
المبحث األول :تاريخية البيان النوفمبري
المبحث الثاني :العمل الثوري من خالل البيان
المبحث الثالث :مالمح الدولة الوطنية النوفمبرية

الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

يتطلب اإلعالن عن الثورة المنظمة التي تهدف إلى التحرير والتغيير ،ضرورة
التعريف بها من أجل التقديم والتنوير ،وهو ما يستلزم على قادتها تقديم بيان واعالن سياسي
يضمن التعريف بها وبأهدافها ودوافع إندالعها ،والتنظيم الذي يقودها ،كذلك انتمائها
الحضاري وبعدها النضالي وماذا تحمل من أبعاد أخرى وآمال للشعب وتطلعاته ،فكان
الشيء الذي ناقشه القادة الستة وأولوه أهمية خاصة ،وهو ما يستوجب التعريف بالعمل قبل
العامل كونهم غير معروفين على الساحة الوطنية ،فتقرر إعداد بيان سياسي يرافق اندالع
الثورة.
بيان أول نوفمبر 0591م ،الذي يعتبر أهم وثيقة الثورة التحريرية ومطلع أدبيات
الحركة الوطنية ممثال بذلك منعرجا حاسما ومرحلة انتقالية بدايتها بتفجير الثورة واإلعالن
عن الكفاح المسلح من أجل االستقالل واسترجاع السيادة.
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

المبحث األول :تاريخية البيان النوفمبري
المطلب األول :فكرة البيان وتحريره
جاء بيان أول نوفمبر 0591م مستهال بالنداء متوجها مباشرة إلى الشعب الجزائري
دون وسيط وبكل مكوناته للقيام بالكفاح المسلح ،1يوم الفاتح نوفمبر 0591م ،السادس من
ربيع األول 0831ه .فهو نص تاريخي يحمل صبغة سياسية ،وهو ميثاق وبالغ اندالع
الثورة التحريرية والوثيقة األولى المعرفة لها ،أصدرته األمانة العامة لجبهة التحرير الوطني
وفي الواقع أن أي بيان سياسي ال يمكن صياغته هكذا بجرة قلم بل يتطلب التشاور
والتفكير لتوضيح األفكار واختيار الكلمات المناسبة ،فقد وقع التفكير والمناقشة بشأن البيان
حول ضرورته ومحتواه بين القادة الستة طيلة اجتماعاتهم الدورية التي عقدوها شهر أكتوبر،2
حيث كلفت اللجنة الستة السيدين :محمد بوضياف وديدوش مراد بكتابة النص الذي سيبث
مع إنطالقة الثورة.3
وحسب عيسى كشدة « أن بوضياف وديدوش مراد كانا يقومان بصياغة أفكار البيان
مستوحاة من مبادئ الحركة الوطنية ولوائح مؤتمرات حركة انتصار الحريات الديمقراطية ».4

1

محمد جغابة ،بيان أول نوفمبر ،دعوة إلى الحرب ،رسالة للسالم ،تقديم العربي ولد خليفة ،د ط ،دار هومة ،الجزائر،

 ،2102ص .08
2

حورية ومان ،يوسف تلمساني ،البعد المغاربي للثورة التحريرية الجزائرية من خالل مواثيقها األساسية بيان أول نوفمبر

 0591وميثاق الصومام  21أوت  ،0591مجلة العلوم االجتماعية ،جامعة الجياللي بونعامة ،خميس مليانة ،الجزائر،
العدد  ،21سبتمبر  ،2103ص .221
3

عمار قليل ،ملحمة الجزائر الجديدة ،ج ،0دار البعث ،الجزائر ،0550 ،ص .038

4

عيسى كشيدة ،مهندسو الثورة ،ط ،2منشورات الشهاب ،الجزائر ،2101 ،ص .018
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

ووقع اختيارهما على المناضل محمد العيشاوي ،1نظ ار لكفاءته في الصياغة والرقن
وما يتمتع به من ثقافة قانونية ومن تجربة نضالية في صفوف الحزب ما أهله ليرشح لكتابة
البيان.2
يذكر عيسى كشيدة« أن محمد بوضياف التقى بالمناضل محمد العيشاوي الذي كان
يعمل صحفيا في باريس في مجلة "موند آراب" (العالم العربي) والتمس منه خدمة لتحرير
وثائق دعائية سرية ،وأعطاه العيشاوي موافقته ».3
أما عن مراحل صياغة وكتابة البيان في محل السيد كشيدة ،كما أشرنا أعاله عن
قول كشيدة كان سي الطيب ،4يدلي بأفكار مستوحاة عن برنامج الحركة من أجل انتصار
الحريات الديمقراطية الذي أعد أثناء مؤتمر 0598م ،وكان العيشاوي يحاول أن يركبها في
جمل مفيدة وعندما تمت الكتابة اجتمع بوضياف بمجموعة الستة مرتين وتالهما على
مسامعهم.5
في اجتماعها األخير الذي عقد يوم  28أكتوبر 0591م ،بالرايس حميدو غرب
العاصمة لمناقشة آخر التحضيرات ،وتم فيه الفصل النهائي في البيان الذي قدم من طرف

1

محمد العيشاوي :ولد في 22جانفي  0520بسي مصطفى بوالية بومرداس توقف عن التعليم من أجل الشغل ،تعلم الرقن

في الحرب العالمية الثانية ،انضم لحزب الشعب سنة  ،0511عمل صحافي في مجلة باريس بمجلة "موند آراب" (العالم
العربي) ،عمل بالجزائر في منصب مداوم بمقر الحزب وتعاون مع لحول سنة  ،0591وعمل محر ار في جريدة "اللجيري
ليبر" (الجزائر الحرة)( ،ينظر :محمد لحسن زغيدي ،بيان أول نوفمبر  0591وأبعاده ،مجلة الدراسات التاريخية ،كلية العلوم
اإلجتماعية ،جامعة الجزائر ،2الجزائر ،2102 ،العدد  ،01ص ص .)231-235
2

نفسه ،ص .235

3

عيسى كشيدة ،المصدر السابق ،ص .012

4

سي الطيب ،اإلسم لمحمد بوضياف.

5

عيسى كشيدة ،المصدر السابق ،ص .018
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

محرريه(،1محمد بوضياف 2وديدوش مراد) واتفق على كتابته وتوزيعه ونقله إلى الخارج ليذاع
على أمواج "صوت العرب" من القاهرة في الوقت المحدد له.
وبالنسبة لرقنه وسحبه تم اختيار المنطقة الثالثة بعيدا عن أعين العدو ،واختيرت
المنطقة الثالثة لقربها من العاصمة ولتوفير إمكانيات الرقن والسحب لوجود اآللتين الالزمتين
للمهمة وامكانية نقله في وقت مناسب.3
فاستدعي محمد العيشاوي من طرف ديدوش مراد ،4الذي سلمه مبلغا ماليا لشراء
عشر رزمات ورق وعلبة "ستنسيل" وقارورتين من حبر (رونيوكوريس) ،ومساكة أوراق
وزجاجة من ممحاة التصحيح.
وادخل ديدوش العيشاوي في اتصال مع كريم بلقاسم وتم تكليف عمر أوعمران ،5نائب
كريم بلقاسم الذي أخذه إلى منطقة القبائل تحديدا في قرية اغيل ايموال ،يوم  23أكتوبر
وهناك وجد المحرر آلة راقنة وجهاز استنساخ.

1حورية ومان ،يوسف تلمساني ،المرجع السابق ،ص .221
2

محمد بوضياف :ولد يوم  28جوان  0505في المسيلة ،وضع نفسه في خدمة الحركة الوطنية ،ناضل في صفوف حزب

الشعب وفي المنظمة الخاصة مسؤوال عن ناحية قسنطينة ،كان أبرز الشخصيات في تجمع أنصار الكفاح المسلح خالل

سنتي  ،0591-0598اختطف في حادثة اختطاف الطائرة في 22اكتوبر ،0591اغتيل يوم  15سبتمبر( ،0552ينظر:
مسعود عثماني ،مصطفى بن بولعيد مواقف وأحداث ،ط ،1منقحة ،دار الهدى ،الجزائر ،2108 ،ص .)12
3

محمد لحسن زغيدي ،بيان أول نوفمبر  0591أبعاده ،المرجع السابق ،ص .232

4

ديدوش مراد :ولد سنة  0523بالجزائر انخرط في حزب الشعب الجزائري ابان الح ع  2انتدب في  0513لتأطير

المنظمة الخاصة عين قائدا لمنطقة شمال قسنطينة استشهد في معركة واد كركر (ينظر:شارل أنري فافرود ،الثورة
الجزائرية ،تر:كابوية عبد الرحمن ،طبعة خاصة ،منشورات دحلب ،الجزائر ،2101 ،ص .)201
5

عمر أوعمران :ولد سنة  0505بمنطقة القبائل ،مناضل في حزب الشعب ،نائب كريم بلقاسم في قيادة منطقة القبائل سنة

 ،0591ثم قائد الوالية الرابعة سنة  ،0591عضو في المجلس الوطني للثورة ،مندوب لجنة التنسيق والتنفيذ لتحضير
القاعدة الشرقية توفي سنة ( ،0512ينظر :نفسه ،ص .)203
11

الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

حيث حضر البيان تحضي ار محكما وسحب في مرة األولى  011نسخة من النداء
وفي المرة الثانية  0211نسخة ،ونقلت في  80أكتوبر  0591إلى العاصمة.

1

كما يجب أن نشير إلى أن البيان األصلي كتب باللغة الفرنسية ثم ترجم بعدها إلى
اللغة العربية  0593من طرف مسؤولي الواليات.

2

ويذكر محمد جغابة أن الوثيقة كتبت باللغة الفرنسية وال يعتبر ذلك عيبا او تقصي ار
وانما كان نتيجة وضع استثنائي ومن باب الواقعية ،كما أشار أيضا إلى عنوان الوثيقة الذي
جاء باللغة الفرنسية تحت اصطالح ( )Proclamationوالذي قد يترجم إلى بيان ،نداء،
إعالن ،وأن البيان حسب جغابة يحتوي على كل العناصر التعريفية لكلمة البيان ،وأشار
أيضا أن هذه ا لكلمة كانت متداولة في أدبيات الحركة الوطنية بمختلف حساسياتها وذكر
على سبيل المثال أحباب البيان ،البيان الجزائري.

3

أما بالنسبة لقراءة نص البيان يتبين للباحث المتمعن فيه أنه غير عادي من حيث
اختيار الكلمات والمصطلحات السياسية والتاريخية وكيفية ترتيبها وتنسيقها في جمل سياسية
ذات دالالت ومعاني فعند قراءته تتضح نتائج جديدة ومفاتيح عديدة.

4

فبيان أول نوفمبر  0591أول رصاصة إعالمية إيديولوجية تطلقها الثورة التحريرية
تضمن مختلف العناصر المتعلقة بجبهة التحرير الوطني ،وأهدافها ووسائل عملها ،كما يمكن
اعتباره إعالن حرب ونداء سلم في نفس الوقت كونه تضمن شروط التفاوض ومقترحات
حول تنظيم العالقات المستقبلية بين الجزائر وفرنسا.

1

5

عيسى كشيدة ،المصدر السابق ،ص .018

2

حورية ومان ،يوسف التلمساني ،المرجع السابق ،ص .221

3

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص .25

4

محمد لحسن زغيدي ،بيان أول نوفمبر وأبعاده ،المرجع السابق ،ص .238

5

محمد عباس ،نصر بال ثمن ،الثورة الجزائرية ( ،)0512-0591دار القصبة ،الجزائر ،2113 ،ص .30
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

المطلب الثاني :مضامين البيان النوفمبري
يعد بيان أول نوفمبر من النصوص األساسية ،لما حمله من أدبيات ومبادئ الحركة
الوطنية محاولين صياغته من وحي التجربة النضالية للحركة ،وما احتوى عليه من أفكار
ومضامين ذات دالالت فكرية وسياسية سنعمد إلى تناولها.
-4أسباب ودوافع صدور البيان:
إن بيان أول نوفمبر بدأ بالتوجه إلى الشعب الجزائري والمناضلين من أجل القضية
الوطنية ،حيث جاء مبينا في فقرته األولى األسباب والعوامل التي دفعت هذه المجموعة
الثورية للتوجه نحو العمل المسلح بهدف تحقيق االستقالل في إطاره الشمالي اإلفريقي،1
فجاء في البيان( :نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا اإلعالن هو أن نوضح لكم األسباب
العميقة التي دفعتنا إلى العمل ...التي دفعتنا إلى االستقالل الوطني في إطار الشمال
اإلفريقي) ،2فالبيان ينوه باإلنجاز السياسي الذي حققته الحركة الوطنية في نضالها الطويل
وبلوغها المرحلة األخيرة ممثلة في ضرورة إعالن الثورة والكفاح المسلح ،وبعدها يواصل
البيان التنبيه إلى التأويل الخاطئ الذي سيوقعه اإلستعمار وعمالئه وبعض محترفي السياسة
من الجزائريين الذين ال يؤمنون بالعمل الثوري مستغلين الوضع لضرب الثورة ،3وهذا ما
يؤكده نص البيان ...( :ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم اإللتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه
اإلمبريالية وعمالئها اإلداريون وبعض محترفي السياسية اإلنتهازية).4

1

يوسف قاسمي ،مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية-دراسة تحليلية نقدية ،)0512-0591(-أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،

قسم التاريخ ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2113 ،ص .021
2

حزب ج.ت.والنصوص األساسية لحزب جبهة التحرير الوطني ( ،)0512-0591قسم اإلعالم والثقافة ،الجزائر،

 ،0535ص .13
3

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .020

4

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،..المصدر السابق ،ص .13
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

لينتقل بعدها البيان إلى توضيح الظروف التي أدت إلى صدوره كنداء لإلعالن عن
بداية العمل الثوري وأن الظروف المحلية والدولية مناسبة ومالئمة لذلك.
حيث حددها البيان:
 األزمة الداخلية للحركة الوطنية حركة انتصار الحريات الديمقراطية وتحطمها بسببسنوات الجمود والروتين.
 إدراك عناصر من المناضلين الواعين على إخراج الحركة الوطنية من مأزق صراعاألشخاص ودفعها نحو العمل الثوري إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين.
 رفض االستعمار أن يمنع أدنى حرية للشعب الجزائري بالوسائل السلمية. إتحاد الشعب حول قضيته االستقالل.1أما على المستوى اإلقليمي والدولي يذكر البيان:
 اإلنفراج الدولي الحاصل بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي ومالئمته لتسوية بعضالمشاكل منها القضية الجزائرية.
 انهزام فرنسا في معركة ديان بيان فو في ماي 0591م أمام الفيتناميين. تنامي المد التحرري وانتصار الثورة المصرية 0592م ودعمها لحركات التحرر خاصةالثورة الجزائرية.
 التعاطف والدعم الديبلوماسي العربي اإلسالمي لقضيتنا. اندالع الثورة في تونس والمغرب وضرورة إلتحاق الجزائر بركبهما في إطار الوحدويالمغاربي والنضال المشترك الذي بدأ بتأسيس لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة في 19
1

أحمد منغور ،موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية  ،0512-0591رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،في

تاريخ الحركة الوطنية ،جامعة قسنطينة ،2111-2119 ،ص .91
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

أفريل  0513م بين األحزاب المغاربية الثالث "حزب الشعب الجزائري" و"حزب الدستور
التونسي" و"حزب االستقالل المغاربي".1
فالمجموعة المفجرة للثورة كانت على إطالع بأوضاع العالم الخارجية ،وجل هذه
الظروف المحلية واإلقليمية والدولية التي كانت تعيشها الجزائر والساحة العالمية كانت من
أبرز النقاط التي ركز عليها البيان النوفمبري.
ليذهب البيان بعد عرض أسباب االنتقال إلى العمل الثوري حيث يعرض إسم الحركة
التي ستقود المعركة الحقيقية وهي "جبهة التحرير الوطني" كحركة تجديدية ثورية تحمل لواء
العمل المسلح التي تتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات االجتماعية،
وجميع األحزاب والحركات الجزائرية باإلنضمام إلى الكفاح التحرري.2
-1برنامج جبهة التحرير الوطني:
بعدما أوضح البيان الظروف والعوامل التي أدت إلى تبني فكرة الثورة ،واعالن عن
ميالد جبهة التحرير الوطني كهيئة سياسية لقيادة الكفاح المسلح ينتقل البيان إلى عرض
البرنامج السياسي الذي تهدف الثورة إنجازه ،محددا الهدف الهام بوضوح.
فجاء في البيان( :ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة
لبرنامجنا السياسي).

1

محمد بلعباس ،الوجيز في تاريخ الجزائر المعاصر ،دار المعاصرة ،الجزائر ،2115 ،ص .011

2

ليلى بن صويلح ،السياق العام والخلفية اإليديولوجية لثورة التحرير الجزائرية ،أعمال الملتقى الدولي حول الثورة التحريرية

الكبرى " 0512-0591دراسة قانونية وسياسية" ،جامعة  13ماي  ،0519قالمة ،يومي  2و 8ماي  ،2102ص .58
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

الهدف :االستقالل الوطني بواسطة:
-0إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ
اإلسالمية.
-2احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني.1
فبيان أول نوفمبر أعلن عن الهدف من الكفاح المسلح ،وهو تحقيق االستقالل
الوطني ،والبيان حدد هذه المرة نوع هذا االستقالل التي ظلت وسيلة تحقيقه غامضة في
أدبيات الحركة الوطنية ،2مما تحمله هذه العبارة من القيم والدالالت للدولة المستقبلية وهذا ما
سنوضحه الحقا من خالل مالمح الدولة الوطنية النوفمبرية.
أما الشق الثاني من الهدف فقد قدم البيان ضمانات لألقلية األوروبية الموجودة في
الجزائر حيث أعطى التزام الشرف بحماية األقليات الدينية والعرقية.
أما بالنسبة لألهداف األخرى التي حددها البيان:
األهداف الداخلية :ركز البيان من خاللها على:
 التطهير السياسي للحركة الوطنية بإعادتها إلى نهجها الحقيقي والقضاء على مخلفاتالفساد الذاتي والسياسي وروح اإلصالح التي كانت سبب تعطل الحركة الوطنية وتخلفها ...
 تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام اإلستعماري.األهداف الخارجية :وتمثلت في:
 -تدويل القضية الجزائرية بهدف االعتراف بحق الجزائر في تقرير مصيرها.

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،..المصدر السابق ،ص .13

2

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .029
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الفصل األول:
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 تحقيق وحدة شمال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي اإلسالمي ،1حاول البيان من خاللهتأكيد اإلطار الطبيعي للقضية الجزائرية وهو اإلطار الوحدوي المغاربي العربي اإلسالمي،
وقضية تصفية اإلستعمار قضية منطقة بأكملها ،وذكر البيان آخر أهداف الثورة الخارجية
وهي التعاطف مع جميع الشعوب التي تساند القضية الجزائرية

2

 -3وسائل الكفاح:
بعد عرض األهداف يعرض البيان النوفمبري وسائل الكفاح لتحقيق الهدف المنشود
ويقر بأن الكفاح سيكون بجميع الوسائل فجاء في البيان( :انسجاما مع المبادئ الثورية
واعتبا ار لألوضاع الداخلية والخارجية ،فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق
هدفنا).3
-1شروط التفاوض مع السلطات االستعمارية:
جاء بيان أول نوفمبر نداء للكفاح المسلح بهدف تحقيق السيادة الوطنية واعادة بناء
الدولة الجزائرية المستقبلية ،فإنه تضمن في نفس الوقت رسالة سالم إلى السلطات
اإلستعمارية للمناقشة وفتح أرضية للمفاوضات إذا كانت لديها نية في اإلعتراف النهائي
للشعب الجزائري بحقه في تقرير مصيره ،4واحتوى البيان على شروط الجبهة:
 االعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية سلمية. فتح المفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس اإلعترافبالسيادة الجزائرية وحدة ال تتجزأ.
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 خلق جو من الثقة وذلك بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين.1وفي المقابل قدمت الجبهة ضمانات للفرنسيين بشأن مصالحهم الثقافية واإلقتصادية
على أنها ستحترم فجاء في البيان:
 فإن المصالح الفرنسية ثقافية كانت أو اقتصادية ستحترم كذلك األمر بالنسبة لألشخاصوالعائالت.
 جميع الفرنسيين الذي يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم اإلختيار بين جنسيتهم األصليةويعتبرون أجانب اتجاه القوانين أو يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون
كجزائريين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
 تحدد الروابط بين فرنسا والجزائر وتكون موضوع اتفاق بين القوتين االثنتين.2وفي األخير ختم البيان نصه بفقرة تضمنت نداء للشعب ولكل جزائري يدعوه ليبارك
هذه الوثيقة "البيان" ودعوته لإلنضمام لمسعى الكفاح الوطني ،حيث جاء في البيان (إننا
ندعوك لتبارك هذه الوثيقة ،وواجبك هو أن تنضم إليها إلنقاذ بالدنا والعمل على أن نسترجع
له حريته إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك وانتصارها هو انتصارك).3
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المطلب الثالث :أبعاد البيان
-4البعد النضالي (الوطني):
إن العمل الثوري هو قمة الوعي بالمسؤولية الناجم عن التربية النضالية للفرد الوطني،
وما دامت الساحة الجزائرية خالل العقود األولى للقرن العشرين شهدت نشاطا فكريا وثوريا،
وتكوينا نضاليا اضطلعت به أحزاب وجمعيات وطنية وذلك كاستم اررية للعمل العسكري
الميداني الذي قامت به المقاومة الوطنية ضد الغزاة المحتلين منذ بداية االحتالل حيث كانت
المقاومات في كل جهات عبر ربوع الوطن.1
فذلك اإلرث الجهادي كان هو الغذاء الناجع للفكر الوطني النضالي والذي توج
بمظاهرات  13ماي 0519م وما شهدته الساحة الوطنية من جرائم ضد اإلنسانية قل
مثيالتها ،والتي أعطت للعمل النضالي بعدا في التصميم واإلرادة والتكوين ،فعرفت الساحة
جيال نوعيا هاما من المناضلين حول القضية الوطنية كل يسعى ألجلها من المنطق الذي
يتموقع فيه.2
وا لبيان وجه النداء إلى هؤالء بصفة خاصة إلشعارهم بأن الوقت المنتظر قد دقت
ساعته واتضحت ساحته فعلى كل مناضل وطني أن يتحمل مسؤوليته اتجاه وطنه.
ومما جاء في البيان( :أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية) ،3توجه البيان إلى
كافة المناضلين بدون تمييز كونه يعترف بوجود مناضلين مخلصين يحترقون للوطن في
صفوف حزب الشعب وصفوف أحزاب أخرى فكانت إرادة المناضلين من أجل القضية
الوطنية هي السالح األقوى أمام آلة التدمير االستعمارية ،4ويظهر أيضا بوضوح اهتمام
1
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محرري البيان في توحيد صفوف كل المناضلين وتجاوز االنقسامات والتشتت داخل الحزب
الواحد او مختلف األحزاب وال يمكن أن يحصل هذا التوحيد إال عن طريق إرجاع األمور إلى
نصابها وتصحيح المسار النضالي ،فاألمر يتعلق بالقضية الوطنية وحدها دون سواها
والسبيل الوحيد هو الكفاح المسلح حتى بلوغ االستقالل.1
ومما جاء أيضا في البيان يؤكد فيه البعد النضالي( :إدراك الحركة الوطنية مرحلة
التحقيق النهائية).
وجاء أيضا( :إن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة  ...إن المرحلة خطيرة).2
-1البعد المغاربي:
تعتبر وحدة المغرب العربي الحلم المشروع الذي راود األجيال عبر عدة قرون ،فذلك
ال يخضع للنظرة الضيقة وانما لها من أبعاد مختلفة وعميقة ،فمن حيث المبدأ ،فإن وحدة
شمال إفريقيا هي مطلب تاريخي نابع من عمق التاريخ ،3وكان هذا البعد من أساسيات
الحركة الوطنية الموروثة عبر التاريخ بحكم موقع الجزائر في قلب الشمال اإلفريقي ورأس
القارة في مواجهة الغرب األوروبي وبذلك جعلها تمثل مركز الحياة فيها من حيث الحفاظ
على سالمتها وضمان استم ارريتها ،لذلك فإن الحركة الثورية نشأت في إطار المسيرة
النضالية المغربية.4
فجبهة التحرير الوطني أكدت من خالل بيان أول نوفمبر 0591م ،مدى ارتباط الثورة
بدائرة المغرب العربي والعمل على تحقيق االستقالل ووحدة الشمال اإلفريقي ،من خالل ما
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جاء في البيان( :والهدف من عملنا ومقومات وجهة نظرنا األساسية التي تدفعنا إلى
االستقالل الوطني في إطار الشمال اإلفريقي).1
ومما جاء في البيان أيضا تأسف الثورة الجزائرية على عدم تحقيق الوحدة المغاربية
ضد العدو المشترك التي كانت تدعوا إليه الحركة الوطنية حيث يقول البيان( :إن أحداث
المغرب وتونس لها داللتها في هذا الصدد ،فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في
شمال إفريقيا ،ومما يالحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في
العمل هذه الوحدة التي لم يتح لها مع األسف التحقيق أبدا بين األقطار الثالثة).2
فالحركة الوطنية لم توفق في تحقيق هذا المطلب عن طريق التنسيق في الكفاح مع
األشقاء ،هذا ما أدركه البيان النوفمبري في تحليله لألوضاع التي آلت إليها الحركة الوطنية
وان كانت الحركة لم توفق في تحقيق الكفاح الموحد مع األشقاء هذا ال يعني أن التعاطف
والتدعيم المتبادل بين األقطار الثالثة قد عرف شلال أو تدنيا في مبدأ التحرير لكن كانت
المفارقة تكمن في الطريقة واألساليب المتبعة لكل قطر على حدى من أجل إنجاز الهدف
بأقل تكلفة بشرية ممكنة.3
وجاء في البيان أيضا( :تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي
واإلسالمي) ،4وهنا يأكد البيان اإلطار الطبيعي للثورة وهو اإلطار الوحدوي المغاربي العربي
اإلسالمي ،وقد استهدف صناع الثورة في بيان أول 0591م "تحقيق وحدة شمال إفريقيا ،"...
وهذه النقطة تحدد بوضوح هدف قديم لالتجاه االستقاللي وهو تحقيق وحدة المغرب الكبير
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الذي ما فتئ يدعوا إليه منذ تأسيس نجم شمال إفريقيا عام 0521م ،كما أن هذا الهدف دعا
إليه االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري عند تأسيسه فهو أحد مبادئه األساسية.1
فالنظرة الوحدوية المغاربية بدت ثابتا ومعلما بار از في أدبيات الحركة الوطنية قبل
الثورة والتزمت بها وثائق الثورة ،كما عبرت عنها بصراحة في بيانها األول سنة 0591م فهي
ال تمثل فقط وحدة حضارية وتاريخية ودينية بل تمثل وحدة ذات بعد تضامني استراتيجي.2
-3البعد اإلنساني السلمي:
إن القضية الجزائرية هي قضية إنسانية بالدرجة األولى لكون اإلنسان الجزائري عانى
أكثر من غيره من مظاهر الإلنسانية المتمثلة في االحتالل والتمييز والعنصرية والتشريد
والجهل والتعذيب ،لذلك أ ارد البيان أنه بالرغم من كل ذلك إال أن الثورة تراعي حقوق
اإلنسان.3
والبيان النوفمبري لم يكن دعوة للعنف أو الحرب ،بل هو دعوة السلم وحفظ وحماية
حقوق اإلنسان ،معلنا منذ البداية تمسكه بالشرعية الدولية من خالل ما جاء فيه( :اإلنفراج
الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا) فالبيان بهذه الفقرة التي
وردت في ديباجته مبديا حرص الجبهة على الحفاظ على السلم واألمن العالميين ومؤكدا
على تمسكها بالخيار الديبلوماسي لتقرير مصير الشعب.4
والمتمعن أيضا في بيان أول نوفمبر من حيث المحتوى والمضمون ببعديه الثوري
واإلنساني فيظهر بوضوح أن الثورة الجزائرية هي دعوة إلى السلم ،وأما إعالن الكفاح المسلح
1
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ضد الهيمنة االستعمارية جاء كبديل أمثل لكل الممارسات النضالية السلمية السابقة التي
ظلت متمسكة بها الحركة الوطنية في ظل الشرعية الدولية ،1وأن هدف الثورة التي يدعو لها
البيان موجه فقط "لالستعمار الذي هو العدو الوحيد األعمى" من أجل دفعه لإلعتراف سلميا
بحق الشعب الجزائري في الحرية وفعل اللجوء إلى الكفاح المسلح هو نتيجة لسياسة
االستعمار الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية ،2فالمقصود هنا
المساعي الديبلوماسية والسياسية لتعزيز الكفاح التحرري وهذا من خالل جعل القضية
الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله بمساندة كل حلفائها الطبيعيين.
فالدعوة إلى السلم في بيان أول نوفمبر ليست عنص ار مستنتجا أو فكرة مستوحاة من
النص بل هي حقيقة معبر عنها لفظا لغويا ونهجا سياسيا.3
وقد اصطبغ على جبهة التحرير الوطني صبغة السلم وتمسكها بالنهج السلمي للثورة
الجزائرية وهذا ما يؤكده البيان( :تحاشيا للتأويالت الخاطئة وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في
السلم ،وتحديدا للخسائر البشرية واراقة الدماء ،فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة
للمناقشة ،إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة).4
حيث دعا البيان السلطات الفرنسية لحل سلمي يجنب إراقة الدماء ويحافظ على الحياة
البشرية ،وفي المقابل أعلنت الجبهة في بيانها عن اتجاهه السلمي إزاء األقلية األوروبية في
الجزائر وكيفية ضمان حقوقها وتقديم ضمانات للفرنسين بشأن مصالحهم الثقافية واالقتصادية
المشروعة على أنها ستحترم كذلك األمر بالنسبة لألشخاص ،إذن فالبيان رسالة إنسانية
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وأخالقية لثورة التحريرية في كل مسارها ،حيث نظرت إلى اإلنسان بكونه كائنا آدميا وأخالقيا
يمثل في نظرها الركيزة األساسية ألنها كانت تهدف إلى تحريره من العبودية االستعمارية.1
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المبحث الثاني :العمل الثوري من خالل البيان
المطلب األول :العمل السياسي والديبلوماسي
إذا كان الكفاح المسلح يمكن أن يخلص إلى نتيجة فعالة وايجابية فإن العمل السياسي
كان أم ار ضروريا قبل الشروع في العمل العسكري ،وهذا ما أكده مفجري الثورة في البيان
النوفمبري على ضرورة العمل في الميدان السياسي الذي اندرج تحت اسم جبهة التحرير
الوطني ،والتي تقرر ظهورها كمنظمة سياسية تقود الكفاح المسلح.
ففي االجتماع األخير للقيادة السداسية في  28أكتوبر0591م ،تم تقديم فيه اقتراحات
بشأن التسمية التي سيتخذها التنظيم الذي سيقود الكفاح المسلح ،وقد اقترحت في البداية
تسميته بـ "جبهة االستقالل الوطني" لكن بن بولعيد تدخل قائال« :أفضل التحرير على
االستقالل ألننا غير مستقلين ،وسيبدأ التحرير قريبا» ،فوافق الحاضرون على التسمية
الجديدة التي خلفت اللجنة الثورية للوحدة والعمل وهي "جبهة التحرير الوطني".1
فبميالد الجبهة يمكن تجاوز المحنة الداخلية ومكافحة المحتل األجنبي ،فهي جبهة
وطن ية ترحب بالجميع لمن أراد اإلنضمام إليها ،جبهة ال تميز بين أي فرد جبهة تريد أن
تغير اإلحباط الذي أصاب أنصار الحرية ،جبهة ال حزبية ضيقة وال فئوية وال جهوية
ونخبوية ،فهي جبهة الجميع وفوق الجميع.

2

كما حملت مصطلح التحرير ،ويرى محمد جغابة أن مصطلح التحرير هو قلع جذور
الواقع االستعماري وصفته االستيطانية واسترجع "األنا" النفسي والشرعي للبالد والعباد،
باإلضافة إلى مصطلح "الوطني" والذي يعني الجزائر كلها جنوبا وشماال ،شرقا وغربا ،ال
تساوم بشبر من مساحتها ،جزائر واحدة ال تتج أز كفاح وطني يعني نظاما واحدا خطة واحدة،
طموحا واحدا.

3

1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص 99

2

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص ص .91-98

3

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص .91
25

الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

وهذا ما أكده البيان( :وهكذا نتخلص من جميع التنازالت المحتملة ونتيح الفرصة
لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات االجتماعية وجميع األحزاب والحركات
الجزائرية ،أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدنى اعتبار آخر).

1

فقد فتحت الجبهة أحضانها لكل الجزائريين من كل التيارات والفئات والطبقات
االجتماعية ،وفي هذا الصدد يقول محمد حربي« :إن جبهة التحرير غيرت الحقل السياسي،
حيث أرغمت كل األحزاب على تحديد موقفها بالنظر إليها ،وهذا ما دفع تدريجيا إلى التحاق
التشكيالت األخرى بجبهة التحرير كأفراد ولعب العمل المسلح الذي قامت به جبهة التحرير
الوطني ،واإلجراءات العقابية التي اتخذها ضد من يرفضون ويمتنعون عن اإلنضمام إليها
دو ار كبي ار في التحاق مناضلي التشكيالت السياسية األخرى» ،2بحيث وضعت جبهة التحرير
الوطني بدعوتها إلى النضال المسلح نفسها فوق كل التشكيالت السياسية القديمة ،وأعلنت
عن نهايتها ودعت مناضليها إلى الدخول في صفوفها.

3

كما قامت الجبهة من خالل البيان النوفمبري بإعالن نشاطها وظهورها كحركة ثورية
جديدة تقود الكفاح المسلح معلنة برنامجها ووسائل كفاحها حيث جاء في البيان ...( :فإننا
سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا).

4

بحيث أكدت الجبهة استعمال كل الوسائل المتاحة لتحقيق االستقالل.
ثم جاء في البيان أيضا( :إن جبهة التحرير الوطني ،لكي تحقق هدفها يجب عليها
أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما :العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،..المصدر السابق ،ص .13

2

محمد حربي ،جبهة التحرير الوطني بين األسطورة والواقع ،تر :كميل قيصر داغر ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيروت،

3

سليمان الشيخ ،الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين ،تر :محمد حافظ الجمالي ،دار القصبة للنشر ،الجزائر،2118 ،

 ،0538ص .080
ص .889
4

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،..المصدر السابق ،ص .15
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أو العمل المحض ،والعمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله،
وذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين).

1

فعلى جبهة التحرير الوطني أن تقوم وتنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد
باعتبارها اإلطار الجديد المعبر عن الثورة والتنظيم الوحيد والموحد لتحقيق الهدف فقد عملت
منذ البداية على دعوة الشعب وأبناء الوطن إلى اإلنضمام إلى الكفاح المسلح وتوحيد
صفوفهم عن طريق الوحدة الوطنية:
-4الوحدة الوطنية :يالحظ من خالل البيان أن مفجري الثورة ركزوا على موضوع "الوحدة"
في بداية مناقشتهم له وركزوا جهودهم على وحدة وطنية شاملة ،محتكمين في ذلك إلى
الشعب مفتتحين النداء "أيها الشعب" و "أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية" ،2بحيث
دعت الجبهة إلى االنضمام وتوحيد صفوفها.
كما عملت على تأييد ومشاركة كل الطاقات الوطنية بحيث جاء في البيان( :تجميع
وتنظيم الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام االستعماري).

3

فهو دعوة للتوحد والتجمع من أجل الكفاح المسلح ،وتوحيد أفراد الشعب الجزائري
المؤمنين فعال بالعمل الثوري لما للوحدة من أهمية ،فهي سالح فعال لخوض غمار الثورة
قضت من خاللها الجبهة على كل أشكال الزعامة الفردية ،وأرست مبدأ القيادة الجماعية،
فجبهة التحرير الوطني كانت ترى بذلك ضرورة توحيد الصفوف الجماهير الشعبية حسب
المقاييس الواردة في بيان أول نوفمبر ألن استم اررية الثورة يتوقف بالدرجة األولى على مدى
قدرة الجبهة في تعبئة هذه الجماهير لخوض الكفاح المسلح ،4فالغاية األسمى من بيان أول

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،..المصدر السابق  ،ص .15

2

نفسه ،ص .13

3

نفسه ،ص .15

4

أحسن بومالي ،استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها األولى(،)0512-0591المؤسسة الوطنية للنشر،الجزائر،0551 ،

ص ص .15-13
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نوفمبر هو أن يكون الشعب واحد موحدا تحت شعار واحد من أجل غاية واحدة ،وتحت قيادة
واحدة.
-1تدويل القضية الجزائرية:
يتبين من خالل بيان أول نوفمبر بأن مفجري الثورة التحريرية ومخططيها األوائل لم
يغفلوا لحظة واحدة موضوع التدويل نظ ار لما له دور في نجاح العمل الثوري ،إذ كانوا على
يقين بأن نجاح الكفاح المسلح في الداخل مرهون بنجاح العمل الديبلوماسي في الخارج لما
سيقدمه من دعم مادي ومعنوي للتعريف بحقيقة العمل المسلح الذي اختاره الشعب الجزائري.
ففكرة تدويل القضية الجزائرية كان من األمور التي بادرت إليها جبهة التحرير الوطني
غداة انطالق الثورة ،وتصدر هذا المبدأ األهداف الخارجية للثورة الجزائرية ،حيث سعت منذ
الوهلة األولى إلى العمل على إدراج القضية الجزائرية في منظمة األمم المتحدة ،ويقول السيد
محمد يزيد « :إن تدويل القضية الجزائرية كان مبرمجا منذ بداية الثورة ،خاصة وأن األشقاء
في تونس والمغرب كانت قضيتهما قد طرحتا أمام هذه المنظمة» ،1وقد جاء في البيان ما
يلي:
 تدويل القضية الجزائرية. في إطار ميثاق األمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع األمم التي تساندقضيتنا التحريرية.
وجاء في البيان أيضا ...( :والعمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة
في العالم كله ،وذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين).

2

1

أحمد سعيود ،تدويل القضية الجزائرية  ،مجلة المصادر ،إصدار المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية

2

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،..المصدر السابق ،ص ص .15-13

وثورة أول نوفمبر  ،0591العدد  ،09الجزائر ،2113 ،ص .029
28

الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

ويعتبر تدويل القضية الجزائرية تكذيب لألطروحة الفرنسية القائلة بأن الثورة الجزائرية
هي مجرد أحداث داخلية للدولة الفرنسية ال يحق ألحد التدخل فيها ،وبعد أشهر قليلة من
اندالع الثورة ،سقط قناع األطروحة الفرنسية بحيث برمجت القضية الجزائرية في جدول
األعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة وكان ذلك أول انتصار عالمي للثورة حتى ولو لم
تناقش القضية حينها أي في سنة 0599م.

1

فقد ربطت جبهة التحرير الوطني سياستها الداخلية بسياستها الخارجية حيث شرعت
إثر تفجيرها الثورة المسلحة تتحرك على الصعيد الخارجي بشكل مواز لما تقوم به على
الصعيد العسكري والتعبوي للجماهير من أجل فك العزلة التي فرضها االستعمار الفرنسي
على الشعب الجزائري طيلة قرن وربع قرن ،ولدحض الحجج القانونية المزعومة التي يختفي
وراءها االستعمار الفرنسي لتبرير أعماله في الجزائر وتعزيز موقفه الدولي.

2

ففي الرابع والعشرين أبريل من عام 0599م ،حضر وفد هام لجبهة التحرير الوطني
أشغال مؤتمر باندونغ للدول اإلفريقية-اآلسيوية التي اتحدت لتضع حد للعزلة التي كانت
تعيشها أمام مجموعة دول أمريكا الالتينية ،والكتلة الغربية والكتلة الشيوعية و ارحت تلك
الدول اآلفرو -آسيوية تحاول أن تتخذ في مداوالت هيئة األمم المتحدة مواقف مشتركة في
بعض المسائل التي تهم العالم اإلفريقي االسيوي بصفة خاصة وتبلور ذلك خالل انعقاد
المؤتمر والذي كان بمثابة التاريخ الرسمي لميالد الكتلة األفروآسيوية واشتركت فيه دول
كولومبو الخمس ،3باعتبارها دوال بادرت بعقده وأربعة وعشرون بلد آخر منها  01دولة من
إفريقيا والشرق األوسط ،وكان هذا التجمع الدولي ألول مرة في التاريخ على مستوى القارتين
من أجل تأييد الشعوب المستعمرة ونصرة قضية الحرية واحترام حقوق اإلنسان ،4وقد سعت
جبهة التحرير الوطني في حضور المؤتمر بعد أن تحصل الوفد في المشاركة بصفة مالحظ
1

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص .31

2

أحسن بومالي ،المرجع السابق ،ص .090

3

دول كولومبو الخمس هي :الهند ،اندونيسيا ،برمانيا ،باكستان ،سيريالنكا.

4

جريدة المجاهد ،العدد  0 ،05مارس .0593
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من أجل طرح القضية الجزائرية أمام المجتمعين واخراجها من دائرة المحيط الفرنسي ،وربطها
بقضيتي الشعبين الشقيقين تونس والمغرب ،وكذلك السعي لطرحها في هيئة األمم المتحدة.

1

وعلى الرغم من أن القضية الجزائرية لم تسجل بصفة رسمية في مؤتمر باندونغ إال
أن وجود وفد الجبهة ضمن المؤتمرين يعد انتصار كبيرا ،وقد كانت النتائج التي تمخض
عنها مؤتمر باندونغ إيجابية بالنسبة للقضية الجزائرية حيث صادق المؤتمر على الئحة
بخصوص كفاح شعوب المغرب العربي جاء فيها بالخصوص« :إن مؤتمر الدول األفرو-
آسيوية يؤيد حقوق اإلنسان والمغرب األقصى وتونس في تقرير مصيرها بنفسها ونيل
استقاللها».

2

كان نجاح ممثلي جبهة التحرير الوطني في أول مشاركة لهم في مؤتمر باندونغ عام
 0599م ،بمثابة حافز قوي شجع القائمين على الثورة للمضي في سبيل تحقيق أهداف الثورة
التحريرية حيث استغل ممثلي الجبهة فرصة انعقاد الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة في
دورتها العاشرة سنة 0599م ،تقدمت بم ذكرة إلى األمين العام لألمم المتحدة تطلب فيها
ضرورة إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للدورة العاشرة.

3

حيث تضمنت هذه المذكرة باألسس الرئيسية لتدويل القضية الجزائرية طبقا للمادة
 021من النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم المتحدة التي تنص على أن« :كل قضية
تعرض على التسجيل في جدول األعمال يجب أن تكون مصحوبة بمذكرة إيضاحية وفي
حدود األماكن بوثائق رئيسية أو مشروع قرار».
فقد حققت جبهة التحرير الوطني أول انتصار لها على المستوى الخارجي ،فهي أول
خطوة إيجابية في طريق تحطيم العزلة التي فرضها االستعمار الفرنسي على الشعب
1

أحسن بومالي ،المرجع السابق ،ص .098

2

نفسه ،ص ص .091-098

3

عبد القادر كرليل ،تدويل القضية الجزائرية وانعكاساتها على المفاوضات الجزائرية-الفرنسية ( ،)0512-0599أطروحة

لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر ،جامعة الجزائر ،2101-2115 ،ص .82
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الجزائري ،وكان من نتيجة ذلك بروز عمل تضامني بين الثورة الجزائرية وبين حركات
التحرر اإلفريقية-اآلسيوية ،وأصبح للطرفين تكامل في النضال واستم ارريته ،1والتدويل
بالنسبة للثورة الجزائرية هو جعل القضية الجزائرية تهم المنظومة والرأي العالميين بحكم
عدالتها وقدسيتها ومشروعيتها فقط ويبقى األمر األول واألخير للشعب الجزائري.

2

المطلب الثاني :العمل العسكري
تقرر منذ بداية العمل الثوري إنشاء منظمة سياسية تقود الكفاح المسلح وتعمل في
الميدان السياسي تمثلت في جبهة التحرير الوطني ،وانشاء منظمة عسكرية مكملة للعمل
السياسي للجبهة ظهرت تحت اسم جيش التحرير الوطني وقد برزت للوجود في يوم واحد مع
جبهة التحرير الوطني ،ومثلما قامت الجبهة بتحديد أهداف الشعب الجزائري الثورية،
ومطامحه القومية فإنها قامت أيضا بإنشاء جيش التحرير الوطني.
وما يمكن اإلشارة إليه هو أن األشخاص الذي يمثلون جيش التحرير الوطني هم
أنفسهم الذين يمثلون جبهة التحرير الوطني ،فهم الذين ينظمون سياسيا الشعب ويشكلون
الكتائب العسكرية ،فالمهام السياسية لجيش التحرير هي أعباء إضافية لخصوصيته
العسكرية ،فالعمل العسكري جزء متكامل ال يتج أز من العمل السياسي ،وهذا ما أعطى
خصوصية العمل التنظيمي للثورة الجزائرية.

3

1

أحسن بومالي ،المرجع السابق ،ص .099

2

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص .32

3

نظيرة شتوان ،الثورة التحريرية  0512-0591الوالية الرابعة نموذجا ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ
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-4تجنيد وتنظيم جيش التحرير الوطني:
وعملت الجبهة في البداية على تجنيد الرجال في صفوف جيش التحرير الوطني حيث
كان االستعداد لاللتحاق بالثورة متوف ار لدى كل مناضلي المنظمة الخاصة والقاعدة العريضة
لحزب الشعب الجزائري فقد تشكلت وحدات عسكرية أساسا من هؤالء المناضلين األوائل
الذين كانوا ينتمون للمنظمة الخاصة وحزب الشعب الجزائري ،ولكن اإللتحاق لم يكن بشكل
عفوي فقد سطر برنامج عمل لذلك ،1يقوم على:
 توزيع المهام بين أعضاء اللجنة التنفيذية تأكيدا لمبدأ العمل الجماعي والقيادة الجماعية. هيكلة وتنظيم األعضاء السابقين المنظمة الخاصة ضمن جيش التحرير الوطني. است ئناف التكوين العسكري باالعتماد على الرصيد التنظيمي المنظمة الخاصة ومن ذلكاستغالل كتيبات المنظمة التي أعيد طبعها وتوزيعها.

2

وكان التجنيد في صفوف جيش التحرير الوطني يتم وفق شروط يجب أن تتوفر في
المناضلين ومنها:
 أن يكون الراغب في اإلنضمام من الذين لم يكن لهم صلة بالسلطات االستعمارية ولميسبق له التعامل معها ومعروف بعدائه الظاهر لها.
 أن يكون مقتنعا بأن الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة السترجاع السيادة الوطنية. أن تكون له رغبة شديدة في اإلنضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني. أن يكون مصمما وغير متردد على أن يقوم بأي عمل يسند إليه من طرف الجبهة،3وغيرها من الشروط الواجب توفرها في المنضم.

1

الزبير سيف اإلسالم وآخرون ،مؤامرة من خلف الستار( ،مسيرة بوضياف وقصة اغتياله) ،د ط ،مجموعة جواركم

للصحافة والنشر ،مطبعة النخلة ،الجزائر ،0552 ،ص .95
2

نفسه ،ص .95

3

أحسن بومالي ،المرجع السابق ،ص ص .39-31
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بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

الفصل األول:

واذا تحدثنا عن صفة التدريب الذي كان يتلقاه المجندون في هذه الفترة الزمنية القصيرة،
فقد اشتملت على النقاط التالية:
 التدريب على الرماية والصيد وذلك من خالل تكوين مراكز سرية للتدريب.
 التدريب على القتال المتالحم والمبارزة.
 التدريب على التمويه والتحصن وعلى حرب العصابات.
 اكتشاف المناطق الجبلية.

1

وقد ركز جيش التحرير الوطني جهوده في هذه الفترة على عمليات تدريب الجنود
والمناضلين الذين التحقوا بالجبال لحمل السالح على جميع أنواع القتال ،وخاصة حرب
العصابات والتخطيط للعمليات التي يقوم بها الجيش ،2فإن عملية التدريب شملت كل ما هو
ضروري لتأهيل الثوار ،وكانت تتم بطبيعة الحال ضمن هيكلة خاصة لصفوف جيش
التحرير الوطني حيث تم تنظيمه وتقسيمه منذ البداية إلى وحدات حسابية وخاليا هندسية.
فإلى جانب التكوين العسكري كان التكوين السياسي بحيث كان العامل السياسي
والعامل العسكري يسيران جنبا إلى جنب وال يفترقان ،لذلك فإن تكوين المجاهد واعداده
لمواجهة الموت أو النصر يمر حتما بإعداده سياسيا وعقائديا ونفسيا حتى يقتنع بالقضية
وبذلك يمكنه أن يكون مستعدا في أي وقت ،وفي أي مكان ،وقد أعطت الجبهة التكوين
السياسي المرتبة األولى ،وكان يوازي هذا التدريب من جهة أخرى غرس الروح الوطنية في
نفوس جنود الجيش التحرير الوطني.

1

3

أمال شلي ،التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية ( ،)0591-0591رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ

الحديث والمعاصر ،جامعة باتنة ،2111-2119 ،ص .58
2

أحسن بومالي ،المرجع السابق ،ص .59

3

نفسه ،ص .59
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

كما أخضعت كل األراضي الجزائري إلى تقسيم عسكري إداري وسياسي في الوقت
نفسه وبشكل سري تام حماية للثورة ومواجهة قوات الجيش الفرنسي وكان ترتيب المناطق
على الشكل التالي:
 المنطقة األولى :األوراس النمامشة وعين على رأسها مصطفى بن بولعيد ونائبه شيحانيبشير.
 المنطقة الثانية :الشمال القسنطيني وعين على رأسها ديدوش مراد ونائبه زيغود يوسف. المنطقة الثالثة :القبائل وعين على رأسها كريم بلقاسم ونائبة عمر أوعمران. المنطقة الرابعة :عمالة الجزائر وعين على رأسها رابح بيطاطا ونائبه سويداني بوجمعةوأحمد بوشعايب.
 المنطقة الخامسة :عمالة وهران وعين على رأسها العربي بن مهيدي ونائبه رمضان بنعبد المالك.
 المنطقة السادسة :جنوب عمالة الجزائر هذه المنطقة تكونت فيما بعد ،كانت تخضع إلىمسؤولية مصطفى بن بولعيد بمساعدة عاشور زيان.

1

وقد كان لهذا التقسيم دو ار هاما في دعم قوات جيش التحرير الوطني ألن اإلستراتيجية
العسكرية اعتمدت على عنصري التعميم واالنتشار والعديد من األساليب األخرى باإلضافة
إلى تشكيل وحدات جيش التحرير الوطني وتنجيد الشعب الجزائري وتكوينه عسكريا للكفاح
المسلح والقيام بالعمليات العسكرية.
-1العمليات العسكرية:
عكفت جبهة التحرير الوطني على إثر تنفيذها العمليات العسكرية األولى في أول
نوفمبر  0591م ،على وضع األسس األولى لتعبئة الجماهير الشعبية من جهة وتعميم الثورة
1

الزبير سيف اإلسالم وآخرون ،المرجع السابق ،ص ص .12-10
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

على مختلف مناطق القطر الجزائري من جهة ثانية ،1وقد اعتمدت جبهة التحرير الوطني
في كفاحها على حرب العصابات وحددت في بداية الثورة قواعد واختيار "األدغال" كميدان
مفضل للقتال.
وتركزت العمليات العسكرية لجيش التحرير الوطني في المرحلة األولى على العمليات
التخريبية ،أو عمليات (اضرب واهرب) ،أي مناوشة العدو في كل مكان إزعاجه باستمرار
وحرمانه من الشعور بالراحة واألمن ،كان شكل القتال الذي فرضته أفواج جيش التحرير على
قوات العدو هو الشكل األمثل واألنسب في مثل تلك الظروف أال وهي حرب العصابات.2
فقد كان البرنامج السياسي واإليديولوجي لجبهة التحرير الوطني هو الذي يتحكم في
مسار العمليات العسكرية وهو الذي كان يحدد ويقدر متى وأين وكيف تجري؟
وهكذا كانت العمليات العسكرية ذات تأثير بالغ في نفوس الجماهير وحماسا كبي ار في
أوساط الشباب بصفة خاصة حيث أظهروا حماسا كبي ار لإلنخراط في صفوف جيش التحرير
الوطني.3
كما لم يكن هناك فصل بين العمل السياسي والعمل العسكري أو بين الجبهة والجيش
في المرحلة األولى من إندالع الثورة في بعض المسؤوليات التي تتداخل في المهام ،والعمل
العسكري جزء متكامل للعمل السياسي ،واذا لم يشر بيان أول نوفمبر في مضمونه إلى العمل
العسكري إال أنه كان أهم جانب في الثورة والعمل المسلح ،وقد نشر إلى جانب بيان أول
نوفمبر بيان آخر سمي ببيان جيش التحرير الوطني.

1

أحسن بومالي ،المرجع السابق ،ص .38

2

نفسه ،ص ص .55-53

3

نفسه ،ص .601
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

المبحث الثالث :مالمح الدولة الوطنية النوفمبرية
المطلب األول :دولة ديمقراطية
كشف بيان أول نوفمبر 0591م من خالل عرض برنامجه السياسي الذي تعتزم الثورة
إنجازه عن الهدف األساسي الذي اندلعت من أجله ،وحدده بـ "االستقالل الوطني" ،بواسطة
إقامة الدولة الجزائرية واسترجاع سيادتها.
غير أن هذا المطلب أو الهدف كان معلن عنه منذ الوهلة األولى في أدبيات الحركة
الوطنية ،1وها هي جبهة التحرير الوطني تكرسه مبرهنة على أنها منظمة ثورية تهدف إلى
التغيير الشامل بالقضاء على النظام اإلستعماري واعطاء االستقالل الوطني مضامينه
الحقيقية ،وذلك بتجسيد الدولة الجزائرية سيدة نفسها والتي تستمد أصالتها وهويتها من
الشخصية الوطنية ،واقامة الدولة الجزائرية يعني القضاء على قيم المحتل التي غرسها منذ
عام  0381م ،أو بمعنى آخر إعادة بناء الدولة الجزائرية التي حطمها االستعمار ،وذلك
بإلغاء واقع االحتالل بنظمه ومنظومته االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية.2
فالبيان أكد على السيادة الكاملة والشاملة في الداخل والخارج ورفض لكل حكم ذاتي
أو كيان ذاتي مشترك ورفض كل األشكال التبعية لالستعمار التي كان يطبخ لها ،3والبيان
حدد هذه المرة نوع هذا االستقالل الذي ظل غامضا في أدبيات الحركة الوطنية معب ار عن
ذلك بعبارة "إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ
اإلسالمية" ،4هذه العبارة تحمل من دالالت وقيم ومبادئ حول مشروع هذه الدولة الوطنية.

1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .029

2

مراد بوعباش ،المرجع السابق ،ص ص .258-252

3

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص .93

4

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،..المصدر السابق ،ص .13
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بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

فجاء في البيان "إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ،1"...وقد جاء
مصطلح الديمقراطية معب ار عن شكل الدولة المستقلة وتبنيها لهذا المبدأ ،وهو ما كان سالف
الذكر في أدبيات الحركة الوطنية متبنية هذا المبدأ في العديد من وثائقها خاصة حركة
انتصار الحريات الديمقراطية التي فضلت أن تندرج ضمن تسميتها "الحريات" و"الديمقراطية"
ووضعت الديمقراطية كأحد مبادئها األساسية وأعطتها مفهوما شامال في ديسمبر0590م،
وفسرتها ب" ،حكم الشعب بالشعب والى الشعب" لينسحب بعدها على الجوانب السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فعلى الصعيد السياسي مشاركة الشعب في حكم البالد
وتسيير شؤونها واحترام الحريات األساسية واقامة نظام عادل.2
وجاءت الدولة الديمقراطية في البيان النوفمبري متصلة بمسار الحركة الوطنية وبعدها
الشعبي فلم تكن مجرد إعالن برمجي حزبي وانما هي تعبي ار صادقا لتطلعات الشعب
العميقة.
ودليل تأكيد المبدأ الديمقراطي في البيان هو توجه البيان بالدرجة األولى إلى الشعب
الجزائري بصفته المعني األول واألخير بالثورة ومصيرها ،3وذلك من خالل عبارة (أيها
الشعب الجزائري) ،و(أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية ،أنتم الذين ستصدرون
حكمكم بشأننا) ،4وهو تأكيد صريح على البعد الديمقراطي لهذه الثورة التي أرادها البيان
واعتبار أن سيادة الشعب هي أساس الديمقراطية ،كما أكد البيان على الطابع الديمقراطي
للدولة الجزائرية المستقلة التي تقوم على المساواة واحترام الحريات األساسية دون تمييز وهي
الدولة التي تسمح بالتعددية الحزبية وحرية الصحافة والتعبير وتسمح بالتداول على السلطة

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،...المصدر السابق ،ص .13

2

رابح لونيسي ،المرجع السابق ،ص .11

3

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص ص .95-93
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

وتسعى لتحقيق المطالب االجتماعية ،فالمرحلة الديمقراطية التي تتطلبها الضرورة تتأطر
ضمن المبادئ اإلسالمية.1
كان تبني هذا المبدأ إلرساء الدولة المستقبلية الغرض منه إنشاء جمهورية ديمقراطية
وذلك ألن من شروط االستقالل الوطني والتمتع به هو وجود دولة تعمل وفقا إلرادة الشعب،
وفي صالح األمة ،ألن الشعب تشخصه األمة ،بينما تمثله الدولة من الوجهة القانونية سواء
داخل الوطن أو خارجه.2
المطلب الثاني :دولة اجتماعية
جاء في بيان أول نوفمبر ( :0591إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية
ذات السيادة  ،3)...فمفهوم الدولة االجتماعية مقترن اقترانا وثيقا بالطابع الديمقراطي وله
مدلوله الواقعي والمذهبي المنطلقين من فلسفة سياسية نابعة من أفكار الحركة الوطنية.4
ويعتبر فرحات عباس أول من استعمل عبارة "جمهورية ديمقراطية واجتماعية" وذلك
في المشروع الذي اقترحه على البرلمان الفرنسي عام 0511م عند مناقشته مسألة وضع
دستور خاص للجزائر ،وقد نقلت الحركة من أجل االنتصار للحريات الديمقراطية نفس العبارة
في المواثيق الصادرة عن المؤتمر الثاني للحزب عام 0598م ،وقد فسر بأنه" :الرخاء
االقتصادي والعدالة االجتماعية".
ولم يكن المقصود بالمبدأ "االجتماعي" في البيان النوفمبري فكرة االشتراكية التي
دخلت إلى المواثيق الجزائرية في أواخر سنوات الثورة ،فالشيوعية كانت مرفوضة تماما رغم
االعجاب الذي جسدته مقاالت جريدة المجاهد من التجارب الصينية واليوغسالفية ،إال أنه
1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .008

2

أحسن بومالي ،المرجع السابق ،ص .91

3

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،...المصدر السابق ،ص .13

4

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص .11
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بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

ليس معناه قبول الشيوعية ألنها ال تمثل لدينا حال .فهي ليست اديولوجيتنا ،وقبول
المساعدات من المعسكر االشتراكي ليس معناه بالضرورة تبني إديولوجيته.1
وأشار في هذا الصدد رابح لونيسي الى عدم استعمال اإلتجاه اإلستقاللي لمصطلح
اإلشتراكية في كل مواثيقه الصادرة منذ نجم شمال افريقيا مرو ار بحزب الشعب الجزائري
وصوال الى حركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية ،كما أنه لم يتكرر هذا المصطلح
في مقاالت المجاهد .فعندما سئل بن طوبال من أحد اإلطارات عن مستقبل النظام
اإلشتراكي في الجزائر رد عليه " ال نقول أن الجزائر ستكون اشتراكية  ،ولكن ستكون
اجتماعية ".

2

فكان الشعب الجزائري يعاني الحرمان المعنوي والمادي وكان يطمح باإلضافة إلى
استرجاع كرامته وسيادته إلى عدالة اجتماعية كفيلة بضمان حقه في الصحة والتعليم والعيش
الكريم ،فإذا كانت المساواة في التضحية واالستشهاد لماذا ال تكون المساواة في الحياة،
فالدولة الديمقراطية االجتماعية في البيان تجسد االستقالل التام الذي ينادي به الشعب،
فالديمقراطية واالجتماعية هما الركيزتان لالستقالل الوطني كمطلب شعبي ال كاختيار حزبي
ايديولوجي.3
المطلب الثالث :في إطار المبادئ اإلسالمية
جاء بيان أول نوفمبر 0591م ،مقرر مبدأ "السيادة الكاملة" غير المنقوصة للدولة
المستقلة ا لتي يرغب في تشييدها كثمرة لكفاح الشعب وتضحياته ،وبعث الدولة الوطنية الحرة
(الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ اإلسالمية).4
1

رابح لونيسي ،المرجع السابق ،ص ص .13-11

2

نفسه ،ص .13

3

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص ص .10-11
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بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

إن قضية اإلسالم ومبادئه من أهم القضايا التي صاحبت و واكبت حركة الجهاد
الوطني للمقاومة في القرن  ،03وفي فترة النضال السياسي والثقافي الوطني عهد الحركة
الوطنية ،فالمتتبع ألدبيات الحركة الوطنية ،يرى أن اإلسالم ومبادئه كانت مدرجة ضمن
العديد من نصوصها ومطالبها األساسية من حركة النجم إلى جمعية العلماء المسلمين فقد
كانت هذه األخيرة أقوى فصيل حمل للقضية اإلسالمية التي حملت شعار "اإلسالم ديني
والعروبة لغتي والجزائر وطني" إلى النخبة الليبرالية والشيوعية وما نصت عليه وثائق حركة
انتصار الحريات الديمقراطية كسلوك في نضالها السياسي الوطني ،وبذلك يمكن القول أن
بيان أول نوفمبر أكد ما كان مؤكدا سابقا في أدبيات الحركة الوطنية.1
فكلمة مبادئ جمع مبدأ ،وهو األصل والبداية واالبتداء ،وفي هذا الصدد يذكر السعيد
عليوان "أن مبادئ اإلسالم هي قواعد ومعايير عملية تبنى عليها قيم األعمال ،وهي أدق
وأشمل من كلمة قانون ،فال سيما وأن المبادئ تمتاز بالثبات...قرر البيان أن تكون الثورة
الجزائرية والدولة التي ستقوم على إثر انتصارها متمثلة جميع قيم اإلسالم".2
ومن جانب آخر يذكر األستاذ رابح لونيسي من خالل الدراسة المتأنية إليديولوجية

3

الثورة ومختلف الممارسات أثنائها أن مبادئ اإلسالم كانت تحظى بمكانة خاصة ،وتعود هذه
المكانة إلى اعتبار اإلسالم أداة لتحريك الجماهير ،خاصة الفالحية منها ،وأن أي مساس

1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص ص .025-023

2

سعيد عليوان ،قيم اإلسالم في مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية (من خالل بيان أول نوفمبر  ،0591ميثاق الصومام

 ،0591برنامج طرابلس  ،0512منشور بكتاب :القيم الفكرية واإلنسانية في الثورة التحريرية الجزائرية (،)0512-0591
ج ،0ط ،0منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر ،2118 ،ص ص .81-88
3

اإليدلوجية :يقصد بها نماذج ،مناهج وأنظمة ،ومركبات فكرية ،وهذا يعني األفكار والقيم واالقتناعات ،وكذلك نماذج من

القيم التي تنبثق عنها األهداف (ينظر :أحسن بومالي ،المرجع السابق ،ص .)23
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الفصل األول:

بيان أول نوفمبر بين العمل الثوري وبناء الدولة الوطنية

بمبادئ اإلسالم كان بمقدوره أن يحطم كل ما بنته الثورة ويفقدها الدعم ،خاصة وأن قاعدتها
االجتماعية هي ريفية وفالحية معروفة بمحافظتها وتدينها الشديد.1
فاإلسالم يمثل العنصر األساسي للشخصية الوطنية وهو القلعة الذي تحطمت عنه
كل محاوالت المسخ االستعماري ألكثر من قرن وربع قرن حيث كان اإلسالم دائما هو
الحصن المنيع للشخصية الوطنية الجزائرية.2
كان تأكيد دور العقيدة اإلسالمية ومحوريتها في دفع عجلة الثورة ،وتوفير الزخم
الجهادي المطلوب في محاربة االستعمار يبدوا أكثر حضو ار وتأثي ار وفعالية ،وهو ما انتبه
إليه أحد الكتاب حين قال( :دور العقيدة اإلسالمية في تطور الثورة الناهضة لالستعمار
وكذلك دور التقاليد العربية اإلسالمية في التطور السياسي واالجتماعي ،ومن الناحية
التاريخية فإن اإلسالم يكون القاعدة الثقافية واالجتماعية للجماهير الشعبية التي ترمز إلى
كل النجاح في الحركة الوطنية الثورية في الجزائر).

3

وحسب محمد جغابة فتبني المبادئ اإلسالمية يخضع إلى معطيات تاريخية وحضارية
ال يمكن ألحد أن ينكرها أو يتنكر لها ،ويرى أن البيان النوفمبري أكد على أن دولة الجزائر
المستقلة هي دولة مسلمة موحدة وأن تبني المبادئ اإلسالمية ال يستثني روح التسامح
والتعايش.4
واألستاذ رابح لونيسي يرى أن البيان النوفمبري أكد من خالل" :ضمن إطار المبادئ
اإلسالمية" بالممارسة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في إطار مبادئ اإلسالم العامة
الذي أجمع عليها المسلمون والمعروفة بوضوح لدى الجميع ،وأن العمل في هذا اإلطار ال
1

رابح لونيسي ،المرجع السابق ،ص .92

2

محمد لحسن زغيدي ،بيان أول نوفمبر وأبعاده ،المرجع السابق ،ص .258

3

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .081

4

محمد جغابة ،المرجع السابق ،ص .12
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يمنع من استيراد أي تجربة في الحكم أو االقتصاد أو المجتمع أو منظومة قانونية ،مادام
أنها ال تناقض تلك المبادئ العامة لإلسالم ،وبذلك ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لكل
اجتهاد أو االستعانة بأفكار وتجارب الدول األخرى شريطة عدم تناقضها مع المبادئ
واألصول العامة ومقاصد اإلسالم.1
فيمكن القول أن بيان أول نوفمبر 0591م ،وفي سياق تحديد هدفه العام "االستقالل
الوطني" ،فقد حمل المالمح والخطوط العريضة لمشروع مجتمع متكامل يتأسس ضمن إطار
دولة جزائرية وطنية حرة وعادلة وديمقراطية ذات سيادة في إطار المبادئ اإلسالمية.

1

رابح لونيسي ،المرجع السابق ،ص .90
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م ما سبق عرضه وتحليله في هذا الفصل نخلص إلى القول أن بيان أن نوفمبر يعتبر
الوثيقة األولى للثورة التحريرية يشرح ظروف اندالعها ويبين أهدافها ومواقفها ووسائلها بحيث
كان له دور كبير في انضمام الشعب إلى الثورة ،فهو نداء شعب ونداء من أجل اسدال
الستار على أحداث القطيعة وبداية مرحلة جديدة ،صاغ أفكاره من وحي تجربة النضال
الطويل ،استلهم وسار مع حركة التاريخ وتيارها المتصاعد ،فقد حمل من األبعاد والقيم
وكانت أهم هذه األبعاد في فحوى البيان تتمثل في البعد النضالي وكذلك البعد المغاربي
والبعد اإلنساني التي كان يزخر بها البيان ،ويبين أيضا خصائص الثورة ووضعها في سياقها
المحلي واإلقليمي والدولي ودعوة الوطن إلى أبنائه من أجل تحقيق الغاية المثلى والهدف
األسمى وهو تحقيق االستقالل الوطني ،ويعتبر بيان أول نوفمبر تجسيد لمشروع جديد
ومجتمع وليد القرن  ، 21فقد سعى إلى إعادة تأسيس الدولة الوطنية التي غيبها االستعمار
وبعث االنسان الجزائري صاحب المواطنة والسيادة الكاملة فالبيان حمل من المشاعر الوطنية
والمنطلقات األيديولوجية الدالالت السياسية ،واآلفاق المستقبلية.
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الفصل الثاني :ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية
المبحث األول :التحضيرات األولية النعقاد مؤتمر الصومام
المبحث الثاني :النشاط السياسي والعسكري للعمل الثوري من خالل الميثاق
المبحث الثالث :معالم الدولة الوطنية في الميثاق

الفصل الثاني:

ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية

يعتبر مؤتمر الصومام من أبرز األحداث التاريخية ،ومنعطفاً حاسماً في مسار الثورة
الجزائرية وقد جاء هذا المؤتمر كنتيجة حتمية للظروف التي أحاطت بالثورة والمتمثلة في
جملة من التطورات واالنتصارات السياسية والعسكرية التي حققتها منذ تاريخ اندالعها في
إلى غاية انعقاد المؤتمر ،وعليه فقد استطاعت جبهة التحرير ،رغم اإلمكانيات مركز
البسيطة التي كانت في حوزتهم ،أن تقود نضال الشعب الجزائري ضد دولة استعمارية تفوقها
عدة وعتادا ومدعمة من قبل الحلف األطلسي ،وذلك بفضل التحام الشعب حوله ،إذ
استطاعت أن تدخل مرحلة جديدة بعد مؤتمر الصومام في مركز  02أوت  ،0519الذي
نظم البالد تحت قيادة مركزية ،واوجد جيشا نظاميا وهياكل تنظيمية لثورة ،كما اوجد ميثاقا
تسير حول الثورة وتنظم من خالله عالقات ،في الداخل والخارج تحقق الهدف الذي اندلعت
من أجله الثورة ،والمتمثل في االستقالل التام.
وعليه سوف نتطرق في هذا الفصل إلى التحضيرات األولية إلنعقاد المؤتمر وأهم
ارت التنظيمية التي خرج بها ،ومعالم الدولة الوطنية لميثاق الصومام.
القر ا
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الفصل الثاني:
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المبحث األول :التحضيرات األولية النعقاد مؤتمر الصومام
المطلب األول :ظروف انعقاد المؤتمر
إن االنطالقة األولى للثورة مكنت ج.ت.و من توحيد الشعب الجزائري في كفاحه
والتوسيع من نطاق الثورة الى حد اكبر ولكي تتمكن من تحقيق أهدافها التي اعلن عنها بيان
نوفمبر 0591م ،وعليه قاموا القادة االوائل من مفجري الثورة على عقد لقاء بينهم بعد
مضي عام من انطالق الثورة المسلحة حتى يتسنى لهم تقييم ما تم انجازه والتخطيط للمرحلة
المقبلة 1ولكن هذه االمنية لم تتحقق خالل عام0599م نظ ار للظروف الصعبة التي كانت
تواجهها الثورة والمتمثلة 2في الحصار المحكم الذي ضربته القوات الفرنسية على منطقة
االوراس ،3الشيء الذي خلق صعوبات كبيرة في االتصال بين قادة الوالية االولى وبقية
الواليات وزيادة الضغط على الجزائريين ليبث الرعب في نفوسهم ومن ذلك تطبيق سياسة
اإلعدام.
وما أعقب ذلك من اإلعداد لهجومات  21أوت 0599م وما سايرتها من األحداث
التي تعتبر مرحلة جديدة في زحف الثورة وتقدمها الى األمام ،والتي كان لها مفعول كبير
للوصول الى عقد المؤتمر حيث اتسعت الثورة وشملت معظم التراب الوطني وذلك بانضمام
المئات من المجاهدين الى صفوف الثوار ،ولما بلغت الثورة في اذهان هؤالء حد القناعة بدأ
إنضمامهم بشكل مالحظ بداية من منتصف شهر جانفي0591م ،وفي هذا الصدد يقول
الهادي درواز (...اصبح البد من اعداد إطارات وقواعد خلفية للجيش...ويتجلى هذا بكثرة
1

عمار قليل ،المصدر السابق ،ص .119

2

يحيى بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ،ج ،2ثورات القرن العشرين ،منشورات المتحف الوطني

للمجاهد ،الجزائر0551 ،م ،ص.093
3

منطقة األوراس :هي عبارة عن كتلة جبلية تقع في الشمال الشرقي للجزائر وهي المنطقة المحصورة بين باتنة وخنشلة

شماال خنشلة وزريبة الوادي شرقا وزريبة الوادي وبسكرة جنوبا وباتنة وبسكرة غربا (ينظر :محمد العيد مطمر ،ثورة
نوفمبر 91في الجزائر(0512-0591م) (اوراس-النمامشة) أو فاتحة النار ،دار الهدى ،الجزائر ،ص .)02
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الفصل الثاني:

عندما برزت التشكيالت السياسية على اختالفها اكسب الثورة الجزائرية مثل انضمام األحزاب
التي تأخرت عن الركب).1
ومن خالل هذه العبارات يمكن لنا أن نبرهن على أن توافد عناصر التشكيالت
السياسية على اختالفها قد أكسب الثورة التحريرية دفعة قوية إلى األمام ،فبعد عام ونصف
من اندالع الثورة ازداد عدد المجاهدين باآلالف وتطورت العمليات العسكرية وعمت الثورة
جهات الوطن ،فنجد ا ن العمل المسلح لجيش التحرير كان معزز انتفاضة شعبية وكان هذا
مطابقا الستراتيجية ثورية حديثة.

2

وأما خارج الوطن فقد قام الطلبة الجزائريين بمظاهرة والتي أثبتت نقل الثورة إلى
التراب الفرنسي والعاصمة باريس بتاريخ  28فيفري 0591م ،وكذلك إعطاء االستقالل
للمغرب في مارس ثم تونس في  21مارس 0591م ،فقد أدرك الساسة الفرنسيون أنه من
غير الممكن خوض الحرب على ثالث جبهات ،وأيضا طرح القضية الجزائرية ألول مرة على
مجلس األمن واعتبارها قضية دولية ومساندة دول عدم االنحياز في لقاء ريوني في جويلية
 0591بيوغسالفيا للقضية الجزائرية فقد برهنت الثورة على أصالتها واعطت دليل للعالم
على قوتها وأهمية أهدافها ،وتمحو تطمس من األساس مايدعيه االستعمار من أنها ليست
ثورة ،وانما هي تمرد غير شرعي وتزعمته عصابات من قطاع الطرق واللصوص أو كما
يسميهم هو (اللصوص).

3

فعمل النظام االستعماري على اجهاض الثورة بكل ما أوتي من قوة اذ نجد أنه قد
تمكن من معرفة وتفكيك الخاليا الثورية األولى بمنطقة وهران إضافة إلى سيطرة الفدائيين
1
2

عمار قليل ،المصدر السابق ،ص .119

المجاهد لخضر بن طوبال ،يستعيد ذكرياته عن أحداث  21أوت  ،0599مجلة أول نوفمبر ،ع ،92الجزائر،0530 ،

ص .10
3

محفوظ قداش ،وتحررت الجزائر ،تر :العربي بوينون ،دار االمة للنشر ،الجزائر ،2100 ،ص .91
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الفصل الثاني:

على الموقف في العاصمة فشرع في تنظيم مخططات التقسيم الرباعي والذي أدى إلى
صعوبة االتصال بين مختلف قيادات جيش التحرير الوطني كما كانت الحاجة الشديدة الى
السالح وال يوجد من المال اال القليل إضافة الى ضعف التنسيق في األعمال وكذلك ضعف
التكوين السياسي للفرق المسلحة حيث يكاد يكون معدوما ألن الثورة كانت في حاجة ماسة
الى منهج سياسي ثابت.

1

فبخصوص الجانب السياسي فنجد انه في عام0599م أعلنت اإلدارة االستعمارية عن
حالة الطوارئ وهذا ما جعل الجزائر تعرف تطبيق التشريع الفرنسي فيما يخص التنظيم العام
لألمة أثناء الحرب وهو التنظيم الذي أكده قانون جويلية0583م في فرنسا عند دخولها
الحرب العالمية الثانية ،وبموجب هذا القانون كانت تعيش الجزائر تحت قائمة عشرين الئحة
تنظيمية ضمن حالة الطوارئ وفي ظل هذه الظروف االستثنائية التي تم اإلعالن عنها
بمعنى التوقف عن العمل بالقوانين والنصوص المعمول بها وقت السلم اذ صار الحاكم العام
في الجزائر يتمتع بجميع الصالحيات في استخدام كل الوسائل للقضاء على الثورة ،ليتبع
ذلك بتنصيب ما يسمى بالمكاتب الخاصة في المدن واألرياف وهذا كله لمحاصرة الثورة
الجزائرية ،2وقد وصل االشتراكيون الى الرئاسة

في فيفري سنة 0591م برئاسة "غي

مولي" ،3الذي زار الجزائر في 1فيفري من نفس السنة وقد استقبله المعمرون بغضب لما هو
حاصل في الجزائر ليعين هو األخير "روبير الكوست" وزي ار مقيما في الجزائر ليقيما حربا
وحشية من أجل بقاء على الجزائر فرنسية إضافة الى ذلك سن جملة من القوانين للتضييق
1
2

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،...المرجع السابق ،ص ص .082 -080

جمال يحياوي ،الظروف الدولية والمحلية النعقاد مؤتمر الصومام ،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية

وثورة أول نوفمبر الجزائر  ،2110ص .082
3

غي مولي 4599-4599م :تزعم االتجاهات االشتراكية اليمنية ،تولى مناصب مختلفة منذ الثالثينيات كان نائب لرئيس

الو ازرة ثم أصبح رئيسا للو ازرة في 0593-0591م ،حارب ثورة الجزائر وتواطأ مع إسرائيل وبريطانيا في شن حرب السويس
0591م ،ساعد في عودة ديغول الستالم الحكم في 0593م( ،ينظر :سعدي بزيان ،جرائم فرنسا بالجزائر ،دار هومه
للطباعة والنشر ،الجزائر ،2112 ،ص.)000
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على الحريات وعزل الثورة.

1

والننسى كذلك االتصاالت التي قام بها "غي مولي" بالبعثة الخارجية بلقاء الذي جمع
السيد "جوزين بيغارا" الكاتب العام للحزب االشتراكي الفرنسي في وهران كمبعوث شخصي
لرئيس الوزراء الفرنسي بنظيره عن جبهة التحرير السيد محمد خيضر ،2بالقاهرة وكان ذلك
يوم01افريل0591من واذ كانت الغاية من هذا اللقاء جس النبض والمراوغة السياسية بحجة
أنه ليس هناك تنظيم واحد يغطي كل الجزائريين مما يصعب في نظره عملية البحث عن حل
والبد من انتخابات تبرز المتحدث الرسمي باسم الجزائر.

3

وكان الهدف من هذا اللقاء وهو ارباك الصف الجزائري إال أنها باءت بالفشل منذ
البداية ألن جبهة التحرير الوطني كانت يقظة لألساليب التي يتبعها الساسة المستعمرين منذ
االنطالقة األولى للثورة كما أنها تمكنت من جمع كل الوطنيين وتوحيد الشعب الجزائري في
كفاحه وبذلك تمكنت الثورة من أن تتوسع توسعا قويا والقضاء على جميع العقبات السابقة
فأصبح الطريق ممهدا لعقد مؤتمر شامل لجميع قواد الثورة ولتحقيق الهدف سعى قادة الثورة
إلى تحضير اجتماع وطني يضمهم جميعا لدراسة أوضاع الثورة وتشريع ميثاق سياسي،

1

محمد العيد مطمر ،حامي الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة العقيد سي الحواس سلسلة رجال صدقوا ،دار الهدى

للنشر ،الجزائر ،د س ،ص .010
2

محمد خيضر :ولد في  08مارس 0525بالعاصمة ،ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري ،انتخب سنة 0511م

نائبا عاما في الجمعية الوطنية الجزائرية ،لجأ بعد حادثة وهران سنة 0591الى القاهرة ليصبح مسؤوال عن وفد الحزب
هناك ،كلف بعد اندالع الثورة برئاسة الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني ،اعتقل في عملية القرصنة الفرنسية المشهورة
في  ،0591|01|22عين وزي ار للدولة في الحكومة المؤقتة 0512-0593م ،تولى بعد االستقالل سنة 0512م األمانة
العامة لجبهة التحرير الوطني ،بعد خالفه مع بن بلة استقر في مدريد حيث اغتيل في 11جانفي 0513م (ينظر :محمد

العربي الزبيري ،كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية الجزائرية 0512-0591م ،ط ،9منشورات المركز الوطني للدراسات
والبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر0591م ،الجزائر ،2113 ،ص .)013
3

مصطفى الهمشاوي ،جذور أول نوفمبر 0591م في الجزائر ،منشورات المركز الوطني للحركة الوطنية والثورة الجزائرية،

الجزائر ،2110،ص ص .015-013
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يحدد وسائل وأهداف الثورة ويعمل على إيجاد قيادة مركزية تقوم بتنظيم وتسيير الكفاح.

1

المطلب الثاني :انعقاد المؤتمر وصدور الوثيقة
قبل انطالق الثورة ساد جدل بين القادة حول الشروع في تفجيرها أوال ثم الذهاب فيما
بعد إلى

تنظيمها أو أن التنظيم يسبق التفجير ،غير أن الحالة التي وصلت إليها الحركة

الوطنية والجمود الذي عرفته في هذه المرحلة وبخاصة بعد انقسام حركة انتصار الحريات
الديمقراطية ،فكان القرار الذي وصل إليه هؤالء هو تفجير الثورة واإلسراع في ذلك ألن أي
تقاعس سيؤدي إلى ما ال يحمد عقباه ،فبعد انعقاد اللقاء التاريخي للقادة الست في28
أكتوبر  0591الذي قرروا فيه انطالق العمل العسكري ،ضرب هؤالء موعدا بعد ثالثة أشهر
على أقل تقدير لكي يقيموا الوتيرة التي تسير عليها الثورة.2
لقد حتمت الالمركزية التي كانت مسيطرة في تسيير المرحة األولى من الثورة على أن
كل قائد تقرر خططها العسكرية حسب ما تقتضيه المصلحة والظروف واإلمكانات البشرية
والمادية لتلك المنطقة ،ومع الصعوبات التي شهدتها الثورة في التمدد وتحقيق أهدافها المرجوة
مع انقطاع االتصال التام بين المناطق الخمسة جعل فكرة عقد مؤتمر وطني ضرورة
استراتيجية ،إال أن استشهاد العقيد ديدوش مراد قائد المنطقة الثانية-الشمال القسنطيني -و
إلقاء القبض على قائد المنطقة األولى-األوراس -مصطفى بن بولعيد كل ذلك دون انعقاده
ليتأخر إلى غاية صيف 0591م.3
بدأ اإلعداد لهذا المؤتمر حسب محمد حربي في الجزائر العاصمة من خالل عبان
رمضان الذي أرسل سعد دحلب في مارس 0591م إلى الشمال القسنطيني وذلك لمناقشة
العقيد زيغود يوسف حول كيفية جمع األسلحة والتقسيم الجغرافي وتحديد المسؤوليات المنوطة
للقادة ،وخاصة أن بعثة جبهة التحرير بالخارج قامت بإرسال تقرير حرره كل من حسين آيت
1

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،...المرجع السابق ،ص .082

2

خالفة معمري ،عبان رمضان ،تر :زينب زخروف ،ط ،2منشورات ثالة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،2113 ،ص .801

3

محمد العربي الزبيري وآخرون ،المرجع السابق ،ص .13
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أحمد ومحمد يزيد يتكلم حول تجديد الهيكل التنظيمي للثورة ،ويقترحان تشكيل قيادة جماعية
مكونة من ست قادة في الداخل وست قادة بالخارج ،1ويفند هذا الرأي صاحب المهمة نفسه
وهو سعد دحلب ،حيث يقول أن مهمته لم تكن إلى المنطقة الثانية لاللتقاء بزيغود يوسف،
وانما كانت للذهاب إلى منطقة األوراس واالستفسار عن حالتها العسكرية وقائدها مصطفى
بن بولعيد الذي غاب أثره منذ شهور ،غير أن زيغود قد منعه عن ذلك و أعلمه باستشهاد
قائد المنطقة األولى ما يعني أن مهمته قد انتهت وماععليه إال بالرجوع إلى الجزائر
العاصمة.2
ازداد نشاط قادة الثورة بتحرك كل من كريم بلقاسم قائد المنطقة الثالثة والعربي بن
مهيدي قائد المنطقة الخامسة في مختلف االتجاهات للتحضير ألرضية تنظيمية موحدة،
بمعية بعض السياسيين الذين التحقوا بالثورة مؤخ ار كبن يوسف بن خدة وسعد دحلب ويعينهم
في ذلك لجنة الدراسات التي كان يقودها كل من عمر أوزقان وعبد الرزاق شنتوف اللذان
كانا يعدان الخطوط العامة السياسية والعسكرية التي ستطرح وتناقش في المؤتمر ،حيث كان
من المقرر عقده في قرية موقة في بني عباس بجبال البيبان في  81جويلية .30591
قامت هذه اللجنة بإشراف من عبان رمضان بإعداد أرضية وتناوب فيها هؤالء في كتابة
المحاور التي ستطرح كنقاط ليتدراسها القادة في المؤتمر ،حيث قام عبان رمضان بإعداد
المحاور التي تتعلق بـ :انهزام المصالية ،غياب الشيوعية ،االستراتيجية االمبريالية الفرنسية،
حركة الفالحين وحركة العمال وحركة الشباب.4
أما عبد المالك تمام فقد تكفل بتحرير الجزء المتعلق بـ :أهداف الحزب ،وقف إطالق النار،
المفاوضات من أجل السالم.5
1

Mohamed harbi, Le FLN, Mirage et réalité des origine a la prise du pouvoire 1945-1962,Edition J.a,Paris ,1980
,p 471
2
Saad Dahlb,MissionAccomplie,Edition Dahlab,Alger, 1990, p50.
3

يحي بوعزيز ،الثورة في الوالية األولى ،دار البصائر ،الجزائر ،2115 ،ص .11

4

خالفة معمري ،المرجع السابق ،ص .822

5

نفسه ،ص .822
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أما عبد الرزاق شنتوف فتكفل بتحرير الجزء المتعلق بـ:ا لمثقفون والمهن الحرة ،التجار
والحرفيون ،والحركة النسوية باإلضافة إلى موضوع نشاط جبهة التحرير الوطني في فرنسا.
أعطيت اإلشارة لقادة المناطق للتوجه إلى المنطقة الثالثة ،حيث انطلق وفد المنطقة
الخامسة والرابعة من العاصمة بحراسة أربعين مجاهدا ،حيث يضم هذا الوفد مجموعة من
القادة وهم كل من العربي بن مهيدي وسليمان دهيليس وعبان رمضان وعمر أوعمران وسي
شريف وسي محمد بوقرة ،لكنهم فوجئوا بعدة كمائن متتالية  ،األول في غابة الزبربر في 18
جويلية ،والثاني في  13جويلية وآخرهم كان عند التقاء وفد العاصمة مع قادة المنطقة
الثالثة-القبائل -وبالضبط في بني مليكش عند عبورهم لسكة الحديدية الرابطة بين بجاية و
بني منصور في  23جويلية ،سبب ذلك في ضياع وثائق المؤتمر التي كانت تحتوي جميع
المعلومات من قوائم القادة والخطوط العامة التي ستناقش ،ولحسن الحظ لم تكن تضم
المنطقة التي سينعقد فيها المؤتمر ،ما جعل القادة يغيرون المكان بسرعة لتنال منطقة إغزر
أمقران بإيفري-أوزالقن غرب مدينة آقبو شرف انعقاد هذا المؤتمر الذي كان لبنة تنظيم الثورة
وتأسيس معظم األجهزة العسكرية والسياسية سواء منها التنفيذية متمثلة في لجنة التنسيق
والتنفيذ  CCEو التشريعية ممثلة في المجلس الوطني للثورة .1CNRA
أما فيما يخص وفد المنطقتين الثانية واألولى ،فإن الرائد عميروش آيت حمودة أرسل
كتيبة من المجاهدين لمالقاة كل من العقيد زيغود يوسف ولخضر بن طوبال وباقي قادة
المنطقة الذين بدورهم تعرضوا لكمين بالصدفة ،ليقعوا في حصار فرضته عناصر الجيش
الفرنسي لعدة أيام ،انتهى باشتباكات متواصلة كانت لها الفضل في جمع الكثير من أسلحة
الغنائم ليتبرعوا بها للمنطقة الثالثة لكون المعركة وقعت على ترابها.2

1

يحي بوعزيز ،الثورة في الوالية ،..المرجع السابق ،ص .10

2

علي كافي ،مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري  ،0512-0511د ط ،دار القصبة

للنشر ،الجزائر ،د س ،ص.010
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بوصول القادة جميعهم إلى مركز انعقاد المؤتمر اكتشفوا تخلف الكثير من القادة عن
حضور هذا المؤتمر من بينهم قادة الخارج بالقاهرة الذين لم تسعفهم الظروف للدخول إلى
الجزائر أو عدم إرادتهم الحضور مع علمهم المسبق بالمؤتمر باعتبار أن العربي بن مهيدي
كانت له اتصاالت مع محمد بوضياف ،باإلضافة إلى مصطفى بن بولعيد وقادة المنطقة
األولى ،حيث كان معظم الحاضرين يجهل أمر استشهاده ماعدا زيغود يوسف الذي باح لهم
بنبأ استشهاده ،ولم يمنع ذلك شقيقه عمر بن بولعيد للمجيء إلى المنطقة الثالثة مع عدم
بقائه فيها مدة انعقاد المؤتمر مع إعالنه االلتزام بق اررات المؤتمر.1
كلفت قيادة المنطقة الثالثة مجموعة كبيرة من المجاهدين يترأسهم عميروش آيت حمودة
بحراسة مشددة حول محيط المنطقة التي سيجرى فيها المؤتمر ،مع تكليف بعض الكتائب
بشن هجومات وغارات خاطفة شرق وادي الصومام إللهاء القوات العسكرية الفرنسية لصرفها
كلية عن محيط المنطقة التي يجري فيها المؤتمر اتقاء ألي عنصر مفاجئ قد يغير من
سيرورة المؤتمر الذي حضر له مدة خمسة أشهر كاملة ،كما أن وقوع أي عملية عسكرية
مفاجئة سيرهن حظوظ تواصل الثورة في باقي الوطن بحكم أن أغلب القادة كانوا مجتمعين
وبالتالي لم تكن الثورة مستعدة للتضحية بقادة آخرين خاصة بعد استشهاد كل من العقيدين
ديدوش وبن بولعيد.2
التقى في هذا المؤتمر حوالي أربعة عشر مسؤوال عن المناطق الخمسة فعن المنطقة
الثانية حضر كل من :زيغود يوسف ،لخضر بن طوبال ،عمار بن عودة ،روابحية حسين،
إبراهيم مزهودي.
وعن المنطقة الثالثة :كريم بلقاسم ،محمدي السعيد ،آيت حمودة عميروش ،قاسي حماي.
وعن المنطقة الرابعة :عمر أوعمران ،محمد بوقرة ،سليمان دهيليس.

1

علي كافي ،المصدر السابق ،ص .012

2

يحي بوعزيز ،الثورة في الوالية ،...المرجع السابق ،ص .12
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المنطقة الخامسة :العربي بن مهيدي.
وعن المنطقة المستقلة :عبان رمضان وعلي مالح سي شريف.1
انطلقت فعاليات المؤتمر بداية من  21أوت 0591م وفي سرية تامة ،حيث أسندت
رئاسته إلى العقيد العربي بن مهيدي و ينوب عنه عبان رمضان وقبل التطرق إلى وثيقة
المؤتمر قدم كل قائد منطقة تقريره حول سيرورة الثورة في منطقته بين  0591-0591ثم
تطرق المؤتمرون إلى عدة نقاط كان الواجب إزالة الضباب عليها وهي:
-4قضية الليلة الحمراء :التي قام فيها عميروش آيت حمودة بتصفية العديد من سكان قرية
فرعون حيث يختلف المؤرخون في عدد القتلى فيها التي برر عميروش األسباب التي أدت
إلى تسارع األحداث في القرية.2
-1قضية سكامودي : SAKAMODYقام فيها الرائد علي خوجة بارتكاب عمليات
اغتيال ضد أوربيين عزل في المنطقة الرابعة ،وقد دافع أوعمران على علي خوجة وبين أن
هذه العملية ال تقارن مع ما يفعله الفرنسيون بالجزائريين.3
-3القضية الثالثة :وهي هجومات الشمال القسنطيني التي اتهم فيها زيغود يوسف بقتل 31
أوربيا أعزل ،وقد دافع هو كذلك عن نفسه ،مشي ار إلى ما حدث في أحداث  13ماي
0519م وكيف أن السلطة اإلستعمارية لم تتوان في إثارة الرعب في أبناء الشعب الجزائر
بالقتل والحرق والذبح ،كما نوه أن العملية سمحت له باغتنام  311قطعة سالح مألت العجز
الذي كانت تعاني منه المنطقة الثانية من ناحية التسليح  ،فبفضل هذه األحداث استطاعت
الثورة من تدويل القضية الجزائرية مع تنبيه المستعمر على أن ما يحدث في الجزائر هو ثورة
حقيقية وليست مجرد أعمال تخريبية كما كان يدعي وزير داخليتها فرانسوا ميتيران François

1

مسعود عثماني ،الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب ،دار الهدى للنشر ،الجزائر ،2108 ،ص .211

2

يحي بوعزيز ،الثورة في الوالية ،...المرجع السابق ،ص .11

3

نفسه ،ص .11
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 ،Mitterrandوبالتالي تخطى المؤتمرون هذه الخالفات لمناقشة مشاريع المؤتمر الذي دام
إلى غاية  9سبتمبر 0591م.1

1

يحي بوعزيز ،الثورة في الوالية ،...المرجع السابق ،ص.19
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المبحث الثاني :التنظيم السياسي والعسكري للعمل الثوري من خالل الميثاق
يعتبر ميثاق الصومام من الوثائق الهامة للثورة ألنها تنوعت ما بين عسكرية وسياسية
شملت نظام جيش التحرير وتحديد أهداف جبهة التحرير الوطني من الحزب وكما درست
جميع المسائل المتعلقة بسير العمل الثوري في جميع الفروع والميادين ،ثم قامت بتقييمه
ارت
ونقده وذلك بقصد استخالص النتائج والعبر وتصحيح مسيرة الثورة واتخذ المؤتمر عدة قر ا
هامة في جميع الميادين السياسية والعسكرية وكانت كما يلي:
المطلب األول :التنظيم السياسي
إن ق اررات مؤتمر الصومام مست بالدرجة األولى خارطة البالد اذ قامت بتقسيمها
إداريا الى ست مناطق بدل خمسة مناطق مع االحتفاظ بترقيم الواليات وهي والية األوراس
والية الشمال القسنطيني ،1والية القبائل والية الجزائر وضواحيها والية وهران والية الجنوب
(وهذه األخيرة تم استحداثها من خالل المؤتمر) ،مع إعادة التسمية لها وذلك بدءا من تاريخ
المؤتمر تغير لفظة المنطقة وتستعمل كلمة الوالية والناحية تصبح منطقة والقسم ناحية ويتم
تحديدها جغرافيا 2أما بخصوص قادة الواليات فأصبحوا يخضعون تحت التسيير والتصرف
والتحرك في إطار توجه سياسي وعسكري موحد ،يمثلون السلطة المركزية لجبهة التحرير
الوطني ،فنجد من خالل ميثاق الصومام بروز جملة من الق اررات ،التي مست قيادة الوالية
بصفة مباشرة وهو:
 تكوين مجلس مكون من  11أعضاء هم القائد السياسي العسكري يحمل رتبة كولونيلبمساعدة  18رواد مسؤولين على الفروع األساسية الثالثة :الفرع السياسي ،الفرع العسكري،

1

والية الشمال القسنطيني :يحدها شماال القالة وسوق االثنين ،وفي الجنوب سطيف وطريق الجزائر وقسنطينة الى القرزي

وتمتد الى حدود تونس مارة بمقاوس ،اما غربا نجد سطيف وسوق االثنين ،وشرقا الحدود التونسية (ينظر :يحيى بوعزيز،
ثورات الجزائر ،...المرجع السابق ،ص .)011
2

عمار قليل ،المصدر السابق ،ص ص .101-109
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فرع االستعماالت واالتصاالت ،كما توجد مراكز قيادة لكل من الوالية والمنطقة والناحية
والقسم.1
فاستطاع أن ينهي ما يعرف بفكرة الزعامة أو السلطة الفردية في القيادة وأحل محلها
القيادة الجماعية حيث اتسمت بطابع الوطنية المرتبطة بالمجلس الوطني للثورة و(ل ت
ت).2
 والعمل على تدويل القضية الجزائرية وطرحها أمام المحافل الدولية :األمم المتحدة،المنظمات اإلقليمية.
 وضبط وتحديد السياسة الداخلية والخارجية لجبهة التحرير الوطني. العمل على تحرير الوطن وتحقيق االستقالل التام واقامة دولة ديمقراطية اجتماعية تقومسياستها الخارجية على عدم التدخل في شؤون الغير والتعامل في إطار المصالح المتبادلة
تنظيم الشعب لاللتفاف حول جبهة التحرير الوطني وتحريضه على الثورة.
 اتخاذ موقف ثابت ضد كل األعمال الفردية وضد كل متعامل مع العدو على حسابالثورة
ومواجهة المناورات السياسية للعدو في الداخل والخارج.
 العمل على استغالل كل الطاقات والوسائل المتاحة لدى الفئات الشعبية ووضعها فيخدمة القضية الجزائرية الوطنية والمتمثلة في الحرية واالستقالل.
 إقرار أولوية الداخل على الخارج مع إقرار أولوية العمل الليلي. إعطاء صالحية للمجلس الوطني للثورة الجزائرية التخاذ أي موقف تتطلبه ظروف معينةللتفاوض حول موقف القتال.

3

1

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام  ،...المرجع السابق ،ص .083

2

سعيد بن بيا ،عبد اللطيف رابح ،مؤتمر الصومام  21أوت  :0591قراءة في النتائج والمسارات ،مذكرة مكملة لنيل شهادة

الماستر في التاريخ المعاصر ،جامعة احمد د اررية ،ادرار ،2103-2103 ،ص .25
3

عمار قليل ،المصدر السابق ،ص ص .103-101
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وكان الهدف من هذا تنظيم الثورة وفق العديد من التنظيمات المهمة والتي تتمثل فما يلي:
-4المحافظون السياسيون :مهمتهم سياسية ،فهم يساعدون جيش التحرير الوطني وينقلون
األخبار ويوجهون الشعب ويواجهون الحرب النفسية فحقوقهم تتجلى في إعطاء أرائهم في
جميع األعمال العسكرية وبرامجها التي يقوم بها جيش التحرير الوطني.

1

فأول ظهور لهم كان في مؤتمر الصومام الذي يقوم بدور جبار في تسيير شؤون الثورة
السياسية والعسكرية لمواجهة اإلستراتيجية الفرنسية ويعمل على القيام بالدعاية واألخبار
والتوجيه وجمع األموال وتموين الثورة وشن الحرب النفسية المضادة وعليه يعمل على تمتين
العالقة بين الثورة والشعب والعناية باألقليات األوروبية ومساجين الحرب.

2

وعليه فإن المحافظ السياسي الذي يملك السلطة المزدوجة السياسية والعسكرية في آن
واحد فإنه يحقق التوازن بين مختلف هيئات الثورة فإن اختصاصهم المهام السياسية وارشاد
الناس والتوعية والدعاية.
-1المجالس الشعبية :تتشكل عن طريق االنتخابات في جميع القرى ومدن الوطن ،تتكفل
هذه المجالس بالنظر في القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمواطنين الجزائريين
وتنظيم الشؤون اإلسالمية والعدلية ،وضبط األمن ،فهي بمثابة إدارة محلية ترعى الشؤون
العامة.

3

-3المحاكم اإلسالمية :تم تشكيلها لمحاكمة األشخاص المخالفين للنظام الثوري ،والمرتكبين
للمخالفات والجرائم ،وتعتمد بالنسبة للعسكريين النظام القانوني الثوري ،وللمدنيين أحكام

1

عبد اهلل مقالتي ،التاريخ السياسي للثورة الجزائرية ،و ازرة الثقافة ،الجزائر ،2108 ،ص .021

2

محمد العربي الزبيري وآخرون ،المرجع السابق ،ص ص .291-215

3

ربيع عمارة ،المجلس الوطني للثورة الجزائرية ( ،)0512-0591مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ المعاصر،

جامعة محمد خيضر بسكرة ،2101-2108 ،ص .29
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الشريعة اإلسالمية في المنازعات ،كنظام بديل يلجأ إليه الشعب بدل الذهاب إلى المحاكم
الفرنسية ،التي تصدر أحكامها وفق القانون الوضعي.

1

-1الهيئات القيادية المسيرة :قرر ميثاق الصومام إنشاء هيئات قيادية وطنية لتسيير شؤون
الثورة وادارة عملياتها السياسية والعسكرية ،وتزويدها بهياكل تنظيمية إلى جانب المؤسسات
السياسية الضرورية ،ومن أبرز المؤسسات نجد:
يضم 81عضوا منهم 03 :دائمون أي CNRA 1المجلس الوطني للثورة الجزائرية (10من
الرواد و 13من التابعين) و03مستخلفون 11( 2من الرواد و08من التابعين) ويجتمع مرة
في السنة مدة وجوب الحرب ،وهو الذي يستطيع إيقاف القتال.
لجنة التنسيق والتنفيذ  :CCEوتتكون من خمسة أعضاء ،اختيروا من بين األعضاء الذين
يؤلفون المجلس الوطني الجزائري والذين يوجدون بالقطر الجزائري فخولت لهم مراقبة جميع
النشاطات السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية ،كما نجد أنهم قد كلفوا أيضا بانتقاء
ومراقبة مختلف اللجان.
للسياسي على العسكري ،وفي مراكز
-9تحديد العالقة بين جبهة التحرير :وتعطى األولوية ّ
القيادة يتعين على القائد العسكري السياسي أن يسهر على حفظ التوازن بين جميع الثورة.

-9تحديد العالقة بين الداخل والخارج :أعطى األولوية للداخل على الخارج في مراعاة مبدأ
مهمة
التشارك في اإلدارة ،ويجب على
ّ
الداخل أن يعطي جميع المعلومات التي لديه لتسهيل ّ

الممثّلين في هيئة األمم المتحدة.

وقد خرج المؤتمر بوثيقة سياسية ،تعتبر الميثاق أو المنهج السياسي الذي سارت عليه
الثورة الجزائرية ،وفيما يأتي عرض ألهم ما جاء في أقسامها الثالثة :الحالة السياسية الراهنة،
واالفاق العامة ووسائل الدعاية ،فبخصوص الحالة السياسية.

1

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام  ،...المرجع السابق ،ص ص .011-085
59

الفصل الثاني:

ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية

المطلب الثاني :التنظيم العسكري
من أبرز الق اررات التي جاء بها مؤتمر الصومام بخصوص التنظيم العسكري وهي
توحيد النظام العسكري وفق تقسيم هيكلي ووظيفي محكم للجيش والمساحة الجغرافية ،التي
ينشط فوقها والفئات العريضة التي تمثل السند األول واألساسي لجيش التحرير الوطني ،1وقد
تم التنظيم اإلقليمي لجيش التحرير بناءا على معلومات ومعطيات التجربة ،2إلى ست واليات
بدل خمس واليات وقسمت كل والية الى مناطق وكل منطقة الى نواحي وتقسيم كل ناحية
الى قطاعات وتزويد كل والية

بقيادة جماعية تمثل السلطة المركزية لجبهة التحرير،3

وتتشكل من:
 -قائد الوالية :يكون برتبة كولونيل (صاغ ثان) ،ونوابه الثالثة برتبة رائد (صاغ أول).

4

قائد المنطقة :يكون برتبة ضابط ثان ،ونوابه الثالثة برتبة ضابط أول.قائد الناحية :يكون برتبة مالزم ثان ،ونوابه الثالث برتبة مالزم أول.-قائد القسم :يكون برتبة مساعد ،ونوابه الثالث برتبة العريف األول.

5

ولقد روعي في هيكلة جيش التحرير الوطني وضع أساليب مواجهة للعدو والمتمثلة
في حرب العصابات ،وفي تأسيس نواة جيش الوطني الشعبي المرتبط بالجماهير قلبا وقالبا.
أما بالنسبة لتركيبة هذا النظام الجديد فيتمثل فيمايلي:
الفوج :يتكون من00جندي من بينهم عريف واحد وجنديان أوليان.
نصف فوج :يتألف من  19جنود من بينهم جندي أول و 11جنود.
الفرقة :تتكون من  89جندي منهم  18أفواج وقائد الفرقة والمساعد.
1

أمال شلي ،المرجع السابق ،ص .058

2

مصطفى الهمشاوي ،المرجع السابق ،ص .091

3

رمضان بورعدة ،الثورة الجزائرية والجنرال ديغول ( )0512-0593سنوات الحسم والخالص ،ط ،0مطبوعات البونة

للبحوث والدراسات ،الجزائر ،2102 ،ص .12
4

عقيلة ضيف اهلل ،التنظيم السياسي واإلداري ( ،)0512-0591ط ،0البصائر الجديدة ،الجزائر ،د س ،ص .803

5

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،...المرجع السابق ،ص .819
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الكتيبة :تتكون من001جندي منهم  18كتائب و 21من األركان.
الفيلق :يتكون من  891جندي لثالثة كتائب وعشرين من األركان.

1

كما تم كذلك في المؤتمر استحداث عالمات للرتب العسكرية التي كانت مستعملة
وقتها بالمنطقة الثالثة (القبائل) ،2وكذا تحديد مرتباتهم الشهرية ألفراد جيش التحرير الوطني
من القاعدة للقمة 3حتى يسهل التمييز بين الجنود ودرجاتهم وكذلك بين الضباط ورتبهم
ومرتباتهم الشهرية.
 -وقد كانت كالتالي عالمات الرتب العسكرية:

4

الجندي األول :شعاره 5عالمة على شكل نجمة حمراء من معدن الفضة ،توضع علىالذراع األيمن.
العريف األول :شعاره عالمتان على شكل نجمة حمراء من معدن الفضة ،توضع علىالذراع األيمن.
العريف الثاني :شعاره ثالث عالمات على شكل نجمة حمراء من معدن الفضة ،توضععلى الذراع األيمن.
1

يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر ،...المرجع السابق ،ص .018

2

المنطقة الثالثة (القبائل) :حدود المنطقة من الشمال سوق االثنين ،كوربي مارين ،ومن الجنوب خط السكك الحديدية

الواصل بين قسنطينة والجزائر إلى سطيف ثم تمتد إلى البرج والمسيلة وعين العجل وسور الغزالن وعين بسام باليسترو،
ومن الغرب كوربي مارين بميني يفيل ،ومن الشرق سطيف ،خراطة ،سوق االثنين( .ينظر :محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر

الصومام ،...المرجع السابق ،ص .)812
3

يحيى بوعزيز ،ثورات الجزائر ،...المرجع السابق ،ص .018

4

عالمات الرتب العسكرية :كانت تصنعها الوالية الثالثة (القبائل) وكانت كل تلك الرتب مؤقتة ،أي أن بعد استقالل

ستتكلف لجنة عسكرية بدراسة كل حالة وتوضع كل من له رتبة عسكرية في مكانه في الجيش الوطني( ،فرتبة الجنرال ال

توجد إال بعد أن تتحرر البالد) ،وبخصوص تعيين الضباط ونزع رتبهم من اختصاصات لجنة التنسيق والتنفيذ بعد اقتراحات
قادة الوالية ونواب الضباط يعينون رتبهم من أمر من قائد الوالية (ينظر :محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،...المرجع
السابق ،ص .)819
5

الشعار :نجمة وهالل أحمر هو ذلك الشعار الذي يوجد على غطاء الرأس ،كانوا الصائغون يصنعونها بمختلف المدن

والقرى (ينظر :عمار قليل ،المصدر السابق ،ص .)120
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مساعد :شعاره على شكل نجمة حمراء من معدن الفضة جزءها السفلي أبيض.المالزم األول :شعاره نجمة بيضاء.المالزم الثاني :شعاره نجمة حمراء.الضابط األول :يحمل نجمتن واحدة حمراء ،واألخرى بيضاء.الضابط الثاني :شعاره نجمتين حمراوين.الرائد (الصاغ األول) :شعاره نجمتين حمراوين وواحدة بيضاء.العقيد (الصاغ الثاني) :شعاره ثالث نجوم حمراء.وأما بخصوص مرتباتهم الشهرية ومنح العائلة ،فإن كل مجاهد يقبض مرتبا حسب السلم
اآلتي- :الجندي األول 0211 :فرنك فرنسي.
الجندي 0111:فرنك فرنسي.-العريف 0911:فرنك فرنسي.

1

العريف األول 0311:فرنك فرنسي.المساعد 2111:فرنك فرنسي.المالزم  2911:فرنك فرنسي.المالزم الثاني  8111:فرنك فرنسي.الضابط األول  8911:فرنك فرنسي.الضابط الثاني 1111:فرنك فرنسي.الصاغ األول  1911:فرنك فرنسي.-الصاغ الثاني  9111:فرنك فرنسي.

2

1

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،...المرجع السابق ،ص .811

2

يحيى بوعزيز ،ثورات الجزائر ،.....المرجع السابق ،ص .011
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الممرضون والممرضات يتبعون العريف لذلك فإن مرتباتهم  0911فرنك في الشهروبخصوص األطباء المساعدون برتبة المالزم فيتقاضون  2911شهريا ،وأما بالنسبة لألطباء
فيدمجون برتبة الضابط األول فيتقاضون  8911فرنك شهريا ،1فنجد أن كل ما كان يحتاجه
الجندي من غذاء أولباس يتكلف به الجيش ماعدا شؤون النظافة من صابون وغيرها فإن
المجاهد هو الذي يتكلف بشرائها.

2

وكما نجد أ ن المؤتمر قام بوضع منحة عائلية لكل مجاهد أو مسبل لديه عائلة مطالبا
باإلنفاق عليها فتعطى له منحة شهرية ،أما بخصوص المسبلون فقام المؤتمر بإعطائهم
إعانة على نفس القاعدة التي يعامل بها المجاهدون إذا عملوا لمدة ثالثين يوما ،واألسرة
وعائالت الشهداء تعطى لهم إعانات التي تمنح للمجاهد ،ونفس األمر بالنسبة لسكان المدن
والقرى.

3

ومن ق اررات مؤتمر الصومام أيضا ،أنه قام بتقسيم القوات المسلحة لجيش التحرير الوطني
إلى قسمين ،وذلك بتحديد األلفاظ المستعملة في الجيش ،اذ تقرر إستعمال المصطلحات
التالية:
-4المقاتلون بالزي العسكري (المجاهدون) :وهم جنود جيش التحرير الوطني ،أي الجنود
النظاميون المنظمون حسب الهيكلة العسكرية آنفة الذكر ،وهم الذين يشنون الهجمات
والغارات ،ويلتحمون بالقوات االستعمارية بخطط حربية.
-1المقاتلون المدنيون (المسبلون والفدائيون) وهم:

4

أ-المسبلون :وهم المشاركون في العمل العسكري ،الذين يقومون بتموين الجيش وحراسته في
راحته ويحملون الجرحى والذخائر ،ويمكنون الجيش من التنقل داخل المدن والقرى فيكشفون
1

غالي الغربي ،فرنسا والثورة الجزائرية (0593-0591م) ،غرناطة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،2115 ،ص.029

2

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،...المرجع السابق ،ص.813

3

محمد زروال ،إشكالية القيادة في الثورة قبل مؤتمر الصومام وبعده ،محاضرات المجلس األعلى ،الجزائر،2111 ،

ص.021
4

عمار قليل ،المصدر السابق ،ص.120
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كل المعلومات عن تحرك العدو واتجاهاته ومخططاته ،فيخربون الطرق والسكك الحديدية،
كما يشاركون في المعارك أيضا.
لذلك فهم يمثلون قوة احتياطية لجيش التحرير الوطني ،فيعتبرون أعضاء مجندين.
ب-الفدائيون :وهم من الجماعة المكلفة بالمواجهات على مراكز المدن ،1مكان تواجدهم
عادة ما يكون في القرى والمدن والعواصم ،ال يرتدون الزي العسكري وال يحملون السالح إال
عند تنفيذ المهمة ،ويحققون أهدافهم في األماكن التي تفاجئ العدو.
قال المجاهد العربي بن المهيدي( :2إن هؤالء الرجال بدون الزي العسكري يعتبرون
في نظر جيش التحرير وجبهة التحرير العيون واآلذان واألعضاء بالنسبة للكائن حي).
وكما نجد أن المؤتمرون قاموا بتحديد العالقة بين الجيش والجبهة ،فعملوا على إعطاء
األولوية للسياسي على العسكري ،واعطاء أولوية الداخل على الخارج مع مراعاة مبدأ اإلدارة
الجماعية.
المحاكم :بخصوص الضابط مهما كانت رتبته العسكرية ليس له الحق في أن يحكمباإلعدام ألي شخص كان ،وكذلك منع عملية الذبح بالخنجر فيمنع منعا باتا كل محكوم
عليه باإلعدام أن يقتل رميا بالرصاص ،ونفس األمر بالنسبة لمساجين الحرب فيمنع منعا
باتا قتلهم على أن يجعل نظام خاص بهم في كل والية وذلك من أجل نشر عدالة كفاح
الشعب الجزائري.

1

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،...المرجع السابق ،ص.098

2

العربي بن مهيدي :من مواليد  0528بدوار الكواهي بعين مليلة ،متقن للغة العربية ،انضم لصفوف حزب الشعب

في0512م ،تم اعتقاله بعد مشاركته في مظاهرات  13ماي 0519م ،في فعاليات انشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل،
التحق بالمنظمة الخاصة إلى جانب الحسين ايت أحمد ،محمد بوضياف ،أحمد بن بلة ،ساهم في انشاء اللجنة الثورية
للوحدة والعمل ،ألقي القبض عليه من طرف المظليين في  28فيفري 0593م (ينظر :المجاهد ،ع 05 ،0سبتمبر ،0593
ص .)8
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المبحث الثالث :معالم الدولة الوطنية من خالل ميثاق الصومام
المطلب األول :لجنة التنسيق والتنفيذ CCE
جاءت فكرة عبان رمضان ،1بإنشاء لجنة التنسيق والتنفيذ كأول جهاز تنفيذي مركزي
ملتحقا ومتسقا مع االقتراح الذي أوصى بإنشاء الجهاز التشريعي للثورة الجزائرية ،وذلك من
أجل الفصل ومنع التداخل والغموض اللذان كانا يميزان األداء السياسي والعسكري في
مختلف مستويات القيادة.
فنجد أن تسميتها جاءت لالستجابة لضرورتين أساسيتين كان النشاط الثوري يفتقدهما
في مرحلة االنطالقة ،ونعني بهما التنسيق بين المناطق في الداخل ومع الخارج والمبادرة
بتنفيذ التوصيات والق اررات التي كان يتم اتخاذها من طرف قادة الثورة.

2

فتعرف هذه اللجنة التي كانت إحدى النتائج التي تمخض عنها مؤتمر الصومام،
ونتائجه كخطوة لتنظيم نشاط الثوار وضمان حسن سيره على أنها هي الهيئة التنفيذية التي
انبثقت عن المجلس الوطني للثورة الجزائرية والتي سوف تستبدل في 0593م بالحكومة
المؤقتة للجمهورية الج ازئرية مكلفة بإنشاء ومراقبة اللجان المختلفة كما لها الحق في تشكيل
الحكومة المؤقتة بالتنسيق مع المندوبين في الخارج ،تتولى مهمة اإلشراف عن الشؤون
السياسية والتنظيمية ،3إذ أنها تمثل مكتبا سياسيا أحيانا وجهاز للحرب أحيانا أخرى حيث
تمسك كل السلطات السياسية ما بين دورات المجلس الوطني للثورة هكذا جمعت كل سلطات

1

عبان رمضان :من مواليد  0521|11|01بضواحي األربعاء ناثي راتن بمنطقة القبائل ،ترك وظيفته العمومية عام0519م

ليتفرغ للنضال من أجل االستقالل ،التحق بالحركة الوطنية منذ 0518م ،مناضل في حزب الشعب-حركة انتصار الحريات
الديمقراطية ،مهندس وثيقة الصومام ،عضو المجلس الوطني للثورة التحريرية ولجنة التنسيق والتنفيذ ،اغتيل في 03ديسمبر

0593م ،إثر كمين نصب له بالمغرب األقصى (ينظر :المجاهد ،المصدر السابق ،ص .)18
2

عبد النور خيثر ،تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية  ،0512-0591دار العلم والمعرفة ،الجزائر،2108 ،

ص.030
3

مصطفى الهمشاوي ،المرجع السابق ،ص .021
65

الفصل الثاني:

ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية

جبهة التحرير الوطني في جهاز قيادي واحد ومحدد ومركزي ال يترك أي ثغرة أو مجال
للفوضى قبل تداخل الصالحيات.1
يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة من طرف المجلس الوطني للثورة وهو المسؤول عن حلها
بأغلبية الثلثين وكما أن لهذه اللجنة صالحيات تقوم بها في دراسة ومنح الرتب العسكرية.
وعليه فنجد أن اللجنة قد تكونت من  19أعضاء ال يمكن التصريح بأسمائهم في بادئ
األمر اختيروا من بين األعضاء الذين يؤلفون المجلس الوطني الجزائري والذين يوجدون
بالقطر الجزائري...لم يدلي أو يشير القانون األساسي إلى الكيفية التي تتعين بها أو كيف
تنتخب أو مدة عمل هذه اللجنة كل ذلك بقي غامضا أول األمر ليصرح بعدها عن أعضاء
اللجنة.

2

ويذهب البعض إلى أن عبان رمضان وكريم بلقاسم ،3استأث ار بتعيين أعضائها بعد
انصراف المؤتمرين وانقضاء أشغال مؤتمر الصومام  91التي تضمنت قادة بارزين حتى وان
غابوا عن المؤتمر ...كانوا يعملون بالتنسيق مع قادة الواليات الستة منهم السياسيون :بن
يوسف بن خدة وهو غير مدون في قائمة الحاضرين بالمؤتمر لكنه كان ضمن المجلس
الوطني وعين كذلك بـ (ل.ت.ت) إذ أنه كان مكلف باإلعالم واالتصال بالمنظمات ،عبان
رمضان :مكلف بالتنسيق بين الواليات وبين الداخل والخارج ،سعد دحلب :كان مسؤول عن
جريدة المجاهد والدعاية ،أما العسكريون فقد تمثلوا في كريم بلقاسم الذي كان مكلف
1

عبد اهلل مقالتي ،دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحريرية  ،0512-0591ج ،0دار بوسعادة للنشر والتوزيع،

الجزائر ،2108 ،ص .31
2

محمد بلعباس ،المرجع السابق ،ص .30

3

كريم بلقاسم :ولد في 0522|15|01م بقرية تيزران عيسى الجبلية التابعة لبلدية ذراع الميزان المختلطة ،انخرط في

صفوف حزب الشعب الجزائري بعد 0519م حكم عليه باالعدام مرتين ،من مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،عضو

القيادة التاريخية للمجموعة الستة ،ومن مؤسسي جبهة التحرير الوطني ،عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية منذ مؤتمر
الصومام 0591م ،التحق بلجنة التنسيق والتنفيذ ،وفي 0595-0593م ،عين نائب لرئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية
الجزائرية ،شرع في المفاوضات من خالل اتفاقية ايفيان سنة 0512م وفي  03أكتوبر 0531م ،عثر عليه مقتوال خنقا بأحد
فنادق فرانكفورت بألمانيا (ينظر :المجاهد ،المصدر السابق ،ص .)19
66

الفصل الثاني:

ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية

بالعمليات العسكرية وجيش التحرير الوطن ،1إضافة إلى العربي بن مهيدي الذي كان مكلف
بالعمل الفدائي ،وعليه نجد أن سعد دحلب قد ذكر في كتابه المهمة المنجزة من أجل
استقالل الجزائر عن (ل ت ت) أنها" :كانت أكثر من مكتب سياسي حيث أنها كانت ديوان
حرب حقيقي ومتمكن من كل السلطات السياسية والعسكرية في الفترات الفاصلة بين جلسات
(م و ث ج) فألول تجد سلطة (ج ت و) نفسها منسقة ومركزة في هيئة محددة بوضوح.
وبخصوص إختيار أعضاء (ل ت ت) فقد ذكر دحلب في نفس الكتاب على انه يظن أن
المؤتمرين قد قادهم في ذلك انشغالهم بالفعالية والواقعية واالستعداد التام .فقد كان العربي بن
مهيدي وكريم بلقاسم أعضاءا في (ل ث و ع) وبالتالي يمكنهم وبصفة مقبولة ضمان روح
الفاتح من نوفمبر0591م.
ولم يدخل عبان رمضان في أي من النزاعات ،وباعتباره كان عضوا في المنظمة
السرية والتي قضى من أجلها  19سنوات في السجن .ومعروف عند باقي المؤتمرين الذين
كانوا معظمهم أعضاء في المنظمة السرية ،فقد كان مهيأ وفوق مستوى كل الشبهات" .ثم
ذكر انه هو وبن خدة لم يحض ار المؤتمر وظنا منه أنه تم تعيينهما في (ل ت ت) باقتراح
من عبان ،فقد كان هو الذي يعرفهما أحسن معرفة حيث تابعا التعاليم األولية في نفس
الثانوية االستعمارية بالبليدة وارتجحا على إيقاع نفس النشيد الوطني لحزب الشعب الجزائري
الذي كانا ينشدانه سويا أثناء االستراحة.

1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص.033
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استقر أعضاء اللجنة في الجزائر العاصمة بشكل سري وكانوا يجتمعون دوريا
ويتخذون الق اررات جماعيا ،ومن أخطر الق اررات التي إتخذتها هذه اللجنة ،قرار اإلضراب
العام( 13أيام) في الفترة من 23جانفي و 11فيفري0593م .وذلك بقصد تدويل القضية
الجزائرية واحراز انتصار عالمي على فرنسا في األمم المتحدة.

1

نظ ار لألحداث التي وقعت قبل اتخاذ هذا القرار وللتوضيح جيدا البد من ذكر
الظروف التاريخية التي وقع فيها هذا اإلضراب ،فقبل اتخاذ هذا القرار الخاص وقعت أحداث
كان لها األثر البالغ في نفوس أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ منها على الخصوص قضية
اختطاف طائرة الزعماء الخمس «وفد جبهة التحرير الوطني" وذلك يوم  22اكتوبر0591م،
هؤالء يكونون الوفد الخارجي.
مما أدى بالسلطات الفرنسية حسب شهادة بن يوسف بن خدة الى المباشرة بعمليات
القمع واإلرهاب إ صابتها بضرباتها القاسية هياكل جبهة التحرير الوطني وتوالت عمليات
االعتقاالت بوتيرة متسارعة واكتشفت المخابئ التي كان يختفي فيها المطاردون من قبل
السلطات االستعمارية وجراء هذا الوضع أصبحت (ل ت ت) مهددة باكتشاف أمرها مما
جعلها مضطرة لالنتقال الى الخارج.
وعند وصول (ل ت ت) إلى تونس قررت عقد اجتماع وكان ذلك بداية جوان
0593م لتدارس األوضاع حول تطورات القضية الجزائرية وحول من يتزعم الثورة إذ حاول
كريم سد الطريق ا مام عبان من خالل طرحه فكرة أن القيادة تتولى لمسؤولين التاريخيين على
اعتبار أن عبان لم يكن من الذين حضروا أو أعدوا للثورة وستظل (ل ت ت) تعيش على

1

سعد دحلب ،المهمة منجزة من أجل استقالل الجزائر ،منشورات دحلب لنشر ،دحلب ،2113 ،ص 81
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الفصل الثاني:

وقع هذه المشاكل إلى غاية انعقاد الدورة األولى للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بالقاهرة،
والذي تمت تصفيته بالمغرب األقصى في 23سبتمبر0593م.
المطلب الثاني :المجلس الوطني للثورة الجزائريةCNRA
يعرف المجلس الوطني للثورة بأنه كان برلمان الثورة وأنه حامي السيادة الوطنية وهو
الهيئة التي تمثل القيادة العليا لجبهة التحرير الوطني وصاحب الحق الوحيد في تقرير السلم
أو مواصلة الحرب ،1فيضم 81عضوا منهم 03رئيسيون وهم :زيغود يوسف ،كريم بلقاسم،
عمر أوعمران ،محمد العربي بن المهيدي ،رابح بيطاط ،محمد بوضياف ،عبان رمضان،
محمد بن بلة محمد خيضر ،مصطفى بن بولعيد ،محمد األمين دباغين ،عيسات إيدير،آيت
احمد حسين ،أحمد توفيق المدني ،محمد يزيد ،فرحات عباس ،بن يوسف بن خدة،2
و03مناوبون وهم :األخضر بن طوبال ،سليمان دهيليس ،علي مالح(سي الشريف) ،محمد
الباجوري ،محمدي السعيد ،شيهاني بشير ،عبد الحفيظ بوصوف ،محمد الصديق بن يحيى،
عبد المالك تمام ،سعد دحلب ،ممثلي االتحاد العام للعمال الجزائريين ،ممثل االتحاد العام
للتجار الجزائريين ،الطيب طالبي ،صالح الوانشي ،عبد الحميد المهري ،أحمد فرانسيس،
مزهودي إبراهيم.

3

وقد اتفق على أسمائهم كلهم واتفق الجميع على أن صالحيات هذا المجلس هي تحديد
السياسة العامة للثورة ،وتعيين قيادته والموافقة على الق اررات الهامة كالمفاوضات كما انه
مكلف باتخاذ الق اررات السياسية والعسكرية وبمهمة التشريع الى غاية تحرير التراب الوطني

0

علي العياشي ،مؤتمر الصومام أول مؤتمر جبهة التحرير الوطني ،مجلة أول نوفمبر ،ع ،33ص .31

2

بن يوسف بن خدة ،شهادات ومواقف ،ط ،0دار النعمان ،الجزائر ،2111 ،ص .38

3

زهير احدادن ،المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية  ،0512-0551ط ،0مؤسسة احدادن للنشر والتوزيع ،القبة ،الجزائر،

 ،2113ص .80
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الفصل الثاني:

فيراقب عمل الحكومة ويمكن أن يفوض للحكومة سلطة التشريع بواسطة أوامره ويحدد
سياستها وهي ملزمة بان تعرض عليه حصيلة عملها خالل كل دورة من دوراته.

1

يجتمع في دورة عادية مرة في العام بدعوة من مكتبه ويمكن ان يجتمع في دورة
استثنائية بطلب من لجنة التنسيق والتنفيذ باألغلبية البسيطة التي تقوم بتوجيه الدعوات أو
بطلب من ثلثي اعضاءه وفي حالة المداوالت ،فال تكون سارية المفعول إال إذا حضر اثني
عشر عضوا دائما أو إضافيا.

2

لذلك نجد ان هذا المجلس يحدد كل اشكال عمله وطرق تصويته وأن كل عضو في
المجلس له الحق في عرض أي اقتراح أو تقرير يتبع اختصاصه على المجلس وال ننسى
بالذكر ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية كان يعتمد على الكثير من الطبقات االجتماعية،
من الطلبة والتجار والنساء ،وكانت الممون األساسي له ،فتمثلت هذه الطبقات فيما يأتي:
-4الحركة الفالحية:
إ ن األغلبية الساحقة للفالحين والخماسين والعمال الزراعيين في الثورة والنسبة القوية التي
يمثلونها في جيش التحرير الوطني قد دل داللة بالغة على الصفة الشعبية التي تتصف بها
الثورة الجزائرية.

3

لذلك كان يجب على جبهة التحرير الوطني ان تعمل على هاته

السياسة مع

الفالحين وذلك لتحقيق:
الحقد الشديد على االستعمار وادارته ومساعديه من الخونة.تكوين قوات احتياطية ال تنفذ لجيش التحرير والمقاومة.اتالف وحرق مزارع ومحاصيل المستعمرين.1

محمد العربي الزبيري وآخرون ،المرجع السابق ،ص .91

2

محمد حربي ،المصدر السابق ،ص .091

3

مصطفى طالس ،بسام العسلي ،الثورة الجزائرية ،مكتبة دار طالس للدراسات والنشر والتوزيع ،الجزائر،2101 ،
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-خلق شروط لتدعيم وتنظيم المناطق المحررة.

1

-1الحركة العمالية:
تحيي جبهة التحرير الوطني ميالد وتأسيس "االتحاد العام للعمال الجزائريين والذي
كان ضربة في الصميم للمخططات االستعمارية ،2فتعتبر كرد فعل سليم يقوم به العمال ضد
التأثير الذي كانت تستعمله جامعة الشغل العامة (س ج ت) والقوة العمالية (ف أ و)
والجامعة الفرنسية للعمال المسيحيين(س ف ت س) لشل حركة العمال الجزائريين وعرقلتها،
وفي نفس الوقت دعت جبهة التحرير العمال أن يساهموا مساهمة فعالة في تطوير الثورة
السريع وتدعيم قوتها وذلك:
 ت قوية روح الكفاح بتنظيم حركة المطالب مثل وقف الشغل وقفا محدودا وتنظيم إضراباتمحلية للتضامن.
 إشراك العمال األوروبيين في الحركة. تحويل المقاومة إلى تأييد عملي عن طريق تجهيز المجاهدين والقيام بأعمال اإلتالفواإلضرابات التضامنية ،واإلضرابات السياسية.
 إن الريح الثورية تعمل على تطهير العنصرية وخلق روح االخوة بين العمال.أصبحت الحركة العمالية حاف از على الكفاح ضد المستعمر من أجل الحرية والعدالةاالجتماعية.

3

 أ ن الطبقة العاملة الجزائرية قد جاءها الوقت الذي تقوم فيه بدور التعاون الزاهر معالحركة العمالية في شمال افريقيا والعالم.

1

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،...المرجع السابق ،ص .011

2

ربيع عمار ،المرجع السابق ،ص .83

3
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 أن االتحاد العام للنقابات الجزائرية ،والذي هو من صنيعة المستعمر سيضطر حتما الىاالنحالل واالضمحالل ويفسح المجال لالتحاد العام للعمال الجزائريين الذي هو النقابة
الوطنية الحقيقية والوحيدة التي إلتف حولها جميع العمال الجزائريين.

1

-3التجار والصناع:
إن "االتحاد العام للعمال الجزائريين تبوأ مكانة هامة بجانب المنظمة الشقيقة التي هي
االتحاد العام للعمال الجزائريين" ولذا يجب على جبهة التحرير مساعدة منظمة بالتكوين من
أجل :النضال ضد الضرائب ومقاطعة كبار التجار االستعماريين.

2

-1حركة الشباب:
إن الشباب الجزائري يمتاز بالحيوية والنشاط واإلخالص والبطولة وأنها تمثل الجانب
األعظم من قوة الثورة وركن متينا من اركان مقاومتها الجبارة كانت حركة الشباب تنبع من
المنظمة الثورية التي تستطيع ان تقودها الى تحقيق املها المثالي في الحرية وان دل هذا
على شيء فقد دل على النضج المبكر للشباب ،فهو بعامل الشقاء واالضطهاد االستعماري
ينتقل من طور الطفولة الى طور الرجولة بسرعة مختصرة ،مرحلة المراهقة الى الحرية ،لذا
نجد أن ميثاق الصومام قد ادرك دور الطلبة من خالل االعمال السياسية والصحية
واالقتصادية وفي إطار استراتيجية استيعاب وتأطير الطلبة الذين لم يلتحقوا بالثورة كان البد
من تنظيمهم ،فنجد ان الطلبة قد نجحوا في تأدية مهامهم من خالل اعتمادهم على مبدأين:
 محاربة االستعمار واالمبريالية العالمية بكل الوسائل والسبل وفي كل الميادين لصالحالثورة والحرية.3

1
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الفصل الثاني:

 االلتزام بالحياد ،وتجنب الميوالت واألفكار السياسية التي تؤدي إلى تقسيم العالم الطالبيبل العمل على تحقيق جبهة طالبية عالمية قوية تقف إلى جانب القضايا العادلة بما فيها
القضايا الجزائية.

1

-9الحركة النسائية:
تحيي جبهة التحرير الوطني بإعجاب وتقدير ،ذلك المثل الباهر الذي تضربه في
الشجاعة الثورية الفتيات والنساء والزوجات واألمهات وجميع األخوات المجاهدات الالئي
تشاركن فعليا وبالسالح أحيانا في النضال المقدس لتحرير الوطن ولذلك يمكن تنظيم الحركة
بإتباع وسائل أخطر للكفاح:
 بمؤازرة المحاربين والمقاومين مؤازرة أدبية. -بمقت الوشاة واحتقار الجبناء.

2

 بتقديم األخبار والمشاركة في االتصاالت والتموين وتهيئ المالجئ. -مساعدة عائالت وأبناء المجاهدين واألسرى المعتقلين.

3

لذلك نجد أ ن المرأة الجزائرية قد ساهمت مساهمة فعالة في تحرير البالد من براثن
االستعمار منذ أن وطأة أقدام المستعمر الفرنسي أرض الجزائر إلى غاية تحقيق االستقالل
التام للبالد بدءا من مرحلة المقاومات الشعبية مرو ار بفترة النضال السياسي وصوال إلى فترة
الكفاح المسلح.

1

4

عمار بوحوش ،التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  ،0512ط ،0دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،0513 ،ص

.851
2
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عبد الكمال جوبية ،قضية الثورة الجزائرية في مجلة األداب البيروتية  ،0512-0591ديوان المطبوعات الجامعية،

الجزائر  ،2100ص .58
73

الفصل الثاني:

ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية

المطلب الثالث :الحكومة المؤقتة الجزائرية GPRA
إن فكرة إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لم تكن وليدة العدم بل إن الرغبة
في ذلك كانت تنمو في أذهان القادة الجزائريين منذ 0591م ،1وفي هذا اإلطار يذكر السيد
رضا مالك" 2بأن فكرة تأسيس حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية بدأت تتبلور بعد اختطاف
الزعماء الخمس يوم  22أكتوبر0591م" ،3وهذا بهدف الرد على العدوان الفرنسي الذي
استهدف من ورائه القضاء على الثورة الجزائرية باعتقال هؤالء الزعماء ،4لذلك كانت
األوضاع تزداد سوءا أكثر فأكثر واثارة للقلق ،وأمام أالعيب الساسة الفرنسيون ومناورات
ديغول De Gaulleالمتعددة على لجنة التنسيق والتنفيذ ،أصبح من الضروري تأسيس
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تنفيذا لق اررات المجلس الوطني للثورة في اجتماعه
المنعقد بالقاهرة من  22إلى  23أوت 0593م.
كما أكدت ذلك ق اررات مؤتمر طنجة بالمملكة المغربية المنعقد من  23إلى  81أفريل
0593م  ،حيث ضم كل من جبهة التحرير الوطني ،حزب االستقالل المغربي  ،وحزب
الدستور التونسي ،5وقد تم االتفاق على إجراء مشاورات مع حكومتي المغرب وتونس من
أجل إقامة حكومة مؤقتة جزائرية في المنفى ،وفي ظل تلك الظروف التي كانت تعيشها
1

ليلى تيته ،تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحريرية  ،0512-0591أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في

تاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة الحاج لخضر-باتنة  0108-2102ص 202
2

رضا مالك :سياسي ودبلوماسي جزائري ولد في  20ديسمبر0580م بباتنة تحصل على شهادة ليسانس في األدب

والفلسفة من جامعتي الجزائر وباريس ،فكان من أحد المشاركين البارزين في مفاوضات إيفيان التي أفضت إلى نيل الجزائر
استقاللها عن فرنسا ،تقلد على عدة وظائف حيث شغل منصب سفير بالده في عدد من البلدان قبل أن يتولى رئاسة

الحكومة مرتين في التسعينات القرن الماضي ،له عدة مؤلفات من بينها :الجزائر في إيفيان ،ينظر مقال :من هو رضا
مالك على موقع الجزيرة www.aljazeera.net :من هو رضا مالك 25|13|2103،
3

اختطاف الزعماء الخمس :وهم أعضاء الوفد الخارجي ،والذي كان له تأثير على األزمة بين الداخل والخارج ،وتعتبر

حادثة اختطافهم أول عملية قرصنة جوية في تاريخ فرنسا( ،ينظر :سهام ميلودي ،اتفاقية ايفيان :أسبابها ومضمونها وردود

األفعال-دراسة تحليلة ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
 ،2101-2109ص .)220
4
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الثورة آنذاك ،كان لها تأثير كبير في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بدراسة الموضوع بجدية
وباألخص لجنة التنسيق والتنفيذ في داخلها التي

كانت أوضاعها الداخلية جد مقلقة،

خصوصا بعد اإلعالن عن خبر مقتل عبان رمضان من طرف زمالئه الباءات الثالث :كريم
بلقاسم ،لخضر بن طوبال ،عبد الحفيظ بوصوف ،وبسبب هذا الحادث انعدمت الثقة بين
عناصرها فكان من الضروري إيجاد جهاز جديد يعيد للقيادة تلك اللحمة التي كانت تجمع
بين أفرادها ويعيد لها نشاطها من جديد.1
تم اإلتفاق وباإلجماع على تعيين فرحات عباس رئيسا للحكومة ،على أنه رجل تسوية
في قيادة حكومة تتضمن كل اتجاهات الحركة الوطنية ،فتضمنت في تشكيلتها األولى
0512-0593م تسعة عشر شخصية تم اإلعالن عنها في آن واحد في كل من القاهرة
وتونس وعدة عواصم عربية.2
تال فرحات عباس نص بالغ تشكيلها بالفرنسية ثم تال عبد الحميد مهري نص البالغ
بالعربية واعترفت بها في الحين بعض الدول العربية ومنها الجمهورية العراقية والجمهورية
العربية المتحدة.
وجاء في اإلعالن عن تشكيلها مايلي:
البسملة :باسم الشعب الجزائري
نظ ار للسلطات التي خولها المجلس الوطني للثورة الجزائرية إلى لجنة التنسيق والتنفيذ
(الئحة  23اوت  )0593فإن لجنة التنسيق والتنفيذ قد قررت تكوين حكومة مؤقتة للجمهورية
الجزائرية بعد مخاض عسير.
إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مسؤولة أمام المجلس الوطني للثورة وهي
تباشر مسؤوليتها ابتداءا من يوم الجمعة الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت الجزائر
05سبتمبر 0593م .
Mohamed Harbi,Op.Cit, p218.
Saad Dahleb,Op.Cit. p96.
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وفي التوقيت الذي أعلن فيه إنشاء الحكومة المؤقتة تم اإلعالن عن تشكيل هذه الحكومة
على النحو اآلتي
 -فرحات عباس:

رئيسا

 -كريم بلقاسم :

نائب رئيس ووزير القوات المسلحة

 -أحمد بن بلة :

نائب الرئيس

 -حسين آيت أحمد :

نائب الرئيس

 -رابح بيطاط :

نائب الرئيس

 -محمد بوضياف :

وزير دولة

 -محمد خيضر:

وزير دولة

 -محمد لمين دباغين :

وزير الشؤون الخارجية

 -محمود الشريف :

وزير التموين والتسليح

 -لخضر بن طوبال:

وزير الداخلية

 -عبد الحفيظ بوصوف :

وزير االتصاالت العامة والمواصالت

 -عبد الحيد مهري :

وزير شؤون شمال افريقيا

 -أحمد فرانسيس:

وزير الشؤون االقتصادية والمالية

 -امحمد يزيد:

وزير االعالم .

 -بن يوسف بن خدة :

وزير شؤون االجتماعية

 -احمد توفيق مدني:

وزير الشؤون الثقافية

1

محمد لحسن زغيدي ،مؤتمر الصومام ،..المرجع السابق ،ص 051
76

1

الفصل الثاني:

ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية

 -األمير خان:

كاتب الدولة

 -عمر اوصديق:

كاتب الدولة .

 -مصطفى اسطنبولي:

كاتب الدولة

بعد تأسيس الحكومة وتوزيع المسؤوليات على أعضائها ،بدأت تظهر الخالفات على
السطح بين هؤالء األعضاء وذلك بسبب التمييز بين الوزراء ما جعل رابح بيطاط يوجه
رسالة من سجن  ،La Santéيوضح فيها بوجوب وضع جميع الوزراء في مستوى واحد
وعدم شراء الشرعية عن طريق الزعماء المسجونين بتفضيل بعضهم البعض حيث دب
اإلنقسام فيما بينهم.1
إن كانت صورة الحكومة المؤقتة مشرفة في الخارج من ناحية أنها صارت تتعامل مع
الدولة االستعمارية ندا لند ووجود الحكومة صار واقعا محتوما تتعايش معه الحكومة
الفرنسية ،ومن ناحية أخرى بدأت تلقى القبول واإلعتراف من الدول المختلفة ،ويظهر ذلك
جليا في الزيارات المكوكية التي قادها فرحات عباس إلى كل من مصر ثم المغرب وليبيا
والسعودية وتونس والهند والكويت والسودان وغيرها من البلدان.2
أما من الناحية الداخلية فبدأ الشقاق يطفو على السطح ،حيث لم تكن هذه التعيينات
محل رضا لدى البعض ويتضح ذلك من خالل األزمة الحادة التي كانت تتعرض لها
الحكومة خاصة بعد االنقالب الذي قام به العقيد لعموري عند تواجده بالقاهرة التصال بفتحي
الديب عضو مصالح االستعالمات المصرية وذلك في الفترة التي كانت العالقات بين
الحكومة الجزائرية والمصرية غير جيدة ،3وبعد هذه االتصاالت التحق لعموري بالحدود
التونسية منظما اجتماعا مع ضباط جيش التحرير الوطني وتبنى ق اررات معادية للحكومة
المؤقتة منها:
Mohamed Harbi,Op.Cit.p221.
Saad Dahleb,Op.Cit, P100.
3

فتحي الديب ،جمال عبد الناصر والثورة الجزائرية ،ط ،0دار المستقبل العربي ،مصر ،0531 ،ص .101
77

1
2

الفصل الثاني:

ميثاق الصومام بين تنظيم العمل الثوري وتشييد الدولة الوطنية

 التكفل بالحدود والقواعد الشرقية لتونس ومصالحها. وضع الوزراء تحت المراقبة وتعيين مراقبة للمالية في الداخل.بعد إلقاء القبض على العقيد لعموري وأنصاره وتعريضه لمحاكمة عسكرية برئاسة
العقيد هواري بومدين ،الذي حكم عليه باإلعدام بتهمة التواطؤ مع دول أجنبية وهي مصر،
هذا الحدث جعل صورة الحكومة المؤقتة تتزعزع أما مقاتلي جيش الحدود والحكومة التونسية
على حد سواء ،حيث تهاوت أسهمها لدى الحكومة التونسية التي صارت تعتقد أن الحكومة
المؤقتة فشلت في حفظ النظام.1

Mohamed Harbi,Op.Cit.P229
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من خالل هذا الفصل الذي خصصناه في تحليل ميثاق الصومام نخلص على أن
الميثاق وضع الثورة بمسارها الصحيح حيث بدأ يقيم منجزات الثورة واخفاقاتها وعلى ضوئها
وضع لها منهجا ومخططا ال تحيد عنه لسالمتها أوال ثم لضمان إستمراريتها ،وتحقيق
منجزات أكبر وهذا ما تحقق فعال على الصعيدين الميداني إذ أصبحت الثورة أكثر ضراوة
وشراسة عند المستعمر الفرنسي ،وأصبحت أكثر شمولية في الوطن.
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الفصل الثالث :برنامج طرابلس من الثورة التحريرية إلى بناء الدولة الوطنية
المبحث األول :ظروف إعداد برنامج طرابلس
المبحث الثاني :المحاور الكبرى لميثاق طرابلس
المبحث الثالث :دوره في بناء الدولة الوطنية
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جاء مؤتمر طرابلس مباشرة بعد مرحلة كفاح مرير وكان هدفه المعلن رسميا وضع
برنامج بناء دولة مستقلة واعداد مؤسساتها وبالتالي أردنا أن نسلط الضوء على مدى اعتبار
ميثاق طرابلس االنطالقة للدولة الجزائرية في مرحلة البناء والتشييد والقضاء على مخلفات
االستعمار الكولونيالي والتعريف بمثياق طرابلس كمظهر للتنظيم المؤسساتي السياسي التي
عرفته الثورة الجزائرية بعد توقيع اتفاقية ايفيان ووقف اطالق النار بتبيان ظروف ومضمون
ميثاق طرابلس مع التحليل والتعليل.
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المبحث األول :ظروف إعداد برنامج طرابلس
المطلب األول :ظروف إنعقاد مؤتمر طرابلس
شهدت الثورة الجزائرية خالل عامي 0595-0593م تدهو اًر خطي اًر وذلك بسبب
سياسة شارل ديغول العسكرية ،والتي حاول من خاللها فصل الداخل عن الخارج أو عزل
الثورة عن العالم الخارجي والضغط عليها داخليا ،وكذلك نتيجة ألزمات وخالفات الحكومة
المؤقتة المتتالية بداية باالنقالب العسكري الفاشل الذي قاده محمد لعموري مرو اًر بحادثة
مقتل عميرة عالوة ،وصوالً إلى استقالة األمين دباغين وزير الخارجية ،لهذا كان على قيادة
الثورة أن تسارع إلنقاذ الوضع السياسي والعسكري الخطير الذي آلت إليه الثورة فكانت
الدعوة إلى عقد اجتماع في تونس ،عرف ذلك االجتماع تاريخيا باجتماع العقداء العشر.
مثلت سياسة ديغول السياسية والعسكرية أحد أهم الظروف التي انعقد فيها اجتماع
العقداء ويعزى ذلك كون هذه السياسة لم يقتصر تأثيرها على الخسائر المادية للثورة فحسب،
بل كان لها تأثير معنوي برزت خالله جملة من الصراعات كنتيجة حتمية النعكاسات تلك
السياسة.
حيث سخر ديغول ،1كل األساليب والوسائل العسكرية وطبق مختلف الطرق إلخماد
الثورة واضعاف حركة المجاهدين ،منها المشاريع السياسية واالقتصادية على غرار مشروع
قسنطينة0593م ،وسلم الشجعان 0593م ،وذلك سعي منه للقضاء على أمال المجاهدين
واستمالتهم لإلبقاء تحت السيطرة االستعمارية.2
1

شارل ديغول :ابرز شخصية في القرن ،21ولد سنة 0351م ،انضم منذ صغره إلى الجيش الفرنسي شارك في الحرب

العالمية األولى و الثانية 0503|0501م ،تدرج في الرتب العسكرية إلي ان بلغ رتبة جنرال ،قاد من لندم لجنة تحرير
فرنسا ،بعد سقوط هذه األخيرة في يد االلمان في جوان0511م ،تولى تأسيس ورئاسة الجمهورية الرابعة وبعد جانفي

 0511م ،انسحب من الساحة السياسية الى غاية اندالع الثورة الجزائرية حيث جيء به على اثر انقالب 0593|19|08م،
ليشكل الجمهورية الخامسة بعد سقوط الجمهورية الرابعة ويحكم فرنسا الى 0515م ،وتوفي سنة ( ،0531ينظر :سهام
ميلودي ،المرجع السابق ،ص .)11
2

رابح لونيسي ،الجزائر في دوامة الصراع بين السياسيين والعسكريين ،دار المعرفة ،الجزائر ،2111 ،ص .05
82
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لقد نشبت صراعات داخل الثورة بسبب نقص التسليح من جهة ،ونقص التنظيم
واستخدامه كحجة للصراعات الفردية من جهة أخرى ،والتي رهنت نجاح الثورة ووضعتها
على المحك ،ففي يوم  5جويلية 0593م ،كتب العقيد اوعمران-المسؤول عن التسليح–
رسالة إلى أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ أبلغهم فيها ،أن خط موريس 1المكهرب قد أصبح
يشكل خط اًر كبي ار على جنود جيش التحرير الوطني ،الذين يقومون بمحاوالت لقطع األسالك
الكهربائية ،والدخول إلى أرض الوطن ،ففي فترة ال تتجاوز  52يوماً ،استشهد حوالي 1111
مجاهد.
كما أن الصراع بين السياسي والعسكري من جهة ،والصراع بين الداخل والخارج من
جهة أخرى ،كان له تأثير على مسار الثورة وهذا راجع إلى ق اررات مؤتمر الصومام التي
نصت على أولوية الداخل على الخارج والسياسي على العسكري ،مما أدى بالوفد الخارجي
إلى رفض هذه الق اررات ،ونشب صراع بين بن بلة وعبان رمضان انتهى باختطاف طائرة
الزعماء يوم  02أكتوبر0591م ،مما يدفعنا إلى القول أن فرنسا قد قدمت بذلك – من حيث
ال تعلم – خدمة كبيرة للثورة ألنها بذلك وضعت حداً بطريقة غير مباشرة للصراع الذي نشب
بين قادة الثورة ومفجريها.
وهم كريم بلقاسم ولخضر بن طوبال 2وعبد الحفيظ بوصوف وبلغ الصراع بين الباءات
الثالث أوجه عام 0595م ،داخل الحكومة المؤقتة بعد حادثة مقتل عميرة عالوة في القاهرة
بمكتب رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس واتهم األمين دباغين كل من فرحات عباس

1

خط موريس :ترجع فكرة إنشاء خط موريس إلى الجنرال الفرنسي أندريه موريس الذي اقترح انجاز خط مكهرب يفصل

الجزائر عن الحدود التونسية والمغربية ،وبعد مصادقة البرلمان الفرنسي على هذا المشروع ،أصبح يسمى باسم صاحبه،
(ينظر :مسعود عثماني ،المرجع السابق ،ص .)313
2

لخضر بن طوبال :ولد سنة  6293بميلة وهو أحد أكابر قادة جبهة التحرير الوطني ،التحق بحزب الشعب ،ألقى عليه

القبض بعد حل منظمة خاصة ،عين بعدها في اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،كان له عضوية في المجلس الوطني للثورة،
عين وزير للداخلية في الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية الثانية ،شارك في مفاوضات إيفيان( ،ينظر :المجاهد ،المصدر
السابق ،ص .)03
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ورجل المخابرات عبد الحفيظ بوصوف ،1باغتيال صديقه ،فاستغل كريم بلقاسم هذه األزمة
وسعى إلى إنشاء حكومة عسكرية تولى قيادتها ،بحكم أنه الوحيد الذي بقي من التاريخيين
الستة الذين أشعلوا فتيل الثورة ،باإلضافة إلى أنه أقوى الباءات الثالث بحكم قيادته للقوات
المسلحة .
أمام هذا الوضع الذي آلت إليه الحكومة المؤقتة نتيجة تفاقم الخالف بين أعضائها
قررت لجنة القادة العسكريين عقد اجتماع طارئ للبحث في المسألة ،إال أنه سرعان ما
تضاربت وجهات النظر بين األعضاء البارزين في من يحق لهم المشاركة في هذا
االجتماع ،فكريم بلقاسم رأى ضرورة إشراك الضباط الفارين من الجيش الفرنسي ،أمثال
الكمندان ايدير مولود ،بينما يرى بن طوبال وبوصوف بعدم جدوى إشراك هذه الفئة ليتم
االتفاق على مشاركة عشر  01عقداء وهم:
هواري بومدين :قائد هيئة األركان في الغرب ،محمد السعدي قائد هيئة األركان في الشرق.

2

قادة الواليات :لطفي وسليمان دهيليس وسعيد يزوران ،والحاج لخضر باإلضافة إلى كريم
بلقاسم وبن طوبال وبوصوف أما الوالية السادسة فلم يمثلها أحد نظ اًر الستشهاد السي
الحواس ،والشيء المالحظ على تشكيلة هذه اللجنة أنها تضم أهم قيادات الجيش بما فيها
قيادة جيش الحدود ،وقيادة الواليات باإلضافة إلى الباءات الثالث ،إذ كانت بمثابة القيادة
العليا خاصة بعد أن جمدت الحكومة نفسها وتخلت عن كل صالحياتها لهذه اللجنة وبالنسبة
لجدول األعمال تضمن ما يلي:
 اقتراح إستراتجية جديدة. إعادة االعتبار للثورة بتدعيم المجلس الوطني حتى يكون ممثالً حقيقياً لكل الشرائح . إعادة النظر في تشكيل الحكومة المؤقتة .1

عبد الحفيظ بوصوف :ولد في ميلة –عمالة قسنطينة -عمره  88سنة ،بدا نضاله السياسي وهو شاب ،عمل في حزب

الشعب الجزائري ،كما كان عضو في المنظمة السرية (ينظر :المجاهد ،المصدر السابق ،ص .)18
2

محمد العربي ،الزبيري وآخرون ،المرجع السابق ،ص .023
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بهذا تم االنطالق في االجتماع الذي كان بتونس واستمر ألكثر من ثالثة أشهر
تخللته عدة أزمات وانقطاعات ،ففي أول جلسة تم رفض حضور الباءات الثالث من طرف
العقيد لطفي ،وبعد أخذ ورد تم السماح لهم بالمشاركة ،فوقف كل من بومدين ولطفي وكافي
إلى جانب بن طوبال وبوصوف ضد كريم بلقاسم الذي وقف إلى جانبه كل من محمدي
السعيد والحاج لخضر وسليمان دهيليس...الخ ،فحاول كريم بلقاسم اختطاف العقداء الثالثة
أي لطفي وبومدين وكافي ،إال أنه أكتشف من طرف المالزم بن يازار الذي بلغ بن طوبال
باألمر ،ففشلت خطته في ذلك وتمت مواصلة االجتماع ومعالجة أهم نقطة وهي تشكيلة
المجلس الوطني للثورة التي كان الخالف حولها فنجد كريم بلقاسم كان يريد ضم الضباط
الفارين من أجل دعم موقفه ،لكن طلبه قبل بالرفض من طرف بومدين ،ولم ينضم إلى
التشكيلة إال أحمد بن الشريف ألنه التحق بالثورة في بدايتها عكس اآلخرين الذين التحقوا بها
في عامي  0595-0593م ،كما التحق بالتشكيلة ضابط جيش الحدود أمثال علي منجلي،
قايد أحمد ،الطاهر الزبيري ،علي السواعي ،إضافة إلى أعضاء من فيدرالية فرنسا كما تعزز
المجلس بتعيين قادة مجالس الواليات الستة.

1

وهكذا تم تعيين مجلس وطني جديد بعد استبعاد كل من األمين دباغين وتوفيق
المدني ،ومحمودي الشريف ومحمد البجاوي ،وصالح الوانشي ،وعبد المالك تمام ،وكل واحد
من هؤالء تمت إزاحته لسبب معين ،فاألمين دباغين بسبب موقفه من قضية عميرة ،أما
توفيق المدني فأتهم بإفشاء مداوالت الحكومة ،ومحمودي الشريف فلم يعد له نفوذ على الوالية
األولى وكان تمام والوانشي ولبجاوي في السجن عام 0593م.

2

1

رابح لونيسي ،الجزائر في دوامة  ،..المرجع السابق ،ص .11

2

محمد شبوب ،اجتماع العقداء العشر من 00أوت إلى  01ديسمبر ،0595ظروفه وانعكاساته على مسار الثورة ،مذكرة

لنيل شهادة الماجستير ،جامعة وهران ،2101 ،ص .53
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ومن خالل كل هذا نجد أن هذا االجتماع عرف تضارباً واختالفاً في وجهات النظر،
فقد ساد التوتر في النقاشات إذ كان يسعى كل طرف إلى تقوية مركزه ،ومع ذلك فإن
اإلجتماع التمهيدي قد مهد الطريق الجتماع المجلس الوطني للثورة .
فقد أصبحت القائمة جاهزة ولم يبق للمجلس سوى تزكية الق اررات المتخذة من قبل
العقداء العشرة وخاصة التي تتعلق بإعادة النظر في تشكيل حكومة جديدة وأيضا مناقشة
الوضع العسكري من أجل تنظيم جيش التحرير أكثر.
شكل العسكريون ثلثي أعضاء المجلس الوطني للثورة مقابل ثلث فقط من السياسيين،
يمكن تفسير هذا الفرق بسبب فشل الحكومة المؤقتة في أداء مهامها والتي أغلب قاداتها
سياسيون ،واعتمادها على العسكريين في حل المشاكل العالقة ،األمر الذي يعني أن مهمة
تحديد أعضاء الحكومة أسندت إلى العسكريين لما كانت لهم من هيمنة على السياسيين.

1

المطلب الثاني :انعقاد المؤتمر واعداد البرنامج
-4طرابلس األول (4595|41|49م إلى 4599|94|41م)
بدأت أشغال االجتماع يوم  01ديسمبر0595م بالعاصمة الليبية طرابلس ،وفي أجواء
طبعتها السرية والتكتم الشديد ،دامت دورته 88يوما ،وحسب ما أورده محمد حربي فإن
جلساته كانت معتركا صاخبا حقيقيا ،سيطرت عليه الشتائم ،واالتهامات الشخصية ،وأثناء
مداوالت المجلس اقترح الباءات الثالث إنشاء حكومة عسكرية تتألف من خمسة أعضاء
(كريم بلقاسم ،لخضر بن طوبال ،عبد الحفيظ بوصوف ،بن يوسف بن خدة ،عمر
أوصديق) ،تكون بمثابة حكومة وقيادة لجبهة التحرير الوطني في حين يعد المجلس الوطني
للثورة هو القيادة العليا وقد أبقى هذا المجلس على مناصب كل من عبد الحفيظ بوصوف
الذي كان وزير االتصاالت واالستخبارات ،ولخضر بن طوبال الذي كان وزير الداخلية،
ويزيد محمد وزير لإلعالم ،وفرانسيس أحمد كوزير للمالية والشؤون االقتصادية ،لكن التعديل
1

مصطفى الهمشاوي ،المرجع السابق ،ص .052
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الذي لم يكن في صالح طموحات كريم بلقاسم فيتمثل في تكليفه بو ازرة الخارجية ،ونائب
الرئيس لمجلس وزراء فرحات عباس ،هذا بعد ما كان المسؤول األول على القوات المسلحة،1
بعد تكوين لجنة القيادة العليا والفعلية للثورة الجزائرية وقد كان هدفها التعريف بالثورة ،القت
على عاتقها التحضير لمؤتمر طرابلس الذي تضمن جدول أعماله مايلي:
 دراسة وتحليل الوضع العسكري داخل الجزائر. دراسة الوضع السياسي وبالتحديد موضوع المفاوضات مع إدارة االحتالل الفرنسي. التطرق لألوضاع الداخلية وأوضاع الالجئين جراء سياسة القمع الفرنسية. دراسة الوضع المالي دراسة معمقة وشفافة.وعلى إثر اختتام جلسات المؤتمر بتاريخ 03جانفي 0511م 2وتجديد الثقة بالحكومة المؤقتة
للجمهورية الجزائرية عقدت هذه األخيرة جلسة عمل بتاريخ  23وحتى 80جانفي 0511م
خصص إلعادة تنظيم أجهزتها وعينت هواري بومدين مسؤوال عن قيادة الجيش ،جيش
التحرير الوطني.
أوصى المؤتمر على ضرورة ادخال السالح والتقشف في المصروفات.التوصية على مضاعفة العمليات العسكرية الختراق خط شال وموريس.وضع نظام جديد لجبهة التحرير الوطني الجزائرية.إعطاء صالحيات واسعة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية.بعث واحياء فكرة وحدة المغرب العربي.دفع االخوة األفارقة المؤمنين بالثورة الجزائرية إلى اقناع رعاياهم باالنسحاب من الجيشالفرنسي.
-توسيع النشاط العسكري.

3

1

بشير كاشه ،مختصر وقائع وأحداث ليل االحتالل الفرنسي للجزائر ،0512-0381و ازرة المجاهدين  ،2113،ص.220

2

علي كافي ،المصدر السابق ،ص .825

3

المجاهد لسان جبهة التحرير الوطني ،ع  ،0511|10|29 ،95ص .01
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ومن أهم ق اررات اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية في طرابلس0511م هو
إنشاء األركان العامة لجيش التحرير الوطني بقيادة العقيد بومدين ،وعلى األركان أن تعمل
تحت سلطة لجنة و ازرية للحرب تتشكل من الباءات الثالث ،والهدف من هذا القرار هو توحيد
جيش التحرير الوطني تحت قيادة مركزية موحدة.
وخالل هذا االجتماع تم اإلمضاء على الوثيقتين تتعلق بمسؤوليات الدولة الجزائرية
أثناء فترة الكفاح المسلح ،وبعد استرجاع السيادة ،هاتان الوثيقتان حادتا على مبادئ مؤتمر
الصومام وبيان أول نوفمبر ،والحياد كان في طابع الدولة حيث أوصى بيان نوفمبر بأن
تكون دولة إسالمية ،وتابعة للشمال اإلفريقي ،لكن في الوثيقتان أبعدت الطابع المغاربي
والعربي واإلسالمي للدولة الجزائرية ،هاتان الوثيقتان بقي العمل بهما حتى  9أكتوبر0533م،
واألمر المصادقة باإلجماع من طرف المجلس الوطني للثورة.

1

-1اجتماع طرابلس  95إلى  19أوت 4594م:
لقد اتضح أن الخالفات التي كانت موجودة بين أعضاء الحكومة المؤقتة وذلك بعد
انتهاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية يوم  03جانفي 0511م أنها قد عرقلت نشاطاتها
السياسية والدبلوماسية والعسكرية وتحولت في النهاية الى صراع سياسي بين القادة
العسكريين في الحكومة المؤقتة وبين قيادة األركان العامة لجيش التحرير.
وفي خضم هذه الظروف تقرر انعقاد اجتماع المجلس الوطني للثورة ،الذي اجتمع في
طرابلس من  5الى  23اوت 0510م ،فنجد أن المجلس الوطني للثورة الجزائرية قد عقدت
دورته الرابعة بطرابلس" ليبيا" وعندما افتتح المجلس أشغاله وجد نفسه أمام مشكلتين هما
األزمة القائمة بين الحكومة المؤقتة وهيئة األركان من جهة ومسألة استئناف المفاوضات من
جهة أخرى.

1

رابح لونيسي ،الجزائر في دوامة ،...المرجع السابق ،ص .18
88

ميثاق طرابلس من الثورة التحريرية إلى بناء الدولة الوطنية

الفصل الثالث:

لكن هيئة األركان ركزت منذ البداية على مناقشة النقطة األولى وأثارت مسألة عدم
تطبيق ق اررات دورة السابقة ،ثم اقترحت تغيير النظام القائم في اتجاه تكوين قيادة سياسية
وهيئة تنفيذية ويتلخص هذا االقتراح في تكوين قيادة من ستة أعضاء هم:ثالثي هيئة األركان
العامة زائد ثالثي اللجنة الو ازرية الحربية ،على أن تتخذ هذه القيادة مق ار لها بالحدود وعليه
فنجد أن المجلس الوطني للثورة بعد مصادقته على النصوص التي تضبط تجاه وأهداف
الثورة الجزائرية صادق أعضاؤه على ق اررات هامة والتي يمكن إجماها في النقاط التالية:
– 0قيام المجلس الوطني للثورة بإدخال بعض التعديالت على تشكيالته السابقة تمثلت
خاصة في تقليص عدد أعضائها من  08إلى  02عضوا.
– 2صادق المجلس الوطني على مقررات تتعلق بميدان الكفاح ونص على تعزيز جيش
التحرير الوطني وتعبئة الجماهير الجزائرية ورفع مستواها النضالي وتدعيم أجهزة اإلطارات
السياسية واالجتماعية ،باإلضافة إلى ق اررات أخرى صادقة عليها المجلس الوطني للثورة
تتصل بالسياسة العامة.

1

فبخصوص ما يتعلق بالميدان الخارجي فتمثلت في تجنيد أقصى ما يمكن من وسائل
اإلعانة المادية والسياسية والدبلوماسية إلضعاف الموقف الدولي للحكومة الفرنسية ،وبالنسبة
لميدان المغرب العربي والميدان العربي اإلفريقي فإن المجلس قد أكد من جديد أن الثورة
الجزائرية تدرج كفاحها في إطار حركة الوحدة المغاربية والعربية واإلفريقية.
وأثناء انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية ناقشت الحكومة المؤقتة
مسألة استئناف المفاوضات ألنها كانت تعني مصير الشعب ،فأخذت الحكومة المؤقتة الثالثة
بتشكيالتها الجديدة تدرس كيفية استئناف المفاوضات الجزائرية-الفرنسية التي كانت قد دخلت
في تلك األثناء مرحة حاسمة ،ثم تقرر استئناف المفاوضات الجزائرية الفرنسية 0510م
والتي تميزت بمرحلتين:
1

محمد عباس ،رواد الوطنية ،مطبعة حلب ،الجزائر ،د س ،ص .055
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تميزت المرحلة األولى من المفاوضات باالتصاالت السرية العديدة بين ممثلي الحكومتينبهدف دراسة الخطوط العريضة ومن بين اللقاءات التي تمت فيها هي:
لقاء بال األول  23و 25أكتوبر.-لقاء بال الثاني 05نوفمبر 0510م.

1

-3اجتماع طرابلس (األخير)
اجتمع المجلس الوطني للثورة في اجتماع طارئ في الفترة الممتدة بين  22إلى 23
فيفري 0512م ،للنظر في مسودة محادثات "ليروس" قبل إمضائها من طرف الوفد الجزائري
كريم بلقاسم ،بن طوبال ،سعد دحلب ،محمد يزيد ،بن يحيى ،رضا مالك ،مصطفاوي كخبير
مالي وترأس الوفد الفرنسي "جوكس" الى جانب عدد كبير من المفاوضين ،والذي حضر فيه
 11مصوتا في المجلس ،من بينهم  89ممثال لفيدرالية فرنسا ،ومن واليات الداخل التي لم
يحضر كل أعضائها الى طرابلس بل بعثوا بتوكيالتهم وقد جرى تحديد جدول أعمال الثورة
في نقطتين رئيسيتين هما:
تحديد برنامج لجبهة التحرير ومستقبل الدولة والمجتمع الجزائري.اختيار أجهزة السلطة السياسية ،أو تشكيل قيادة عليا للثورة باسم "المكتب السياسي" لحكمجزائر االستقالل.
-وأضاف "علي كافي" 2إليهما النقطة الثالثة وهي :المصادقة على اتفاقية ايفيان.

1

فتح الدين بن ازواو ،أيديولوجية الثورة الجزائرية 0512-0591م ،دار االرشاد لنشر والتوزيع ،الجزائر ،2108 ،ص

2

علي كافي :ولد في  03اكتوبر 0523م ،بمزرعة قرب الحروش في المكان المسمى ب "مسونة" عمالة قسنطينة "والية

ص.283-283

سكيكدة حاليا" ،التحق بصفوف جيش التحرير الوطني بداية0599م ،عمل مباشرة مع زيغود يوسف وكلفه رفقة زمالئه
التحضير ل 21أوت 0599م ،كما شارك في مؤتمر الصومام ضمن وفد الوالية الثانية ،عضو في المجلس الوطني للثورة
الجزائرية ثم لجبهة التحرير الوطني في سبتمبر 0510م بالقاهرة آنذاك ،كان أول رئيس يسلم رئاسته لخليفته ألمين زروال
عام 0551م( .ينظر:علي كافي ،المصدر السابق ،ص.)18
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لذلك قام المجلس الوطني للثورة الجزائرية بأمر من الحكومة المؤقتة لعقد اجتماع
وذلك لدراستها ودراسة كل من جزئياتها واتخذ موقف منها حيث حضر كل من:
أعضاء الحكومة المؤقتة وهم بن خدة بن يوسف ،عبد الحفيظ بوصوف ،سعد دحلب ،كريم
بلقاسم ،محمد يزيد ،محمدي السعيد وثالثة أعضاء من قيادة األركان وهم هواري بومدين قايد
أحمد،علي منجلي.
-ممثل األوراس والنمامشة :مصطفى بن النوي.

1

ممثل وهران وهما :مختار بويازم وبن جدو بوحجار.ممثلين عن اتحادية فرنسا:عمار بن عودة ،محمد بن سالم ،محمد بن يحيى ،احمدبومنجل ،سليمان دهيليس ،محمد حماي ،علي كافي ،محمد خير الدين ،الحاج لخضر
عبيدي ،عبد الحميد مهري،2عمر أوعمران ،عمر أوصديق ،الطيب الثعالبي ،محمد يازوران.
المنطقة الثانية والتي قام المجلس الوطني بالتعديل فيها وهي تخص المساجين إذا
رأى المجلس البد من إطالق سراحهم قبل وقف إطالق النار خاصة إطارات وكوادر الثورة
الذين يجبوا أن يدخلوا الى الجزائر ،أما المنطقة الثالثة تتعلق بممارسة الجزائر لسيادتها.

3

فيعتبر ميثاق طرابلس من أهم مواثيق الثورة الجزائرية بحكم طبيعة المرحلة التي جاء
فيها والتصورات واألفكار الجديدة التي أقرها فقد تم وضعه في المرحلة االنتقالية بعد وقف
اطالق النار ،ونظ ار للوضع السياسي داخل أجهزة جبهة التحرير الوطني والتي كان يمر
بأزمة حقيقية خ انقة ولمواجهة كل هذه التحديات تقرر استدعاء المجلس الوطني للثورة
الجزائرية لالنعقاد في طرابلس يوم  23ماي0512م ،والحقيقة انه لم تتوفر ألي دورة من
1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .232

2

عبد الحميد مهري :ولد بالخروب يوم  18فيفري 0521م من اهم المثقفين داخل حزب الشعب والسياسيين المشهود لهم

أثناء مرحلة الثورة وما بعدها ،التحق بالثورة بعد اندالعها مباشرة عين وزي ار لشؤون شمال افريقيا في الحكومة المؤقتة
األولى ،ثم وزي ار للشؤون االجتماعية في الحكومة المؤقتة الثانية ،تولى بعد سنة 0512م عدة مناصب سياسية ال يزال
يشارك إلى اليوم ولو من بعيد في الحياة السياسية (ينظر :محمد العربي الزبيري واخرون ،المرجع السابق ،ص .)031
3

علي هارون ،خيبة االنطالق أو فتنة صيف  ،12دار القصبة للنشر ،الجزائر ،2118 ،ص .00
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دورات المجلس الوطني السابقة من شروط النجاح والحضور الجماعي مثل ما توفر لهذه
الدورة التي سميت ب "مؤتمر طرابلس" إلجراء نقاش جدي والعمل على االستعداد لمجابهة
المهام الضخمة التي تنتظر السلطة بعد سنوات من الحرب المدمرة.
فتمحورت جدول أعمال هذه الدورة حول محورين هامين هما:
أ-مناقشة ميثاق طرابلس والمصادقة عليه.
ب-تشكيل مكتب سياسي يشرف على المرحلة االنتقالية حتى ينظم مؤتمر تقييمي.

1

علي كافي ،المصدر السابق ،ص .891
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المبحث الثاني :المحاور الكبرى لميثاق طرابلس
المطلب األول :الوضعية العامة في الجزائر
إن المعالم الكبرى التي يحتوي عليها برنامج طرابلس 0512م لمشروع المجتمع
الجزائري لفترة ما بعد الثورة واالستقالل ،يمكن القول بأن الظروف التي جاء فيها لم تكن
مالئمة ال فكريا وال سياسيا مما جعل الوثيقة تخرج في صيغة أبعد ما تكون عن روح
المجتمع وفلسفته الحالية بل بدت متنافرة ومتناقضة مع أيديولوجية الثورة وأدبياتها السياسية
والفكرية ،ومن خالل ما ذكر نجد أنها تجمعت كلها لتصنع البرنامج المذكور واخراجه على
الصورة فنذكر من بينها:
-4السيادة الوطنية:
إ ن االتفاق الذي تم في ايفيان بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفرنسا والذي
كانت نتيجته بمقتضى هذا االتفاق يتحقق استقالل الجزائ رعلى أساس احترام وحدتنا الترابية
وطبق إجراء تم ضبطه بين الطرفين ،وكما نجد انه في  05مارس 0512م 1قد أعلن إيقاف
القتال فوضع بهذا حدا لحرب إبادة طويلة غذتها الرأسمالية الفرنسية ضد الشعب الجزائري
والذي أدى إلى تفكك صفوف الدعاة "الجزائر فرنسية" وانسحابهم على عجل.

2

3لذلك نجد أن الشعب الجزائري اتفاقية ايفيان بالنسبة له هي انتصار سياسي ال مرد له
يضع حدا للنظام االستعماري والهيمنة األجنبية التي دامت أكثر من قرن وكما انه الننسى
أ ن هذا االنتصار قد تحقق من حيث المبدأ قد انبثق من التسلسل الثوري المنطقي المتواصل
والكفاح المسلح الذي قام به الشعب الجزائري ،لذلك نجد من أبرز األحداث التي برزت خالل
امتداد الثورة التحريرية والذي يمثل اإلنتصار الوحيد الدائم لمستقبل بالدنا وثورتنا هي:

1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .233

2

عباس ،رواد الوطنية ،المرجع السابق ،ص .322
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 الوحدة الوطنية التي أقامها الشعب الجزائري من جديد ومتنها في غمر العمل المباشر ضداالستعمار فطهر صفوفه من التعصب القديم واألحزاب.
 وحدة الكف اح التي جعلت الشعب الجزائري الذي اضطهده االستعمار يكتشف نفسه كوحدةوتفتقت كل طاقته الكامنه.
 تحرك الجماهير الشعبية زعزع البناء االستعماري وعجل بتحطيم المعتقدات الباطلة التيكانت تعرقل تطور المجتمع الجزائري.

1

فإن ما قام به الشعب من المجهودات الخالقة بدت أثاره جلية في الهيئات والتشكيالت
التي تأسست تحت إشراف جبهة التحرير الوطني الجزائرية لقيادة حرب التحرير وبناء
مستقبل الجزائر ووحدة الشعب والبعث الوطني وبوادر التحول الجذري للمجتمع.
-1الحرب االستعمارية وتحول االستعمار الفرنسي:
إن الحرب االستعمارية التي قامت بها السلطات االستعمارية الفرنسية ضد الشعب
الجزائري اتخذت في طابعها عملية إبادية جماعية ،2فقامت بممارسة القمع والتعذيب ،وفي
غالبيتها كانت ممارسات شاذة ،تميزها الهمجية والوحشية كعمليات التمشيط التي تتعمد عملية
الحرق باستهداف القرى و المداشر وتدميرها بالقصف المدفعي والجوي األعمى واستعمال
الغزات السامة وسوء معاملة األسرى والمعتقلين والتعذيب المنهجي ،3إضافة إلى عمليات
القمع واإلرهاب والمجازر التي يرتكبونها الجالدون االستعماريون ضد الوطنيين الجزائريين
والحرمان والبؤس اللذين يعيشونه داخل تلك المحتشدات والسجون ،4فكانت هذه الضربات
التي شنها االستعمار الفرنسي كانت موجهة بصفة خاصة ضد السكان المدنيين العزل والى
جيش التحرير الوطني الجزائري ولكن بدون جدوى فإن الطابع الوطني المتعصب قد غلب
1
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2
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على هذه الحرب االستعمارية الفرنسية يتضح تماما عندما نرى المجندين الفرنسيين من جميع
الطبقات االجتماعية بما فيها الطبقة العاملة يشاركون فيها بصفة مستمرة وباألخص العمل
السياسي الذي قامت به فقد كان مخجال وغير فعال بسبب أفكارها االندماجية العتيقة
واعتقادها الخاطئ بأن النظام االستعماري يمكن أن يتطور ويصلح نفسه بصفة سلمية ولكن
فشل هذه السياسة االستعمارية في الجزائر التي كان مشروع الجنرال شال يمثل أهم مظاهرها
فقد اضطرت حكومة ديغول إلى تحويل النظام اإلستعماري العتيق إلى نظام استعماري جديد
يرمي إلى المحافظة بأشكال أخرى على أهم المصالح االقتصادية واالستراتيجية لفرنسا.

1

فأخذ يسير في اتجاه تحقيق سياسة اإلدماج ،حيث أعلن يوم  08أكتوبر0593م ،عن
خطة في مدينة قسنطينة والتي تعرف باسم "مشروع قسنطينة" الذي يهدف إلى إفساح العمل
للجزائريين ،واعادة توزيع األراضي على الفالحين والتوسع بكثرة في مجال التعليم االبتدائي

2

فنجد أن هذا المشروع قد وضع في أشد ظروف الحرب ليرمي الى خلق القواعد االقتصادية
للقوة الثالثة الجزائرية كان هو الخطوط األولى لهذه السياسة المتحررة المزعومة .وهذا مايؤكد
أن ديغول وحاشيته يعتبرون أسباب الثورة اقتصادية واجتماعية او هكذا يحاولون ان يعتبروها
حتى يركزوا جهودهم على معالجتها من تلك النواحي.
إن الكفاح التحرري والوضع الدولي جعال فرنسا تضطر إلى التسليم بضرورة إيجاد حل
سلمي للقضية الجزائرية ،فندوة موالن في جوان0511م ،وايفيان في ماي0510م ،ولوقران
في جويلية من نفس السنة ،قد انتهت كلها إلى الفشل بسبب تعنت الحكومة الفرنسية إلى أن
كفاح الشعب الجزائري فقد تزايد واشتد منذ أيام ديسمبر التاريخية والسياسية الرشيدة التي
سلكتها الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي تمسكت بالمواقف األساسية للثورة كل هذا
أرغم السلطات الفرنسية على الدخول في مفاوضات جدية.

1
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2
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فنجد أن اتفاقيات ايفيان كانت تتضمن 00مادة تخصص ترتيبات تنفيذ قرار وقف
إطالق النار واإلعتراف بالسيادة الوطنية للجزائر ،فكانت هذه التصريحات الحكومية المتصلة
بالجزائر في إعالن عام 0595م فصول حول ضمانات التعاون االقتصادي والثقافي وفي
هذا اإلطار فإن التعاون بين الج ازئر وفرنسا يستجيب لمصالح البلدين.

1

وان هذا االصطدام بين االستعمار القديم واالستعمار الجديد فال يمكن أن يغري أحدهما في
أي حال من األحوال أو نفضل أحدهما على اآلخر وانما يستلزم مقاومتها
وعليه يستلزم محاربة الدعاية الفرنسية التي تدعي بأن وجود هؤالء الفرنسيين بالجزائر
ضروري للحياة االقتصادية واإلدارية وهم في الحقيقة عكس ذلك كليا فطيلة قرن كامل لم
يفيدوا الدولة الجزائرية بشيئ وذلك بسبب عقليتهم االستعمارية والعنصرية.

2

-3الجزائر على أبواب االستقالل:
 -0إن األوساط االستعمارية التقليدية واألوساط العسكرية الفاشية اعتبرت اتفاقية ايفيان
بالنسبة لهم كهزيمة ساحقة واهانة لم يسبق لها مثيل ،فلم يقرون بأنهم هزموا وانما كانوا
يقرون بأنها قد ا فلتت منهم لذلك نجد اللجنة التنفيذية المؤقتة واجهت هيجان منظمة الجيش
السري فقامت بتنفيذ هجمات كوماندوس ضد المسلمين وتحاول جر الجيش الفرنسي التخاذ
موقف ضد اتفاقيات إيفيان
-2إ ن القضاء على منظمة الجيش السري الذي يمثل مهمة عاجلة يترك مشكلة وجود
المستوطنين كما هي.

1
2

عباس ،رواد الوطنية ،المرجع السابق ،ص ص .233-231
محمد ّ
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-8إن الحكومة الفرنسية قد نصت في اتفاقية إيفيان بأنها سوف تبقي قواتها العسكرية في
الجزائر لمدة معينة مع االحتفاظ بقاعدة المرسى الكبير والمطارات العسكرية والمنشآت الذرية
في جنوب البالد.

1

-1إ ن المجلس التنفيذي المؤقت الذي لم يتمكن بعد شهرين من تقلد وظيفته من فرض
سيطرته ومراقبته على اإلدارة االستعمارية لذا يستلزم عليه تطهير اإلدارة واعادة تنظيمها فهي
ضرورة حيوية وهذه المهمة تبدو دقيقة جدا نظ ار التساع رقعة البالد وحدة المشاكل اليومية
وقلة اإلطارات الجزائرية ذات الكفاءة التي استشهد عليها كثير منها في حرب التحرير.
-9نظ ار لكل ماعانه الشعب الجزائري من العمليات اإلبادة من طرف االحتالل الفرنسي التي
كانت لها عواقب مادية ومعنوية حيث أنها أخذت في الظهور كل يوم بصفة أكثر حدة فنجد
أن المشاكل الناجمة عن كل هذا الوضع هي مشاكل اقتصادية واجتماعية فإن هذه القضية
التي هي أخطر ما تركته لنا الحرب وعليه فإن الحكومة الجزائرية قد وجدت نفسها أمام بالد
استنزفت قواها.
-1إن استرجاع السيادة ولكن بقي أن يعطي محتوى للتحرير الوطني لذلك فان هذه العراقيل
التي تعوق انطالق الدولة الجزائرية الحديثة.

2

-1نقائص ج ت و وقلة وعي مناف الثورة:
 -0جبهة التحرير كانت تجهل المؤهالت الثورية العميقة للشعب في األرياف فكانت األحزاب
تنظر لها بنظرة متكاسلة على أنها الواقع الحقيقي.
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-2تباعد بين الوعي الجماعي الذي نضج طويال باتصاله بالواقع من جهة وبين ممارسة
جبهة التحرير الوطني في كل المستويات من جهة أخرى ،فكان عكس كل ما شاهدنا
ونشاهد.

1

-8إن هذا المشروع الروح اإلقطاعية وأشار بإلحاح إلى أن" :جبهة التحرير الوطني-وهي
العدو اللّدود لإلقطاعية -وان حاربت هذا الفكر عبر مؤسساتها االجتماعية العادية ،فإنها لم
تقم بأي جهد لتتجنبه هي نفسها في بعض مستويات نفسها.
-1إن جبهة التحرير الوطني لقد تناست أن التصور التعسفي للسلطة هو الذي يسير ميالد
أو عودة الفكر اإلقطاعي فندد المشروع بغياب كل تربية ديمقراطية في أوساط المناضلين
والمواطنين.

2

المطلب الثاني :الثورة الديمقراطية الشعبية
جاء برنامج طرابلس من خالل استراتيجيته في إعداد خطة لمستقبل الدولة الجزائرية
الجديدة التي تبدأ ممارسة أعمالها ابتداءا من  19جويلية 0512م ،فقد جاء البرنامج لتنظيم
الدولة الجزائرية المقبلة بجميع أبعادها السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ،وكذا تقييم
ل لوضع في البالد ،وكان أول توجه إيديولوجي لجبهة التحرير الوطني في تزويد البلد المستقل
بتوجه سياسي جديد ،من خالل تصفية بقايا اإلقطاعية المناهضة للوطنية وللمصالح الشعبية
في الميدان االجتماعي ،ويكون الكفاح من أجل تحرير الوطن متبوعا بثورة ديمقراطية شعبية
أي "بناء الجزائر في إطار المبادئ اإلشتراكية وسلطة بين أيدي الشعب" ،3فجاء البرنامج
تحت اسم "الثورة الديمقراطية الشعبية" والمتتبع له يالحظ من الوهلة األولى اعتماده على

1
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2

علي هارون ،المصدر السابق ،ص .22
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عنوان أقل ما يقال عليه بأنه تعبير غريب ودخيل على أدبيات الحركة الوطنية والنصوص
األساسية للثورة الجزائرية (خاصة بيان أول نوفمبر  ،0591ومؤتمر الصومام .)0591
وقد كانت نصوص الثورة تستمد أهدافها وغاياتها من مفهوم "ديمقراطية واجتماعية في
إطار المبادئ اإلسالمية" وعبر عن ذلك الهدف العام في بيان أول نوفمبر  ،10591أما ما
يبدو أن صانعي البرنامج عملوا على توجيهه باتجاه منحى آخر ،وانحراف عن مبادئ كانت
الحركة الوطنية تدافع عنها منذ دخول االستعمار في الجزائر.
يقول محمد حربي عن مفهوم "الثورة الديمقراطية الشعبية" بانه يعكس رؤيا قومية
وشعبوية تقدس الشعب وترفعه إلى مقام المثل األعلى وتؤله الدولة في الوقت ذاته".2
ويرى األستاذ الزبيري أن مفهوم الثورة الديمقراطية الشعبية اختيار ذكي واستراتيجي
لتفادي استعمال المصطلحات الماركسية التي قد تجد من يرفضها.

3

وأهم ما احتوى عليه برنامج طرابلس لتحقيق هذه الثورة "كون الكفاح المسلح يجب أن
يترك المكان للمعركة العقائدية وأن الثورة الديمقراطية الشعبية يجب أن تخلف الكفاح من
أجل االستقالل الوطني ،إن الثورة الديمقراطية الشعبية تشييد واع للبالد في إطار مبادئ
اشتراكية وسلطة في أيدي الشعب".4
فهذا التعبير يؤخذ منه أفكار مهمة أهمها استم اررية الثورة بعد االستقالل على
المستويات العقائدية (االجتماعية ،السياسية ،االقتصادية ،الثقافية) من أجل البناء والتشييد
في إطار المبادئ االشتراكية .وبمعنى آخر فقد ربط البرنامج معركة استعادة االستقالل
الوطني بالمعركة العقائدية الجديدة ،مؤكدا على ضرورة ضمان استم اررية الثورة والتوجيه ،ثم

 0يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص ص .230-231
2

محمد حربي ،المصدر السابق ،ص .238

3
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يوضح فلسفة هذه المعركة العقائدية ومبادئها الفكرية والسياسية ،بكونها ثورة اشتراكية تستمد
شرعيتها من سلطة الشعب.

1

وقد وقف برنامج طرابلس عند جملة من محددات فكرية واجتماعية حاول من خاللها
تحديد مهام الثورة الديمقراطية الشعبية والتي رسمها في سبيل تحقيق ذلك حيث انطلق من
أمرين استلهم منهما عمله:
 -0اإلنطالق من الواقع الجزائري من خالل معطياته الموضوعية ومطامح الشعب.
 -2التعبير عن هذا الواقع على أن نأخذ بعين اإلعتبار متطلبات التقدم العصري واكتشافات
العلم وتجارب الحركات الثورية األخرى ومحاربة اإلمبرايالية في العالم.
 -8تفادي االستلهام من الصيغ الجاهزة دون الرجوع إلى واقع الجزائر الملموس.2
فلسفة التعبير التي تبناها الميثاق عبرت عن منطلقات فكرية وواقع اجتماعي ،وطموحات
موضوعية ،بعيدة كل البعد عن بيئة الشعب الجزائري التاريخية ،االجتماعية والحضارية،
وتوجهت به نحو أطر بعيدة عنه.

3

وبعدها وضع البرنامج معايير ،واألطر المنظمة للدولة ولنجاح الثورة
الديمقراطية الشعبية ممثلة في:
 -0تتمثل مهام الثورة في تقوية الوطن الذي أصبح مستقال بأن تعيد إليه قيمته التي حطمها
االستعمار بحيث تكون دولة ذات سيادة واستقالل كامل وثقافة وطنية ،وتقوية الوطن
يأتي بالضرورة عبر االستقالل كشرط أولى ،وبعد االستقالل واسترجاع السيادة تأتي
عملية استرجاع القيم التي طمسها االستعمار ويكون ذلك عبر إلغاء الهياكل االقتصادية

1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .231

2
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واالجتماعية لإلقطاع واستبدالها بهياكل ومؤسسات جديدة ،لفائدة وهدف تحرير االنسان
والممارسة الكاملة لحرياته وضمانها.

1

 -2نقل الفكر الديمق ارطي من واقع التخمينات النظرية إلى مؤسسات الدولة وقطاعاتها مع
إلزامية التحلي بروح المسؤولية وهي المظهر األوفى للفكر الديمقراطي ،لتتمكن من
التعبير بشكل جماعي وخالق عن المسؤولية الشعبية ،2باعتبار الشعب مصدر السيادة،
والمقصود بالشعب العمال والفالحون والشباب والمثقفون الثوريون باعتبار هؤالء هم
مصدر الثورة الديمقراطية وهذا ما أكده البرنامج (إن مهام الثورة الديمقراطية في الجزائر
مهام هائلة ،وال يمكن إنجازها بطبقة اجتماعية مهام كانت درجة استنارتها ،إن الشعب
قادر وحده على إنجازها على الوجه األكمل ،والشعب هو الفالحون والعمال على العموم
والشباب والمثقفون الثوريون.

3

 -8اتباع نمط التوجه الديمقراطية بمعنى أن يتم الحكم بوضوح وضرورة حمل الطبقة
البرجوازية على إخضاع مصالحها الخاصة لوحدة الشعب ،فقد جاء في البرنامج( :أن
تولي الحكم في الجزائر يقتضي أن يتم في وضوح ،واالتحاد الوطني ليس اتحاد حول
الطبقة البورجوازية ،ولكنه تأكيد لوحدة الشعب على أساس مبادئ الثورة الديمقراطية
الشعبية وهي الوحدة التي على البورجوازية أن تخضع لها مصالحها الخاصة).4
 -1لتحقيق أهداف هذه الثورة يجب تكوين طبقة واعية من الفالحين والعمال والشباب
والمثقفين الثوريين مهمتها وضع فكر سياسي واجتماعي يعكس بوفاء مطامع الجماهير
في إطار الثورة الديمقراطية الشعبية وضمن مجهود عقائدي متواصل وخالق ،ويتطلب
تحقيق أهداف الثورة الديمقراطية بعث فكر جديد يقوم على:
أ -تنظيم المجتمع باالعتماد على مقاييس عملية وعلمية.

1

النصوص األساسية ،لجبهة التحرير ،..المصدر السابق ،ص .31

2

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .231

3

النصوص األساسية ،لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .33

4
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ب -هذا االعتماد يتبعه الوضوح الفكري والرؤيا الصحيحة الحقيقية.1
 -9إلنجاح مهمة الفكر السياسي واالجتماعي يجب أن يكون هناك تصور جديد للثقافة
وتكون هذه الثقافة "ثقافة جزائرية وطنية وثورية وعلمية" ويتمثل دورها في إعطاء اللغة
العربية موقعها وكرامتها ونجاعتها كلغة حضارة ،وكمعبر حقيقي عن قيم الثقافية لبالدنا
وشعبنا ،والتصدي للهيمنة الثقافية والتأثير الغربي ،ومن ثم اكتسابها صفة ثقافة ثورية
تعمل على تحرير الشعب من مختلف الخرافات المعادية للمجتمع والعادات الفكرية
والتقليدية ومخلفات االقطاع.
كما يجب إعطاء هذه الثقافة طابعها العقالني وتجهيزها التقني وروح البحث وانتشارها
المنهجي على كل مستويات المجتمع.

2

المطلب الثالث :نظام الحزب الواحد ومهامه المستقبلية
باإلضافة إلى ما جاء في وثيقة طرابلس ،أرفق نص البرنامج بملحق عنوانه "الحزب"،
أكد من إرساء نظام الحزب الواحد في الجزائر مع بداية االستقالل وذلك لتحقيق أهداف ثورة
ديمقراطية شعبية ال بد من حزب جماهيري قوي وواع.
وقد جاء في الوثيقة أيضا( :فحزب جبهة التحرير الوطني الذي ولد في خضم
المعركة جمع في صفوفه كل الطاقات الحية للشعب ،تسربت إلى صفوفه عدة اتجاهات
تحمل ايديولوجيات ومذاهب مختلفة ولقد تمت تنظيمات حسب األولوية وتبعا ألهميتها في
المعركة فأصبح تحويله إلى حزب سياسي شيئا ضروريا وحتميا لمسيرتنا الزاحفة).

1

النصوص األساسية ،لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .35

2

نفسه ،ص ص .30-31

3

نفسه ،ص .018
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لينتقل بعدها إلى طبيعة هذا الحزب باعتباره تنظيم يضم كل الجزائريين الواعين الذين
يناضلون لصالح الثورة الديمقراطية الشعبية ،ومن أجل تحقيق أهداف الثورة يجب على
الحزب أن يجمع حوله وحدة كل الطبقات االجتماعية للشعب.

1

كما أرفقت الوثيقة مهام هذا الحزب بهدف الوصول إلى تكوين وعي لدى الجماهير
وذلك "إن الوحدة األيديولوجية ،والعمل الديمقراطية وتكوين اإلطارات والتثقيف السياسي
للجماهير كلها من الشروط الملحة حتى يمكن الحزب أن يلعب دوره القيادي الواضح
للشعب".

2

وقد حدد بعد ذلك نشاط الحزب والذي تمثل في:
-4الحزب منظمة ديمقراطية:
وذلك يجب على الحزب الذي هو مرآة لحقائق البلد بما فيها اإلمكانيات الحية التي
يحتويها والذي هو أيضا وسيلة التعبير عن المتطلبات الجماهيرية ،أن يعمل على قاعدة
ديمقراطية.

3

ويعتمد العمل الديمقراطي للحزب على مبادئ حددها بـ:
 انتخاب المسؤولين على كل المستويات. تنظيم االجتماعات لكل منظمات الحزب دوريا وعلى كل المستويات. قانون األغلبية. وجوب عرض القضية في حالة حدوث خالف على مستوى الهيئة العليا في ندوة امامالقاعدة.
1

النصوص األساسية ،لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .018

2

نفسه ،ص .011

3

نفسه ،ص .011
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الفصل الثالث:

 -األولوية للهيئة العليا على الدنيا.

1

-1عالقات الحزب بالدولة:
فالحزب هو الذي يضع الخطوط الكبرى لسياسة الوطن ونشاطات الدولة ،يضمن
تحقيق برنامج الحزب ،في إطار الدولة وبمساهمة المناضلين في أنظمة الدولة ،فالحزب
يشترط أن:
 يكون رئيس الحكومة عضوا في المكتب السياسي. تكون أغلبية األعضاء في المجالس من الحزب. -تكون أغلبية األعضاء في المجالس من الحزب.

2

وذلك باعتبار الحزب القاطرة التي تقود الدولة ،فهو الذي يوضح الخطوط العريضة
لسياسة الدولة.
-3التكوين شرط أساسي لتطوير الحزب:
فمن أجل تقوية الحزب وضمان نجاح الثورة ال بد من تكوين اإلطارات والحد من
النقص الموجود في التكوين السياسي للمناضلين ،ويتم ذلك عن طريق تلقين النهج السياسي
وبرنامج الحزب ونشرهما في األوساط الجماهيرية ،وتكوين المناضل شرط ال بد منه وضرورة
للتثقيف السياسي للجماهير.

3

-1المنظمات الجماهيرية:
للمنظمات الجماهيرية دور في التعبير عن تنوع احتياجات الوطن ،فعلى الحزب
إحداث هذه المنظمات وانعاشها لضمان توجيهها في إطار برنامجه الشامل ،فالمنظمات
1

النصوص األساسية ،لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .019-011

2

نفسه ،ص .019

3
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الجماهيرية ،تضم الشباب والطلبة والنساء والنقابات من الدفاع عن مصالحهم الخاصة
وضمان مشاركتهم المنظمة ضمن مهام الثورة.

1

-9تطوير جيش التحرير الوطني:
نهاية الحرب وانشاء حزب وتكوين جيش وطني كلها عوامل تتطلب تطوير جيش
التحرير الوطني لما له من أهمية أساسية في الحفاظ على االستقالل الوطني ووحدته
الترابية ،ويساهم في تعبئة الجماهير إلعادة بناء الوطن.

2

-9تعبئة الجماهير:
وذلك بإحداث وابقاء روح التعبئة في أوساط الجماهير وهو الطريق المؤدي إلى جعل
الجزائر دولة عصرية ،وخلق جو األخوي والحماس الذي يضمن تحقيق المنجزات الكبرى.

3

إال أن هذا الملحق القى الكثير من االنتقادات والتناقضات التي وقع فيها محرري
الوثيقة ،فقد بدأ البرنامج بوصف "الجبهة" في عبارة( :فحزب جبهة التحرير الوطني الذي ولد
في خضم المعركة )...فهذا الوصف فيه مغالطة ألن جبهة التحرير منذ تأسيسيها كانت
"جبهة" وليس "حزبا" جبهة تسع وتستوعب كل الجزائريين أفرادا ،أحزابا وتنظيمات ويقول
الزبيري" :أن الحزبية تتناقض جوهريا مع حقيقة جبهة التحرير الوطني والتي تأسست على
أنقاض األحزاب التي برهنت على فشلها في قيادة الشعب نحو التوحد واسترجاع االستقالل
الوطني.

4

وهناك اختالف في المفاهيم فيما يخص طبيعة الحزب ،فلقد جاء في الوثيقة أنه:
(لتحقيق أهداف ثورة ديمقراطية شعبية ال بد من حزب جماهيري قوي وواع) ،ومن جهة ثانية
1

النصوص األساسية ،لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .013

2

نفسه ،ص .601

3

نفسه ،ص .015
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جاء فيها( :أن الحزب الذي هو طليعة القوى الثورية ،1)...فمن جهة تنادي الوثيقة بالطليعة،
ومن جهة ثانية بالجماهيرية.

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .018
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المبحث الثالث :دور برنامج طرابلس في بناء الدولة الوطنية
جاء برنامج طرابلس في صياغة عمل على المستوى االقتصادي واالجتماعي وعلى
المستوى الدولي بهدف تحرير الشعب الجزائري من مخلفات االستعمار وبقايا االقطاع ووضع
هياكل المجتمع الجديد يقوم على أسس شعبية ومعادية لإلمبريالية ولتحقيق هذا البرنامج
ومشروعه للثورة الديمقراطية الشعبية سطر جملة من خطوط عمل يمكن بسطها وتوضيحها
حسبما حددتها النصوص المتضمنة في البرنامج.1
المطلب األول :في مجال السياسة اإلقتصادية
اعتمدت السياسة االستعمارية في القضاء على البنى االقتصادية التي وجدتها في
الجزائر واحالل محلها نظام رأسمالي يعتمد على استغالل خيرات لذلك استهل برنامج
طرابلس بتحليل الواقع االقتصادي واالجتماعي للجزائر المستعمرة وخلص إلى أن اإلقتصاد
الجزائري استولت عليه أقلية استوطنت البالد تحت جناح الغزو وبفضل دعم المستعمر على
أهم وسائل اإلنتاج والتمويل ،2فهو اقتصاد مختل التوازن وغير متناسق يتعايش فيه قطاعين:
القطاع األول :قطاع رأسمالي عصري يشمل الفالحة األوروبية المخصصة ألسواق المدن،
ويعتبر مصدر الثروة لهم يسيطر عليه المستوطنون.
القطاع الثاني :قطاع تقليدي يعيش فيه السواد األعظم من الجزائريين الفقراء ومن الفالحين،
يعتمد على وسائل تقليدية ،وهو اقتصاد استهالكي محلي ضعيف المردودية واإلنتاجية
والتقنية.

3

فحسب البرنامج يجب االعتماد على مبادئ سياسية اقتصادية للجزائر تقوم على:
 -رفض الهيمنة األجنبية والليبرالية االقتصادية.

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .39

2

نفسه ،ص .31

3
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 العمل من أجل سياسة تخطيط مع المشاركة الديمقراطية للعمال في السلطةاالقتصادية بهدف القضاء على تسلط االحتكارات ،وادخال تغيير جذري على هياكل
الحياة الريفية وتصنيع البالد من أجل توفير حاجيات الشعب.

1

وللوصول إلى بناء االقتصاد على أسس جديدة في ظل توجيهات برنامج طرابلس ،لن
يتم ذلك إال بانقالب جذري حيث جاء في البرنامج( :ولن يتم بناء االقتصاد على أسس
جديدة إال بانقالب جذري في الهياكل الحالية) ،2واالنقالب يجب أن يمس كل النواحي
االقتصادية وتحدد في:
 -0الثورة الزراعية :تقتضي الثورة الديمقراطية الشعبية ثورة زراعية بالدرجة األولى ،والثورة
الزراعية مهمة أولية ذات جوانب ثالث متكاملة:
أ -اإلصالح الزراعي :حيث انطلقت فكرة اإلصالح الزراعي من مبدأ "األرض لمن
يخدمها" ،ويجب توفير األراضي الضرورية إلجراء إصالح زراعي جذري وذلك بهدف
القضاء على السياسة االستعمارية الزراعية ولم يتم اإلصالح الزراعي إال بالعمل بذلك
الشعار وكذلك باالعتماد على المبادئ التالية:
 الحظر الفوري للصفقات المتعلقة باألرض ووسائل االنتهاج الفالحية. تحديد الملكية حسب نوع المزروع ومردوده. نزع الملكية في األراضي التي تتجاوز مساحتها الحد األقصى المحدد مجانية توزيع األراضي التي تجمع على الفالحين الذين ال أرض لهم أو الذين ليستلهم مساحات كافية.
 تنظيم ديمقراطي للفالحين ضمن تعاونيات انتاج. إنشاء قرى تابعة للحكومة في جزء من األراضي التي تنزع ملكيتها ويشارك العمالفي التسيير واألرباح وهذه المزارع من شأنها تيسير العمل في السوق.
1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص ص .33-33

2
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 حظر بيع أو تأجير األراضي الموزعة لتفادي إعادة تكوين الملكية الكبيرة. إلغاء ديون الفالحين والخماسين للمالكين العقاريين والمرابين والمصالح العامة. تقديم المساعدة المادية والمالية من طرف الدولة.1ب-تحديث الفالحة:
فإلى جانب هذا اإلصالح الذي جاء في برنامج طرابلس والذي ستطبقه الدولة
الجزائرية نادى البرنامج إلى تحديث الفالحة ويكون ذلك بإدخال األساليب الحديثة على
الزراعة ،مع توحيد نظام األراضي ،وتنويع الزراعات الفنية مع إعادة جمع ثورة المواشي
والتنمية لتربية المواشي.2
ج-المحافظة على الثورة العقارية:
اعتبرت من أهم السياسات ،حيث جاءت بحلول عاجلة لبعض المشاكل من سوء
حالة األراضي والتقلص لمساحات اإلنتاج وذلك" :أن الجزائر المستقلة يجب عليها أن تبذل
كل جهودها إلعادة تكوين الثروة العقارية" ويكون ذلك باستصالح األراضي المنجرفة،
وتشجير الغابات ،مع توسيع المساحات المروية.

3

إلى جانب ذلك أعطى برنامج طرابلس األهمية بتكوين اليد العاملة في إطار الفالحة
بهدف القضاء على البطالة.
-1تطوير المنشآت (دعائم االقتصاد):
فسياسة دعم االقتصاد الوطني من خالل تطوير المبادالت والقضاء على كل ما
يعترض توسيع السوق الداخلية وتسويق المنتجات الفالحية تعتمد على تأميم وسائل النقل،

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص ص .50-51

2

نفسه ،ص ص .52-50

3
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وتحسين وتجديد شبكات الطرق والسكك الحديدية وكذا إقامة مواصالت برية بين الطرق
الكبرى واألسواق القروية.1
-3تأميم القرض والتجارة الخارجية:
ويتم ذلك بواسطة تأميم شركات التأمين ،وتأميم المصارف وتعتبر هذه العملية من
األولويات التي يجب أن يعطى لها األهمية ،وهي مهمة عاجلة يتطلب إنجازها في أقرب
اآلجال ،إلى جانب تأميم التجارة الخارجية ،وذلك بهدف القضاء على النظام اإلمتيازي بين
الجزائر المستعمرة وفرنسا االستعمارية ،ولضمان مبادالت متوازنة أساسها المساواة والمنفعة
المتبادلة ،ولتطوير المبادالت مع البلدان التي تعرض أسعار ثابتة ،ولن يتم ذلك إال
باالعتماد على سياسة تأخذ بعين االعتبار مصالح الدولة الجزائرية.

2

-1تأميم الثروات المعدنية والطاقة:
يشكل هذا التأميم هدفا استراتيجيا يجب تحقيقه ويكون ذلك بتوسيع شبكة الكهرباء
والغاز إلى المراكز الريفية ،وتكوين المهندسين والتقنيين في كل المستويات حسب مخطط
يؤهل البالد إلى أن تشرف بنفسها على الثروات المعدنية والطاقة.

3

-9التصنيع:
أعطى برنامج طرابلس أهمية كبيرة لسياسة التصنيع باعتبارها القاعدة األساسية التي
يتم من خاللها تقدم االقتصاد الفالحي ومما جاء في البرنامج( :أنه ال يمكن تحقيق تقدم
االقتصاد الفالحي وتعبئة الجماهير من أجل تنمية البالد إال باالعتماد على قاعدة تقنية
واقتصادية محددة تكون نتيجة للتقدم المحقق في ميدان الصناعة) ،4وذلك عن طريق تنمية

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .58

2

نفسه ،ص ص .51-58

3
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4
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صناعات القاعدية إلى جانب الصناعات الزراعية ،وعدم إهمال الصناعات التقليدية،
واستثمار الموارد األولية من خامات وطاقة.

1

وهذه إجماال أهم الخطوط العريضة الكبرى التي جاء بها برنامج طرابلس فيما يخص
السياسة االقتصادية في إطار نظام اإلصالح االقتصادي.
المطلب الثاني :في مجال السياسة اإلجتماعية
السياسة االقتصادية المعتمدة في برنامج طرابلس هو االنتقال من النمط الرأسمالي
الليبرالي الذي ساد في الجزائر مع الوجود الفرنسي ،إلى النمط االشتراكي االجتماعي،
وسياسة اجتماعية تعود عليهم بالرخاء والرفاهية والتطور العام لمستوى عيشهم واستقرارهم،
لذاجاء البند الخاص بالشق االجتماعي تحت عنوان" :تحقيق المطامح االجتماعية
للجماهير".
فكان اإلعتما د على برنامج برز فيه محرروا الوثيقة هذه السياسة اإلجتماعية التي
يجب أن تعتمد بهدف تحقيق هذه المطامح والتي جاءت في خمسة أهداف:
-4رفع مستوى المعيشة:
وذلك من خالل التحسين التدريجي لظروف معيشة الجماهير ،وكذا القضاء على
البطالة التي تتمثل في تنشيط اإلنطالقة الخالقة للشعب وتحقيق التقدم والرقي ،إلى جانب
القضاء على مظاهر الترف والبذخ واإلسراف والمصاريف واعتماد سياسة التقشف.

2

-1محو األمية وتطوير الثقافة الوطنية:
ويتجلى ذلك في إظهار الشعب الجزائري تعلقه بالقيم والثقافة الوطنية التي صيغت في
إطار الحضارة العربية اإلسالمية ،والتي من خاللها يجب على الثورة لجعل الثقافة في
متناول أفراد شعبنا:
1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .251

2
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أ -استعادة الثقافة الوطنية والتعريب التدريجي للتعليم اعتمادا على أسس علمية.

1

ب-المحافظة على التراث الوطني للثقافة الشعبية.
ج-توسيع النظام المدرسي بدخول الجميع إلى كل المستويات التعليم
د-توسيع وسائل التربية الجماهيرية وتعبئة كافة المنظمات الوطنية لمحاربة األمية وتعليم
القراءة والكتابة لكل المواطنين.

2

ويالحظ من خالل هذا الجانب ارتباط المشروع الثقافي بالبعد الثقافي للشعب الجزائري
من خالل إعادة بعث اللغة العربية والحفاظ على التراث الثقافي للشعب.
-3السكن:
اعتبره برنامج طرابلس من أهم المحطات التنموية وميدان يرتبط بحياة األغلبية من
الجزائريين الذي هم بدون مأوى ،بسبب التخريب والتدمير لمساكنهم في ظل االستعمار ،مما
يستلزم اتخاذ إجراءات مستعجلة من خالل توفير كل ما يتطلب من إمكانيات إلنجازه
واإلسكان في ظروف مالئمة لكل المواطنين وحفظ كرامتهم.

3

-1الصحة العامة:
اعتبره برنامج طرابلس كذلك من المحطات المهمة وذلك عن طريق تأميم الطب
والمنشآت الصحية بغرض ضمان مجانية العالج لجميع الناس ،وهذا التأميم يتم وفق مبادئ
منها:

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .51

2

نفسه ،ص .53

3

نفسه ،ص .53
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أ-تطوير مصلحة وطنية للصحة تتكفل بكل المستشفيات والمنشآت الصحية.
ب-تنظيم حمالت بمساعدة المنظمات الجماهيرية لمحاربة األوبئة واألمراض ولتطوير الحالة
الصحية.
ج-تكوين سريع لإلطارات الطبية والصحية في إطار مخطط التنمية.

1

-9تحرير المرأة:
أعطى برنامج طرابلس أهمية للمرأة باعتبارها نصف المجتمع ،شاركت في الكفاح
وساهمت في تحرير البالد ،وأعطاها البرنامج دو ار في إشراكها إشراكا كامال في تسيير
الشؤون العامة وتنمية البالد ،فعمل البرنامج على تطور المرأة وتفتحها ودعم المنظمات
النسوية ،وألح على محاربة األحكام المسبقة بشأنها االجتماعية والمعتقدات الرجعية وجعل
تطورها واقعا ال رجع فيه بواسطة تخويلها مسؤوليات حزبية.

2

كانت تلك أبرز المعالم في "السياسة االجتماعية التي جاء بها برنامج طرابلس،
باعتبارها امتداد وتكملة للسياسة االقتصادية من أجل تحقيق مجتمع اشتراكي مثلما توخاه
البرنامج.
المطلب الثالث :في مجال السياسة الخارجية
جاء في البرنامج( :إن التوجيه الصحيح للسياسة الخارجية عامل هام من بين عوامل
تدعم استقاللنا وتشييد اقتصادنا الوطني ذلك أن الجزائر تستعيد سيادتها في سياق دولي ما
فتئ ميزان القوى يتطور فيه لفائدة الشعوب المحبة للسالم وعلى حساب اإلمبريالية
وتسلطها).3
1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .53

2

نفسه ،ص .53

3
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فالبرنامج ربط بين االستقالل الوطني والسياسة الخارجية من جهة ،وبينهما وبين
إمكانية تشييد اقتصاد وطني ناجح ومتحرر من قبضة االمبريالية بحيث أشار البرنامج ألجل
دعم االستقالل الوطني ،يجب االهتمام بالسياسة الخارجية 1التي تعتمد على:
-4محاربة االستعمار واالمبريالية:
بين البرنامج من خالله على محاربته لإلمبريالية ،ودعوته إلى العمل على تقوية
العالقات بين الجزائر والبلدان االشتراكية التي القت منها الدعم والمساندة خالل الحرب ،مما
عملت السياسة الخارجية للجزائر بالتوجه نحو التحالف مع البلدان التي نجحت في دعم
استقاللها وتحررت من السيطرة اإلمبريالية.

2

-1دعم حركات النضال من أجل الوحدة:
العمل في نطاق محاربة اإلمبريالية يغذي القوى السياسية واالجتماعية التي تعمل من
أجل تحقيق الوحدة في المغرب الكبير والوطن العربي وافريقيا ،نتيجة لسياسة ومناورات
التقسيم التي تقوم بها اإلمبريالية ومصالح الطبقات الحاكمة في المغرب الكبير والوطن
العربي والعراقيل في تحقيق الوحدة ،فقد عمل البرنامج على وضع تقدير صحيح لمقتضيات
الوحدة في المغرب والوطن العربي وافريقيا ويجب أن يتم هذا العمل في مستوى الحركات
الطالئعية والمنظمات الجماهيرية ،وأما دوليا فال بد من تطور المبادالت وتنفيذ المشاريع
االقتصادية المشتركة والسياسة الخارجية المبنية على التشاور والتضامن الكامل في محاربة
اإلمبريالية كلها اهداف تساعد على طريق الوحدة.

3

1

يوسف قاسمي ،المرجع السابق ،ص .252

2

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .011

3

نفسه ،ص .010
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-3دعم حركات التحرر:
ويتجلى ذلك من خالل مساعدة الجزائر المستقلة للشعوب التي تناضل لتحرير
بالدها ،ودعم الجزائر واهتماها بالوضع في بلدان افريقيا مثل جنوب افريقيا وانغوال،
والتضامن الفعال مع بلدان افريقيا ضد االستعمار مما يمكن الجزائر من توسيع جبهة
النضال ودعم حركة التحرر والوحدة.1
-1النضال من أجل التعاون الدولي:
التعاون الدولي أمر ضروري من أجل التقدم في جو في السالم ومن أجل تحقيق ذلك
يجب تعبئة الجماهير ضد االمبريالية تعبئة دائمة والعمل على تطوير المبادالت في كل
الميادين مع البلدان االشتراكية واقامة عالقات مع كل الدول على أساس المساواة واالحترام
المتبادل للسيادة الوطنية ،والعمل المشترك مع القوى الديمقراطية ،في فرنسا خاصة سيؤهل
الجزائر للقيام بمسؤولياتها على الصعيد الدولي.
وعليه فميثاق طرابلس يعتبر" :السياسة الخارجية رافدا البد منه للوصول إلى أهدافنا
الداخلية وهي ستمكن بالدنا من تحقيق أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية والمساهمة في بناء
عالم جديد".2
فبرنامج طرابلس 0512م ،ربط بين شروط تحقيق الثورة الديمقراطية الشعبية في
الداخل بمحيطها الخارجي ،ضمن إطار مبادئ السياسة الخارجية التي رسمها وحدد معالمها
بوضوح.

1

النصوص األساسية لجبهة التحرير ،المصدر السابق ،ص .012

2

نفسه ،ص .012
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فقد تضمن ميثاق طرابلس برنامج الدولة المستقلة ومستقبلها بكل ما تحمله من أفكار
وتوجهات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ،في ظل النهج اإلشتراكي للدولة بحجة
محاربة اإلستعمار واإلمبريالية.
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وعلى ضوء دراستينا كموضوع مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية وانعكاساتها على العمل
الثوري وبناء الدولة الوطنية 0591م0512-م توصلنا في االخير الى النتائج التالية:
 تعد مواثيق الثورة التحريرية المراة العاكسة الهم المحطات التي مر بها الكفاح المسلح،فكل وثيقة كانت وليدة ظروف واحداث تلك المرحلة سواءا من الناحية الداخلية او الخارجية
ماجعلها تلقى صدى عالمي نتيجة القيم والمبادئ الوطنية والتحررية التي الهمت العديد من
شعوب العالم ،كما تعكس هذه المواثيق مرحلة التنظيم الفكري والتنظيم السياسي والمؤسساتي
للثورة ،فهي تخزر في مضامينها وابعادها الكثير من المبادئ والقيم الفكرية التحررية
واإلنسانية.
 فبيان اول نوفمبر يعتمد على مرجعية تاريخية والقيم االسالمية ويؤكد على ان الثورةالجزائرية خلت من كل الشوائب االيديولوجية بل قامت على مبدأ القيادة السياسية والعسكرية
الجماعية فيما يتعلق بتسيير الكفاح التحرري.
 فبيان اول نوفمبر لم يكن مجرد بيان ألقي على مسامع الشعب أو نداء يدعوهم الحتضانثورتهم وانما كان ميثاقا وبرنامجا في الشكل والمضمون فلقد رسم معالم واسس الدولة
المستقبلية للدولة الدستورية ذات الطابع الديمقراطي واالجتماعي في اطار المبادئ االسالمية
 شكل مؤتمر الصومام منعرجا حاسما في تاريخ الثورة الجزائرية حيث انبثقت عنه عدةتنظيمات وق اررات عرفت الثورة من خاللها تنظيما محكما وشامال.
 نص ميثاق الصومام على الطبيعة الديمقراطية لكل الفئات الشعبية بدمجها في الكفاحالتحرري ،فقد جاء الميثاق لتقييم وتفحص الوضع العام من جهة ويستعرض الموافق المختلفة
من الفعاليات الثورية وذلك برسم خريطة تنظيمية تمكن إبراز المؤسسات يوكل اليها دور
المحرك والمولد للثورة وذلك من خالل بلوزة خطة تكون األرضية العسكرية والسياسية للعمل
الثوري.
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 كما جاء ميثاق طرابلس الذي يعتبر من أهم مواثيق الثورة التحريرية حيث جاء في مرحلةجد حاسمة وهي مرحلة البناء والتشييد وهو مشروع مستقبلي يعبر عن طموحات الشعب
الجزائري في السلم والحرية والعدالة والتقدم.
 كما احتوى ميثاق طرابلس من خالل برنامجه على نظرة شاملة لحالة الجزائر وفكرة تشييدالدولة الديمقراطية االجتماعية والسياسية واالقتصادية للثورة الشعبية.
وبهذا تكون المواثيق الثالث قد اسست لمسيرة الثورة نحو االستقالل في مختلف
مراحلها من التفجير الى التنظيم ثم التشييد.
واخي ار وختاما يمكننا القول بأن تاريخ ثورتنا المجيدة مازال واليزال يفرض علينا البحث
في كل ثناياه وخاصة في الجانب الفكري من الثورة التحريرية من خالل نصوصها ومواثيقها
من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة تساهم في تنوير مستقبل البالد والعباد حاضرنا
ومستقبلنا.
وال يفوتنا في هذا الموضع أن نشير إلى أن بحثنا هذا هومحا ولة بسيطة من أجل
البحث في تاريخ ثورتنا المباركة لمواثيق الثورة التحريرية وتحليل محتواها وافكارها ومعانيها
من خالل ماتوفر لنا من مادة علمية.
وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم لنا يد المساعدة والعون في انجاز هذا العمل
المتواضع الذي نتمنى أن يلقى القبول العلمي من السادة واالساتذة االفاضل.
فإن اصبنا فمنا اهلل وحده ،وان أخطأ فمن أنفسنا.
واهلل ولي التوفيق.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المصادر
أ-المصادر بالعربية:
-4الكتب والمذكرات الشخصية:
 .0احدادن زهير ،المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية  ،0512-0551ط ،0مؤسسة احدادن
للنشر والتوزيع ،القبة ،الجزائر.2113 ،
 .2بن خدة بن يوسف ،شهادات ومواقف ،ط ،0دار النعمان ،الجزائر.2111 ،
 .8حربي محمد ،جبهة التحرير الوطني بين األسطورة والواقع ،تر :كميل قيصر داغر،
مؤسسة األبحاث العربية ،بيروت.0538 ،
 .1حزب ج.ت.والنصوص األساسية لحزب جبهة التحرير الوطني ( ،)0512-0591قسم
اإلعالم والثقافة ،الجزائر.0535 ،
 .9دحلب سعد ،المهمة منجزة من أجل استقالل الجزائر ،منشورات دحلب لنشر ،دحلب،
.2113
 .1الديب فتحي ،جمال عبد الناصر والثورة الجزائرية ،ط ،0دار المستقبل العربي ،مصر،
.0531
 .3الشيخ سليمان ،الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين ،تر :محمد حافظ الجمالي ،دار
القصبة للنشر ،الجزائر.2118 ،
 .3قليل عمار ،ملحمة الجزائر الجديدة ،ج ،0دار البعث ،الجزائر.0550 ،
 .5كافي علي ،مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري
 ،0512-0511د ط ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،د س.
 .01كشيدة عيسى ،مهندسو الثورة ،ط ،2منشورات الشهاب ،الجزائر.2101 ،
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 .00هارون علي ،خيبة االنطالق أو فتنة صيف  ،12دار القصبة للنشر ،الجزائر،
.2118
 .02زروال محمد ،إشكالية القيادة في الثورة قبل مؤتمر الصومام وبعده ،محاضرات المجلس
األعلى ،الجزائر.2111 ،
.08
-1الجرائد:
 .0جريدة المجاهد ،العدد  0 ،05مارس .0593

ب-المصادر بالفرنسية:

1. Mohamed

harbi, Le FLN, Mirage et réalité des origine a la prise du pouvoire 19451962,Edition J.a,Paris ,198 .Saad Dahlb,MissionAccomplie,Edition Dahlab,Alger, 1990.

ثانيا :المراجع:
 .0أنري فافرود شارل ،الثورة الجزائرية ،تر:كابوية عبد الرحمن ،طبعة خاصة ،منشورات
دحلب ،الجزائر.2101 ،
 .2بزيان سعدي ،جرائم فرنسا بالجزائر ،دار هومه للطباعة والنشر ،الجزائر.2112 ،
 .8بلعباس محمد ،الوجيز في تاريخ الجزائر المعاصر ،دار المعاصرة ،الجزائر.2115 ،
 .1بن ازواو فتح الدين ،أيديولوجية الثورة الجزائرية 0512-0591م ،دار االرشاد لنشر
والتوزيع ،الجزائر.2108 ،
 .9بن حمودة بوعالم ،الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر ( 0591معالمها األساسية) ،د ط،
دار النعمان للطباعة والنشر ،الجزائر.2102 ،
 .1بوحوش عمار ،التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  ،0512ط ،0دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت.0513 ،
 .3بورعدة رمضان ،الثورة الجزائرية والجنرال ديغول ( )0512-0593سنوات الحسم
والخالص ،ط ،0مطبوعات البونة للبحوث والدراسات ،الجزائر.2102 ،
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 .3بوعزيز يحي ،الثورة في الوالية األولى ،دار البصائر ،الجزائر.2115 ،
 .5بوعزيز يحيى ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ،ج ،2ثورات القرن
العشرين ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،الجزائر0551 ،م.
 .01بومالي أحسن ،استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها األولى(،)0512-0591
المؤسسة الوطنية للنشر،الجزائر.0551 ،
 .00جغابة محمد ،بيان أول نوفمبر ،دعوة إلى الحرب ،رسالة للسالم ،تقديم العربي ولد
خليفة ،د ط ،دار هومة ،الجزائر.2102 ،
 .02خيثر عبد النور ،تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية  ،0512-0591دار العلم
والمعرفة ،الجزائر.2108 ،
 .08الزبيري محمد العربي ،تاريخ الجزائر المعاصر ،ج ،0منشورات اتجاه الكتاب العرب،
دمشق.0555 ،
 .01الزبيري محمد العربي ،كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية الجزائرية 0512-0591م،
ط ، 9منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول
نوفمبر0591م ،الجزائر.2113 ،
 .09سيف اإلسالم الزبير وآخرون ،مؤامرة من خلف الستار( ،مسيرة بوضياف وقصة
اغتياله) ،د ط ،مجموعة جواركم للصحافة والنشر ،مطبعة النخلة ،الجزائر.0552 ،
 .01ضيف اهلل عقيلة ،التنظيم السياسي واإلداري ( ،)0512-0591ط ،0البصائر
الجديدة ،الجزائر ،د س.
 .03طالس مصطفى ،العسلي بسام ،الثورة الجزائرية ،مكتبة دار طالس للدراسات والنشر
والتوزيع ،الجزائر.2101 ،
 .03عباس محمد ،رواد الوطنية ،مطبعة حلب ،الجزائر ،د س.
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 .05عباس محمد ،نصر بال ثمن ،الثورة الجزائرية ( ،)0512-0591دار القصبة،
الجزائر.2113 ،
 .21عثماني مسعود ،الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب ،دار الهدى للنشر ،الجزائر،
.2108
 .20عثماني مسعود ،مصطفى بن بولعيد مواقف وأحداث ،ط ،1منقحة ،دار الهدى،
الجزائر.2108 ،
 .22العسلي بسام ،جبهة التحرير الوطني الجزائري ،ط ،8دار النفائس ،بيروت-لبنان،
.0551
 .28عليوان سعيد ،قيم اإلسالم في مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية (من خالل بيان أول
نوفمبر  ،0591ميثاق الصومام  ،0591برنامج طرابلس  ،0512منشور بكتاب :القيم
الفكرية واإلنسانية في الثورة التحريرية الجزائرية ( ،)0512-0591ج ،0ط ،0منشورات
مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.2118 ،
 .21الغربي غالي ،فرنسا والثورة الجزائرية (0593-0591م) ،غرناطة للنشر والتوزيع،
الجزائر.2115 ،
 .29قداش محفوظ ،وتحررت الجزائر ،تر :العربي بوينون ،دار االمة للنشر ،الجزائر،
.2100
 .21كاشه بشير ،مختصر وقائع وأحداث ليل االحتالل الفرنسي للجزائر،0512-0381
و ازرة المجاهدين  ،2113،ص.220
 .23لونيسي رابح ،الجزائر في دوامة الصراع بين السياسيين والعسكريين ،دار المعرفة،
الجزائر.2111 ،
 .23لونيسي رابح ،محطات وقضايا مفصلية في مسار الثورة الجزائرية ومستقبلها ،د ط ،دار
المعرفة ،الجزائر.2102 ،
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 .25مطمر محمد العيد ،ثورة نوفمبر 91في الجزائر(0512-0591م) (اوراس-النمامشة)
أو فاتحة النار ،دار الهدى ،الجزائر.
 .81مطمر محمد العيد ،حامي الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة العقيد سي الحواس
سلسلة رجال صدقوا ،دار الهدى للنشر ،الجزائر ،د س.
 .80معمري خالفة ،عبان رمضان ،تر :زينب زخروف ،ط ،2منشورات ثالة للنشر والتوزيع،
الجزائر.2113 ،
 .82مقالتي عبد اهلل ،التاريخ السياسي للثورة الجزائرية ،و ازرة الثقافة ،الجزائر.2108 ،
 .88مقالتي عبد اهلل ،دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحريرية ،0512-0591
ج ،0دار بوسعادة للنشر والتوزيع،
 .81الهمشاوي مصطفى ،جذور أول نوفمبر 0591م في الجزائر ،منشورات المركز الوطني
للحركة الوطنية والثورة الجزائرية ،الجزائر.2110،
 .89يحياوي جمال ،الظروف الدولية والمحلية النعقاد مؤتمر الصومام ،المركز الوطني
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر الجزائر .2110
-3الرسائل الجامعية:
 .0بن بيا سعيد ،عبد اللطيف رابح ،مؤتمر الصومام  21أوت  :0591قراءة في النتائج
والمسارات ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في التاريخ المعاصر ،جامعة احمد د اررية،
ادرار.2103-2103 ،
 .2بوعباش مراد ،الدولة والمجتمع في برنامج الحركة الوطنية الجزائرية ،0512-0505
أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة الجزائر-2101 ،8
.2100
 .8تيته ليلى ،تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحريرية  ،0512-0591أطروحة مقدمة
لنيل شهادة دكتوراه العلوم في تاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة الحاج لخضر-باتنة
.2108-2102
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 .1شبوب محمد ،اجتماع العقداء العشر من 00أوت إلى  01ديسمبر ،0595ظروفه
وانعكاساته على مسار الثورة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة وهران.2101 ،
 .9شتوان نظيرة ،الثورة التحريرية  0512-0591الوالية الرابعة نموذجا ،أطروحة مقدمة لنيل
شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر ،جامعة تلمسان.2113-2113 ،
 .1شلي أمال ،التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية ( ،)0591-0591رسالة لنيل
شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة باتنة.2111-2119 ،
 .3عمارة ربيع ،المجلس الوطني للثورة الجزائرية ( ،)0512-0591مذكرة مقدمة لنيل شهادة
الماستر في التاريخ المعاصر ،جامعة محمد خيضر بسكرة.2101-2108 ،
 .3قاسمي يوسف ،مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية-دراسة تحليلية نقدية،)0512-0591(-
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،قسم التاريخ ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.2113 ،
 .5كرليل عبد القادر ،تدويل القضية الجزائرية وانعكاساتها على المفاوضات الجزائرية-الفرنسية
( ،) 0512-0599أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر ،جامعة الجزائر،
.2101-2115
.01

منغور أحمد ،موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية  ،0512-0591رسالة

مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،في تاريخ الحركة الوطنية ،جامعة قسنطينة-2119 ،
.2111
.00

ميلودي سهام ،اتفاقية ايفيان :أسبابها ومضمونها وردود األفعال-دراسة تحليلة،

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
.2101-2109
-1المجالت والدوريات:
 .0جوبية عبد الكمال ،قضية الثورة الجزائرية في مجلة األداب البيروتية ،0512-0591
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .2100
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 .2رخيلة عامر ،أبعاد ومفاهيم في بيان أول نوفمبر  ،0591مجلة المصادر ،إصدار المركز
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،0591العدد ،1الجزائر،
.2110
 .8سعيود أحمد ،تدويل القضية الجزائرية ،مجلة المصادر ،إصدار المركز الوطني للدراسات
والبحث في الحركة الوطنية

وثورة أول نوفمبر  ،0591العدد  ،09الجزائر.2113 ،

 .1العياشي علي ،مؤتمر الصومام أول مؤتمر جبهة التحرير الوطني ،مجلة أول نوفمبر،
ع.33
 .9لحسن زغيدي محمد ،بيان أول نوفمبر  0591وأبعاده ،مجلة الدراسات التاريخية ،كلية
العلوم اإلجتماعية ،جامعة الجزائر ،2الج ازئر ،2102 ،العدد .01
 .1المجاهد بن طوبال لخضر ،يستعيد ذكرياته عن أحداث  21أوت  ،0599مجلة أول
نوفمبر ،ع ،92الجزائر.0530 ،
 .3ومان حورية ،تلمساني يوسف ،البعد المغاربي للثورة التحريرية الجزائرية من خالل مواثيقها
األساسية بيان أول نوفمبر  0591وميثاق الصومام  21أوت  ،0591مجلة العلوم
االجتماعية ،جامعة الجياللي بونعامة ،خميس مليانة ،الجزائر ،العدد  ،21سبتمبر .2103
-9الملتقيات:
 .0ليلى بن صويلح ،السياق العام والخلفية اإليديولوجية لثورة التحرير الجزائرية ،أعمال الملتقى
الدولي حول الثورة التحريرية الكبرى " 0512-0591دراسة قانونية وسياسية" ،جامعة 13
ماي  ،0519قالمة ،يومي  2و 8ماي .2102

-9المواقع االلكترونية:

1. www.aljazeera.net.
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