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 م 5806-5804 :الســـــــــنة الجامعية

 الجامــــــــــعة الصــــــــــــــفة الرتـــــــــــــــبة االســـــــــــتاذ
 قالمة54ماي 80جامعة  رئيـــــــــــــــسا أستاذ التعليم العالي رمضان بورغدة 

 قالمة54ماي 80جامعة  مشرفا و مقررا -أ -أستاذ مساعد  السبتي بن شعبان

 قالمة54ماي 80جامعة  عضوا مناقشا أستاذ التعليم العالي  محمد شرقي

 (م0265-0256)تي ـا بين سنـاج مــــالي الحــــأحمد مص



 



 الإهداء

ىل القمر  ىل صاحب القلب الكبري و الصرب الطويل اإ أ ضاء حيايت و أ انر دريب من  اذليأ هدي مثرة هجدي اإ

ىل اذلي يداويين بلكامته عمتة الطريق   أ دامه هللا يل"        زيزعأ يب ال"اإ

ىل اليت محلتين تسعا و رعاتين و سقتين حبا و رضعتين حناان و عطفا حرتقت...اإ يل اليت اإ لتنري يل درب  اإ

يل س ندي و قويت و ...حيايت  يل اليت ...بعد هللا مالذياإ يل من فضل ذكرها القرأ ن و عظم شأ هنا القرأ ن اإ اإ

 أ داهما هللا يل"        أ يم الغالية"أ م يف العامل  أ غىل

يل من اكنوا و  يل من قامسوين لقمة العيش و شاركوين أ فرايح و أ حزاين  مالذياإ خوايت الك"و ملجيئ واإ  "راماإ

يل أ غىل أ خت كربى ىل س ندها يف احلياة زوهج" حنان"عطاء  اليت علمتين أ ن أ عطي للحياة  اإ عبد "ا و اإ

يل مقرها الوحيد الطيب و  "الوهاب يل اللؤلؤتني " لؤي"اإ  .".وصال"و  "هيام"واإ

يل رجايئ يف شديت و و  يل توأ م رويح احلنونة و اإ  "عبري"حيايت يف احلياة أ خيت و  ذليتاإ

يل رمز و  يل أ يخ العزيز و الصديق الويف اإ يل من جاهد يف سبيل حتقيق أ حاليم اإ  "مسري"غزيت و كراميت اإ

يل نور  .العطوف و احلنون" رائد"ادلار أ يخ ال صغر  واإ

يل عائليت الكرمية خاصة وادلي  ."بورهان"و الكتكوت "أ ية " اإ

"   أ منة و نور الهدى"ة أ خطوها يل الصديقتان الوفيتان الكرميتان الذلان شقى طريقهام معي يف لك خطو واإ 

 .أ حبكام يف هللا

يل حد اليوم يل مجيع صديقايت من الطفوةل اإ يل مجيع ال ساتذة ادلين درسوين و خاصة و  واإ السبيت " ال س تاذاإ

 ."نور الهدي بن شعبان"و ال س تاذة الكرمية   " بن شعبان

 صربينة   

 



 الإهداء

ىل قدويت يف هذه احلياة ومستشاري الأول يف مسرييت اذلي مل يبخل عيلَّ ولو  أأهدي مثرة هجدي اإ

بشق مترة اذلي يأأخذ من روحه ليقدهما يل الأس تاذ الفاضل والأب احلنون اذلي خيامصين ويرضيين 

 "أأيب الفاضل " اذلي رابين عىل الأخالق الإسالمية

ىل اليت قال عهنا الرسول  ىل جنيت فوق «اجلنة حتت أأقدام الأهمات»: صىل هللا عليه وسملاإ ، اإ

ىل اليت محلتين وهنا عىل وهن، وصهرت الليايل من أأجيل يوما بعد يوم  الأرض وما بعد املامت اإ

مدرس يت الأوىل يف احلياة، احلضن ادلائف امليلء ابحلنان، اليت من نظرة عينهيا أأكتسب " أأيم"

جناز هذا البحثالإرصار عىل مواصةل املشو   ار، اليت لولها لتعَّسَّ عيلَّ اإ

ىل الروح اليت سكنت رويح زويج  " عيل"مايضَّ حارضي ومس تقبيل، واقع ُدنَياَي وأ خريت، اإ

 اذلي كسب قليب يف احلالل

بين الرضيع  ة عيين ومثرة زوايج وهبجة حيايت اإ ىل قرَّ  "تمي هللا"اإ

ىل  ىل  :صديقي طفوليتاإ  أأول رفيق وصديق يل أأيخ الأكرب ادلكتور أأسامةس ندي الأكرب ومرشدي اإ

 (MINO)أ خر العنقود وأأحن وأأطيب قلب أأيخ الأصغر أأمين  

بنة خاليت  ىل من اكنت الأخت الكربى والصديقة يوم مل تكن يل رفيقة اإ ىل عائليت كبريها وصغريها اإ اإ

بنتهيا  الغالية أ س يا وزوهجا واإ

يل الصد يل الأخت اليت مل ينجهبا يل وادلي اإ يقة احلنونة و الرفيقة الوفية، يدي الميىن اليت وجدهتا اإ

 "صربينة"جبانيب يف الرصاء و الرضاء أأخيت 

ىل هجد ادلراسة وخاصة أأمرية ىل مجيع صديقايت وزمياليت منذ لعب الطفوةل اإ  واإ

ىل من اكد أأن  ىل نور احلق وكّون رويح وعقيل اإ ىل لك من علمتين نطق وكتابة حرف وأأرشدين اإ اإ

 " بن شعبان السبيت"ملرشف وابلأخص الأس تاذ " اتذيت الأفاضلسأأ "رسول يكون 

                                                          أ منة  



شكر وتقدير   
 حمُدك حمدا الحماديننّليم إّننا نشكرك شكر الشاكرين و ال

ف الحمد هلل والشكر هلل العلي القدير الذي أليمنا الصبر وأعاننا على إنجاز ىذه  
 المذكرة المتواضعة

بن شعبان  "بأسمى آيات الشكر واإلمتنان والتقدير لألستاذ   –بادئ ذي بدء   –نتوجو  
الذي عبَّد لنا طريق البحث من خالل توجيياتو وإرشاده فما وجد في ىذا    "السبتي

البحث من فضل ف إليو ينسب وما وجد فيو من تقصير فعلينا يحسب، ف أنعم وأكرم بو  
 أستاذًا

وي  كما نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الوفير إلى األستاذ الف اضل عبد الحميد سيسا
 رغم مرضوالذي لم يبخل علينا بوقتو وجيده  

 "قسم التاريخ واآلثار"أساتذة    كل  والشكر وكل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة وإلى

ا من قريب أو بعيد و خاصة  كما ال يفوتنا أن نتقدم بعظيم الشكر إلى كل من ساعدن
ا بنات المكتبة  ذمكتبتنا الجامعية ، و باألخص السيدين "كمال و إلياس" و كعمال  

 الخارجية.

 



  قائمة المختصرات  

 المعنى المختصر باللغة العربية الرمز
 دون طبعة د.ط

 الجزء ج
 ترجمة تر

 تصدير تص
 تحقيق تح
 تقديم تق
 جمع جم
 ميالدي م
 قسم ق
 العدد ع

 مجمة مج
 دون عدد د.ع

 دون مكان نشر د.م.ن
 دون سنة نشر د.س.ن

 صفحة ص
 الحرب العالمية األولى 1ح.ع.
 الحرب العالمية الثانية 2ح.ع.

 نجم شمال إفريقيا ن.ش.إ
 الحزب الشيوعي الفرنسي ح.ش.ف
 حزب الشعب الجزائري  ح.ش.ج
 جمعية العمماء المسممين ج.ع.م

 الديمقراطية حركة اإلنتصار لمحريات ح.إ.ح.د
 المجنة الثورية لموحدة والعمل ل.ث.و.ع



 جيش التحرير الوطني جيش.ت.و
 التحرير الوطني جبهة ج.ت.و

 الشعب الجزائري ش.ج
 الحركة الوطنية الجزائرية ح.و.ج

 الحركة المصالية ح.م
 تغريب تغ

 المنظمة الخاصة م.خ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعنى باللغة األجنبية األولى المعنى باللغة العربية
 Ibid مرجع نفسه
 Op.cit مرجع سابق

 S.I دون طبعة



 باللغة األجنبية األولى قائمة المختصرات

 المختصر باللغة األجنبية المعنى
 األولى

Armée National du Peuple Algérien A.N.P.A 

le comite révolutionaries  pour L’unité et 

l’action 

C.R.U.A 

Etoile Nord Africaine E.N.A 

Front Algérienne d’Action Démocratique F.A.A.D 

Front du Libération National F.L.N 

Le Mouvement pour le Triomphe  des Libertés 

Démocratique 

M.T.L.D 

Mouvement National Algérien M.N.A 

Organisation Secrète O.S 

Le Parti Du Peuple Algérien P.P.A 

L’union Syndicale travailleurs Algériens U.S.T.A 

 



 ـحــثـــــــــــــــــة الــبــــــــــــــــخــطـ
 ةــــــــــقدمـــــــــــــــــــمال

 اجــــــالي الحـــــــخصية مصـــــمة لشــــــــــــــترج :ل األولـــــــــــــــــــالفص

 .يةـــــيرة الذاتـــــــــالس: المبحث األول

 .لميةــــــــــيرة العـــــــالس :المبحث الثاني

 .هنيةــــــيرة المــــــــتالس: المبحث الثالث

 يــــــــاله السياســــــاج وبداية نضـــــــمصالي الح :ل الثانيــــــــــــــالفص

 .نجم شمال إفريقيادور مصالي الحاج في تأسيس : المبحث األول

 .لـــروز مصالي الحاج في مؤتمر بروكســـــــــب: المبحث الثاني

 .هــاتــاكمــقاالت مصالي ومحــــــــــإعت: المبحث الثالث

 .[م3491-3491]اج ما بين ــــــالي الحـــــمص: المبحث الرابع

 ريــــــــزائــعب الجـــاط حزب الشــــــمصالي الحاج و نش :ثــالـثـل الـفصــال

 .تأسيس حزب جديد بشعار جديد: المبحث األول

 (.م3414-3411)مصالي الحاج و اإلنتخابات البلدية  :المبحث الثاني

 .إعتقاالت مصالي الحاج و محاكماته :المبحث الثالث



 (.م3491-3491)مصالي الحاج ما بين  :المبحث الرابع

 يةــراطــــــــموقـديـريات الــــــــــحـار للـــــــــة اإلنتصـركــــــح :عـــــــرابــل الــــــفصـال

 .حركة إنتصار للحريات الديمقراطيةميالد و  م3491 اتـــــــإنتخاب: األولالمبحث 

 .هـــــــــوراتـــــــوتبل م3491ر األول ـــــــــالمؤتم: المبحث الثاني

نفج 3411أفريل  في عقاد المؤتمر الثانيــــــــإن :المبحث الثالث  .ةـــــــار األزمـــــوا 

 .عقاد المؤتمران اإلستثنائيان للمصاليين والمركزيينــــــــــــإن :المبحث الرابع

 تحـــريـــريـــةورة الــــــــاج والـثــــــــي الـحــــــــمـصال :ــســــل الــخامــــــــالــفص

 .موقف مصالي الحاج من الثورة وتأسيس الحركة الوطنية: المبحث األول

 .اليــــــــــــــــــــــــــس المصــــــــــــة بلونيـــــــــــــقضي: المبحث الثاني

 ــــــــــركةرير الوطني والحــــــــــراع بين جبهة التحــــــــس والصـــــنافـــــالت: المبحث الثالث

 .ريةـــــــزائــــــــــة  الجـــــــــــــــالوطني                 

 الخاتمة

 المالحق

 الببليوغرافيةقائمة ال

 فهرس الموضوعات 

 و الفرنسية  الملخص باللغة العربية



 



 

 مقــدمةال



مقدمةال  

 

 
 أ

 مقدمة3ال

إن كل حركات التحرر والحركات المناىضة لإلستعمار والتمييز العنصري  
عبر العالم وعمى مختمف العصور قادىا رجال متميزون مشيود ليم بالذكاء  واإلضطياد

 نيروالشجاعة والدىاء تبنوا تمك الحركات وتزعموىا ليمكنوا شعوبيم من التخمص من 
ستقالل أوطانيم اإلستعمار وجبروتو ومن اإلضطياد العنصري و ، ومن إسترجاع سيادة وا 

أبا الحركة الوطنية الذي يشيد لو التاريخ بأنو كان بحق  "أحمد مصالي الحاج "أمثمة ىؤالء
ميا، فقد تمكن ىذا الرجل من إستقطاب الجماىير وجعميا تمتف حولو وحول يزعالجزائرية و 

عيم نحو قضيتو وينجذبون إليو ويثقو فيو وينفذون أوامره ويتبّنون  آراءه وأفكاره إلى َحدِّ إندفا
والدفاع عن حقوق الشعب  صو وتفانيو ف  النضالء إخالالفداء والتضحية وذلك جّرا

ورغم ما تعرض لو ىو وأصحابو من مضايقات وسجن ونف ، إالَّ أنَّو عزم عمى  الجزائري،
أنو ىو الذي زرع ف  قموب الكثير معنى  مشواره النضال  السياس  باعتبار مواصمة

 بأنت لو ليقتنع فيما بعد اإلستقالل وحق الشعب الجزائري فيو منذ الفرصة األولى الت  سنح
كن سوى مسألة كفاح المسمح لم يوكان يرى أن إندالع ال .الكفاح المسمح ىو الحل الوحيد

عداد العدة، لكن رغم ما بذلو  من غال  مصالي الحاجوقت فقط وذلك حتى يتسّنى لو التييَّأ وا 
ستعادة إستقاللو وحري  .ة بالده ونفيس ف  سبيل الدفاع عن حقوق الشعب الجزائري وا 

 :منيا األىدافع لدراسة ىذا الموضوع جممة من افيم والدمولقد كان الم 

 األسباب الذاتية3 - أ
الشخصية الت  نسمع عنيا دون محاولة  الرغبة الشخصية ف  التعرف أكثر عمى أوال3 

فييا وف  أعماليا، مّما أغرانا وجعمنا نيدف إلى التعرف عمى شخصية  والتعمق الغوص
 مصال  الحاج.



مقدمةال  

 

 
 ب

ومعرفة  الثورة الجزائرية"و  الحركة الوطنية"ميولنا وشغفنا الكبير إلى دراسة:  ثانيا3 
 بمختمف مشاربيا ودوره ف  ثورة التحرير. وقائعيا التاريخية

سيمكننا ويساعدنا ف  التطرق  الحاج مصاليإعتقادنا بأن دراسة موضوع  ثالثا3 
 وحسب ما يتعمق بمصال  الحاج.، وحتى دراسة فترة الثورة جزئيا ةالسياسي لمسيرتو
 األسباب الموضوعية3 - ب
 االىتمام الكبير من طرف الباحثين والدارسين. لم تمق أوال3 
بعض من مذكرات عند إنيماكنا ف  اختيارنا موضوع مذكرة التخرج وجدنا  ثانيا3 

لم يغطوا كل  ولكن مصالي الحاجتطرقت إلى موضوع الزعيم  قد بقةالتخرج لمدفعات السا
 جمية بصفةالجوانب والزال الغموض يغشييا فحاولنا التعمق أكثر كما أنيم لما يتطرقوا 

لمحديث عن الحزب ونشاطاتو فإنيم يذىبون لألحزاب الت  أسسيا طيمة مسيرتو النضالية 
نجازاتو ُدون إظيار اإلىتمام الواف  إلبراز صفات وأعمال ىذا الزعيم مؤسس الحزب  وا 

اإللمام بجميع و التوضيح والتعمق قدر المستطاع  أن نضف  عميو المزيد من فأردنا وقائده،
الحاج من الثورة  جوانب شخصيتو وأعمالو وبصفة أخص وأدق فيما يتعمق بموقف مصال 

 ؟ موقفوحول غيرىم من المؤرخين والمناضمين و ار ثو الوما ى  نظرة بعد إندالعيا، و  وذلك قبل
 حيث كنا نرى أنَّ ىذا الجانب من حياة الرجل يَظُل غامضا وبق  محل جدل دائم.

إنجذابنا ألزمة حزبو والت  تتمحور خاصة حول صفة الزعامة والسمطة الفردية  ثالثا3 
 المطمقة والت  بمثابة النقطة السوداء الت  شوىت سيرة الرجل.

نجازاتو  مصالي الحاجشخصية  الرغبة ف  إثراء مكتبتنا بمذكرة جديدة حول رابعا3  وا 
 من الدراسات. ياإضافة لما سابقتكون أكثر 
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 إشكالية البحث3
نجازات وموقف   الت  لم تخُمْو من اإلنتقادات  مصالي الحاجإنَّ بدراستنا لشخصية وا 

يكاد يجمع المؤرخون عمى أنَّ الحاج مصالي يضل رغم تحتم عمينا طرح اإلشكالية التالية: 
التي تعرض لها األب الروحي لمحركة الوطنية في الجزائر، فهل يمكننا التسميم  اإلنتقادات

 بذلك؟.
ف  ىذا البحث والت  تشير بدورىا  ولعّل ىذه اإلشكالية الت  سنحاول اإلجابة عنيا 

 عديد من التساؤالت من بينيا:لم
 فمن يكون مصالي يا ترى؟ وكيف إستطاع أن يتزعم الحركة الوطنية رغم البيئة 

 والظروف الصعبة التي تربى فيها؟
كيف بدأ نضاله السياسي؟ وكيف إستطاع أن يستمر في نضاله رغم المضايقات  

 .تنتهي؟اإلستعمارية التي ال تكاد 
 .؟ ما هي األهداف التي رسمها منذ تبنيه فكرة الكفاح 
 .؟ لماذا إعتمد مصالي الحاج عمى مبدأ الزعامة والسمطة المطمقة 
 ؟. ةيلماذا لم يكن الحاج مصالي المبادر بإعطاء وقت إندالع الثورة التحرير  
 هل فعال مصالي الحاج تراجع عن فكرة الكفاح المسمح؟ 
ل له نفسه أن ي  خون وهل ُيعَقل أن ُتصدِّق أن مناضاًل بحجم مصالي الحاج تسوِّ

دعاءات إفتراها األجنحة و  التحرير؟ أم أّنه ذهب ضحية صراعمبادئه وينقمب عمى ثورة  ا 
عميه بعض اإلنتهازيين لمتخمص منه والسطو عمى قيادة الثورة ليتمكنوا من كتابة تاريخ 

 الجزائر بإسمهم طمعا في الزعامة التي كانوا ينتقدون مصالي عنها؟.

 حدود الدراسة3

 "م(6219-6291 )أحمد مصالي الحاج ما بين سنتيإن موضوع بحثنا المتمثل ف  "     
 خمس عقود.الت  تتجاوز  م(6219-6291ما بين )الذي ينحصر بدوره 
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 ما بين الجزائر وفرنسا.ة أما مجال دراستنا المكان  تنحصر بصفة خاص           

 منهج البحث3

 3إعتمدنا ف  إنجاز ىده المذكرة عم  المناىج اآلتية    

وىو منيج البحث األساس  لمموضوع ألنو يعتمد عمى التسمسل ف  المنهج الوصفي3  - أ
برازىاالوقائع التاريخية   الكرونولوج . وفقا لمتدرج وا 

ألنو استدعتنا أحداث البحث وتضارب اآلراء إلى العدول إلى  المنهج التحميمي3  - ب
تحميل الوقائع وتفسيرىا ووضع استنتاجات وخالصات خرجنا بيا لنضبط بيا المادة العممية 

 الت  تشابكت واختمفت فييا المعمومات، محاولين قراءة ىذه المعمومات من أوجو مختمفة.

 صعوبات البحث3

 ذكرة:ميتنا ف  إنجازنا ليذه المن بين الصعوبات الت  واج 

مما اضطرنا إلطالة خطة  خمسة عقود ،الت  تتجاوز روسة لمموضوع طول الفترة المد -
 البحث.
اطمعنا عمييا ألثرت  تحصل عمى بعض المصادر الميمة الت  لوعدم القدرة عمى ال -

 موضوعنا أكثر وأكثر.
 غير كاف  إلنجاز موضوع بيذه األىمية.الوقت  -

 ومراجع البحث المعتمدة3أهم مصادر 
عند معالجتنا ليذا الموضوع قمنا باالعتماد عمى مجموعة من المصادر والمراجع بنسب 

 متفاوتة حسب ما يتجاوب مع موضوعنا:
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 أوال3 المصادر3

 بنيامينلصاحبو "" (م6291-6121)"مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية  كتاب -
وترجمة تناوليعميو وباألخص ف  الفصل األول ألنو ": فيو يعتبر أكبر مصدر معتمد سطورا

 مفصمة لشخصية مصال  الحاج.
ألنو مصدر ميم ليذه الدراسة حيث «حزب الشعب الجزائري: »حمد الخطيبأل كتاب -

يتحدث بصورة موسعة عن النضال السياس  لالتجاه االستقالل  الذي يتزعمو مصال  
 .ىاألول ل الثالثةو الحاج، فاستفدنا بو ف  الفص

ف  حّد ذاتو حيث  لمحاج مصالي( م6291-6121) مذكرات مصالي الحاجكتاب:  -
 .تحدث فييا بالتفصيل عن نشأتو وبداية نشاطو السياس  خاصة حزبو نجم شمال إفريقيا

أو  سواء بالمغة العربية محمد قنانشكما اعتمدنا بصورة جمية عمى كتب المناضل  -
آفاق مغاربية المسيرة » مصال  الحاج فاعتمدنا عمى كتابو:الفرنسية، باعتباره من أصدقاء 

الخاص ذكرياتي مع مشاهير الكفاح " :وكذا كتابو «م6211ماي 81الوطنية وأحداث 
ية المؤرخين اآلخرين أمثال محفوظ قّداش ف  ق، وكذا اعتمدنا عمى كتبو مع ب"بأحمد مصالي

 .م(6299-6291 )نجم الشمال اإلفريقيكتابيما: 
: وىو عبارة عن "مصالي الحاج الزعيم المفترى عميه": عمار نجاركتاب كذلك  -

الذي تعرَّض لمِخيانة وليس   مصالي الحاجمقاالت يجيب فييا عن االتيامات الت  لحقت 
ف  الفصل الخامس بصورة جمية، ىو ومجموعة العكس، وقد اعتمدنا عمى ىذا المصدر 

 أخرى من المصادر ف  ىذا الفصل.

 المراجع3ثانيا3 

. "م6198البحث في تاريخ الجزائر الحديث "كتاب لممؤرخ إدريس خضير بعنوان:  -
 الذي اعتمدنا عميو ف  الفصل الثالث.
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، "مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطني خالل الثورة التحريرية"كتاب: -
عمى أىم المعمومات حول مصال  ف  فترة الثورة  الذي أطمَعنا "إبراهيم لونيسي"لممؤرخ 

 دة ف  تمك الفترة.مالتحريرية وأىم التصريحات لمصال  وأىم الوثائق المعت

 ومجموعة من المذكرات منيا :

 المنظمة الخاصة ونشاطها الثوري»تحت عنوان:  "بمغول زينب"مذكرة الطالبة:  -
  استفدنا منيا بصورة كبيرة ف  الفصل الرابع ألنيا تناولت فترة ِجدُّ الت («م6219-6218)

 .ح.إ ح.دحساسة شاممة لجميع أحداث 
كانت  باعتبار مذكرتو رسالة دكتوراه، الذي "بولوفة جيالل  عبد القادر" :مذكرة الطالب -

نا عمييا تحتوي عمى معمومات ِجدُّ ىامة ومفصمة بطريقة ِجدُّ واضحة ومتسمسمة مما اعتمد
ح.إ.ح.د في "ف  ىذا التسمسل مما سيل عمينا األمر بعض الش ء. والت  كانت بعنوان: 

من اكتشاف المنظمة الخاصة إلى اندالع الثورة  -عمالة وهران الخروج من النفق
 ."(م6211-6218 ية)التحريرية الجزائر 

لمثورة التحريرية الحركات الجزائرية المضادة » "لمجمعة بن زروال" هرسالة دكتورا -
: الت  كانت بيا معمومات بالنسبة لنا نادرة وألول مرة نسمع عنيا («م6211-6219)

 فأفادتنا كثيرًا ف  فصمنا األخير.
عن المجموعة ناىيك جع المعتمد عمييا ف  مدكرتنا وىذه ى  أىم المصادر والمرا   

 األخرى المتبقية الت  أفادتنا ف  إنجازه.
 خطة البحث3

و خاتمة  ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية قمنا بتقسيم مذكرتنا إلى مقدمة وخمسة فصول 
تمييا  ،عابو و فيمويتثري الموضوع و تساىم ف  إستلالخرائط و  و مجموعة من المالحق

 .ببميوغرافية و أخيرا  فيرس الموضوعاتالقائمة ال
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يتكون من ثالثة مباحث  ""ترجمة لشخصية مصالي الحاجالفصل األول جاء بعنوان  
ف  المبحث األول إلى سيرتو الذاتية منذ والدتو إلى غاية وفاتو وكذا دور  تطرقنا، أساسية 

العممية فقد كان ذو تو سير  إبراز صفاتو، أما المبحث الثان  عالجنا فيو زوجتو ف  حياتو مع
، المدرسة  أصواررادتو ف  تطوير مستواه خارج عممية محدودة دون إغفالنا جانب إ تمؤىال
بسيرتو المينية حيث ركزنا عمى الظروف القاسية الت  نشأ فييا والت  دفعت  ا الفصل وختمن

 نشاطات مينية مختمفة منذ الصغر. بو إلى احتراف
تضمن " نضاله السياسي ة مصالي الحاج وبداي"ب : أما الفصل الثان  الذي عنوناه  

، متحدثين ن.ش.إالحاج ف  تأسيس  دور مصال  تناولنا ف  المبحث األولأربعة مباحث ، 
مختمف المراحل الت  مّر بيا مصال  الحاج إلى غاية تأسيسو ألول حزب سياس   عن
بروز مصال  الحاج ف  مؤتمر بروكسل ل رنسا، أما بالنسبة لممبحث الثان  تطرقنا فيوبف

نا عن نشاطات النجم باالستقالل، وف  المبحث الثالث تحدثفيو المناىض لالستعمار مناديا 
كانت لو الذي يصال مطالبو إلى مسامع المستعمر وردود الفعل الفرنسية وذلك من أجل إ

 مختتمين بالمبحث الرابع ،ردود فعل عنيفة تمثمت خاصة ف  مطاردة الزعماء وحل الحزب
بموم فيوليت والمؤتمر اإلسالم ، فيذا من مشروع موقف مصال  الحاج درسنا فيو الذي 
االستقاللية، مما أدى بو إلى عقد تجمع ئو ادئيما تتنافى مع مبادير رفضيما ألن مباألخ

لقاء خطاب معارض لممؤتمر.  شعب  بالممعب البمدي وا 
أربعة مباحث  وفي تناولنا مصالي الحاج ونشاط ح.ش.ج"" عنوانبالفصل الثالث  أما 
فيو يعتبر استمرارية لنجم شعار جديد بتأسيس حزب جديد  وعالجنا ف  المبحث األول كذلك

مصال  الحاج فيو  درسناجديد، أما المبحث الثان   شعارشمال إفريقيا تحت اسم جديد و 
وذلك بترشحو لالنتخابات عمى الرغم من  م7393م إلى 7391من  واالنتخابات البمدية

مصال  ومحاكماتو فيو تعرض وجوده ف  السجن، وف  المبحث الثالث تحدثنا عن اعتقاالت 
بالمبحث لمكثير من المضايقات واالعتقاالت وحكم عميو ف  العديد من المرات، خاتمين 
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( وذلك بمشاركتو ف  بيان الشعب الجزائري م7391-7399مصال  الحاج ما بين ) الرابع
من أجل إطالق  م7391ماي  8و 7وحركة أحباب البيان والحرية، باإلضافة إلى مظاىرات 

 سراحو.
أدرجناه ف  أربعة  "حركة االنتصار لمحريات الديمقراطيةعنوان: " تحتوالفصل الرابع  
ة االنتصار لمحريات م وميالد حرك7391تحدثنا ف  المبحث األول عن انتخابات ، مباحث

 التزوير من ونجاحو ف  االنتخابات عمى الرغم م7391ف  الثان  من نوفمبر الديمقراطية 
ل         األولممؤتمر طرقنا لت المبحث الثان  قامت بو اإلدارة االستعمارية، أماالذي 

والفعمية الت  بدأ منيا اإلنقسام داخل  األولىفيو المحطة  وتبموراتو م7391)ح.إ.ح.د(
انعقاد  ى، أما بالنسبة لممبحث الثالث عالجنا فيو الحركة ونتيجة لذلك ظيرت أزمات أخر 

 ستثنائياناإلالمؤتمران  يرا درسناوانفجار األزمة. و أخ م7319  ف  أفريل المؤتمر الثان
عقد دىب كل طرف إلى و نتيجة لدلك  لممصاليين والمركزيين موضحين الخالف بينيما

إلى ثالث تيارات مختمفة الرؤى  ظيور إنقسام ف  الحركةمما أدى إلى  مؤتمر خاص بيم
 األفكار لتندلع الثورة من صمب ىده الحركة. و 

الذي " مصالي الحاج والثورة التحريريةجاء بعنوان: " أما الفصل الخامس واألخير فقد 
ف  المبحث األول: موقف مصال  الحاج من  ينتناولمثالثة مباحث أساسية ، خصصنا فيو 

، أما  ياعالثورة وتأسيس الحركة الوطنية محاولين إبراز موقفو من الثورة قبل وبعد اندال
ف   (ح.و.ج) لالذي كان انضمامو  ونيس المصال ية بمقض عن فيو المبحث الثان  عرجنا

ظيار إخالصو لمصال  الحاج   و.ت.يشجلقضية مموزة الت  قام بيا  كما تطرقنا، البداية وا 
وف  آخر  مجيش الفرنس  ،ل ذريعة لالنضمامبمونيس اتخذىا  ضد المصاليين وىذه الحادثة

وخاصة  .وج.ت و ح.و.جالتنافس والصراع المذين بديا واِضحْيِن بين  ىذا الفصل أدرجنا
وف  نفس الصدد عرَّجنا عمى موضوع انضمام ن عن قرارات مؤتمر الصومام ،بعد اإلعال

 .صاليين إلى جبية التحرير الوطن الم
جاباتعن عبارة  موضوعنا بخالصة أو خاتمة  خاتمين مطروحة الألسئمة عن ا إستنتاجات وا 

ثرائو.  وىذا لإللمام بموضوع البحث وا 



   

 الفصل األول :

جترجمة لشخصية مصالي الحا   

 المبحث األول : السيرة الذاتية

 المبحث الثاني : السيرة العلمية

 المبحث الثالث: السيرة المهنية
 



ترجمة لشخصية مصالي الحاج                                الفصل األول               
 

 
10 

 السيرة الذاتية المبحث األول:
 :مولده ونسبو 
 فيما يتعمق بميمة ويوم ميالده: إختالفاوجدنا  مصالي الحاجا لسيرة من خالل دراستن 
ولد  الحاج مصاليبأن  الكفاح""ذكرياتي مع مشاىير :  في مؤلفو محمد قنانشيذكر  
في دار قادري بالدرب الفوقي ]نيج باب الحياد اآلن[، ففي الشجرة  م7181ماي71يوم 

 .1ي بوزيان بمصميحجي بن س بن ولد أحمدالعائمية لبمدية تممسان نجده مسجال بحجي 
جاء إلى العالم  م7181 ماي 71إلى  71يذكر بأّنو في ليمة  مين سطورابنياأما  

كان ىو المولود و  "أحمد" اسم، وأطمق عميو أبوه  مصالي بتممسانغالم أنجبتو عائمة 
 .2األخير
 م7181 ماي 71و ولد في يقول: بأن محمد الشريف ولد الحسينبينما نجد  
 .3بتممسان

 مذكرات من بينياخص نأما القول األرجح الذي تتفق عميو ُجل المصادر والمراجع والتي     
 .مصالي الحاج الخاصة بو

في تممسان  م7181 ماي 71 مأورد بأنو حسب الحالة المدنية الفرنسية قد ولد يو فقد  
 .4"الحاج أحمد مصالي"، من والد إسمو  في عمالة وىران

  

                                                 

 .08، ص5001محمد ڤنانش: ذكريات مع مشاىير الكفاح، د.ط، دار القصبة، الجزائر،  1 
م[، د.ط، تر: الصادق عماري ماضي، منشورات 7811-7181بنيامين سطورا: مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية ] 2 

 71،19ص ،5008بعين لإلستقالل، الجزائر، الذكرى األر 
 7815جويمية1إلى إستقالل الجزائر في م 7811لمذاكرة = من المنظمة الخاصةمحمد الشريف ولد الحسين: عناصر  3 

جيش التحرير الوطني الوالية الرابعة،  –تمجيدا لشيدائنا األبرار وسرد واقعي لمعارك كومندوسي الزبير وكتيبة الحمدانية 
 .3، ص5008الجزائر، ة الثانية، د.ط، دار القصبة، طقالمن

عبد العزيز بوتفميقة، تر: محمد المعراجي، تص:(، د.ط،م7831-7181مذكرات مصالي الحاج ) مصالي الحاج:4
 .08، ص5001، الجزائر، ANEPمنشورات 
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 1.*كما نجد أن آباء مصالي ينتمون إلى عائمة قديمة في تممسان من أصل كرغمي
إسبانيا ووالده فأبوه مولود بوجدة بالمغرب حيث ىاجر جده إلييا بعد إعادة غزو  

أًبا ومرشدا ثقافيا وقدوة خالل شبابو  لمصالي الحاج، فكان بالنسبة **ينتمي إلى زاوية درقاوة
ة الفرنسية إلى إسما حولتو الحالة المدني ***2الباكر، واألخير كان ينتمي إلى عائمة مسمي

وولدين[ أما أمو من ]أربع بنات  ستة أبناءمصالي وقد كان يعوز أسرتو الكبيرة المكونة من 
 .3م 1922توفيت سنة "أفطيمة"عائمة ساري حاج الدين إسميا 

 
 
 
 
 

                                                 
)أنظر: بنيامين سطوَرا، مصدر  .عرب األندلس في القرن السادس عشروالمقصود بو زواج عقد بين األتراك و  كرغمي: *

 (.78سابق، ص
  .78، صنفسو 1 

 
مؤسسيا ىو الشيخ محمد العربي بن أحمد البوبريجي الدرقاوي من أصل مغربي وزاويتو مخصصة لمتعميم  زاوية درقاوة: **

أسست في المغرب، جاء الشاب عبد القادر بن الشريف من قبيمة  أوالد بمبل فصار  التي وإلواء المريدين ففي ىذه الزاوية
= نشأتيا وتطورىا، د.ط، تر: محمد الصغير  لما ومقدما لمزاوية في الجزائر. )أنظر: محفوظ سماتي: األمة الجزائريةاع

 .81، ص5008بناني وعبد العزيز بوشعيب، منشورات دحمب، الجزائر، 
 78يعني ساكن الموصل )أنظر: بنيامين سطورا: مصدر سابق، ص مسمي: ***

 .78، صنفسو 2
3

ميسانس في التاريخ العام، ال[، شيادة م7811-7181خواتمية، وردية سناني: أحمد مصالي الحاج والثورة الجزائرية ]نورة  
، 5005التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، :العموم اإلنسانية واإلجتماعية، قإشراف: عبد الكريم بوصفصاف، كمية 

 .70ص
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 :نشأتو 
 قد صرح بأن: مصاليويذكر أنَّ  

فوجيتو أمو أما  ،طفولتو الشديدة الفقر في تممسان جعمت والده يحثو عمى االرتباط باألرض
 "بنقفالت"وبعد وفاتيا تكمفت الجدة  إلى اإلرتباط بالدين عن طريق والدىا الذي كان قاضيا،

 .1بتربيتو
، فالغرفة التي كان يسكنيا مع أىمو  وقد كانت حياتو في صغره حياة معاناة وعذاب 

إضطروا لمغادرتيا ألّن جدتو باعتيا قبل وفاتيا، فإنتقموا خارج تممسان تبعا لعمل والده في 
أنيم عادوا مرة أخرى إلى تمك المدينة  مزرعة أحد المعمرين الذي قدم ليم مسكنا صغيرا، إالّ 

 .2وسكنوا في حي الرحيبة بمساعدة أىل والدتو
 والمحصول   من  حيث أن عائمتو كانت مكونة من خمسة أفراد تعيش من قسمتيم 

أثناء السنة كانوا يعيشون من خبز الشعير والتين المجفف وبعض الحمويات المصنوعة من 
يستدينون من  وكانوا في غالب األحيان، ر المصبرة والخض الذرة وزيت الجوز والبطاطا

يب وال بال الطلم يكونوا يعرفون ،  صاحب الدكان لنتمكن من المرور إلى السنة القادمة
و ، أما بيتو يتكون من غرفة واحدة  متداوي بياممرضة حيث كانت األرض ىي البديل لال

 .3جاجاتعددا قميال من النعاج والعنزات وبعض الديممكون 
التي  4"إميمي لوسكان"عمى فتاة فرنسية تدعى  مصاليتعرف وفي فترة شبابو ،  

  .1"جنينا" وطفمة إسميا "عميتأثرت بقوة شخصيتو فتزوجيا وأنجب منيا طفال إسمو "

                                                 

ميسانس في التاريخ العام، ال[، شيادة م7811-7181الحاج والثورة الجزائرية ]نورة خواتمية، وردية سناني: أحمد مصالي  1 
، 5005، التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة:العموم اإلنسانية واإلجتماعية، قإشراف: عبد الكريم بوصفصاف، كمية 

 .70ص
، المؤسسة 7واإلجتماعي، د.ط، ججذوره التاريخية والوطنية ونشاطو السياسي =أحمد الخطيب: حزب الشعب الجزائري  2 

 .775، ص7811الجزائر، الوطنية لمكتاب، 
 .78مصالي الحاج: مصدر سابق، ص 3 

4 Mahfoud kadache : histoire du nationalisme algérien, Tome1, ENAG, Algérie, 2010, p172. 
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إنتقمت  م7831وفي سنة  ،بتممسان أكثر من سبعة أشير مصاليولقد أقامت السيدة  
من فرنسا وقد ظيرت بجانبو في أولى مظاىرات من نوعيا  مصاليإلى العاصمة حينما عاد 

، م7831 جويمية( تحت العمم الوطني الذي كان من صنع يدييا في فرنسا71في الجزائر )
 .2الذي وصل إلى العاصمة ) العمم(ثم شاركت بصنعو مرة أخرى بتممسان وىو نفسو

، كما  جريدة األمةيممي عمييا المقاالت التي كانت تنشر في  الحاج مصاليوكان  
وقد ألقت  ،عندما كان في السجن مصاليأنيا قامت بميمة اإلتصال بين قيادة الحزب وبين 

أكتوبر  75توفيت في و ، م7831 خطابا حماسيا في إجتماع لفرع المؤتمر اإلسالمي سنة
 .3بالعاصمة الجزائرية م7811
 :صفاتو الُخمقية والَخمقية 

 مقية:صفاتو الخ . أ
 . 4أشقر صافي العينين ، بيي الطمعة -
، فكان يقوم كل صباح بتمارين  ، يحب بذل الجيد العضمي طويل القامة قوي البنية -

 .5رياضية وىو عاري الصدر
سنة عودتو من فرنسا  بعد، وبعد زيارتو لتممسان  ذو لحية طويمة وذو مشية مستقيمة -

،  خيزرانتو األنيقةوصف بأنو يرتدي بذلتو األوروبية وطربوشو التركي الطويل و  م7851
 .6وكانت الموّدة آنذاك واألناقة تستدعييا

 صفاتو الُخُمقية: . ب
 .1نشيطا مناضال ، كان مصالي الحاج يتميز بفصاحتو وشجاعتو وبقوة شخصيتو -

                                                                                                                                                         

 .71صنورة خواتمية، وردية سناني: مرجع سابق،  1 
 .31-33سابق، صمحمد ڤنانش: مصدر  2 
 .753-755سابق، ص مصدر أحمد الخطيب، 3 
 .78بنيامين سطورا، مصدر سابق، ص  4
 .71نورة خواتمية، وردية سناني: مرجع سابق، ص 5 
 .10،-77مصدر سابق، ص ذكرياتي مع مشاىير الكفاح ، محمد ڤنانش: 6 
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رياضيا محبا لمفنون والثقافة خاصة  ، وأخالق عالية إكتسبيا من التربية الدينية -
المسرح والموسيقى وحولتو ثقافتو ومطالعتو الكثيرة إلى شخصية ذات قدرة عالية عمى التنظيم 

بالثورية ضد  مصالي، كما تميز  والنضال والدفاع المستميت عن الحق بالحجة واإلقناع
 .2الظمم والقير واإلستغالل

قائما بالفرائض يقيم صمواتو الخمس ويصوم  وكان في فترتو األولى عميق اإليمان -
ذا استسمم ل رمضان ولم يعاقر الخمر ولم يكن يدخن بعض الغوايات فإنو كان يذىب ، وا 

 .3أ في نير غارونليتوض
 :مقومات شخصيتو 
القدوة والمرشد  لمصالي الحاج: فوالده يعتبر بالنسبة  الجو العائمي وحسن التربية -

يقول  مصالي الحاجفحسب ما أورد صحفي فرنسي بجمع ذكريات  ، الثقافي في آن واحد
روي لي مصالي طفولتو الشديدة البؤس في تممسان وكيف أّدت قصة  »بأن األخير: 

فيو فقد كان األب  ريعان شبابو إلى إحداث "أول صدمة وطنية"رواىا لو والده وىو في 
، قال: عندما أفكر  يقوم بدورات الحراسة في الميالي الباردة ولدى دخولو البيت في الميل

ووعي بأن  مصاليمن ىذه العبارة تفطن و  « في أنو يجب حراسة أولئك الذين سرقوا بالدنا
مح إن أبي جعمني أفيم ضرورة الكفاح المس »بالده قد سرقت منو فذكر لمصحافي قائال: 

 .4«إلسترجاع كرامتنا

                                                                                                                                                         

 .511، ص5077دار األمة، الجزائر،  ،7م(، د.ط، ج7838-7878محفوظ قداش: الحركة الوطنية الجزائرية ) 1 
 .113، ص5001، دار المعرفة، الجزائر، 7م(، د.ط، ج7118-7130بشير بالح: تاريخ الجزائر المعاصر من ) 2 
 .51بنيامين سطورا: مصدر سابق، ص 3 
 .11-13، ص5001، دار المعرفة، الجزائر، 3حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجميورية، ط 4 
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عند دخولو المدرسة األىمية الفرنسية بتممسان أثر فيو واقع التمييز الذي الحظو و      
وكذا إىانة  ،بإىتمام المدرسة بتاريخ فرنسا والتغييب التام لتاريخ وجغرافية وطنو الجزائر

ستغالل الجزائريين  .1شخصيتو الثائرة مصالي. ىنا بنى  وا 
كان يوجد في تممسان تقميد حضاري متقدم عمى اإلستيطان  : الحضارية تأثير التقاليد -

ت تعيش فيو عائمة كان، فسكان حي الرحيبة الذي  ىو تنظيم الحياة اإلجتماعية المتين
 .2كانت تجمع روابط متينة جدا مصالي
ترك في حياتو أثر عميق فقد  حدث كبير، مصالي أيقض م7877في سنة  : اليجرة -

وىم ييجرون مدينتيم فراًرا من جور االستعمار سواء نحو المشرق *شاىد أىل مدينة تممسان
 .3العربي اإلسالمي أو إستقرارىم في تونس

ومن بينيا صدى األحداث  الحاج مصاليما يحدث في العالم إلى أسماع  وصول -
التركي ويقظة الوطنية المصرية التي وصمت  اإلنبعاثالتي ىزت الشرق األوسط المتمثمة في 

، كل ىذا وىو اليزال  ، بفضل الحج الجرائد والكتب والمجالتإلى الجزائر عن طريق تدفق 
 شابا يافعا.

يث الصرامة والكالم ادمن خالل أحم 7800)النخبة( منذ  نشاطات الشباب الجزائريين -
 مصالي الحاج.الحماسي الذي أثر في أحاسيس 

                                                 

، 5070، دار المعرفة، الجزائر، 5م[، د.ط، ج7818-7130رابح لونيسي وآخرون: تاريخ الجزائر المعاصر ] 1 
 .777ص
 .71مصالي الحاج: مصدر سابق، ص 2 
: ىي مدينة قديمة في شمال غرب الجزائر تمقى بمؤلؤة المغرب الكبير فيي تسخر بتاريخ حافل ميز الحقب تممسان *

عاقبة، فمقد كانت قمعة حضارية خالل الفتوحات اإلسالمية لتتحول إلى عاصمة سياسية كبيرة. واألزمنة التاريخية المت
م والعمماء واألولياء الصالحين حتى أصبحت منارة عممية وثقافية تضاىي كبريات الحواضر اإلسالمية، كما مإشتيرت بالع

، الدار المصرية 7د.لؤلؤة المغرب العربي،  تممسان = شكمت رصيفا تجاريا ومحطة عبور تجارية )أنظر: محمد عثمان:
 (.1-3، ص5073لمكتاب، القاىرة، 

 .35-37، ص7811، دار النفائس، بيروت، 7الصراع السياسي، د. =م العسيمي: نيج الثورة الجزائريةبسا 3 
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من األىالي ال يمكنو أن يتمتع بنفس الحقوق  اإلدارة العسكرية بصفتوقوانين  -
، إضافة إلى إستحالة التعبير بحرية في الجزائر تطبيقا لقانون  المخصصة لمفرنسيين

 األىالي.
إكتشاف الحركة اإلصالحية وذلك من خالل زيارة األمير خالد بتممسان في سنة  

78551. 
إثر محاضرة لو بقاعة الميندسين المدنيين  خالد األميروفي باريس إعتنق فكرة   

ْنساق وراء األفكار الديموقراطية التي كانت تّروج ليا  أحمد بيمولبرئاسة  "األحزاب ، وا 
وتابع  في الحزب الشيوعي فإنخرط،  كما جذبتو األوساط الثورية ، اليسارية المتطرفة 

لإلطارات ويبدو أنيا لم تؤثر فيو لنفوره من بعض  "Bobigny مدرسة بوبينو"دروسو في 
 .2مواقف الحزب الشيوعي

يتمثل في الشيادة  مصالي الحاجدور في بروز شخصية لو  ىناك عامل سابق كان  
ولو كانت الشبيبة اإلسالمية كميا عمى »وىي:  أرسالن شكيبالتي شيد لو بيا األمير 

يراتو وعززت و بخولقد دعمت ىذه الشيادة إيمان «لتحرر اإلسالم من زمن طويل نمطو
في عالقتو بالحزب  هفجعمو يؤكد الخط السياسي الذي إعتمد ، إعتقاده بأنو القائد المميم

 .3اممة بفرنساالوطنية العالشيوعي ثم بدأ يمارس دور الحكم بين مختمف الجمعيات والمجان 
 :وفاتو 

 تظير مصالي الحاجلمرض الذي أصاب بدأت أعراض ا م7810ابتداءا من سنة   
في  مصالي الحاج *ديشبزيلإيف بحياتو، وقد وصف  ىوىو مرض السرطان الذي أود

                                                 

 .31،31 ، 55،35 ،57يامين سطورا، مصدر سابق، ص بن 1 
م( = نجم شمال إفريقيا وحزب 7838-7871إلى فرنسا بين الحربين )عبد الحميد زوزو: الدور السياسي لميجرة  2 

 .18، ص5001الشعب، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، 5075عبد الحميد زوزو: الفكر السياسي لمحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية، د.ط، دار ىومة، الجزائر،  3 
 .131ص

 ق مصالي الحاج.: محامي وصديإيف ديشبزيل *
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إن الرجل العجوز كان يتابع بإىتمام وشغفو مجرى األحداث عبر  »سنواتو األخيرة، قائال: 
فمسفًة من عظمة نضالو  العالم، رغم أن القدر وضعو بعيدا عن السمطة ولكنو إستخرج

 تدىورت حالتو الصحية وعند نقمو إلى عيادة شارع "أصاص"م  7811وفي فيفري  « وِمَحِنو
 .1، وال نعرف ما يقصده من ذلك« مازال يمزمني خمس سنوات »قال لصيره: 

. وفي 3م7811جوان  03يوم  2ى إلى أن وافتو المنيةفخالليا كان يعيش في المن  
السادس جوان حمل جثمانو إلى مرسيميا ومنيا إلى الجزائر، ولما وصل نقل إلى بيتو في 

، وأنشد  ، وفي الصباح نقل جثمانو إلى المسجد وُصمَِّي عميو تممسان وقضى الميمة ىنالك
، وقبل دفنو ألقي خطاب ُذكِّر  لُيحمل عمى األكتاف إلى مقبرة تممسان ، نشيُد حزب الشعب

 4كبير من الشبان وقدامى مناضمي حزبو جمع، وحضر الجنازة  خصال الرجلنضال و 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .78-71نورة خواتمية، وردية سناني: مرجع سابق، ص1 
م(، شيادة 7815-7818إنعكاساتيا عمى مستقبل الجزائر ) : سياسة تقرير المصير الفرنسية و عبد الرحمن بوقارة2 

: والعموم اإلسالمية، ق العموم اإلجتماعية الماجيستر في التاريخ الحديث والمعاصر، تحت إشراف: لمياء بوقريوة، كمية
 .71، ص5071العموم اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 في التاريخ الحديث والمعاصر، ريستج، شيادة الما-نموذجا  –محمد الدام: السجون الفرنسية بالجزائر سجن المبيز 3 
لخضر،  الحاج العموم اإلنسانية، جامعة :، قإلجتماعية والعموم اإلسالميةإشراف: حسينة حماميد، كمية العموم اإلنسانية وا

 .1، ص5075باتنة، 
 .78نورة خواتمية، وردية سناتي: مرجع سابق، ص4 
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 :المبحث الثاني: السيرة العممية
يتمقاه سنوقشت مسألُة نوعية التعميم الذي  الحاج مصاليعمر في سن السابعة من   

         عمى ذىابو إلى المدرسة العربية وتعمم أمو أصرت حيث ، والتي كانت عمى أشدىا بين أبويو
سجمو في مدرسة ، ف ، أما والده فكان يريد أن يبدأ دراستو بالمغة الفرنسية حروفيا جيدا

وىي مفتوحة لمعرب والفرنسيين معا وكان المعممون ينتمون إلى الفئتين، وكان معممو  "ديسيو"
 .1العربيةفرنسيا يتكمم القميل من  "ساليسي"السيد 

كان يدرس تاريخ الجزائر وجغرافيتيا لمدة أسبوعين أو ثالثة خالل المدرسة وفي ىذه   
، وقد الحظ اإلختالف والفرق بين ما  بينما كان تاريخ فرنسا يدرس يوميا، السنوات األولى 

 ، كما تمقى يتمقاه في المدرسة وما يشاىده في الواقع من الصرامة اليومية لقانون األىالي
شأ عمى الطريقة الدرقاوية في زاوية الحاج محمد بن يمس ن. ف تربيتو الدينية منذ صغره

 .2بتممسان
إن الظروف الصعبة في الوسط الذي نشأ فيو لم تُِتح لو فرصة التعميم إال صورة   

 .3حيث دخل الكتاب العربي بجامع سيدي الوّزان بتممسان ، محدودة ألنو من عائمة فقيرة
 .4وقد حفظ عدة أحزاب من القرآن الكريم، وىذا قبل تردُّده عمى المدرسة الكولونيالية      

  

                                                 

 .71-71مصالي الحاج، مصدر سابق، ص 1 
منال شرقي: أزمة حركة إنتصار الحريات الديموقراطية وتأثيرىا عمى إندالع الثورة التحريرية، شيادة الماستر في التاريخ  2 

نية، جامعة محمدخيضر، العموم اإلنسا :المعاصر، إشراف: مسعودي مزىودي، كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية، ق
 .8، ص5075بسكرة، 

ماستر في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية، الم(، شيادة 7815-7851رابح رضا: مظاىر النضال المغاربي المشترك )3 
 .5، ص5071ر بمقايد، تممسان، التاريخ وعمم اآلثار، جامعة أبي بك :اعية، قكمية العموم اإلنسانية واإلجتم

، 7888م(، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، 7830-7130ين فرنسا والمستوطنين )ب صالح عباد: الجزائر4 
 .571ص
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القيام وحاول  ، عاد إلى المدرسة مثقال بالسنوات التي إبتعد عنيام  7873وفي سنة       
، إاّل أنو في عام  ة منو في الحصول عمى الشيادة اإلبتدائيةبمجيود لتحصيل ما فاتو رغب

 .1، وترك المدرسة في نفس السنة فشل في النجاح لضعفو في مادة الحسابم  7871
 .2متأرجحا بين المدرسة القرآنية واألعمال البسيطة مصالي الحاجفعاش   
أن باريس توّفر لو ولغيره إمكانيات اإلطالع العممي والنشاط  مصالي الحاجوقد شعر   

 .3السياسي
،  الخدمة العسكرية وتو الذىنية التي أيقضتيا فيفعزم حينئذ عمى تطوير ثقافتو وقدرا  

 واشترى كمنجة بالنقود التي إّدخرىا وتابع دروسا في القميعة ،فقد تعمم الموسيقى والسولفاج 
ر بيمة  يد عمى  .4طوال شيور لمسابقة في التربية البدنية أجراىا بتممسانأحد األساتذة وحضَّ

عمى تمقي الدروس في معيد الدراسات  بضواشاب  وبعد ىجرتو إلى فرنسا وىو  
حيث  Bordeaux."5 جامعة بوردو  "ور لعدة محاضرات في، كما إستطاع الحض الشرقية

 ونوجامعة السربإىتم بتثقيف نفسو فسجل نفسو كمستمع حر لممحاضرات في ىذه المدرسة 
ن  ،والفكرمثمما كان يطالع كثيرا كتب التاريخ والسياسة واإلقتصاد  والمعيد الفرنسي فكان يدوِّ

 .6كل مالحظة أو معمومة جديدة قرأىا أو إستنتاج توصل إليو من خالل مطالعاتو المتنوعة

                                                 

 .750-778سابق، ص  مصدرأحمد الخطيب: 1 
 .75سابق، صنورة خواتمية، وردية سنمني: مرجع 2 
 .753المرجع السابق، صأحمد الخطيب:3 
 .31بنيامين سطورا: مصدر سابق، ص4 
ر في التاريخ يست(، شيادة الماجم7815-7811رياض بودالعة: القيم الديموقراطية في الثورة التحريرية الجزائرية )5 

خ، جامعة منتوري، واإلجتماعية، قسم التاريالحديث والمعاصر، إشراف: عبد الكريم بوصفصاف، كمية العموم اإلنسانية 
 .51،ص5001قسنطينة، 

 .775رابح لونيسي وآخرون: مرجع سابق، ص6 
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إلى ، بعد سفره  تممسانفي صغره ب طباء الذي كان متصال بيافقد ساىمت عائمة أحد األ    
الكتب التاريخية الثورية لمطالعتيا والّتسمِّي ا من خالل تقديم ليالثقافي  وتكوينرنسا، في ف

 .1بيا
في تممسان عمى المطالعة رغبة في زيادة معرفتو بتاريخ العرب  بواضكما   

 " Trente deux ans àإثنان وثالثون عاما عبر اإلسالم =  "والمسممين، فطالع كتاب: 
travers l’Islam  ليون روش  : لممؤلفLion Roches ،  :حضارة العرب في  "كتاب

جوستاف :  لممؤلف " LA civilisation des Arabes en Espagne"إسبانيا = 
إنضم إلى جمعية أصدقاء الكتاب حيث تعمم أصول الكالم  و ،   Justave Lebonلوبون

، حاول م 7855، وعندما بدأت األفكار الشيوعية تتسرب إلى تممسان عام  والخطابة
، وقد أعجب بدفاع الشيوعيين عن مصالح العمال  دون التأثر بيا يااإلطالع عمى أىداف

 .2رةموالفالحين وبتأييدىم لمشعوب المستع
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 .35سابق، ص مصدرش: ذكريات مع مشاىير الكفاح، محمد ڤنان 1 
 .757سابق، ص مصدرأحمد الخطيب:  2 
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  المبحث الثالث: السيرة المينية
، ففي سن التاسعة كان  في وقت مبكر إلى مغادرة المدرسة مصالي الحاجإضطر   

 .1حاّلقا متمّرنا
 مصنع التبغ  كما إشتغل في، ّقاال وعمره عشر سنوات بعدىا عمل إسكافيا ثم ب  

األكياس لكنو ُفِصل عن العمل بسبب القوانين  كممصق لمطوابع عمى عمب السجائر و
، حيث أّن إحداىا تمنع أرباب العمل من تشغيل  الجديدة التي صدرت وثمَّ التصويت عمييا

مسَّ ىذا القانون مصالي  عمال صغار والتي حدَّد سنيم بأقل من أربعة عشر سنة وقد
 .2الحاج

كصبي بقال وكان عميو أن يعمل وقبميا وىو في سن العاشرة إنفصل عن أىمو لكي   
 .3يعيش بمفرده في الجزء الخمفي من المحلّ 

كما اشتعل بمحل لصناعة األحاذية ثم بائعا بأحد المتاجر بمدينة الحنايا قرب   
 .4تممسان

 .5الجبية األوروبيةعمى جّند في الجيش الفرنسي وحارب  7وخالل ح.ع.  
 

                                                 

 .55: مصدر سابق، صجمصالي الحا 1 
 .8منال شرقي: مرجع سابق، ص 2 
 .55المصدر السابق، ص مصالي الحاج: 3 

، (م7815-7811 ) ي السبتي: عالقة جبية التحرير الوطني الجزائرية بالمممكة المغربية أثناء الثورة التحريريةتغيال 4 
والعموم  واالجتماعيةشيادة دكتوراة العموم في التاريخ الحديث والمعاصر، تحت إشراف: عمي آجقو، كمية العموم اإلنسانية 

 .11، ص5008، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العموم اإلنسانية :اإلسالمية، ق
، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 5، ج1، طم(7830-7800)أبو القاسم سعد اهلل: تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  5 

 .311، ص7885
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، عاد بعدىا إلى  برتبة رقيبم 7850ثم ُسرِّح سنة م ، 7871كان ىذا التجنيد عام   
ليا بوعيو ل بيا مدة قصيرة تعّرف خالفإشتغ  م7857فيفري  51ذلك يوم وكان  1تممسان

 .2ظروف العمل المزرية الجديد الذي إكتسبو من خالل 
وذكر بأنو قد عمل عند خمسة  ،3" وامتين عدة حرفديكارتب التجارة مع خالو في قرية "رّ ج

ال واحد منيم حدد لو  كما أنو أّكد بأن و،الجندية  تسريحو منأرباب عمل عمى األقل بعد 
ساعات العمل وال مرتبا وال شروط العمل أو أيام الراحة ولذلك لم يكن لو في ذلك الوقت 

 .4دة نحو المشرقطموٌح  مؤكَّ 
ع نأين عمل في مص م 7853وبعدىا غادر الجزائر نحو فرنسا حيث استقر بباريس سنة     
، ثم انتقل إلى معمل إلعداد الصناديق الخشبية 506، ثم عمل بمصنع النسيج بالدائرة 5رونو

ا دلصير و صب الحنفيات و أدواتيا و كان ىعمل بمصنع م 7851الخشبية وفي سنة 
ولذلك لم يتحمل العمل فيو  ، مصالي الحاج في حياتوألعمال التي مارسيا العمل من أشق ا
إنتقل بعدىا إلى مؤسسة لبيع القبعات وفي إنتظار لبدء العمل بالمؤسسة، فألكثر من شيرين 

وكان يرسل إليو  "عبد الرحمن"عمل بائعا متجواًل ثم اتصل بو صديق لو من تممسان ُيدعى 
مصالي يعرضيا عمى الطرقات لبْيعيا لممارة وقد ُسرَّ كثيرا بيذا وكان  ،بعض أعمالو اليدوية

عمل بمغازة في شارع األوّبرا لتسميم البضائع في الفنادق الكبرى م 7851وفي  .7العمل
 .8فرنك في األسبوعخمسمائة واستقبال الزبائن بمبمغ 

                                                 

 .301-303، ص5008،دار المعرفة،الجزائر،7الجزائر بوابة التاريخ=الجزائر عامة ،د.ط ،جعمار عمورة، نبيل دادوة: 1 
 .11حميد عبد القادر: مرجع سابق، ص 2 
 .35محمد ڤنانش: ذكرياتي مع مشاىير الكفاح، مصدر سابق، ص 3 
 .33بق، صابنيامين سطورا: مصدر س 4 
 .301مرجع سابق، ص ،7الجزائر بوابة التاريخ=الجزائر عامة،ج. عمار عمورة، نبيل دادوة: 5 
 .17سابق، صالمصدر البنيامين سطورا:  6 
 .753سابق، ص مصدرأحمد الخطيب:  7 
 .73نورة خواتمية، وردية سناني: مرجع سابق، ص 8 
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كما مارس  ، اشتغل في مؤسسة لممالبس الجاىزة لمنساء واألطفال م  7851وفي سنة     
مينة تاجر متجول لبيع الجوارب في األسواق وكان راضيا  م(7833و  7851)ما بين سنتي 

 .1بيذا العمل الذي ُيوفِّر لو بعض الوقت لمتفرُِّغ لمنشاط السياسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 .15بنيامين سطورا: مصدر سابق، ص 1 



 

 ل الثاني :ــــالفص

 مصالي الحاج و بداية نضاله السياسي

: دور مصالي الحاج في تأسيس نجم شمال  المبحث األول  
 إفريقيا.                

 ئمر بروكسل.ؤ بروز مصالي الحاج في م : المبحث الثاني

 : نشاطات النجم و ردود الفعل الفرنسية.المبحث الثالث

: مصالي الحاج و موقفه من مشروع بلوم   المبحث الرابع
 .و المؤتمر اإلسالمي  فيوليت
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 نجم شمال إفريقيا المبحث األول: دور مصالي الحاج في تأسيس 
ىيئًة خاصًة  األمير خالدمع مصالي الحاج  أّلؼ قبؿ تأسيس نجـ شماؿ إفريقيا، 

وعبد العزيز  بن حاج عميعبد القادر لمدفاع عف حقوؽ العماؿ األفارقة ومف أبرزىـ: 
وعقدوا ندوة لدراسة أحواؿ بالد الشماؿ اإلفريقي السياسية  وعمي الجماعي المراكشي المنور

 .1واالجتماعية واالقتصادية
 انظـ اإلتحاد الدولي محاضرات لصالح المياجريف أشيرىـ 1924وفي سنة  

وفي نفس السنة عرض الشيوعيوف بعض المطالب دعوا فييا  ، األمير خالدمحاضرات 
، وىكذا قاـ العماؿ  العامة لمعماؿ المتحديف بصفوؼ الكونفدرالية االلتحاؽالعماؿ المياجريف 

 .2الجزائريوف بخطواتيـ األولى ضمف نقابات ىذه المركزية العمالية
، إلى الحزب  األمير خالدحركة وبعض مف المعجبيف ب أحمد مصالي ـضانونتيجة لذلؾ    

 .3، التي وجدوا فيو الفرصة لمتعبير عف آرائيـ الشيوعي
قد إنخرط كمتعاطؼ في الحزب الشيوعي حيث  مصالي الحاجوتجدر اإلشارة إلى أف  

أعممني حاج عمي أنو من األىمية القصوى من  »ذكر في مذكراتو عف ىذا اإلنخراط قائاًل: 
ضيفا ىذا أن أنخرط كمتعاطف في الحزب الشيوعي الفرنسي، م أجل السير الحسن لألمور،
م النخراط فت ، كتساب بعض المعارف الضرورية لكل مناضليكون خيًرا لك ويسمح ل 

 ـضانوبذلؾ  « 11وُعيِّنت في خمية الحي التي كانت تجتمع في شارع بمفور في الدائرة 
 .4ح.ش.فمصالي الحاج إلى 

                                                 

 تـ( د.ط، ديواف المطبوعا1954-1836يحي بوعزيز: سياسة التسمط اإلستعماري والحركة الوطنية الجزائرية )1  
 .80، ص2007الجامعية، الجزائر، 

ـ(، شيادة الميسانس في التاريخ، شيادة 1945-1923تطور الحركة الوطنية ) : ، كتيتي وردةعرقي فاطمة الزىراء  2
التاريخ وعمـ اآلثار، جامعة  :، ؽ الميسانس في التاريخ، إشراؼ: صغيري أحمد، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية

 .12، ص2004منتوري، قسنطينة، 
 .82سابؽ، صالمرجع الـ(، 1954-1836الوطنية الجزائرية )والحركة  االستعماري التسمطيحي بوعزيز: سياسة   3
 .55بنياميف سطورا: مصدر سابؽ، ص  4
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 07ماؿ شماؿ إفريقيا وكاف ذلؾ في إلى عقد مؤتمر لع *وقد دعا ىؤالء اإلخواف 
القوؿ  ، وبرزت مف خالؿ المؤتمر أفكاٌر عديدة تدعوا كميا إلى تحقيؽ حريةـ 1924ديسمبر 

إلغاء القوانيف األىمية الجائرة، وقد  ، و شماؿ إفريقيا والصحافة والتحوؿ لمدعاية لصالح
 .1ـ1925إفريقيا في بداية عاـ تمّخض عف ىذا المؤتمر تأسيس ىيئة نجـ شماؿ 

  Etoile Nord "تأسيس نجم شمال إفريقيا"تضاربا في اآلراء حوؿ  إاّل أننا وجدنا  
Africaine   قبؿ التاريخ السابؽ الذكر، وليذا سنعرض آراء مختمؼ المؤرخيف عسى أف

 ، ومف بينيا: نصؿ إلى الحقيقة
  ـ 1924بأنو في سنة  الجزائر""محاضرات في تاريخ في مؤلفو  صالح فركوسيذكر

 مير خالداألتأسست جمعية نجـ إفريقيا الشمالية مف خالؿ المحاضرة الثانية التي ألقاىا 
إنشاء أوؿ حركة سياسية جزائرية إسالمية  اقترحفي باريس حيث ـ 1924جويمية  19بتاريخ 
 رفع: "االقتراع بطريقة  االقتراحوقد وافؽ عمى ىذا  "نجم شمال إفريقيا السالمي"بإسـ 

 .2"، وىكذا تـ تأسيسو بطريقة شرعيةاأليدي وبأغمبية الحضور
  كاف عمى رأس النجـ لجنة مركزية  ـ1924سنة  أنو في *أحمد بغمولوفي زاوية

 .3عضوا في المكتب التنفيذي مصالي الحاجمكونة مف عشرة أشخاص وكاف 
 

                                                 
 عبد القادر بف حاج عمي وعبد العزيز المنور وعمي الجماعي المراكشي. :الخوان *
 .82ـ( مرجع سابؽ، ص1954-1836ّسمط اإلستعماري والحركة الوطنية الجزائرية )تيحي بوعزيز: سياسة ال  1
قالمة،  قالمة ،جامعة ل مديرية النشر ـ(،د.ط،1962-1912صالح فركوس: محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر )  2

 .25، ص2011
، وكاف ىمزة وصؿ بينو وبيف ـ1924إتصؿ باألمير خالد في شير ماي  1986جواف  20: ولد بتاريخ أحمد بغمول *

تصاؿ بيف األمير خالدة وسمطاف باشا األطرش زعيـ الثورة السورية الحزب الشيوعي الفرنسي، كذلؾ كاف بغموؿ واسطة اإل
 (.93ص سابؽ،مصدر  :ضد فرنسا. )أنظر: أحمد الخطيب

 .95، صنفسو  3
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 وفي روايات أخرى نجدىـ يذكروف بأفَّ نجـ شماؿ إفريقيا "E.N.A " تأسس في ،
 .2باريس بدفع مف الحاج عمي عبد القادربوتحديًدا  1ـ1926فرنسا سنة 

 .3لنجـ شماؿ إفريقيا االستقالليـ( تبمور المطمب 1926 ومنذ ذلؾ التاريخ ) 
كتاريخ لتأسيس نجـ الشماؿ ـ 1926سنة  أف عمى منيا لقد اتفقت أغمب المصادر 
جواف  20 يذكر محمد قنانش أف جواف وماي و ، وتوزعت الشيور بيف مارس  قي،اإلفري

قادر أقرب إلى الصواب، ولقد تركوا في األخير لحاج عمي عبد ال *المسجؿ في وثيقة تونس
، وكانت ورقة اإلنخراط األولى تحمؿ صورة األمير  فنجحتالمبادرة و مصالي الحاج زماـ 

بيف إصالح  ةتأرجحمعاشت الجمعية قرابة الثمانية أشير  خالد الرئيس الشرفي لمجمعية،
 .4وقبضة الشيوعييف وتردُّدىـ **األمير خالد

، االشتراكية ، وىي الثورة  عالمي،حيث أّف مصدر ىذا الحزب نبع عف تيار عصري  
فمؤسسو ىذا الحزب كانوا مف الجماعة التي احتكت بأوروبا وىو يعتبر حزبا لمعماؿ ضد 

 اشتراكي، فمنيجو  بحث اقتصاديوالطبقات ورواسبيا حيث يعتبر حزب عمالي  االستغالؿ

                                                 
 .11ف، ص ـ.، د.س.فطي في الجزائر، رؤية ميدانية، د.عبد الرزاؽ مقري: التحوؿ الديموقرا  1
، شيادة الماستر في لتاريخ، إشراؼ: نصر الديف ـ(1962-1954): تطور الثورة في الوالية التاريخية الثابتة لبنى باسي  2

 .14، ص2013جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،واإلنسانيةالعمـو  :، ؽاالجتماعية  مصمودي، كمية العمـو اإلنسانية و
، المحاضرة الرابعة: ردود الفعؿ ـ(1830/1962) أحمد مريوش، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر  3

، المدرسة العميا لألساتذة في اآلداب والعموـ 02الفرنسي دور حضر الجزائر، اإلرساؿ رقـ:  االحتالؿالجزائرية تجاه 
 .1، ص2007-2006اإلنسانية: ببوزريعة، الموسـ الجامعي 

بتونس حدَّدت تاريخ تأسيس ف.ش.إ إف وجد المطالب األولى التي نستنشؽ منيا  : وىي وثيقة مكتوبة وجدتوثيقة تونس *
 تأثيرات األمير خالد ومطالبو والشيوعييف وترددىـ

أنيى دراستو  1875فيفري  20: الياشمي بف عبد القادر )حفيد األمير عبد القادر(، ولد بدمشؽ في األمير خالد **
وية بباريس ويعتبر مؤسس الحركة اإلصالحية، وجو عريضة لمرئيس األمريكي ولسف بدمشؽ وتابع دراستو الثان االبتدائية

مناؿ شرقي: مرجع  انظر: . )ـ1936جانفي  9أسس جريدة اإلقداـ ونفي خارج الجزائر إلى غاية وفاتو في  1920وفي 
 (.10سابؽ، ص

 
 .26-25، ص 2009حمب، الجزائر، د، د.ط، منشورات 1945ماي  08محمد ڤنانش: آفاؽ المسيرة الوطنية وأحداث  4
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يؤمنوف بتحرير اإلنساف والخير لمجميع، فيو  مناضموفقاده  ن.ش.إ .اقتصادي واختصاصو
 .1منبثؽ عف الحركة الشيوعية

 باعتبار ـ1926 سياسية إبتداًءا مف مارس ىيئةفييئة النجـ سرعاف ما تحولت إلى  
عن  الدفاع أفَّ مصالح األفارقة اإلجتماعية مرتبطة بالمشاكؿ السياسية ومف ذلؾ تبّنت ميمة

بالغ صوت شعوب  قضايا شمالي إفريقيا العامة وأسست جريدة األمة لمتعبير عف أىدافيا وا 
وبذلؾ ظيرت ىذه الييئة بيف أوساط اليسار ي، الشعب الفرنس ضمير إلي المغرب العربي

في نفس سنة  *الحاج عمي عبد القادررئيسيا األوؿ ىده األخيرة ولما فقدت  ،األوروبي 
إلدارتيا فتابع إصدار جريدة األمة  أحمد مصالي الحاجأعضاؤىا  اختار( ـ1926التأسيس )

خيرات وتجارب في ميداف التنظيـ  اكتسب، ألنو  بحـز ونشاط ودفع بالمنظمة إلى اإلماـ
 .2واإلعداد خالؿ عممو في إطارات الحزب الشيوعي

 االجتماعوكاف  الفرانج أوبيلبقاعة ـ 1927جانفي  30يـو  االجتماعوقد انعقد ىذا  
نياية لمترّدد والتأرجح السابؽ الذكر وبداية العيد الجديد، ولقد ركز مصالي الحاج وألوؿ مرة 

 وصودؽ خاللو عمى الالئحة التالية: )المطالب األولى لمجمعية(: الؿاالستقعمى كممة 
 بالدىم. استقاللأوال:  -
 ثانيا: إلغاء األندجينا. -
 ثالثا: التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بيا العامل الفرنسي. -
 ضد ترحيل العمال بالقوة التي تقوم بو الحكومة. االحتجاجرابعا:  -
 تسريح إخوانيم المسجونين ألعمال سياسية. خامسا: -

                                                 
، 206، 204، 203، ص2008، د.ط، دار ىومة، الجزائر،  باديس ابفمف إبف خمدوف إلى  =ـمزىور أسعد: ثورة الع 1

208 ،43. 
: مف مواليد غميزاف كاف متوسط الثقافة بالمغتيف العربية والفرنسية، ىاجر إلى فرنسا وتحصؿ الحاج لخضر عبد القادر *

خطب في ميرجاف لجنة الدفاع عف المصالح  1937، وفي عاـ ـ1915ماي  22فرنسية بموجب مرسـو  عمى جنسية
 (.118، صسابؽ مصدر في باريس )أنظر: أحمد الخطيب: 1952-1950اإلسالمية الجزائرية توفي ما بيف 

 .74،82مرجع سابؽ، ص ، ـ(1954-1836وطنية الجزائرية )والحركة ال االستعمارييحي بوعزيز: سياسة التسمط   2
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الوطني  االتجاه، وظير  األمير خالدوقد كانت المطالب األولى لمنجـ شبيية بمطالب  
، ويمكف مصالي الحاج، وأصبح منظره الوحيد رئيس النجـ  االجتماعالمحافظ لمنجـ في ىذا 

بعد ما قضى سنتو األولى  ـ1927سنة  لمنجـ يأف يكوف ىذا دليؿ عمى أف التأسيس الحقيق
 .1يتأرجح
 في باريس مف العماؿ المياجريف ن.ش.إوبيذا تأسست حسب ىذه المراجع حركة  

 .2ـ1927لكؿ مف تونس والجزائر والمغرب عاـ 
حوليا المراجع حوؿ التأسيس ليذا  تتأرجحوتعتبر ىذه السنة ىي السنة األخيرة التي  
 الحزب.
كما يسميو  االستقالليتيار وطني ويسمى أيضا بالتيار  ىو .إن.شوأخيًرا فإف  

 .3البعض بالتيار اليساري الوطني الثوري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .28، 70، 26، 27، مصدر سابؽ، ص1945ماي  08محمد ڤنانش: آفاؽ مغاربية المسيرة الوطنية وأحداث   1
وتؽ: أحمد طالب اإلبراىيمي،  (،جــ1940-1929محمد البشير اإلبراىيمي: آثار اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي )  2
 .09، ص1997، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1، ج1ط
 .242، دار المعرفة، لجزائر، ص1(، د.ط، جـ1989-1830المعاصر ) الجزائررابح لونيسي وآخروف: تاريخ   3
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 : بروز مصالي الحاج في مؤتمر بروكسل المبحث الثاني
أف يصبح قوة سياسية تضع حّدا لمركود السياسي  ن.ش.إفي سنوات قميمة، تمكف  

وذلؾ مف خالؿ التجمعات والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وعرؼ النجـ تطورا في أفكاره 
ومطالبو السياسية فقد تحوؿ مف حركة نقابية لمدفاع عف حقوؽ العماؿ المياجريف إلى حزب 

زائرية وذلؾ مف خالؿ مؤتمر سياسي وطني لو مطالبو الواضحة المتعمقة بالمسألة الج
 .1بروكسؿ
 لالمبريالية مؤتمر معادي باعتبارهدوليا  مصالي الحاجالذي مف خاللو بدأ بروز  

 .2واالستعمار
 .3كما تّمكف ىذا األخير مف توفير أوؿ منصة دولية لنجـ شماؿ إفريقيا 
وقد حضر ىذا المؤتمر الذي  4ـ.1927فيفري  15و 10بروكسؿ ما بيف  انعقد مؤتمر      
فريقيا وأوروبا وأمريكا  " االستعماري لالضطياد"الجمعية المعادية نظمتو  وفود مف آسيا وا 
 .6ومثؿ النجـ مصالي الحاج والشاذلي خير اهلل وحاج عمي عبد القادر 5....

لمصالي فرصة ىامة إلعالف مطالب الجزائر والمغرب أماـ التجمع  ولقد منحت 
 مونأقفي قصر  المؤتمر انعقدأما الشاذلي خير اهلل فمثؿ المطالب التونسية وقد  العالمي،

 .7بالعاصمة البمجيكية

                                                 
، د.ط، دار القصبة، (ـ1962-1830) االستقالؿاومة إلى الحرب مف أجؿ قمحمد الشرؼ ولد الحسيف: مف الم  1

 .50، ص2010الجزائر، 
 .16صالح عباد: مرجع سابؽ، ص  2
 .379، ص2005، د.ط، تر: ميشيؿ سطوؼ، دار القصبة لمنشر، الجزائر،  ماؿ بوقصة: مصادر الوطنية الجزائريةك  3
فيفري 13لمحور، د.ع، الخميس لنداء إستقالؿ الجزائر المحطة الحاسمة، جريدة ا 87الذكرى الػ  ياسيف بف الجياللي :   4

  .18،ص2014
 .16صالح عباد: مرجع سابؽ، ص  5
: ؼر في التاريخ، إشرايستيادة الماج، ش-القضية الجزائرية نموذجا  –ليتيـ: الكتمة األفروآسياوية وقضايا التحرر عيسى   6

 .15، ص2006، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ،ؽ: التاريخصاري أحمد، كمية اآلداب والعمـو السياسية
 .378، صسابؽ،مرجع 2(، جـ1930 -1900أبو القاسـ سعد اهلل: الحركة الوطنية )  7
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 ن.ش.إختمو بتقديـ برنامج  دقيقةخمسة عشر أيف ألقى مصالي الحاج خطابا مدتو  
 .1باالستقالؿالذي يطالب 

حينئذ عمى  فاعتمدعرضو فوجئ بضياع وثائقو وأوراقو  مصالي الحاجوقبؿ أف يقدـ  
 .2أوراؽ الوسخ وقدـ المطالب العاجمة والبرنامج السياسي لمنجـ

العالمي الذي كاف األوؿ مف نوعو  االجتماعالنجـ الفرصة إلعالف المطالب أماـ  استغؿوقد 
 :3تتمخص في نقطةخمسة عشر  يتكوف مف في برنامج ثوري

 .4الجزائر باستقالؿالمطالبة  -1
 الفرنسية. االحتالؿجالء قوات   -2
 تأسيس جيش وطني. -3
حجز األمالؾ الفالحية الكبيرة التي استولى عمييا اإلقطاعيوف عمالء اإلمبريالية  -4

رجاع األراضي المحجوزة لمفالحيف الذيف  والمعمروف، والجمعيات الرأسمالية الخاصة، وا 
 سمبت منيـ.

عمييا الحكومة الفرنسية إلى الحكومة  استولتاألمالؾ الصغيرة والغابات التي  احتراـ -5
 .5الجزائرية
 النتزاعىذه المطالب األساسية التي نحارب مف أجميا ال تنفي أعماال جريئة فورية  

 المطالب اآلتية مف اإلمبريالية الفرنسية.
                                                 

(، شيادة ـ1955-1927لخضر عواريب: جمعية طمبة شماؿ إفريقيا المسمميف ودورىا في الحركة الوطنية الجزائرية )  1
جامعة  ؽ:التاريخ،،واالجتماعية ، كمية العمـو اإلنسانية ر، إشراؼ: مريـ صغيرالماجيستر في التاريخ الحديث والمعاص

 .23، ص2007الجزائر، الجزائر، 
 .17صالح عباد: مرجع سابؽ، ص  2
.ف، ـ، د.ريةاإلسكنداإلتجاه العربي واإلسالمي ودوره في تحرير الجزائر، د.ط، الييئة العامة لممكتبة  : نبيؿ أحمد بالسي  3
 .52، ص1990.ف، ـد.
، 1984 ، دار الحداثة، بيروت، تر: سميـ قسطوف ،1ط.عبد القادر جغموؿ: اإلستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر،  4

 .202، ص1984
 .52سابؽ، صالمرجع النبيؿ أحمد بالسي:   5



الحاج في تأسيس نجم شمال إفريقيا  الفصل الثاني              أول انضمام مصالي  
 

 
32 

 1.االستثنائيةوالقوانيف *اإللغاء الفوري لقانوف األنديجينا -6
 في السجوف أو تحت اإلقامة اإلجبارية أو المبعدوف. العفو لمف ىـ -7
 .واالجتماعاتحرية الصحافة والجمعيات  -8
 التمتع بالحقوؽ السياسية والنقابية المعادلة لما يتمتع بيا الفرنسي في الجزائر. -9
 العاـ. باالقتراعتحويؿ المجمس المالي المنتخب بأقمية إلى برلماف جزائري منتخب  -10
 العاـ أيضا. باالقتراعالمجالس البمدية والعمالية  انتخاب-11
 المراحؿ. جميعالتمتع بحؽ التعميـ في -12
 إنشاء مدارس لمعربية.-13
 تطبيؽ القوانيف اإلجتماعية.-14
 .2إعانة صغار الفالحيف بقروض واسعة-15

عالقتو مع الشيوعيين بدأت تتوتر بعد إلقاء  بأن »وجراء ذلؾ يذكر مصالي الحاج:  
عف الحزب الشيوعي  استقمت، ومف ىنا ندرؾ جيدا بأف جمعية النجـ «خطابو في المؤتمر

 .3وعف غيره، وبدأت طريقيا وحيدة وقد تغير أسموبيا في العمؿ تبعا لتغّير أىدافيا
 
 

                                                 
اف: شخصيات يز : سعيد بو ظر: تعني أىمي، لكف الفرنسيوف أطمقوىا عمى الجزائرييف تعني اإلحتقار والدونية )أناألنديجينا *

األمؿ، ، دار 2، ج2(، طـ1954-1900(، رواد الكفاح السياسي اإلصالحي )ـ1962-1830بارزة في كفاح الجزائر )
 .(14، ص2004الجزائر، 

  
، ـ(،د.ط،ج1936-1920معاصر) مذكراتمف خالؿ  الكفاح القومي و السياسي :عقوف عبدالرحماف بف إبراىيـ بف 1

  .128،ص1984المؤسسة الوطنية لمكتاب،الجزائر،
وثائؽ وشيادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية  = ـ(1937-1926) يمحفوظ قداش: نجـ الشماؿ اإلفريق محمد ڤنانش،  2

 .83، ص1984الجزائرية، د.ط، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .70سابؽ، صمصدر ، 1945ماي8محمد ڤنانش: آفاؽ مغاربية المسيرة الوطنية وأحداث   3
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 مارس 11االجتماعي الصادرة بالجزائر يـو فإّف جريدة الكفاح  *نانشڤمحمد وحسب  
، في حيف نشرت جريدة اإلقداـ مقاال  مصالي الحاجنشرت التقرير الذي قدمو  ـ1927

 .1" ىاحق الشعوب في تقرير مصيرلمشاذلي خير اهلل عنوانو "
تجمعا شعبيا عرض فيو ممثمو الجمعية ما قاموا  إ-ش-نبعد المؤتمر أقامت جمعية  

لى الميجة القبائمية بواسطة مصالي الحاج مف نشاط وقاـ  بو بترجمة التقرير إلى العربية وا 
 .2وقد وافؽ المجتمعوف عمى التقرير وشكروا ممثميو عمى ميمتيـ **سي الجياللي

لمغاربييف إاّل أّنو مع لكف رغـ ىذا اإلتحاد في المطالب ما بيف العماؿ المياجريف ا 
بدأ المراكشيوف والتونسيوف ينسحبوف مف النجـ بدعوى أف قضيتيـ ال يمكف  1927بداية 

مرتبطتاف بفرنسا عف طريؽ الحماية. أّما  باعتبارىما الفيماتإلخربطيا بالقضية لجزائرية 
 مف أراضييا ، لدلؾ خالؿ ىده الفترة بدأ النجـ يتوجو نحو فرنسا قطعة اعتبرتياالجزائر فقط 

 .3الجزائريةمعالجة القضايا 
 
 
 
 
 

 
                                                 

لمحريات  االنتصارعب وحركة بتممساف شارؾ في نجـ الشماؿ اإلفريقي وحزب الش ـ1915: مف مواليد محمد ڤنانش *
 بيف الحربيف والموافؽ السياسية بيف اإلصالح والوطنية. االستقالليةومؤلفاتو: الحركة  الديمقراطية

 .24لخضر عواريب: مرجع سابؽ، ص  1 
في جريدة  مسؤوؿ ىو محمد سعيد الجياللي ىاجر إلى فرنسا كاف ينشط مع النجـ لتوعية العماؿ وبعدىا سي الجياللي: **

 (.136سابؽ، ص مصدرباريس )أنظر: أحمد الخطيب،  ـ1955األمة توفي 
 

 .49سابؽ، ص صدر، م1945ماي  8و أحداث آفاؽ مغاربية المسيرة الوطنية محمد ڤنانش:   2
 .39، ص2010معمر العايب: مؤتمر طنجة المغاربي: دراسة تحميمية تقييمية، د.ط، دار الحكمة لمنشر، الجزائر،   3
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 :النجم وردود الفعل الفرنسية اتنشاطالمبحث الثالث : 
ورفاقو مف نشاطات  مصالي الحاجلقد برز النجـ ومواقفو وتأثيراتو مف خالؿ ما قدـ  

وىذا رغـ ما تعرض لو األخير مف حؿ  ،إلى المستعمر إ.ش.نأدت إلى إيصاؿ مسامع 
يقافيـ ومف بينيـ زعيـ الحزب  جراء مطالبو التي ظيرت  مصالي الحاجومتابعة لزعمائو وا 

ُح ُكؿَّ مرة إلى األفضؿ ، وليذا سنقـو  لمعياف مف خالؿ برامج الحزب التي كانت تصحَّ
وما كاف رد فعؿ الفرنسييف ُتَجاَه كؿ ىذا،  ، ومطالبو وبرامجو إ.ش.نبعرض نشاطات 

 " تنقسـ إلى:إ.ش."نفكانت أنشطة 
 النشاط التنظيمي: (1

 *وىو المنبثؽ عف الييكؿ التنظيمي والذي يتكوف في األساس مف الجمعية العامة 
وينتخب مف  ، والمكتب التنفيذي وىو يتكوف مف خمسة إلى ستة أعضاء **والمجنة اإلدارية

إيماش عمار وراجف ،  : مصالي الحاج الجمعية العامة ويعتبر مسؤوال لدييا ومف رجالو
 .1نون آكميابمقاسم وشبيمة الجياللي وب

 فكاف ليذا الييكؿ نشاطو التنظيمي، والذي تمثؿ: 

 أوال: في فرنسا:
بالنسبة  أّما ، ىي الدائرة األولى التي تأسست فييا قسمة لمنجـ 13كانت الدائرة  

 " Saint Denis"  –" سانت دينس لضواحي باريس فكانت أوؿ منطقة دخميا النجـ ىي 
، وقد إنعقد فييا إجتماع سنة " Le Vollois Perret" –" لوفالوا بيري ثـ تبعيا بعد ذلؾ 

                                                 
تعتبر الييئة العميا والسياسية لمنجـ فيي صاحبة السيادة، وتعقد اجتماعاتيا. )أنظر: أبو القاسـ سعد اهلل:  الجمعية العامة: *

 (.119، ص1992، دار العرب اإلسالمي، بيروت، 3، ج4(، طـ1945-1930الحكة الوطنية الجزائرية )
 .(120، صنفسوتنفيذية )أنظر: اليطمؽ عمييا المجنة المركزية أو  المجنة الدارية: **

 
(، شيادة الماستر في التاريخ العاـ، ـ1954-1926قفو مف الثورة الجزائرية )و أسماء قارة: اإلتجاه اإلستقاللي تطوره وم 1

ـ، 2015، قالمة، 1945ماي08التاريخ واآلثار، جامعة :إشراؼ: عبد الكريـ قريف، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽ
 .24ص
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" بيتو و  " Clichy " –" كميشي : أّنيا كانت قاعدة لنا ثـ  مصالي الحاجقاؿ عنيا  1934
– "Puteaux "  بولولي بيالنكورو "" – " Bolge-Billan court " إضافة إلى ، 
وبعد عاميف  " Lachapelle" – "" الشابيلو  " Cligne court"  –"كميتيا لكورث "

 –"نانتير"و  " Azinéres" – "" أزينير " Allorville "– "" الفورفيلظيرت أقساـ  1935
Naneterre  "1. 

 إ.ش.نجمعية :التي يشير فييا أف مصالي الحاجنرجع إلى مذكرة  وفي ىذا الصدد 
"، كما  كنا نستعمل المقاىي والمطاعم الشيوعية لنجتمعلـ يكف ليا محؿ قار، بؿ يقوؿ: "

 األحداث تطوراتكبير ليفيـ جيًدا بإنتباه صار يقرأ الصحافة  إ.ش.نذكر بأنو منذ إنشاء 
رنا تنظيم تجمع شعبي كبير لنعرِّف .ش.وبمجرد أن بمغت ن »:  فيقوؿ إ ثالثة أشير قرَّ

وكنت أرأُس التجمع وقد ألقيت فيو خطابا وقد  م 1262 جوان 62 بجمعيتنا وذلك يوم 
 .2« إفريقيا صار شغمي ينحصر في الشعاع في كل دوائر باريس أُلعرِّف بنجم شمال

الجزائرييف وكانت قد ، فكانت الحركة تنتشر وسط مقاىي  أّما في المنطقة الوسطى 
إلى  ـ1934وفي عاـ  « جمعية العمال الجزائريين» ـ1935 ُأسِّست في مدينة ليوف عاـ

نتشرت في فيميرباف   Ouline –أوالن و، Villeurbane –قسمة مف قسماتو في المنطقة وا 
وفي المنطقة الشمالية  ،Mon Plaisir -مون بميزير و Saint Fons -سان  فون و

وفيماف. أما المنطقة  Révin –ريفان و Charle Ville – شارل فيلوالتي ظيرت في 
 .3... إلخ Metz –ميتز و Longny –لونقيي الشرقية فقد ظيرت القسمات في 

                                                 
شايب غزواني إشراؼ: شيادة الميسانس تاريخ،، ـ(1939-1919) فسياـ شرابشة: الحركة الوطنية الجزائرية بيف الحربي  1

 .78، ص2008، قالمة،  1945ماي 08التاريخ واآلثار، جامعة  :كمية اآلداب والعمـو اإلجتماعية، ؽ ، قدادرة
 .138-137-136: مصدر سابؽ، ص مصالي الحاج  2
 .79-78سابؽ، صالمرجع ال:  شرابشةسياـ   3
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نشاط النجـ التنظيمي إلى بعض البمداف المجاورة لفرنسا خاصة بمجيكا  انتقؿكما  
 .1وسويسرا وكميا مناطؽ تواجد العماؿ الجزائرييف

 : في الجزائر: ثانيا
ـ 1930ُأسِّس أوؿ تنظيـ لمنجـ في شكؿ خمية في قصبة العاصمة في أواخر عاـ  

لنجـ موزعة في الجزائر ، وكانت قسمات ا*محمد مسطوؿوذلؾ بفضؿ الجيود التي بذليا 
 عمى المناطؽ التالية: 

 وتشمؿ ىيمنتيا شماؿ إفريقيا. الجزائر العاصمة* 
 البميدة. -بوفاريؾ  –برج البحري  :عمالة الجزائر* 
 تممساف. –سيدي بمعباس  -مستغانـ  –وىراف  عمالة وىران:* 
 عنابة ، جيجؿ ، سطيؼعمالة قسنطينة ، * 

ـ بعد إلقائو خطابا في المؤتمر 1936في الجزائر سنة  الحاج مصاليويبدو أف جولة  
 اإلسالمي قد أثارت الحماس في اكتساب الجزائرييف وظيرت قسمات في:

 الرويبة، الحراش، شرشاؿ، تيزي وزو. :عمالة الجزائر* 
 عيف تيموشنت ، معسكر. :وفي عمالة وىران* 
 .2قالمة وسكيكدة :وفي عمالة قسنطينة* 

و النجـ وانتشاره الواسع الذي لقي ن.ش.إتجاه نشاط  رد فعل السمطات الفرنسيةفكاف  
داخؿ األوساط العمالية والمثقفيف المغاربة أف شدَّدت مراقبتيا عميو ، ومف ذلؾ منعتو مف 

                                                 
 .164سابؽ، ص مصدرأحمد الخطيب:   1
، كاف لو محؿ كانت تجري فيو المقاءات التي تخص تأسيس أوؿ قسيمة لمنجـ بالجزائر. 1908ولد عاـ  محمد مسطول: *

الوطنية الجديدة )أنظر: سافر إلى باريس وعاد إلى الجزائر حامال أعداد مف الجريدة األمة، لتعرؼ بالحركة  1930وفي سنة
 (.79سياـ شرابشة: مرجع سابؽ، ص

 .79، صنفسو  2
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ممارسة نشاطو داخؿ أقطار المغرب العربي ، في حيف سمحت لو بالنشاط المحدود في 
 .1وروبية حتى تسيؿ عممية مراقبتوفرنسا وغيرىا مف البمداف األ

 النشاط السياسي: (6
النجـ بشكؿ خاص عمى  اعتمديمكف إبرازه مف خالؿ الجرائد والصحؼ حيث  

 بالجزائرييف سواء في الوطف أو خارجو ومف بيف ىذه الصحؼ: لالتصاؿالصحافة 
 :جريدة القدام 

،  إلى أوروبا األمير خالدبعد نفي صاحبيا  **جريدة القدام استخداـلقد تمكف النجـ مف 
، إلى أف  روحو تطغى عمى نشاطات النجـ في السنوات األولى لو ّغْير أف ىذا األخير بقيت

، حيث ظير حينئذ كتنظيـ مستقؿ  وطنيا محضا اتجاىايْعطي لمنجـ  مصالي الحاجبدأ 
 .2بزعامة مصالي

رد ونتيجة لذلؾ كاف  **اإلقداـ الباريسي اسـولما توقفت أعاد النجـ إصدارىا تحت  
، لكف النجـ  أف منعت مف توزيع الجريدة ـ1927 في أوؿ فيفري فعل السمطات الفرنسية

 .3"القدام الشمال الفريقي"أعاد إصدارىا في فرنسا بإسـ 
تحضير الجمعية العامة السنوية المقررة  مصالي الحاجوعمى إثر توقيؼ جريد اإلقداـ عمد 

، تضمنت مادتو الثالثة عمى أف  92بروتان رقمفي شارع ـ 1928فيفري  19إنعقادىا يـو 
 ىدؼ الجمعية األساسي ىو: 

                                                 
 .30: مرجع سابؽ، ص معمر العايب  1
 

 
 .20، ص2010،  ـ.ف، د.ANEPزىير إحدادف: شخصيات ومواقؼ تاريخية، د.ط، منشورات  2

 
ت حكانت تطبع في باريس ت ،1927وفيفري 1926وجانفي 1926صدر منيا ثالثة أعداد أكتوبر القدام الباريسي: **

إشراؼ محمد معروؼ، كانت تصدر بالمغتيف العربية والفرنسية وكانت شديدة الميجة تدعوا الجزائرييف إلى الثورة )أنظر: 
 (.246سابؽ، ص مصدرأحمد الخطيب: 

 .77سياـ شرابشة: مرجع سابؽ، ص  3
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تنظيـ النضاؿ مف أجؿ إستقالؿ بمداف إفريقيا الثالثة التي تكافح ضد كؿ إضطياد 
جـ ولـ يعد لو أي إىتماـ إستعماري، وقد نتج عف ذلؾ تخمي الحاج عبد القادر عمي عف الن

 .1شيوعية في اإلنسحاباإلتجاىات ال وشرع ذو
لمطالبتو باستقالؿ  إن.ش.أصدرت قرار العمؿ حزب  أف رد فعل السمطات الفرنسيةوكاف  

كما شف عميو المستعمروف بالجزائر حمالت دعائية شديدة خاصة مف طرؼ  شماؿ إفريقيا،
رابطة شيوخ البمديات المستعمر الذيف شّددوا ضغطيـ عمى الحكومة الفرنسية حتى قامت 

يقاؼ جريدتو  .2بحمو وا 
 "حزب النجم الثاقب"ـ 1929إلى العمؿ السري وتشكؿ في عاـ  إ.ش.نفإنتقؿ أعضاء 

 .3جريدة األمة"وأصدروا " ن.ش.إعتدااًل مف وتبنى برنامجا أكثر إ
وطنية وسياسية جريدة وشعارىا " ـ1930خيرة التي أصدرىا زعماؤىا سنة وىذه األ 

ىو  *لجريدة األمةالسياسي  مديرالوكاف لمدفاع عن حقوق مسممي إفريقيا الشمالية"، 
 فكاف عمارأما مديرىا اف خالليا ىو المتحدث بإسـ النجـ، مصالي الحاج الذي ك

ضد  احتجاجا، وفي نفس السنة قّدـ النجـ القضية إلى عصبة األمـ بجنيؼ 4**إيماش
 .5االستعمارالذكرى المئوية والتذكير ببشاعة  احتفاالت

                                                 
: تطور حركة اإلنتصار لمحريات الديموقراطية )  1 (، شيادة الماستر في التاريخ المعاصر، ـ1954-1946أـ خير قسـو

، 2013العمـو اإلنسانية، جامعة محد خضير، بسكرة،  :إشراؼ: األمير بوغدادة، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽ
 .18ص

 .83(، مرجع سابؽ، صـ1954-1836يحي بوعزيز: سياسة التسمط اإلستعماري والحركة الوطنية الجزائرية )  2
 .218، ص 2004، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، 1حديث، طلعربي المعاصر والفيد الزيدي: موسوعة التاريخ ام 3 
 1930إفريقيا  الشمالية صدر أوؿ عدد منيا في أكتوبر  جريدة وطنية سياسية لمدفاع عف حقوؽ مسممي: جريدة األمة*

 2إمتيازاتيا سي الجياللي ،توقفت عف الصدور نيائيا في أوائؿ ح.ع.مؤسسيا و مديرىا السياسي مصالي الحاج و صاحب 
 (.  18)أنظر :أـ خير قسـو :مرجع سابؽ،ص

 
مف مدينة تيزي وزو الكاتب العاـ لمنجـ والمسؤوؿ عف جريدة األمة، )أنظر: أبو القاسـ سعد اهلل: الحركة  عمار إيماش:**

 (.212، ص3، جـ(1945-1930)الوطنية الجزائرية 
 .274، مرجع سابؽ، ص2(، ج1930-1900أبو القاسـ سعد اهلل: الحركة الوطنية الجزائرية )  4
 .19أسماء قارة: مرجع سابؽ، ص  5
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"نجم لقد واصؿ أعضاء النجـ نشاطيـ في الخفاء حتى تمكنوا مف إعادة تأسيسو باسـ  
 1933وفي عاـ وأكثر إعتداال،  عنفا مطالب أقؿة وتبنوا في ىذه المر  شمال إفريقيا الجميل"

إلى الظيور وعقد أعضاؤه مؤتمرا لممطالبة بتحقيؽ إجراءات عاجمة قبؿ  ن.ش.إعاد 
 .1اإلستقالؿ وأخرى آجمو بعد اإلستقالؿ

أف أصدرت  رد فعل السمطات الفرنسيةونظرا لكثافة نشاطو وتوجيو الثوري كاف  
" الذي ُأوقؼ مف طرؼ الشرطة "مصالي الحاجمى رأسيـ أحكاما متفاوتة في حؽ زعمائيـ وع

  .19343 ثـ ُأطمؽ سراحيـ وعادوا إلى نشاطيـ الحزبي عاـ،2الفرنسية
لجنة التجمع ليعود ويظير النجـ تحت تسمية جديدة أخرى خالؿ ىذه السنة وىي "      

خالفا لمقانوف تمت متابعة زعماء  ، ونتيجة ليذا النشاط وبتيمة إعادة ىيئة منحمَّة الشعبي"
حيف ُحكـ عمييـ بالسجف لُمَدٍد متفاوتة، وبعد خروج  "الحاج أحمد مصالي "النجـ وعمى رأسيـ

ـ أعاد تكويف حزب النجـ تحت تسمية جديدة وىي  1935 مصالي الحاج مف السجف عاـ
 مصالي الحاج. وفي ىذه السنة ألقي القبض عمى 4"التحاد الوطني لمسممي شمال إفريقيا"

، بعد أف برأتو ـ 1935 بحجة إنشاء منظمة سياسية غير قانونية، ثـ أطمؽ سراحو عاـ
 .5إعتبرتيا ىيئة نقابية قانونية و ن.ش.إـ شرعية حؿ ىيئة محكمة النقض وحكمت بعد

قالو مرة أخرى وبعد مرور أربعة أشير عمى خروجو حاولت السمطات اإلستعمارية إعت 
، لكنو سارع بالخروج إلى  الحبشة لي عمىابتيمة القياـ بالنشاط المضاد لمعدواف اإليط

                                                 
 .84، مرجع سابؽ، ص، ـ(1954-1836)يحي بوعزيز: سياسة التسمط اإلستعمارية والحركة الوطنية الجزائرية  1
(، شيادة الماستر في التاريخ المعاصر، ـ1936-1930الوطنية منو )حياة ىدوش: مشروع بمـو فيوليت وموقؼ الحركة   2

، 2014العمـو اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  :زاد شمبي، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽاإشراؼ: شير 
 .24ص

 .85سابؽ، صالمرجع ال، ـ(1954-1836الوطنية الجزائرية)يحي بوعزيز: سياسة التسمط اإلستعمارية والحركة   3
 .245ص مرجع سابؽ،،1ج،(ـ1989-1830)رابح لونيسي وآخروف: تاريخ الجزائر المعاصر   4
  .85سابؽ، صالمرجع الـ(،1954-1836الوطنية الجزائرية )يحي بوعزيز: سياسة التسمط اإلستعمارية والحركة   5
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سويسرا وىناؾ إلتقى برائد النضاؿ والكفاح العربي اإلسالمي الزعيـ شكيب أرسالف بمناسبة 
 .1ـ1935 إنعقاد المؤتمر اإلسالمي األوروبي بجنيؼ في سبتمبر

بية عفًوا كامال عف كؿ سياسي ليعود وينشط عىناؾ إلى أف أصدرت الجبية الش بقيو  
 .3نجـ شماؿ إفريقيا 2قانونيا ضمف

 :مطالب النجم 
ومع كؿ ىذه النشاطات فقد كاف لمنجـ مطالب جديدة وتتمخص فيما يمي، وىي  

 :ـ1938المطالب النيائية التي طَرحيا في مؤتمر الجمعية سنة 
 الكامؿ لمجزائر. اإلستقالؿ .1
 .4جالء الجيش الفرنسي .2
 إنشاء الجيش الوطني. .3
 مكولوف والشركات اإلقطاعية.صادرة األمالؾ الزراعية الكبيرة لم .4
 . الذيف سجنوا أو نفوا عف الجزائرييف  العفو العاـ .5
 حرية الصحافة. .6
 إنشاء مجالس بمدية منتخبة بطريقة التصويت العاـ. .7
 حؽ التعميـ لكؿ الجزائرييف. .8
 إنشاء المدارس العربية. .9
 تطبيؽ جميع القوانيف اإلجتماعية عمى الجزائر. .10
 .5* إف المطالب التي قدميا النجـ ىي مطالب ثورية تخدـ األمة الجزائرية    

                                                 
 .245ص مرجع سابؽ،،1ج(،ـ1989-1830)رابح لونيسي وآخروف: تاريخ الجزائر المعاصر  1
 .24حياة ىدوش: مرجع سابؽ، ص  2
، دار ىومة، الجزائر، ـ(1962-1830 )شوش حباسي: مف مظاىر الروح الصميبية لإلستعمار الفرنسي بالجزائر  3

 .42، ص1998
 .43، ص1990، دار الغرب اإلسالمي، الجزائر، 3، ج1أبو القاسـ سعد اهلل: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ط  4
ة في العموـ اكتور الد شيادة(، ـ1962-1945بت والمتغيرات )أحمد بف فميس: السياسة الخارجية لمثورة الجزائرية الثوا  5

العمـو السياسية والعالقات الدولية، جامعة يوسؼ بف خدة،  :والعالقات الدولية، كمية العمـو السياسية واإلعالـ، ؽ ةالسياسي
 .43-42، ص2007الجزائر، 
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 مشروع بموم فيوليت والمؤتمر السالمي لمبحث الرابع: مصالي الحاج و موقفو منا
 مشروع بموم فيوليت: .1

وحوليا  -موريس فيوليت–إف مشروع بمـو فيوليت راجع إلى األفكار التي أتى بيا  
 .1ـ1935إلى مشروع قدمو إلى مجمس النواب الفرنسي عاـ 

منذ البداية ألنو يتنافى مع مبادئو التي تدعو إلى اإلستقالؿ، حيث  ن.ش.إوقد رفضو  
بغرض تقسيـ الشعب الجزائري وذلؾ  إعتبره مصالي الحاج أداة جديدة إستعمميا اإلستعمار

 .2شكمياتبفضؿ النخبة عف الجماىير تبعا لألساليب التقميدية التي كانت 
عمى  مصالي الحاجفنّظـ بعد ذلؾ العماؿ األفارقة الشمالييف مسيرة ضخمة وكاف       

روا ا»رأسيا ورفعوا الفتات كتبت عمييا:  روا سوريا، حرِّ روا شمال إفريقيا، حرِّ لعالم حرِّ
 .3«العربي
لكّف الحكومة الشعبية لـ تستجب لمنجـ خاصة بعد ما عرفت بأنو ييدؼ إلى تحقيؽ  

 .4اإلستقالؿ
ىذا الشعب الجزائري  »، قائال: "جريدة األمة"في  مصالي الحاجوقبؿ ذلؾ صّرح  

الذي وحدتو المغة والدين ذو ماٍض مجيد ال يسمح ليذا الوطن تقبُّل إصالح ىجين غير 
. ىذا «جياز تقسيم الشعب الجزائريخدمة المستعمر ويعتبر  الئق. ىذا المشروع في

 مصالي الحاجوالحكومة الشعبية التي راحت ترمي  ن.إ.شالتصريح أّدى إلى القطيعة بيف 
 .5مثؿ: األمي، المتسوؿ، المستفز بمختمؼ األلقاب واإلنتقادات

 
                                                 

 .26أسماء قارة: مرجع سابؽ، ص  1
 .76سياـ شرابشة: مرجع سابؽ، ص  2
 .27سابؽ، صالمرجع الأسماء قارة:   3
(، د.ط، ـ1939-1919يف )تف العالميكة الوطنية الجزائرية بيف الحربييوسؼ مناصرية: اإلتجاه الثوري في الحر   4

 .85، ص1988المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 
 .72مرجع سابؽ، ص سياـ شرابشة:  5
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  المؤتمر السالمي األوروبي : .6
مسممي أوروبا بجنيؼ ل اإلسالمي األوروبي مؤتمرالانعقد ـ  1935 سنةوفي سبتمبر مف 

، والكاتب العاـ مصالي الحاجيسو ئحضره عف النجـ ر  شكيب أرسالنتحت رئاسة األمير 
سبتمبر  17إلى  12وقد استمر المؤتمر مف  ،مف باريس ون أكمينعمار عيماش وبا

 .1عف حالة المسمميف في فرنسا وفي شماؿ إفريقيا وتحدث أثناءه مصالي الحاج وعيماش
 المؤتمر السالمي الجزائري: .3

بقاعة ماجيستيؾ )األطمس( بباب  ـ1936 جواف 07عقد المؤتمر اإلسالمي يـو  
فيدرالية المنتخبيف، األعياف، جمعية : الوادي، حضرة ممثموف عف األطراؼ المشاركة وىـ 

وال أي مناضؿ في نجـ شماؿ إفريقيا  مصالي الحاجولـ يحضره  المسمميف والشيوعيف العمماء
 .2والبرلمانييف أصدقاء الجزائر بمجيودات فيوليتوقد اعترؼ المؤتمر 

وقد كاف منتظرا مف المؤتمر أف يتبنَّى القضية الوطنية عمى حقيقتيا، لكنو راح  
ذا في الوقت الذي رجع فيو يطالب: بإلحاؽ الجزائر بفرنسا وبالتمثيؿ في البرلماف الفرنسي. ى

إلى باريس، تقابؿ مع الوفد الجزائري لممؤتمر الذي جاء يطالب  مصالي الحاجرئيس النجـ 
ر الدخوؿ إلى الجزائر مع وفد المؤتمر،   ىدا المؤتمر الذي جاءبإلحاؽ الجزائر بفرنسا وقرَّ

يجرُّ ذيوؿ  ـ1936 أوت 02يعرضيا عمى األحزاب والوزراء، ورجع يـو  بكراس مطالب
 .3الخيبة والمرارة

وصوؿ أعضاء الوفد إلى باريس و ب موقفا مف المؤتمريف مصالي الحاجدى ولقد أب 
وحاوؿ إقناعيـ بالعدوؿ عف المطالب المقرر تقديميا لحكومة  مصالي الحاجإتصؿ بيـ 

الجبية الشعبية لكف الشيوعييف عارضوا ىذا التدخؿ مف طرؼ النجـ فمجأ ىذا األخير 

                                                 
(، د.ط، الشركة الوطنية لمنشر، الجزائر، ـ1939-1919محمد ڤنانش: الحركة اإلستقاللية في الجزائرييف الحربييف )  1

 .67ص1982
 .72حميد عبد القادر: مرجع سابؽ، ص  2
 .46،71سابؽ، صالمصدر ال، 1945ماي  08المسيرة الوطنية و أحداث محمد ڤنانش: آفاؽ مغربية   3
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مصرحا فييا عف معارضتو لبعض مطالب  ضخمةإلى تنظيـ تجمعات عمالية  ش.إن.
 .1ـ1936 جويمية 31 المؤتمر ومف بيف تمؾ التجمعات، تجمع 

لقربو مف األحزاب التي يعتقدىا مواليو  *باديس ابنعمى  مصاليوعندما أعاب  
الجزائري، بعيًدا عف الواقع  لفرنسا ذكره زعيـ العمماء أنو مف السيؿ الحديث مف باريس،

فحدث ما لـ يكف متوقعا نيض  «الصعب التمسك بنفس األفكار في الجزائرمف  أنو»وقاؿ: 
سآتي إلى الجزائر وسأخاطب  »مصالي الحاج مف مكانو فقاؿ متحديا ابف باديس: 

 .2ـ 1936 أوت 02، وذلؾ ما حدث فعال يـو «الميجة الجماىير بنفس
وىو يـو الذي عقد فيو تجمع شعبي بالممعب البمدي بالعناصر بالعاصمة لتقديـ تقرير  

ىذا التجمع وألقى  مصالي الحاجالمجنة التنفيذية حوؿ تمؾ اإلتصاالت والمطالب، حضر 
ووجد الفرصة مناسبة جدا لو لدعوة  ن.ش.إف وجية عبر فييا ع ]لم يكن مبرمجا[كممة 

أقرب إلى آماؿ الشعب  مصالياإلنضماـ إلى النجـ، حيث كانت خطبة الشعب الجزائري إلى 
إستطاع خالؿ ذلؾ أف يكسب شيرة، وىو ما كاف يحمـ بيا أماـ أكثر مف  الجزائري، و

، فقد أبير الحاضريف بمغتو الخطابية وقدرتو عمى التبميغ وبساطة أسموبو عشريف ألؼ حاضر
 .3مع التعبير مباشرة

                                                 
، 2011، تر:أمحمد بف البار، دار األمة، الجزائر،1ـ(،د.ط،ج1939-1919) الجزائريةمحفوظ قداش: الحركة الوطنية   1
 .50ص
، في قسنطينة وتمقى في صغره تربية راسخة، ودخؿ الكتاب في البداية ـ1889أفريؿ4ولد في : عبد الحميد ابن باديس *

إلى  1913أرسؿ ابف باديس إلى تونس لإللتحاؽ بجامعة الزيتونة، تفرع سنة 1908وحفظ القرآف عف ظير قمب، وفي سنة
إنعقدت بمدينة الجزائر في نادي الشرقي الجمعية العامة  ـ1931ماي5لمقياـ بالعمؿ التربوي، وفي يـو  1925سنة

أنظر: الشيخ بوعمراف ).1949أفريؿ16التأسيسية لجمعية العمماء المسمميف وتـ فييا إنتخاب ابف باديس لمجمعية، توفي 
 (.10،ص2003ماي-رائد النيضة الثقافية ،سنة الجزائر في فرنسا،ع:السادس ،الجزائر ،أفريؿ :عبد الحميد بف باديس

 .78حميد عبد القادر: مرجع سابؽ، ص  2
ر في يستشيادة الماج ، (ـ1985-1899في الحركة الوطنية ومرحمة اإلستقالؿ )  الديف معزة: فرحات عباس ودورهعز   3

 جامعة منتوري، ؽ:التاريخ، ،العمـو اإلنسانية واإلجتماعية يةكم ، إشراؼ: عبد الكريـ بوصفصاؼ،التاريخ الحديث والمعاصر
 .78ص،2005 ،قسنطينة
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وأكد أفَّ أرض ؿ خطابو معارضتو لمطالب المؤتمر، ف خالم مصالي الحاجوبيف  
وأف  1. "ليست لمبيعو األرض أرضنا، ىدهودلؾ لقولو مقولتو الشييرة :" الجزائر ليست لمبيع

محاولة إلحاقيا بفرنسا أمر مستحيؿ لف يكتب لو النجاح ألفَّ التربة مازالت مبمَّمة بدماء قوافؿ 
 .2الشيداء
مف فرنسا إلى الجزائر،  ن.ش.إفكاف ىذا الخطاب بمثابة البداية الحقيقية إلنتقاؿ  
تيـ  إنَّ نجم  »قائال:  مصالي الحاجف ورد عميو يياتبالوالء لمسوفي ابن جمول مصالي الحاجوا 

 .3«شمال إفريقيا فخور بتأكيد رفضو إلحاق الجزائر بفرنسا
 بموم فيوليتبأفَّ مطالب المؤتمر لـ تخرج عمَّا جاء في مشروع  ن.ش.إورأت حركة  

أي أنيا تدعوا إلى اإلدماج، لذلؾ قامت األخيرة بتقديـ أربعة مطالب بمفردىا لحكومة الجبية 
 ، وىي:المطالب المستعجمةالشعبية أسمتيا 

 اإلستقالؿ الكامؿ لمجزائر. (1
 جالء الجيش الفرنسي مف التراب الجزائري. (2
 يش وطني.إنشاء ج (3
 إنشاء برلماف وطني جزائري. (4

دارية  جتماعية وا  قتصادية وا  خطابو  مصالي الحاجخاض  .4ضمتيا مطالب سياسية وا 
تجاه  التاريخي لمشعب الجزائري بالمغة العربية حياىـ فييا وعبر عف مشاعره إتجاىيـ وا 

                                                 

أفريؿ 27، الثالثاء 1522، ع:مصطفى فائزة: إعادة إعتبار إلى أبي الثورة مصالي الحاج ذلؾ المجيوؿ، جريدة األخبار  1 
 .13،ص2011

إشراؼ: ، الحديث و المعاصر تاريخفي ال ماسترال(، ، شيادة ـ1956-1936حسيف بربورة: الحزب الشيوعي الجزائري )  2
 .9، ص2013العمـو إنسانية، جامعة زياف عاشور، الجمفة،  :لعمـو اإلجتماعية واإلنسانية، ؽكمية اآلداب وا،الود مالؾ 

 .75حميد عبد القادر: مرجع سابؽ، ص  3
، شيادة الميسانس في تاريخ الحديث والمعاصر، ـ1935مفيدة حميمو، كريمة قادري: المؤتمر اإلسالمي الجزائري   4

، 1945ماي08التاريخ واآلثار، جامعة : إشراؼ: يوسؼ قاسمي، كمية الحقوؽ واآلداب والعمـو اإلجتماعية، ؽ 
 .34، ص2007قالمة،
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وطنو. وخطاب بالمغة الفرنسية تحدث فيو عف النجـ وعف المؤتمر اإلسالمي وما قرر فيو، 
وقد صرح مصالي الحاج خالؿ خطابو ىذا لتأييده لممؤتمر اإلسالمي رغـ مالحظتو عميو 

لكنَّنا نقول بصراحة وبشكل ال يقبل التراجع بأننا نتبرأ من كراس  »الضعؼ والتسرع، وقاؿ: 
، ودعا الشعب «يإلحاق بالدنا بفرنسا وبخصوص التمثيل البرلمانالمطالب بخصوص 

 .1«ن.ش.إ :... منظمتكم الوطنية»كما قاؿ:  ،ن.ش.إ لإللتفاؼ حوؿالجزائري 
مدينة الجزائر لم »صرح مصالي الحاج، قائال: ـ 1936 أوت 02وأثناء ميرجاف  

السرية التامة توجينا أعرفيا قبل اليوم لدينا فييا حفنة من المناضمين يناضمون في 
جزائري بالممعب البمدي   تجمع الميم بعدده ألنو جمع حوالي عشرون ألفلحضور ىذا ال

جاؤوا من مختمف المناطق بعد أخذ ورد بصعوبة كبيرة منحونا دقيقتان أو ثالثة لنحيي 
 هفرحتو بوجود دى مصاليأب وقد ،«فييا الحاضرين، أرادوا منعنا من ذلك ألنيم خافوا منا

عمى أرض الوطف ثـ حيَّا المرأة التي كانت حاضرة في المؤتمر، وأظير عداءه لمشروع بمـو 
 .2فيوليت الذي يدعوا لو ىذا المؤتمر

فمتسقط  افمتسقط األندجين"إختتـ حديثو مناديا بأعمى صوتو )عمى حد قولو(:  و 
الشعوب، يحيا نجم القوانين الستثنائية العنصرية يحي الشعب الجزائري تحيا األخوة بين 

المؤتمر لشدة الحماس  ، وقد خرج مصالي مرفوعا عمى األعناؽ مف"الشمال الفريقي
 .3وشرقياوالفرحة، ثـ قاـ بجولة في غرب الجزائر 

 :النداء األول لمصالي لمشعب الجزائري 
 بالنداء األوؿ إلى الشعب الجزائري قبؿ رجوعو إلى باريس مصالي الحاجوقد أدلى  

أييا الشعب الجزائري الكريم إنَّ مبادئ حزبك الوطني »، وفيو يقوؿ: ـ1936نوفمبرفي شير 
من أول يوم ىي السعي لتحريرك بالطرق المشروعة في دائرة  المميوالذي أسس عمى 

                                                 
 .63-62سابؽ، ص مصدر، ـ(1937-1926)ريقيمحفوظ قداش: نجـ الشماؿ اإلفمحمد ڤنانش،   1
 .43مفيدة حميمو، كريمة قادري: مرجع سابؽ، ص  2
 .75-74سابؽ، ص ال مصدرال،  ـ(1937-1926)محمد ڤنانش، محفوظ قداش: نجـ الشماؿ اإلفريقي   3
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في بطون األجيال، والدفاع عن كرامتك والذود عن   المتألقة إسالمك وجنسيتك الغالبة
مك ىي مبادئيا التي فطرنا عمييا ... وعمييا نبقى حماك في محيط ذاتيتك المقدسة، ت

وعمييا نموت نحن نريد أن تكون لغتك لغة رسمية بالبالد، نريد أن تكون مساجدك 
وأوقافك بيدك تتصرف فييا بحسب القرآن العظيم، ونطمب لك برلمانا جزائريا يضمن لك 

 .1«ذاتيتك وحقوقك

                                                 
 .49، مصدر سابؽ، ص1945ماي08محمد ڤنانش: آفاؽ مغاربية المسيرة الوطنية وأحداث   1
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 المبحث األول: تأسيس حزب جديد شعار جديد
 اليصم" فإن ىناك عوامل شجعت ب العمويمحمد الطيوحسب ما أورده المؤلف " 

أن المنحمة من جديد باسم جديد عمى أساس  الحاج ورجال النجم عمى إعادة تكوين منظمتيم
 نشاطيا فوق التراب الجزائري بدل التركيز عمى الميجر ومن بين ىذه العوامل ىي6 يتكثف
 المؤتمر اإلسالمي -
 اإلتصال بالجماىير. -
 .1اإلقبال الكبير عمى سماع الخطب -

النجم لم يؤثر في الواقع عمى نشاطو السياسي إذ سرعان ما  ل  إن حفوكما يبدو   
استعان بأسماء أخرى كعادتو وذلك في مرحمة انتقالية قصيرة، حيث تطمع مصالي الحاج 

 Les Amies األمة جمعية أحباب األمة أو أصدقاءوىو ما يزال في "ليون" لفكرة تأسيس "
d el-ouma  77حتى  م7593جانفي  62" وىذه المرحمة تمتد من تاريخ حل النجم في 

 .2م7593مارس 
بر ليست جديدة فيناك نشيد قد وضع في سبتم "أحباب األمةحيث يبدو أن فكرة "  

 6يحمل ىذا المعني جاء فيو م7592
 3.يا أنصار الحرية ىيا يا أحباب األمة    و

ة داجتمع بقا باريسإلى  "ليون"وفي ىذا الصدد يذكر مصالي بأنو بعد عودتو من   
ثم وجيوا رسائل خطية إلى القسمات بفرنسا  "جمعية أحباب األمة"الحزب وقرروا تأسيس 

                                                 
، 6119، د.ط، وزارة المجاىدين، الجزائر، م(7591-7491(محمد الطيب العموي6 مظاىر المقاومة الجزائرية   1
  .754ص
، دراسة مقارنة، شيادة م(7519-7599(قدادرة شايب6 الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري   2

التاريخ 6دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف6 عبد الرحيم سكفالي، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ، ق 
  .693-692ص، 6112وعمم اآلثار، جامعة منتوري، قسنطينة، 

، د.ط، دار (م7526ق م،  479)من عيد الفنيقيين إلى خروج الفرنسيين  =فركوس6 المختصر في تاريخ الجزائرصالح   3
 . 691، ص 6116 ،العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر
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احتجاجا لكل  ة خاصة من جريدة األمة التي واجيتوفي بمجيكا وصدرت طبع وفي الجزائر
نحو جمعية حقوق اإلنسان جرائد أحزاب الجبية الشعبية، ثم توجو قادة جمعية أحباب األمة 

لى أحزاب الجبية الشعبية ومنظمات  ونحو لجنة المثقفين اليقظة المعادين لمفاشية ، وا 
لى أصدقاء النجمالش ق مثل6 مارسو، بيغار، دانيال غيران ...، أي تم  طر  عوب المستعمرة وا 

 .1أبواب من أجل التأييد والمساندة
 حزب الشعب الجزائري"لتكون ىذه الجمعية النواة لتأسيس حزب جديد، تحت اسم   

P.P.A"*2  م وكان قرار إنشائو قد تم باإلتفاق مع أعضاء 7593مارس  77الذي ولد يوم
 .3وراجفمصالي الحاج، وعيماش  6فرع الجزائر لمنجم وأعضاء المجنة المركزية ومنيم

عشية ذلك اليوم إلى الميرجان الذي كان قد أعّد لو في  مصالي الحاجوانطمق   
 النبأ بقولو6 مصالي الحاجلإلعالن رسميا عن تأسيس الحزب من جديد وأعمن  "نانتير"
ذكرناه  »ير ىذا اليوم الذي يشرفني ويسعدني بأن أعمن لكم أننا خالل بعد ظ األعزاء"

ع عمم وخبر في محافظة الشرطة، إن الفعل الذي رأى وذلك بوض جأسسنا ح،ش، «أنفا
النور منذ ست ساعات ال يطمب سوى الحياة، وسوى أن يمعب دوره كامال وأن ينجز 
ميمتو السامية التي من أجميا ولد، إننا نتمنى لو جميعا السعادة والنجاح والمستقبل 

يا عميو أن يعذبو وينعشو، إن ىذا الجميل، واآلن وقد وصل إلى ىذا العالم فإنو يرث ماض
إذ أضعو بين أيديكم، أطمب منكم أن تحبوه وأن تحموه الطفل ىو ابن كل الجزائريين، وأنا 
 ".4قديرال وتدعوه يتمم ميمتو، وليحميو اهلل

                                                 
 .692قدادرة شايب6 مرجع سابق، ص  1
 فيو يعتبر إمتدادا لحزب النجم.  *
د.ط، موفم لمنشر، ،  التاريخ بأنشطة  مرسومة =م 7519جزائر من العيد القديم إلى عباس كبريت بن يوسف6 تاريخ ال 2 

 .15، ص 6115الجزائر، 
 .799، مرجع سابق 9(، جم7591-7591قاسم سعد اهلل6 الحركة الوطنية الجزائرية)الأبو   3
 .691، صسابق مصدرأحمد الخطيب 6  4



 مصالي الحاج و نشاط حزب الشعب الجزائري                                الفصل الثالث  
 

 
50 

وبعد ىذا نقل الحزب نشاطو إلى الجزائر بعد عودة مصالي الحاج إلييا من فرنسا يوم   
 مصالي الحاجكونيا مسقط رأس  ح.ش.ج واختيرت تممسان منطمق 1م7593جوان  74

وكانت أىدافو ال تختمف في جوىرىا عن أىداف  2وكذلك ألسباب تمويمية ،رئيس الحزب
 وكانت تتمخص فيما يمي6 3النجم
الخاصة  المحافظة عمى الشخصية اإلسالمية الجزائرية ألن الجزائر ليا شخصيتيا .7

 .4يا المجيد ولغتيا ودينياخاريالمكتسبة من تقاليدىا وت
 .تشكيل حكومة جزائرية شعبية .6
  .احترام حقوق االمة الجزائرية .9
  .5بعث المغة العربية واالعتماد عمى الدين اإلسالمي .9
االستقالل الجزائر التام وبناء أسس دولة جزائرية تكون  6 باإلضافة إلى أنو يرمي إلى .1

 .6مرتبطة بماضييا الحضاري العربي اإلسالمي
ّن التسمية الجديدة لـ)      Le Parti Du Peuple Algerien  "P.P.A"  (ح.ش.جوا 

مغاربي إلى الوطنية الالقطري أو االنطالق من العمل القومي  الوطني أوضحت بداية نشاطو
كان ىدف النجم الدفاع عن كل شمال 6 "عن ىذا التحول مصالي الحاجالجزائرية، ويذكر 

تنا مع نا في الجزائر مع احتفاظنا بعالقالشعب أردنا تحديد نشاطإفريقيا وبواسطة حزب 
                                                 

(، شيادة م7595-7575ير، نادية بوزوالغ. الحركة االستقاللية في الجزائريين الحربين العالميتين )وىيبة بن الصغ  1
ص ،6119،التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة  6اليسانس، إشراف6 مصطفى حداد، كمية العموم االجتماعية واإلنسانية، ق

94. 
2 Omar Karliyi : L’Etoile Nord Africaine Et Le Mouvement National Algérien : (Actes des 
colloque) du 27Février au 1mars 1987,sans maison édition, Alger, 2000, p190. 

 .799، مرجع سابق، ص 9(، جم7591-7591أبو القاسم سعد اهلل6 الحركة الوطنية الجزائرية  )  3
الجزائر تعود لمحمد صمى اهلل عميو وسمم، د.ط،  (=م7556-ه7956)عام من سقوط األندلس  111محمد مورو6 بعد   4

 .45، ص 7556المختار اإلسالمي لمطبع، القاىرة، 
وثائق وشيادات لدراسة التيار الوطني الجزائري، د.ط،  (=P.P.A)محفوظ قداش ومحمد قناش حزب الشعب الجزائري   5

 .91ص ، 6179خميل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أوداينية تر6 
 .55يوسف مناصرية6 مرجع سابق، ص   6
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ك ألّن األحداث الجارية وذل، تونس والرباط يجب إذن إعادة النظر في برنامجنا السياسي"
بالجزائر كانت فرصة نادرة وسائحة لنقل العمل الوطني إلى الميدان األم وظمت فرنسا 

 1وماديا.ميدانًا لعقد مؤتمرات الحزب ودعمو من جديد معنويا  لظروفيا السياسية واالجتماعية
 ال»وأنصاُره أن يكون الشعار الجديد لحزبو ىو6  مصالي الحاجوتماشيا مع ذلك قّرر   

المتمسك  ش،جخرافة وتضميل ألن  فاالندماج، «لالندماج، ال لالنفصال، لكن نعم لمتحّرر
غير  االنفصالمن الوجود، أما  ىغيره أو ُيمحيمكن أن يندمج في  بمغتو ودينو وماضيو ال

تصبح صديقة وحميفة  فالجزائر المحررةكمش عمى نفسيا، أن تن ممكن ألن األمم ال يمكنيا
مساعدة حقيقية وصريحة  لفرنسا ألن المنافع المشتركة واألمن المشترك يحتمان عمى االثنين

تَفيٌُّم لموضعية الجديدة وتالؤم مع  وىذا الموقف ليس تراجعا بالنسبة لبرنامج النجم، ولكنو
 2الظروف العالمية وىو يعمل عمى تحرير الجزائر تحريرا كامال.

و اإلبتعاد عن قد إختار طريقة المرونة  مصالي الحاجونستخمص من ىذا الشعار أّن     
السياسية التي قد تحطم حزبو. وليذا تخمى عن إستعمال كممة اإلستقالل وركز الواجيات 

جيوده عمى مسألة تحرير البالد من الييمنة الفرنسية، وقد إعترف بيذه الحقيقة حين أعمن 
يس ضد الفرنسيين بأّنو ل م7593جوان1" يوم جريدة الزىرة التونسيةفي مقابمة صحيفة مع "

 .3اليين وبأنو يعمل من أجل التحرر والتخمص من السيطرة األجنبيةولكنو ضد اإلمبري
 في تاريخو مر بمرحمتين أساسيتين 6 ح.ش.جوالجدير بالذكر أن   
أي منذ إنشائو حتى حمو من طرف :[1939-1937مارس11المرحمة الشرعية: ] -1

 .4السمطات الفرنسية وتميزت بسياسة إنتخابية معتدلة ذات طابع إصالحي
                                                 

.37، مرجع سابق، ص م(7595-7599 )6 الدور السياسي لميجرة إلى فرنسا بين الحربينوز و عبد الحميد ز   1  
 691بق، ص اقدادرة شايب6 مرجع س  2
، 7553بيروت،، دار الغرب اإلسالمي، 7، ط7526عمار بوحوش6 التاريخ السياسي لمجزائر من البداية إلى غاية   3
 .919ص
(، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، م7526-7575األمين شريط6 التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية )  4

 .71، ص7554الجزائر، 
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أوساط  واصل نشاطو وتنظيمو بعد حمو وتعاظم في:[1946-1939المرحمة السرية: ] -2
 .1الشعب وأنشأ إدارة جديدة سرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .91، ص.نسد.ط، التراث العربي، الجزائر، د.ث الحركة الوطنية الجزائرية، اناجي عبد النور6 البعد السياسي في تر   1
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 (:م1938-1937) المبحث الثاني: مصالي واإلنتخابات البمدية
فإّنو حاول خوض تجربة  ح.ش.جإلى جانب النشاطات العديدة التي قام بيا   

 أفريل 69 يوم اإلنتخابات، فكانت اإلنتخابات الجزئية التي نظمتيا السمطات اإلستعمارية في
 .1إاّل أّنو لم يتحّصل عمى أي مقعد لو أول تجربة م 7593
قد حاول أن يدعم حزبو عن طريق المشاركة في اإلنتخابات مصالي الحاج كما أن     

 .2م7593جوان 61الجزئية التي جرت في الجزائر وذلك بعد عودتو من فرنسا يوم 
" لإلنتخابات البمدية وقد حصمت "ح.ش.جتم تقديم قائمة بإسم  م7593جوان63ففي   

وعمى الرغم من عدم تحّصل  ت،اصو أ ثالثمائة و ثالثة عمىالقائمة في دورتيا األولى 
الحزب عمى األصوات الالزمة في اإلنتخابات البمدية لمدينة الجزائر، فقد حقق نجاًحا كبيًرا 

 .3ألنو أصبح معروفا في األوساط الجزائرية
باإلضافة  4 "الشعب"أول جريدة لو بالعربية في الجزائر بعنوان  ج.شح. وأصدر   

نصف شيرية يديرىا  "جريدة الشعب"التي كانت تصدر بالفرنسية، وكانت  "جريدة األمة"إلى
 .5شنناڤمحمد ، ثم خمفو السيد مفدي زكرياويرأس تحريرىا السيد  مصالي الحاج

، وحصمت قائمة  لإلنتخابات البمديةم أقيمت الدورة الثانية 7593 جويمية 9وفي   
لجريدة  "فيوليت وريسم" ، وبيذا الصدد صرحصوتاالحزب عمى ثالثمائة و إثنين و سبعين 

)ليكودالجي( عن تخوفو من نفوذ حزب الشعب وترسيخو عمى أرض الجزائر بالرغم من أنو 
 .6لم يفز في اإلنتخابات

                                                 
 .961مرجع سابق، ص،7الجزائر بوابة التاريخ =الجزائر عامة،جعمار عموره، ونبيل دادوة6   1
 .916عمار بوحوش6 مرجع سابق، ص  2
 .13، صمرجع سابقنادية بوزوالغ6  وىيبة بن صغير،  3
 .63ص مرجع سابق،رياض بودالعة6   4
ف6 إبراىيم اشر إالتاريخ المعاصر،  في ماسترالشيادة  (،م7526-7515فائزة فكيرين6 الدعم التونسي لمثورة الجزائرية ) 5 

 .79، ص6179امعة محمد خيضر، بسكرة، العموم اإلنسانية، ج 6غاشي، كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية، ق
 .51سابق، ص صدر، مم(7595-7575)زائر بين الحربين محمد ڤنانش6 الحركة اإلستقاللية في الج  6
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المقاعد بل ىو الدعاية لمفكرة والوعي ولم يكن اليدف من اإلنتخابات الحصول عمى   
الذي يدعم حكومة الحزب الشيوعي الجزائري لكن ،  1الوطنيين المذان كانا شبو مفقودين

 مصالي الحاجودخل في حرب ضده ألن   لمصالي الحاجفي فرنسا تصدى  *الشعبيةالجبية 
الفرنسية التي  يعارض سياستيا وفي الفترة كان الحزب الشيوعي مدعوما من طرف الحكومة

دخل الشيوعيون  م7593 جوان 4تتألف من الشيوعيين واإلشتراكيين. وقبل كل ىذا، وبتاريخ 
تيمو  بأّنو قومي عربي وبأن حزبو عبارة عن منظمة  هفي صراع مع مصالي الحاج وحزبو وا 

سياسية تسمى لإلستقالل. كما إنتقدوا منيجو وأسموبو وبرامج عممو الذي يختمف تماما عن 
بأنو يخُدم مصالح  مصالي الحاجإتيم  *انڤعمار أوز برامج الحزب الشيوعي، كما أن  

 .2اإلستعمار اإلمبريالية و
رت إدارة 7593 أكتوبر 73عمالية التي جرت في وبمناسبة إنتخابات المجالس ال   م قر 

. وىذا كمو من دالئل الشجاعة والتصميم والتحدي، فُرِشح 3ترشيح المساجين كرمز ح.ش.ج
 وموساوي رابحبالمدية، حول حسين لبالبميدة وومحمد مسطول بالعاصمة  مصالي الحاج
بوىران ومعروف بومدين بسكيكدة  وخميفة عماربقسنطينة  مفدي زكرياء بتيزي وزو و

 . 4بسيدي بمعباس زروقبن ومصطفى 
                                                 

 .13نادية بوزوالغ6 مرجع سابق، صوىيبة بن صغير،  1 
تحالف وتكتل من أحزاب التيارات الفرنسية6 الحزب الشيوعي الفرنسي، الحزب اإلشتراكي الكونيفيدرالية  :الجبية الشعبية * 

 .يما بعد العامة لمعمال، الحزب الراديكالي اإلشتراكي ف
ولد بالجزائر من عائمة ميسورة الحال كانت تممك أراضي شاسعة قبل مصادرتيا من  :[م1981-1911مار أوزڤان ]ع  *

طرف السمطات، تمقى تعميمو بالمدرسة القرآنية بمسقط رأسو، ثم بالمدرسة الفرنسية، بدأ الممارسة السياسية في سن مبكرة، 
ة بطإلى حركة الشباب الشيوعي. )أنظر6 المفرعا نقابيا بمصالح البريد الذي كان يعمل فيو، إنضم بعدىا  7562إذا أنشأ 

(، شيادة م7512-7591ل نعيمة، قسطل بدرية6 دور الحزب الشيوعي الجزائري في الحركة الوطنية )يىدى6 سماع
العموم اإلنسانية،  6الميسانس في التاريخ العام، إشراف6 بمعجال أحمد، كمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية، ق

 (.17، ص6171، ،د.م.نة الشيخ العربي التبسيمعجا
 .916عمار بو حوش6 مرجع سابق، ص 2
 .52سابق، ص صدر( مم7595-7575نانش6 الحركة اإلستقاللية في الجزائر بين الحربين )ڤمحمد  3
 .619محمد الطيب العموي6 مرجع سابق، ص  4
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صوتا، بينما حصل  6941في الدورة األولى عمى  مصالي الحاجوخالليا تحصل   
صوتا، وفي الدورة الثانية التي جرت بعد أسبوع 7444زروق محي الدين مرشح اإلدارة عمى 

ولكن اإلدارة  ، باألغمبيةفاز  و صوتا 9911رئيس الحزب عمى 1مصالي الحاجتحصل 
 زروق محيمكانو عميميا  ح لمنيابة ألنو مسجون وقد عينتاإلستعمارية زعمت أنو غير صال

عمى إعتبار  مصالي، كما رفضت إحتجاجات  وذلك بالمجوء إلى التزوير الممنيج 2الدين
ضاه الذي بمقت م7575 فيفري 12 من مرسوم  79و71أنيا غير مؤسسة تطبيقا لممادتين 

تغمغل في األحياء  مصالي الحاجومع ىذا فإن إسم غير مخولٍّ لمترشح،  مصاليكان 
 .3القصديرية واألكواخ كما أن تنظيمو أخذا يتجذر تدريجيا في البالد

نا إنتخابيا حد د ابي ح.ش.جوخالل ىذه اإلنتخابات التي جرت في الجزائر، أصدر   
 .4فيو أىدافو السياسية

إنتخبوا مصالي ضد القمع، ومن أجل الوحدة »وأعمن شعار اإلنتخابات ومضمونو6   
... وكل واحد يمكنو أن يحتفظ بإيديولوجية الخاصة، ... في إطار عمل مشترك إلنقاذ 

في ىذه اإلنتخابات  ح.ش.ج، وىذا دليل عمى أن مشاركة «شعبنا من الضائقة التي يكابدىا
ومات خصومو بمجرد الحصول عمى عيدة في المجمس وسيمة أخرى لمقاومة القمع وىج

جيدة إلثارة التضامن من وسط الجماىير مع زعيميا المحبوس،  وسيمة العام، كما أنيا كانت
ر معنوي ومادي، وىدف  »إْذ صر ح قائال6  إن األمة المستعمرة ستقود الجزائر نحو تحرُّ

 .5« ح.ش.ج ىو الرقي بالجزائر إلى مصف األمم الكبيرة

                                                 
 .53سابق، ص صدر، مم(7595-7575)محمد ڤنانش6 الحركة اإلستقاللية في الجزائر بين الحربيين   1
، .ن، دار الغرب لمنشر والتوزيع، الجزائر، د.س7، د.ط، جم7491إدريس خضير6 البحث في تاريخ الجزائر الحديث   2
 .92ص
تر6 الحاج  د.ط،لمية الثانية إلى الثورة المسمحة،من الحرب العا =حركة الوطنية الثورية في الجزائرأحمد ميساس6 ال  3

 .719-716، ص6116مسعود ومحمد عباس، منشورات الذكرى األربعين لإلستقالل، الجزائر، 
 .617قدادرة شايب6 مرجع سابق، ص  4
 .717-711سابق، صالمرجع الأحمد ميساس6   5
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وعمى غرار اإلنتخابات التي شارك فييا مصالي الحاج كانت ىناك إنتخابات أخرى   
في المشاركة في اإلنتخابات  (ح.ش.ج)لية لم يشارك فييا وىي بمثابة إستمرار  (ح.ش.ج)لـ

 .75941حيث حقق بعض أعضائو نجاحا في إنتخابات أكتوبر
والتي نظمتيا السمطات  ح.ش.جالتي شارك فييا  م7595 وكذلك في إنتخابات أفريل  

 .2يا رغم فوز مرشحيو الساحقتوزور   اإلستعمارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .64رياض بودالعة6 مرجع سابق، ص 1 
 .741، ص6116، دار ريحانو، الجزائر، 7تاريخ الجزائر، طعموره عمار6 موجز في   2
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 : المبحث الثالث: إعتقاالت مصالي ومحاكماتو
خاصة بعد أن أظير قائده م 7593في صيف  ح.ش.جلقد تضاعفت مشاكل   

مصالي الحاج  معارضتو لإلصالحات التي تبنتيا حكومة الجبية الشعبية، حيث وصف
لتحقيقيا بأنيا اإلصالحات السياسية في الجزائر التي كانت تعمل حكومة الجبية الشعبية 

 .1عمى التعسف واإلضطياد السائدين في البالد" وال تقضى عظم لمتمشيشعبارة عن "
تظاىرات لَعِمَم مصالي الحاج بتنظيم الفرنسيين  ح.ش.جوبعد أيام من تأسيس   

حتفاالت في  م فأراد 7593 جويمية 79مدينة الجزائر بمناسبة العيد الوطني الفرنسي يوم وا 
 .2الحزب إستغالليا إلبراز مطالب الشعب الجزائري في اإلستقالل عن فرنسا

عن شعارات الجبية وقد واجو من خالل ىده المظاىرات اإلستعمار الفرنسي و ميز نفسو  
 3لمعمم الجزائري.الشعبية بحممو 

لممشاركة في تمك  مناضل ثالثة أالفالذي حصل عميو من زوجتو بتممسان وجند 
، كما حمموا "فداء الجزائر"أين رفعوا عمم الجزائر، وأخذو يرددون نشيد حزبيم اإلحتفاالت 

برلمان الجزائر، إحترموا اإلسالم، األرض لمفالحين، المدارس »شعارات والفتات كتب عمييا6 
 «4لمعرب

وألقى خطابا م 7593 جويمية 97مصالي الحاج مؤتمرا في وىران يوم وبعدىا عقد   
من أجل إقناع الناس بمبادئ حزبو، حيث قِدم إلى وىران قصد خمق  شخص خمسمائةأمام 

خطوة  ح.ش.جكتيبة في كل مدن الغرب وفي ىذا الوقت كانت مصالح األمن تتبع تطور 

                                                 
 .919عمار بوحوش6 مرجع سابق، ص  1
 .945بشير بالح6 مرجع سابق، ص  2

.654مرجع سابق ً يوسف مناصرية  3   
 .919عمار بوحوش6 مرجع سابق، ص  4
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ىذا التجمع موقف الحزب من المؤتمر اإلسالمي خالل مصالي الحاج كما شرح  ،1بخطوة
 2ومن الحزب الشيوعي ومن جمعية العمماء

في إحدى الصحف قائمين6  مصالي الحاجوقد رّد أعضاء المؤتمر اإلسالمي عمى   
كتشفنا أثناء المؤتمر أنو مثير لمفتن» 6 مصالي الحاج، َوَرد  «إن مصالي أصولي ... وا 
ليس إسالميا وليس حرّا ال في مناقشاتو وال في خطتو وال في قرارتو  *إن المؤتمر»

 .3«وتوجيياتو تأتي من حزب خارجي
ممة معادية بتيمة القيام بح ح.ش.جاعُتقل زعماء  م7593 أوت 63 وجراء ذلك وفي   

عادة العمل بحزب منحل وبدأ اإلعتقال بزعيميم   .4مصالي الحاجلفرنسا وا 
كما ،5بزنزانة باربروس بفرنسا حيث تعرض ألنواع عديدة من التعذيب مصاليوسجن   

 6...إلخ وخميفة بن عمار وغرافة إبراىيم ومسطول أحمد مفدي زكرياءإعتقموا 
 .7في نفس يوم صدور جريدة الشعب األسبوعية بالمغة العربيةوكان ذلك بالعاصمة   

 . 8قادة الحزبوفي الثاني من نوفمبر شرعت المحكمة في محاكمة      

                                                 
1 Mahfoud Kaddache, Mohamed Guenanch : L’Etoile Nord-Africane )1926-1937(, S.R, 
offices Des dublications universitaires, Alger, 2009, p81. 

 .56، مصدر سابق، صم(7595-7575) نمحمد ڤنانش6 الحركة اإلستقاللية في الجزائر بين الحربي  2
بالجزائر، وشاركت فيو مختمف التيارات ماعدا  الترقيبنادي  م7593 جويمية65 إنعقد في المؤتمر اإلسالمي الثاني * 

وكان ليما نفس المصير )أنظر6 سيام شرابشة6  7592ح.ش.ج، وأعمن المؤتمر تمسكو بمطالب المؤتمر اإلسالمي األول
 (.29مرجع سابق، ص

(، م7595-7574ن )يالجزائرية في فترة ما بين الحرب الحركة الوطنية =دسوقي6 دراسات في تاريخ الجزائر ناىد إبراىيم  3
 .733، ص6117د.ط، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

 .71فائزة فكيرين6 مرجع سابق، ص  4
 .734ي6 مرجع سابق، صقناىد إبراىيم دسو   5
 .926إدريس خضير6 مرجع سابق، ص  6

7 Ferhat Abbas : La nuit coloniale, S.R, NNER, Alger, 2005, p51. 
 .926سابق، صالمرجع ال إدريس خضير6 8 
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مرافعة عمى لحزب بال. ليقوم ىذا ا1أمام المحكمة مصالي الحاجبمدينة الجزائر أين وقف 
ومواقفو من القضايا العالمية وما يجب عمى   ح.ش.جلسان المسجونين بين فييا برنامج 
 2فرنسا أن تقوم بو في تمك الظروف.

تكوين رابطة منحمة فحزب أنا لست متيما بإدارة »وصرح أمام القاضي قائال6   
الشعب الجزائري ال يمد بصمة إلى "ح.ن.ش.إ" فالييئتان ليما قوانين وأىداف مختمفة 
تماما،فنجم شمال إفريقيا كان يصبو إلى منح اإلستقالل لكل دول شمال إفريقيا بينما 

ىل عندما نطالب ببرلمان »6 3، كما صعد ليجتو قائال«جزائري محض ح.ش.ج لو برنامج
وأنيى  «ي نكون معادين لفرنسا؟ وىل ألننا نطالب باإلستقالل نكون معادين لفرنسا؟وطن

 كممتو بوضع الثقة في قدرات الشعب الجزائري وفي لغتو العربية وفي ماضي الجزائر مصالي
 .4المجيد

نوفمبر صدر الحكم عمى المساجين كميم بسنتين سجنا لكل واحد  وفي الخامس من  
الذي حكم عميو بسنة مع منعيم من التمتع بالحقوق السياسية  "إبراىيمغرفة "ما عدا 
 .5والمدنية

كما تعرض أتباع مصالي الحاج بالجزائر إلى ضغوطات عديدة من جانب بعض   
ىاجمت الصحف الجزائرية األسموب الوحشي الذي كان يعذ ب بو  يااألوروبيين ومن خالل

 .6بالسجن مصالي

                                                 
 .791، مرجع سابق، ص9ج م(،7591-7591الحركة الوطنية الجزائرية )أبو القاسم سعد اهلل6  1
 .929إدريس خضير6 مرجع سابق، ص  2

3 Mahfoud Kaddache, Mohamed Guenanche, op-cit, p74. 
 ، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية،7519ثورة ودليل دولة نوفمبر  =إدريس6 حزب جبية التحرير الوطني فاضمي  4
 .99، ص6119، .م.ند

 .53سابق، ص صدر(، مم7595-7575محمد ڤنانش6 الحركة اإلستقاللية في الجزائر بين الحربين )  5
 .735ي6 مرجع سابق، صقناىد إبراىيم دسو   6
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تسيير الحزب إلى أن أعتقل ىو  رزقي كحالتولى  مصالي الحاجوعندما تم إعتقال   
ولجأ كل المسجونين إلى اإلضراب عن الطعام الذي  ،اآلخر رفقة مجموعة من المناضمين

دام ثمانية أيام طالبوا من خاللو بحقيم كمسجونين سياسيين وتمكنوا من الحصول عمى 
 .1حقوقيم

 .**2الجريدة البرلمان الجزائري إصدار من *ومن ناحية أخرى تمكن سجناء الحراش  
التونسيين والمغاربة بيدف  بقضية مصالي الحاجزعيميم مصير  ح.ش.جولقد ربط   

سياسي لكسب القضية وتدويميا أو عمى األقل لمضغط عمى الفرنسيين من جميع الجيات 
 الحاجمصالي ليذا ذىبوا لعقد رابطة بين تونس والجزائر وفاس لممطالبة بإطالق سراح 

" مقر ه من ح.ش.جنقل " م7594، وفي شير نوفمبر ***وعالل الفاسي والحبيب بورقيبة
 .3باريس إلى الجزائر

ثر كل ىذه األحداث قام الحزب بمظاىرات يوم    شارك فيا  م7595 جويمية 79وا 
تحيا »تحت العمم الجزائري رافعين الفتات كتب عمييا6  ألف جزائريخمسة و عشرون 

 .4«أطمقوا سراح المسجونين، يحيا اإلستقاللالجزائر 

                                                 
 .619، ض616محمد الطيب العموي6 مرجع سابق، ص  1
كمم من جنوب 71يعتبر ىذا السجن أحد أشير السجون الفرنسية بالجزائر ويقع ىذا السجن عمى بعد  سجن الحراش:  *

 (.69العاصمة الجزائرية )أنظر6 محمد الدام6 مرجع سابق، ص
.74مرجع سابق،ص،موجز في تاريخ الجزائر 6عمارعموره  2  

وفي سجن الحراش تكتب وتُدار من ىناك ثم تخرج لمبيع والتوزيع  م7595في شير ماي  :البرلمان الجزائريجريدة   **
. )أنظر6 6ع.تيا جريدة األمة عشية إندالع ح.وكانت نصف شيرية صدرت منيا سبعة أعداد عطمت مع زميم

www.wikebidya.com) 
 

رئيس الحزب  7563، عضو في جمعية الطمبة المسممين لشمال إفريقيا منذ 7519ولد في أوت  :الحبيب بورقيبة***
)أنظر6  7512ورئيس تونس سنة  7594وأمين عمم لمجنة تحرير المغرب العربي سنة  7593الدستوري الحر التونسي 

  (.712قدادرة شايب6 مرجع سابق، ص

 .711،716سف مناصرية6 مرجع سابق، ص يو  3
 .921يس خضير6 مرجع سابق، صإدر   4
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وأصدقائو وشارك بعدىا حزبو  مصالي الحاجُأطمق سراح  م7595أوت  63وبتاريخ   
سبتمبر  62وبالتحديد يوم  2ح.ع.إال أن الفرحة لم تدم فمع بداية  ،1في الحممة اإلنتخابية

 ح.ش.جبحل  "Albert Lebrun ألبر لبرون"أمر رئيس الجميورية الفرنسية  م7595
 .2األمة والبرلمان الجزائري من الصدور ةت جريدمنعو 
وألقى القبض مرة أخرى عمى مصالي الحاج بعد شير فقط من إطالق سراحو من   

بعدما ما كان قد  4م7595أكتوبر  9وكان ذلك في  ،3سجن الحراش وُحكم محاكمة صورية
 .5أنيى المدة المقررة لو

بتيمة تشكيل رابطة  ح.ش.ج من مناضمي و أربعونواحد حيث رفع الدعوة عمى   
 .6منحمة جديدة والتظاىر ضد السيادة الفرنسية والتعدي عمى حرمة التراب الوطني

التعاون معو  مصاليمن  "فيشي "طمب الرئيس الفرنسي مصالي الحاجوأثناء إعتقال   
 .7ىذا األخير رفضلكن 

 م7597والثاني في مارس م7591نوفمبربعد أن جرى بينيما إتصاالن األول في   
عمى أساس التعاون عمى قدم المساواة بين الفرنسيين والمسممين بشرط التخمي عن المطالبة 

 .8باإلقتراع العام وغيرىا من مطالب الحزب

                                                 
 .961مرجع سابق، ص ،7الجزائر بوابة التاريخ =الجزائر عامة،ج6  عمورة ونبيل دادوة6عمار   1
 .961مرجع سابق، ص موجز في تاريخ الجزائر،عمورة عمار6  2
 .951بشير بالح6 مرجع سابق، ص  3
 .64قدادرة شايب6 مرجع سابق، ص  4
 .64ص رياض بودالعة6 مرجع سابق،  5
 ،الطريق اإلصالحي والطريق الثوري،، د.ط =(م7519-7511الجياللي صاري، محفوظ قداش6 المقاومة السياسية )  6

 .25، ص .نستر6 عبد القادر حراث ، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، د.
 .747عمار بوحوش6 مرجع سابق، ص  7
إبراىيم لونيسي6 تحدد فكرة العمل المسمح في الجزائر إبان الحرب العالمية الثانية، مصادر مجمة فصيمة يصدرىا المركز   8

 .46-47، ص6117الرابع، الجزائر، ع 6، 7519المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
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. من 1م7597مارس  73إال أن َرْفَض مصالي أدى بو إلى المحاكمة التي جرت يوم   
 .2طرف محاكم فيشي

؟ ح.ش.ج ماذا يتمنى  »تصريحا معتدل الميجة جاء فيو6  مصاليوقد صرح خالليا   
إنفصاال لكن تحررا المساواة المطمقة ...،إحترام تقاليدنا...،و لغتنا و ديننا...،نحن ال نريد 

، إذا وافق الفرنسيون عمى ذلك نموت من أجميم   مع فرنسا في إطار السيادة الفرنسية
 .3«حقيقي ذلك الذي نريده... إنو تعاون 

 عشرون.مع األشغال الشاقة و 4سجًنا سنة ستة عشرومع ذلك حكمت عميو المحكمة   
مميون فرنك غرامة مع مصادرة أمالكو الشخصية،  ثالثوننفيا من الجزائر و  سنة عشرون

الذين حكم عمييم بالسجن مع إختالف في  5وقد شممت المحاكمة أيضا بعض أعضاء الحزب
سنة،  عشرونفي عدد السنوات. باإلضافة إلى الحكم عمييم بالحرمان من اإلقامة ببمدىم مدة 

ألف  رض عمى الجميع دفع غرامة تقدر ب مئة و ستونوبحرمانيم من الحقوق المدنية وفُ 
 .6فرنك

بباتنة، ثم ُوضع تحت اإلقامة الجبرية سنة  Lambiseبسجن المبيز  مصالي وسجن  
، ثم أطمق سراحو م 7591أفريل  91في قصر الشاللة قبل نقمو إلى برازافيل في  م7599
 .7م7591ماي71. بموجب قانون م7592سنة 

                                                 
 .747مرجع سابق، ص موجز في تاريخ الجزائر6عماره عمور  1
 .966، ص س.نالفضيل الورتالني6 الجزائر الثائرة، د.ط، دار اليدى، الجزائر، د.  2
 .619محمد الطيب العموي6 مرجع سابق، ص  3
م، 6172-19-64، اإلمارات المتحدة العربية، يوم اإلثنين mbcلجين عمران6 برنامج صباح الخير يا عرب، قناة   4

 سا.71676
 .911ايب6 مرجع سابق، صقدادرة ش  5
 .613-612محمد الطيب العموي6 مرجع سابق، ص  6
، 6119، قالمة، 7591ماي4بقالمة ومناطقيا، د.ط، مديرية النشر لجامعة  7591ماي4إسماعيل سامعي6 إنتفاضة   7
 .9ص
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عند »لتكون مفاجئتو كبيرة لما وجد عميو الحزب من وضع إيجابي عّبر عنو بقولو6   
وجدت وضعيتو جديدة تماما، مناضمون جدد مع  م1946حمولي بباريس في أول أوت 

 .1«حركة وطنية في تطور في فرنسا مثمما في الجزائر
ازافيل ودخل ببر من منفاه بالكونغو  م7592أكتوبر79بالعودة في  مصاليلوقد ُسِمح   

 .2إلى الجزائر
 المذكورة سابقا، فكان رد فعل مناضمي الحزب كالتالي6 محاكمة مصاليأما فيما يخص 

نشاء إدارة جديدة سرية أيضا. -  مضاعفة أعمال الحزب السرية وا 
أعضاء الحزب  إلصاق العبارات المعادية لفرنسا والمطالبة بتحرير مصالي وغيره من -

 والي إقميم الجزائر دفع  ، ودلكعيش مصالييالجزائر لمجزائريين ومن ىذه العبارات نذكر6 
إن الحكم عمى مصالي قد مس أخيرا قدماء المناضمين في ح.ش.ج »يكتب6  إلى أن

...»3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ع6الثالث، المصادر،مجمة  م(،7519-7591العربي) عمى الفضاء الوطني اإلستقاللي نفتاح التيارإ رخيمة6 عامر1

 .22ص ،6111 الجزائر،
 .963مرجع سابق، ص،7الجزائر بوابة التاريخ =الجزائر عامة،ج6 6 نبيل دادوة ،عمار عمورة  2
 .917-911قدادرة شايب6 مرجع سابق، ص   3
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 ( :م1945-1943مصالي الحاج ما بين )المبحث الرابع: 
 بيان الشعب الجزائري: .1
نزل الحمفاء بالجزائر، وىم يرددون حريات الشعوب ويعرضون  م7596نوفمبر  4في   

 .1ميثاق األطمسي وكان غرضيم من ذلك تجنيد ىذه الشعوب لتحارب معيم
الجزائريون فرحبوا بنزول الحمفاء عمى أرض الجزائر ألنو في نظرىم جاؤوا لتحرير  اأم  

التجنيد كان الجزائريون  وفي الوقت الذي كان فيو الحمفاء يدعون إلى ،2الشعوب المحتمة
الذي  : ح.ش.ج، وفي مقدمتيم3ُيِعدُّون طمبا يحتوي عمى شروط ىامة تقتضي اإلعتراف بيا

، وجمعية العمماء وجماعة من النواب المسممين وفرحات 4ضاعف نشاطو بعد نزول الحمفاء
بتطبيق  وبمبادرة من ىذا األخير وجو المنتخبون رسالة إلى الحمفاء طالبوا فييا،  5عباس
 حق الشعوبلذي نص عمى "ميثاق األطمس ا جديد عمى الجزائر مستوحى من قانونيٍٍ  نظام

حيث يقول ىذا  يوسف بن خدة ولمين دباغينوفي حوار دار بين ،" ىامصير في تقرير 
ّدة حوذلك من أجل إتخاذ مواقف مو بفرحات عباس األخير أنو كان عمى إتصال دائم 

فكرة إنجاز وثيقة  فرحات عباسعمى  لمين دباغينترح بخصوص القضية الجزائرية فإق
" وعكف ىو شخصيا عمى تحريرىا وسمميا إلى  إلى قوة اإلحتالل ميما كانت" بعنوان6 

 .7. وُسّممت نسخة من الوثيقة المذكورة إلى ممثمي الحمفاء في الجزائر6فرحات عباس

                                                 
 .931إدريس خضير6 مرجع سابق، ص  1
ر في التاريخ الحديث ي، شيادة الماجستم(7526-7575)بوعبد اهلل عبد الحفيظ6 فرحات عباس بين اإلدماج والوطنية   2

، 6112باتنة، التاريخ، جامعة الحاج لخضر،  6والمعاصر، إشراف6 يوسف مناصرية، كمية األداب والعموم اإلنسانية، ق
 .714ص

 .747مرجع سابق، صموجز في تاريخ الجزائر،عمار عمورة6   3
 .51حميد عبد القادر6 مرجع سابق، ص  4
 .931خضير6 مرجع سابق، ص إدريس  5
 .41-49سابق، صالمرجع الحميد عبد القادر6   6
 .746بوعبد اهلل عبد الحفيظ6 مرجع سابق، ص  7
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وثيقة لألمم المتحدة  م7596ديسمبر  66وبالفعل حرر فرحات عباس ورفقاؤه يوم   
 وأما بالنسبة ، رلمحاكم العام بالجزائسممت نسخة منيا موجية بإسم الشعب الجزائري 

قة كما رفضيا األمريكان واإلنكميز بدعوى رنسية فقد رفضت إستقبال ىذه الوثيلمسمطات الف
 .1أّنيا تخص فرنسا

 "باروتونيجري إتصاالت أخر مع الحاكم العام الجديد  فرحات عباسوىذا الرفض جعل     
Pyronton بكل  فرحات عباس" الذي كان يفضل إعداد "مشروع إصالحي" وىكذا إجتمع

فيفري  3يوم  ولمين دباغين والعربي التبسي وأحمد توفيق المدني أحمد بومنجلمن6 
في مكتب المحامي  3"بيان الشعب الجزائري". وبعد ثالثة حرر فرحات عباس 75992

 .الجزائر أمام الصراع الدولي" "بومنجل بالعاصمة بعنوان 
 46مطالب أساسية تركز عمى خمسة إن ىدا األخير  

 إلغاء النظام اإلستعماري. -7
 تطبيق مبدأ حق الشعب في تقرير مصيره عند نياية الحرب. -6
 الحرية والمساواة المطمقة لجميع سكان الجزائر بدون تمييز عنصري. -9
 .مصالي الحاجإطالق سراح المعتقمين السياسيين بما فييم6  -9
 .5المساىمة الفعمية والفورية لممسممين الجزائريين في إدارة شؤون بالدىم -1

 
 

                                                 
 .612، مرجع سابق، ص9ج ،(م7591-7591)أبو القاسم6 سعد اهلل6 الحركة الوطنية الجزائرية   1

2 Ferhat Abbas : op-cit, p140. 
تق6 أبو ،تر6 أحمد منور د.ط، ، 7591ئر من المستعمرة إلى اإلقميم الشباب الجزائر دون مؤلف6 فرحات عباس6 الجزا  3

 .66، ص6113القاسم سعد اهلل، ، وزارة الثقافة، الجزائر، 
 .729ص مرجع سابق،الدين معزة6 عز   4
 .962مرجع سابق، ص،7الجزائر بوابة التاريخ =الجزائر عامة،ج6 ونبيل دادوة6 عمار عمورة،   5



 مصالي الحاج و نشاط حزب الشعب الجزائري                                الفصل الثالث  
 

 
66 

التي تظاىرت بقبول  1قدموا البيان إلى السمطات الفرنسية م7599وفي شير مارس   
 .2البيان من حيث المبدأ

وفي ىذه الفترة نقل مصالي لحاج من سجن المبيز الذي قضى فيو أكثر من عامين   
 7599 أفريل 69أحمك الظروف وأقسى أنواع العقوبات إلى قصر البخاري وذلك في في 

حيثُ ضع تحت اإلقامة الجبرية مع الوعد بمنحو الحرية والسماح لو بالتنقل خالل شيرين 
 .3الذي يقضييا ىناك

من السجن، عّرج عمى مدينة سطيف أين إلقتى بالسيد فرحات عباس  وعند خروجو  
 .4ح.ش.جوالسيد موريس البور من  ج.ع.موالبشير اإلبراىيمي من 

يا مصالي باألمس كنت ضد »وأثناء الحديث توجو عباس إلى مصالي الحاج قائال6   
أنك عمى صواب لك، لقد كنت مناصًرا متحمسا لإلندماج وحاربتك، لكّن األحداث أثبتت 

إني أثق »: وأكد مصالي لفرحات عباس، «وأنني عمى خطأ واليوم فإنني أثق فيك وأتبعك
فيك إلقامة جميورية جزائرية مشتركة مع فرنسا وفي المقابل ال أثق أبدا في فرنسا إن 

 .5«ل إال بالقوة ولن تمنح إال ما ينتزع منيازارنسا لن تعطيك شيئا، إنيا ال تتنف
ير إتفق الرجالن عمى مبدأ إقامة دولة جزائرية بعد إنتياء الحرب ووضع وفي األخ  

يتم إعداده من طرف مجمس نيابي جزائري مؤقت، وبناءا عمى ذلك  دستور خاص بالجزائر
م  7599قام فرحات عباس بإضافة ىذه النقاط إلى البيان الذي كان قد أصدره في فيفري 

 .6"ممحق البيان"وأطمق عميو اسم "البيان الثاني" أو 

                                                 
 .939إدريس خضير6 مرجع سابق، ص  1
 .671، مرجع سابق، ص9( جم7591-7591لحركة الوطنية الجزائرية )أبو القاسم سعد اهلل6 ا  2
 .931سابق، صالمرجع الإدريس خضير6   3
 .913عمار بوحوش6 مرجع سابق، ص  4
 .932سابق، صالمرجع الإدريس خضير6   5
 .913عمار بوحوش6 مرجع سابق، ص  6
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برجال البيان وألقت القبض  أن نكمت ديغولرئيسيا ان رد فعل الحكومة التي كان وك  
 أحمد أرسمت 3م7599ديسمبر71، وفي 2عبد القادر السايح 1وزميمو فرحات عباسعمى 
إلى المنفى في الصحراء بعد أن أطمقت سراحو مع رفقائو من السجن ثم بعثت بو  مصالي

 .4إلى بالد الكونغو
 حركة أحباب البيان والحرية: .2
، ويذكر 5عبد القادر السايحوزميمو  فرحات عباسأطمق سراح  م7599ديسمبر6في   

عندما زاره في  مصالي الحاجع أجرى عدة إتصاالت مشجعة ومثمرة مأنو  فرحات عباس
كما أجرى  ،6م7599 ديسمبر 69 مقر إقامتو الجبرية بقصر الشاللة بالجنوب الجزائري يوم 

الشيخ اإلبراىيمي، أمين دباغين والدكتور أحمد أجرى إتصاالت أخرى مع كل من 
" جمعية أصدقاء البيان ، وذلك لتكوين حركة أكثر شعبية والتي أسماىا في البداية فرنسيس

"7. 
 Les Amis Du Manifeste" " أحباب البيان والحريةوأصبحت تسمى فيما بعد6 "   

Et deliberté" "AML"8  9م7599 مارس79وذلك في. 
 

                                                 
 .733-732، ص6117النيضة المصرية ، القاىرة  مكتبة ىده ىي الجزائر،د.ط،6  توفيق المدنيأحمد   1
 .735عز الدين معزة6 مرجع سابق، ص  2
 .932إدريس خضير6 مرجع سابق، ص  3
 .733أحمد توفيق المدني6 مصدر سابق، ص 4 

 .735عز الدين معزة6 مرجع سابق، ص  5
 .57صحميد عبد القادر6 مرجع سابق،   6
التاريخ المعاصر، إشراف6 األمير  ، شيادة الماستر في م7513مييدي ومعركة الجزائر  نرقية لزنك6 محمد العربي ب  7

 .66، ص6171ة، جامعة محمد خضير، بسكرة، بوغدادة، كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية، ق6 العموم اإلنساني
 .6741 مرجع سابق، صمغزةعز الدين   8
ر في تاريخ المجتمع المغاربي الحديث والمعاصر، يستنية في منطقة قالمة، شيادة الماجبن شعبان6 الحركة الوطالسبتي   9

 .56، ص6171جامعة منتوري، قسنطينة،  كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية ،ق التاريخ،إشراف6 عبد الرحيم سكفالي،
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ولقد كان َتُجمُّع أحباب البيان خطوة في اإلتجاه الصحيح لتوحيد القوى الحية في   
إلى نصف مميون األمة، لذلك وجد دعما جماىيريا واسعا، حيث وصل عدد المنخرطين فيو 

 .1مناضل
مؤتمرىا  م7591مارس  9-9-6" أيام  أحباب البيان والحريةوقد عقدت حركة "   

أكثر عدًدا فإستطاعوا إظيار مزايا  ح.ش.جاألول في الجزائر العاصمة وبدأ أعضاء 
بإطالق سراح مصالي ُوجيات نظرىم وتحت أكثر صالبة وجذرية والتي كانت تطالب6 "

 .2مباشرة"
اإلعتراف بالعمم الجزائري  وكذلك بـ6 تبديل مجالس الجزائر المالية ببرلمان منتخب و  

 .3وتبديل الوالية العامة بحكومة جزائرية
من اإلنضمام ليذه الحركة ىدًفا وطني حتى ال تحدث  ح.ش.جوقد كان ىدف   

 .4إنشقاقات داخل الجبية الموحدة
مجمس وحكومة جزائريان ورأى أن مصالي " إلى أن يكون لمجزائر ح.ش.جكما دعا "  

 .5الحاج زعيم لكل الجزائريين
أيد حركة فرحات عباس في إنشاء أحباب البيان  مصالي الحاجوالجدير بالذكر أن     

... إن »6 فرحات عباسوالحرية ونحن نعتقد أن ىذا تأييد تكتيكي بالدرجة األولى إذ يقول 

                                                 
دراسة تاريخية وفكرية مقارنة،  م(=7526-7519)محمد شرقي6 أبرز القيادات السياسية والعسكرية في الثورة الجزائرية   1

جامعة منتوري، التاريخ،  6شيادة دكتوراة العموم، إشراف6 عبد الكريم بوصفصاف، كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية، ق
 .92، ص6112قسنطينة، 

، ANEP، منشورات ، تر6 سعيد محمد المحام7،ط.الجزائر واإلبادة الجماعية في 7591أيار  64 رضوان عيناد تابت  2
 .92، ص6111الجزائر، 

، الشركة الوطنية 6ج د.ط،من خالل مذكرات معاصر، العقون6 التاريخ القومي والسياسيعبد الرحمن بن إبراىيم   3
 .917-911، ص7542لمكتاب، الجزائر، 

 .59ر6 مرجع سابق، صحميد عبد القاد  4
ر، إشراف عبد الممك مرتاض، كمية يستفي شعر مبارك جمواح، شيادة الماجعبد القادر6 أثر الحركة الوطنية  حمالت  5

 .97، ص6171بيا، جامعة السانية، وىران، المغة العربية وآدا 6األداب والمغات والفنون، ق
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أوالني ثقتو ولكنو  من التحفظ واإلحتزاز وقدمصالي الحاج كان يؤيد حركتي مع شيء 
يجب عمينا أن نفعل شيئا ما ولكن إستطرد وكان يدرك كل اإلدراك بأنو  إحتفظ بمسؤوليتو

إنني أوليك ثقتي لتأسيس جميورية جزائرية متعاونة مع فرنسا ولكنني ال أثق  »قائال: 
 .1«يدىا إنتزاعا بفرنسا ألّنيا ال تذعن ال لمقوة وال تعطي إال ما ينتزع من

 :1945ماي 8و  1مظاىرات  .9
عمال، لمفاتح من ماي بعناية فائقة، وذلك لإلعداد لتظاىرة عيد الكان يتم التحضير   

التابعة لمحكومة العامة فيي مستعدة لكل  حيث تتكفل النقابات بإعدادىا أما قوات األمن
واإلعتقاالت التي  يمصال اإلحتماالت، أما إنشغاالت الجزائريين، فيي مختمفة تماما إختطاف

 .2تبقى مركز إىتمام وتساؤل الجميع تّمت في بوغاز
ر    م المشاركة في إحتفاالت 7591أفريل  97في إجتماع سري يوم  ح.ش.جوليذا قر 

المطالبة بإطالق  الوطنية و اإلجتماعية و لمتأكيد عمى المطالب اإلقتصادية وعيد العمال 
ستقالل الجزائر مصالي الحاجسراح   .3وا 

يمكن ان تبقى إدارة الحزب مكتوفة األيدي  ال»فقبل ىذه المظاىرات كتب بن خدة6   
، وفي الفاتح من ماي تم تنظيم «أمام إعتقال زعيميا، عيد العمال يتيح ليا الفرصة لَتْنَتِفْض 

 مصالي الحاجالمظاىرات النقابية من الغرب إلى الشرق وُّزعت المناشير المندِّدة بإبعاد 
 .4عشية الفاتح من ماي

ال يزال ممنوعا من ممارسة نشاطو، وكان رئيسو قد أبعد إلى  ح.ش.جوكان خالليا   
، وشارك م7591يوم الفاتح من ماي "برازفيل"، لذلك قام أعضاء الحزب وأنصاره بمظاىرات

                                                 
 .53مرجع سابق، صم(،7591-7595) 6الجزائر إبان ح.ع.تجدد فكرة العمل المسمح في إبراىيم لونيسي6   1
من مرسى الكبير غمى مجازر الشمال القسنطيني، د.ط،  م(=7591-7591)أني راي غولدزيغر6 جذور حرب الجزائر   2

 .914-913، ص 6111دار القصبة، الجزائر، 
دار األلمعية،  ،7ط.،م(7591-7595)عبد القادر الجياللي بولوفة6 الحركة اإلستقاللية خالل الحرب العالمية الثانية   3

 .766، ص6177الجزائر، 
 .914أني راي غولدزيغر6 مرجع سابق، ص  4
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اإلنضباط  والسمم، وبينما  ف من الجزائريين في مسيرات منظمة سادىافييا عشرات اآلال
 .1فردت مظاىرات العاصمة بالعنفنإ

 رجاالتورغم الطابع السممي ليذه المظاىرات إاّل انو أدت إلى أعمال عنف، تدخل خالليا 
الشرطة لنزع الالفتات وعمم الجزائر، وكانت حصيمتيا بعض القتمى والجرحى في صفوف 

 .2المتظاىرين الجزائريين
تيمت نقابة )    ( والحزب الشيوعيC.G.Tوكانت تمك المظاىرات بمثابة إنذار خطير وا 

ماي إحتفمت عنابة بسقوط برلين، وكان  19. وفي 3ارمصالي الحاج بالتحريض عمى اإلستفز 
"، فخرج مئات الجزائريين منادين6 أول مايمسيرة ذلك فرصة مواتية لموطنيين إلعادة تنظيم "

 .4أطمقوا سراح مصالي""
من  ح.ش.جم طمب 7591رات الفاتح ماي ونظًرا لمنجاح الباىر الذي عرفتو مسي  

إلى الشوارع في مسيرات سممية  م 7591ماي  14ين الخروج يوم يين الجزائريالمواطن
كان بالنسبة لو  ح.ش.ج. حيث أن 5" الذي ساىم فيو أبناؤه مع الحمفاءبيوم النصرلإلحتفال "

تو6 إستقالل الجزائر سالتصويت باإلجماع عمى سيابتظاىرة سياسية سممية أو نوع من  يتعمق
 «الجزائر مستقمةتحيا »فعت شعارات6 والمعتقمين السياسيين، حيث ر  صاليموتحرير 

، كتبت غالبا بالمغات العربية والفرنسية واإلنجميزية «وأطمقوا مصالي» «يسقط اإلستعمار»
 .6اإلستعراضات وراء العمم الجزائري وبذلت الشرطة كل ما في وسعيا كي ال تقع

                                                 
 .965-964قدادرة شايب، مرجع سابق، ص   1
 .962مرجع سابق، ص،7الجزائر عامة،جالجزائر بوابة التاريخ =6  نبيل دادوة6عمار عمورة،   2
 .934إدريس خضير6 مرجع سابق، ص  3
 .974أني راي غولدزيغر6 مرجع سابق، ص  4
 .963مرجع سابق، ص،7الجزائر بوابة التاريخ =الجزائر عامة،ج6  نبيل دادوة6عمار عمورة،   5
 .35سابق، ص صدرالجياللي صاري، محفوظ، قداش6 م  6
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فيذه المظاىرات جاءت في سياق مطالبة الجزائريين لمفرنسيين بالوفاء بوعودىم   
 .61خالل ح.ع.م معيا في فترات محنتيا لقاء وقفتي ر الجزائريين..."بتقرير مصي"
إال  أن  الفرنسيين تنكّروا ليم بعد الحرب لذا تحرك الجزائريون مطالبين بإستقالل   

 .2بالدىم
نتيز ڤوكانت ىذه المظاىرات خاصة بمدينة    المة وسطيف وخراطة ووادي المرسى، وا 

 .3كانوا ىم السبب فييا المستعمرون ىذه الحادثة الذين
متد العنف وسط مدينة سطيف مثال وأعمنت    وبدأ بإطالق النار عمى المتظاىرين، وا 

بأن  5لحزب الشعب 4الحصار... )كغيرىا من المدن(، وأقرت المجنة المركزية لإلعالم التابعة
 .6بأن عدد ضحاياىا بمغ األربعين ألفا

ذ واألبواب مما أدى إلى تفرق المتظاىرين، المة تم إطالق النار من النوافڤأما مدينة   
 .7وسقط نتيجة لذلك عدد كبير من القتمى والجرحى وحتى المرأة لم تسمم من آلة القتل

أراد الشيوعيون وفي مقدمتيم الحزب الشيوعي  7591ماي 4وفي غمرة حوادث   
ووصفوىم باليتمريين والفاشيين فطالبوا بضرورة  ح.ش.ج الجزائري إلصاق التيمة بمناضمي

 .8مصالي الحاجإعدام 
                                                 

 د.م.ن، د.ع، د.مج، س.ن، د.، 6الحضور الشعبي خالل الثورة الجزائرية... السياق التاريخي و الدالالت يوسف قاسمي  1
 .11ص د.س.ن،

، دار المناىل، 7، ط6119يخ ما قبل الميالد حتى نياية ر امن ت =د، حسين حيدر6 أعظم أحداث العالمفؤاد اليس  2
 .661، ص6119بيروت، 

 .935صإدريس خيضر6 مرجع سابق،   3
الشريف بن دالي حسين  تر6 محمد الجزائر في ظل المسيرة النضالية =المنظمة الخاصة ،د.ط،محمد يوسفي6   4

 .29ص،6116، الجزائر كرى األربعين لمإلستقالل،،منشورات الذ
شيادات، ذكريات،  ،مواقف =(بريروشيد أعزورن محمد )محمد الصالح الصديق6 رحمة في أعماق الثورة مع العق  5

 .91، ص6116، دار ىومة، الجزائر، 7خواطر، ط
 .24محمد يوسفي6 مرجع سابق، ص  6
 .29بن شعبان6 مرجع سابق، صالسبتي   7
 .645قدادرة شايب6 مرجع سابق، ص  8
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وبيذا تالشت عن الشعب  م، يوما تاريخيا مشيوًدا7591ماي 14ولذا سيبقى يوم   
الجزائري أوىامو وخياالتو، وأدرك أنو لن يكون حًرا ولن ُتحترم سيادتو الحقيقية إال  إذا أصبح 

 .1قويا ...

                                                 
 .93، ص6115صديق6 أيام خالدة في حياة الجزائر، د.ط، طبع المؤسسة الوطنية، الجزائر، المحمد الصالح   1



 

 الفصل الرابع :

 حركة اإلنتصار الحريات الديمقراطية

  م وميالد حركة  6491: انتخابات   المبحث األول
 اإلنتصار الحريات الديمقراطية

  تبلوراتهم و 6491األول   :المؤتمر المبحث الثاني

: انعق اد المؤتمر الثاني في أفريل   المبحث الثالث
 م وانفجار األزمة . 6491

: المؤتمران اإلستثنائيان للمصاليين   الرابعالمبحث  
  والمركزيين.
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 م وميالد حركة انتصار الحريات الديمقراطية6491المبحث األول : انتخابات 
ناصحيف إياه  مسجكنا في برازافيؿ اتصؿ بو االشتراكيكف، مصالي الحاجعندما كاف 

بالمشاركة في االنتخابات التي تجرم في الجزائر ، كما استقبؿ كذلؾ مجمسا مكحدا مف قبؿ 
 .1سياسييف عرب بباريس، كأخبركه بأف الممتنعيف عنو ىـ دائما عمى خطأ

اجتماعات ح.ش.ج ـ عقد إطارات 1946أكتكبر  13كبعد عكدتو إلى الجزائر بتاريخ   
رحكا فيو قضية االنتخابات كخالؿ االجتماع برز رأياف متبايناف ، كط2ـ1946أكتكبر 23في 

كأتباعو بحجة أف االنتخابات تعد إحدل مصالي  تماما ، فاألكؿ دعا إلى المشاركة تبناه
 حسينكسائؿ الدعاية كالنضاؿ السياسي ، فيما دعا الثاني إلى مقاطعة االنتخابات كتبناه 

تفرع لمعمؿ المسمح الذم يعد غاية مف غايات بحجة أف ىذا العمؿ سيشغمو عف ال لحول
 .3الحزب

جماع المناضميف أكدع   " تحرير الشعب الجزائري "قكائـ تدعى  ح.ش.جكبعد نقاش كا 
 .4ح.إ.ح.دكأماـ رفض محافظ الجزائر قبكؿ التسمية ثـ اختيار تسمية 

مف قبؿ  ـ1946نكفمبر  الثاني مف ح.إ.ح.دكبذلؾ كاف اإلعالف الرسمي عف ميالد  
 6الذم حمتو السمطات االستعمارية ح.ش.ج، كىك حزب جديد أسسو أنصار 5مصالي الحاج

                                                             
،دار األمة ،الجزائر   2د.ط، تر: أمحمد بف البار،ج ـ(،1951 – 1939تاريخ الحركة الكطنية الجزائرية) محفكظ قداش:1

 .1011ص، 2011
 .    310، ص 2009، دار المعرفة ،الجزائر، 2ـ،د.ط ،ج1962ا قبؿ التاريخ إلى م= : الجزائر بكابة التاريخ عمار عمكرة 2
ـ( ، شيادة الماستر في التاريخ العاـ ، إشراؼ : شايب 1950-1945: المنظمة الخاصة كنشاطيا الثكرم) زينب بمغكؿ  3

 .28، ص 2013، قالمة ،  1945مام  8، ؽ : التاريخ كعمـ اآلثار ، جامعة ية العمـك اإلنسانية كاالجتماعيةقدادرة ، كم
 .1012ص،مصدر سابؽ ، 2ـ(،ج1951 – 1939محفكظ قداش : تاريخ الحركة الكطنية الجزائرية ) 4
منظمة  –ية ( في المحافؿ الدكلMNAلجزائرية )ىاجر قحمكش : التنافس بيف جبية التحرير الكطني كالحركة الكطنية ا 5

، ـك اإلنسانية كالعمكـ االجتماعيةكمية العم، عمي آحقكتر في التاريخ المعاصر ، إشراؼ:، شيادة الماساألمـ المتحدة نمكذجا
 .64ص، 201مـك اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، باتنة ، ؽ : الع

  .235ص، فاضمي إدريس: مرجع سابؽ  6
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كبظيكره تحت اسـ حركة جديدة احتفظ بكؿ ككادره كمناضميو بتركيبتيـ مف العماؿ كالطبقة 
، التي تدعك إلى تشكيؿ مجمس جزائرم ينتخب 1الكادحة كبقي ممتزما بنفس البرامج كالمطالب

 .2العاـ بدكف تمييز في الجنس أك الديفباالقتراع 
ككاجية شرعية كقانكنية أماـ السمطات االستعمارية مع إبقاء الحزب  ح.إ.ح.دكقد اعتمد   

 .3العتيد كجناح سياسي
إذف فيي حركة قكمية طالبية ثكرية تحتؿ صدارة التمثيؿ السياسي الكطني سكاء في  

ي ، كحتى بعض دكؿ أكركبا، كما كاف رئيسيا منطقة المغرب أك في العالـ العربي كاإلسالم
مصالي الحاج يحظى باحتراـ كتقدير كمناضؿ كطني ، ككانت ىي الحركة المعتمد رسميا 

 .4لدل ىذه الدكؿ بشكؿ خاص
تكجيت تكجيا جديدا اعتمد أسمكب  ح.إ.ح.دكلمعكدة لمحديث عف االنتخابات فإف     

الميادنة مع السياسة االستعمارية متمثمة في فكرة النضاؿ الشرعي كمشاركتيا في انتخابات 
 .5ـ1946نكفمبر  10المجمس الكطني التي نظمت بتاريخ 

كقد جاءت الحممة االنتخابية ارتجالية فمـ يكف لحزب الشعب الجزائرم الكقت الكافي 
أجرل عدة اتصاالت مع األعياف مصالي الحاج و عمى الرغـ  مف أف إلعالف جميع فركع

 .6كالزعماء الّدينييف كاستقبؿ آالؼ الزكار الذيف تمقكا تعميماتو مف قبؿ
رئيس حزب حتى يترؾ ألعضاء  فرحات عباسكفي ىذه االنتخابات انسحب 

في الدكائر الفرصة التي أضاعكىا ، كما عمؿ ذلؾ بأف أكضاع ىذا الحزب سيئة  ح.إ.ح.د

                                                             
  .236صالسابؽ، المرجع  :إدريس فاضمي  1
،  2011، يخية لمدكلة الجزائرية الحديثة=مؤسسات كمكاثيؽ،د.ط ، دار ىكمة، الجزائرعبد الحميد زكزك: المرجعيات التار 2 

 . 21ص
   .28: مرجع سابؽ ، ص زينب بمغكؿ  3
 . 66: مرجع سابؽ ، ص ىاجر قحمكش 4 
 .311، مرجع سابؽ ، ص  2ج: الجزائر بكابة التاريخ ، عمار عمكره 5 
  

6
 .1013،1015، مصدر سابؽ، ص2(، جـ1951-1939محفكظ قداش: تاريخ الحركة الكطنية) 
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،  ككما كاف متكقعا شرعت اإلدارة في الغش كالتدليس فكاف 1االنتخابية ذات الدرجة الكاحدة
كرفضت اإلدارة الفرنسية بدكرىا الئحتي  مصالي الحاجأف رفض الحاكـ العاـ لمجزائر ترشيح 

 .2في كؿ مف كىراف كسطيؼ ح.إ.ح.د
 أف اإلدارة االستعمارية الممثمة كعمى الرغـ مف النجاح الذم حققتو ىذه الحركة إال  

 أحمد مزعنة ، محمد خيضرفي الحاكـ العاـ لـ تكافؽ إال عمى خمسة مرشحيف منيـ : 
 .3األمين دباغين ، مسعود بوقادوم ، جمال دردوز

كاثنيف لمشيكعييف كستة  )ح.ش.ج(خمسة منتخبيف ؿلتككف نتيجة ىذه االنتخابات  
كاف سيحظى بعدد أكبر مف النكاب لك لـ تسحب  ح.ش.جلإلدارييف ، كما مف شؾ في أف 

( أحرز فكزا أكيدا غير أنو ح.إ.ح.د) ح.ش.جكرغـ كؿ ذلؾ فإف  4اإلدارة بعض مف قكائمو ،
، كلتزكير الذم قامت بو اإلدارة االستعمارية 4ليس شامال نظرا لمعدد المرتفع لمممتنعيف

 .5الفرنسية
 
 
 

 
 

                                                             
ـ( ، 1954-1946: حركة انتصار الحريات الديمقراطية مف النشأة إلى عشية األزمة) زعايشك سعيد، مركش عزيز 1

التاريخ، جامعة منتكرم،  :عمـك االجتماعية كاإلنسانية، ؽية الشيادة الميسانس في التاريخ، إشراؼ : حمزم الجمعي ، كم
 . 20، ص2002قسنطينة ، 

 ـ(،مج:العمـك اإلنسانية،1954-1945تحكالت الحركة الكطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية ) قدادرة شايب: 2
 . 147،ص 2008ديسمبر ع:ثالثكف،

 .47، ص مناؿ شرقي: مرجع سابؽ 3
 

 .1016ص ، مصدر سابؽ، 2ـ( ،ج1951 – 1939زائرية ): تاريخ الحركة الكطنية الجمحفكظ قداش 4
 .311، ص ، مرجع سابؽ 2عمار عمكره: الجزائر بكابة التاريخ،ج 5
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 م و تبموراتو:6491المبحث الثاني : المؤتمراألول 
 ( 6491فيفري  61-61انعقاد المؤتمر األول) م 

 مصاليفي االنتخابات شجع ىذا األمر  ح.إ.ح.دبعد النجاح النسبي الذم حققو  
 .1إلى الحياة السياسية الشرعية الحاج
إلى جانب إطارات الحزب  مصاليـ إذ حضرىا 1946في ديسمبر ، ندوةلذلؾ عقدت       

لمين كىذا لمناقشة قضية االنتخابات مف عدميا؟ كخالؿ االجتماع برز رأياف األكؿ تبناه د/ 
داعيا لمقاطعة االنتخابات عمى أساس أنيا ستميي الحزب عف اإلعداد لمعمؿ دباغين، 

ثاني الذم تبنى الرأم ال مصالي الحاجالمسمح الذم ىك الغاية األكلى لمحزب، إال أف 
استطاع أف يبيف أف االنتخابات كسيمة مف كسائؿ الدعاية كالنضاؿ السياسي كمف ثـ فيي 

 .2ضركرية لمتعريؼ بالحزب كاإليضاح كشرح برنامجو
كتجنبا الستمرار الخالفات كاالنقسامات التي خمفتيا مسألة المشاركة في االنتخابات   

 .19473فيفرم 16-15ح.إ.ح.د لػ :  عقد مؤتمر سرم
كقد ظير في أفؽ المؤتمر تيارات ثالثة التيار األكؿ تيار المحافظيف يرل ضركرة  

اإلبقاء عمى النشاط السرم لمحزب ، أما التيار الثاني تيار الشرعية كيدعك إلى ضركرة 

                                                             
مقراطي لمبياف الجزائرم نمكذجا اإلتحاد الدي–ؿ الحرب العالمية الثانية كبعدىا: تطكر الحركة الكطنية خالبكشعالة عقيمة 1

 8لعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، ؽ: التاريخ كاآلثار، جامعة ، كمية اعاـ ،إشراؼ: بف مبركؾ نكمماستر في التاريخ الالشيادة 
 .50ص ، 2015،قالمة ، 1945مام 

  عضك مف  50ببكزيعة بالتحديد بغابة بانياـ برئاسة مصالي الحاج حضرىا حكالي  1946عقدت في أكاخر ديسمبر
 .(31، زينب بمغكؿ : مرجع سابؽ ، ص  إطارات الحزب . )أنظر

الثكرة ، شيادة : أزمة حركة مف أجؿ اإلنتصار لمحريات الديمقراطية كدكرىا في اندالع فييمة بكزيدم، أسماء بكسنة  2
مام  8كعمـ اآلثار ، جامعة  : التاريخحقكؽ كاآلداب كالعمكـ االجتماعية، ؽ: يكسؼ قاسمي ، كمية الالميسانس ، إشراؼ

 .41، ص 2007مة، قال ،1945
 .33، ص زينب بمغكؿ: مرجع سابؽ 3
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إشتراؾ الحزب في االنتخابات ، كالتيار األخير كىك تيار العمؿ الثكرم كيرل ضركرة البدأ 
 .1في العمؿ الثكرم

أنقذ  مصاليكىذا االختالؼ في الّرؤل أدل إلى انقساـ الحزب كانيياره ، لكف الزعيـ  
 .2المكقؼ بإبقاء الحزب يكاصؿ مينتو السياسية في إطار السرية كما كاف سابقا

لكجكده  مصاليكعيف "لميف دباغيف" أمينا عاما لمحركة لكف لفترة قصيرة بسبب معارضة   
 .3نوفأزيح في ظرؼ أشير مف تعيي

كمف ذلؾ يعتبر ىذا المؤتمر المحطة الفعمية التي بدأ منيا االنقساـ داخؿ الحركة عمى  
كاستجابة  ح.إ.ح.دالرغـ مف أف قراراتو كانت حال كسطا لمختمؼ االتجاىات كالتيارات داخؿ 

 .4لرغبة كؿ األطراؼ
    أزمة األمين دباغين  
لقد اختمؼ المؤرخكف حكؿ معطيات ىذه األزمة لكف مجمؿ القكؿ أف الخالؼ يعكد بيف  

أنو حاف  دباغينحكؿ مكعد تفجير الثكرة ، بحيث يرل  ومصالي الحاجاألميف دباغيف 
 دباغينكاف يرل في ذلؾ أسمكبا دعائيا فارغا كفي األخير انسحب  مصاليالكقت لذلؾ ك 

 .5الخالؼ داخميا كسيككف لو انعكاسات خطيرة عمى مسارىامف الحركة ، ككاف ذلؾ بداية 

                                                             
 الثاني،الجزائر، مج المصادر،ع: الخطكات األكلى في التطبيؽ الميداني ألىداؼ الثكرة الجزائرية، الزبيرم محمد العربي: 1

  .49،ص1999
2

الجزائر،  اليدل،دار  د.ط،ـ( ،1954-1947جديدم : نشأة جيش التحرير الكطني)معراج أ ،محمد لحسف أزغيدم 
 .19ص   ،2012

3
 .47فييمة بكزيدم، أسماء بكسنة : مرجع سابؽ ، ص  
 .22: مرجع سابؽ ،  ص زعاشك سعيد، مركش عزيز 4

  .78ىاجر قحمكش: مرجع سابؽ ، ص  5
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مصالي ك الجدير بالذكر أف انسحاب دباغيف بسبب الخالؼ الشخصي بينو كبيف    
 .1الحاج
 : األزمة البربرية 
كاف يرل بأنيا مف صنيع اإلستعمار طبقا  مصاليكلقد اختمفت أسباب ىذه األزمة ؼ      

 فحدد أسبابيا في النقاط التالية : بن يوسف بن خدة" ، أما فرق تسدلمقكلة " 
تأثير الحزب الشيكعي حيث أف أنصار البربرية كانكا ينتمكف إليو حيث كاف يزكدىـ  .1

 بالماؿ لنشر جريدة النجـ في فرنسا .
التأثير الذم خمفو اإلستعمار في منطقة القبائؿ بفعؿ التبشير كقكة ىجرة سكاف ىذه  .2

 المنطقة إلى فرنسا .
 النكبة التي منيت بيا فمسطيف كخيانة العرب ليا .  .3
.انتشار الفكرة البربرية بشكؿ خاص عند أكلئؾ الذيف تككنكا بالمغة الفرنسية لـ يكف ليـ أم 4

 .2احتكاؾ بالمغة العربية كاإلسالـ في الزكايا كغيرىا عندما كانكا صغارا
ى فكرة أف الجزائر عربية ب عمفجكىر الخالؼ تمثؿ في اعتراض ىذه الفئة مف الشبا      
، حيث تشبتكا بمكاقفيـ المتطرفة كالمدافعة عف اليكية كالبربرية التي كادت أف إسالمية

ـ 1948تعصؼ بالحركة ، كقد زادت تطكراتيا منذ إنشاء قناة إذاعية بالميجة البربرية سنة 
 .3تخدـ الحزب كتكجياتو

سميت بحزب الشعب ـ 1949في أكاخر عاـ  ح.إ.ح.دككذلؾ تأسيس منظمة داخؿ  
نماط العركبة كاإلسالـ، كما أف معظـ أعضائيا رفضكا أية فكرة عف الجزائر القبائمي نددت بأ

                                                             
خ المغرب العربي ـ(، شيادة الماستر في تاري1962-1954م في الكالية الرابعة)مسيردم دليمة: تطكر النشاط الثكر  1

ة العمـك اإلنسانية كاإلجمتماعية، ؽ : التاريخ ،جامعة أبي بكر بمقايد ، ، كميالحديث كالمعاصر، إشراؼ: سعاد يمينة شبكط
 .9، ص2015تممساف، 

 .52، ص بؽمناؿ شرقي: مرجع سا2
دة ـ(، شيا1954-1919اإلدماجي كاالستقاللي مف بداية العمؿ السياسي إلى اندالع الثكرة ) تجاىيفإلبمعيد حناف، ا 3

، جامعة االجتماعية، قسـ التاريخ كاآلثاربف شعباف السبتي، كمية العمـك االنسانية ك  :شراؼإالماستر في التاريخ المعاصر، 
 .89ص،2014، قالمة، 1945مام  08



ةحريات الديموقراطيللنتصار  اإلحركة                                   الفصل الرابع            

 80 

بفرنسا، كما يرجع البعض ىذه  ح.إ.ح.دجزائرية عند إجراء شبو استفتاء داخؿ فيدرالية 
في معارضتو مين دباغين لألكعة مف الشباب مف منطقة القبائؿ األزمة  إلى مناصرة مجم

 . 1كطمبكا منو اإلنضماـ إلييـ مصالي الحاجألسمكب 
أف يتحرؾ مف أجؿ كضع حد لنشاط ىذه  مصالي الحاجكأماـ كؿ ذلؾ كاف عمى 

مف  وفداالعناصر المتطرفة ، التي كاف ىدفيا فصؿ منطقة القبائؿ عف الجزائر ، فأرسؿ 
 .2مف مناضمي الحزب  %80ث نجحكا في إستمالة يلحزب إلى فرنسا لمتصدم لمجماعة حا
   : اكتشاف المنظمة الخاصة 

عمى الرغـ مف أف محاضر اإلعتراؼ كالكثائؽ كالشيادات تبدك غائبة حكؿ سبب  
بإستشناء القميؿ منيا كالتي تؤكد أف اكتشافيا ىي مسؤكلية العديد  المنظمة الخاصةاكتشاؼ 

 .3المسؤكليف الساميف في المنظمةمف األشخاص كاألطراؼ كحتى بعض 
 كالجدير بالذكر أف ىناؾ عكامؿ ساعدت عمى اكتشاؼ ىذه المنظمة منيا :               
 إيقاؼ نفقة الحزب عمى المنظمة بسبب كثرة مناضمييا عمى مستكل الكطني . .1
 قياـ المناضميف باليجـك عمى بريد كىراف نظرا لما ُيعانكنو مف الحاجة إلى الماؿ. .2
فشاليـ ألنيـ شعركا بالخطر الذم ييدد مركزىـ  .3 قياـ السياسييف بتثبيط ىمـ المناضميف كا 

 في المستقبؿ .

                                                             
1

  .46-45رجع سابؽ، صفييمة بكزيد، أسماء بكسنة، م 

 شكقي مصطفاكم، الصادؽ سعيدم، محمد خيضر، راجؼ بمقاسـ. :يتككف مف 
 .89مرجع سابؽ، ص :بمعيد حناف  2
  كذلؾ بعد مكافقة ـ1947فيفرم  15كذلؾ في  ح.إ.ح.د: يعكد تاريخ تأسيسيا إلى المؤتمر األكؿ المنظمة الخاصة ،

...إني أكافؽ عمى إنشاء جناح عسكرم يتكلى تدريب المناضميف عسكريا كتككينيـ سياسيا  رئيسيا مصالي الحاج بقكلو:  "
كبذلؾ نككف قد ىيأنا كاستعجمنا جميع الكسائؿ مف أجؿ تحرير البالد".) أنظر: الطاىر جبمي: شبكات الدعـ المكجيستيكي 

إشراؼ: يكسؼ مناصرية، كمية اآلداب كالعمـك ، شيادة الدكتكراه في التاريخ المعاصر، ـ(1962-1954)لمثكرة التحريرية 
 .(29، ص2009االنسانية، ؽ: التاريخ، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف،

:عبد إشراؼ، (،  شيادة اليسانس في التريخ المعاصرـ1945-1950) L’OSعبد المالؾ مزعاش: المنظمة الخاصة 3
 .43،45، ص2003التاريخ، جامعة منتكرم، قسنطينة،  :االجتماعية، ؽالحفيظ منصكر، كمية العمـك االنسانية كالعمـك 
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إعطاء الحزب لمناضمي المنظمة العسكرية السرية أمر بأف يمكنكا العدك مف أنفسيـ لكي  .4
يسترحكا كيريحكا الحزب ، فيحضر مف يدافع عنيـ مف المحاميف كالعادة ليخرجكا مف 

 .1بعد سنة أك سنتيفالسجف 

كاألرجح منيا ىي م.خ لتأتي بعد كؿ ىذا مجمكعة مف الركايات حكؿ قضية اكتشاؼ  
" عبد القادر خيارييدعى " م.خحادثة تبسة، كالمتمثمة في أف مناضال مسؤكؿ محميا لػػ 

أخؿ بكاجبو متناسيا أنو ال يستطيع اإلنسحاب أبدا ، كيعد تأكد أعضاء مف  "رحيـ"الممقب 
نظمة مف خطئو ُقّرر معاقبتو ، فقاـ بف مييدم بتعيف فرقة ميمتيا تنفيذ العقكبة المستحقة الم

 .2لرحيـ بعد اختطافو
إال أنو بعد مسكو كمعاقبتو فّر كسّمـ نفسو إلى جياز األمف االستعمارم كذلؾ ليمة  
ـ كباح ليـ بكؿ ما يتعمؽ بالمنظمة السرية ، فشّنت فرنسا حممة 1950مارس  18-19

 .3ـ 1950اعتقاالت كاسعة سنة 
مف أعضاء المنظمة مما يعني اكتشاؼ المنظمة رسميا يـك  500كتـ القبض عمى حكالي    

 .4تيمة العمالة لفرنسا لرحيمـ ، ككجيت  1950مارس  18
 

إن اكتشاف المنظمة الخاصة كان في " :كفي ىذا الصدد يصرح عمار بف عكدة 
اثر عممية نّفدت بأمر من قيادة المنظمة عمى مستوى عمالة قسنطينة ،  م ،6411مارس 

                                                             
آثر ـ(، دط، جمعية أكؿ نكفمبر لتخميد كحماية م1954-ق1374عمار بف عكدة: مصطفى بف بكلعيد كالثكرة الجزائرية)  1

 .553، ص1999الثكرة في األكراس، الجزائر،
 .92مرجع سابؽ، ص :بمعيد حناف 2
  .45، ص2009، دار اليدل، الجزائر، .ططفى بف بكلعيد = مكاقؼ كأحداث، دعثماني مسعكد: مص 3

كمية العمـك اإلنسانية  ـ(، شيادة الماستر في التاريخ المعاصر1958-1956جعفر رتيبة: لجنة التنسيؽ كالتنفيذ الجزائرية) 4
 . .16،ص2014كاإلجتماعية، ؽ: العمـك اإلنسانية، جامعة محمد خيضر،د.ـ.ف، 

 



ةحريات الديموقراطيللنتصار  اإلحركة                                   الفصل الرابع            

 82 

كأدت حادثة  ،والمتمثمة في الثالثي : محمد بوضياف ، محمد العربي ، وديدوش مراد "
اكتشاؼ المنظمة الخاصة إلى حدكث أزمة داخؿ التيار الثكرم الكطني الذم تمثمو ، كانتيت 

 .1عداد لمثكرةلتكقيؼ عمميا كنشاطيا التحضيرم لإل
تبرئة نفسيا مف انتساب بكما حاكلت إدارة الحزب المتمثمة خاصة في المجنة المركزية 

 .2ىذه العناصر ليا حفاظا عمى تكاجد الحزب
نفسيا في مكاجية قيادة الحزب التي قررت حميا الفكرم  فإنقسـ  م.خكمف ىذا كجدت  
، كقد رأت المنظمة وجناح المجنة المركزية وأنصارىا جناح مصالي وأنصاره ،إلى:  الحزب

"... في ذلك الوقت بدأنا ضركرة مكاصمة الكفاح المسمح ، حيث يقكؿ لخضر بف طكباؿ 
     البعض ، وبدأنا نتفاىم في أسباب األزمة ورأينا في ذلك الوقت  نااالتصاالت بين بعض

 ".3وال نستقل ... )لو نتبعيم ما تسير الثورة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 .52حديدم: مرجع سابؽ، صأمحمد لحسف أزغيدم، معراج  1
(، كمية العمـك االنسانية ـ1954-1940قريرم سميماف: تطكر االتجاه الثكرم كالكحدكم في الحركة الكطنية الجزائرية) 2

 .257، ص2011كاالجتماعية كالعمـك االسالمية، ؽ: العمـك االنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .21-20، ص 2009، ـ(، د.ط ، دار المعرفة، الجزائر1962-1954شكمة السالح )بة: الثكرة الجزائرية كمسعيدم كىي 3
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 م وانفجار األزمة  6411المبحث الثالث : انعقاد المؤتمر الثاني في أفريل 
ـ كالذم كاف مف 1952منذ مارس  ح.إ.ح.دبدأت التحضيرات لعقد المؤتمر الثاني لػ 

في مام بمدينة  مصالي الحاجفي جكيمية مف نفس السنة ، إال أف اعتقاؿ  هالمقرر عقد
عقب جكالت لو في المدف الجزائرية ثـ كضعو تحت اإلقامة الجبرية بمدينة  ،يان فيللأور 

، الذم أراد أعضاؤىا 1بفرنسا كؿ ىذا أخمط أمكر ترتيبات الحركة مف أجؿ عقد المؤتمر نيور
إال أنيا  اإلتفاؽ عمى عدة تكاريخ تـ كقد م.خعقده مف أجؿ احتكاء األزمة خاصة بعد حؿ 

 .2ـ1952جكيمة  14 ، 13، 12أجمت لعدة مرات 
يشارؾ في المسيرة العامة ، كيساىـ  مصاليكحرصا مف القيادة عمى جعؿ الرئيس   

 .3عف كثب في تحضير المؤتمر فأكفدت إليو عدة مرات بعض أعضائيا
المركزية كأيضا المجنة بمكافقة أغمبية أعضاء 5ـ 1953أفريؿ 64-5-4كتحّدد تاريخ   

نظرا ك  (،  09الذم بعث بتقريره الخاص مف منفاه نيكر)أنظر: الممحؽ رقـ: مكافقة مصالي
 .6عمى الجمسةأحمد مزعنة أشرؼ  مصالي لغياب

                                                             

 مدينة الشمؼ الجزائرية حاليا.: أوليان فيل 

مف اكتشاؼ  -: حركة اإلنتصار لمحريات الديمقراطية في عمالة كىراف الخركج مف النفؽجياللي بكلكفة عبد القادر 1
  ،، شيادة دكتكراه في التاريخ الحديث كالمعاصر(ـ1954-1950ع الثكرة التحريرية الجزائرية)المنظمة الخاصة إلى اندال

بي بكر بمقايد ، تممساف ، : التاريخ ، جامعة أـك اإلنسانية كالعمـك اإلجتماعية، ؽ: فغركر دحك ، كمية اآلداب كالعمإشراؼ
 .289ص، 2008

 .51مرجع سابؽ ، ص :زيدم، أسماء بكسنةفييمة بك  2
 .289سابؽ ، ص المرجع ال: جياللي بمكفة عبد القادر 3
  .51سابؽ ، صالمرجع ال :فييمة بكزيدم ، أسماء بكسنة 4

 5 Guy Pervrille : les etudiants algeriens de lunivesite francais 1880-1962, S.I, preface de 
Mohamed Harbi , cAsBAH , Alger , 2009,P301. 

 ـ إلى أف استفاد مف العفك العاـ في سنة 1945مام  8: كاف مف مناضمي ح.ش.ح، أعتقؿ في حكادث  أحمد مزعنة
ـ، شارؾ في االنتخابات التشريعية كأنتخب نائبا بالمجمس الكطني الفرنسي عف ح.ش.ح، كما شارؾ بعد ذلؾ كعضك 1946

 (.882،883: مرجع سابؽ، صعبد الحميد زكزك ر:ـ )أنظ1992تكفي سنة  لمركزية ،دائـ في المجاف ا

  .68، ص ىاجر قحمكش: مرجع سابؽ 6
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خطابو في رسالة إلى  مصاليككاف لو شرؼ تكجيو خطاب افتتاح المؤتمر ، كما بعث 
لى كؿ المؤتمريف كالذم افتتحو كما يمي : "  لكم  اسمحوا لي أن أقدمرئيس المؤتمر كا 

شاكرا إياىـ عمى المجيكدات التي يبذلكنيا  تحياتي األخوية وتمنياتي بالنجاح لممؤتمر ...."
 .1في إنجاح المؤتمر مشجعا إياىـ عمى تحمؿ المسؤكليات كؿ في ميدانو

كليذا في اليـك  حسين لحولـ كقد تاله األميف العاـ 1946كسرد لمكضعية العامة 
مشعب الجزائرم كالمعتقميف السياسييف لكفي اليـك المكالي كجو المؤتمر رسائؿ شكر  األكؿ ،
لى  لى الجامعة العربية  ح.إ.ح.درئيس  مصالي الحاجكا  ك إلى الشعب المغربي كالتكنسي كا 

لى المجمكعة العربية اإلفريقية  .2كا 
صفحة  80قساـ في كقد تضمف التقرير العاـ المقدـ مف قبؿ المؤتمر الثاني : أربعة أ    

 يتضمف إيديكلكجية الحزب الجديد كيشمؿ : 
  ـ(.1953-1947خالصة عف الحكادث مابيف )األول : 
  نقائص الحزبالثاني : 
 السياسة الخارجية لمحزب الثالث : 
 3السياسة الداخمية لمحزبالرابع : 
 4لـ تكجو الدعكة إلى أعضاء المنظمة العسكرية لحضكره ك خالؿ ىذا المؤتمر      

                                                             

 1 Abderrahmane Kiouane : Aux sources immédiates du 1er novembere 1954 , trois textes 
fondamentaux du PPA-MTLD,S.I,dahlab,Algerie,p 15. 

 . 290عبد القادر : مرجع سابؽ ، ص  جياللي بكلكفة  2
الجزائر الحديث ك لمعاصر ، العمـك في تاريخ ( ، شيادة دكتكراه ـ1962-1954: مكاثيؽ الثكرة الجزائرية )قاسمي يكسؼ 3

 . 76باتنة، ص معة الحاج لخضر،ا: التاريخ ،جية اآلداب كالعمـك اإلنسانية ، ؽ: عبد الكريـ بكصفصاؼ، كمإشراؼ
يادة الماستر في ـ(، ش 1956-1954النمامشة ( في الثكرة التحريرية)  –: دكر المنظمة األكلى ) األكراس عمراكمأمينة  4

مد : العمـك اإلنسانية ، جامعة محلعمـك اإلنسانية كاإلجتماعية ، ؽ، إشراؼ : كافية نفطي ، كمية افي التاريخ المعاصر
 .33، ص 2013خيضر ، بسكرة ،



ةحريات الديموقراطيللنتصار  اإلحركة                                   الفصل الرابع            

 85 

كفي تقرير المجنة المركزية ال نجد أم إشارة لألزمة ، كما أنو لـ يعطى أم حمكؿ 
عممية كمكضكعية في ماعدا محاكلة تشخيص المشكمة كلـ يعطى أم إجابة إلىتمامات 

تيف في حياة الحزب األكلى مف العناصر الثكرية ، كقد جاء في التقرير تقكيـ لمرحمتيف أساسي
ـ اتسمت باليجـك ، أما الثانية اتسمت بالدفاع كذلؾ مف 1948ـ إلى مارس  1947مارس 
ـ حتى يـك انعقاد المؤتمر كلـ يقدـ التقرير أم تفسيرات جدية تبرر ىذا التحميؿ  كىذا 1940

 .1يعتبر في حد ذاتو ىركبا مف الكاقعية التي تفرض طرح المشاكؿ
عمى عدة لكائح عمى صعيد اإليديكلكجي  (M.T.L.D)ح.إ.ح.د المؤتمر الثاني لػػ  صادؽ   

 .2كاإلقتصادم كاإلجتماعي ككذلؾ عمى صعيد الكفاح المسمح
ككانت ىذه القرارات التي انتيى بيا ال تعبر عف كاقع الصراع الذم كاف دائرا بيف     

 التيارات المختمفة كىي :  
 ـ األساسي لمحزب .لمنظا مصالي الحاجانتخاب  .1
لمنظاـ األساسي لمحزب الذم كاف يمثؿ األىمية القصكل بالنسبة  مصالي الحاجإقرار  .2

، كبيذا النظاـ تـ تحديد ىياكؿ كصالحيات أعضائيا إضافة إلى 3لحياة الحزب المعاشة
 منح المجنة المركزية صالحيات كاسعة ، حتى أصبحت الحيز الفعمي المسؤكؿ عف

 .4تطبيؽ جميع قرارات الحركة ، التي تحدد المكاقؼ تبعا لمصمحتيا العميا

                                                             
 .254 -253ع سابؽ ، صقريرم سميماف : مرج  1
تح : الحسف زغدار ، محؿ العيف جبائمي  د.ط، ،= نياية حرب التحرير في الجزائر : اتفاقيات ايفيافبف يكسؼ بف خدة  2

 . 133، ص  .ف، مراجعة : عبد الحكيـ بف الشيخ الحسيف ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، د. س
 . 254: مرجع سابؽ ، صقريرم سميماف 3 
ماستر في التاريخ ، شيادة ال ـ(1956-1954): الثكرة الجزائرية مف اإلنطالقة إلى مؤتمر الصكماـ حناف عراب4 

،  1945مام  8: التاريخ كاآلثار ، جامعة لعمـك اإلنسانية كاإلجتماعية ، ؽ، كمية االمعاصر، إشراؼ: عبد الكريـ قريف
 .31، ص  2010قالمة ، 
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( ، حسين لحول ، يوسف بن خدة ، ىمنفالمصالي )في  ؿ لجنة تضـ السادة.تشكي3
، إال أف ىذه المجنة شكمت كجكدىا عمى الكرؽ فقط دكف أف تجتمع كلك بن بولعيد مصطفى
عضك آخر ىـ قكاـ المجنة  25اختيار  ،عمى الرغـ مف أنو قد عيد إلييا1مرة كاحدة
 .2المركزية

 .المشاركة في اإلنتخابات .5
 .التحالؼ مع األحزاب الكطنية عمى قاعدة إصالحات سياسية . 6
.التقميص مف صالحيات رئيس  الحركة )مصالي( كذلؾ مف خالؿ جعؿ المؤتمر كالمجنة 7

 .3المركزية ىما الييئتاف العميتاف كمحكر الشرعية كالسمطة
 .4" لبركة.إعادة تشكيؿ المنظمة السرية عمى الفكر تحت  اسـ "ا8
أمينا عاما لمحركة ، كأكؿ عمؿ قاـ بو كاف حؿ لجنة اإلدارة التي  يوسف بن خدة.انتخاب 9

، فقد كاف ىذا 5أعضاء ، حيث أعاد تشكيميا بػخمسة أعضاء فقط كانت مشكمة مف تسعة
 . اجمصالي الحاألميف العاـ مقترحا مف قبؿ 

 .تقرير مبدأ التسير الجماعي لمحزب .10
 .6كالتقاليد اإلسالمية ركحراـ المعتقدات الدينية طبقا لم.احت11
قد  لمصاليكمما سبؽ نالحظ أف ىذه القرارات أعطت انطباعا كاسعا بأف التيار المعارض    

 .7حقؽ أىدافو

                                                             
  .32: المرجع السابؽ ، ص أمينة العمراكم  1
 .254قريرم سميماف: مرجع سابؽ، ص  2

3
 .97: مرجع سابؽ ، ص بمعيد حناف 
 . 32: مرجع سابؽ ، ص أمينة عمراكم 4
5

 .32: مرجع سابؽ ، ص حناف عراب 
 .122،  121: مرجع سابؽ ، ص زينب بمغكؿ 6
 .97سابؽ ، ص المرجع ال: بمعيد حناف  7
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 ،ظير عدـ الرضا لدل بعض األطراؼ بعد صدكر قرارات المؤتمر الثاني كنيايتو 
 يوسف بن خدة، خاصة بعد أف اقترح  أعتبر المؤتمر بمثابة القطرة التي أفاضت الكأسلذا 

مف  مصالي الحاجأعضاء المكتب السياسي عمى المجنة المركزية لمتصكيت عمييـ ، فغضب 
 .1اقتراح األميف العاـ ، كذلؾ ألنو يخمكا مف المكاليف لمنيجو السياسي

أحمد مزعنة كمكالم مرباح المذيف كاف يحظياف بثقة الرئيس  بإقصاءحيث قاـ بف خدة 
كقيادة المجنة  مصالي الحاجالمطمقة ، فكاف ذلؾ السبب المباشر في تفجير األزمة بيف 

 .2المركزية
 .3بعد إبعاد أنصاره عف القيادة مصاليكىذا ما فسره البعض باإلنقالب عمى  
إلى فرنسا  بن خدةكرغـ ذلؾ لـ يظير الصراع الخفي بيف الجانبيف حيث سافر   
خير في ككاف رد األ عماؿ دكرة المجنة المركزية ،أشة مصالي الحاج في مسألة جدكؿ لمناق

ـ معبرا عف رأيو مف خالؿ تقرير بعث بو إلى إدارة الحزب أكد  فيو عمى أنو 1953سبتمبر 
 .4تي ينتيجيا أعضاء المجنة المركزيةضد السياسة اإلصالحية ال

 كطالب بضركرة إعطائو الصالحيات الكاممة كالسمطة المطمقة في إدارة شؤكف الحزب      
كىذا يعتبر خرقا لقكانيف الحزب ألنو مف صالحيات  ،5كما قرر سحب ثقتو مف األميف العاـ

قابمت المجنة المركزية . 6يةالمجنة المركزية ، كىذه المشكمة تعتبر عارضا آخر لألزمة القياد
 .7مبدأ القيادة الفردية بالرفض ألنيا تؤيد مبدأ القيادة الجماعية

                                                             
 .61ص ،سابؽغيالتي السبتي: مرجع   1

 . 124ص مرجع سابؽ،: زينب بمغكؿ  2
 .293ص مرجع سابؽ، جياللي بكلكفة عبد القادر:  3
 .254ص قريرم سميماف: مرجع سابؽ،  4
 124ص زينب بمغكؿ: مرجع سابؽ،  5
 .71ص ،2004الجزائر  دار ىكمو، د.ط، ،شخصية كطنية 28شيادات  : ركاد الكطنية=محمد عباس  6
 .16ص مرجع سابؽ، :جعفر رتيبة  7
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ـ قصد الكصكؿ إلى 1953ـ كأرسمت كفدا في أكتكبر 1953ككاف ذلؾ في سبتمبر  
 .1لـ يقابميـ كباءت المحاكلة بالفشؿ مصالياتفاؽ لكف 

بإنزالو إلى القاعدة حيث  مصاليفي ىذه الظركؼ كاف الصراع في القمة إلى أف قاـ      
، ألف ما يقصده ىك الدعكة إلى العمؿ المسمح  " نحن راقدون والعالم يتحرك "قاؿ : 

استجابة إلى رغبات المناضميف في الكقت الذم كانت المجنة تتمسؾ بالنضاؿ السياسي كفي 
كدعا 2"العمومية اإلنقاذالثقة مف كؿ القيادة كشكؿ لجنة " ليمصاـ سحب 1954جانفي 

 .3ةالمناضميف في القاعدة الشعبية بالقياـ نيابة عنو لتصميح مسار الحركة الكطني
كبعث بمناشير ىذه المجنة إلى كؿ القسمات بفرنسا كالجزائر طالبا مف المناضميف: تجميد     

 .4كممثميف بمزعنة ومرباحكاإلعتراؼ الحصرم الدعـ المادم كالقطيعة مع اإلدارة 
 مصاليك إلى درجة اإلصطداـ بيف جماعة  لتخرج األزمة من محيطيا إلى الشارع

شكمت انتقادات كاتيامات بالغة كخطيرة  مصالي، كما أف الرسائؿ التي كجييا مركزيينالو 
يف ىذه الرسائؿ: ضد القيادة الجديدة لمحركة، حيث حث فييا عمى عدـ اإلعتراؼ بيا كمف ب

مدف الالطمبة كالتجار ، كالمتعاطفيف ناحية باريس ككؿ : ح.إ.ح.دبرقية إلى مناضمي 
 .5ـ 1954مارس  11الفرنسية يـك 

اصالح  محمد خيضركىكذا فجر الخالؼ كأصبح حديث الخاص كالعاـ ، كحاكؿ 
ـ ، كلكنو  1954فيفرم  27بعقد اجتماع مع المجنة المركزية كتـ ذلؾ  مصاليالكضع فأقنع 

 ـ  كأىـ ما جاء 1954مام  23ك 22يكمي  مصاليلـ ينجح فقرركا عقد مؤتمر آخر دكف 

                                                             
 .32عراب :مرجع سابؽ،صحناف  1
 125زينب بمغكؿ : مرجع سابؽ، ص  2

 .62غيالتي السبتي: مرجع سابؽ؟، ص 3

4 Abderrahmane kiouana , op.cit , p125. 
 .295جياللي بكلكفة عبد القادر: مرجع سابؽ، ص 5
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نشاء لجنة دائمة ،  فكاف بمثابة إعالف رسمي  مصاليفيو : سحب الثقة المطمقة مف  كا 
 .1لمقطيعة التي أصابت الحركة

 كؿ ذلؾ أدل إلى انقساـ الحركة إلى تياريف كىما :       
 تيار المجنة المركزية )المركزيكف(  . أ

 .2تيار المصالييف )المصاليكف( ، ككاف لكؿ منيما نظرتو حكؿ طريقة تسيير الحزب  . ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .33ف عراب : مرجع سابؽ، صحنا 1
ر في يست، شيادة ماجـ(1962-1954)العالقات بيف الكاليات التاريخية لمثكرة التحريرية الجزائرية  بكعريكة عبد المالؾ: 2

ؽ: التاريخ، جامعة الجزائر، الجزائر،  ،كاإلجتماعية كش حباسي، كمية العمـك اإلنسانيةالتاريخ المعاصر، إشراؼ: شا
 19، ص2006



ةحريات الديموقراطيللنتصار  اإلحركة                                   الفصل الرابع            

 90 

 لممصاليين والمركزيين نواإلستثنائيا نالمبحث الرابع : المؤتمرا
بيدفو كىك تطيير القيادة   مصالي الحاجفي ظؿ الصراع بيف الجماعتيف  كتمسؾ        

 .  1بنيكرت مصالي الحاجكتكرر مساعي الصمح مف خالؿ إرساؿ كفكد إلى 
 2كمف ىذا المنطمؽ كخكفا مف أف تؤدم األزمة إلى القضاء النيائي عمى الحزب   
ـ 1954مارس  23الثكرية لمكحدة كالعمؿ في  قاـ قدماء المنظمة الخاصة بتأسيس المجنة   
 .3متكفيؽ بيف المركزييف كالمصالييف ل

كمف ثـ فرض فكرة عقد مؤتمر كحدكم إلنقاذ الحزب مف خطر اإلنشقاؽ ، كتمكينو   
 .4مف اإلستمرار في أداء دكره الطالئعي التاريخي ضمف المسار الثكرم التحريرم 

كلتعبير عف أفكارىا كمكاقفيا الحيادية أصدرت المجنة منشكرىا الكطني ، كفي المقابؿ أصدر 
كمرة أخرل اشتد الصراع بيف الجميع عمى كسب " األمة الجزائرية " المركزيكف صحيفة 

 .5القاعدة النضالية كالدعكة إلى عقد مؤتمرات تكضيحية 
ضغط المكائح الكاردة مف  ـ كتحت 1954ففي اإلجتماع الذم عقد في مارس   

خير إدارة الحزب مع اإلحتفاظ ، سممت ليذا األ مصاليكعات أنصار القسمات كمجم
مما أدل ،التنفيذية في الحزب  يابالتسيير المالي كتخمي أعضاء المجنة المركزية عف كظائف

 .6إلى غضب المصالييف كتطكر الصراع بيف الجانبيف 

                                                             
 .308: مرجع سابؽ ، ص رجياللي بكلكفة عبد القاد 1
 .191، ص  1999، منشكرات إتحاد الكتاب العربي ، دمشؽ ،  1، د.ط،جالزبيرم: تاريخ الجزائر المعاصرالعربي  2
 .13، ص ؽعبد الرحماف بكقارة : مرجع ساب 3
، ص 2012مسعكد ، دار الشاطبية ، الجزائر،  : مسعكد حاج، تر2،ط 1954كؿ نكفمبر : جذكر أيكسؼ بف خدة 4

335. 
ـ(، د. ط ، دار 1962-1946ي إلى القائد العسكرم) مف المناضؿ السياسمذكرات الرئيس عمي كافي= ي كافي:عم 5

 .38القصبة ، الجزائر ، د. س.ف ، ص 
 .126: مرجع سابؽ ، ص زينب بمغكؿ 6
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ناعو العدكؿ عف بيدؼ إق مصاليفقامت القاعدة النضالية بإرساؿ عدة كفكد لمزعيـ   
مب بغية الحفاظ عمى كحدة الحزب مف اإلنقساـ ، كما أقنعكه بأنو ال يمكف صرأيو كمكقفو المت

لزعيـ مثمو النزكؿ إلى مستكل التصارع كالتشاجر لكف لألسؼ جميع المحاكالت باءت بالفشؿ 
 ما أدل إلى : 1كاضحا  كبات اإلنقساـ

 انعقاد مؤتمر المصاليين :    . أ
، أدل ىذا إلى عقد مؤتمر 2بعد فشؿ المساعي الرامية إلى تكحيد الصفكؼ مف جديد

 مصالي الحاجـ ، حيث حضره أنصار 1954جكيمية  15-13كذلؾ يـك 3كرنك البمجيكية يب
السياسية كاألخطاء الخطيرة التي  الذيف نّددكا بأعضاء المجنة المركزية بسبب اإلنحرافات

كقدرتو عمى حؿ كامؿ مشاكؿ الحزب   بمصاليكقعكا فييا، كعبر المؤتمركف عف كامؿ ثقتيـ 
 .4كضركرة إتباع خط سياسي حكيـ كفعاؿ يؤدم إلى عظمة الحزب 

ـ المكافقة عف مكقفو بإعطائيليون فيكسإف سبب إنعقاد المؤتمر بيكرنك راجع إلى عدكؿ   
 .5و بضكاحي باريس المؤتمر بنادي إلجراء
يربك عف ثالثمائة مندكب معظميـ مف الجزائر ، كاستغرؽ ثالثة أياـ  كلقد حضره ما  

إلى مصالي إلثبات العضكية ، كلقد كرد في التقرير الذم أرسمو  14متتالية ككاف يـك 
مكجية إلى أعدائو المركزييف مف بينيا : مبالغتيـ في تقييـ  مؤتمر جممة مف اإلتياماتال

                                                             
شيادة الماجستير في التاريخ  ـ ،1954: مجمكعة اإلثنيف كالعشريف كدكرىا في تفجير الثكرة الجزائرية عبد السالـ كمكف 1

      كمية العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية في عبر العصكر، إشراؼ: عبد الكريـ بكصفصاؼ ، بياإلجتماعي كالثقافي المغار 
 .28، ص  2013، سالمية ، جامعة األدرار،األدرار، ؽ: العمـك اإلك العمـك اإلسالمية

 .79، ص  2005ىكمة ، الجزائر ،  محمد عباس : ثكار... عظماء ، د. ط ، دار 2
ادة الماجستير في التاريخ ـ( ، شي1962-1956صالح عسكؿ : الالجئكف الجزائريكف بتكنس كدكرىـ في الثكرة ) 3

، ة، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، ؽ: التاريخ كعمـ اآلثار، جامعة الحاج لحضر، باتن، إشراؼ : يكسؼ مناصرية  الحديث
 . 19، ص  2009

 .126: مرجع سابؽ ، ص زينب بمغكؿ 4
  الككلكنيالية إلدارة ح.ش.ؼ :  المكمؼ بالمسائؿ ليون فكي 
 .94:  مرجع سابؽ ، ص مناؿ شرقي  5
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الخالفات انتياجيـ سياسة الشرعية )اإلنتخابات( بال مبدأ ، رفضيـ كؿ التزاـ في الكفاح 
 .1المسمح تحزبيـ إداريا بالمنظمة الخاصة كبالتالي ابتعادىـ عف المبادلء الثكرية 

 لينتيي المؤتمر بقرارات ىامة ىي :     
رئيس الحزب مدل الحياة كمده الثقة كاممة مف أجؿ  لمصاليعطاء صالحيات كاممة إ .1

 إعادة تنظيـ كتنشيط الحزب .
 ن.ش.إالتأكيد عمى ضركرة عكدة الحزب إلى مبادئو الثكرية األصمية كالمكجكدة منذ عيد  .2

نياء كؿ أشكاؿ البيركقراطية التي أتى بيا بعض المسؤكلكف . ح.ش.ج ك  كا 
 .2مر كذلؾ، عمى مبدء التضامف مع الشعبيف التكنسي كالمغربي .ألح المؤت3
. حؿ المجنة المركزية التي لـ يمض سكل كقت قصير عمى تأسيسيا كطرد أعضائيا 4 

 .3كجميع المسؤكليف في الحزب بعدما ثبتت إدانتيـ 
 .استرجاع كؿ ممتمكات الحزب التي بحكزة  المركزييف .5
بإسترجاع األسمحة كجميع ممتمكات الحزب الكاقعة تحت .إنشاء لجنة كطنية  تتكفؿ 6

عالف الكفاح المسمح  عادة تنظيـ الحزب كا   .4تصرؼ المركزييف كا 
انتزاع استقاللو عف طريؽ الكفاح المسمح المرتبط  ش.جكما أكد المؤتمر أف عمى 

 .5بحركة الجماىير
دعايتيا بعد المؤتمر بكتيرة أكبر بكاسطة بيع جريدة  مصالي كقد كاصمت جماعة

الجزائر الحرة كتكزيع المناشير كتنظيـ عممية جمع األمكاؿ عف طريؽ اإلتصاؿ المباشر 
 .6لمخاليا حتى ال يفسح المجاؿ لمدعاية المضادة 

                                                             
 .213بنياميف ستكرا : مصدر سابؽ ، ص   1
  .298: المرجع السابؽ ،  ص جياللي بكلكفة عبد القادر 2
 .30: مرجع سابؽ ، ص عبد السالـ كمكف 3
 .213: مصدر سابؽ ، ص بنياميف ستكرا 4
 .68: مرجع سابؽ ، ص مناؿ شرقي  5
 .304: مرجع سابؽ ، ص جياللي بمكفة عبد القادر 6
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 انعقاد مؤتمر المركزيين :  . ب
، فقد عقد مؤتمر رنكة المركزية إلنعقاد مؤتمر ىك ككرد فعؿ فكرم مف أعضاء المجن

 .3، بمدينة الجزائر2ـ1954أكت  16إلى  13، كذلؾ مف 1استثنائي لمحزب نظمو المركزييف
اـ مقررات المؤتمر كجماعتو أم مصاليكصدر بياف عف المؤتمر ندد بالعراقيؿ التي يضعيا 

 :4كما رفضكا اتيامات المصالييف كبذلؾ قرر المؤتمركف  ،الثاني لمحزب
دانة عمؿ المصالييف القاضي بإلغاء تمؾ 1953تكريس كتطبيؽ قرارات مؤتمر أفريؿ  .1 ـ كا 

 القرارات .
قالة جميع أنصاره مف مناصبيـ كمياميـ التي خكليا  مصاليإقصاء الزعيـ  .2 مف منصبو كا 

 الحزب إلييـ .
 .5التنديد باجتماع بمجيكا التفريقي كالمكصكؼ بالمؤتمر .3
 أمالؾ الحزب .جميد عف ت. نزع ال4
. خمؽ ظركؼ مالئمة لكفاح ناجح كفعاؿ لبمكغ أىداؼ الشعب الجزائرم لمجابية ىذه 5

 .6الكضعية كلعب دكره التاريخي 
لـ يعد لو الحؽ في عقد  مصاليكما أضفت عمى نفسيا صفة مؤتمر فكؽ العادة ألف     

 .7المؤتمرات باسـ الحزب 

                                                             
 256مرجع سابؽ ، ص  :سميماف قريرم  1
 .91: مرجع سابؽ ، ص محمد مكرك 2
، ص 2007دار القصبة ،الجزائر ،  د.ط، تر : حنفي بف عيسى ، األمة كالمجتمع ، ر=مصطفى األشراؼ: الجزائ  3

142. 
 .256قريرم سميماف : مرجع سابؽ ، ص  4
 .256عبد السالـ كمكف : مرجع سابؽ ، ص  5

6 Aberrahmane Kiouane : Momements du mouvement national =textes et position, S.I, 
édition dahlab,Algerie, 2009,p321. 

 .99ص  بمعيد حناف : مرجع سابؽ ،  7
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 ما بعد المؤتمرات االستثنائية :ج.
بعد المؤتمرات االستثنائية لممصالييف كالمركزييف انقسـ الحزب كأصبح الصدع بو  

كاضحا، ككصؿ الصراع السياسي إلى حد االقتتاؿ كنقمت الصحافة حاالت عديدة مف 
كتبادؿ التيـ بيف الطرفيف   ح.إ.ح.دالخالفات كاإلصطدامات الجسدية بيف مناضمي 

 1االنشقاؽ. كاستغمت ىذا اإلدارة االستعمارية ىذا
كىك االتجاه  2أدل ذلؾ إلى ظيكر اتجاه ثالث نشأ بيف ىذاف التياريف المتصارعيف ك 

" التي ضمت إطارات المنظمة السياسية C.R.U.A ع.و.ث.لالذم التّفت حكلو لجنة الػػ" 
 .3كالمنظمة الخاصة

ىدؼ ىذه المجنة في المرحمة األكلى يتمثؿ في العمؿ ككسيط لتجاكز األزمة بالحؿ  ككاف    
الكحيد المتمثؿ في العمؿ الثكرم كالخركج لمعمؿ النضالي ألف اليدؼ األسمى يبقى دائما 

 4تحرير الجزائر
أف تككف مع ىذا أك ذاؾ ، ككاف ىذا التيار ينشطو خاصة محمد  ل.ث.و.عكرفضت     

كمصطفى بكلعيد كيسمى بالحيادييف أك النشطيف ككاف أعضاؤه يطالبكف باالندالع  بكضياؼ
 الفكرم لمحركة المسمحة كيتمتعكف بحرية تامة سكاء بالنسبة لممصالييف أك المركزييف ، كعممكا

، الذم انعقد نياية جكاف 5"22اجتماع  كؿ ما في كسعيـ مف أجؿ عقد االجتماع المسمى "
  .7كقد انتيى بإتحاد قرار إعالف الثكرة مصطفى بن بولعيدبرئاسة  19546سنة 

                                                             
 .300-299جيال لي بكلكفة عبد القادر: مرجع سابؽ ، ص   1
  .177: مرجع سابؽ،صلعسيميبساـ ا  2
منشكرات  د.ط، تر: أبك بكر رحاؿ ،تص: عبد لعزيز بكتفميقة، ،ب الجزائر ك ثكرتيار فرحات عباس: ليؿ اإلستعمار=ح  3

A NEP ،261،ص2005،الجزائر.  
  .100بمعيد حناف: مرجع سابؽ،ص  4

5 Redha Maled : Lalgerie a Eviran : Histoires des negociations secrectes , 1956-1962 , S.R 
, ANEP Algerie , 2010 , p 280 

 .317: مرجع سابؽ، صدراجياللي بكلكفة عبد الق  6
 شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر كالثكرة ، إشراؼ : شاكش حباسي،  شرقي جميمي : الكالية الرابعة كمخطط شاؿ ،  7
 .37، ص  2006، الجزائر : التاريخ ، جامعة الجزائر،لعمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، ؽا
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أكتكبر ثـ اجتماع آخر  10كقد تمتو اجتماعات أخرل حاسمة كاجتماع لجنة الستة بتاريخ 
ـ ، كأثناءه كضعت لجنة الستة الممسات األخيرة الندالع الثكرة 1954ر تكبأك 24يـك 

ربيع  06المكافؽ لػػ  ـ1954عمى الساعة الصفر مف منتصؼ ليمة أكؿ نكفمبر ، 1التحريرية
ككانت كياف سرم عاش رسميا إلى غاية  ل،ث،ل،ع، كما تقرر خاللو حّؿ 2ق1374األكؿ 

 . 3لجبيةالتحرير الوطنيكُسّمـ المشعؿ إنعقاد مؤتمر المصالييف 
لكطني الذم يقكد الثكرة كأّسسكا جناحا عسكريا أطمقكا عميو اسـ جيش التحرير ا  
 .4الجزائرية

                                                             
 .323-322جياللي بمكفة عبد القادر: المرجع السابؽ، ص 1
: قدادرة شايب شيادة الماستر في التاريخ العاـ، إشراؼ ـ، 1956مرسمة كفاة : الثكرة الجزائرية مف خالؿ جريدة المجاىد  2

  .9، ص 2013، قالمة ،1945مام  8خ كاآلثار، جامعة : التاريلعمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، ؽ، كمية ا
 سكل نفس إيديكلكجية النجـ التي راجعتيا مؤتمرات ح.ش.ح ك كلـ تكف أيديكلكجيتيا  ن.ش.إلػ : بنت شرعية  ج.ت.و

ح.إ.ح.د ، حيث أف المشركع الذم جاء بو ف.ش.إ جاءت ج.ت.ك لتجسيده عمى أرض الكاقع داعيا لمقضاء عمى كاقع يثقؿ 
لى استرجاع االستقالؿ الكطني ) أنظر ، محمد -1954اصر)العربي الزبيرم : تاريخ الجزائرالمع كاىؿ الشعب الجزائرم كا 

 .(232-230، ص 1999تحاد الكتاب العربي ، دمشؽ ، ا، 2( ، د. ط ،ج1962

3
 .64، ص2003عيسى كشيدة: ميندسك الثكرة، دط، تر: مكسى الشرشكر، تؽ: عبد الحميد ميرم، منشكرات شياب،  

منشكرات الحبر، الجزائر،  ، 1ـ( ،ط1962-1954نجاة بّية : المصالح الخاّصة كالّتقنّية لجبية كجيش التحرير الكطني)  4
 .35، ص  2010
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 الجزائرية من الثورة وتأسيس الحركة الوطنيةالمبحث األول: موقف مصالي الحاج 

ـ 1951وكاف ذلؾ سنة  1الحاج لفريضة الحج، عّرج عمى القاىرة يبعد إنياء مصال 
السياسية والعسكرية كتوفير السبلح  القضاياحيث كاف حامبل معو وثيقة مطالب تركزت عمى 

والماؿ، وبغرض التحضير لمعمؿ المسمح، دخؿ مصالي الحاج الجامعة العربية، مما سمح لو 
التي تحدث  *بإطبلع الحضور عمى مسار حزبو وقضاياه السابقة الذكر، وأكد لمشخصيات

ة حركتو اإلستقبللية لتحضير العمؿ المسمح وجيود التنسيؽ لتعميمو معيا عمى أىمية قياد
 .2مغاربيا

وطمب منيـ أف يبعثوا  نة وبن خدةومزغ بودةليرجع بعد ذلؾ إلى باريس أيف إستقبؿ        
 .3مناضميف لمّدرُّب في المدرسة العسكرية بالقاىرة

 .4لمعمؿ المسمح ألف مصالي كاف يرى أنو ال تحقيؽ لئلستقبلؿ إال باإلعداد 

ولكف حسب ما يذكر  وبما أّنو لـ يتمؽ أيَّ رد، بعث موسى بولقروة ليبّمغ بف خدة 
 .(5)«المركزية ألن ليس ليا أي شأن... لمجنةال تبمغ ىذا »بولقروة أف بف خدة قاؿ لو: 

 

                                                             

 .250ڤريري سميماف: مرجع سابؽ، ص 1 
 : كعبلؿ الفاسي وعمي البيمواف وعبد الكريـ الخطابي.بعض الشخصيات العربية  *
إلى غاية رضا ميموني: دور الوطنييف المغاربة في حركة تحرير تونس والجزائر مف نياية الحرب العالمية الثانية   2

ة واإلجتماعية ي، كمية العمـو اإلنسانلمياء بوقريوة ث والمعاص، إشراؼ:ر في التاريخ الحدييتساإلستقبلؿ، شيادة الماج
 .35،37، ص2012الحاج لخضر، باتنة،  عةوالعمـو اإلسبلمية، ؽ: العمـو اإلنسانية، جام

 .128، ص2009الزعيـ المفترى عميو، د.ط، دار الحكمة، الجزائر،  الحاج ار: مصالينجعمار   3
 .37ػ،35رضا ميموني: مرجع سابؽ، ص  4
 .128ار: مصدر سابؽ، صنجعمار  5
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أمر آيت  وفي نفس السنة أقّر مصالي الحاج بضرورة إعادة بعث المنظمة الخاصة و     
بتحضير مخطط وإلعادة تنظيميا لمّتحضير لمكفاح المسمح وكاف مقررا أف ُتعمف الثورة  أحمد
 .1المشروع ة التي نشبت داخؿ الحزب عطمتلكف األزم ـ 1952سبتمبر 21يـو 

قرر مصالي الحاج إستغبلؿ فرصة إجتماع عاـ إلطارات اتحادية  ـ1953في أواخر  
المناضميف، وذلؾ مف خبلؿ بعثو لرسالة مع الحزب بفرنسا لطرح الخبلؼ ألوؿ مرة عمى 

مبارؾ الفيبللي، ليتصؿ بعدىا بوضياؼ ورفاقو بمصالي بواسطة الفيبللي وطرحوا عميو 
وكاف  « متى يمكن أن تندلع في نظرك؟ » « ماذا تعني الثورة لديك؟ »أسئمة مف بينيا: 

 .2«عميكم أن تثقوا بي!»جوابو: 

 مصالي الحاج الزعيم المفترى »ر يذكر في كتابو: وحوؿ ىذه القضية نجد عمار نجا 
 ـ 1954نوفمبر  15عمى أكثر تقدير يـو  الثورةإف مصالي الحاج قرر أف تبدأ  « عميو
صابل القاضي بنقؿ مصالي الحاج إلى   Francois Météran*فرنسوا ميتيرانلكف 
 .ـ1955، حتـ عميو أف يؤخر الثورة إلى جانفيـ1954سبتمبر 20يـو  دولون

ومف ذلؾ يتبيف أف مصالي الحاج لـ يكف ضد الثورة حيث صرح كريـ بمقاسـ: بأنو  
مبمغ إثنيف مميوف فرنؾ فرنسي مف المصالييف لتحضير ىياكؿ العمؿ المسمح، كما أكد تمقى 

وعبد الحفيظ بوصوؼ ومحمد  محمد حربي بأف كبّل مف: العربي بف مييدي وزيغود يوسؼ
تأخير أي عمؿ مسمح بشرط أف ُيحّدد ليـ التاريخ والكيفية، وال عمى وافقوا مصالي  بوضياؼ

 .3ندري كيؼ تغير كؿ شيء بعد ذلؾ

                                                             
 .97يوسؼ قاسمي: مرجع سابؽ، ص  1 
 .39، ص2009أحاديث مع بوضياؼ، د.ط، دار ىومة، الجزائر،  =... حمـ تياؿغمحمد عباس: إ  2 

 وزير الداخمية الفرنسي أنذاؾ. *
 .89ىاجر قحموش: مرجع سابؽ، ص  3 
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وعمى الّرغـ مف ذلؾ االتفاؽ وحسب ما ذكر محمد حربي فإف الثورة المسمحة قد  
مصالي الحاج  ـ، وقد تفاجأ1954في الفاتح نوفمبر ج.ت.واندلعت باكرا وكاف ذلؾ عمى يد 
 .1زعامتيالفاقدا  بداو  بتفجير الثورة التحريرية مف دونو

  .2ولقد وصمو نبأ إندالع الثورة وىو تحت اإلقامة الجبرية بفرنسا بنيورت 

" الثورة الجزائرية، سنوات المخاضفي كتابو " وفي ىذا الصدد نجد محمد حربي يذكر 
وكان  -طمب مني ديدوش م4591صائفةفي »بأنو حسب شيادة الشيخ حسيف بف الميمي: 

، -قمقا حول إمكانية دفع الشعب الجزائري إلى النضال المسمح وراء رجال مجيولين منو
أن أقنع بوضياف اإلنتفاضة تحت راية مصالي الحاج، إال أنو قابل اإلقتراح بالرفض 

 .3«الجازم

كانا مف أشرس زعماء  وعبان رمضان محمد بوضيافأف  محمد حربيكما يذكر  
رجة أنيما كانا مصمميف عمى تصفيتو جسديا، لذا شنا ، لدلمصالي الحاجالجبية المناىضيف 

ألنيما كانا بالخيانة، أنيما إتيماه  حد ، إلىـ1955حممة تشيير عنيفة ضده إبتداء مف 
الشيخ الحسين يعتقداف بالفعؿ أنو كاف خائنا ولكف أرادا تصفيتو جسديا، وقد قاؿ عباف إلبف 

لكف إبراىيـ ، «سوف نتصرف بطريقة تجعمو يشك في وطنيتو»: ـ1955في ربيع بن الميمي
، يذكر: بأف "خالل الثورة التحريريةج.ت.و مصالي الحاج في مواجية "لونيسي في كتابو 
أنا جئت من عند »عشية تفجير الثورة وأخبره:  بمصالي الحاجإتصؿ  مصطفى بن بولعيد

                                                             
ف بوزيد، كمية ب في التاريخ المعاصر، إشراؼ: لحضرلمثورة الجزائرية، شيادة الماستر المناوئة أسماء حمداف: الحركات   1  

 .39، ص2013واإلجتماعية، ؽ: العمـو اإلنسانية، جامعة محمد خضير، بسكرة، العمـو اإلنسانية 
(، شيادة الماستر في التاريخ العاـ، إشراؼ: غربي ـ1956-1955عبداوي زىية: الثورة التحريرية في عاميا الثاني )  2  

  .15، ص2013، 1945ماي 08الحواس، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽ: التاريخ واآلثار، جامعة 
، موفـ لمنشر، الجزائر، المثموثيتر: نجيب عياد، صالح  د.ط،خاض،محمد حربي: الثورة التحريرية الجزائرية سنوات الم  3 

 .162-161، ص1994
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 1«المسمح ترجوك أال تكسر قاعدة الحزب ووحدتو ونحن نضمن لك الكفاح الجماعة التي
 .2«أنا أبدأ بتطيير الدار قبل الشروع في أي شيء»إال أف مصالي الحاج رد عميو بقولو: 

اإلشراؼ عمى الثورة عند  مصالي الحاجعرض عمى  بن بولعيدوىذا يعني أف  
 .3إندالعيا لكنو رفض

األوؿ عف الثورة مؤكدا أف األولوية ُتعطى لحسـ الخبلفات حيث إعتبر نفسو المسؤوؿ  
 .4السياسية داخؿ الحركة قبؿ الشروع في العمؿ المسمح

فقررِت   مصاليمف  ليرجع بعدىا بف بولعيد خائبا، وأخبر ُزمبلءه بما سمعو 
 .5التحضير الفعمي لتفجير الثورة التحريرية ل.ث.و.ع

ذا كاف ما ُيعاب عمى   فيذا يعني أنو  ج.ت.و فضو اإلنضماـ إلىىو ر  مصاليوا 
الذي  *رفض اإلنضماـ إلى مناضميف خرجوا عف طاعتو وتمردوا عميو وأنيـ قد أخّموا باإلتفاؽ

الذي قيؿ عنو أنو وقؼ ضد الثورة منذ إنطبلقتيا  مصالي الحاجوقع بينيـ. ومع ىذا فإف 
 .6األولى

يقوؿ بأّنو حرَّض أنصاره عمى مساندتيا منذ الشير األوؿ فخبلفو  محمد حربينجد  
( كعنصر مضاد ـ1955-1954ىو خبلٌؼ حوؿ السمطة فمصالي لـ يناىض ) ج.ت.ومع 

                                                             

، الجزائر، ولثورة التحريرية، د.ط، دار اليومإبراىيـ لونيسي: مصالي الحاج في مواجية جبية التحرير الوطني خبلؿ ا  1 
 .71-49، ص2007

 .309جيبللي عبد القادر بموفة: مرجع سابؽ، ص  2   
نعكاساتيا عمى الثورة   3    ، د.ط، دار اليدى، الجزائر، ـ(1958-1956(إبراىيـ طاس: السياسة الفرنسية في الجزائر وا 

 .133، ص2013
 .100أسماء قارة: مرجع سابؽ، ص  4   
 .48سابؽ، صنورة خواتمية، وردة سناني: مرجع   5   
وىو اإلتفاؽ الذي ينص عمى أف الثورة ال  1954بيف ممثمي المجنة الثورية لموحدة والعمؿ وممثمي مصالي بسويسرا سنة *

 منفاه.د تيريب مصالي الحاج مف ُتعمف إال بع
 .337عمار نجار: مصدر اسبؽ، ص  6   
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ّنما نُعت بذلؾ ليسيؿ القضاء عميو وتصفيتو جسديا إف لـز األمر، حيث قاؿ  عبان لمثورة وا 
وقد بدأنا في نشر ببلغات إستغبلؿ العمميات سنتبع الطريقة التي تشككو في وطنيتو رمضان 

 .1التي يقـو بيا أنصاره لصالحنا

بإرساؿ برقية إلى أنصاره بفرنسا والجزائر  مصالي " قاـ1954وفي "الرابع مف نوفمبر 
ال تسألوا عمن يقف وراء الثورة وواصموا غمار الكفاح وحاولوا أن »يبمغيـ بما يمي: 
 .2«كةتسيطر عمى الحر 

لمصالي الممثؿ الشخصي  لموالي مرباحىذه التعميمات كانت موجية أساسا إال أف  
 .3إال أنيا لـ تصمو ألف السمطات اإلستعمارية قد ألقت عميو القبض الحاج

ىي  فاألولىوأتباعو لمثورة تحكميا فكرتاف راسختاف:  مصالي الحاجولقد كانت نظرة  
لف تقـو إاّل عمى يديو وبأمر منو، لذلؾ كاف يرى فييا ما ُقدِّـ إليو إيمانو الشديد بأف الثورة 

فيي إعتقاده الراسخ بأف  الثانيةمف عروض المجنة الثورية تجاوًزا لسمطاتو ومكانتو، أما 
كاف يتوجب قيادًة ومنظِّميف  يالثورة ىي عمؿ جماىيري فقط، متجاىبل بأف العمؿ الجماىير 

 .4نطبلؽيوجيونو ويعطونو إشارة اإل

لـ يكف مع الثورة منذ إنطبلقتيا األولى  مصاليلذا نجد بعض المؤرخيف يذكروف بأفَّ  
 كما سبؽ وأف ذكرنا.

 خطاب الحركة الوطنية يتأسؼ في مذكراتو عمى حامؿ فالرائد سي لخضر بورقعة 
لمبادئ الحركة التي عاش وضحى عشرات السنييف مف  الذي تحوؿ إلى أكبر مناقض ومعاد

                                                             
، 1994، موفـ لمنشر، الجزائر، المثموثيتر: نجيب عباد، صالح  د.ط، خاض،محمد حربي: الثورة الجزائرية سنوات الم 1  

 .151مصدر سابؽ، ص
 .15عبداوي زىية: مرجع سابؽ، ص  2  
 .57إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  3  
 .100بؽ، صاسبنياميف سطورا: مصدر   4  
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أجميا، حيث وقؼ ضد تيار التاريخ وجنى عمى نفسو وتاريخو الشخصي كما جنى عمى 
 .1عمى خيانتو مصالي الثورة وأرىقيا، وليذا فبل مفر أف يديف التاريخ

مصالي وىو األمر نفسو عند المؤرخ مولود قاسـ نايت بمقاسـ الذي يذكر بأف موقؼ  
العرض بمآخذ الجد معتقديف أف تمؾ  واضحا منذ البداية، حيث لـ يأخذوا ذلؾوأنصاره 

 .2المجموعة غير قادرة عمى فعؿ شيء

لعب دوًرا في مدِّ يد المساعدة لئلستعمار  مصالي الحاجكما يذكر يحي بوعزيز أف  
"  بالحركة الوطنية الجزائرية"لمنيؿ مف فعالية ثورتنا الشعبية ولـ يكتِؼ بذلؾ فأسس ما أسماه 

، حيث 3حجًة ألعداء الجزائر لمتدليؿ عمى أف شعبيا ليس موحًداالتي عمى حسب قولو كانت 
إنقمبت ىذه الحركة مف موقؼ الحذر إلى موقؼ العداء الخاسيء ثـ إلى عداء معمف عنو 

 .4وىذا حسب شيادة عمار أوزقاف

، يوجد إختبلؼ بيف المؤرخيف في مصالي الحاجالتي أسَّسيا  (M.N.Aونجد أفَّ ) 
 ي لتأسيسيا وبزوغ فجرىا، لذا نجدىـ يتخبطوف بيف عّدة تواريخ.تحديد التاريخ الفعم

( ظير مباشرة بعد إنعقاد مؤتمر ىورنو M.N.Aومنيـ مف يذكر بأف ىذا التنظيـ ) 
تجسيًدا لئلنقساـ التي تعرضت لو، فإنو لـ ُيعرؼ إال ح.إ.ح.د كتتويج لؤلزمة التي عرفتيا 

                                                             
الفريؽ سعد  تؽ:تر: صادؽ بخوش،  ،2طاؿ الثورة،ىد عمى اغتياش =لخضر بورڤعة: مذكرات سي لخضر بورڤعة  1  

 .290، ص2000الديف، دار الحكمة، الجزائر، 
مولود قاسـ نايت قاسـ: ردود الفعؿ األولية داخبل وخارجا عمى غزة نوفمبر أو بعض مآثر فاتح نوفمبر، د.ط، دار   2  

 .68، ص2007األمة، الجزائر، 
-1954 )مف وثائؽ جبية التحرير الوطني الجزائرية =شر والعشريففي القرنيف التاسع ع يحي بوعزيز: ثورات الجزائر  3  

 .216، ص2010، دار الغرب لمنشر، الجزائر، القسـ األوؿ، 3، د.ط، جـ(1962
: ميشاؿ سطوؼ وسييمة بينوش وعمي عراب ، غ، ت ، د.طكممة حؽ عند سمطاف جائر =عمار أوزقاف: الجياد األفضؿ  4  

 .17ص، 2005دار القصبة، الجزائر، 
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.إال أف مسعود عثماف ينفي ذلؾ ألنو يرى بأف عقد المؤتمر ىو تأكيد 1ج.ت.وبعد أف ولدت 
 وحؿ المجنة المركزية. لمصالي الحاجعمى الزعامة التامة 

إالَّ أفَّ األخير ينفى ىذا  ـ1954ىناؾ مف يذكر بأنيا تأسست في الثاني مف نوفمبرو   
 .2إختراقيا وتوجيو مسارىا أراد إحتواء الثورة وحاوؿمصالي الحاج  التاريخ أيضا بدليؿ أفَّ 

كبديؿ  ـ1954بأنيا تأسست في السادس مف نوفمبر محمد العربي الزبيريبينما يؤكد  
قد منعيا رسميا في الخامس مف نفس الشير، حيث  فرانسوا ميتيرانالتي كاف  (إ.ح.د ح.)ؿ

 .3(ج.ت.وؿ)تأسست في بادئ األمر كمنافس ثـ أصبحت معادية 

 4ـ1954سيا بيف الخامس والعشريف مف شير ديسمبريتأسوىناؾ مف يتأرجح في  
وبيف بداية الشير نفسو مف نفس السنة، حيث ظير أوؿ نشاط رسمي لمحركة الوطنية في 

 .5في فرنسا والجزائر ـ1955الجزائر وليبدأ ظيور نشاطيا السياسي في بداية سنة

 .19556وُيرجع البعض اآلخر التأسيس إلى مارس 

لـ  مصالي الحاجولكي نخرج مف ىذه المتاىة فإنا نجد بعض المؤرخيف يذكروف بأف  
، وىذا التأجيؿ لمدة أسبوع كاف يرغب مف ـ1954يـو الثامف مف نوفمبريتخذ موقفا عمِنيِّا إال 

لـ يستنكر  مصالي، ؼ7ورائو في ترؾ األحداث تتطور حتى يتمكف مف تقييـ الوضع الجديد

                                                             
 .196، ص1984، دار البعث، الجزائر، 1محمد العربي الزبيري: الثورة الجزائرية في عاميا األوؿ، ط  1  
 .39-38أسماء حمداف: مرجع سابؽ، ص  2  
 .195ىاجر قحموش: مرجع سابؽ، ص  3  
 .195محمد العربي الزبيري: مرجع سابؽ، ص  4  
( شيادة دكتوراه العموـ في التاريخ ـ1962-1954المضادة لمثورة التحريرية ): الحركات الجزائرية ف زرواؿجمعة ب  5  

الحديث والمعاصر، إشراؼ: عمي أجقو، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية واإلسبلمية، ؽ: التاريخ وعمـ اآلثار، جامعة 
 .124-123، ص2012الحاج لخضر، باتنة، 

 .87ىاجر قحموش، مرجع سابؽ، ص  6  
 .228-227اميف سطورا: مصدر سابؽ، صبني  7  
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نما يعتبرىا نتيجة حتمية، و فعممية الفاتح مف نو  وكفاح  ش.جطبيعية لكفاح  حصيمةمبر وا 
 .1حزبو

لذلؾ حاوؿ المصاليوف منذ إندالع الثورة إيياـ الرأي العاـ بالجزائر وفرنسا بأنيـ  
 .2صنعوا الحدث

حاوؿ نسبيا لو وىو ما يؤكده تصريح لو لوكالة األنباء  مصالي الحاجكما أف  
بمجرد اإلعالن عن األحداث التي جرت »قاؿ فيو:  ـ1954الفرنسية يـو الثامف مف نوفمبر

في الجزائر ... عززت عمى نحو خطير الرقابة المفروضة حول شخصي، لقد قمنا ذلك في 
ستجابة لطموحات شعبنا يمكن وضع وقت سابق ونكرره اليوم: إنو بإنياء ىذا النظام واإل

 .3«حد ليذه اإلنفجارات التي ليست في الحقيقة أي أعماال يائسة، وىنا يكمن العالج

ـ تستنكر الثورة بؿ ل ح.م" لساف حاؿ صوت الشعبوقد ذكر رابح بمعيد: بأف جريدة "    
 .4حاولت اإلستحواذ عمييا لصالحيا ضمف منطؽ الصراع عمى الزعامة والقيادة

عْبر سفارة  مصالي الحاجبرسالة إلى  بورقيبةبعث  ـ1959وفي أواخر شير جانفي 
عادة تصحيح المسار الثوري  5تونس بباريس يطمب اإلنضماـ مع إخوانو في الثورة المسمحة وا 

 (.19)أنظر:الممحؽ رقـ:. 5الثوري

                                                             

 .129بؽ، صاسعمار نجار: مصدر   1  
الوطني  مجمسيا( مف خبلؿ محاضر ـ1961-1960أحمد مسعود سيد عمي: تطور الثورة الجزائرية سياسيا وتنظيميا )  2  

العربي الزبيري، كمية العمـو ر في تاريخ الثورة، إشراؼ: محمد يست، شيادة الماجـ1961أوت 27إلى 9المنعقد بطرابمس مف 
 .11، ص2002اإلنسانية، ؽ: التاريخ، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 .40-39أسماء حمداف: مرجع سابؽ، ص  3  
أمينة بركاف: دور ومكانة مصالي الحاج في الحركة الوطنية الجزائرية، شيادة الماستر في التاريخ العاـ، ،إبتساـ عقوف   4  

، قالمة، 1945ماي 08ار، جامعة كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽ: التاريخ وعمـ اآلثالعاـ، إشراؼ: محمد شرقي: 
 .53، ص2012

 .163جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  5  
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ىل تذكر »: محمد بوضياؼ يذكر حسيف بف الميمي قائبل لو ـ1968 لنجد في سنة 
)ذكرت سابق( لو إستحببت لطمبك لما حصمت كل ىذه  م4591عميَّ سنةما عرضتو 

 .1«الخسائر

في تمؾ الفترة كاف ىناؾ مف أراد إبعاد  و عمنيًة مف أكبر قادة الثورة لتكوف ىذه شيادةً  
مصالي الحاج عف تفجير الثورة بقيادتو وتحت إسمو، وىذا اإلعتراؼ دليؿ عمى قوة مصالي 

 الحاج النضالية سواء السياسية أو العسكرية.

وخبلصة لكؿ ىذا فإف محاولة تبني مصالي الحاج الثورة تعد شيئا إيجابيا ألنو ساىـ  
العديد مف المناضميف والوطنييف إلى الثورة في الجباؿ والمدف، دوف بشكؿ كبير إلنضماـ 

التنظيـ السياسي لمثورة  ج.ت.والتي أسسيا مصالي بعد الثورة أو ح.و.ج تمييز بيف 
 .2المسمحة، حيث إعتقد الشعب أف الثورة مف تنظيـ مصالي ونفس الشيء بالنسبة لممستعمر

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، 1994، موفـ لمنشر، الجزائر، المثموثي، تر: نجيب عياد، صالح ،د.طمحمد حربي: الثورة الجزائرية سنوات المخاض  1  
 .152ص
 .192قارة: مرجع سابؽ، ص أسماء  2  
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 المصالية: المبحث الثاني: قضية بمونيس

ببرج منايؿ بجباؿ جرجرة كاف مناضبل في  ـ1912محمد بمونيس مف مواليد  
وُأعتقؿ عدة مرات مف طرؼ السمطات  ـ1945ماي  8 ، وشارؾ في مظاىرات 1".ش.ج"ح

 .2الفرنسية

ُأدخؿ بسبب نشاطو السياسي وىناؾ الحظ عميو زمبلؤه في السجف  ـ1947في سنة 
بأنو ربط عبلقة وطيدة برئيس البمدية الفرنسي الذي كاف يتردَُّد عميو مف حيف آلخر، وبعد 

، واصؿ محمد لونيس نشاطو السياسي فييا مع 3خروجو مف السجف إنتقؿ إلى فرنسا
ر العودة إلييا تو العابزعامة مصالي الحاج، ونظًرا إلرتباطا ح.إ.ح.د  ئمية في الجزائر قرَّ

ستقرَّ في مسقط رأسو "برج منايؿ" حيث عيَّنو مصالي كمستشار في المنطقة  .4وا 

لكف رغـ كؿ ىذا النشاط السياسي الذي يبيف مدى تضحيات بمونيس في سبيؿ حزبو  
" في عمَّار نجارر "فإنو وعمى حدِّ تعبي مصالي الحاجوالصمة الوثيقة والثقة التي منحيا إياه 

 ح.و.جطرد بمونيس مف  حاجمصالي ال": أفَّ مصالي الحاج الزعيم المفترى عميوكتابو: "
 .5ف بمونيس جيشا بإسـ المصالييفرة التحريرية، وعند إندالعيا كوّ سنوات قبؿ إندالع الثو ب

                                                             

، دار األمة، 1، ط1962مارس 19 -1954= أوؿ نوفمبر (1962-1954)يحي بوعزيز: الثورة في الوالية الثالثة   1  
 .163، ص2004الجزائر، 

ر في التاريخ يست(، شيادة ماجـ1962-1956مسعود يحياوي: التنظيـ السياسي والعسكري بالوالية الرابعة التاريخية )  2  
، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽ: تاريخ الثورة الجزائرية، جامعة الجزائر،  الحديث والمعاصر، إشراؼ: محمد بوحمـو

 .191، ص2005الجزائر، 
 .67أسماء حمداف: مرجع سابؽ، ص  3  
 .206جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  4  
 .170-169عمار نجار: مصدر سابؽ، ص  5  
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إندلعت الثورة عة" يروي عكس رواية عمار نجار، قائبل: أّنو لمَّا ڤلكف "الرائد سي لخضر بور 
" وُعيِّف كممثؿ ليا لمحركة الوطنية الجزائرية المصاليةإنضـ بمونيس " ـ1954الجزائرية 

 .1بمنطقة القبائؿ

ىو قائد  مصالي الحاجفي أوساط المناضميف بفرنسا أفَّ  ح.و.جت قيادة وقد أشاع 
 .2الثورة والجنراؿ بمونيس قائد قواتيا المسمحة

( أشير مف 06إاّل أفَّ ظيور النشاط العسكري لمحمد بمونيس لـ يكف إاّل بعد ستة) 
في  ""كقائد فوج لمقاتمي الحركة الوطنية الجزائرية المصالية مصاليإندالع الثورة عندما عيَّنو 

 .3ـ1955منطقة جرجرة في شير أفريؿ

لبمونيس بقيادة  مصاليعيد ـ 1955يذكر بأنو في ماي إبراىيم لونيسيوفي ىذا الصدد نجد 
المجموعات المسمحة لجيش تحرير الشعب الجزائري الذي كاف عدد عناصره يتجاوز ست 

 .4مئة جنديا، كما كاف بحوزتو حوالي ألؼ ومئتي بندقية وسبعوف ألؼ رصاصة

ليتمركز بمونيس ورفاقو في بداية األمر في الشريط الفاصؿ بيف الوالية الرابعة والثالثة  
 .5يش قرب البويرةبدوار الر 

 *جاك سوستيلًدا لتصريح اإنطمقت خيوط المؤامرة في منطقة القبائؿ إستن 
ويذكر مّرة أخرى إبراىيـ لونيسي ، « إن مصالي الحاج ىو آخر ورقة رابحة »: ـ1955سنة

                                                             

 .75، مصدر سابؽ، ص2بورڤعة: مذكرات الرائد سي لخضر بورڤعة: شاىد عمى إغتياؿ الثورة، طلخضر   1  
، د.ط، دار ـ(1959-1958 )لمياء بوقريوة: تطور الثورة التحريرية الجزائرية واإلستراتيجية الفرنسية لمقضاء عمييا  2  

 .13، ص2013اليدى، الجزائر، 
 .207جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  3  
 .81إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  4  
 .137مرجع سابؽ، ص إبراىيـ طاس:  5  

لمقضاء عمى الثورة وعزؿ الشعب عنيا )أنظر: أسماء  ـ1955: عيِّف حاكما عاما عمى الجزائر في فيفيريجاك سوستيل *
 .(.68حمداف: مرجع سابؽ، ص
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قد عمـ مف مصادر  1بأف الدكتور صالحي الذي كمفو كريـ بمقاسـ بالتجسس عمى الفرنسييف
الحاج قريبة مف رئيس بمدية تيزي وزو بأّف بمونيس يستعد لمصعود إلى الجبؿ بإسـ مصالي 

 2و ح.و.ج

بأنيا متأثرة بالشيوعييف وتنشر ىذا الخبر في صفوؼ  ج.ت.وتتيـ  ح.و.جفبدأت  
أف يقرر القضاء عمى الحركة الوطنية المصالية  سكاف منطقة القبائؿ مما أدى بكريـ بمقاسـ

عبلف الحرب عمييا، وأسندت ميمة  القضاء عمى المجموعة المسمحة التي كاف في المنطقة وا 
يقودىا بمونيس إلى مساعده عميروش وعززه بقوات مف المقاتميف تقدر بسبعمائة جندي، 

ساعة أماـ أنظار الجيش  دامت ثمانية وأربعيف جيش.ت.و وووقعت معركة بيف المصالييف 
 .3ـ1955إنيزاـ قوات بمونيس في شير نوفمبرالفرنسي الذي لـ يحرؾ ساكنا لتنتيي ب

ضطر إلى اإلنسحاب  و.ت.يشجطرؼ قوات مف ولما وجد األخير نفسو محاصرا   وا 
منطقة تقع عمى حدود الوالية الرابعة والسادسة بقوة  جنوبا ليستقر في حدِّ الصحاري وىي

 .4مئتي رجؿتعدادىا 

ليتمركز في أوالد ثاير وبني يمماف ومموزة بأحواز المسيمة، وأخذ يسعى لمتمركز في  
 . 5الوالية السادسة وتطوير قواتو وتدعيميا وتجديدىا

" بالجيش الوطني لمشعب الجزائريولقد أنشأ بمونيس النواة األولى لجيشو الذي ُسمى " 
(Armée Nationale du Peuple Algérien)(A.N.P.A) ،أرسؿ  ـ1956في شير مارس و

                                                             

، 2007(، د.ط، دار ىومة، الجزائر، ـ1962-1954ووقائع )اليادي درواز: الوالية السادسة التاريخية تنظيـ   1  
 .118ص
 .84إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  2  
 .208جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  3  
 .137إبراىيـ طاس: مرجع سابؽ، ص  4  
 .302، ص2009، دار اليدى، الجزائر، 3يحي بوعزيز: موضوعات وقضايا مف تاريخ الجزائر والعرب، د.ط، ج  5  
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رّد عمى رسالة ىدا األخير ، لكف ج.ت.و، يطمب منو محاربة *زيان عاشوررسالة إلى القائد 
ولكن لقتال  ج.ت.و و .ت.ويشجقل ليذا الخائن إننا لم نأت لقتال »بمونيس قائؿ لو: 

 إلستمالة محمد بمونيسية بالتخطيط بدأت المخابرات الفرنس 19571. وفي بداية«فرنسا
التي سميت  الكوست وساالن، وحسب مخطط الجنراؿ .ت.ويشجوجعمو في صفيا ضد 

 .2، حيث عمموا عمى إستغبلؿ حركتو لضرب الثورة"[Olivierبعممية أوليفي ]"

فعندما تمركز بمونيس في منطقة مموزة عممت المخابرات الفرنسية العسكرية عمى  
( لحممو عمى التعاوف Combette" المدعو كومبيت )لصاص"اإلتصاؿ بو بواسطة الضابط 

 .3الواسطة بيف بمونيس والضابط كومبيت **عمي دحمولوكاف  ،ج.ت.وو  جيشمعيا ضد 

مف أجؿ  عمي دحمولعف طريؽ  ـ1957أفريؿ 11ليقع اإلتصاؿ ما بينيما يـو  
وطمب منو أف يجمب لو بعض األلبسة والمؤونة واألسمحة  ج.ت.والتعاوف لمقضاء عمى: 

 .4والذخيرة

رئيس مخزف أوالد ثاير برسالة  سي فراحاتصؿ المدعو ـ 1957أفريؿ  16وفي يـو  
مف بمونيس في نفس معنى سابقاتيا نقميا لضابط كومبيت، وعندئذ كتب إليو الضابط 

يطمب  طويجين فراحرسالة بإسـ المدعو  [Lucien Bienfaitلوسيان بيانفي ]الفرنسي 

                                                             
ثـ دخؿ النضاؿ السياسي  2بوالية بسكرة، جند في الجيش الفرنسي خبلؿ ح.ع. ـ1919: مف مواليدزيان عاشور *
، وعينو بيف بولعيد قائًدا عاما عمى الناحية الغربية )بوسعادة والجمفة(، أستشيد في معركة جبؿ خمفوف سبعة 1945سنة

 (.68ابؽ، ص. )أنظر: أسماء حمداف، مرجع سـ1956نوفمبر
 .209جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  1  
 .69، صسابؽالمرجع الأسماء حمداف:   2  

: كاف مناضؿ في جبية التحرير الوطني لجـر إقترفو حكـ عميو باإلعداـ فقرر أف يمتحؽ بجيش الحركة عمي دحمول **
  (.210جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص المصالية وبيمونيس في أوالد ثاير ومد يده لضابط الفرنسي كومبيت )أنظر:

 .164، مرجع سابؽ، صـ(1962-1954)يحي بوعزيز: الثورة في الوالية الثالثة   3  
 .210سابؽ، صالمرجع الجمعة بف زرواؿ:   4  
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أفريؿ ولـ يحدث المقاء، لظف بمونيس  19منو فييا تحديد مكاف وزماف لمقاء وتـ تحديد يـو 
 .1مكيدة إلعتقالو بعد أف خرجت قوات عسكرية فرنسية لتمؾ المنطقة ال عمـ لو بيا

 مر الوىرانيعبمغ بالحقيقة حاوؿ تحديد موعد آخر فكمؼ مساعده إال أنو عندما أ 
 أفريؿ، لتكوف شروط المقابمة كاآلتي: 24 إلى كومبيت يـوبتوجيو رسالة 

 التوقؼ نيائيا عف محاربة القوات الفرنسية. 
التوقؼ عف مراسمة طويجيف فراح وزعماء محزف أوالد ثاير وطمب منو تحديد زماف  

 .2ومكاف المقاء

 ساالنجنراؿ الليبدأ التواُطؤ الفرنسي مع حركة بمونيس الذي أصبح جنراال وسمـ لو  
ولتأطير ىذه الحركة عمد ،العمـ الجزائري ويقود جيًشا قوامو إثنى عشر ألؼ جندي 

ض ي وما بقي إال بعمالفرنسيوف إلى إشاعة أف الجزائر حصمت عمى إستقبلليا الداخ
 .3لشيوعية لمتصدي ليـ ومحاربتيـالمرتبطة با ج.ت.ويف مف مناضمال

أصبح ينعـ بدعـ واضح مف الصحؼ الفرنسية وبدعـ وبيذا ذىب بمونيس بعيدا بخيانتو و    
مادي مف الجيش الفرنسي حيث كاف ُيمنح لمجنراؿ بمونيس حوالي سبعيف ألؼ فرنؾ فرنسي 

ف شيريا، وبسبب ىذه المساعدات صرح بمونيس إستبعاده كؿ محاولة إنفصاؿ عف ف رنسا وا 
 .4«فإنيا ستجدني بجانب فرنسا لمحاربة ىذه الحكومة»كاف غير ذلؾ قاؿ: 

 

 

                                                             

 .303، مرجع سابؽ، ص3يحي بوعزيز: موضوعات وقضايا مف تاريخ الجزائر والعرب، ج  1  
 .165(، مرجع سابؽ، ص1962-1954الوالية الثالثة )يحي بوعزيز: الثورة في   2  
 .123سابؽ، صصدر (، مـ1962-1954تنظيـ ووقائع ) عبد اليادي درواز: الوالية السادسة التاريخية  3  
 .86إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  4  
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 :حادثة مموزة 

إرداع الخونة والمتخاذليف وكذا الظروؼ الصعبة لمكفاح  ولمحفاظ عمى ىيبة الثورة و 
وأحيانا المجوء إلى العقوبات  ج.ت.وو  الجيشالمسمحة في ذلؾ الوقت، فرضت عمى 

 .1الجماعية

التي وقعت ليمة .ت.و جيشوكانت مجزرة مموزة مف أىـ ىذه العقوبات التي قاـ بيا  
 تبعد بقصبة بني إيمماف أو أولمافـ 1957ماي 29و 28يحة يـو األربعاء الثبلثاء إلى صب

 .2ثبلثوف كيمومتر عف المسيمة

 3ضد المصالييف عبد القادر سحنون البريكيبقيادة المجاىد  .ت.وجيشالتي قاـ بيا  
بعد أف توجو خمسة مف ىؤالء إلى سي الحواس المدعو  افة إسـ قائد الوالية السادسةإض

وطمبوا مف القائد الفرنسي حمايتيـ منو وما  .ت.ويشجالسمطات الفرنسية وأبمغوىـ بتحركات 
لتمؾ المنطقة، لما حدث حتى أرسؿ يستدعي الخمسة المذكوريف  .ت.ويشجإف عمـ قائد 

 .4.ت.ويشجغير أف أىالي القرية رفضوا تسميميـ واعتدوا عمى 

القياـ ببعض األعماؿ القاسية في أىالي  جيشياو ج.ت.وىذه الظروؼ أممت عمى  
سمطتيا ، التي "بالعقوبة الجماعية"مموزة، ويمكف إدراج ىذه المجزرة في إطار ما يعرؼ 

 . 5قيادة الوالية الثالثة عمى السكاف باعتبارىـ مصالييف

ئة جندي مجيزيف بأسمحة مف سحنوف رفقة ثبلثمائة إلى أربعة محيث نزؿ عبد القادر  
نوع مسدسات رشاشة وبنادؽ صيد حيث قدموا مف حدود الوالية الثالثة عمى الساعة الثانية 

                                                             

 .210ص، 2001محمد عباس: فرساف ... الحرية= شيادات تاريخية، د.ط، دار ىومة، الجزائر،   1  
 .139-138إبراىيـ طاس: مرجع سابؽ، ص  2  
 .304، مرجع سابؽ، ص3يحي بوعزيز: موضوعات وقضايا مف تاريخ الجزائر والعرب، ج  3  
 .338، ص1990، دار المستقبؿ العربي، مصر، 2فتحي الديب: عبد الناصر وثورة الجزائر، ط  4  
 .209صمحمد عباس: فرساف ... الحرية، مرجع سابؽ،   5  
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لى دوار بني يمماف عمى الساعة الثامنة صباحا، حاصروا  صباحا ووصموا إلى منطقة مموزة وا 
 .1المنطقة وبدأوا في إخراج السكاف مف منازليـ ليجمعوا الرجاؿ والشباب

بواسطة الخناجر  2وتـ تصفية كؿ مف بمغ ستة عشر سنة مف الذكور لسكاف المشتة 
بلقات والفؤوس والمعاوؿ ولـ ُيْعتمُدوا عمى إطبلؽ النار خوفا مف سماع الفرنسييف لط

، لتنتيي ىذه المجموعة *كيمومتر )كمـ(عمى منطقة مموزةالرصاص الذيف يتمركزوف عمى بعد 
 .3مف ميمتيا عمى الساعة الثانية عشر زواال

ماي إلى مكاف الحادث،  29 أما بالنسبة لمجيش الفرنسي فإنو إنتقؿ بعد ظييرة يـو  
 .4لكف لـ يدخؿ إلى المشتة إاّل صبيحة يـو الخميس

إلى بني وقاؼ قرب  .ت.ويشجوبعد أف سالت الدماء أنياًرا إنسحب جنود  
 .5المنصورة

ف  "LE MONDE"  فكانت حصيمة المجزرة أكثر مف ثبلثمائة قتيؿ حسب جريدة  وا 
 "La Dépêche Quotidienne D’Algérie أماـ أبنائيـ ونسائيـ، أما جريدة " الضحايا قتموا

ثناف قتيؿ وخمسة عشر مجروح إال أف المسؤوؿ المباشر   *محمد السعيدفكتبت ثبلثمائة وا 

                                                             

(، شيادة دكتوراه العموـ في التاريخ ـ1962-1954ليمى تيتو: تطور الرأي العاـ الجزائري إزاء الثورة التحريرية )  1  
، ؽ: العمـو اإلنسانيةالحديث والمعاصر، إشراؼ: مصطفى حداد، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية والعمـو اإلسبلمية، 

 .197ص ،2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .139إبراىيـ طاس: مرجع سابؽ، ص 2  

أو دوار بني سميماف المتواجدة بدائرة سيدي عيسى والية المسيمة حاليا، )أنظر: أسماء حمداف: مرجع سابؽ،  :مموزة *
 (.68ص
 .212جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  3  
 .139إبراىيـ طاس: مرجع سابؽ، ص  4  
 .165(، مرجع سابؽ، ص1962-1954يحي بو عزيز: الثورة في الوالية )   5  
 قائد الوالية الثالثة بعد كريـ بمقاسـ. *
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فقدرت عدد الضحايا بثبلثة مائة  ج.ت.و، أما 1قدـ رقـ واحد وأربعوف قتيؿ مف كبل الجانبيف
وثبلثة قتمى وخمسة عشر جريح ، أما محمد بمونيس فقدرىـ بأكثر مف ثبلثمائة قتيؿ بينما 

. ولتستفيد القوات الفرنسية 2عشر جندي مقتوؿ وثبلثوف جريح قدرىا بستة .ت.وج ضحايا
مف ىذا الحادث شنت حممة دعاية في جميع الصحؼ وأجيزة اإلعبلـ لتؤكد لمرأي العاـ 

وليست مف عمؿ قوات فرنسا، وكاف  ج.ت.والعالمي أفَّ حوادث القتؿ بالجزائر مف عمؿ 
كإجراء مضاد  ج.ت.وولتقـو  و..تجيش ىدفيا مف كؿ ىذا تخمي الشعب عف مساندة

إللصاؽ التيمة بالسمطات الفرنسية وألف ليا سوابؽ عديدة فبدييي أف يصدؽ الرأي العاـ 
إاّل أف إنتشار خبر المذبحة عمى المستوى  ،العالمي تصديؽ ما يقاؿ عمى ألسنة الجزائرييف

الداخمي وبيف سكاف واليتي األوراس والقبائؿ كاف لو رد فعؿ عنيؼ األمر الذي أدى بقادة 
           . 3الواليات إلصدار أوامرىـ المشدَّدة لقادة المناطؽ لتفادي مثؿ تمؾ األخطاء الجسيمة

فرنسي إلى أعمى مراحمو بالتوقيع عمى ليصؿ بعد ىذا تواطئ بمونيس مع الجيش ال     
بعد المقاء الذي جمعو في بف يمماف مع ضباط  ـ1957مايو  31إتفاقية تعاوف معيـ في 

 :4وينص اإلتفاؽ أساسا عمى "بينو"المخابرات الفرنسية وعمى رأسيـ النقيب 

 والعمؿ عمى كشؼ خبلياىا وطرؽ تموينيا. ج.ت.ومحاربة  -1
تنفيذ العمميات تحت إشراؼ مصالح المخابرات الفرنسية مع تجييز وحدات عسكرية  -2

 .ريكونمستعدة دائما لمتدخؿ لصالح بمونيس تحت إشراؼ النقيب 
تشكيؿ شبكة مخابرات تتولى تزويد السمطات اإلستعمارية بالمعمومات البلزمة عف  -3
 .5بالمنطقة .ت.ويشجتنظيـ 

                                                             

 .139-138إبراىيـ طاس: مرجع سابؽ، ص  1  
 .213جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  2  
 .339-338سابؽ، ص صدرفتحي الديب: م  3  
 .87إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  4  
 .70أسماء حمداف: مرجع سابؽ، ص (5) 
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ظيار ويبدو   أف بمونيس إتخذ ىذه الحادثة ذريعة لئلنضماـ إلى الجيش الفرنسي وا 
أخذ نشاطو يتعاضـ ـ  1957إستعداده لمذىاب بعيدا وتعاونو مع فرنسا، وبداية شير سبتمبر

حيث أصبح يتصرؼ  A.N.P.A "الجيش الوطني لمشعب الجزائري"خاصة بعد أف أنشأ 
 .1كقائد مطمؽ في مقاطعتو وأنشأ جياًزا إدارًيا

بإعتباره مف أخمص  عمم فرنسا"" و "عمم الجزائروكما كاف يرفرؼ عمى معسكره " 
وكاف يساعده في أعمالو العسكرية مستشاره ، 2..ت.وج جيش وأصدقائيا وألذ أعداء 

باإلضافة إلى أعوانو السابقيف ،3كانسوالكولونيؿ  بوبييرو ريكولوالقبطاف  أيموزالفرنسي 
 .4المصالية مثؿ: عمر الوىراني، رابح القبائمي ح.و.جفي 

تجمع الضرائب دوف عمـ الفرنسييف أو موافقتيـ وىي أعماؿ  ىذه األخيرة وكانت  
لمحد مف  ـ1957سبتمبر  4جنراؿ الكوست يصدر تعميمة بتاريخ أقمقت حمفاءه، مما جعؿ ال

  الفرنسييف فيو تضعؼ وىو ما جعؿ ىذه السمطات تعقد معو إتفاقا في نشاطو وبدأت ثقة 
، Ciosi *سيوزيـ توج بتصريح مكتوب مف بمونيس قدمو إلى 1957نوفمبر  السادس مف

 .5جدَّد فييا والءه
وشرح فيو سياستو التي تمكنت في عدـ إنفصاؿ الجزائر تماًما عف فرنسا في يوـ مف  

وىدفو  ج.ت.وت إيديولوجية وسيطر األياـ وكذا أىداؼ جيشو لتحرير الجزائر مف عبودية 
كذلؾ ىو بناء جزائر متحررة مف ىيمنة اإلستعمار ومرتبطة بفرنسا دوف أف تنحؿ فييا بشرط 

                                                             

 .143-142إبراىيـ طاس: مرجع سابؽ، ص  1  
 .304، مرجع سابؽ، ص3يحي بوعزيز: موضوعات وقضايا مف تاريخ الجزائر والعرب، ج  2  
 .121سابؽ، ص صدر، م1962-1954رواز: الوالية السادسة التاريخية تنظيـ ووقائع داليادي   3  
 .218مرجع سابؽ، صجمعة بف زرواؿ:   4  

 : المفتش العاـ لئلدارة.سيوزي *
 .143راىيـ طاس: مرجع سابؽ، صإب  5  
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مصيرىا وىيكمتيا السياسية... إف اليدؼ الوحيد ىو قير العدو  أف تبقى حرة في إختيار
 .2(M.N.A)قة لو وأعمف بمونيس في ىذا البياف أّف ال عبل 1المشترؾ
كما يعترؼ في ىذا البياف بأنو أصبح يتمقى مف فرنسا مساعدات فرنسية، كما أعمف  

لمحركة الوطنية  تبعيةأنو يتنكر ألي  1957ديسمبر 3ية يـو أيضا مف اإلذاعة الفرنس
 .3الجزائرية وأف الجزائر يجب أف تبقى مرتبطة بفرنسا

مى تطيير قوات بمونيس ع 4الوالية السادسة و( F.L.N) ج.ت.وونتيجة لذلؾ عمدت  
بمونيس إبتداءا مف شير وتوالت ىزائـ قوات  ،5ـ 1958العسكرية مف المنطقة إبتداءا مف سنة

وتفشى التمرد والعصياف بيف صفوؼ جيشو فمنيـ مف دخؿ مراكز العدو  ـ1958شير مارس
 .6.ت.وجوفييـ مف ىاـ في الصحاري ومنيـ مف إلتحؽ بصفوؼ 

فتبيف لمسمطات الفرنسية أف المخاوؼ والشكوؾ التي كانت ُتراودىا عف بمونيس وعف  
 .7ـ1958 جويمية 14طموحو لدى تجاوز الخطوط الحمراء فتـ القضاء عميو في 

لكف ىناؾ إختبلؼ عف الطرؼ المتسبب في مقتمو، فمنيـ مف ذكر بأف العقيد عميروش      
عمى بمونيس وتـ العثور عمى جثتو في  دو المنطقة قضىقائد الوالية الثالثة وبواسطة كومان

 .8رصاص بجباؿ أوالد نايؿ  في الجنوب الجزائريالوىي مخرقة بـ 1958جويمية 16

                                                             

 .89إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  1  
 .199ليمى تيتو: مرجع سابؽ، ص  2  
 .90سابؽ، صالمرجع الإبراىيـ لونيسي:   3  
 .124سابؽ، صمصدر ، ـ(1962-1954 )اليادي درواز: الوالية السادسة التاريخية تنظيـ ووقائع  4  
 .219جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  5  
 .125، مصدر سابؽ، صـ(1962-1954)اليادي درواز: الوالية السادسة التاريخية تنظيـ ووقائع   6  
 .147إبراىيـ طاس: مرجع سابؽ، ص  7  
ر في يست(، شيادة الماجـ1962-1954الجيبللي بونعامة المدعو سي محمد في الثورة الجزائرية ) رمميكة عالـ: دو   8  

جامعة الجزائر سانية واإلجتماعية، ؽ: التاريخ، التاريخ الحديث والمعاصر، إشراؼ: مسعود يحياوي، كمية العمـو اإلن
 .50،ص2004،الجزائر ،
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بمونيس قاـ بتصفية ثبلث مائة مف رجالو الذيف عزموا االلتحاؽ وىناؾ مف يقوؿ بأف  
ولكف أحد أتباعو إنقض عميو وقتمو ىو ـ 1958وذلؾ خبلؿ شير جويمية (ج.ت.وب )

 .1اآلخر وبالتالي خابت ورقة بمونيس
في حديثو عف بمونيس في تقرير أرسؿ إلى ندوة إطارات  مصالي الحاجوبرجوعنا إلى  
نشوء ... حتى يومنا ىذا يجيل الحزب الوقائع التي كانت سببا في »: ـ1958عاـح.و.ج 

ذا إكتفينا بتصريحات الصحافة يمزم عمينا أن نعترف بأن بمونيس كان  قضية بمونيس وا 
ضحية تالعب مصالح المكتب العربي لمحكومة العامة لمجزائر ومن جية آخرى فإن 

 .2«... *يكون باودايبمونيس يرفض بقوة أن 
بالجيش  القضاء عمى محمد بمونيس تشتت قواتو المتبقية فمنيـ مف إلتحؽفبعد  

 ج.ت.وواألقمية منيـ عادت إلى أعراشيا، ليذا بقيت  ج.ت.والفرنسي، ومنيـ مف إنضـ إلى 
 .3ـ1962 وبقايا جناحيا العسكري في الجزائر إلى غاية جح.و.تقاـو 
ة لمثورة كغيرىا الحركات المناوئومف ىنا يتضح لنا أف حركة محمد بمونيس ىي مف  

وحركة في الوالية الرابعة،  سبمحاج الجياللي كوبيى مثؿ: حركة مف الحركات األخر 
 .4الشريف بن السعيدي

 مضادتيفسياسية وعسكرية  نستنتج بأّف مصالي كوف حقِّا حركتيفومما ذكرنا ودرسنا  
بؿ  متواطئا مع الجيش المستعمر لكنو لـ يكف خائنا لمثورة المجيدة أو،  و ج.ت.وجبش لػ: 

ثقتو وىو محمد بمونيس الذي تحالؼ مع أف الخائف األكبر ىو الشخص الذي منحو 
كاف دائما يبحث عف الزعامة وأراد أف يكوف ىو مف  فمصالي الحاجالمستعمر ضد إخوتو، 

 يعطي موعد تفجير الثورة التحريرية لتكوف باسمو تحت قيادتو.
                                                             

 .305، مرجع سابؽ، ص3لجزائر والعرب، ج: موضوعات وقضايا مف تاريخ ا يحي بوعزيز  1  
 .الفرنسي ـ(، وكاف عميبل لئلستعمار1945-1925كاف إمبراطور األناـ في الفترة  الممتدة ما بيف ) :باوداي  *

 .71أسماء حمداف: مرجع سابؽ، ص  2  
 .227جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  3  
 .118سابؽ، ص مصدر(، ـ1962-1954تنظيـ ووقائع )ة اليادي درواز: الوالية السادسة التاريخي  4  
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 التنافس والصراع بين الحركة الوطنية الجزائرية وجبية التحرير الوطنيالمبحث الثالث: 

، ج.ت.ووحزبو وبيف  مصالي الحاجلدى إندالع الثورة التحريرية حصؿ إنقساـ بيف  
 .1(M.N.Aفي فرنسا وأنشأوا الحقا ) وكاف أتباع مصالي منحصرييف

سميما عبر وسائؿ اإلعبلـ فالمصاليوف  ح.و.جو  ج.ت.ووقد بدأ الصراع بيف  
عبلميـ الذي يتجمى في M.N.Aبتنظيميـ )  2 .*جريدة صوت الشعب( وا 

حيث طالب ـ 1955والمصالييف في أواخر سنة  ج.ت.وفالعبلقات بدأت تتدىور بيف  
نصبوا  مصاليبالجبية دوف قيد أو شرط، إال أفَّ أتباع  مصالي الحاجكريـ بمقاسـ بإلتحاؽ 

إلى درجة أف المصالييف إستغموا فرصة إنشغاؿ الجبية بإنشاء  (F.L.Nؿ)العداء الشديد 
 .3قواعد ليا داخؿ القرى والمدف الجزائرية

ىو الممثؿ أنو بيف الطرفيف في ىذه الفترة ىو إدعاء كؿ منيما  البارز ليكوف الخبلؼ 
زاب السياسية الفرنسية وعدد مف بعض األح الجزائري وقد أربؾ ىذا الخبلؼالحقيقي لمشعب 

قد الجزائرييف المتواجديف بفرنسا، حيث تساءلوا مف ىو الممثؿ الحقيقي لمشعب الجزائري؟ ف
اع العالـ أنيا الناطقة الوحيدة بمحاولة تدويؿ القضية الجزائرية مف أجؿ إقن ح.و.جقامت 

والتعريؼ بسياستيا وتوجياتيا وحاولت خطفيا مف أيدي مفجرييا وأنصارىا وكؿ سـ الثورة بإ
 .4ج.ت.وىذا عبر اإلعبلف والصحافة التي إعتبرتيا وسيمة تنافس بينيا وبيف 

                                                             

، 2004لبناف، ، ANEP، منشورات تر: سعيد الّمحاـ ،1ط.يوميات الحرب، (ـ1962-1954خالد نزار: الجزائر ) 1 
 .39ص

: ناطقة بالمغة العربية والفرنسية يحررىا عمي قداح وآخروف تنشر خطب مصالي وفيبللي وتطبع في مطبعة صوت الشعب *
 (.58يساري بريؾ في فرنسا )أنظر: حميدة إبتساـ: مرجع سابؽ، ص

، د.ط، دار اليدى، الجزائر، د.س.ف، ـ1962مارس إلى سبتمبر 19عمار مبلح: المرحمة اإلنتقالية لمثورة الجزائرية مف  2  
 .200ص
منيا، شيادة ماستر التاريخ العاـ، فاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شوارفية: الثورة الجزائرية ومواقؼ األحزاب السياسية   3   

، 2012، قالمة، 1945ماي 8إشراؼ صالح فركوس، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽ: التاريخ واآلثار، جامعة 
 .70ص
 .58-56-55حميدة إبتساـ: مرجع سابؽ، ص  4  
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كما لعب قادة حركة مصالي دورىـ في عدة عواصـ مف العالـ وحتى في ىيئة األمـ  
عمى الصعيد  ج.ت.وارات التي حققتيا أف يناؿ مف اإلنتصما المتحدة مما كاد في وقت 

 .1األممي
إلى جانب مطاردتيا لمعناصر المتعاممة مع  ح.و.جبمطاردة  ج.ت.وحيث قامت  

 .2المستعمريف وعمبلء البوليس
( مف إستمالة بن بمة وآيت أحمد ومحمد خضير) ج.ت.ووفي القاىرة تمكف أعضاء  

يعمف عف  ـ1955فبراير  10في القاىرة لتوقيع ميثاؽ مشترؾ في  مصالي ممثؿ أحمد مزغنة
، تمكنت قيادة الجبية مف إستغبلؿ ىذه الفرصة، مستعممة الميثاؽ ضدَّ ج.ت.وتشكيؿ 
 أحمدإلى اإلنفصاؿ عف  مصالي، مما دفع بج.ت.ومعمنة بإنضماـ المصالييف بػ:  ح.و.ج
في القاىرة إلى القياـ بعدة إتصاالت لمتشويش عمى  ح.و.جكما لجأ ممثموا  ،3مزغنة
. 4لبّث التفرقة والتشكيؾ بقادة الثورة ج.ت.و، متوجييف إلى ليبيا وفرنسا تحت شعار .وج.ت

السفارة األندونيسية في مصر تأشيرة الدخوؿ إلى أندونيسيا لتمثيؿ  مف الشاذلي المكيوطمب 
حرمتو  ج.ت.وطات المصرية وبطمب مف ، غير أف السمـ1955في مؤتمر باندونغ ح.و.ج
 .5مف ذلؾ
بالقاىرة باإلتفاؽ مع السمطات  ت.و.جيشوبعد التوقيع عمى الميثاؽ قاـ ممثمو  

المصرية بإلقاء القبض عمى ممثمي مصالي الحاج: أحمد مزغنة وشاذلي المكي وعبد اهلل 

                                                             
 .88ىاجر قحموش: مرجع سابؽ، ص  1  
 .39خالد نزار: مصدر سابؽ، ص  2  
( ظروؼ تأسيس جبية التحرير الوطني ـ1954-1953يمينة شبوط: الثورة الجزائرية في مرحمة المخاض ) سعاد  3  
(FLN( والحركة الوطنية الجزائرية )MNA1954ديسمبر -( )نوفمبر)شروف، د.ـ.ف، واحد وع ع:دورية كاف التاريخية،  ـ

 .18، ص2013سبتمبر
 .77فتحي الديب: مصدر سابؽ، ص  4   
 .18يمينة شبوط: مرجع سابؽ، صسعاد   5  
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يطمؽ سراح اآلخَريف إال الفيبللي، غير أف ىذا األخير ُأفمت بأعجوبة وعاد إلى تونس ولـ 
 .19581عندما تولى فرحات عباس رئاسة الحكومة المؤقتة والجميورية الجزائرية

و عباف رمضاف تحذيًرا لمحركة الوطنية الجزائرية في  لمحد مف ىذا الصراع  وجَّ
ـ وزعت منشورا بعنواف  1955، إال أف ىذا لـ يكف رادًعا ليا ألنيا في ديسمبرـ1955جواف

عبارة عف مجموعة أشخاص  ج.ت.ومحاولة مف خبللو إظيار قيادة  "رطاناتسمة الس"
 .2وغيرىـ دباغين بن بمة وبن خدة واألمينوخونة أمثاؿ:  ح.إ.ح.دمطروديف مف 

 إتحاد نقابةتأسيس "  مصالي الحاجفس أبعد مف ذلؾ عندما قرر اوقد ذىبوا بالتن 
وكذا التنافس عمى اإلضطرابات بيف ـ، 1955. وفي جانفيU.S.T.A 3"العمال الجزائريين

 .4ج.ت.وىذه النقابة و 
وأدت إلى ظيور  ج.ت.وو  ح.و.جيف عناصر ري أشتد بإال أف الصراع العسك 

إشتباكات وتصفيات جسدية لعدد المناضميف والضباط العسكرييف مف كبل الطرفيف 
، خاصة حوؿ َمِف المبادُر بتمؾ العمميات فكؿ 5المتصارعيف، إذ أصبح كؿ طرؼ يتيـ اآلخر

 أن ج.ت.و»ُتصرح:  بن قمفاط جنينة: إبنة مصالي الحاجفكؿ طرؼ ينسبيا لآلخر فمثبًل 
وأن ح.و.ج لو لم  M.N.Aىي التي بدأت في التصفيات واإلغتياالت لعناصر ومسؤولي 

كتابو:  أما محمد مشاطي في.«.وتتكن قد ضربت معاقل قراتيا أعمنت الحرب عمى ج.
بأن المصاليين كانوا أول من إستعمموا القوة ... غير أن العنف  »يؤكد:  "مسار مناضل"

 .6«قد وصل إلى حد صار من الواجب مواجيتيم

                                                             

 .339عمار نجار: مصدر سابؽ، ص  1  
 .71-70فاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شورافية: مرجع سابؽ، ص  2  
 .251، مرجع سابؽ، 3يحي بوعزيز: ثورات الجزائر في القرنيف التاسع عشر والعشريف، ج  3  
 .167،170جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  4  
 .177صنفسو،   5  
 .59-58حميدة إبتساـ: مرجع سابؽ، ص  6  
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كان ليم  »عف الوضعية العامة لمحركة الوطنية الجزائرية  عمار العدالنيوفي تقرير  
يتحكمون في المناضمين في البداية تنظيم أكثر صرامة من تنظيم ج.ت.و وكانوا 

 .1«باإلنضباط لكن فيما بعد بدؤوا يستعممون التيديد والترىيب
 ج.ت.وليتعزز الصراع أكثر بعد تشكيؿ الفرؽ العسكرية في فرنسا قصد ضرب  

 .2وتوّلى مسؤولّيتيا سي أحمد
وكاف تزويد الفرؽ باألسمحة مف عدة مدف أوروبية منيا: بمجيكا. إذ قسمت الفرؽ إلى  

 .3مجموعات تتكوف كؿ واحدة منيا حوالي ثبلثيف شخصا عدة
قد إضطروا مصالي يذكر: بأنو إذا كاف المناضموف مف أنصار  "عمار نجار"إال أف  

قطعا مف أجؿ القضاء عمى  ي فرنسا فيـ لـ يرفعوهلرفع السبلح سواًءا في الجزائر أو ف
بعدىا: فكيؼ يرفعوف السبلح ضدىا وىو الذيف رفعوا السبلح مف أجؿ  الثورة، ليتساءؿ

إسترجاع قيادة الثورة إلى قائدىا الشرعي! كما يعتقدوف! إالَّ أفَّ خصـو ىذا القائد، يقولوف 
ر ىؤالء الخصـو بإعداـ بعض قادة المصالييف  4عنيـ أنيـ ضدَّ الثورة ... أو أنيـ خونة فقرَّ

إذا ما  مصالي الحاجوكذا إعداـ اء أفَّ مصالي ىو الذي يقود الثورة، الذيف يعمنوف صباح مس
 .5رخصت لو فرنسا بدخوؿ الجزائر

عمار، و بأّف حربيا ضد اإلستج.ت.التظاىر بأنيا ليست في مواجية  ح.و.جوحاولت  
ليس ىدف ح.و.ج توجيو »: ـ1956وقد عبرت عف ىذا في إحدى تصريحاتيا  في فيفري

جيودىا ضد جبية شقيقة، إن الوضع يجعل من الضروري تحقيق وحدة وطنية، "إن 

                                                             

 .70فية: مرجع سابؽ، صر افاطمة الزىراء جمعة، نواؿ شو   1  
 .45أسماء حمداف: مرجع سابؽ، ص  2  
 .180جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  3  
 .143عمار نجار: مصدر سابؽ، ص  4  
 .310، ص2011شيادات، د.ط، دار ىومة الجزائر،  –قضايا  -أحداث  =والجزائر...غوؿ و محمد عباس: د  5  
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مواصمة العمل ضد الوحدة جريمة"، "إال أن ج.ت.و رفضت العرض" بقوليا دولة الخونة ال 
 1.«يجري التحالف معيم بل صراعيم

اـ العدو الفرنسي مف نقؿ الثورة إلى فرنسا لفتح جبيات عديدة أم ج.ت.وفقد حاولت  
 يفي نضالو اإلستعمار  ش.جالمنافسة ليا لتمثيؿ  ح.و.ج جية، ومف جية أخرى تحارب

 .2ح.و.جالفرنسي وتحاوؿ عرقمتيا بحجة أّف أعضاءىا كانوا مستيدفيف مف طرؼ 
من  م4591كان التصمب حتى »وعمى حد تعبير أحد المناضميف أحمد ماروؾ:  

 .3«جانب ح.و.ج وبعد ىذا التاريخ ستتبادليا ج.ت.و بالمثل
يقترح  لمصالي الحاجتصريحا عمنيا  ـ1956إال أننا نجد في تاريخ الثامف مف فيفري 

فيو إجتماعا حوؿ مائدة مستديرة لحؿ مشكمة الجزائر، رغبة منو لمعودة إلى طريؽ رفض أف 
في مجموعيا   ح.م يسمكو في البداية، ولكف الجبية رفضت دائما المعاىدة ووحدة العمؿ مع

ألنيا كانت ترى عدـ ضرورة عقد إتفاؽ مع منظمة كانت تّدعي الفضؿ ليا في كؿ عمؿ 
 .4و.ت.جقامت بو 
خبلؿ المقاء التاريخي الذي ج.ت.و ليصبح األمر أكثر إحتداما وجديًة عندما أعمنت  

قرار التصفية المنّظمة لمجماعات ـ 1956أوت 20ورة في مؤتمر الصوماـ جمع قادة الث
التي قاؿ أنيا عجزت عجزا تاًما ح.م . الذي خصص ميثاقو جزًءا منو لمحاكمة 5المصالية

وعدـ قدرتيا عمى الحفاظ  ح.إ.ح.دلمتغمب عمى األزمة التي عصفت بالحركة مف أجؿ 

                                                             

 .72فاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شوارفية: مرجع سابؽ، ص  1  
 .42أسماء حمداف: مرجع سابؽ، ص  2  
 .72فاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شوارفية: مرجع سابؽ، ص  3  
(، ـ1962-1946والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني ) يحي بوعزيز: اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج  4  

 .135-132، ص2001د.ط، دار ىومة، الجزائر، 
 .18سعاد يمينة شبوط: مرجع سابؽ، ص  5  
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لنفسيا عمى أي ىيكؿ داخؿ التراب الجزائري بؿ كاف تمركزىا في التراب الفرنسي لوجود 
 .1مصالي الحاج ىناؾ ولجيؿ المياجريف عما يجري في الجزائر

زالة فكرة   ليخرج المؤتمر بقررات ذات أىمية بالغة أىميا إقرار مبدأ القيادة الجماعية وا 
لى الشعبالزعامة وأقر أف الثورة   .2مف الشعب وا 

ىي وحدىا التي تمثؿ الجزائر أماـ الجيش والحكومات الفرنسية  ج.ت.ومؤكًدا أف  
ع اإلستعمار سواء كانت المعارضة أماـ الرأي العاـ العالمي ... ومعارضتيا تعتبر تواطًئا م

 3مقصودة.
إلى القوؿ أف مذىب مصالي فقَد قيمتو كتيار سياسي  وُيخمص ميثاؽ الصوماـ 

 مصاليميثاؽ أف نفسية وأصبح شيئا فشيئا حالة نفسية تذوب وتضعؼ بتوالي األياـ، ويرى ال
بإعتقاد الديؾ األحمؽ الذي ُيروى عنو في القصص بأنو ىو الذي يجعؿ الشمس  أشبو شيء

تشرؽ، كما يمكف لمشمس أف تشرؽ دوف أف يكوف لمديؾ يد في شروقيا، فكذلؾ الثورة 
 .4الجزائرية تنتصر دوف أف يكوف لمصالي فييا فضؿ أو مزية

بوالية البميدة ابح بف عفروف وموازية )وقع إشتباؾ بجبؿ سيدي ر  ـ1956وفي أوت 
وقد أسفر اإلشتباؾ عمى  ج.ت.وسبب في ذبح المصالييف ألربعة مف مجاىدي و ىدا  حاليا(

ستمرَّ القتاؿ بيف الطرفيف "عمر"مقاتبل مصاليا وأسر قائدىـ  ثمانية عشرالقضاء عمى  ، وا 
إثنيف و موقفا عنيفا وأمر بقتؿ أىـ مسؤوؿ وتـ القضاء عمى  مصالي الحاج حيث إتخذ
 .5ج.ت.ومسؤوؿ مف ثمانوف 

                                                             

 .75إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  1  
دار ىومة،  د.ط،، ـ(1962-1956): مؤتمر الصوماـ وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية أزغيدي محمد لحسف  2  

 .152، ص2009الجزائر، 
(، ـ1962-1946يحي بوعزيز: اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني )  3  

 .135مرجع سابؽ، ص
 .75إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  4  
 .73فاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شوارفية: مرجع سابؽ، ص  5  
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إفَّ ىذا الموقؼ السيء والمخزي مف طرؼ المصالييف إتجاه الثورة كاف متوقعا،  
 .1لمزعيـ "الزعامة المطمقة"خاصة وأنيـ كانوا يكرسوف مبدأ 

يذكر لخضر بورقعة أنيـ كانوا في الوالية الرابعة في حرب مفتوحة مع المصالييف  
التمركز حوؿ دوائر العامة والسيطرة عمى المناطؽ  مف ت.وجيش.الذيف ىدفيـ منع 

 .2الرجاؿ مف التمويف والتزود بالعتاد و اإلستراتيجية التي تمكنيـ
أراد خطؼ الثورة مف يد مفجرييا ونسبيا  مصالي الحاجليصؿ التنافس إلى حد أف  

رئيس مجمس صراحة في رسالة وجييا إلى باألمر الذي أشار إليو  لحركتو الوطنية وىو
المكونة مف عناصر مطرودة مف  ج.ت.وجاء فييا بأف  ـ1957مارس 10وزراء سوريا يـو 

 .3فشمت في إشعاؿ فتيؿ الثورة إذ ولدت وماتت في يـو واحد ح.إ.ح.دحزبو 
التنظيـ الجديد ىي التي تقود الثورة في األوراس ومنطقة  ح.و.جثـ يضيؼ بأف  

وكأنو يشير ىنا إلى فكرة أنو صاحب الثورة  وكريم بمقاسم: مصطفى بن بولعيد القبائؿ بقيادة
 .4ومفجُرىا، وأّف بف بولعيد وبمقاسـ يعمبلف تحت إْمرتو

وىي محاولة لئلستيبلء عمى األبطاؿ بعد موتيـ فالشييد األوؿ كاف عضوا في  
 .5(ج.ت.وتابعة ؿ) المجمس الوطني لمثورة والثاني كاف أحد كبار المسؤوليف الجيوييف 

 

                                                             

 .142بد السبلـ كموف: مرجع سابؽ، صع  1  
تح: صادؽ بخوش، تؽ: الفريؽ ،2طشاىد عمى إغتياؿ الثورة،  =: مذكرات الرائد سي لخضر بورقعةلخضر بورقعة  2  

 .86، ص2009سعد الديف الشاذلي، ، دار األمة، 
 .58إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  3  
 .39أسماء حمداف: مرجع سابؽ، ص  4  
(، ـ1962-1946بوعزيز: اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني ) يحي  5  

 .150مرجع سابؽ، ص
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في أوساط  (ح.و.ج )رح بأف نفوذ الػـ  ص1957 في سنة عمار العدالنيلنجد  
ألنيا كانت تتواجد في كؿِّ مكاف في  ج.ت.والجالية الجزائرية بفرنسا عمى األقؿ مساٍو لنفوذ 

 .1الشماؿ وفي الشرؽ
ليؤدي ىذا التنافس إلى صراع دموي في فرنسا التي ىي وحدىا حصدت أربعة آالؼ  

بيف الطرفيف ىذا دوف إحصاء القتمى مف الجانبيف في كؿ مف بمجيكا  جريحقتيؿ وألؼ 
 .2وسويسرا وبعض المدف األوروبية األخرى

إشترؾ البوليس الفرنسي عمًنا في مساعدة اإلرىابييف المصالييف،  ـ 1957ففي ربيع 
حيث كاف البوليس الفرنسي يقـو بحمبلت التفتيش عمى المقاىي الجزائرية وبعد أف تأكدت 

 بػ:ح.م ة بالرد عمى ىجوميـ فقامت ، بادرت الجبي ح.ممف مسؤولية بعض زعماء  ج.ت.و
 فسيـ ضد أي إعتداء.دفاع عف أنالسماح ألعضاءىا العامميف بال -1
 عبد اهلل الفياللي، ـ1957أكتوبر أحمد يخاتمف أمثاؿ:  ح.مأعدمت بعض أعضاء  -2

 .ـ1957ديسمبر 
لتعمف الصحافة الفرنسية بعد ىذا األمر إستنكارىا الشديد لقتمة الجبية وأثارت العطؼ  
 .3في مقاالت طويمة عريضة ح.معمى 

مف أخطر السنوات الدامية التي شيدتيا  ـ(1957-1956-1955)وقد ظمت سنوات  
ساحة اليجَرة الجزائرية في فرنسا التي وجدت نفسيا في صراع مع العدو األجنبي وصراع 

 .4جزائري ساحتو أوروبا
، ج.ت.وو  .و.جحونفس األمر حدث في الجزائر حيث وقعت عدة مواجيات بيف  

عبد المشيورة التي قادىا المجاىد ـ 1958ماي 28]كما ذكرنا آنفا[ يـو  مموزةوأبرزىا معركة 
                                                             

 .201فاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شوارفية: مرجع سابؽ، ص  1  
 .201عمار مبلح: مصدر سابؽ، ص  2  
(، ـ1962-1946والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني )يحي بوعزيز: اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج  3  

 .201مرجع سابؽ، ص
 .201سابؽ، صالمصدر العمار مبلح:   4  
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وضد المصالييف التابعيف لبمونيس وصفى  ج.ت.ورفقة جنوده مف  ن الباريكيالقادر سحنو
 .1أغمبيـ
ت وأسمحة فرنسية بأف بمونيس وجماعتو كانوا يخرجوف بشاحنا لخضر بورقعةويذكر  

ض عمييـ عندما يمقوف القببوحشية مع جنود الثورة يتعامموف  الييف كانوا وأوضح بأف المص
مشيًرا إلى أف الجيوش الفرنسية كانت تأتي  ،القفا بوحشية وتنكيؿ  حيث كانوا يذبحونيـ مف

صالييف الذيف في المرتبة الثالثة أو الرابعة مف حيث الخطر في كثير مف المناطؽ مقارنة بالم
 .2ضربات موجعة وقاتمة وجيوا لمثورة 

ح العسكري لمحركة الوطنية الجزائرية )في ىذه الفترة( حيف كانت حركة بمونيس الجنا 
 .3في الوالية الثالثة ج.ت.وفي صراع دموي مع 

كانت أغمب األحياء خاضعًة لنفوذ  ـ1957وفي الجزائر العاصمة، وحتى أواخر   
المصالييف السيما بمكور الذي وقعت فيو عدة إصطدامات بيف الفريقيف سقط فييا إثناف: 

في عدة إصطدامات  كما سقط الكثير، ح.معف عمار بوجريدة و ج.ت.وعف  محمود بودوه
" الذي كاف عمى رأس خمية "بن حموفأخرى وألقي القبض عمى محمد عبد الحؽ المدعو 

 .4مكمفة بجمع األسمحة وبعد إضراب تسعة أياـ ح.مبحي عيف الباردة بالعاصمة تابعة لػ 
و  ح.و.جكانت حافمة بالتنافس السياسي والدبموماسي بيف  1957أّف سنة كما نجد 
ممؾ المممكة  الممك عبد العزيز ابن مسعودمع  عابد بوحافة ج.ح.وكمقاء ممثؿ  ج.ت.و

فيفري 18 ، وفي يـو ـ1957العربية السعودية في مقر ىيئة األمـ المتحدة بنيويورؾ سنة 
                                                             

(، ـ1962-1946يحي بوعزيز: اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني )  1  
 .304مرجع سابؽ، ص

أفريؿ 14إلى  08، الجزائر، مف 528ع:فرنسا، الخبر األسبوعي،  وكاف أخطر عمى الثورة مف: مصالي مرتد زايتؾ.   2  
 .6، ص2009

ر في التاريخ يست(، شيادة الماجـ1957-1947خيشاف محمد: مياـ الوفد الخارجي لجبية التحرير الوطني بالقاىرة )  3  
، 2002 ،اعية، ؽ: التاريخ، جامعة الجزائرواإلجتمالحديث والمعاصر، إشراؼ: شاوش حباسي، كمية العمـو اإلنسانية 

 .163ص
 .147عمار نجار: مصدر سابؽ، ص  4  
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 France( وصحيفة ح.وجمرباح السكرتير العاـ لػ )الي و إنعقد لقاء صحفي بيف مـ  1957

Presse 1في فرع مكتبيا نيويورؾ. 
كانت بداية تقيقر وفقدىـ لعدة مواقع فقد أصبحت  ـ1957إال أف بعد نياية سنة 

 باريس وضواحييا تحت سيطرة الجبية ولـ يبؽ لممصالييف إال بعض الجيوب في أرُجْنَتاْي.
وامتد نفوذىـ إلى بمجيكا بسبب قربيا إال أنيا لـ  ليـ دوما أما في الشماؿ كانت الَغمبة 

 .2تنُج ىي األخرى مف الصراع
 ج.ت.وإنتصارات  وبدأت تضعؼ تدريجيا أماـ ح.و.جلتتغير األوضاع داخؿ  

 ج.ت.و. لتحقؽ بعد 3فقدانيا الثقة مف طرؼ مناضميا السياسية و العسكرية ،مما أدى إلى
وبعد  4 ـ1958جانفي 25 الزرقاءإنتصاًرا باىر عمى قوات بف لونيس والفرنسييف في معركة 

مف القضاء عمى  ج.ت.وتمكنت  ـ1958مارس 19تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة في 
 ج.ت.و( في ىيئة األمـ المتحدة وأصبحت ح.و.جلػ )  النشاط والوجود الدبموماسي السياسي
 .5مثورة الجزائرية في المحافؿ والييئات والمنظمات الدوليةلالممثؿ الوحيد والشرعي لمقضية و 

مناىضة الحكومة المؤقتة عمنا خوفا مف إستنكار البمداف  مصاليولـ تجرأ منظمة  
 مصالي الحاجومعارضة بعض المسؤوليف فييا قرر  ح.ماآلسياوية اإلفريقية ليا، وأماـ ركود 

 .6السمطة المطمقة يدصبن حؿ المكتب السياسي وتولية 

                                                             

 .160-153جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  1  
 .204فاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شوارفية: مرجع سابؽ، ص  2  
 .59حميدة إبتساـ: مرجع سابؽ، ص  3  
 .124-123سابؽ، ص صدر، مـ(1962-1954 )خية تنظيـ ووقائعالتارياليادي درواز: الوالية السادسة   4  
 .161جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  5  
، ـ(1962-1946)يحي بوعزيز: اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني   6  

 .173مرجع سابؽ، ص
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ر تخصيص يوـ مف أجؿ الجزائر ـ1958جانفي 02حيث أفَّ ندوة القاىرة يوـ   ، قرَّ
، في حيف أشار ىذا المؤتمر ج.ت.وـ، والتكفؿ بكؿ الدعاية لصالح 1958مارس 30في 

 .1ح.و.جإلى إبعاد 
في الجزائر خاصة بعد القضاء عمى ( نفوذ ح.و.جلـ يبؽ لػ)ـ  1958ومع منتصؼ  

إلى الجيش  ح.و.جر العديد مف عناصر ، مما أدى إلى فراـ1958جيش بمونيس في جويمية
إال القميؿ منيـ في  ح.و.جولـ يبؽ مف عناصر  .ت.وجالفرنسي أو إنضماميـ في صفوؼ 

 .2أما في فرنسا فقد إشتد الصراع أكثر مما كاف عميو في الجزائر ،الجزائر
في  فُقتؿ سبعة مف شباف مناضيمي بانفيمر بمدينة  ـ  1958جويمية 24-23ليمة  ففي 
 .3بمساعدة البوليس الفرنسي ح.موجريح واحد، وكانت الجريمة مف فعؿ  ج.ت.و
بعدة عمميات فدائية إذ أحرقوا مستودع قاموا بفرنسا  ـ1958أوت 24يـو و في  
لمبتروؿ، وكذا مستودع  قرب مرسيميا حيث إلتيمت النيراف حوالي أربعة عشر مخزًنا موربيان

اليجـو عمى مخزف األسمحة والذخيرة في  كما تـ ،تبغ ومستودع شركة شؿ ...قرب مر  الماد
 .4( واليجـو عمى عدة مراكز لمشرطة في منطقة باريسVin-Cenne)فان سان
ليمتحقوا  ح.و.جنداء لمناضمي ج.ت.و وجيت فدرالية  ـ1958أوت 25وفي  

بأف يتصؿ  حمد نصبةأطمب ـ 1958أجبل مدتو شيريف، وفي ديسمبربالجبية، ووضعت 
ر، وبعد ىذا اوىذا بعد تشاور وتبادؿ اآلراء واألفك ج.ت.وبالفدرالية بفرنسا ويمتحقوف بػ: 
 .5والثورة الجزائرية ج.ت.والمقاء قّرر بعضيـ اإللتحاؽ بػ 

                                                             

 .340عمار نجار: مصدر سابؽ، ص  1  
 .180جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  2  
 ـ(1962-1946)يحي بوعزيز: اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني   3  
 .162مرجع سابؽ، ص،
 .183-182جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  4  
 .59إبتساـ حميدة: مرجع سابؽ، ص  5  
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تبمور التعاوف والتنسيؽ بيف الواليات ـ 1959ومطمع  ـ1958 في سنةكما أنو  
إلستقرار خاصة في الوالية السادسة وىذا  مح.التاريخية لمواجية الخطر الداخمي المتمثؿ في 

ليـ في الواليات  جيش.ت.والعدد األكبر لممصالييف بيذه الوالية بحكـ ظروفيا ومطاردة 
 . 1األخرى خصوصا الواليتيف الثالثة والرابعة

بل ، مف ـ1959جانفي 15فيمصالي الحاج ورغـ كؿ ىذه األحداث تـ إطبلؽ سراح  
عادة ىيكمة 2مكاف إقامتو التي إختارىا شانتيإلى  إيل في  ح.م، ليبدأ بعد ذلؾ بتنظيـ وا 

مجاليا السياسي واإلداري محاوال تحسيف وضعيتيا المادية والمعنوية، إال أنو لـ ينجح في 
 .3ج.ت.وذلؾ بدأت حركتو باإلىتزاز والضعؼ أماـ بداية اإلنضماـ التدريجي لمناضمييا 

وىذا عمى الرغـ مف كؿ الجيود والمبادرات التي قاـ بيا مصالي لتسوية الوضع بعد  
فرانس أوبزر في صحيفة  ميشل باراغوؿ مثؿ التصريح الذي أدلى بو لػ: أف أفرج عنو دي

مماتي لقد كافحت كثيرا وتحيزت عدة مرات ولكني أريد أن أبقي حتى يوم »قائبل:  فاتور
طنين وىل ىذا بمطمب اتصفية الحساب بين المو  أطالب بإنتياء يرجل الصمح ... إن

 .4«عسير؟
ـ 1959وحركتو الوطنية، ألنو في جانفي مصاليلكف النتيجة كانت مخيبة آلماؿ  

كما دعوا  ج.ت.وبادر مجموعة مف مناضمي حركتو باإلنضماـ بمحض إرادتيـ إلى صفوؼ 
إلى اإلقتداء بيـ، ويعينوا الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية في  ح.و.جإخوانيـ مف 

                                                             

 .133مرجع سابؽ، صعبد المالؾ بوعريوة:   1  
 .184جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  2  
 .98ىاجر قحموش: مرجع سابؽ، ص  3  
، ـ(1962-1946 )يحي بوعزيز: اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني  4  

 .127-125مرجع سابؽ، ص
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عد إقتناءىـ بأفَّ نشاطيـ العمؿ عمى إنتصار المثؿ األعمى وىو اإلستقبلؿ الوطني. وىذا ب
 (18أنظر ممحؽ رقـ:) .1كاف مناىًضا لمثورة 

 ح.مـ معظـ المسؤوليف السابقيف في منظمة ـ إنض1959فيفري 15ونفس األمر في  
بعدما إعترفوا أنيا أصبحت المعبر  (ج.ت.و)بعد وصوليـ إلى تونس وسمموا قيادتيـ لػ: 

 ح.ملكف ىناؾ مف إستمر مع  ،2تحريرهالذي يكافح مف أجؿ ش.ج الوحيد عف مطالب 
جنوب غرب قصر البخاري أسروا ـ 1959وقاموا بمعارؾ منيا المعركة التي وقعت في مارس

. 3خبلليا إحدى عشر أسيًرا مف المجاىديف ذبحوىـ مف خمؼ رقابيـ متجاوزيف حدود اإلجراـ
وأصدر مصالي قرارا مف مقر إقامتو  ج.ت.ووكاف موقؼ مصالي وحركتو مف اإلنضماـ إلى 

بتصفية كؿ المعارضيف لسياستو، وظير العنؼ المسمح ما بيف العناصر المصالية  بشانتي
وقتؿ عمي منصور وفي شير جويمية قتؿ  *ـ بإغتياؿ مختار دايد1959في شير جواف

قتؿ عمي لقبش وكميـ قتموا بسبب  1959بمقاسـ بسطاوي وعمار آيت يحي وفي شير أوت
 .4(ج.ت.و)إلتحاقيـ بػ: 

                                                             

 
تح: صادؽ بخوش، تؽ: الفريؽ سعد  د.ط،شاىد عمى إغتياؿ الثورة،عة=ڤمذكرات الرائد سي لخضر بور عة: ڤلخضر بور   1 

 .347، ص2010الديف شاذلي ، دار األمة، 
تؽ: الفريؽ سعد  تح: صادؽ بخوش،،2طشاىد عمى إغتياؿ الثورة،  =عةڤعة: مذكرات الرائد سي لخضر بور ڤلخضر بور   2  

 .85،مصدر سابؽ،،ص2009، ، دار األمةالديف شاذلي
، ـ(1962-1946)اإلتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج والمجنة المركزية وجبية التحرير الوطني  يحي بوعزيز:  3  

 .190مرجع سابؽ، ص
ببمجيكا عمي منصور مسؤوؿ منطقة في مدينة ليؿ، بمقاسـ  (Mons)منطقة مونس: مسؤوؿ قسمة في مختار دايد *

بسطاوي مسؤوؿ قسمة في منطقة فالنسياف، وعمار آيت يجى في منطقة باريس وىو مناضؿ قديـ في ح.ش.ج، وعمي 
 لقشف في منطقة بروباكس.

 .190جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  4  
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جرت محاولة إغتياؿ مصالي الحاج في  ح.و.جو  ج.ت.وومع إستمرار الصراع بيف  
مصالي ولكنو نجى مف  ج.ت.وحيث ىاجمت مجموعة مف عناصر  ـ1959سبتمبر
 .1الموت
ليستمر التنافس إلى غاية الستينات. وىذه الفترة تتميز بالمفاوضات الجزائرية  
في  ح.و.ج، أما بالنسبة ج.ت.وؿ في الطرؼ الجزائري متمثبل في وفد ممثوكاف  ،2الفرنسية

نضماـ أغمب  ىذه الفترة بدأت تتحرؾ عمى المستوى السياسي الدبموماسي الخارجي وا 
باإلتصاؿ بالجميورية العربية  ـ1960مما أدى بيا في أواخر  ،ج.ت.ومناضمييا إلى 

، كما عرفت ىذه الحركة مزعنة والشاذلي المكيأحمد المتحدة بيدؼ المطالبة بإطبلؽ سراح 
 .3ـ 1960أزمة سياسية طيمة سنة

تعد ليا تأثير كبير سواء بفرنسا أو في الجزائر عدا تمؾ حيث أف فعالية المصالية لـ  
 .4ـ1960/1961رنسية وىذا خبلؿ سنتي التي تدعميا الشرطة الف

صداقيتيا، مو  .ت.وج بينت لممصالييف مدى شعبية 5ـ1960ديسمبر 11ومظاىرات  
في حؽ تقرير  ش.جفي ىذه المظاىرات التي بينت لمعالـ مطالب لنداءىا  ش.جإذ إستجاب 

 .6ت.و.جمصيره وفتح باب المفاوضات الفرنسية مع 
 

                                                             

 73، صفاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شوارفية: مرجع سابؽ  1  
ر في التاريخ يست(، شيادة الماجـ1962-1954سبلـ نجاة: مساىمة منطقة الزيباف في تمويف الثورة بالسبلح ) 2  

المعاصر، إشراؼ: لخضر بف بوزيد، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽ: العمـو اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، 
 .191-190، ص2013بسكرة، 

 .191-190مرجع سابؽ، صجمعة بف رواؿ:   3  
 .12أحمد مسعود سيد عمي: مرجع سابؽ، ص  4  
وأثارىا، شيادة الماستر في التاريخ المعاصر، إشراؼ وافية نفطي، كمية  ـ1960ديسمبر 11جميمة حمية: مظاىرات  5  

  83، ص2013العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ؽ: العمـو اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .192-191جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  6  
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دفع بديغوؿ إلى  ـ1960ديسمبر 11ولمصدى الكبير التي حضت بو مظاىرات  
ىي الممثؿ الشرعي والوحيد وال  ج.ت.ومقتنعا بأف  منةة ومعسمير الدخوؿ إلى مفاوضات 
 .1 يمكف التفاوض إال معيا

لقد تجاىمونا في »قائبل:  ـ1961جانفي 22في  مصالي الحاجوجراء ىذا صرح  
قمنا بمؤتمر صحفي في روما من أجل التعريف  م4511موالن ... ففي شير أوت

بسياستيا وبعدم رضانا حول التخمي عن ممثمين في موالن لقد ىددنا ورفعنا صوتنا لكن 
م أمام 4514في بداية ىا نحن»، كما صرح في خطاب آخر: «ىذا لم يكن لو أي نتيجة

. ولما ندَّدت «ىا نحن ال يحسب لنا فييا أي حساب دثات الفرنسية و ج.ت.و ...امحال
مف وىراف أنو  لويس جوكس، قررت الحكومة الفرنسية بعد تصريح 2بيذه المقاءات ح.و.ج

إال أف كما سيتفارض مع الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية،  ح.و.جسيتفاوض مع 
ثؿ مت( المش.جاألخيرة قررت أف التفاوض ال يكوف إال مع الممثؿ الوحيد والشرعي لػ: )

 .3فييا
الذي رفض الدخوؿ في المعبة الفرنسية  لمصالي الحاجوىو نفس األمر بالنسبة  

لقد رفضنا العرض »، وصرح قائبل: 4 .ت.وجمشاركة في مفاوضات إيفياف ضد فرفض ال
الذي بادر بو السيد جوكس بدون عمم جبية. ت. و رغم عداءىا ... وأعتقد أن دخولنا 

، رافضا التعامؿ مع المبعوث المرسؿ مف قبؿ الحكومة 5«في ىذا الوقت ال ينصح بو

                                                             

 .83ص مرجع سابؽ،جميمة حمية:  1  
 .195-194جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  2  
 .72إبراىيـ لونيسي: مرجع سابؽ، ص  3  
، 2006تر:نجيب عباد وصالح المثموثي، موفـ لمنشر، الجزائر، : الثورة الجزائرية ،سنوات المخاض، د.ط،حربي محمد 4  

 .182ص
 . 273ص مصدر سابؽ،اميف سطورا:بني  5  
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 "م4514ماي 01"لتوقع إتفاقيات إيفياف  (ت.و ية بميادي وبذلؾ ترؾ المجاؿ ؿ)ج.الفرنس
 .1مع فرنسا
إنشقاؽ مجموعة أخرى مف  وفي ىذه الظروؼ بدأت الصراعات الداخمية تطفو و 

ية الجزائرية لمعمؿ الديموقراطية المصالييف عف حركتيـ وأسسوا تنظيما جديدا عرؼ بالجب
F.A.A.D (Front Algérienne d’Action Démocratique)  في  2ـ1961جواف 29في

 .3اإلعتراؼ بيذه الجبية مصالي فرنسا بمساىمة المخابرات الفرنسية وقد رفض
لمصالي في فرنسا التي أكدت أفَّ ال سمطة  ـ1961ديسمبر  17لتمييا مظاىرات  
 .4وحركتو عمى المياجريف الحاج
، ظيرت مجموعة مصالية 5ـ1962مارس 19وبعد إعبلف وقؼ إطبلؽ النار في  
ورغـ  جيش.ت.وة في الجزائر الوسطى )بالوالية الرابعة( وقامت بإغتياؿ ضابط مف المسمح

بيذه السياسة إستطاعت الجبية المصالييف وطالبت منيـ اإلنضماـ إلييا و  ج.ت.ولـ تعاقب 
بكتابة رسالة إلى رئيس الحكومة  مصاليفي الجزائر ليقـو  قضي عمى المصالييفأف ت

برسالة مؤرخة يـو  ح.و.ج وج ت.و طالًبا منو لقاًءا سياسيا ما بيف الجزائرية المؤقتة 
رفضت ألنو جاء متأخًرا والثورة والشعب عمى أبواب  ج.ت.وإال أف  ـ1962ماي 25

إلعتبارىا مف  ـ1962جويمية 1في إستفتاء  ح.ممشاركة  ج.ت.واإلستقبلؿ. ولقد رفضت 
 .6الحركات واألحزاب العنصرية في الجزائر

 

                                                             

 .58إبتساـ عقوف، أمينة بركاف: مرجع سابؽ، ص  1  
 .193-192جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  2  
 .273بنياميف سطورا: مصدر سابؽ،ص  3  
 .192سابؽ، صالمرجع الجمعة بف زرواؿ:   4  
تؽ: الفريؽ سعد  تح: صادؽ بخوش،د.ط،شاىد عمى إغتياؿ الثورة، عة=ڤمذكرات الرائد سي لخضر بور عة: ڤلخضر بور    5  

   .16ص،،مصدر سابؽ 2009، دار األمة،سعد الديف شاذلي
 .193جمعة بف زرواؿ: مرجع سابؽ، ص  6  
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واألقمية الباقية  مصاليوظؿ  ج.ت.وفي اإلنضماـ تدريجيا إلى  ح.مويستمر أعضاء  
 مصاليليؤسس بعده  2ـ1962جويمية 5اإلستقبلؿ في  1منو عمى العناد حتى إسترجاع

نصرؼ كمعارض متبصر حتى موتو ح.ش.ج الحاج  .3ويدعو إلى التعددية الحزبية وا 
يصرِّح بعد اإلستقبلؿ بالخطأ التاريخي والسياسي الذي إرتكبو  محمد بوضيافنجد ل

بدوافع  لمثورة مصالي " حيث أصرَّ عمى رفض زعامةةتلجنة السشخصيا، مع زمبلئو في "
زعيما لمثورة لكفانا كل ىذه الخسائر لو قبمناه »أكثر منيا شيء آخر، وقاؿ: شخصية 
:"ما أكتبو ىنا  مصالي الحاج يقوؿ مذكراتفي مقدمة أحمد بن بمة  كما كاف .4«والنزاعات

ىو شيادة و إقرار يمميو عمي ضمير ...الحقيقة أن مصالي الحاج إنما يمثل بمدا و شعبا 
أعضاء ح.ش.ج كان  النواة الت أنشأت ح.و.ج ...بالنسبة لناو أكثر من دلك أنو يمثل 

 5لو الدور األكبر في مصيرنا ..."
ستردت السي ج.ت.وورغـ كؿ ىذا فبل أحد ينكر أفَّ   ادة الوطنية التي قادت الثورة وا 

ر والسيادة ( ح.و.ج) ىي اإلبف الحقيقي لػ والوريث الشرعي لمبادئيا وتطمعاتيا في التحرُّ
 .6والعدالة اإلجتماعية

  

                                                             

 .73فاطمة الزىراء جمعة، مناؿ شوارفية: مرجع سابؽ، ص  1  
لى عبد العزيز بوتفميقة، د.ط، دار ناشيري:  2   ، د.ـ.ف، www.nashiri.netيحي أبو زكريا: الجزائر مف أحمد بف بمة وا 

 .9، ص2003
الجزائر، محمد حربي : الثورة الجزائرية ،سنوات المخاض، د.ط، تر: نجيب عباد وصالح المثموثي ، موفـ لنشر،  3  

 .182، مصدرسابؽ، ص 2006
 .107ىاجر قحموش: مرجع سابؽ، ص 4  
 

 .98إبراىيـ لونيسي :مرجع سابؽ ،ص  5

 .102أسماء قارة: مرجع سابؽ، ص  6  

http://www.nashiri.net/
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 الخاتمة:

بعد دراستنا لمسيرة مصالي الحاج خرجنا بمجموعة من اإلستنتاجات المستخمصة من  
 ، وىي: جممة التساؤالت المطروحة إلثراء بحثنا والقدرة عمى إستيعابو

فإنَّ »إن نشأة مصالي الحاج كان ليا األثر العميق في تكوين شخصيتو وكما يقال:  -1
، وألن مصالي الحاج نشأ في أسرة فقيرة جعمتو يعتمد عمى نفسو في «األزمة تولد الهمة

تكوين شخصيتو حيث إمتين عدة أعمال، ليياجر بعدىا إلى فرنسا وتزوج من فتاة فرنسية 
لنضالي خاصة، أما من ناحية النشأة الُخمقية قد كان متدينا وذو كانت لو السند في مساره ا

أخالق عالية، متميًزا بحجة اإلقناع وبالشجاعة والدفاع عن الحق وكرىو لمقير اإلستعماري 
 عمى الرغم من محدودية دراستو بسبب ظروفو إال أن شغفو بالدراسة جعمو ُيطور من نفسو.

ل نضالو بشكل خاص يصغره حيث إستبدأ وعيو الحسي والنضالي ينضج منذ  -2
حقوق العمال األفارقة وذلك مع األمير بتشكيل نقابات مركزية لمعمال الجزائريين لدفاع عن 

واضعا نصب عينو اليدف األسمى وىو إستقالل الجزائر " ن.ش.إ "خالد ليؤسس بعدىا 
الذي سطع فيو ىذا المؤتمر م  1927يو وبكل جرأة في مؤتمر بروكسل الذي طالب بو عالن

مصالي الحاج كنجمة عمى الساحة، ليواصل نشاطو رغم العراقيل التي زرعيا المستعمر لو 
 ولحزبو.

طرحيا مشروع بموم إستمرارية مصالي الحاج في رفضو لممطالب اإلدماجية التي  -3
ومعارضتو الصريحة لمؤتمري المؤتمر اإلسالمي الجزائري الذي كان مؤتمًرا م  1935فيوليت
يا عكس ما كان منتظر منو، األمر الذي أدى بمصالي إلى إلقاء خطابا يتبرء من إدماج

 .خاللو بإلحاق الجزائر بفرنسا
لقد واصل مصالي الحاج نضالو السياسي من خالل حزب الشعب الجزائري متحديا  -4

اردة زعمائو، إال استيا ضد أحزابو من خالل الحل ومطاإلدارة اإلستعمارية رغم مواصمتيا لسي
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نو إستطاع اإلستمرار بفضل إدارتو القوية وصبره وثقتو في رفاقو، فتحدُّوا الصعاب إلستقالل أ
 أبناء جمدتيم.

بدأت معيا فكرة الكفاح  ح.إ.ح.دت األولى لتأسيس مصالي ورفاقو لبداية من السنوا -5
المسمح بالتبمور لدييم، حيث كان يرى مصالي بإلزامية التحضير الجيد ليذه الخطوة، داعيا 
لرسم خطة متئنية ليذا الفعل، الذي حدد موعًدا لو عّدة مرات إال أّن أىداف العمل السياسي 

 كانت ليا األولوية وكذا فإن الظروف لم تسمح بذلك.
ت أن تطبع شخصية مصالي الحاج الذي كن يرى بأه لو الحق النرجيسية التي كاد -6

لوحده في التحكم في مسار حزبو دون تبني مبدأ الشورى، األمر الذي أفاض كأس النزاعات 
بينو وبين أعضاء حزبو المطالبين بمبدأ السمطة الجماعية، ليخرج من ىذا التطاحن فئة 

 .1954كانت السباقة لتفجير ثورة الفاتح من نوفمبر
لقد كان خبر إندالع الثورة مفاجئة وفاجعة لمصالي الحاج الذي لم يتوقع أن ثُمة من  -7

حزبو تقوم بفعل بيذا الحجم دون الرجوع إلى قائدىم األول، مما أدى بو لمعاداتيم مواصاًل 
عممو السياسي والثوري ضد المستعمر مع الجماعة المتبقية لديو دون تراجع عن فكرتو 

الذي لم يكن رافضا لفكرتو  الل الجزائر حتى لو عن طريق العمل المسمحاألولى وىي إستق
 وال متراجًعا عنو بعد حدوثو.

ولكنو قد شارك فييا  "ج.ت.و"يمكننا القول أن مصالي لم يشارك في الثورة تحت لواء  -8
وذلك تماديا منو في مواصمة زعامتو ألنو كان  م1954التي أسسيا سنة "ح.و.ج"تحت إسم 
المسمحة التي تعود لو، وذلك بالنظر لمنضال   كل الفضل في التحضير لمثورة أب الفضل

 إلى غاية إنطالق الثورة. م 1962الذي قام بو من 
ّنما من  -9 أما بالنسبة لمحاربتو لمثورة والتشويش عمييا فمصالي لم يجرؤ عمى ذلك وا 

يث راحو يتعاونون سموا أنفسيم بالمصاليين ىم من إستغموا ىذه التسمية من أجل البروز ح
مع الفرنسيين دون عمم مصالي، فالذين خانوا أتباع مصالي السابقون أمثال "بمونيس" والذين 
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خانوه قبل أن يخونوا الثورة فإستغموا إسم الزعيم وبإعاز من السمطات الفرنسية في محاولة 
عمييا، إذن زرع الفتنة بين الجيتين والزج بيم في صراع دموي قصد إفشال الثورة والقضاء 

فمصالي ليس خائنا بل ىو أيضا تعرَّض لمخيانة من قبل المقربين لو قبل أْن تتعرَّض ليا 
 الثورة.
" بدأ سميما في شكل منافسة عمى من ج.ت.وو "" ح.م"رة فإنَّ الصراع بين اولإلش -11

 يقود الثورة ليتعمَّق فيما بعد ويصبح صراًعا دمويا أصبحت األنانية المفرطة ىي من تشغل
 لييبو .
نما كان ضد جبية التحرير  -11 وفي األخير فإنَّ مصالي الحاج لم يكن ضّد الثورة وا 

الوطني التي بادرت بتفجير الثورة دون إستشارتو ثم إصرارىا فيما بعد عمى أن تكون الممثل 
 .الوحيد والشرعي لمشعب الجزائري



 

 مالحـقال
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 019الملحق رقم

 1صورة ألحمد مصالي الحاج.

 

 

  

 

 

 
 

 السيدة 
مصالي الحاج رفقة 

" "جنينة"و  عليولدييا "
في  م2831في جويمية 

.2الجزائر

                                                             
 .143مصالي الحاج ،مصدر سابق ،ص.1 
 .142نفسو،ص2
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 029الملحق رقم

 1جريدة الشعب.

 

مصالي  ذالزعيم األكبر األستا
 2الحاج.

 

 

 

                                                             
 .211، مرجع سابق ،ص2أحمد الخطيب ، ج 1 
 .127عمار نجار 9 مصدر سابق،ص 2
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 329الملحق رقم

 2824.1أوت  22تقرير الشرطة الفرنسية عن نشاط النجم في فرنسا بتاريخ  

 

 

                                                             
 .286م(، مرجع سابق،ص2828-2823عبد الحميد زوزو9 الدور السياسي لميجرة إلى فرنسا بين الحربين ) 1
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 2825.1أوت  91 الميرجان 33الملحق رقم

 

 

                                                             
1  Mahfoud Kaddache ,Mohamed guenaneche :L’etoile nord-africaine (1926-1937) ,S.R ,officedes publications 
universitaires,Alger, 1984,p61 



 المالحق
 

 143 

 

1 

 

 

                                                             
1 Ibid,p62. 
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1 

 
                                                             

1  Ibid ,p63. 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Ibid ,p64. 



 المالحق
 

 146 

 1.م2831الجزائريين إلى الحمفاء في ديسمبر  9 مذكرة34الملحق رقم

 

 

                                                             
 .155،مرجع سابق،ص2أبوالقاسم سعد اهلل9 الحركة الوطنية الجزائرية ،ج.  1
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 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .156ص نفسو،  1
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 92832.1 بيان الشعب الجزائري فبراير 35الملحق رقم

 

                                                             
 .157،مرجع سابق،ص2أبو القاسم سعد اهلل9الحركة الوطنية الجزائرية،ج.  1
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1 

  
                                                             

 .158نفسو،ص  1
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  1 

 
                                                             

 .162نفسو،ص  1 
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1 

 

 

 
                                                             

 .162نفسو،ص  1
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 91 إىداء مصالي الحاج ىده الصورة لألخ طرابمس .36الملحق رقم

 

 
                                                             

 .42،ص1222اليادي إبراىيم المشرقي9قصتي مع ثورة المميون ... شييد ،دار األمة ،الجزائر،  1
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الحريات الديمقراطية إلى ىيئة األمم  9 مذكرة مصالي الحاج ، بإسم إنتصار37الملحق رقم
 2842.1سبتمبر  12المتحدة بتاريخ 

 

 

                                                             
 .9121 المرجعيات التاريخية لدولة الجزائؤية الحديثة ،مرجع سابق،ص عبد الحميد زوزو  1
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1 

                                                             
 .122نفسو،ص  1
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1 

 

 

                                                             
 .124نفسو،ص  1
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1 

 

 
                                                             

 .125نفسو،ص  1
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1 

 

                                                             
 .126نقسو،ص  1



 المالحق
 

 158 

1 

 

                                                             

 .127نفسو،ص  1 
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1 

 
                                                             

 
 .128ص نفسو،  1
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 389الملحق رقم

 2842.1الرسالة التي بعث بيا مصالي الحاج إلى المؤتمر الثاني في أفريل  

 

لمحريات الديمقراطية في  بعث مصالي الحاج برسالة إلى المؤتمر الثاني لحركة اإلنتصار
م و ىو بإقامتو الجبرية بمدينة نيورت الفرنسية مفوضا موالي مرباح نيابة عنو  2842أفريل 

 بقراءة البيان9

إلستعمار الفرنسي ىو عمى فراش موتو اآلن تمقى دعما جديدا من الواليات المتحدة } إن ا
كما عقد في الماضي صفقات مضرة األمريكية و أن يوسع اإلتحاد السوفياتي أن يعقد اآلن ،

أن تعتمد عمى نفسيا ...إن أمامنا ميام ح.إ.ح.د بالشعوب المستعمرة ، و لدا فإن من واجب 
كثيرة أن نكون حزبا قويا يسوده النظام و أن نثقف الشعب الجزائري حتى يمعب دوره في 

وأن نستمفت  مختمف الظروف ، و أن نبرىن عمى حقيقة وجود حزبنا في الداخل و الخارج
إىتمام الرأي العام العالمي بروحنا النضالية و أن نممك منظمة طيبة و صحافة صالحة و 
ممثمين أكفاء في البالد األجنبية و أن نخمق إنسجاما بين ىده المظاىر المختمفة من نشاطيا 
 و توجيو ىدا النشاط يتطمب سمعة في األفق و حسن في اإلختيار و التوجيو و سعة في أفق

 الخيال و روح اإلبتكار و الحافز ىي من الصفات التى ال غنى عنيا لزعمائيا{.

 

 

 

 
                                                             

 .121-111زينب بلغول : مرجع سابق ،ص  1
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 9 03الملحق رقم

 1إعالن البرنامج السياسي لحركة اإلنتصار لمحريات الديمقراطية.

                                                             
عبد الحميد زوزو 9محطات في تاريخ الجزائر = دراسات في الحركة الوطنية و الثورة التحريرية ،د.ط،دار   1

 .322،ص1223ىومو،الجزائر،
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م   إلى عبد الخالق حسونة  2843أكتوبر  12الحاج يوم  9 رسالة مصالي00الملحق رقم
 1األمين العام لجامعة الدول العربية .

                                                             
 .14،ص1228،شالة،الجزائر 1بشيري 9 الثورة الجزائرية و الجامعة العربية ،ط. أحمد  1
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1 

                                                             
 .15نفسو،ص  1
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1 

 

 

 

 

 

                                                             

 .16نفسو،ص  1.
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 1".911 "مجموعة 01الملحق رقم

 

                                                             
1 Benyoucef Benkhedda :les accords d’evian ,S.R ,office des publications 
univeritaires ,alger ,2010 ;p46. 
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9قائمة المجنة المركزية ل)ح.ش.ج و ح.إ.ح.د( عشية إنشقاق الحزب 02الملحق رقم
(2842-2843.)1 

 
                                                             

1  Ibid,p47. 
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039الملحق رقم   
1.م2843-2815اإلستقاللي في الجزائر)مخطط يوضح تطور اإلتجاه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .226مرجع سابق،ص9 أسماء قارة  1
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 1. 9 الوالية السادسة24الممحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .124-123صم(،مصدر سابق،2851-2843اليادي درواز 9الوالية السادسة التاريخية تنظيم و وقائع ) 1
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 059الملحق رقم

صورة تذكارية لمقائدين 9 كريم بمقاسم و محمدي السعيد )سي ناصر( من الوالية الثالثة سنة 
 1م. 2845

 

 
 

 

                                                             
 .31،ص1222عبد الحفيظ أمقران الحسني 9 مدكرات من مسيرة النضال و الجياد،د.ط،دار األمة، الجزائر   1
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 269الممحق رقم        

 

العربي عربي إلى المجندين في صفوف  
 1العدو 9 قوم،مجندون،تيرايور،حركيون.

 

 

 

 

 مصالي الحاج رفقة أحد مناضمين حزب        

 2.الشعب                          

 

 

                                                             
 .221ص ،1228 دار ىومو،الجزائر، د.ط، ،! اليادي أحمد درواز9العقيد محمد شعباني = األمل...و األلم... 1
،شالة الجزائر 2مقاربة لمتاريخ اإلجتماعي و الثقافي ،ط. محمد العربي ولد خميفة 9اإلحتالل اإلستيطاني لمجزائر= 2

 42،ص1222
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 1"إنضمام المصاليين لجبية التحرير الوطني". 079الملحق رقم

 

                                                             
الرائد سي لخضر بورقعة= شاىد عمى اغتيال الثورة، د.ط، تر9 صادق بخوش، تق9 الفريق  اتلخضر بورقعة9 مذكر   1

 .182، ص1222سعد الدين، دار األمة، الجزائر، 
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1  

                                                             
 .181ص نفسو،  1
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1 

                                                             
 .182نفسو، ص 1



 المالحق
 

 174 

1 

                                                             
 .183نفسو، ص 1
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 9 08الملحق رقم

 رسالة إلى مصالي الحاج عبر سفارة تونس بباريس في إرسال بورقيبة

 م .2848أواخر جانفي  

إخالصو و نزاىتو و  } ىدا ما كان لي أن أقولو لك إنيا نصيحة أخ و صديق كفاح تعرف
أتمناه ىو أن أراك تدخل ىده  وعيو قم بما طمبتو و أقسم لك أنك لن تندم عمى دلك ما

ستكون األخيرة " بحركة توحي بنقمة معنوية كبيرة و  المرحمة الجديدة من مسيرتك " وربما
بعظمة حقيقية ، حركة تضع بيا حدا لوضعية مضنية عمى الجميع و موجية لمدولة التي 

تستحقيا بمعنى أن نكون عمى رأس الشعب الجزائري المنغمس في أصعب إختيار في تاريخو 
و العدالة ، و التي كانت -الكرامة –الطويل و لكنو عازم و بصالبة عمى تحقيقو مثل الحرية 

 أول من وجيتو إليو و التي و بدونيا لن تكون لمحياة معنى{.

 1محمد بورقيبة.                                        

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .253-252جمعة بن زروال 9 مرجع سابق ،ص   1 
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 1م.92875 مصالي الحاج بمنفاه الفرنسي 13الملحق رقم

 

                                                             
 .224،مرجع سابق،ص1م(،ج.2878-2722رابح لونيسي و أخرون9 تاريخ الجزائر المعاصر )  1
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 بيبموغرافيةـمة الــائــقال

      :درالمصا  .1

            أ. بالمغة العربية:   

(، م1940-1929اإلبراىيمي محمد البشير: آثار اإلمام محمد البشير اإلبراىيمي ) (1
 .1997دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ، : أحمد طالب اإلبراىيميجم وتق، 1ط،1ج

األمة والمجتمع، تر: حنفي بن عيسى، د.ط، دار  شرف مصطفى: الجزائر=األ (2
 .2007القصبة، الجزائر، 

دار األمة،  د.ط، مذكرات من مسيرة النضال والجياد،أمقران الحسني عبد الحفيظ:  (3
 .2010الجزائر، 

: ميشال د.ط، تغكممة حق عند سمطان جائر،  عمار: الجياد األفضل= انڤأوز  (4
 .2005، دار القصبة، الجزائر، سطوف وسييمة بينوش وعمي عراب، 

تح: د.ط، نياية حرب التحرير في الجزائر،  ن خّدة بن يوسف: إتفاقيات إيفيان=ب (5
 ..ن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.سحسن زغدار، محل العين جبائميال

 :لخضرعة ڤبور  -

تر:  ،2ط شاىد عمى إغتيال الثورة،=عة ڤمذكرات الرائد سي لخضر بور :    =     = (6
 .2000صادق بخوش، تق: الفريق سعد الدين، ، دار الحكمة، الجزائر، 

، تر:  2ط شاىد عمى إغتيال الثورة، =عةڤمذكرات الرائد لخضر بور :    =     = (7
 .2000األمة، الجزائر، ، دار ادق بخوش، تق: الفريق سعد الدينص
، تر: د.طشاىد عمى إغتيال الثورة،  =عةڤمذكرات الرائد لخضر بور :    =      =  (8
       .2010، دار األمة، الجزائر، ادق بخوش، تق: الفريق سعد الدينص
تر: محمد  (، د.ط،م1938-1898الحاج مصالي: مذكرات مصالي الحاج ) (9

 .2007، الجزائر، ANEP، منشورات  تص: عبد العزيز بوتفميقة، ،المعراجي
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 محمد حربي: -
الثورة الجزائرية سنوات المخاض، تر: نجيب عياد، صالح المثموثي، :     =  =   (10

 .1996د.ط، موفم لمنشر، الجزائر، 
تر: نجيب عياد، صالح  د.ط،الثورة الجزائرية سنوات المخاض،:     =  =   (11

 .2006المثموثي، د.ط، موفم لمنشر، الجزائر،  
لوطنية ونشاطو السياسي جذوره التاريخية والخطيب أحمد: حزب الشعب الجزائري =ا (12

 .1986، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 1ج د.ط،(،واإلجتماع
 اليادي أحمد: درواز  -
(، م1962-1954التاريخية تنظيم ووقائع )الوالية السادسة :    =     =      = (13

 .2009د.ط، دار ىومة، الجزائر، 
د.ط، دار ىومة، الجزائر،  ...! ... األمل واأللم=محمد شعباني  العقيد:            (14

2009. 
، دار المستقبل العربي، مصر، 2الديب فتحي: عبد الناصر وثورة الجزائر، ط (15

1990. 
، د.ط، تر: (م1974-1898(سطورا بنيامين: مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية  (16

 .2002الصادق عمار ومصطفى ماضي، منشورات الذكرى األربعين لإلستقالل، الجزائر، 
(= الطريق م1945-1900صاري الجياللي، قداش محفوظ: المقاومة السياسية ) (17

، المؤسسة الوطنية لمكتاب، القادر حراثد.ط، تر: عبد  يق الثوري،اإلصالحي والطر 
 ..ن، د.س م.نالجزائر، د.

الصديق محمد الصالح: رحمة في أعماق الثورة مع العقيد أعزورن محمد )بريروش(:  (18
                  .2002، دار ىومة، الجزائر، 1مواقف، شيادات، ذكريات، خواطر، ط

ال، تر: أبو بكر رح د.ط،حزب الجزائر وثورتيا، عباس فرحات: ليل اإلستعمار= (19
 .2005، الجزائر، ANEP، منشورات تص: عبد العزيز بوتفميقة
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  ون عبد الرحمن بن إبراىيم:ڤالع  -
من خالل مذكرات معاصر،  التاريخ القومي والسياسي:   =       =            =  (20
 .1986، الشركة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 1ج د.ط،
من خالل مذكرات معاصر،  التاريخ القومي والسياسي:     =           =      =   (21
 .1986، الشركة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 2ج،د.ط،
 قداش محفوظ: -
، تر: 2د.ط، ج(،م1951-1939تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ):      =     =  (22

 .2011، دار األمة، الجزائر، أمحمد بن البار
دار األمة،  ،1د.ط، ج(،م1951-1939الحركة الوطنية الجزائرية ):     =     =   (23

 .2011الجزائر، 
= وثائق وشيادات P.P.Aنانش محمد: حزب الشعب الجزائري ڤقداش محفوظ،  (24

ية، الجزائر، ع، ديوان المطبوعات الجامتر: أوذاينية خميل د.ط،الجزائري،لدراسة تيار الوطني 
2013. 
 : نانش محمدڤ  -
، د.ط، م1945ماي 08آفاق مغاربية المسيرة الوطنية وأحداث : =     =    (25

 .2009منشورات دحمب، الجزائر، 
(، م1939-1919الحركة اإلستقاللية في الجزائر بين الحربين ):      =     =  (26

 .1982د.ط، الشركة الوطنية لمنشر، الجزائر، 
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 012-64ص موقف مصالي الحاج من الثورة وتأسيس الحركة الوطنية.... المبحث األول7
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 :باللغة العربية الملخص

يعتبر مصالي الحاج ذَا شخصية متميزة نظرًا لمظروف القاسية التي نشأ فييا )الفقر واالستعمار( جعمتو 
منذ الصغر يعتمد عمى نفسو في تكوين شخصيتو وتحديد آفاقو وأىدافو في ىذه الحياة فمقد أثرت فيو تمك 

االستمرار في الحياة والمقاومة من أجل التخمص من ظمم الظروف وزرعت فيو روح الكفاح من أجل 
االستعمار واستعادة الحرية واالستقالل وكذلك روح المسؤولية لقيادة الشعب الجزائري نحو الدفاع عن 

إالَّ أنو كان عمى درجة عالية من الذكاء والحكمة،  حقوقو المدنية والسياسية فرغم محدودية مؤىالتو العممية
ناع الجماىير الجزائرية عمى االلتفاف حول مشروعو المتمثل في الكفاح والنضال لمتخمص مكنتو من إق

من نير االستعمار فبدأ بالنضال السياسي حيث بدأ بتكوين أحزاب سياسية كان أوليا حزب ]ن.ش.إ[ ثم 
سجن ]ح.ش.ج[ واستمر في نضالو متمسكا بمبادئو رغم المضايقات التي كان يتعرض ليا من اعتقاالت و 

ونفي. فما زاده ذلك إالَّ إصَرارًا وعزيمة عمى مواصمة نيجِو النضاليِّ إلسترجاع سيادة الوطن ولو بالكفاح 
لـ  نمن مطاردة وحل كما كان النشأ وَرْغَم ُمختمف األزمات التي كان يتعرض ليا أحزابو المسمح.

 م7491فريل مر الثاني في ألمؤتإلى غاية انفجارىا بصفة معمنة في ا م7491]ح.إ.ح.د[ بداية من سنة 
ى إلى إنقسام الحزب إلى ثالث تيارات: المركزيين والمصاليين والحياديين الذي انبثقت عنو المجنة والذي أدَّ 

[ ىذه األخيرة التي كانت سبَّاقة في تفجير الثورة دون الرجوع إلى C.R.U.Aالثورية لمِوحدة والعمل ]
ونسب الثورِة وِلحركتِو، وىذا الخالف إستغمَّو زعيميم األول مصالي الحاج مما أدى بو إلى معاداتيم 

راقة دما ال ئيم محاولًة منيم إلفشالبعض بمساعدة اإلدارة الفرنسية ِلضْرب اإِلخوة الجزائريين فيما بينيم وا 
خمادىا في بدايتيا وتشويو صورة الميندس األول لمنضال السياسي والكفح المسمح والذي أفضى  الثورة وا 

 .م7491جويمية  59لتحرير الجزائر في يوم 

Résumé en langue française : 

En étudiant le sujet de Hadj Messali, de 1926 à 1962 nous avons découvert que cet homme 

serdotait d’une personnalité extraordinaire compte tenu des conditions dures ou il a évolué 

(pauverté et colonialisme) ont fait de lui une personne autonome dans la formation de soi 

même et de définir ses perspectives et es objectifs dans la vie. 

Ces conditions ont influé sur son sort et ont semé en lui l’âme de lutte pour poursuivre savie 

et la résistance pour se débarrasser du colonialisme afin de récupérer la liberté et d’arracher 

l’indépendance de sa patrie. Il s’est forme également l’âme de responsabilité qui lui a permis 

de menu le peuple algérien vers la lutte pour jouir de ses droits civiques et politiques. 

D’autre part et en dépit de ses compétences intellectuelles qualifiées de tont juste moyennes 

l’homme se jouissait D’un très grand degré d’intelligence et de sagesse qui ont de lui le leader 
qui a pu convaincre le public algérien de s’unir autour de son projet qui la lutte de toutes ses 

formes pour répondre l’indépendance. 

Il a débuté alors par construire son premier parti en 1926 (E.N.A) puis le P.P.A en 1937. Et en 

depit des obstacles qu’il franchissait (arrestation- poursuite et exil), tout cela ne lui pousse 

qu’a être de plus en plus décidé à poursuivre son chemin. 

Et malgré les crises qu’ont connu ses partis (poursuite et dissout) ce qui le cas du (M.T.L.D) a 

partir de 1947 jusqu’à l’explosion déclarée dans le 2
eme

 congrès en Avril 1953 qui a mené a 

scision du parti en trois volets : Centralistes, Messalistes et les neutres dont a apparu le 

C.R.U.A  qui a été la première à faire exploser de révolution armée qui a aboutit à 

l’indépendance de l’Algérie le 05 juillet 1962 


