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 إهداء

 

احلمد هلل والصالة والسالم على سيد اخللق وأخر املرسلني حممد عليه أفضل الصالة وأزكى 
 .التسليم

 ي مثرة عمليدأه: أما بعد
 …إليك يا مفتاح اجلنة و جوهرة الوجود يا نبض قليب يأحلى كلمة يلفظها اللسان 

 .أمي احلبيبة حفظها اهلل 
 …من افتقدته يف مواجهة الصعاب ومل متهله الدنيا ألرتوي حبنانه إىل

 .هرمحه اهلل واسكنه فسيح جنان والدي
 .إخواين وأخوايت رعاهم اهلل………لتقدملإىل من مشلوين بالعطف وأمدوين بالعون وحفزوين 

 .خيت وزوجات إخويتأ واىل زوج
 .«رزان»الدعابة وسر البسمة أمرييتخص بالذكر روح إىل أبناء اخيت البكر كل بامسه وأ

 .إىل كل عائلة بوقمة وبراح كبريا وصغريا
 .سويا لنشق الطريق معا حنو النجاح صديقايت وزمياليت كل بامسه إىل من سرن

 .إىل روح رفيقيت الغالية رقية عبد الوايف رمحها اهلل
 .ساملة بن داود………إىل رفيقيت اليت حتملت معي عبئ اجناز هذا العمل

 .هم اهللاز هذا العمل بدعوة غيب أو نصيحة ج كل من ساندي يف  إىل                
 

 أم الـــخـيــــر
 



 

 

   
 
   

 اإلهداء
 

 :اهدي مثرة عملي وجهدي
 .إىل معلمنا وقدوتنا أفضل خلق اهلل سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم

 ……من وضع املوىل عز وجل اجلنة حتت قدميها إىل من ساندتين بدعائها إىل
 .نبع احلنان أمي قرة عيين

 إىل من اقتدي به طوال حيايت وامحل امسه بكل فخر واعتزاز الذي منحين القوة والعزمية
 .واإلصرار ملواصلة الدرب وسعى جاهدا لنجاحي أيب رمحه اهلل

 .يف عمرها جديت احلبيبة ففاها اهلل وبار  إىل
 .وأبناء عمي حفظهم اهلل ورعاهم إخواين……إىل من هم قويت وسندي يف احلياة
                                                         " وائل عبد القادر، خلود،"إىل الرباعم الصغار

      الذي وقف جبانيب ومل يبخل عليا بنصائحه وتوجيهاته "عبد املوىل"إىل الروح اليت سكنت قليب 
أعوامي  األحبة إىل من تقامست معهن أيامي وأكملت بينهن نعم إىل من كنت هلن أختا وكن

 .حتمله معىن الكلمة صديقايت بكل ما
 ."أم اخلري بوقمة"امل وومضة أملإىل رفيقة دريب اليت فاركتين جهد هذا العمل بكل حلظة 

 .كبريا أو صغريا"سعداوي"و"بن داود "إىل كل عائليت
 .إىل من هم يف قليب ومل يذكرهم قلمي

 
 ـةــــــالمـــــسـ
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 :مقدمة البحث وخطته

الكفاح واملقاومة اجلزائرية لالستعمار الفرنسي متافيا مع  أساليبتنوعت            
يف مجلة من  األخريظهر هذا  وقد سياسته،فأستخدم تارة الكفاح املسلح وتارة الكفاح السياسي،

 واليت سامهت يف ظهورها مجلة من يف اجلزائر خالل القرن العشرين، نشأتالسياسية اليت  األحزاب
 .بداية العشرية الثانية من القرن العشرين إىل 0381بية ضد احملتلالعوامل كفشل املقاومة الشع

ملا افرزه هذا احلدث من مفاهيم   كما فكلت هناية احلرب العاملية الثانية منطلقا هلا،        
السياسية  األفكارفتبلورت بذلك  كحق الشعوب يف تقرير مصريها واملناداة باحلرية واالستقالل،

 .واتضحت املطالب الوطنية اليت قادهتا فخصيات بارزة هلا وزهنا ورصيدها الثقايف والنضايل
حمطة لذلك كان موضوع حركة انتصار احلريات الدميقراطية موضوعا هاما وهو يشكل         

 .0591فمرب نو  أولاجلزائرية احلركة الوطنية اجلزائرية وتطورها قبل اندالع الثورة حمطات هامة من 
 :دوافع اختيار الموضوع

 :الختيار هذا املوضوع أمهها عدة عوامل اتنولقد دفع  
 .كون هذا املوضوع معقدا وفائكا وحمل جدل وصراع حلد الساعة-
 .الثورة التحريريةاحلركة الوطنية و الرغبة الشخصية يف البحث يف تاريخ -
 .مسامهة متواضعة إلثراء املكتبة وإفادة القراء والباحثني والدارسني لتاريخ اجلزائر املعاصر تقدمي-

 :اإلشكاليةطرح 
و أهم  حركة االنتصار للحريات الدميقراطيةالدراسة حول إفكالية هذه تتمحور         

 .التحريرية يف تفجري الثورة ودورها األساساألزمات اليت تعرضت هلا، 
 :عدة تساؤالت فرعية أمهها اإلفكاليةهذه ويندرج  حتت       

 ؟0598.0591انفجار ازمات مرت هبا احلركة قبلاحملطات اليت  أهمما -
يف اجلانب السياسي  أعماهلاوفيما متثلت  ،حركة انتصار احلريات الدميقراطية تأسستكيف -

 والعسكري؟
يف تفجري الثورة التحريرية؟وكيف استطاع قدماء املنظمة اخلاصة  األزماتمامدى مسامهة -
 ؟جتاوزها

 كيف كانت ردود الفعل اجلزائرية والفرنسية على ثورة أول نوفمرب؟-
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 :إطار البحث
بداية من احلرب العاملية  0591اىل0585لقد حددنا الفرتة الزمنية هلذا املوضوع من          

كما أن طبيعة   الثورة التحريرية وهي فرتة غنية وثرية باألحداث التارخيية،الثانية إىل غاية اندالع 
لتوضيح العديد من التفاصيل  وجب علينا الرجوع جلذور حركة انتصار احلريات الدميقراطيةتتالدراسة 

 .املسلح واليت تطلبت االنتقال من العمل السياسي إىل العمل ،واملراحل اليت مرت احلركة
 :أهداف البحث

من خالل ماسبق طرحه من إفكالية حمورية و أسئلة فرعية سنحاول الوصول إىل مجلة من      
 :األهداف وهي

أزمة حركة االنتصار احلريات الدميقراطية ومعرفة أسباب التعرف على أهم احملطات اليت سبقت  .0
 .االنشقاق داخل احلزب

 .اطية على املستوى الداخلي و اخلارجيالتعرف على الدور الذي لعبته حركة إنتصار احلريات الدميقر  .2
 .0591تسليط الضوء أهم األزمات ودورها يف تفجري الثورة التحريرية نوفمرب .8

 :مناهج البحث
واإلملام جبوانب هذا املوضوع  الفرعية التساؤالتاإلفكالية الرئيسة و ولإلجابة على      

، طبعًا مع االستعانة ببعض األدوات املنهجية اعتمدنا املنهج التارخيي املالئم للدراسات التارخيية
 : منها

      :الوصف:أوالا 
حيث وظفناه يف وصف  اً كرونولوجي يسمح بعرض احلقائق ووصفها وصفاً  والذي     

واحلالة اليت وصلت إليها اجلزائر بعد هذه " ح إ ح د"واألزمات اليت مرت هبا  0519ماي3أحداث
 .األزمات

 :التحليل:ثانيا
وظفناه يف دراسة املادة العلمية على ضوء األحداث والوقائع وحتليل الوقائع وربطها ببعضها      

 .البعض واستنتاج األحكام
 :المقارنة:ثالثا
عليه يف معرفة األحداث والتطورات نظرا لتعدد املواقف واآلراء وتداخلها وتشابكها  اعتمدنا    

 .وهو ما فرض علينا املقارنة بينها واستنتاج أقرهبا واسبقها لتوضيح مالبسات األزمة وانعكاساهتا
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 :صعوبات البحث
بات مما الفك فيه أن أي موضوع علمي يتطرق إليه الباحث إال واجهته بعض الصعو      

 :والعراقيل ومن بني الصعوبات اليت واجهتنا
نظرا لتشابك األحداث  يف مكاهنا املناسب رتنظيم األفكاصعوبة التحكم يف ترتيب و -

 .وكذالك صعوبة التحكم يف املادة التارخيية وتداخلها،
 0585وطول الفرتة املدروسة اليت متتد من أحداثهصعوبة التحكم يف املادة العلمية نظرا لغزارة -

 .0591اىل
على مادة علمية  احتوت أهنا صعوبة االعتماد على املصادر واملراجع باللغات االجنبيىة خاصة-

 .مهمة
صعوبة التواصل مع األستاذ املؤطر خاصة يف ظرف فريوس كورونا املستجد الذي جعل -

  .اإلدارة تطبق نظام الدفعات
 :اجعالمصادر والمر 

 :المصادر
يعد مصدرا هاما،لقرب مؤلفه من :ملؤلفه بن يوسف بن خدة 0591جذور أول نوفمرب-ا

الوطنية ومن اإلطارات  الذين خاضوا غمار الكفاح باحلركة األوائلأحداث تلك الفرتة ولكونه من 
 .القيادية يف الثورة التحريرية

بالغة خاصة وانه اعتمد على بعض كتاب له أمهية :ليل االستعمار ملؤلفه فرحات عباس-ب
املعلومات الضرورية يف املوضوع ويعد مصدر مهم يف تاريخ اجلزائر املعاصر خاصة وانه اعتمد على 

 .طريقة النقد
 :المراجع 

اجلزء الثالث احتوى على العديد من  ،القاسم سعد اهلل أبوملؤلفها :احلركة الوطنية اجلزائرية 
السياسية اليت عافتها  األحداثكما مشلت أهم    االحداث التارخيية اليت ذكرها بشكل مفصل،

 .0519ماي  3جمازر  إىلمن احلرب العاملية اجلزائر بداية من احلرب 
ملؤلفه : الكربىاملواجهات الصغرى يف املواجهة  0591تاريخ الثورة اجلزائرية صانعو أول نوفمرب 

هو كتاب جد مهم يف تاريخ اجلزائر املعاصر حيث تناول األزمات اليت تعرضت هلا  صاحل بلحاج،
 .حركة إنتصار احلريات الدميقراطية بشكل دقيق ومفصل
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مولود ملؤلفه :داخال وخارجا على غرة نوفمرب أو بعض مآثر الفاتح نوفمرب ردود الفعل األولية 
عليه يف الفصل الثالث من املذكرة ملعرفة خمتلف  اعتمدناكتاب مهم جدا   هو قاسم نايت بلقاسم،
 .الثورة التحريرية جتاهمواقف وردود الفعل 

ملؤلفها حممد حريب، يعد من الكتابات املهمة اليت : األسطورة والواقعالوطين جبهة التحرير 
وقد  0591-0511متدة ترصد التطور العسكري و السياسي لتاريخ اجلزائر خاصة يف الفرتة امل

 .اعتمدنا عليه للتعرف على أصول وميالد جبهة التحرير الوطين
 :خطة البحث 

مالحق ذات صلة وثيقة خامتة و جمموعة وثالثة فصول و  مقدمة إىل قسمنا دراستنا هذه    
 .باملوضوع

 .مشلت اإلحاطة باملوضوع بصفة عامة وطرح اإلفكالية اليت ختدم املوضوع :مقدمة     
الفصل األول للحديث عن الوضع السياسي الذي فهدته اجلزائر أثناء احلرب  خصصنا

فرحات عباس إبان نزول احللفاء باجلزائر، بتوحيد صفوف األحزاب ابرز مساعي  العاملية الثانية و
، من اجل إمساع صوهتم للحلفاء وكسب تأييدهم 0518السياسية ومطالبها من خالل بيان فيفري

هلا دور هام يف تبلور الوعي اليت كان  0519ماي3احداث إىل إضافة ،فرنسا يف النضال ضد
 .بعدم جدوى الكفاح السياسي العسكري بعد  التأكد

وذلك من  0511حركة انتصار احلريات الدميقراطية نشأةكما حاولنا تسليط الضوء على     
املنظمة  إىل أيضاخالل التعرف على برناجمها ونشاطها على املستوى الداخلي واخلارجي وتطرقنا 

 .واليت مثلت اجلناح العسكري فيها 0511اليت أسستها احلركة  اخلاصة
وهي أزمة  ضت هلا احلركة،تعر على األزمات اليت  -هو صلب املوضوعو -الفصل الثاين  يفركزنا و 

واليت أفرزت خالفا حادا بني  0598وكذلك أزمة االنشقاق ،واالزمة الرببرية0511األمني دباغني
اجتاه ثالث وهو  ظهور أهم نتائج األزمة وهوو  ،اكتشاف املنظمة اخلاصة وأزمةاملصاليني واملركزيني 

  .احملايد االجتاه
س التطورات السياسية اليت سبقت اندالع الثورة من تأسيالفصل الثالث إىل أهم  يفتطرقنا و 

 .22اجتماع جلنة إىل اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
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التحضريات األخرية الندالع الثورة التحريرية وهي االجتماعات اليت عقدهتا  أيضا   تناولنا فيه
التحرير الوطين واندالع  جلنة الستة سواءا على املستوى الداخلي أو اخلارجي وقد توجت مبيالد جبهة

 .ويف األخري املواقف اليت جاءت بعد تفجري الثورة، الثورة التحريرية املباركة



 

 

 
 
 

 
 :الفصل األول
 9191-9191التطورات السياسية في الجزائر

 
 مقدمة الفصل

 الظروف واألسباب السائدة عشية تأسيس الحركة:األول المبحث
 حركة انتصار الحريات الديمقراطية:المبحث الثاني
 خاتمة الفصل
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 :مقدمة الفصل األول 
سياسة تعسفية عنصرية  منذ بدايته األوىل لالحتالل   اجلزائري  اتبع االستعمار الفرنسي        

قانون التجنيد خاصة بعد صدور خارج الوطن  دفعهم للهجرةاألمر الذي  اجلزائريني،يف حق 
ة اندالع احلرب العاملية الثانية تغري هذا الوضع خاصة بعد هزمي، غري أنه وع 0502اإلجباري عام 

وهذا ما  املسلح الذي اقنع اجلزائريني بإمكانية هزمية فرنسا عن طريق الكفاح فرنسا أمام النازية األملانية
 .سنتطرق له
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 الظروف واألسباب السائدة عشية تأسيس الحركة: المبحث األول
 9191المشاركة في الحرب العالمية الثانية :أوالا 

اندالع للحرب العاملية الثانية ويف هذه الفرتة كانت 0585فهد العامل خالل صيف          
وبعد إعالن أملانيا ، 1فال جيش على أهبة االستعداد وال حكومة قوية ،فرنسا تعاين من ضعف كبري

 هخفضة تأكدت اإلدارة الفرنسية بأناحلرب وضم النمسا مث التوجه إىل احتالل فرنسا عرب األراضي املن
 2.ل إيقاف اآللة النازيةايستح

احلرب ويتضح  على هذا األساس رأت فرنسا فرصة ساحنة لالعتماد على اجلزائر يف هذه       
تعد املستعمرات "ذلك من خالل تصريح وزير املستعمرات الفرنسية جورج موندال الذي جاء فيه

واعتقال السياسية قامت حبل األحزاب كما ،  3"من الرجال النقاد الوطن األم فرنسا الفرنسية مستودعاً 
 .4جوسجن مصايل احلا  0585سبتمرب25والتضيق عليهم كحل حزب الشعب يف  ازعمائه

إىل تعرية كثري من احلقائق و  0511جوان 01ربات أملانيا يف سقوط فرنسا  أمام ضأدى       
وكان ذلك كفيل بإيقاظ بقية اجلزائريني الذين  )...(توضيح الغامض يف العالقات اجلزائرية الفرنسية 

 .5اإلهليةكانوا ما يزالون يعتقدون يف فرنسا بأهنا  قوة ال تغلب وأن جيشها معزز بالعناية 
أقام األملان حكومة موالية هلم جنويب فرنسا مسيت حبكومة فيشي ترأسها املاريشال بيتان      

 ذمن'' فرنسا فقال وعرب فرحات عباس عن تأسفه ملصري)...( احد أبطال احلرب العاملية األوىل  
ة فستضل هي وسواء كانت غنية أو فقري  ،وفرنسا يف فقاء وأبدا مل تكن عزيزة على قلوبنا0511

 .6فرنسا

                                                             
  .018،ص 0552بريوت لبنان، اإلسالمي،دار الغرب  ،1ط ،9الحركة الوطنية الجزائرية ج:ابو القاسم سعد اهلل− 1
2

الطبعة  دراسة يف تارخيه احلديث وأحواله املعاصرة،(تونس والمغرب-الجزائر)المغرب العربي:صالح العقاد−
  .823،ص0512الثانية،القاهرة،

3
املكتب اجلامعي احلديث  ،2العالم العربي الحديث والمعاصر الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين ج:جالل حيى−
  .193،ص 0553،اإلسكندرية

4
ص  ، 2101ديوان املطبوعات اجلامعية، ،(9119-9391) المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر:عبد اهلل مقاليت−

010  
5

 . 019املرجع السابق، ص:ابو القاسم سعد اهلل−
  .31، ص2111دار املعرفة، د ط ،قسم التصفيف  ،هوريةمفرحات عباس رجل الج:محيد عبد القادر− 6
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  أما عن موقف احلركة الوطنية من فرنسا خالل احلرب العاملية الثانية كانت متعددة وخمتلفة    
 :وجهة نظر كل حزب وهذا ما سنوضحه يف ما يلي  يف 

أعلن املنتخبون أو زعمائهم الوقوف إىل جانب فرنسا تأييد هلا  :موقف المنتخبين -9
وتطوع بعضهم يف اجليش الفرنسي تومها منهم بأن تأييد فرنسا سيسمح هلا مبراجعة سياستها  .

 .1)...(،والنظر يف مطالب املسلمني بعني العطف و االتزان 
لقد اتصلت اإلدارة  الفرنسية جبمعية العلماء املسلمني :موقف جمعية العلماء المسلمين-2 
تصاالت الفردية بأعضاء اجلمعية ستعملت طريقة االإه و تتحصل على  ما كانت ترغب في ،وملا مل

إال أن األغلبية رفضت كل العروض  ، يف وسط اجلمعية كنت من التأثري على بعض األفخاصومت
واملساواة ومبا فيهم رئيس اجلمعية الشيخ البشري اإلبراهيمي فقامت بسجنه والتضييق على نشاط 

 .05112افريل 01اجلمعية إىل وافته يف 
إن موقف حزب الشعب كان واضحا منذ البداية فقد عرب عن رفضه :موقف حزب الشعب 

وهكذا وجد احلزب ...وما كدت تندلع احلرب حىت كان معظم قيادات احلزب يف السجون  للتجنيد،
ومل يتوقف عن جتنيد الشبان ونشر  ينتقل من املرحلة العلنية  إىل العمل السري، ،نفسه بعد حظره
 األفكار الوطنية 

وهذا األخري موقفه مل يبتعد عن موقف احلزب الشيوعي الفرنسي   :موقف الحزب الشيوعي
عليه فان هذا املوقف كان و   ،،فقد طالب هذا األخري بضرورة حتالف اجلزائر مع فرنسا ضد النازية

  .3اف باهلوية الوطنية اجلزائرية أصالنتيجة سياسته القائمة على عدم االعرت متوقعا 
فهر ديسمرب  يف بعد استيالء احللفاء وحتريرها من مجاعة فيشي املوالية لألملان،      

ركة الوطنية مبساعدة فرنسا وطلب منه أن يقوم قادة احل اتصل اجلنرال دارالن بفرحات عباس،0511
عاد فرحات عباس  0512نوفمرب 13ويف يوم ، حتريرهاريني من اجل املشاركة يف يف جتنيد اجلزائ، احلرة

حيث تقدم هو واثنان وعشرون من أعضاء جملس الوفود املالية بعدد  ، 4من جديد للنشاط السياسي

                                                             
  .201ص ديوان املطبوعات اجلامعية، ،9119-9391مظاهر المقاومةالجزائرية:حممد الطيب العلوي− 1
  .209-201ص ،نفسه − 2
  .13ص اجلزائر، دار املعاصرة للنشر والتوزيع، ،، د طالوجيز في تاريخ الجزائر: حممد بلعباس− 3
  .92ص ،السابقاملرجع :حممد الطيب العلوي− 4
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من املطالب إىل القيادة األمريكية والسلطات الفرنسية ولكن السلطات الفرنسية رفضتها وذلك 
 :بسب
 .ة غري خمتصة باملسائل الداخليةوهي هيئ ألهنا قدمت لقيادة احللفاء، .0
فيجب على فرنسا قبول املطالب من اجل قبول التجنيد يف  اعتربهتا نوعا من املساومة، .2

 .1صفوفها
ي رد فأقدم فرحات عباس على بعث رسالة أخرى للحاكم العام أمل تتلقى لكن اجلماعة       

 .2يايلذكر فيها بضرورة إهناء النظام الكولون ،0518جانفي01بتاريخ 
أجرى مكلمات مع احلاكم العام اجلديد مارسيل  وبالرغم من تعنت الفرنسيني واحللفاء،      

ويف هذه األثناء اجتمع أول مرة يف بيت امحد .وطلب من عباس إعداد مشروع إصالح  باروتون،
صالح فتحدثوا عن مشروع اإل بومنجل بكل من ملني دباغني و العريب التبسي وامحد توفيق املدين،

وعنونه كالتايل  ،وحرر فرحات عباس املشروع يف بيته  ،فيفري 11يف .الواجب تقدميه ل باروتون
 .3''بيان الشعب اجلزائري'':

 9199بيان فيفري  :ثانياا 
ن عقد القادة اجتماع من اجل حتديد ما ميك0512نوفمرب 3عند نزول قوات احللفاء يف       

ودعم جمهودهم احلزيب ومت تكليف فرحات عباس بصياغة البيان ، على أساسها التعاون مع احللفاء
     " بيان الشعب اجلزائري "الذي عرف باسم 

بان  تأكيدا يف تصريح أدىل به باسم احللفاء، ،لقد أعطى الرئيس األمريكي روزفلت"... 
 4"ستكون حمرتمة يف تنظيم العامل اجلديد ،الكبرية منها والصغرية ،حقوق مجيع الشعوب

وانطالقا من هذا التصريح الذي جاء به الرئيس األمريكي روزفلت فإن الشعب اجلزائري يطالب 
 :يلي مبا

                                                             
، 0511-0518حماضرات ألقها على طلبة قسم الدراسات التارخيية واجلغرافية الجزائر المعاصرة :صالح العقاد− 1

  .11ص
  .52ص ،املرجع السابق: محيد عبد القادر− 2
  .58، صنفسه − 3
  .211جهاد فعب اجلزائر، د ط، دار النفائس للنشر والتوزيع، ص ،الثورة الجزائرية نهج :بسام العسيلي− 4



 9191-9191 التطورات السياسية في الجزائر                                      :الفصل األول
 

- 11 - 
 

عبارة عن نقد حاد وموضوعي لالستعمار والتأكيد على األضرار اليت جنمت عنه :القسم األول
 .بالنسبة للجزائريني يف مجيع اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

احتوى على عدد من املطالب تشكل منظورا مستقبليا للجزائر مل حيدد البيان :يالقسم الثان
 1:الفرتة الزمنية لتحقيق ذلك وهي

 .إدانة االستعمار والقضاء عليه −0
 .تطبيق مبدأ تقرير املصري على مجيع الشعوب −2
 :منح اجلزائر دستورا خاص يضمن هلا -8
 .يف العرق أو اجلنس أو الدينحرية السكان واملساواة بينهم دون متييز /ا

 .إلغاء امللكيات اإلقطاعية والقيام بإصالحات زراعة واسعة تضمن حتسني أحوال الفالحني /ب
 2االعرتاف باللغة العربية لغة رمسية إىل جانب الفرنسية/ج
 .حرية الصحافة وحق التجمع /د
 (.واإلناثالذكور )التعليم اجملاين واإلجباري جلميع األطفال من الفئتني /ه
 .حرية العقيدة جلميع السكان وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة /و
 .املشاركة الفورية والفعلية للمسلمني يف حكم بالدهم-1
 3.إطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني من مجيع األحزاب −9

املسلمني،حزب مجعية العلماء )بعدها اجتمع املندوبون املمثلون للشعب اجلزائري يف اجلزائر 
الدكتور بن :قام وفد مكون منو  وقرروا صياغة البيان وكلفوا فرحات عباس بذلك،(اخل...الشعب
وفرحات  ،بن علي الشريف والدكتور االخضرياورباح و  والدكتور متزايل و، وصياح عبد القادر، جلول
 4.يانوسلمه نص الب 0518مارس  20يوم-مارسيل بارتان-مبقابلة احلاكم العام،  عباس

                                                             
د ط، منشورات املتحف الوطين للمجاهد،  ،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: مجال قنان− 1

  .051ص
  2111باب الوادي اجلزائر، ،، د ط، دار املعرفة9ج 9131−9391تاريخ الجزائر المعاصر: بشري بالح 2−

  .192ص
  .201، صاملرجع السابق: أبو القاسم سعد اهلل3−
  .211، صالسابق املرجع :بسام العسيلي 4−
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جلنة "وكون جلنة مسيت ، قبل الوايل العام األخذ بعني االعتبار امليثاق كأساس لدستور اجلزائر
 28مث من افريل، 01اىل 01اجتمعت مرتني من "البحث االقتصادي واالجتماعي اإلسالمي

 تضمن فصلني جاء فيه ما"ملحق البيان"جوان وصادقت على الئحة إصالحات معروفة باسم 21اىل
 1:يلي

 .حتويل الوالية العامة إىل حكومة مكونة من وزراء مسلمني ووزراء فرنسيني-0
 .حتويل اإلدارات احلالية إىل وزارات-2
وتعويضه برئيس احلكومة وتعيني سفري لفرنسا يف اجلزائر أو  إلغاء منصب الوايل العام،-8
 مندوب 

 .سامي
اجمللس األعلى :وكل اجملالس األخرى مثلمتثيل املسلمني والفرنسيني يف اجلمعيات املنتخبة -1

 2.باإلضافة إىل الغرف التجارية واجملالس اإلقليمية والبلدية، والنيابات املالية، للحكومة،
 .املتعلق بالبلديات  0331طبقا لقانون اإلدارة الذاتية للدواوير والقرى،-9
عليهم مايطبق على  وظائف السلطة ويطبق منح املسلمني مجيع الوظائف اليت من ضمنها،-1

 اخل...الفرنسيني لالخنراط يف الوظيفة العمومية والرتقية والرواتب والتقاعد
 .إلغاء مجيع القوانني االستثنائية-1
 .3(اخلدمة العسكرية إلغاء التجنيد اإلجباري،)املساواة أمام ضريبة الدم-3

 9191ماي  3مجازر :ثالثاا 
مرت احلركة الوطنية اجلزائرية بعدة منعرجات حامسة عرب مسريهتا الطويلة خالل قرن وربع       

مث  على مدى سبعني عاما، مسلحة منذ مطلع القرن العشرين، فعبية بعد أن كانت مقاومة قرن،
 05194ا لثورة أول نوفمربماي متهيدً 3لذالك اعتربت جمازر  ية،حتولت إىل مقاومة سياس

                                                             

  .013،  ص2119، ترمجة عبد العزيز بوبا كري، دار القصبة، اجلزائر، االستعمار ليل: فرحات عباس 1−
2

، ديوان املطبوعات اجلامعية،  9119−9391سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية،: حيي بوعزيز−
 011، ص2111اجلزائر −

  .015ص املصدر السابق،: فرحات عباس− 3
  811دار اهلدى،  اجلزائر، ص ،2وضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب جم: حيي بوعزيز-4
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ر حزب الشعب أوامره للتظاهر يف كل أحناء اجلزائر مبناسبة عيد العمال وانتصار احللفاء أصد   
 .1على  النازية األملانية تندد فيها بالقمع االستعماري واملطالبة باالستقالل 

 ا عزمت حركة أحباب البيان على تنظيمه بالقصبة،ا فعبيً ماي منعت اإلدارة جتمعً  0ويف يوم
  2.أفخاص 01وات الشرطة سقط ثالثة موتى وجرح وبعد مشادات مع ق

حاملني الفتات  ، جابت حشود املتظاهرين فوارع اجلزائر ووهران والبليدة وغريها من املدن      
ومحلوا رايات مزركشة "االستقالل" "أطلقوا سراح املساجني" "أطلقوا سراح أمصايل"كتب عليها 

 .باأللوان الوطنية 
 3.املظاهرات دون وقوع أي أحداث جانبية اليت مل تتدخل فيها الشرطة جرت هذه     
عكس ما حدث يف سطيف وقاملة حيث أطلقت النار على املتظاهرين فسقط عدد كبري      

من القتلى واجلرحى بالرغم من أن تعليمات قيادة حزب الشعب إىل مناضليها عدم محل أي نوع من 
 . 4السالح كان ولو مقص أظافر

فعالل، حبيث حتولت هذه  بوزيد أطلق الرصاص على حامل العلم، بدأت املواجهة عندما     
 5.مما تسبب يف قتل املستوطنني ،داميةاملظاهرة إىل اضطرابات 

وعمت األحداث   استنفرت اإلدارة الفرنسية قواهتا لتقتيل واضطهاد اجلزائريني يف سطيف،     
ما ي  21ت التقتيل اجلماعي والتدمري واالعتقال إىل غاية وقد استمرت محال كامل عمالة قسنطينة،

وقامت السلطات الفرنسية (.ألف فهيد 19)لتخلف هذه احلوادث عشرات اآلالف من الضحايا 
وزج اآلالف يف السجون واحملتشدات واإلعدام يف حق البعض باإلضافة إىل اجلرائم  باعتقال الوطنيني،

 .                                    6ا أو جوا أو براالوحشية اليت قامت هبا سواء حبر 
اليت خلفت مأساة وجروح عميقة يف نفوس  0519ماي  3ومن هنا وبعد جمازر     

 واثبت إصراره على تصفية احلركات الوطنية      اجلزائريني، أكد فيها االستعمار مهجيته،

                                                             
  .283ص ،املرجع السابق:حممد الطيب العلوي− 1
  .015ص املرجع السابق،: محيد عبد القادر− 2
3

 3 .083، ص2102، دار الشاطبية،  2حاج مسعود ط ترمجة مسعود ،جذور أول نوفمبر:بن يوسف بن خدة−
  . 011، صنفسه − 4
  .011، صاملرجع السابق:عبد اهلل مقاليت− 5
6

  .013ص نفسه، −
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حبيث ظهرت  ،اللجوء إىل العمل املسلحبدا النضال يأخذ منعرجا آخر وبدا التفكري يف      
 1.أفكار جديدة يف أوساط املناضلني ترفض النضال السلمي وتدعو للكفاح املسلح

 .  تأسيس حركة إنتصار الحريات الديمقراطية:الثاني  المبحث
فسافر إىل باريس كخطوة أوىل  ،0511اوت00غادر مصايل احلاج السجن يوم        

وبعد أن استقبل وفدا من االحتاد الدميقراطي بقيادة الدكتور سعدان وبومنجل )...(لالتصال مبناضله 
 .2مل يكشف عن موقفه جتاه فرحات عباس

أنشئ مصايل احلاج حركة انتصار احلريات الدميقراطية وهي عبارة  0511نوفمرب 01يف     
( 0585−0581)وحزب الشعب اجلزائري(0581−0521)عن امتداد لنضال جنم مشال إفريقيا

 :ومن أهم مطالبها ما يلي 3وكالمها وقع حله ومنعه من طرف السلطات الفرنسية
 .استقالل اجلزائر .0
 .جالء قوات االحتالل .2
 4.تأسيس جيش وطين .8
 .حجز أمال  الفالحة الكبرية اليت اعتمد عليها اإلقطاعيون واملعمرون .1
 .ةوالقوانني االستثنائي(االندجينا)اإللغاء الفوري لقانون األهايل .9
 .إطالق سراح املعتقلني والعفو عن املوضوعني حتت اإلقامة اجلربية .1
 .حرية الصحافة والتمتع باحلقوق السياسية والنقابية املعادلة ملا يتمتع هبا الفرنسي يف اجلزائر .1
 5.واحرتام الدين اإلسالمي التعليم يف مجيع املراحل،التمتع حبق  .3

ركزية الدميقراطية اليت تضمن أولوية أوامر القيادة على كما أن احلركة تستند إىل مبدأ امل         
أراء املناضلني إي إهنا كانت تقوم على هرم تنظيمي يتصف بالتدرج وتوزيع الصالحيات واملهام 

 :بشكل دقيق على الشكل األيت

                                                             
  .81دار اهلدى اجلزائر، ص مصطفى بن بولعيد مواقف وأحداث،:عثماين مسعود− 1
2

لة العلوم اإلنسانية ، اجمل9119-9191تحوالت الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية : الشايب قدادرة−
  .011 019صص  اجمللد أ، ،2113ديسمرب، نطينة،كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية جامعة منتوري،قس،81العدد

3
  .09، ص2113املثلوثي موفم للنشر، اجلزائر، صاحل  ترمجة جنيب عياد، ،الثورة سنوات المخاض :حممد حريب−
  11، ص2108دار العلم واملعرفة، ، مقاربات في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية:حكيم بن الشيخ  4−
  . 13نفسه، ص5−
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وهو أعلى هيئة يف احلركة وينعقد حسب دوارات تقررها اللجنة املركزية باالتفاق مع :املؤمتر .0
 .احلركة وحيضره مجيع املناضلني رئيس

وهي السلطة الفعلية اليت تقرر مصري احلركة وفؤوهنا وكانت تضم أربعون عضوا :اللجنة املركزية .2
 . منتخباً  قيادياً 

وينتخب من قبل أعضاء اللجنة املركزية ويطلق  ،ويضم إطارات احلركة العليا:املكتب السياسي .8
 .1عليه أحيانا اللجنة اإلدارية

 
 : نشاطها:أوالا 

 :على المستوى الداخلي-أ
 (:  9191شهر ديسمبر )ندوة إطارات الحركة  .9

انعقدت هده الندوة يف بوزريعة حتت رئاسة مصايل احلاج ودامت أمسية كاملة حاول خال      
ة يف النضال من التأكيد على أمهية االنتخابات كوسيلة تكتيكي، معيز مصايل، حلول،:هلا املتدخلون

كالتعريف بربنامج احلزب و توعية اجلماهري وتنظمها كمرحلة ضرورية :برز فوائدها أاجل االستقالل و 
 2.قبل أي عمل ثوري

 :9191فبراير  91الى 91المؤتمر األول للحركة من  .2
 .وخطط لوسائل الكفاح يف املستقبل عقد احلزب املؤمتر األول ودرس خالله أوضاع البالد    

وصادق يف النهاية على جمموعة من القرارات تدعو كلها لتحقيق االستقالل الوطين وإهناء االحتالل 
لك ذو  وخالل هدا املؤمتر مت إنشاء املنظمة اخلاصة اليت متثل اجلناح العسكري للحركة،. 3بأية وسيلة
 .صبحت حأ0511ويف الوقت نفسه ويف ربيع وصيف .إلعداد و التحضري للكفاح املسلحمن اجل ا

كما سعى احلزب إىل ،  4د حزبا يتمتع بالشرعية و أتى أول جملس وطين مبزغنة إىل رئاسة اللجنة.ح .إ 
                                                             

 ، دار0591-0521، من جنم مشال إفريقيا إىل جبهة التحرير الوطين الحركة الثورية في الجزائر: مومن العمري1
  . 30، قسنطينة، ص 2118الطليعة للنشر والتوزيع،

، 2115وزارة الثقافة، اجلزائر،  ،المنظمة الخاصة ودورها في اإلعداد لثورة أول نوفمبر: مصطفى سعداوي− 2
  .11ص

3
 دار هومة، ،9112-9191االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير:حيى بوعزيز−

  .80-81ص ،2110ئر،اجلزا
  011.4اجمللة السابقة ص: قدادرة فايب− 4
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حتقيق بعض املطالب املادية للسكان، ويسهر على تسيري فؤوهنم العامة، وذلك إرضاء لرغبة زعيم 
رعان ما حتولت قيادة احلزب، وتقرر يف هذا املؤمتر اإلبقاء على هياكل حزب الشعب السرية، لكن س

 .    1اجلري وراء وهم الشرعية الفرنسية إىلاحلزب 
 :على المستوى الخارجي−ب

حيث تعددت  ،ةلقد كان للحركة نشاطا سياسيا مكثفا على الساحة السياسية الدولي      
عن  مساعيها على املستوى الدويل خاصة بعد تبلور فكرة حترير الشعوب وحقها يف تقرير مصريها أما 

 :أهم مشاركاهتا نذكر منها
املشاركة يف املؤمتر الدويل للسالم واملهرجان العاملي للشبيبة مبدينة براغ تشيكوسلوفاكيا يف -0  

 .وقد مت تقدمي عريضة بشأن القضية اجلزائرية ،0511عام
املشاركة يف املؤمتر  املناهض لالمربيالية لبلدان أسيا وإفريقيا يف فهر جويلية عام -2
 2.حيث قدمت احلركة عريضة صودق عليها لصاحل جملس جزائري ذو سيادة0513
يف دورهتا املنعقدة يف مذكرة مصايل احلاج إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة -8
 .0513ديسمرب

 .0515لدان إفريقيا واسيا يف فيفري املشاركة يف املؤمتر الثاين املناهض لالمربيالية لب-1
 0515جوان 08و02الذي انعقد بلندن يومي"مؤمتر ضد االمربيالية"لقاءإرسال الئحة إىل -9

 3.للدفاع عن قضيته العادلة
  

                                                             
د ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،9112-9119الحركة الوطنية والثورة الجزائرية : بوفيخي الشيخ− 1

  .290ص
  .010، صاملرجع السابق:مومن العمري- 2
  .012ص نفسه،- 3
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 أهم أعمال الحركة:ثانياا 
   المشاركة في االنتخابات:أ

 :9191انتخابات أكتوبر −
مبوجبه للمستعمرات احلق يف االنتخابات  صدر دستور اجلمهورية الفرنسية الرابعة ومنحة     

 1.ملثليها وجمالسها احمللية
فرفض حزب  0511ه االنتخابات للجمعية التشريعية الفرنسية األوىل يف أكتوبر ذجرت ه

كما قاطعها فرحات عباس يف حني فار  فيها ابن  ،حركة االنتصار املشاركة  فيها ألسباب إجرائية
واالفرتاكيون  مقاعد،11واالفرتاكيون وفازت مجاعة ابن جلول بجلول وأنصاره، و الشيوعيون 

 . 2مقعدين 12مقاعد والشيوعيون11ب
 

 :9191االنتخابات البلدية أكتوبر −
من املقاعد بينما حصل %80حصلت احلركة من اجل انتصار احلريات الدميقراطية على 

ظهرت األغلبية للجزائريني يف اجملالس فهكذا  من املقاعد،%21االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائر على
وعند انتخاب  ،3لكن السلطات االستعمارية تنبهت لذلك فلجأت إىل التزوير الشامل%93احمللية

مرفحا يف 95مرفحا من أصل ال88اجلمعية اجلزائرية طبقا لقانون األساسي رفضت اإلدارة الفرنسية 
 . 4همالقائمة وذهبت إىل ابعد من  ذلك إذ ألقت القبض علي

 :9193انتخابات المجلس الجزائري ابريل−
ومتيزت بالغلو والشطط حيث ألقيت 0513افريل 00و1جرت هذه االنتخابات يف       

تزايدت حدة االهتامات بني  ،مسؤولية تنظيم هذه االنتخابات على عاتق ناجالن يف حمل فاتنيو

                                                             
 ،2101،جامعة املوصل،كلية قسم التاريخ0ط ،االستمرارية والتغيير المغرب العربي المعاصر:حممد علي داهش− 1

  .01ص
  .022ص املرجع السابق، ،سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية:حيي بوعزيز− 2
3

كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسية من احلرب العاملية الثانية »موسوعة كفاح الشعوب:علي حممد الصاليب−
  .201، ص10،2101ط.وسرية اإلمام اإلبراهيمي« 0591نوفمرب10االستقالل إىل

 . 012دار النعمان اجلزائرص معاملها األساسية، ،9119الثورة الجزائرية وثورة أول نوفمبر:بوعالم محودة− 4
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وكرد فعل  ،ي باملعمرين يف البحرمصايل و ناجالن حيث وعد مصايل بأنه يف حالة الفوز سوف يرم
 .1صرح ناجالن بأنه سوف يروض الوطنني

كما مت تعليق صدور صحيفة املغرب العريب الناطقة باسم حركة انتصار حريات الدميقراطية بعد 
إن كانت تصدر بوترية نصف فهرية وكانت مزدوجة واعتقال العديد من املناضلني وحظر اإلدالء 

إجراء مناورات عسكرية يف منطقة القبائل الصغرى إللقاء الرعب يف  ،العموميةبتصرحيات يف الساحة 
 .قلوب السكان

 :في يوم االقتراع 
متيزت هذه االنتخابات بفشل مساعي الوحدة بني حركة انتصار احلريات الدميقراطية        

لكنه )...(قراطية جبهة دمي إنشاءواالحتاد الدميقراطي للشعب اجلزائري وكان فرحات عباس يرغب يف 
سرعان ما تراجع عن هذه الفكرة بعد اقرتاح مصايل الذي نص على املشاركة يف االنتخابات حول 

مقاععد واالحتاد 5حتصلت احلركة على .2لتقاسم املقاعد بتساوي" األمة اجلزائرية السيدة"موضوع 
 .مقعد10ية على واملؤيدون من طرف اإلدارة الفرنس ،مقاعد واملستقلون على مقعدين3على 

مقعدا يف اجمللس وذلك ظلم الن عدد 11ومن املعلوم إن كلتا القائمتني االنتخابني تتوفر على
 .3السكان الفرنسيون عشر عدد السكان اجلزائريون

ولوضع حد ملد الوطنني اجلزائريني املتنامي كان على ناجالن الذي ال ميلك نفس ثقافة فاتينيو 
 ،مثله إن يقدم على تزوير االنتخابات وتشجيع القوائم االنتخابية املستقلةبالرغم من انه افرتاكي 

  4حىت يبقى على االستعمار ومهمته احلضارية اليت يؤمن هبا
إال أن مسخرة هذه االنتخابات سيكون هلا اثر حاسم يف تشجيع احلركة وميلها إىل إحتاد  

وحثه بصفة اخص إىل الشروع يف  موقف أكثر راديكالية وجلوئه إىل العمل يف كنف السرية
. 5ا املنظمة اخلاصةسكري كفيل بتجسيد أهدافه نعين هبذالتحضريات الكفيلة بتمكنه من جهاز ع

  

                                                             
  .011- 015ص ص، املصدر  السابق: بن يوسف بن خدة− 1
  .080ص ،املرجع السابق: محيد عبد القادر− 2
  .201ص ،املرجع السابق :علي حممد الصاليب− 3
  .082ص ،املرجع السابق: محيد عبد القادر− 4
  .033ص ،السابق صدرامل:بن يوسف بن خدة− 5
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      تأسيس المنظمة الخاصة:ب
بعد أن أعطى مؤمتر حركة االنتصار احلريات  ،0511نوفمرب  08تأسست املنظمة يوم     

أسندت مهمة إنشاء هذه املنظمة وقيادهتا إىل املناضل حممد بلوزداد وقد .1الدميقراطية موافقته النهائية
 :الذي قرر مبافرة عمله بناءا على مبدأين أساسيني 

 .اختيار أحسن املناضلني يف احلزب لتجنيدهم يف املنظمة اخلاصة-
 2.الفصل التام بني املنظمة اخلاصة والتنظيمات األخرى−

اييس دقيقة الختيار األعضاء الذين تتشكل منهم املنظمة بعد قيام حممد بلوزداد بوضع مق    
 :اخلاصة و هم 

رئيسا هليئة األركان ومنسقا بني املنظمة اخلاصة واملكتب السياسي حلزب :حممد بلوزداد-
 .الشعب الذي يعترب عضوا فيه

 .مسؤوال سياسيا يف املنظمة:امحد تحسني آي-
 .يف املنظمة مسؤوال عسكريا:باحلاج اجلياليل عبد القادر-
 

 3.مسؤوال على فبكات االستعالمات واالتصاالت على املستوى الوطين:حممد يوسفي -
 :أما مسؤويل املناطق فهم على النحو التايل

 
 
 
 
 

                                                             
  .082ص املرجع السابق،:محيد عبد القادر− 1
 صلبصائر اجلديدة للنشر والتوزيع ا ،9112-9119التنظيم السياسي واإلداري للثورة:عقيلة ضيف اهلل− 2

  013.015ص،
  .015ص ،نفسه− 3
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ناحية )1محد بن بلةأ جياليل بلحاج،(اجلزائر العاصمة)حسني آيت امحد حممد بلوزداد،
الشلف )حممد مرو (اجلزائر ومتيجة)يل الرجيميجيال امحد حمساس،(فرق البالد)حممد بوضياف(وهران

 2مناضل 911بلغ أعضاؤها حوايل(والظهرة
 :فروط االخنراط

 :لالخنراط يف هذه املنظمة البد أن تتوفر فيه الشروط التالية:التكوين العسكري(أ
 .تدريب اجملند على استعمال األسلحة-
 .حتديد املناطق اليت يقع فيها التدريب-
 3.النظام يف اجملندين بطريقة صارمةغرس روح -

 :التكوين العقائدي(ب
تطبيق املبادئ اإلسالمية داخل احلزب كتحرمي اخلمر والقمار والزنا والسرقة )اإلسالم -
صروا اهلل ينصركم إن تن)قال تعاىل(ص)باإلضافة إىل تقدمي دروس عن سرية الرسول (اخل...والكذب

 .1سورة حممد االية(ويثبت أقدامكم
كانت الدروس اليت يتلقاها املناضلون تتناول املراحل التارخيية اليت مرت هبا اجلزائر :التاريخ -

 .4خاصة تاريخ املقاومة الوطنية
 :حصيلة املنظمة يف عامها األول (أ

 وبعد أدائه القسم بعدم إفشاء األسرار ،مت جتنيد وتدريب املناضلني وفق مقاييس متشددة-

                                                             
1

وانتسب إىل حركة انتصار  مبدينة مغنية،وتلقى تعليمه الثانوي بتلمسان،(02/0501-29)ولد يف:امحد بن بلة−
لكنه استطاع اهلرب  وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات،0591وكان من قادة املنظمة اخلاصة،واعتقل سنة احلريات الدميقراطية،

أطلق  ،0591حىت اعتقل يف عملية القرصنة اجلوية والتحق بالوفد اخلارجي جلبهة التحرير الوطين، 0592ةمن السجن إىل القاهر 
وإجراء  فاتفق على تسميته يف مؤمتر طرابلس رئيسا للحكومة املؤقتة اليت أفرفت على وضع الدستور، سراحه عقب اتفاقية ايفيان،

دار العزة  ،أطلس تاريخ الجزائر:ينظر عادل أنور خضر االستقالل،أول رؤساء اجلزائر بعد  االنتخابات الرئاسية،
  015ص.والكرامة

، 0،0551دار الغرب اإلسالمي، ط ،9112التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية :عمار بوحوش− 2
  .811ص

  .33، ص2115دار املعاصرة،  ،في تاريخ الجزائر المعاصر الوجيز: حممد بلعباس− 3
  .35ص نفسه،− 4
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لحة جبميع الوسائل وإنشاء مراكز إصالح األسلحة وصنع سعت للحصول على األس-
 املتفجرات

 .اخل...الوديان الغابات، وقد مشلت اجلبال،.حددت املناطق اليت يقع فيها التدريب
 .غرست روح االنضباط بطريقة صارمة-
 .مثل التواطؤ وفبكة االتصاالت إنشاء فبكات مدعمة للتنظيم،-
ونواح،كما متا تفويج املناضلني يف خاليا وفرق  يا إىل مناطق،قسمت البالد جغرافيا واسرتاتيج-

 1على أساس السرية
 :حصيلة املنظمة يف عامها الثاين-

يف العمل اجلاد بالتدرب على العمل املسلح  عاما تدريبيا صعبا،"املنظمة اخلاصة"قضى مناضلو 
حققت املنظمة ...التخريب بأفكاله املختلفة من النشاط الفدائي إىل حرب العصابات إىل عمليات 

إال أن املشكلة اليت واجهتها هي كيفية تنشيط املناضلني املدربني احلريصني  برناجمها وأهدافها املسطرة،
 2تدربو عليه الستغالل ما على الشروع يف العمل،

 
 
 
 
  
 

                                                             
  .231ص املرجع السابق، :حممد الطيب العلوي− 1
  .235ص نفسه، − 2



 

 

 
 

 
 

 :الفصل الثاني
الحريات انتصار أزمات حركات 

 9119-9191 الديمقراطية
 

 مقدمة الفصل الثاني
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 :مقدمة الفصل الثاني

إىل اجتماع اللجنة  تعود بوادر االنشقاق السياسي يف حركة انتصار احلريات الدميقراطية،        
احلزب حول مكانة وصالحيات رئيس  وكان ذلك بسبب اجلدال، ،0591املركزية للحزب يف مارس 

وازدادت مشاكل احلزب  والتحالف مع األحزاب السياسية اجلزائرية، واملوقف من االنتخابات،
واتسعت اهلوة بني أعضاء اللجنة املركزية، اليت يغلب عليها التيار املعتدل من جهة وبني وين زعيم 

أن غياب زعيم إال  .احلزب املصايل وجمموعة من الشباب املتحمس إىل العمل املسلح من جهة ثانية
فتح اجملال أمام  0592ماي 01احلزب بسبب إلقاء القبض عليه من قبل اإلدارة االستعمارية يف 

 .معارضيه من املركزيني لقيادة احلزب حىت اندالع الثورة التحريرية
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 (9191-9191)ات االنقسام داخل الحزب أزم:المبحث األول 
 واألزمة الرببرية أزمة األمني دباغني:أوال

 :األمني دباغني زمةأ
ترجع جذور األزمة إىل املؤمتر األول حلركة انتصار احلريات الدميقراطية الذي جرى يف          

وذلك بفضل وزنه الشخصي و  دباغني منافس قويا ملصايل احلاج، بأنفقد تبني  0511فيفري  09
 :خالل هذه الفرتة ثالث طوائف ومها، ومن هنا ظهرت 1التفاف دعاة العمل املسلح حوله

حيث ترى  ضرورة اإلبقاء على النشاط السري  ،اليت متثل محاة احلزب القدامى:طائفة شرعية
 .للحزب قصد احملافظة خطه الثوري وفعبيته اليت اكتسبها بفضل مبادئه بزعامة مصايل احلاج

ثناء احلرب العاملية الثانية وأصبحوا يتمثل طبقة املثقفني الذين التحقوا باحلزب ا:طائفة راديكالية
 قوة رئسيه  يف احلركة  بقيادة األمني دباغني 

 .احلسني حلول
ميثلها فبان متحمسون للنشاط املسلح سيطروا على املنظمة اخلاصة و :طائفة الشباب الثوري 

 .2بعدها فكل اللجنة الثورية للوحدة والعمل
لقضايا حتضر والدسائس حتا  يف مكتب األمني دباغني وكل ا .رج املؤمتر بقيادة ال عزمية هلاوخ

 .3أصبح يتظاهر مبظهر الزعيم 
صراعات داخلية أثرت على وحدته إذ نشط  0515واجهت إدارة احلزب يف سنة          

حممد األمني دباغني يف البحث على حتالفات مع القيادة الثورية لتغلب خيار االستعداد للكفاح 
صايل عدم ارتياحه لرؤية دباغني وحلول يلعبان الدور الرئيسي يف إدارة احلزب املسلح ،وقد أبدى م

 .4ويبدو اخلالف السائد بينها أدى إىل استقالة دباغني و أنصاره من احلزب

                                                             
1

 .31ص، 2101 ،اجلزائر ،دار الكتاب  احلديث ،9119تاريخ الثورة الجزائرية صانعو أول نوفمبر :صاحل بلحاج−
2

 ،(0591فاتح نوفمرب  إىلمقاومة املستعمرة املستمرة من االحتالل )في جذور الثورة الجزائرية: عبد اهلل  مقاليت−
 81.2ص ،2109 ،اجلزائر  ،مشس الزيبان للنشر والتوزيع

3
دار هومة،  9112-9191االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير : حيى بوعزيز−

  .02، ص2110اجلزائر، 
 052ص ص ،  2101ديوان املطبوعات اجلامعية، ،9119-9391المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر:عبد اهلل مقاليت4 −

058.  
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ويف هذه  بل انتقد مصايل واهتمه بالسكر و الزنا، إن األمني مل يكتفي باالنسحاب فقط،      
 احلزب تدخل املناضلون طالبني من املسؤولني  توضيح أسباب انسحابه األثناء ونظرا ملكانة دباغني يف

 .1،ويف سبيل إجياد حل هلذه األزمة قامت اللجنة املركزية بعدة حماوالت لكنها بآت بالفشل 
و هكذا فإن اجلناح األكثر ثورية يف إدارة احلزب أصبح ضعيفا بعد أن غادرته العناصر ذات 

اليت ستعرف فيما بعد باسم املركزيني )ويف الوقت نفسه راحت العناصر املعتدلة  ،املواقف الراديكالية
 .2تدعم توجهها وحتكم قبضتها على اجلهاز املركزي(

وخاصة الشباب الثوري  ، دباغني هزة يف صفوف املناضلنيلقد احدث انسحاب ملني       
شرنقة اليت أبعدهتم عن جوهر الصراع الذي كان فيه األمل والزيادة يف البحث عن خمرج هلم من تلك ال

مع السلطات االستعمارية و اإلسراع بتفجري الثورة وقد ساد التذمر يف أوساطهم معتربين ذلك دليال 
 .3أخر على احنراف إدارة احلكومة عن املنهج الثوري

 :األزمة البربرية
احلريات  انتصاره األزمة من أهم األزمات اليت حدثت يف وسط حزب حركة ذكانت ه     
ل فكرة اجلهوية واهلوية نرى بأهنا تدعو إىل التفرقة بني أبناء الوطن الواحد من خالحيث  الدميقراطية

 .تهااليت تب
بسبب إعانة ومحاية 0515وتطور ليتفجر عام  ،0513عام   ظهرت الرببر يزم يف باريس    

 .مسؤولية كربى يف تطور الرببريزم ولتكتل األمني وبودة 0511من اجملموعات والتكتالت منذ عام 
فواعلي بناي طالب منذ  5،ظهر للعيان تكتل يف اللجنة املركزية للحزب يؤكد اهلوية الثقافية الرببريةو 4

ولكن اللجنة املركزية للحزب  بإنشاء منطقة موحدة جلميع السكان املتحدثني بالقبائلية، 0519
وأصبح "ح إ ح د "جنح رفيد علي حيي يف مؤمتر  0513ويف فهر نوفمرب   رفضت هذا الطلب،

                                                             
1

قسم  مذكرة لنيل فهادة املاجسرت، ،9119مجموعة االثنين والعشرين ودورها في تفجير الثورة :عبد السالم كمون−
  .1اجلزائر، ص ادرار، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، ،العلوم اإلنسانية

  .821، ص2109اجلزائر،  دار املعرفة، ،9119-9199لحركة الثورية في الجزائر ا: امحد مهساس− 2
3

-0511الوالية الرابعة في مواجهة الحركات المناوئة للثورة الجزائرية وجبهة التحرير الوطني :سعاد ميينة فبوط−
  .81، ص2110دار هومة اجلزائر، 0512

  .81، صاملرجع السابق:حيى بوعزيز− 4
  .021،ص2100ج، يبرج بوعرير  ،2التاريخ السياسي للثورة الجزائرية ج: عبد اهلل مقاليت− 5
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وآنذا   ،عضوا يف اللجنة الفدرالية للحزب بفرنسا وذلك بدعم من واعلي بناي و عمر ولد محودة
 1". حركة فعبية بربرية "فرع اليساريون يف العمل من اجل إنشاء 

 ،لون نواة الفريق ذي النزعة الرببريةاوصديق بناي يشك ،أصبح كل من آيت امحد و ولد محودة
وهي  كان هؤالء األربعة أعضاء يف اللجنة املركزية حلزب الشعب حركة انتصار احلريات الدميقراطية،

اهليئة اليت تتوىل تعيني قيادة احلزب وحتدد خطه السياسي فضال عما اسند إليها من مسؤوليات هامة 
 2يف اجلهاز حزب الشعب 

ار الفرنسي على بالد القبائل فوجه إليها إرساليات متسحية وعمل على نشر ركز االستعم     
وعند انفجار األزمة استطاع الطالب حممد علي حيي املعروف برفيد  ،التعليم فيه أكثر من أية منطقة

من جيعل اللجنة املسؤولية على نشاط احلزب يف فرنسا أن تصدر قررا باستنكار خرافة اجلزائر العربية 
وقد استعملوا فعار اجلزائر جزائرية كبديل لشعار اجلزائر العربية سعيا منهم إىل التعتيم على  ،3لمة املس

وال يكمن فهم مدلول اجلزائر جزائرية إال من حيث كونه حماولة لطمس )...(حقيقة مراميهم السياسية
 4.املقومات اإلسالمية لألمة اجلزائرية

لعقوبات على حمرض وحامسا و مربرا حني قررت تسليط ا كان رد فعل قيادة احلزب سريعا      
حني كلفت املناضل حسني حلول مبهمة احتواء األزمة الرببرية والقضاء عليها وقام ، 5 ةالنزعة الرببري

هذا األخري بإرسال وفد حيسن التحدث بالقبائلية على رأس فدرالية احلزب بفرنسا وطلبت من السادة 
ق وفوقي مصطفاي القيام بإعادة تنظيم خاليا احلزب بفرنسا كما قام  راجف بلقاسم  و سعيد صاد

مفتعلي األزمة الرببرية وعلى رأسهم علي حيي باإلضافة إىل إيقاف جريدة  ىكرمي بلقاسم بالقضاء عل
 .6النجم اإلفريقي 

                                                             
  .803، صاملرجع السابق: عمار بوحوش− 1
  .290ص ، 2102دار الشاطبية للنشر، اجلزائر، ،2ط ،جذور أول نوفمبر:بن يوسف بن خدة− 2
  .181، ص2108، دار األمة، اجلزائر، الجزائر في التاريخ:عثمان سعدي − 3
  .218، صاملصدر السابق: بن يوسف بن خدة− 4
5

 .211ص ،نفسه −
  .81، 88ص ص املرجع السابق،:سعاد ميينة فبوط− 6
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يا  ن هذه النزعة الرببرية تعترب عامال تذمري أ ،خالصة ما توصل إليه احلزب من هذه احملنة      
هرت منه قد قاومت هذا التيار وظأما بالد القبائل ف .للحركة الوطنية و هي تعمل لصاحل االستعمار

 1.قسمة للحزب ومل حتتفظ سوى بقسمة واحدة وهي عني احلمام  00
 .9111اكتشاف المنظمة الخاصةأزمة  :نيااث

 :اختلفت اآلراء وتعددت حول أمر اكتشاف املنظمة اخلاصة
املخابرات  مت اكتشاف املنظمة اخلاصة من قبل 0591مارس  03يف سنة : األولالرأي −9

الفرنسية،عندما حاولت املنظمة اخلاصة نسف النصب التذكاري الذي أقامه الوايل نييجالن  األمري 
 2.عبد القادر معتربة أن ذلك تدنيس لذكرى األمري وليس تكرميا له

لسلطة االستعمارية بوجود تنظيم سري يعود إىل يرى أصحابه بأن معرفة ا:الرأي الثاني−2
أين متا اعتقال ثالثة طلبة من بينهم حممد يزيد الذي ضبط وهو حيمل  ،0513ماي  09تاريخ 

 3.وكان هذا االكتشاف بداية ملعرفة فرنسا بوجود تنظيم عسكري وثائق عن اجليش الوطين السري،
حمل  القادر خياري املدعو رحيم،كان عبد .وقعت احلادثة يف تبسة :الرأي الثالث−8

وكلف بن مهيدي التحقيق يف  فطرد من احلزب ارتياب وفبهة بالتعاون مع الشرطة،
اجته ديدوش مراد رفقة احلاج مدهيين فاستدرجاه ووضعاه يف مؤخرة السيارة الداخلي .القضية

واالحتماء بالشرطة حبيث استطاع الفرار  ،وبسبب مطبات الطريق انفتح الباب اخللفي للسيارة
 4.الفرنسية كاففا أسرار املنظمة وعددا من مناضليها

استطاعت الشرطة الفرنسية وبعد استجوابات مكثفة أن جتمع كمية كبرية من األسلحة 
 5من بينهم قيادات من املنظمة اخلاصة عضو   911و  111والعتاد والوثائق واعتقال بني 

                                                             
  . 181، صاملرجع السابق: عثمان سعدي− 1
  .118ص نفسه− 2
3

 اندالع الثورةحركة االنتصار للحريات الديمقراطية،من اكتشاف المنظمة الخاصة إلى :جاليل بلوفة عبد القادر−
 12-10ص، ص، 2108قسنطينة اجلزائر ، 2ط ،9119-9111التحريرية
4

 9391ي والحركة الوطنية الجزائرية منبوعزيز سياسة التسلط االستعمار  يحي آثار الدكتور: حيي بوعزيز−
البصائر للنشر دار  ،(0591-0381)ويليه السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري ،9119الى

 .92ص والتوزيع،
  .15، ص2115 غرناطة اجلزائر، ،9113-9119فرنسا والثورة الجزائرية: الغايل غريب− 5
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نظمة اخلاصة خطة هجوم على بريد وهران بعد أعدت قيادة أركان امل:الرأي الرابع-1
وامحد  جلول منيش،:أن وصلتها أخبار عن وجود مبلغ من املال فار  يف العملية كل من

افريل  9وسويداين بومجعة وعمر خيضر وعمر حداد وآخرون ومت تنفيذها يوم  بوفعيب،
 1.فتحصلت املنظمة على مبلغ يفوق ثالثة ماليني فرنك 0515

بأنه رئيس  ،0591ماي  02د بن بلة قد اعرتف للشرطة بعد اعتقاله يوم كان أن امح
ولكنه أكد أهنا مستقلة عن حزب الشعب وحركة  فخص، 911وأن عدد أفراد جهازها املنظمة 
 .2االنتصار

مراد  ،حممد بوضياف:وهنا  من املناضلني من افلتوا من إلقاء القبض عليهم من بينهم 
 وغريهم فعافوا يف السرية،..عبد الكرمي بوصوف  رابح بيطاط، ديدوش والعريب بن مهيدي،

 .3وتنقلوا يف املدن واألرياف بأوراق مزورة أمدهم هبا احلزب 
 9119-9119من المؤتمر الثاني إلى مؤتمر هورنو:ثالثا

أعضاء الختيار  9قرر املؤمتر الثاين للحزب تقوية املنظمة اخلاصة وعني جلنة متكونة من 
 .جنة املركزية بالرتاضيتشكيلة الل

السري بن وانتخبت باالقرتاع  05984جويلية 9و1جنة يف اجلزائر العاصمة يومي تكونت الل
وهي  االجتماع  جلنة إلعادة تنشيط املنظمة اخلاصة، فعينت يف هذا، يوسف بن خدة كأمني عام

 .6ومصطفى بن بولعيد وبن يوسف بن خده وحممد دخلي 5متآلفة من مصايل احلاج وحسني حلول

                                                             
  .221ص، السابق املصدر:بن يوسف بن خدة- 1
  .92ص ،السابق املرجع:حيي بوعزيز -2

اجلامعية، ص ديوان املطبوعات  ،9119-9391مظاهر المقاومة الجزائرية: حممد الطيب العلوي- 3
  .259،251ص،

  .98صاملصدر السابق :بن يوسف بن خدة، 0ينظر امللحق رقم 4−
ناضل بنجم مشال إفريقيا،وكان من األعضاء األكثر نشاطا  بسكيكدة، 0501ديسمرب01ولد يف :حسني األحول-5

مث أمينا عاما  احلريات الدميقراطية،كان عضوا مسريا باحلركة من اجل انتصار  ،فغل منصب رئيس حترير جريدة األمة 0581منذ
من  انظر حممد الشريف ولد احلسني، ،0599التحق جببهة التحرير احد املعارضني لسياسة مصايل احلاج، 0591للحركة

  .90دار القصبة للنشر ص ،9112-9391إلى الحرب من اجل االستقالل  المقاومة
6

 .019ص 2102 ،دار النعمان ،معالمها األساسية ثورة أول نوفمبر ،الثورة الجزائرية:بوعالم بن محودة−
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 حبضور األوفياء ملصايل 0591جويلية  09  إىل08ببلجيكا من " هورنو"انعقد مؤمتر 
 احلاج 

 :جاء فيه أهم ما
 ويقصدون هبا املركزيني 0598يف  اخلروج عن سياستهم العامة اليت بدأت تظهر إدانة (0
 الدعوة إىل املبادئ الثورية (2
 1الثقة املطلقة ملصايل احلاجمنح  (8

 :يف اجلزائر أهم قراراته 0591أوت  01و  08أما مؤمتر املركزيني ،انعقد مابني 
 إدانة قرارات مصايل احلاج  (0
 عدم االعرتاف باالهتامات املوجهة من طرف مصايل احلاج (2
 2مواصلة الكفاح  (8

نزاع قام بني اللجنة جنمت عن  ،سنة أزمة داخلية ،كانت بالنسبة للحزب  0591إن سنة     
د وسبب النزاع القائم راجع إىل أمرين إما .ح.إ.الذي كان حينذا  رئيس ح ،املركزية ومصايل احلاج

  3السلطة املطلقة ملصايل احلاج والقيادة اجلماعية للمركزيني
 

 
  

                                                             
  .221ص، املرجع السابق:علي حممد الصاليب - 1
، 2115، دار هومة اجلزائر9112-9111مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية:حممد ازغيدي- 2

  .91ص
  .010ص 2119، دار القصبة اجلزائر بوباكري،عبد العزيز  تر ،ليل االستعمار: فرحات عباس- 3
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 أزمة الخالف بين االتجاهات الثالثة:المبحث الثاني
 :االتجاه المصالي أوال

موالي  امحد مزغنة،)مسي هذا االجتاه جبماعة املصاليني نسبة إىل مصايل احلاج وأنصاره      
 ( عيسى عبديل عبد اهلل فياليل، مرباح،

كما طلب التمتع حبق  ،0591يطلب رئاسة احلزب مدى احلياة يف مارس  بدأ مصايل احلاج
فاستطاعت القيادة أن  قريبة من العاصمة،وهي مدينة  ،النقص يف اجتماع اللجنة املركزية باألربعاء

 1.تناور من اجل رفض هذا الطلب
نه يلومها على تنظيمها أ عرض مصايل احلاج كل انتقاداته جتاه قيادة احلزب، ويف مذكرته،

وعلى اقرتاحها ملؤمتر وطين  للتنسيق بني منتخيب اهليئة األوىل الفرنسية واهليئة الثانية اخلاصة باملسلمني،
                                                                                               2.ألحزاب السياسية واجلمعيات للمطالبة بانتخاب جملس سيد باالقرتاع العاميضم ا

جند لصاحله كافة قسمات فدرالية فرنسا مث كلف رجاله املخلصني ويف  0598يف فهر سبتمرب سنة 
ومبناسبة الذكرى السابع  مبار  فياليل لتعميم مواقفه على القواعد احلزبية يف داخل الوطن، مقدمتهم

بسحب ثقته من األمني العام   0591وقد فعل ذلك سنة "البافاوات"عشر يدعوهم إىل التمرد على 
 3.واملكتب السياسي بكامله

متر وطين للحزب وإعادة إن اخلطأ الكبري الذي ارتكبه مصايل احلاج هو رفضه لفكرة عقد مؤ 
وإدخال  وهذا ناتج عن ختوفه من وقوع انشقاق داخل احلزب، النظر يف برامج احلزب وخططه،

 4تغيريات جذرية على برنامج حزبه وانتصار اجلناح املناهض لسياسته
حبضور املناضلني  0591جويلية  09 إىل 08كرس االنشقاق من   الذي" هورنو"انعقد مؤمتر 

 إليهميركز انتقاداته على قيادة احلزب ويوجه  املؤمتر، إىلا أرسل تقرير حبيث  ايل احلاج،ملص األوفياء
وتركت الكتل تتكون  0519مل تقم قيادة احلزب بتحضري تقرير موضوعي عن أحداث :التهم التالية

                                                             
1

كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي من احلرب العاملية "  موسوعة  كفاح  الشعوب:حممد علي الصاليب−
  .203ص 2101وسرية اإلمام البشري اإلبراهيمي، 0512نوفمرب0الثانية إىل االستقالل 

  .205ص نفسه 2-
  .050ص 0555 ،منشورات احتاد الكتاب ، 9الجزائر المعاصر، جتاريخ :العريب الزبريي3-
 . 881، ص0551دار الغرب اإلسالمي،  ،9112التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية:عمار بوحوش- 4
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ع وابتعدت عن جتديد الصفوف بالنسبة للحزب والتنسيق م و تتهاون ومتيزت باجلمود والبريوقراطية،
 .1األجنبيةاألحزاب السياسية 

وأمر كل قسمات احلزب بأن جتمد األموال  ،"جلنة اإلنقاذ العمومية"بعدها أسس         
وتقطع عالقاهتا مع املكتب السياسي وبأن تتعامل فقط مع موالي مرباح وأمحد مزغنة الذين ميثالنه 

 2.فخصيا
 المركزيالتجاه ا:نيااث

بن يوسف  عبد الرمحان كيوان، حسني األحول،)أعضاء اللجنة املركزيةاملقصود االجتاه املركزي 
 (اخل...محد بودةأ بن خدة،

ودلك بتفادي  لقد حاول أعضاء اللجنة املركزية يف بداية األمر يصونوا وحدة احلزب،           
بلت ق) ولتجنب انفجار احلزب،3لكن مصايل احلاج كان مصرا على رأيه، املواجهة مع املصاليني،

  .4أن متنح ملصايل السلطات املطلقة(0591مارس  23اللجنة املركزية يف اجتماعها املنعقد يوم 
وقد أكد املؤمتر  ،0591أوت  01اىل 08ة اجلزائر من قام املركزيني بعقد مؤمتر يف مدين       

طرأت  اإذعمل يضع احلزب يف حالة تأهب لل وقرر أن اخلط السياسي العام الذي اقره املؤمتر الثاين؛
 أقصى املؤمتر كل من مصايل احلاج، خللق ظروف مواتية لكفاح مكثف، دولية، أوأحداث وطنية 

 5.ومزارنة وموالي مرباح من كل الوظائف واملسؤوليات داخل احلزب
 ذات أبعاد حساسة وأمهية كربى كانت القضايا اليت متت مناقشتها يف املؤمتر الثاين          

حتديد اخلط اإليديولوجي  والعقائدي  ضبط حصيلة نشاطات احلزب خالل مخس سنوات؛:وهي
حتديد املسؤوليات داخل  رفع مستوى صحافة احلزب، حتسني املوارد املالية للحزب، واالسرتاتيجي،

 .التدخل على الصعيد الدويل احلزب،
مث عقدت دورة "األمة" جريدة عنواهناانشات يقة مل تعش نزعة املركزيني طويال لكن يف احلق     

                       ينها العام حسني حلول وحممد يزيد                                                                                              فقررت إرسال أم 0591واحدة يف اكتوبر
                                                             

  .011، صاملرجع السابق: بوعالم بن محودة- 1
  .050ص ،املرجع السابق:عمار بوحوش  2-

  .92، دار الكتاب، ص9119االثنين والعشرون ودورها في تفجير الثورة الجزائرية مجموعة :عبد السالم كمون- 3
  .92ص ،املرجع السابق: بوعالم بن محودة- 4
  .835، ص2113ترمجة حممد املعراجي،  ،9119-9391جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر:حمفوظ قداش- 5
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 1.عها مصر للكفاح التحرري اجلزائريإىل القاهرة حبثا عن املساعدة اليت قد تدف
 :تجاه المحايداال :ثالثا 

هم عبارة عن فباب ثوري متحمسون للعمل املسلح ترى ضرورة البدء يف العمل الثوري       
سيطروا على املنظمة اخلاصة  اغلبهم قدامى جنود احلرب العاملية الثانية، بتكوين منظمة عسكرية،

 .2وسيشكلون فيما بعد اللجنة الثورية للوحدة والعمل
املنحلة يف تكثيف (اخلاصة)عندما بدأ قياديو املنظمة السرية كانت بداية نشاط هذا التيار،      

االتصاالت السرية فيما بينهم وكللت هذه االتصاالت بلقاء ضم بعض قيادات املنظمة وأعضاء من 
مصطفى بن  املركزية املناهضة ملصايل وقد حضر هذا للقاء كل بشري دخلي و رمضان بوفوبة، اللجنة

ومن األمور اليت مت االتفاق عليها يف هذا االجتماع هو البقاء على احلياد يف  حممد بوضياف، بولعيد،
  .  3إطار الصراع القائم بني املصالني واملركزيني

وحسب رواية حممد بوضياف فإنه من خالل هذا اللقاء انبثقت فكرة إنشاء اللجنة        
 .05914مارس28الثورية للوحدة والعمل اليت برزت بصفة رمسية إىل الوجود يف 

وقد وجد مسريو املنظمة اخلاصة أنفسهم رهائن لزعماء حزب الشعب لكن يف وضعيات      
 .ألضواء على خمتلف الوضعياتودرجات خمتلفة،لدى وجب تسليط ا

 :ميكن اعتماد مقاسني اثنني لتصنيف املتطرفني ومها كاأليت
 .وضعهم جتاه  السلطات الفرنسية−
 .عالقتهم جبهاز احلزب−

من خالل هذين العاملني تولد لنا ثالث جمموعات داخل تيار قدماء املنظمة اخلاصة وهي      
 :على النحو التايل

 

                                                             
  .011ص ،املرجع السابق: بوعالم بن محودة- 1
 ، 2101اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ،9119-9391المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر :اهلل مقاليتعبد − 2

  .050ص
  .15ص ، 2115اجلزائر، غرناطة للنشر والتوزيع ،9113-9119فرنسا والثورة الجزائرية:الغايل غريب− 3
  .31 ،15صص  نفسه،− 4
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و كانوا كلهم ( اخل…كرمي اوعمران)هم ضحايا القمع من منطقة القبائل:ىلاجملموعة األو      
 . 1يتذمرون من املادية واملخاطر اليت حتذق بيهم

امحد بن بلة،امحد حمساس،يوسف )هم اهلاربون رغم معارضة زعمائهم:اجملموعة الثانية    
 .باإلضافة إىل حممد خيضر(زيغود،بن مصطفى بن عودة

وهم الفارين من خمالب البوليس واحملكوم عليهم غيابيا والبعض منهم خمتفي :ثةاجملموعة الثال   
 خلضر بن طوبال ،)وآخرون يف اجلزائر(اخل…حممد مرو  مراد ديدوش، حممد بوضياف،)يف فرنسا

 .2(اخل…عبد احلفيظ بوصوف العريب بن مهيدي،
وتأسيس  استطاع هذا الصنف األخري مل مشل املتطرفني من قدماء املنظمة اخلاصة،        

وفقوا الطريق حنو غاية واحدة  كما اعتمد احلياديون على أنفسهم،.3اللجنة الثورية للوحدة والعمل
صدار كما مت يف االجتماع التأسيسي للجنة إ ،4وهي تفجري الثورة ووضع القيادة أمام األمر الواقع

 . 5وصدرت منها مخسة أو ستةّ أعداد على األكثر"الوطين"صحيفة معنونة بصحيفة 
  

                                                             
  .11ص صاحل املثلوثي، موفم للنشر، جنيب عياد، ،تر ،المخاضالثورة الجزائرية سنوات : حممد حريب− 1
  11،10ص ص:نفسه − 2
  .89ص السابق، املرجع :عبد السالم كمون− 3
  .811، صاملرجع السابق: حممد الطيب العلوي− 4
  .811ص املصدر السابق،: بن يوسف بن خدة− 5
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                                                                                                                                  :الفصل الثانية خاتم
وجممل القول أن احلركة الوطنية اجلزائرية يف هناية احلرب العاملية الثانية قد ظهرت قوية      

ماي  3لكن سرعان مادبرت هلا اإلدارة الفرنسية مؤامرة  جبهة أحباب البيان واحلرية،  وموحدة يف 
ة وملا أفرج عن القياد فحلت حركة أحباب البيان وزج بقيادته يف السجون واملعتقالت، 0519

عادو املمارسة نشاطاهتم فظهرت األحزاب بأمساء جديدة حىت يسمح  0511مارس 01السياسيني 
هلم مبمارسة نشاطها يف ظل القانون وسلكت طرقا أخرى ملمارسة نشاطها يف ظل القانون وفاركت 

 .يف االنتخابات لكنها فشلت بسبب عملية التزوير
إنشاء املنظمة  .احلريات الدميقراطية حركة انتصار-ثر ذلك قرر حزب الشعبإوعلى      

 .0598ة مزقت القيادة السياسية للحزب يفاخلاصة لكن اخلالفات احلاد
 



 

 

 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث
 في اندالع الثورة اتدور األزم

 التحريرية
 مقدمة الفصل الثالث

 التطورات السياسية قبل اندالع الثورة:المبحث األول
 التحضيرات األخيرة الندالع الثورة التحريرية:المبحث الثاني
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                                                                        :مقدمة الفصل الثالث
دفعت األزمة اليت عرفتها حركة انتصار احلريات الدميقراطية بداية اخلمسينات جمموعة من              

متاحة  إعالن العمل املسلح كوسيلة مثلى النخبة الثورية من قدامى املنظمة اخلاصة إىل اختاذ قرار
ا الفصل سنتطرق فيه إىل يف هذ ،تأزم الذي ميز العمل السياسي يف تلك الفرتةوضع املالللخروج من 

والتحضريات احلامسة  اجلدي أهم التغريات السياسية اليت حدثت يف تلك الفرتة واملتعلقة يف التفكري
  .ة وردود األفعال الداخلية واخلارجي املواقفخمتلف ا للثورة وإعالهنا  وكذ
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 التطورات السياسية قبل اندالع الثورة : المبحث األول
 تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل:والا أ

من قدماء املنظمة اخلاصة واحلزب وترية االتصاالت  ت بعض العناصر الثوريةكثف      
 احلزب إليهااملزرية اليت آل والتشاور فيما بينهم إلجياد خمرج للوضعية 

من العناصر األوىل الداعية إىل تنسيق جهود قدماء املنظمة  1بوضياف وديدوش مرادوكان       
 2.وقد لقي دعما من بولعيد الذي فشل يف التوفيق بني املصاليني واملركزيني اخلاصة،

مببادرة مشرتكة بني بعض  0591مارس  28تأسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل يف      
وحممد دخلي وسيد  حسني األحول:حلركة انتصار احلريات الدميقراطية منهم اللجنة املركزية عضوي 

من داخل  علي احلميد وبعض قدماء املنظمة اخلاصة أبرزهم حممد بوضياف ومصطفى بن بولعيد
 3.وديدوش مراد وزيغود يوسف من فرنسا وامحد بن بلة وحممد خيضر وآية امحد من القاهرة اجلزائر،

للتنسيق والتعاون ووضع   4وعمر واوعمران تنظيم لقاء مع كرمي بلقاسم، اقرتح بن بولعيد    
 عقد اللقاء باجلزائر العاصمة حضره كل من ديدوش مراد، حد لصراعات بني املصاليني واملركزيني،

لكن حدد  عيد لعوائق،ومل حيضربن بول سويداين بومجعة، والزبري بوعجاج، واوعمران، وكرمي بلقاسم،
ونوقشت فيه قضية التنسيق والتعاون لإلعداد  اللقاء يف مقهى العريش حبي القصبة، موعد آخر ومت
 5.وكانت وجهات النظر متقاربة يف كل األمور واملشاكل للثورة املسلحة،

                                                             
1

عضو يف املنظمة .اجلزائر،ناضل يف حزب الشعبيف املرادية مبدينة  0521جويلية 08ولد يوم:ديدوش مراد−
ائب بوضياف يف تنظيم حركة انتصار احلريات ن عن منطقة عنابة، مسؤوال(0515−0511)اخلاصة
كلف بقيادة املنطقة ،  ألول نوفمرب وجلنة اخلمسة مث جلنة الستة اليت أعدت 22عضو يف اجتماع ال(.0591−0592)بفرنسا
 تاريخ الثورة الجزائرية صانعو أول:صاحل بلحاج  ينظر، 0599جانفي  03قوات املظليني يوم استشهد يف معركة مع  الرابعة،
  .205الكتاب احلديث، ص دار  ،9119نوفمبر

  .09ص2100 ،برج بوعريريج ، 2ج التاريخ السياسي للثورة الجزائرية،:عبد اهلل مقاليت− 2
  .802ص 2115املعرفة، باب الوادي اجلزائر دار  ،2ج ،الجزائر بوابة التاريخ:عمورة  عمار− 3
قائد املنطقة  0511دخل يف السرية وجلأ إىل اجلبل مع كرمي بلقاسم سنة من أوائل املقاتلني يف منطقة القبائل،:اوعمران4

 ، ينظر صاحل بلحاج تاريخ0552جويلية 23تويف يوم  0591الرابعة بعد القبض على رابح بيطاط، فار  يف مؤمتر الصومام
 .212املرجع السابق ص، الثورة اجلزائرية

صالن  2108البصائر اجلديدة  ط خ، ،8جم ،في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائر:حيي بوعزيز− 5
  000ص
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 ،الثورية للوحدة والعمل واليت وصفوها باالحنيازية اللجنة لتأسيسمل يرتح املصاليني       
 أصدقاؤمها مبهامجة مقر احلزب رد عليها يبية ضد بوضياف وبيطاط،دصلوا إىل حد إرسال جلنة تأوو 
 1.شاركة املركزيني يف تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعملوم

إعانة مالية :قدماء املنظمة اخلاصة من الكثري من املزايا من دعم اللجنة املركزية  وقد حظي     
 بفضل اهلياكل التنظيمية للحزب، وإمكانية االتصال،( آالت استنساخ رونيو مقرات،)،وسائل مادية 

 سويداين، بن عودة، بن طوبال، وزيغود يوسف، وخاصة اإلطارات السابقة يف املنظمة اخلاصة،
 .وغريهم....بوفعيب

 :ومما جاء يف إعالن تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل
االلتزام الداخلي واخلروج  احلفاظ على وحدة احلزب عرب مؤمتر موسع ودميقراطي لضمان−

 .بقيادة ثورية
 2.دعوة املناضلني إىل التزام احلياد وعدم تبين أطروحات أي من الفريقني املتنازعني−

وقد حدد هدف املنظمة اجلديدة ظاهريا يف احلفاظ على وحدة احلزب والتأكيد على العمل 
للدفاع عن مواقفها  "الوطين" مسيت احملايدين،وإصدار نشرية للتعبري عن أراء املناضلني  الثوري،

 3.خاصة وأهنا بادرت لتجنيد الطاقات وتصحيح املسار النضايل وحتديد توجهاهتا،
  22اجتماع لجنة:ثانياا 

بعد فشل اللجنة الثورية للوحدة والعمل يف حتقيق أهدافها وهي الصلح بني الطرفني      
،جتاوز هذه اخلالفات واملضي قدما حنو ورفاقهقرر بوضياف  وتوحيد جهودمها حنو الكفاح املسلح،

 .الكفاح املسلح
لدعوة اليت وجهها بوضياف إىل بعض قدماء ا هووكانت أول خطوة حنو هذا العمل      

 .املنظمة اخلاصة لعقد اجتماع بغية التشاور واالتفاق على ماسبق القيام به جتاه هذه األزمة
باجلزائر العاصمة،حبي  22رى االجتماع التارخيي لج ماعوخبصوص التحضري هلذا االجت       

وكان اغلب احلاضرين يف  ،0591جوان  29وقد مت ذلك يف 4.صالومي،يف منزل لياس دريش
                                                             

  .010ص  2115، ديوان املطبوعات اجلامعية ،9112−9391الجزائر صمود ومقاومات :حمفوظ قداش 1−
  .011، ص2108القافلة اجلزائر،  ،9112−9119السياسي واإلداري للثورة التنظيم :عقيلة ضيف اهلل 2−
 . 01ص املرجع السابق،: عبد اهلل مقاليت3−
  .018، صاملرجع السابق: حمفوظ قداش 4−
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كما أهنم كانوا  ،الفرنسية اإلدارةاالجتماع مناضلني سابقني يف املنظمة اخلاصة ومالحقني من طرف 
 1.ميثلون مناطق الوطن باستثناء منطقة القبائل

 :وحسب السيد رابح بيطاط فإن جدول األعمال قد تضمن النقاط التالية
 .اختاذ القرار بإعالن الثورة املسلحة−
 .كيفية إعالن الثورة املسلحة−
 .ومن بينها اسرتجاع االستقالل الوطين  أهداف الثورة املسلحة،−

يف الصباح ترأس .إحدامها صباحا واألخرى بعد الزوال جلستني يف يوم واحد، 22عقد اجتماع 
 :تضمن التقرير النقاط التالية وقدم التقرير بوضياف مبساعدة ديدوش وبن مهيدي، اجللسة بن بولعيد،

 مة اخلاصة من نشأهتا إىل اكتشافهاتاريخ املنظ– 0
 .حصيلة القمع الذي أصاهبا وإدانة املوقف االستسالمي الذي تبنته القيادة عقب اكتشافها−2
إىل  0591العمل الذي أجنز على أيدي قدماء املنظمة اخلاصة يف الفرتة املمتدة من −8
0591.2 
نزاعا بني توجه القيادة  عميقة اليت اعتربها أصحاب االجتماعحتليل أزمة احلزب وأسباهبا ال−1

 اإلصالحي وطموحات القاعدة الثورية
من املركزيني ومن األزمة بوجه  موقف املنظمني بداخل اللجنة الثورية للوحدة والعمل، فرح−9

 .عام
ما العمل؟ يف خضم الظروف السياسية السائدة يف الساحة :إىل سؤال  وأتت النقطة األخرية

 ما الذي جيب علينا فعله؟وجاء يف ختام ،وعلى املستوى التونسي واملغريب عموما اجلزائرية   خصوصا
علينا اليوم أن نتشاور ونتخذ القرار  قدماء املنظمة اخلاصة، حنن،»:التقرير هذه الكلمات

 3.«للمستقبل
 
 
 

                                                             
  .013ص ،املرجع السابق: عقيلة ضيف اهلل− 1
2

 .089ص،  2101 دار الكتاب احلديث، ،9119صانعو أول نوفمبر الثورة الجزائرية تاريخ: صاحل بلحاج−
  .081نفسه، ص  − 3
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 التحضيرات األخيرة للثورة:المبحث الثاني
 ميالد جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني:أوالا  
إن جبهة التحرير الوطين مل ختلق من العدم بل كانت نتيجة طبيعية لظروف تارخيية          

السياسية اليت عرفتها احلركة الوطنية  التنظيماتواجتماعية متداخلة فهي عبارة عن مرحلة من مراحل 
ى عل 0381اليت تعترب امتدادا للمقاومة الشعبية اليت استهدفت رد العدوان وطرد املستعمر منذ عام 

فقد فهدت هذه املرحلة تطويق للخالفات القيادية بني املصالني و املركزيني  1.مدى عدة سنوات
اعتقدوا أن البحث يف الوحدة جيب أن يتم فالقاعدة احلزبية ال بني قادة احلزب وزعمائها وأن وقد ،

الثورية على كل جمموعة من املناضلني أن تنشق على كل من الفئتني وهنا يقصد تأسيس اللجنة 
 2.للوحدة والعمل

فكانت هلذه اللجنة ميزة خاصة وهي إتباع مبدأ احلياد يف سياستهم وانبثقت عن هذه        
تسلكها الثورة إىل غاية  نأاللجنة اجتماعات عديدة من أجل تنظيم وحتديد املراحل اليت جيب 

 .ااندالعه
الزمن حيث قاموا بعدة ة سابقوا جنلوهكذا جند انه منذ فهر جويلية وأعضاء ال       

 :اجتماعات ومنها
 :وقد اجتمعوا  لدراسة بعض القضايا وهي 0591اجتماع سبتمرب 

 . نتائج االتصاالت والتحركات
 . قضية التنظيمني السياسي و العسكري

 .السالح وكيفية احلصول عليه
والتعرف على  مواصلة االتصاالت باألحزاب واهليئات جلس نبضها،والتعرف على مواقفها

   3.مواقفها فيما إذا انفجرت الثورة
       

                                                             
 د ط،  ،9112-9119عالقة جبهة التحرير الوطني بالحكومة المصرية في الفترة مابين :مصطفى بوطورة − 1

 .21ص0531-0538 ،األردن  ،مكتبة خادم العلم واملعرفة
، 2ط بريوت، ،دار النفائس ،الجزائريجهاد الشعب الجزائري جبهة التحرير الوطني : العسيليبسام − 2

 .03ص0551
  .819ص ،مظاهر املقاومة اجلزائرية، د ط، دار املعاصرة للنشر والتوزيع، اجلزائر:حممد الطيب العلوي− 3



 تحريريةدور األزمات في اندالع الثورة ال                                :الفصل الثالث
 

- 41 - 
 

حبي العناصر،  1ودةــب امحداجتمعت اللجنة الستة يف بيت .0591ويف مطلع فهر أكتوبر      
جلنة الستة يف هذا االجتماع على  أكدتوقد  2ان على علم بأن الكفاح املسلح وفيك الوقوع،ــــوك

وعلى فشل عدة اتصاالت مع فخصيات يف احلزب بغيت كسب  ةلحاألسصعوبة احلصول على 
  3.اكتوبر من نفس السنة للشروع يف تفجري الثورة مث مت الرتاجع عليه 09تأييدهم وحتديد تاريخ 

رايس ( بوانت بيسكاد )و كأهم اجتماع هو الذي انعقد يف دار مراد بوقشور الكائنة        
 وضعت جلنة الستة اللمسات األخرية للثورة التحريرية .05914اكتوبر 21و28بتاريخ  محيدو حاليا

 :وخالله مت االتفاق على
يقود الكفاح أي جسم ممركز، لذا  أنبسبب اتساع الرقعة اجلغرافية، كان يستحيل :الالمركزية

 .تقرر تر  حرية العمل الكاملة لكل والية
سليم يف جوهره مبقدار ما كان يعين انه ال ميكن فعل وهو مبدأ :أولوية الداخل على الخارج

  5.أي فيء من دون موافقة أولئك الذين يقاتلون يف سبيل الوطن
تسمية التنظيم الذي حيل حمل اللجنة الثورية للوحدة والعمل ومت االتفاق على جبهة  إعطاء

  "ج،ت،و"الوطين  وجناحها العسكري املتمثل يف جيش التحرير ""FLN"و.ت.ج"التحرير الوطين 
"ALN".6 

                                                             
1

،كلف 0511ولد بعني طاية سنة مناضل قدمي ومتمدرس يف حزب الشعب وممثل الثورة اجلزائرية يف ليبيا،:بودة امحد−
وعضوية  ،0591-0585وعضوية اللجنة املركزية للحزب ،0585منها رئاسة حترير صحيفة الربملان اجلزائري سنةبعدة مهام 

وبعد إطالق سراحه  اعتقل عندما اندلعت الثورة التحريرية، انتخب يف اجمللس البلدي للعاصمة،0598-0585املكتب السياسي
 ،قاموس أعالم شهداء وأبطال الثورة الجزائرية:مقاليت عبد اهلل ينظر، ،0593-0591التحق جببهة التحرير الوطين بالعراق

  .2115قسنطينة اجلزائر
، دار الشاطبية للنشر و التوزيع، 2مسعود احلاج مسعود، ط  رت  ،9119جذور أول نوفمبر:بن يوسف بن خدة− 2

  .813ص
3

اخلروج من النفق من اكتشاف املنظمة اخلاصة إىل اندالع  حركة انتصار الحريات الديمقراطية أزمة: جاليل بلوفة−
  .898، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، ص (0591-0591)−الثورة التحريرية 

  .83، ص2108، دار اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر، 1، طمصطفى بن بولعيد مواقف و أحداث:عثماين مسعود− 4
، مؤسسة األحباث العربية، بريوت لبنان، 0كميل قيصر داغر، ط  تر ،األسطورة والواقع جبهة التحرير الوطني :حممد حريب 5−

  .000 -001 ص ، الواقع ص0538
  .899، صاملرجع السابق: جاليل بلوفة− 6
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الذي " حممد بوضياف"وقد كلف هبذه املهمة .  منسق بني املناطق،وبني الداخل واخلارج تعيني
وقد اتفق أعضاء اللجنة على  ،املناضلني على القرارات املتخذة إلطالعالتحق عقب ذلك بالقاهرة 

 0599.1جانفي  1عقد اجتماعهم القادم بداخل اجلزائر يوم 
ه وتعيني املسؤولني على هذ اجلزائري إىل ست مناطقكما مت االتفاق على تقسيم الرتاب الوطين 

 :املناطق وهم
 .وهو خيتار خليفته فيهاين البشري( األوراس)مصطفى بن بولعيد على املنطقة األوىل .0
و نائبه يوسف زيغود وبعده خمتار باجي  (مشال قسنطينة)على املنطقة الثانية ديدوشمراد  .2

 .واألخضر بن طوبال
 .ونائبه عمران اوعمران( القبائل)بلقاسم كرمي على املنطقة الثالثة .8
 .ونائبه بومجعة سويداين( وسط اجلزائر)رابح بيطاط على املنطقة الرابعة .1
 .صوفونائبه عبد احلفيظ بو  (وهران)العريب بن مهيدي على املنطقة اخلامسة .9
 2.اجل تعيني املسؤول عليها( اجلنوب الصحراء،)نطقة السادسة امل .1

 إسرتاتيجية، فقد استقر رأي اللجنة على األهدافاملتبعة لتحقيق  اإلسرتاتيجيةأما عن       
 :املراحل فهي تتوافق مع ظروف املرحلة وهذه املراحل هي

بناء اهليكل السياسي والعسكري واهلدف منه فرح معىن والغاية من الثورة لكسب التأييد  مرحلة
 .الشعيب

داخل العدو من خالل تكثيف الكمائن وهتدمي  األمناملرحلة الثانية وهي مرحلة تعميم انعدام 
 3.اخل…اجلسور وطرق السكك احلديدية

ويف هذه املرحلة وجد املناضلون أنفسهم  .املرحلة الثالثة تكوين حكومة مؤقتة يف منطقة حمررة
إما وضع خمطط مدروس النطالق الثورة وهذا اخليار سوف يؤدي أمام خيارين من الناحية التنظيمية 

طلبت من اللجنة للوحدة "د.ح.ا.ح"إن اللجنة املركزية ل "بتأجيل وحسب فهادة عبد الرمحان كيوان

                                                             

  .018، صاملرجع السابق: عقيلة ضيف اهلل1−
  .00ص للنشر والتوزيع فركة احدادان،9112-9119المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية : هري احدادانز 2−

3
دراسة يف السياسات واملمارسات، غرناطة للنشر والتوزيع، د  9113-9119فرنسا والثورة الجزائرية :الغايل غريب−
  .31، ص2115ط، اجلزائر، 
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، وأضاف "التنظيم إحكامثالثة فهور قصد  إىل فهرين والعمل تأجيل اندالع الثورة لفرتة ترتاوح بني
 .لكن أظن أن التأجيل كان غري ممكن: قائال

  1.وهذا ما مت العمل بهأما اخليار الثاين فهو الشروع يف العمل املسلح مث التنظيم 
وبعد القيام بكل الرتتيبات الالزمة، قررت جلنة الستة حتديد الساعة األوىل من الفاتح نوفمرب    
 .2للشروع يف العمل الثوري0591

فقد  "حممد بوضياف"أما رئيس اللجنة . اليت عني عليها باملناطقكما التحق القادة اخلمسة     
القاهرة ويذيع من هنا   إىل 3البيان ، وذلك من اجل نقل0591اكتوبر 21سافر إىل سويسرا يوم 

إال أن إجراءات احلصول على التأفرية يف سويسرا حالت دون . "صوت العرب"على أمواج 
،لكن حممد بوضياف اختذ كل اإلجراءات الالزمة إلرسال البيان بالربيد السريع إىل القاهرة، ذلك

 4وبالتايل أذيع من هنا  يف الوقت املتفق عليه
 انطالق الثورة والمواقف من اندالعها :ثانياا 
 :غرة نوفمبر -أ

يعترب األول نوفمرب يوم فخر واعتزاز لشعب كافح أبناؤه من اجل اسرتجاع احلق املسلوب      
والسيادة الوطنية ضد االحتالل الفرنسي، الذي عذب ودمر وقتل فعب آمن باحلرية ووقف مدافعا 

 .وناضل بقوه مؤمنة باالنتصار و مستعدة للتضحية عن كرامته و كرامة املواطن العريب، 
متثل بداية و منطلق لثورة مسلحة فريدة من نوعها دامت  ،0591أن أحداث ليلة أول نوفمرب 

سبع سنوات ونصف، ومل يكن اهلدف منها إحداث اخلسائر والضحايا إمنا إحداث املفاجئة لإلدارة 
استطاعت جلنة الستة إن  ،5الية األوروبية الطاغيةاالستعمارية و زرع الرعب واخلوف يف قلوب اجل

تنجح املشروع االنتفاضي منتصف ليلة أول حيث قامة بإذاعة بيان أول نوفمرب عرب إذاعة صوت 
وكان مبثابة االنفجار  ،عسكرية واسعة عرب الرتاب الوطين العرب القاهرة نوفمرب وقد فنت عمليات
على التنظيم اجليد للعمليات التفجريية األوىل تاركني مصري الذي هز البالد فركزوا جهدهم األكرب 

                                                             
  .891ص ،املرجع السابق:جاليل بلوفة− 1
 . 011ص ،املرجع السابق:ضيف اهلل عقيلة− 2

  .18ينظر امللحق رقمفة مضمون البيان من أجل معر  3−
  .019ص نفسه، − 4
  .10، ص2111، فركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، 9112-9119الوالية الثالثة  في الثورة: حيي بوعزيز− 5
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إىل أرقام قدمها كل من كرمي استند  حممد حريب الذي حسب فهادة  وعلى ،1املعركة املفتوحة لألقدار
إن أعداد اجملاهدين يف اندالع ثورة أول نوفمرب بلغ  ،وخلضر بن طوبال إىل وثائق مؤمتر بلقاسم
يف 11وسط اجلزائر و 91يف بالد القبائل و 191لشمال القسنطيين يف ا91يف األوراس و891

وكان سالح اجملاهدين الرفافات وبنادق الصيد حيث اخلطة كانت تقضي بإتباع  ،2الناحية الغربية
يف تشكيالت حقيقة احلركة،قادرة على الكر والفر بسرعة ميكنها من ( العصابات)و(الكمني)حرب 
 .3ألن ذلك سينهك العدو و يشتت قواه و يكبدها  خسائر ،واسية بالعداهلزمية والضربات الق إحلاق

وباعرتاف السلطات االستعمارية فإن حصليه العمليات املسلحة ضد املصاحل الفرنسية عرب كل 
أوروبيني   وعمالء وجرح  01مناطق اجلزائر ليلة أول نوفمرب قد بلغت ثالثني عملية خلفت مقتل 

الذين سقطوا يف  بعض قادهتا ت يف مرحلتها األوىلأما الثورة فقد فقد منهم و خسائر مادية، 28
 .ميدان الشرف مثل بن عبد املالك ورمضان وقرين بلقاسم وباجي املختار وديدوش مراد

كل الرتاب الوطين ويف نفس مشلت    جار الثورة يف جهة واحدة بلمل تكن العمليات عند انف
 :كالتايلالتوقيت تقريبا،وكانت هذه العمليات  

قائد املوقع العسكري  قتل ،يها اكتساح لثكنتني مبدينة باتنةحدث ف:األوراسفي منطقة 
اليت مشلت  امتداد العمليات إىل باب الصحراء، الفرنسي خبنشلة عزل اجملاهدون متام عن بقية الوطن،

 .4مدينة بسكرة
 بدون نية احتالله( الدر )إطالق النار على مركز اجلندرمة:منطقة الشمال القسنطيني

 إطالق النار على حارس مستودع الوقود:الخروب
 .جتريد احد احلراس من سالحه؛نسبة هذه العملية اىل جبهة التحرير:الحروش

النار يف خمازن اخلفاف  وإضرامختريب وسائل االتصاالت يف كامل املنطقة :في منطقة القبائل
 .5تزقرت، ذراع امليزان، زقةيف كل من عزا اجلندرميةمهامجة الثكنات  والتبغ،

                                                             
  .81ص املرجع السابق: عبد اهلل مقاليت− 1
  .011ص املرجع السابق،: بوعالم محودة− 2
  .089صاملرجع السابق،:حيي بوعزيز− 3
 2109جلزائر،ه ا،دار هوم9112-9111مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية :حممد حلسن ازغيدي− 4

   .53ص
  .28 22ص ص  ،2113اجلزائر  موفم للنشر، ،الثورة سنوات المخاض:حممد حريب 5
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وخزانات الوقود بامليناء واملركز اهلاتفي  استهدفت مصنع الغاز ودار اإلذاعة،:في منطقة الجزائر
 .ومواقع اقتصادية و عسكرية يف البليدة وبوفاريك( فان مانوفر سابقا)بساحة أول ماي

مت االستيالء   تنفذ،استهدفت العمليات مطار للحلف األطلسي لكن العملية مل:منطقة وهران
 1حبي الكمني بوهران للمدفعية،11على األسلحة املوجودة بثكنة

 :المواقف من اندالع الثورة-ب
 يموقف االستعمار الفرنس:.9 

إن السلطات الفرنسية تفاجأت باندالع الثورة التحريرية، وصفدت الباب منذ اليوم األول      
أمام العرض الذي تقدم به بيان أول نوفمرب والقاضي حبل القضية سلميا، واعتربت ما حيدث يف 

      . 2اجلزائر فأن داخلي، وهو جمرد أعمال إرهابية يقوم هبا جمموعة من اخلارجني عن القانون
رغم ، رت اآلراء اليت أمجعت، تعددت التعاليق وتكاثنفسه ويف اليوم الثالث من الشهر      

الجتاهات السياسية ألصحاهبا، بأن جذور ما وقع يف اجلزائر، جيب البحث عنها يف اخلارج، ا فاختال
لس صرح رئيس جم 0591نوفمرب 02ويف   .3الن الدقة اليت ميزت األحداث اكرب من عقول األهايل

 .سنعامل التمرد دون هوادة:«بيار مانداس فرانس»الوزراء 
هذه هيا القاعدة ال ألن …«اجلزائر هي فرنسا»:«فرانسوا ميرتان»وزير الداخلية  وأضاف

 .إرادتنادستورنا يفرض ذلك بل ألن ذلك يتمافى مع 
حىت ال أن متارس الضغط على مصر اء من الو، م ،أ، ويف نفس الوقت طلب رئيس جملس الوزر 

وتدخل لدى منظمة احللف األطلسي فحصل على رخصة استعمال األسلحة  تساعد املتمردين،
 .4املخصصة هلا

ال يتدخل يف الشؤون الداخلية أن االحتاد السوفيايت "أما االحتاد السوفيايت فصرح خوربتشوف   
باالعتبار احلقوق املشروعة  تؤخذأخرى،وان احلل السليم هلذه القضية ميكن أن يوجد بأن لدول 

                                                             
  .55ص ،املرجع السابق:حممد حلسن ازغيدي− 1
د ط، منشورات املركز الوطين للدراسات  ،9112-9119الثورة كتاب مرجعي في : حممد العريب الزبريي آخرون 2

  .23، ص2111والبحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب، 
  .0555، 2العدد ، مجلة المصادر :ابراهيم فخار وآخرون− 3
4

كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي من احلرب العاملية الثانية   موسوعة كفاح الشعوب: علي حممد  الصاليب−
  .211، ص2101دار ابن كثري،  ،وسرية اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي 0512نوفمرب 0االستقالل إىل
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مل تعرتف بالثورة حىت بداية  ة، ومعظم األنظمة الشيوعي"واملصاحل الوطنية لشعوب االحتاد الفرنسي
ا القضية اجلزائرية يف أي بعد ما تأكد النصر باستثناء الصني ويوغسالفيا فقد ساندت تالستينا
 .1بدايتها
العرب القاهرة وهذا ما جعل الدول ترتد  صوت ما قامت بتهديد الدول العربية وإذاعةك  
يف موقفها للقضية اجلزائرية وقد ساندت بعض الشخصيات السياسية العربية الثورة منذ  بوتتذبذ

 .رصاصة وعلى رأسهم السوري أمحد الشقريي أولانطالق 
يف  مل تساند يف البداية الثورة ولكن بعد اجتماعها املنعقدجامعة الدول العربية  وأما      

لقد قررت جامعة الدول العربية أن »:اختذت فيه قرارًا فجاعًا جاء فيه كما يلي 0591مارس 25
  «…تؤيد تأييدًا كاماًل وبدون حتفظ الشعب اجلزائري يف كفاحه من اجل اسرتجاع االستقالل

 .2بتداءاً من هذا اليوم بدأت الدول العربية تدعيم اجلزائر سياسياً ومادياً وإ
  :تشكيالت الوطنيةمواقف ال-2
 :موقف المصالين−9

وظل مصايل  منهم إليها، كثرياً   مث انضم تدرجيياً  ،ناصب املصاليون العداء منذ البداية     
رغم انه كان ما يزال  يف املنفى فقد أوعز إىل أنصاره بتكوين هيئة  ،3واألقلية الباقية معه على العناد

وحاول أن يقلد اجلبهة يف تكوين جيش خاص  ،اجلزائرية الوطنيةللجبهة و أطلق عليها احلركة منافسة 
يش الفرنسي مؤقتا، على وانتهى به األمر إىل قبول التعاون مع اجل به حملاربة الفرنسيني وجيش التحرير،

كامل فرق جيش التحرير يف كل   أنإال  .4تؤجل مسألة االستقالل إىل ما بعد التخلص من اجلبهةأن 
األوصاف، وأعلنت يف صراحة جهات البالد أعلنت عن استنكارها هلذا املوقف، و وصفته بأفنع 

وصرامة، أن اجليش الوحيد هو جيش التحرير الوطين، وان القيادة السياسة واحدة هي جبهة التحرير 
 .الوطين

                                                             

 .219ص2108دار رحيانة،القبة اجلزائر، ،موجز في تاريخ الجزائر: عمار عمورة 1−
 .211-219صص  نفسه،−  2
3

د  فركة دار األمة، ،ردود الفعل األولية داخال و خارجا على غرة أو بعض مآثر نوفمبر:مولود قاسم نايت قاسم−
  .13،ص 2108ط،اجلزائر،
 ،0511-0518حماضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات التارخيية واجلغرافية، ،الجزائر المعاصرة:صالح العقاد− 4

  .13ص
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وسيقول . صفوفها الداخلية أي اضطراب وهكذا جنت األمة بإمجاعها وبوحدهتا، ومل تقع يف   
 التاريخ 

  1.كلمته يف ما عذا ذلك
 :موقف االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري−2

فهما يعارضان جذريا مبادئ نداء  كان موقف هذا األخري مريبا ومشككا يف جناع الثورة،      
البداية أسلوب القوة  فاحلزب وعلى لسان رئيسه فرحات عباس رفض يف جبهة التحرير الوطين،

ولة عما آلة إليه البالد من غري أن ذلك مل مينعه من اهتام اإلدارة الفرنسية بأهنا املسؤ  ،2والعنف املسلح
كما دعى هو ورجال حزبه للقضاء على العنف عن طريق القيام بإصالحات سياسية ،  فوضى
 .3جذرية

معروف وال يقبل الغموض وحنن ما إن موقفنا ":نوفمرب 02وقد كتب فرحات عباس يف        
نزال مقتنعني بأن العنف ال يساوي فيئا، يطالب هذا احلزب على املستوى السياسي بتكوين دولة 

 .4"كمجموعة موسعة……،0511مرتبطة بفرنسا لكنه مستعد يف مرحلة انتقالية تطبيق قانون 
، ألجل صال عن الوطن األمي حله يف االنفوهلذا فأن فرحات عباس يرفض إن جيد املشكل اجلزائر 

 .5إهنا الفوضى واملغامرة:ذلك كان تعليقه األول عن الثورة 
 :موقف جمعية العلماء المسلمين-9

تتمثل يف ارج وقيادهتا يف الداخل فاألوىل جيب التمييز بني قيادة مجعية العلماء يف اخل         
أيها املسلمون »عن طريق راديو القاهرة قائاًل  نشر بيانا راهيمي الذيخاصة الشيخ البشري اإلب

اجلزائريني هذا هو الصوت الذي يسمع اآلذان الصم هذا هو النور الذي يفتح األعني املعلقة إن 
وهبذه « سريوا على بركة اهلل وبعونه إىل ميدان الكفاح املسلح...فرنسا مل تبقي لكم دينا وال دنيا

                                                             
  .219، ص2110، مكتبة النهضة، القاهرة، هي الجزائرهذه :أمحد توفيق املدين− 1
  .11ص، املرجع السابق التاريخ السياسي للثورة الجزائرية،:عبد اهلل مقاليت− 2
3

املركز الوطين للدراسات والبحث  ، 9112-9119كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية:حممد العريب الزبريي وآخرون−
  88 82،ص ص، 2111، 0591نوفمربيف احلركة الوطنية وثورة أول 

  .019ص املرجع السابق،: الغايل غريب− 4
  .011ص نفسه، − 5
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فإن وهي الفئة الثانية  وأما قيادة الداخل. 1للثورة عن تأييده "راهيميالشيخ البشري اإلب"بارات أعلن الع
زعمائها باستثناء الشيخ العريب التبسي الذي كانت مواقفه مشرفة منذ الرصاصة األوىل،ولكن البقية مل 
تستجب وظلوا يناورون سواء من اجل جتاوزها للتفاهم مع العدو أو لربح الوقت لعل اجليش الفرنسي 

 2.من إمخاد النار بسرعةيتمكن 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
  .35ص ،2115، دار اهلدى مليلة، اجلزائر،جبهة التحرير الوطني جذور األمة: ة زيدانحزبي− 1
  .018،ص0513قسنطينة، ،0ط ،الثورة الجزائرية في عامها األول:حممد العريب الزبريي− 2
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 :خاتمة الفصل الثالث
لكفاح يعد منعطفا جديدا يف مسرية العمل السياسي وأسلوب ا ،0591إن عام       

اليت جتمعت ( احلزب القائد)التحرر بشكل عام من التعددية احلزبية إىل نظام الوطين،فقد انتقلت حركة
من خالله خمتلف القوى الوطنية سواء على صعيد الفكر أو املمارسة يف الكفاح الوطين ضد االحتالل 

سياسية وعسكرية واضحة  اليت سارت وفق نظرية، ومن خالل حزب جبهة التحرير الوطين، الفرنسي،
االستقالل الوطين التام واعتماد أسلوب الكفاح املسلح وتعميق مفهوم االستقالل قائمة على 

السياسي مبضامني اقتصادية واجتماعية وثقافية وضحتها بيانات ومؤمترات ومواثيق الثورة عرب مسريهتا 
 . الطويلة
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــــــــــــاتمـــخ
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 :خاتمة
بعد دراستنا للموضوع من خالل العرض و التحليل و باعتمادنا على عدة مصادر       

 :ياستخالصها يف مايلومراجع، توصلنا إىل مجلة من النتائج ميكن 
ماي  3إن هناية احلرب العاملية الثانية كشفت حقيقة فرنسا الوحشية، خاصة بعد جمازر : أوالا 

0519. 
انتصار احلريات حلاسم يف تاريخ حركة املنعرج مثلت ا 0519ماي  3ن جمازر إ: ثانياا 

الدميقراطية، من حيث املبادئ والربامج واألهداف واملطالب باعتبارها لب احلركة الوطنية اجلزائرية 
وعمودها الفقري من خالل مطلبها األساسي واملتمثل يف االستقالل التام و هذا مل يتغري منذ نشأهتا 

 .غاية قيام الثورة املباركة إىل
 .كان مبدأ الكفاح املسلح يف برنامج حركة االنتصار مبدأ رئيسياً لدى أغلبية مناضليها: ثالثاا 
فكلت املنظمة اخلاصة النواة األوىل جليش التحرير الوطين، من حيث اإلعداد و التأطري  :رابعاا 

ظمة يف غضون فرتة قصرية جدًا أن املن قد استطاعت هذه االنضباط، و و التدريب العسكري و
 تكون مئات املناضلني و إعدادهم عسكريًا و سياسيًا و عقائدياً، حيث تعلم فيها املناضلون دروساً 

يف الطاعة و الفداء و اإلخالص و التضحية يف سبيل حترير الوطن أمثال حممد بوضياف، مصطفى 
 .م، رابح بيطاطبن بولعيد، العريب بن مهيدي، ديدوش مراد، كرمي بلقاس

بدأت مع  إن األزمة اليت عصفت باحلركة كانت أزمة ذات أطراف وأبعاد متعددة،: خامساا 
نشأة احلركة وتطورها، ومنها اخلالف حول قضية املشاركة يف االنتخابات من عدمها، مث الصراع بني 

مهم بدا هلا و هو األمني دباغني ومصايل احلاج حول التوجيهات اجلديدة للحركة اليت احنرفت عن ا
وظهور األزمة الرببرية اليت عربت عن وجود أزمة  ملسلح كأسلوب للتحرر واالستقالل،اعتماد الكفاح ا

 . ثقافية وفكرية حادة داخل احلركة، كما كان الكتشاف املنظمة اخلاصة انعكاس سليب وخطري
باختالف  احلركةيعود إىل أزمات متعددة بدأت منذ نشأة  د،.ح.إ منبع حركة، نإ:سادساا 

ل ملا آلت إليه احلركة هو مصايل احلاج لعدم املسؤو  أنواحلقيقة  التوجهات واالختالفات الفكرية،
دون مراعاة املستجدات  التخلص من عقدة الزعامة اليت حتكمت فيه والزمته طيلة فرتة رئاسة احلزب،

فمطالبته  رسة نشاطه السياسي،والتغريات اليت فرضت نفسها بقوة منها ظروف غيابه وإبعاده عن مما
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 واإلقامةفكيف لقائد يعيش حياته بني املنفى  بالسلطة املطلقة مدى احلياة جعلت املركزيني يتذمرون،
 .؟يطالب هبذه احلقوق أناجلربية واملعتقل 

وذلك لتمسك   كل الفريقني من املصاليني واملركزيني،  إىلاحلادة ترجع  األزمةمسؤولية  إن:سابعاا 
 .اة تطور الزمن والظروفأنانية وعدم التنازل دون مراعكل طرف مبوقفه بكل 

فقد سعى مؤسسيها من  إن اللجنة الثورية للوحدة والعمل هي وريثة املنظمة اخلاصة،:ثامناا 
وقد  احلياد،قدماء املنظمة التوفيق بني الطرفني املتنازعني إال أهنم مل ينجحوا يف ذلك فاجلاؤ إىل مبدأ 

جلنة الستة، وقد حققت هذه املساعي  إىل 22من اجتماع جلنة متيزت هذه اللجنة بنشاطاهتا املختلفة
اجلناح "وجيش التحرير الوطين"اجلناح السياسي"جناحات انتهت بتأسيس جبهة التحرير الوطين

 .وكان هدفها حتقيق االنتصار عرب كامل الرتاب الوطين"العسكري
كل بتهديد   ، كما قامتفرنسا اندالع الثورة بالرفض واعتربهتا جمرد أعمال إرهابية قابلت:تاسعاا 

 .أرجحت مواقفهم بني الرفض والتأييدفقد تالتشكيالت الوطنية من يتدخل يف هذه القضية، أما 
       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قــــــالحــــــالم      



 المالحق
 

- 54 - 
 

         
  9الملحق رقم                               

 (9119جويلية1و9الجزائر،)بوادر انشقاق اللجنة المركزية       
-02حركة انتصار احلريات الدميقراطية، مبدئيا، يف أيام -تأخر انعقاد املؤمتر الثاين حلزب الشعب

ساحة عمار  2رقم ، مبقر احلزب يف 0598أفريل  1إىل  1، ومل ينقعد إال يف الفرتة من 0592جويلية01
 .(ساحة فارتر سابقاً )القامة

ملؤمتر هو الذي يعني اللجنة املكلفة باختيار األعضاء ، فإن ا0511وبناء على التقاليد اجلارية منذ فيفري 
، ولكن وجب انتظار فهرين كاملني 0598وذلك ما حدث يف مستهل ماي . الثالثني، للجنة املركزية اجلديدة

هنج احلاخام )ساحة علي عمار 2يف مدرسة الرفاد يف  0598جويلية  9و  1قبل أن جتتمع هذه اهليئة يومي 
وبناء على اقرتاح مصايل فاز بن خدة هبذا .انتخاب األمني العام: األعمالضمن جدول وقد ت(.بلوخ سابقا

 .املنصب يف الدور الثاين
 1.املفتوحة بني مصايل واللجنة املركزية األزمةاملؤمتر الثاين الذين سيواجهون  بأعضاءفيما يلي القائمة االمسية 

  

                                                             
  .139ص السابقاملصدر :بن يوسف بن خدة− 1
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 2رقم  الملحق
 :أمسائهممن املناضلني اآلتية  22تتكون جلنة

 :نالرئيسيو المنظمون (أ
 (مولود مبسيلة)مد بوضيافحم .9
 (آريس مولود)مصطفى بن بولعيد .2
 (مولود بعني مليلة) العريب بن مهيدي .9
 (مولود باجلزائر)مراد ديدوش .9
 (مولود بالوادي)رابح بيطاط .1

 المشاركون من منطقة العاصمة(ب
 (مولود باجلزائر العاصمة)عثمان بلوزداد .1
 (مولود باجلزائر العاصمة)حممد مرزوقي .1
 (مولود باجلزائر العاصمة)الزبري بوعجاج .3
 (صاحب املنزل مولود باجلزائر)الياس دريش .1

 المشاركون من منطقة البليدة(ت
 (مولود بقاملة)بومجعة سويداين .91
 (مولود بعني متوفنت)امحد بوفعيب .99

 المشاركون من منطقة وهران(ج
 (مولود مبيلة)عبد احلفيظ بوصوف .92
 1(مولود بقسنطينة)عبد املالكرمضان بن  .99

 المشاركون من منطقة قسنطينة(د
 (مولود بقسنطينة)حممد مشاطي .99
 (مولود بعنابة)عبد السالم حبافي .91
 (مولود بامليلية)رفيد مالح  .91
 (مولود بامليلية)السعيد بوعلي .91

                                                             
  .899ص0551،−ي دار الغرب اإلسالم ،0512التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية:عمار بوحوش−1
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 المشاركون من شمال قسنطينة(ه 
 (مولود بسمندو)يوسف زيغود .93
 (مولود بقسنطينة)خلضر بن طوبال .91
 (مولود بعنابة)عمار بن عودة .21
 (مولود بسوق أهراس) يخمتار باج .29

 (المشارك الوحيد من جنوب قسنطينة(و
     1 (مولود ببسكرة)عبد القادر العمودي   .22

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

                                                             
  .891،صنفسه− 1
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 9الملحق رقم 

 
1 

                                                             

800ص املرجع السابق،:يالعلو  حممد الطيب −1  
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  .809ص، ملرجع السابقا: الطيب العلويحممد − 1
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر-أ
 .2110القاهرة، مكتبة النهضة العربية، ،هذه هي الجزائر:املدين أمحد توفيق .0
دار  ،2ط ترمجة مسعود حاج مسعود، ،9119جذور أول نوفمبر :بن يوسف بن خدة .2

 .2102اجلزائر الشاطبية للنشر والتوزيع،
 دار ترمجة كميل قيصر داغر، جبهة التحرير الوطني بين األسطورة والواقع، :حريب حممد .8

                                                                             الكلمة،بريوت
موفم  جنيب عياد وصاحل املثلوثي، ترمجة، ،الثورة الجزائرية سنوات المخاض:حريب حممد

 .2111اجلزائر للنشر والتوزيع والتوزيع،
 2100اجلزائر ترمجة أبو بكر رحال، دار اجلزائر للكتاب، ،ليل االستعمار :عباس فرحات .1
 .2111دار املعرفة، اجلزائر 9119-9199الحركة الثورية في الجزائر :امحد سسامه .9

 
 :المراجع

 ،9112-9111الوطني الجزائريةمؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير :ازغيدي حممد حلسن .0
 .2111هومة اجلزائر دار

للنشر  ادنإحدّ  فركة،9112-9119المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية:احدادان زهري .2
 .2111القبة، ، 0طوالتوزيع، 

 .0551دمشق احتاد الكتاب العرب، ،0ج، تاريخ الجزائر المعاصر:العريب الزبريي .8
املركز الوطين  ،9112-9119عن الثورة التحريريةكتاب مرجعي :العريب الزبريي وآخرون .1

 .2111،0591للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
 .0513دار الطليعة قسنطينة، 0ط ،الثورة الجزائرية في عامها األول:العريب الزبريي .9
 ،الوطني جبهة التحرير إلى إفريقيامن نجم شمال  الحركة الثورية في الجزائر:العمري مومن .1

 .2118قسنطينة  دار الطليعة للنشر،
 دار النفائس، جهاد الشعب الجزائري جبهة التحرير الوطني الجزائري،:العسلي بسام .1

  0551، 2ط بريوت،
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 .دار املعرفة للنشر والتوزيع ط،د  جهاد فعب اجلزائر، ،نهج الثورة الجزائرية:العسلي بسام .3
منشورات وزارة اجملاهدين  ،9119-9391المقاومة الجزائريةمظاهر :الطيبالعلوي حممد  .5

 .2111اجلزائر 
دراسة يف السياسات واملمارسات،  ،9112-9119فرنسا والثورة الجزائرية:الغايل غريب .01

 .2115غرناطة، اجلزائر
 من شهداء الجزائر الشهيد حسين برحيل نبذة عن حياته وآثار:برحيل بلقاسم بن حممد .00

 .2112اجلزائرى، دار اهلد ،وتضحياته كفاحه
باب الوادي  ،املعرفةدار ، 9131-9391تاريخ الجزائر المعاصر : بالح بشري .02

 .2111اجلزائر،
 المواجهات الصغرى فيتاريخ الثورة الجزائرية صانعوا أول نوفمبر :بلحاج صاحل .08

 .2101اجلزائر دار الكتاب، ،الكبرى اتالمواجه
 .اجلزائر املعاصرة للنشر والتوزيع،دار  ،الجزائرالوجيز في تاريخ : بلعباس حممد .01
دار العلم و املعرفة،  ،مقاربة في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية: بن الشيخ حكيم .09

2108. 
 دزاير انفو، ،االستقالل إلىتاريخ الحركة الوطنية من االحتالل :بن خليف عبد الوهاب .01

 .برج الكيفان اجلزائر ،0ط
دار الغرب  ،0ط ،9112التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية:بوحوش عمار .01

 .0551بريوت ،اإلسالمي
ديوان املطبوعات  ،9112-9119الحركة الوطنية و الثورة الجزائرية: بوفيخي فيخ .03

 .2103اجلامعية، 
 عالقة جبهة التحرير الوطني بالحكومة المصرية في الفترة مابين:بوطورة مصطفى .05

 .0531-0538األردن مكتبة خادم العلم واملعرفة، ط،د  ،9119-9112
 االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير:بوعزيز حيي .21

 .2110، اجلزائر ،دار هومه ،9112-9191الوطني
 .اجلزائر ،دار اهلدى ،2ج ،من تاريخ الجزائر والعرب موضوعات وقضايا:حيي بوعزيز .20
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 9119-9391سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية:بوعزيز حيي .22
 .2111، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية،،
 سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية آثار الدكتور يحي بوعزيز:حيي بوعزيز .28

ويليه السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب  9119الى 9391الجزائريةمن
 .دار البصائر للنشر والتوزيع ،0591-0381الشعب اجلزائري

البصائر  خ، ط  ،8مج ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرون:بوعزيز حيي .21
 .2108، صالن اجلديدة،

األمة للطباعة والنشر فركة دار  ،9112-9119الثورة في الوالية الثالثة:بوعزيز حيي .29
       .2111 والتوزيع،

 دار النعمان، ،معالمها األساسية9119نوفمبر أولالثورة الجزائرية ثورة :بوعالم بن محودة .21
 .2112،اجلزائر

 دار املعرفة، ،الجزائر الفرنسية" خرافة"بداية النهاية ل 9119نوفمبر أول:أحسنبومايل  .21
 .2108، اجلزائر باب الوادي،

من اكتشاف املنظمة اخلاصة  حركة انتصار الحريات الديمقراطية: جاليل بلوفة عبد القادر .23
 .2108، قسنطينة، اجلزائر، 2، ط 0591-0591إىل اندالع الثورة التحريرية 

ط خ ، دار املعرفة، باب الوادي،  ،فرحات عباس رجل الجمهورية :محيد عبد القادر .25
 .2111اجلزائر، 

جامعة املوصل كلية قسم  ،المغرب العربي المعاصر االستمرارية والتغيير: داهش حممد علي .81
 .2101التاريخ، 

 .2115،اجلزائر دار اهلدى، ،جبهة التحرير جذور األمة:ذبيحةزيدان احملامي  .80
 الثقافة، وزارة ،المنظمة الخاصة ودورها في اإلعداد لثورة أول نوفمبر:سعداوي مصطفى .82

 .2115اجلزائر
 بريوت لبنان، ،اإلسالميدار الغرب  ،8ج ،الحركة الوطنية الجزائرية:القاسمسعد اهلل أبو  .88

0552. 
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-9191الوالية الرابعة في مواجهة الحركات المناوئة للثورة التحريرية:فيوط سعاد ميينة .81
 .2109اجلزائر ،دار اهلدى ،9112

 .2101اجلزائر دار الرائد للكتاب، ،1ط ،الثورة الجزائرية:طالس مصطفى والعسلي بسام .89
 . 2108اجلزائر، دار اهلدى، ،1، طمصطفى بن بولعيد مواقف وأحداث:عثماين مسعود .81
دار  ،2ج ،9112الجزائر خاصة ماقبل التاريخ إلى  الجزائر بوابة التاريخ،:عمار عمورة .81

 .2115باب الوادي اجلزائر، املعرفة،
 .2111،القبة اجلزائر  ،دار رحيانة  ،موجز في تاريخ الثورة الجزائرية:عمار عمورة .83
منشورات املتحف  ،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر:قنان مجال .85

 .الوطين اجملاهد
ديوان املطبوعات  ،9112-9391الجزائر صمود ومقاومات:قداش حمفوظ .11

 . 2115اجلامعية،
 2113املعراجي،تر حممد  ،9119-9391تاريخ الجزائر جزائر الجزائريين:قداش حمفوظ .10

.  
ودورها في تفجير الثورة  مجموعة االثنين والعشرون،:كمون عبد السالم .12

 .دار الكتاب العريب ،9119الجزائرية
 ،وزارة الثقافة2ج، 9112-9119 التاريخ السياسي للثورة الجزائرية:مقاليت عبد اهلل .18

 .اجلزائر،دط
ديوان املطبوعات  ،9119-9391المعاصرالمرجع في تاريخ الجزائر :مقاليت عبد اهلل  .11

 . 2101اجلزائر، اجلامعية،
 إىلمقاومة املستعمرة املستمرة من االحتالل )في جذور الثورة الجزائرية: مقاليت عبد اهلل .19

 . 2109مشس الزيبان للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ،(0591فاتح نوفمرب 
 وخارجا على غرة أو بعض مآثرردود الفعل األولية داخال : مولود قاسم نايت بلقاسم .11

 .2108اجلزائر، فركة دار األمة، ،نوفمبر
 .2101اجلزائر،  دار هومة ،في الجزائر 9119نوفمبر  أولجذور : هشماوي مصطفى .11
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-9391الحرب من اجل االستقالل  إلىمن المقاومة : ولد احلسني حممد الشريف .13
 .دار القصبة للنشر ،9112

 الحديث والمعاصر الفترة الواقعة مابين الحربين العالميتينالعالم العربي :حيي جالل .15
 .0553اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، ،2ج
 

 :المقاالت والدوريات
 :المقاالت−أ

تحوالت الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية :قدادرة الشايب .0
،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 81العدد ة العلوم اإلنسانية،جمل،9191-9119

 .2113اجمللد أ، جامعة منتوري قسنطينة،، االجتماعية
 :الدوريات−ب

 2جملة املصادرالعدد
 :الرسائل الجامعية

 مجموعة االثنين والعشرين ودورها في تفجير الثورة:كمون عبد السالم.1
التاريخ االجتماعي والثقايف املغاريب مذكرة مقدمة لنيل فهادة املاجستري يف  ،4591الجزائرية

املوسم  جامعة امحد دراية ادرار، بوصفصاف عبد الكرمي، إفراف عرب العصور،
 .2112−2112اجلامعي

 :الموسوعات والقواميس 
 :الموسوعات−أ

كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل "موسوعة كفاح الشعوب :الصاليب حممد علي−
وسرية اإلمام البشري  0512نوفمرب0االستقالل إىلالفرنسي من احلرب العاملية الثانية 

 .0،2101،طاإلبراهيمي
 :القواميس−ب
 منشورات بلوتو، ،0ط قاموس أعالم فهداء وأبطال الثورة اجلزائرية، :مقاليت عبد اهلل.0
 .2115اجلزائر،
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 الصفحة المحتوى

  اإلهداء
  فكر وتقدير

 9−0 مقدمة البحث وخطته
  9191-9191التطورات السياسية في الجزائر : الفصل األول

 1 األولمقدمة الفصل 
 1 الظروف واألسباب السائدة عشية تأسيس احلركة: املبحث األول

 1 0585املشاركة يف احلرب العاملية الثانية : أوال
 5 0518بيان فيفري : ثانياً 
 00 0519ماي  3 جمازر: ثالثاً 

 08 تأسيس حركة انتصار احلريات الدميقراطية: املبحث الثاين
 نشاطها: أوال

 على املستوى الداخلي  - أ
 على املستوى اخلارجي - ب

01 
01 
09 

 أهم أعمال احلركة: ثانياً 
 املشاركة يف االنتخابات  - أ

 تأسيس املنظمة اخلاصة  - ب

09 
09 
01 

 05 خامتة الفصل األول
-0511)احلريات الدميقراطية حركة ة انتصار كأزمات حر : الفصل الثاين

0591) 
 

 20 مقدمة الفصل الثاين
 22 0591-0511داخل احلزب  االنقسامأزمات : األول املبحث

 22 0515-0511الرببرية  واألزمةدباغني  األمنيأزمة : أوال
 29 0591أزمة اكتشاف املنظمة اخلاصة : ثانياً 
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 21 ( 0591 – 0598)من املؤمتر الثاين إىل مؤمتر هورنو : ثالثاً 
 23 أزمة اخلالف بني االجتاهات الثالثة: الثاين املبحث

 23 االجتاه املصايل: أوال
 25 االجتاه املركزي: ثانياً 
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 :الملخص
  

تأسست حركة انتصار احلريات الدميقراطية واستطاعت أن جتند يف صفوفها العديد من 
إال أن التيار االستقاليل تعرض للعديد من املشاكل  ،ا مثلت األحزاب يف تلك الفرتةاملناضلني لكوهن

واليت أصبحت تعرف بأزمة  0591-0598جار ازمةوعدم إجياد حلول هلا أدى إىل انف اليت تفاقمت
 .ارضومع فانقسم احلزب بني مؤيد حركة انتصار احلريات الدميقراطية،

واليت مهمتها مجع السالح واإلعداد للعمل املسلح تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل  تقرر  
توج بتأسيس جيش وجبهة  الذي منه اللجنة السداسية  تيت انبثقال 22وقد عمدت إىل اجتماع 

 .التحرير الوطين و االنطالق يف العمل املسلح وتفجري الثورة
  
Summary: 
  
The Movement for the Victory of Democratic Freedoms was 

founded and was able to recruit many fighters in its ranks because it 
represented the parties in that period. However, the independence 
movement was exposed to many problems that exacerbated and the 
failure to find solutions to them led to the outbreak of the crisis of 
1953-1954, which became known as the crisis of the Victory of 
Democratic Freedoms movement. The party is between supporters and 
opponents. 

   It was decided to establish the Revolutionary Committee for 
Unity and Action, whose mission is to collect weapons and prepare for 
armed action. It proceeded to the 22nd meeting, from which the Six-
Party Committee emerged, which culminated in the establishment of 
the Army and the National Liberation Front and the launch of armed 
action and the explosion of the revolution. 


