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البعد المغاربي لمثكرة التحريرية الجزائرية مف خالؿ مكاثيقيا األساسية
بياف أكؿ نكفمبر  1954كميثاؽ مؤتمر الصكماـ 20أكت1956

الباحثة حكرية كماف  ،أ.د .بف يكسؼ تممساني
جامعة خميس مميانة -الجزائر

اؿممخص:

بعد أحداث  8مام  1954بدأت جيكد النخبة الجزائرية مف أحزاب سياسية كجمعيات إصبلحية تعمؿ عمى إصبلح
الفرد الجزائرم معتمدة عمى المقكمات األساسية المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية ككاف ذلؾ بيدؼ تييئتو ليخكض ثكرة

يسترد بيا كيانو كىكيتو المسمكبة حيث أيقظت الضمائر كالعقكؿ التي استكعبت انو البد مف الرجكع إلى المقاكمة المسمحة،
الممنيجة عمى أسس معرفية كفكرية ،كمسطرة بأىداؼ كمييأة بكسائؿ لمحاربة االحتبلؿ الفرنسي ،في إطار الشماؿ
اإلفريقي كقد تمثمت ىذه األسس في نصكص كمكاثيؽ جبية التحرير الكطني كىي بياف أكؿ نكفمبر ،1954كميثاؽ مؤتمر
الصكماـ. 1956.
Abstract :
After the events of 8 May 1954, the efforts of the Algerian elite of political parties and
reformist associations working on the reform of the individual Algerian based on the basic
elements derived from the Islamic Sharia and was designed to prepare for a revolution to
recover the entity and identity stolen where awakened consciences and minds that absorbed
the need to return to the armed and organized resistance on the basis of knowledge and
intellectual, and guided by objectives and equipped means to combat the French occupation,
within the framework of North Africa. These bases were represented in the texts and charters
of the National Liberation Front, the statement of the first of November 1954.

مقدمة:
تميزت الثكرة التحريرية الجزائرية عف باقي الثكرات العالمية ببعدىا المغاربي ،الذم يعتبر بعدا

إستراتيجيا كضركرة فرضتيا الجغرافيا كاألبعاد الحضارية كالتاريخ كالمصير المشترؾ ،فمـ يعتبر الجزائريكف

أنفسيـ أغرابا عف األقطار المغاربية كناضمكا متجاىميف القطرية ).(1بؿ تجمى كفاحيـ المغاربي في

المساعي كالجيكد التي قاـ بيا الكطنيكف الجزائريكف مف أجؿ التنسيؽ مع الكطنيف التكنسييف كالمراكشييف
لتكحيد الكفاح المسمح في بمداف المغرب العربي قبؿ اندالع الثكرة التحريرية ،كعند اندالع ىذه األخيرة

تبنت ىذا البعد في أدبياتيا كمكاثيقيا األساسية .فماىي ىذه المكاثيؽ ؟ كماىي أىداؼ البعد المغاربي

التي سطرتو الثكرة التحريرية في مكاثيقيا ؟ كالى إم مدل كاف لو تأثير عمى كحدة الكفاح المغاربي
المشترؾ ؟
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-1البعد المغاربي في أدبيات بياف أكؿ نكفمبر1954
يعتبر بياف أكؿ نكفمبر أىـ كثائؽ الثكرة التحريرية ،كمطمع أدبيات الحركة الكطنية بمختمؼ

أطكارىا كلعؿ أحسف دليؿ عمى ىذا ىك أف البياف ال يزاؿ يثير النقاشات األكاديمية كالسياسية

كاإليديكلكجية كحتى الفمسفية ).(2فيك ينتمي إلى حقبة ميمة مف تاريخ كنضاؿ الشعب الجزائرم ،ككاف مف

أكلكياتو تحرير الشعب الجزائرم مف االستعمار األكركبي ،كفرز ىكيتو عف بقية اليكيات االستيطانية

كتكحيد صفكفو بنزع فتيؿ العرقية كبتأسيس دكلة جزائرية حرة ديمقراطية قائمة عمى اإلسبلـ دينا كعمى

العربية لغة كعمى الثقافة العرفية ممارسة ).(3

كما أنو يمثؿ منعرجا حاسما كمرحمة انتقالية كانت بدايتيا بتفجير ثكرة أكؿ نكفمبر ،كاإلعبلف عف

بدأ الكفاح المسمح مف أجؿ االستقبلؿ كاسترجاع السيادة الكطنية .كقد دؿ البياف عمى الكعي كالنضج

السياسي كالفكرم لمحرريو ،كتبصر دقيؽ لمكضع الذم كصمت إليو الحركة الكطنية الجزائرية طيمة قرف
كربع قرف مف الكفاح المتعدد الطرؽ كاألساليب ،كمف تخطيط محكـ لكؿ الكسائؿ التي يجب نيجيا

كاألىداؼ التي مف الكاجب تحقيقيا ).(4فيك عبارة عف نص مرجعي أك قانكف يحدد بكضكح المعالـ الكبرل

ليذه الحرب كالق اررات التي تتمخض عنيا خبلؿ الكفاح المسمح).(5

كحسب منظكرنا فالبياف فيك نص" تاريخي" "،سياسي -دبمكماسي" "،إيديكلكجي" "،ثكرم" "شعبي "
أصدره حزب جديد غير معتمد مف قبؿ سمطة االحتبلؿ كغير معركؼ لدل عامة الشعب الجزائرم كحتى

لدل الطبقة السياسية ،ككاف بمثابة دستكر سطر كمنيج االستراتجيات السياسية كالعسكرية لمثكرة التحريرية

مف جية ك رسـ معالـ الدكلة الجزائرية الحديثة بعد االستقبلؿ مف جية أخرل .

كيرجع تعدد الطبكع في ىذا النص ككنو أنو مكجو لجميع الطبقات االجتماعية كالثقافية كالسياسية

كلمتكضيح أكثر خصصنا لكؿ مجاؿ مثاؿ اقتبستاه مف محتكل الكثيقة كاألتي:

• تاريخي :تناكؿ مف خبللو محررم البياف أىـ الحقائؽ التاريخية التي سبقت ك تزامنت مع صدكر

البياف .فيك يتحدث عف الفترة التي سبقت صدكر البياف كاندالع الثكرة ،كالتي تمثمت في نشاط الحركة
الكطنية الجزائرية.

• سياسي -دبمكماسي :ألنو صدر عف تنظيـ كىك " جبية التحرير الكطني "فيك مكجو لجميع

األحزاب كالييئات الكطنية كالدكلية ،كىك يعني السماح لكؿ جزائرم في أف ينظـ إلى الثكرة بغض النظر

عف طبقتو االجتماعية ،كاتجاىو السياسي كأف انضمامو إلى الجبية سياسيا ،آك عسكريا يدؿ عمى إيمانو

القكم بمبادئيا ).(6إضافة لما يحممو مف مصطمحات سياسية مثاؿ عمى ذلؾ":االمبريالية "ك"لحركة

الكطنية"ك"االنفراج الدكلي""،سندىا الدبمكماسي""،التطيير السياسي" "تدكيؿ القضية""،في إطار ميثاؽ
األمـ المتحدة"...الخ ).(7
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كما حدد كاضعك البياف ميمتيف أساسيتاف يتعمقاف بيذا المجاؿ كىما العمؿ الداخمي كالعمؿ الخارجي

كىذا ما جاء في البياف ":إف جبية التحرير الكطني ،لكي تكضح ىدفيا يجب عمييا أف تنجز ميمتيف

أساسيتيف في كقت كاحد كىما :العمؿ الداخمي في الميداف السياسي ...كالعمؿ في الخارج لجعؿ القضية
كاقعة)...".(8

• أيديكلكجي :ألنو يحمؿ محتكل عقائدم مذىبي كذلؾ مف خبلؿ أكؿ ىدؼ سطره البياف

كىك":إقامة الدكلة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمف إطار المبادئ اإلسالمية)".(9

• ثكرم :ألنو جاء بمصطمحات ثكرية تحررية كدليمنا عمى ذلؾ المصطمحات الثكرية التي كظفيا

محررم البياف كاألتي '' :أف الحركة الكطنية بعد مراحؿ مف الكفاح" "،فإف ىدؼ أم حركة ثكرية في

الكاقع ىك خمؽ جميع الظركؼ الثكرية لمقياـ بعممية تحررية" "،...إف أحداث المغرب كتكنس ليا

داللتيا في ىذا الصدد فيي تمثؿ بعمؽ مراحؿ الكفاح التحررم في شماؿ إفريقيا "ككذلؾ مف خبلؿ

الكسائؿ التي سطرىا البياف مف أجؿ بدأ العمؿ

حيث كظؼ بعض المصطمحات الثكرية كىي

كاألتي":انسجاما مع المبادئ الثكرية كاعتبا ار لألكضاع الداخمية كالخارجية فإننا سنكاصؿ الكفاح بجميع

الكسائؿ حتى تحقيؽ ىدفنا )".(10

• شعبي :ألنو مكجو لجميع المكاطنيف الجزائرييف بمختمؼ شرائحيـ االجتماعية إلى الكبير كالصغير

لؤلنثى كالذكر لممثقؼ كالغير مثقؼ كيظير مف خبلؿ أكؿ عبارة بدأ بيا البياف كىي '' :أييا الشعب

الجزائرم"ك"...نعني الشعب بصفة عامة)...".(11

كيسمى ىذا البياف بالنداء ألف بكاسطتو نادل الكاضعكف لو كؿ الشعب الجزائرم لمقياـ بالكفاح
المسمح كذلؾ يكـ االثنيف فاتح نكفمبر 1954كالسادس مف ربيع األكؿ عاـ1374ق ،كيتككف مف ثبلث
صفحات كستة مقاطع كانت بدايتو بػ" :أييا الشعب الجزائرم "كنيايتو" بالكتابة العامة لجبية التحرير

الكطني )".(12اشترؾ في تحريره ككتابتو كنشره مجمكعة مف الشخصيات البارزة في النضاؿ كالكفاح

الجزائرم ،حيث اجتمع التفكير فيو كمناقشة محتكاه ،بيف القادة الستة ،كفي االجتماع األخير الذم عقد يكـ
23أكتكبر 1954تـ فيو الفصؿ النيائي في المسكدة المقدمة مف قبؿ محررم البياف .فقد ذكر رابح

لكنيسي :أف محررم البياف ىـ :بكضياؼ ،ديدكش مراد بف مييدم كبف بكلعيد ).(13كعمى الرغـ مف
اختبلؼ الراكيات حكؿ مف حرر أك صاغ البياف يمكننا القكؿ أف البياف أجمع عميو القادة الستة المفجريف

لمثكرة ككافقكا عمى إخراجو في نسختو األخيرة كبيذا فالبياف ىك مف صنع ىؤالء جميعا كىك عمؿ قامت بو
مجمكعة أرادت إرفاؽ العمؿ المسمح ببياف كتابي يكضح لمشعب كالعالـ كمو .اليدؼ الذم ترمي إليو

الثكرة الجزائرية .كيجب أف نشير إلى أف البياف األصمي كتب بالمغة الفرنسية ثـ ترجـ سنة 1957مف قبؿ
مسؤكلي الكاليات ).(14كما تذكر بعض المراجع أنو ترجـ كذلؾ مف قبؿ بعض الساسة التكنسييف
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كالمراكشييف )(15الذيف كانكا في القاىرة ).(16كما أنو أخرج في نصييف حيث أف النص األكؿ" سياسي "
بإمضاء جبية التحرير الكطني كىك مكجو لمفئة المثقفة كالصحافة كالرأم العاـ العالمي.

أما النص الثاني" عسكرم "كاف كىك مكجو لجيش تحرير الكطني ).(17كقد ذكر عيسى كشيدة

مراحؿ كتابة كاخراج كنشر البياف حيث قاؿ '' :تمت كتابة النصييف المذيف نشرناىما ككزعناىما عمى

المناضميف كالشخصيات العاصمة مف مختمؼ األدياف بقمـ المناضؿ يدعى العيشاكم محمد )''.(18تحديدا
في قرية إغيؿ إيمكال يكـ 27أكتكبر ،1954حيث كجد المحرر آلة راقنة كجياز استنساخ ،قاـ بسحب

2300نسخة مف النداء إلى الشعب ك 1100مف بياف أكؿ نكفمبر ).(19كيذكر بيطاط أحد مجمكعة الستة
أف إجراء سحب" البياف "كتكزيعو كمفت بيا المنطقة الرابعة التي كانت تحت مسؤكليتو كىك الذم أشرؼ
شخصيا عمى العمميةحيث قاؿ" :كقد ساىـ في رقنو كسحبو ) (20الصحفي كالمناضؿ محمد العيشاكم

الذم عيف ليذه الميمة مف قبؿ المنطقة الرابعة كأنا الذم اصطحبتو شخصيا إلى بمككر كقدمتو
لممناظؿ صاحب مقيى كىك أحمد زىكاف الذم تكفؿ بنقمو إلى المنطقة الثالثة

)(21

"كيعتبر بياف أكؿ

نكفمبر أكؿ رصاصة إعبلمية أيديكلكجية تطمقيا الثكرة التحريرية ،لتظير أىدافيا السامية لؤلعداء الذيف

ازدادكا شراسة كعدكانا كلؤلصدقاء إيمانا بضركرة تقرير الشعكب لمصيرىا).(22

بدأ البياف في فقرتو األكلى بالنداء إلى الشعب الجزائرم كالمناضميف ،ليعرض عمييـ األسباب التي

دفعت المجمكعة الثكرية لبلتجاه نحك العمؿ المسمح كتفجير الثكرة التحريرية ،حيث حدد ىدفو الرئيس نحك
االستقبلؿ الكطني المرتبط ببعده كمحتكاه المغاربي ،فقد أكد محررم البياف أف استقبلؿ الجزائر لف يخرج
عف البرنامج المكحد لبمداف الشماؿ اإلفريقي في تكحيد الكفاح كالنضاؿ المشترؾ ،حيث جاء في نص

البياف ":أييا الشعب الجزائرم أييا المناضمكف مف أجؿ القضية الكطنية...نعممكـ أف غرضنا مف نشر
ىذا اإلعالف ىك أف نكضح لكـ األسباب العميقة التي دفعتنا إلى االستقالؿ الكطني في إطار الشماؿ

اإلفريقي )".(23كقد ذكر عامر رخيمة في ىذا السياؽ أف التيار الكطني االستقبللي منذ اإلعبلف عف كجكده

في سنة  1926أخذ طابعا مغربيا ،كظؿ ذلؾ البعد فيو رغـ المتغيرات التي حدثت عمى الساحة المغربية
كقد تكرس أكثر إثر الحرب العالمية الثانية بعد مجازر 8مام  1945إال أف االنتقاؿ إلى تجسيده لـ

يعرؼ سبيمو إلى التطبيؽ ميدانيا ألسباب عديدة

)(24

.

كما أف الضمير الكاعي الذم يتجمى بو مفجرك الثكرة جعميـ يكضحكف سبب تخمي الحركة الكطنية
في الجزائر عف ريادتيا لبقية أحزاب المغرب العربي كتراجعيا عف المعركة المسمحة بؿ كانت تمح مف
ناحية أخرل عمى األحزاب في تكنس كالمغرب في االقتداء بالجزائر ،كاقترح عمييا تككيف منظمة سرية

كأيد استعداده لتزكيدىا بمؤطريف كقد كانت لحزب حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية قناعة خاصة ،بأف
الجزائر ستككف األكلى لمعمؿ الثكرم ،كالرائدة لكؿ مف تكنس كالمغرب ،لكف خيبة األمؿ تصدـ الجزائرييف
عمكما كالمناضميف خصكصا حيث أركا البمديف الشقيقيف يخكضاف المعركة التحريرية بدكف الجزائر ).(25
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فقد كاف الندالع المقاكمتيف التكنسية كالمغربية آثره المباشر عمى مفجرم الثكرة ).(26كقد جاء في
البياف " أف أحداث المغرب كتكنس ليا داللتيا في ىذا الصدد فيي تمثؿ مراحؿ الكفاح التحررم في
شماؿ إفريقيا أننا منذ مدة طكيمة أكؿ الداعيف لكحدة في العمؿ ،ىذه الكحدة التي لـ يتيح ليا مع

األسؼ التحقيؽ أبدا بيف األقطار الثالثة ) ".(27كىذا ما جعؿ مفجرم الثكرة يقكمكف بنقد حزبيـ بكؿ

شجاعة كصراحة بقكليـ " أما نحف الذيف بقينا في مؤخرة الركب ،فإننا نتعرض إلى مصير مف تجاكزتو

األحداث ،كىكذا فإف حركتنا الكطنية قد كجدت نفسيا محطمة نتيجة لسنكات مف الجمكد كالركتيف،
تكجيييا سئ محركمة مف سند الرأم العاـ الضركرم قد تجاكزتيا األحداث )...".(28

كاف تخاذؿ في قيادة حزب انتصار الحركات الديمقراطية كالتناحر حكؿ مف يتكلى زعامة الحزب في

كقت كاف الشعب كمو متطمعا لمف يقكده إلى معركة التحرير كأماـ ىذا االنحراؼ الخطير ).(29قامت فئة
كاعية مف المناضميف الشباب ببذؿ جيكد كبيرة مف أجؿ تكحيد الجيكد كارجاع المياه إلى مجارييا حتى

يتسنى لمحزب ككؿ أف يكاصؿ جيكده في التحضيرات المادية كالبشرية لمثكرة ،المنتظرة بفارغ الصبر مف

طرؼ الكطنييف المخمصيف .لكف كؿ تمؾ المساعي باءت بالفشؿ الذريع كصارت الفئة الكاعية تشعر بفراغ
كبير في ساحة النضاؿ باإلضافة إلى اقتناعيا بعدـ جدكل الطرؽ التقميدية في تحقيؽ المطالب الكطنية
كأف الكفاح المسمح ىك كحده الحؿ الكحيد السترجاع كرامة كسيادة شعب عانى مف كيؿ االستعمار قرابة

القرف ).(30كمف خبلؿ ىذا الكضع المزرم الذم عانى منو الحزب قررت مجمكعة مف الشباب المسئكليف
كالمناضميف أخراج الحركة الكطنية مف المأزؽ الذم كاف سببو صراع األشخاص كاإلعبلف عف الثكرة إلى

جانب تكنس كالمغرب ،كىذا ما كضحو البياف في ىذه العبارة" رأت مجمكعة مف الشباب المسئكليف

المناضميف الكاعيف ...أف الكقت قد حاف إلخراج الحركة الكطنية مف المأزؽ...لدفعيا إلى المعركة

الحقيقية الثكرية إلى جانب إخكاننا المغاربة كالتكنسييف )".(31فقد كانت ىذه الفقرة دعكة إلى التخمي عف

سمككيات الماضي لتحقيؽ االنسجاـ مع الركب الزاحؼ في المغرب العربي كفي العالـ كمو .إضافة إلى ما

ذكره محررم البياف مف أسباب تبيف الكفاح التحررم ،كالتي كاف المغرب العربي كاحدا منيا نذكر بعض
ىذه ّاألسباب فيما يمي:

• بالنسبة لممحيط العربي فإف الكضع كاف يميز بدخكؿ كؿ مف تكنس كالمغرب في حرب ضد

الكجكد االستعمارم ،مما جعؿ الشعب الجزائرم يبدم تمسكو لنضاؿ الشعبييف ،مف أجؿ استقبلليا الكطني .
)(32

• بعد نفي الممؾ محمد الخامس أكت  1953كاف الغمياف يسكد المغرب كمو مظاىرات صاخبة
كاضطياد كاعتقاالت ،كفي  10أكت  1954شف الجيش الفرنسي حممة كاسعة مف االضطياد عمى الدار

البيضاء كمكناس كالمغرب داـ أكثر مف أسبكع كزاد سخطا عمى فرنسا في العالـ العربي كاإلسبلمي كدعاتو

لممغرب في العالـ كمو.
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• كاف الكفاح التحررم المسمح عؿ أشده ،ككاف اسـ تكنس أيضا في جميع أجيزة اإلعبلـ كالمنتديات

كالمحافؿ الدكلية ،ك في يكـ  31جكيمية  1954حؿ بتكنس رئيس الحككمة الفرنسية منداس فرانس
بتصريحو الذم أعمف مف خبللو باالستقبلؿ الداخمي كأحيط ذلؾ بدعاية كاسعة مف فرنسا عبر العالـ ).(33

• ككانت السمطات الفرنسية تدرؾ تحمس السياسة الجزائرية لمكفاح الشعبيف التكنسي كالمغربي مما

جعؿ كزير الداخمية الفرنسي آنذاؾ كىك السيد فرانسكا ميتراف  François Mitterrandيصرح بقكلو " نعـ

إف حكادث المغرب كتكنس خطيرة ،كلكف ماىر أشد خط ار منيا ىك اليدكء السائد في الجزائر اآلف )".(34
كمف بيف األىداؼ الخارجية التي حددىا بياف أكؿ نكفمبر كالتي كاف ليا بعد مغاربي في مسار

الثكرة الجزائرية ىك" :تحقيؽ كحدة شماؿ إفريقيا في داخؿ إطارىا الطبيعي العربي اإلسالمي ).(35

يكضح ىذا اليدؼ مدل تمسؾ محررم البياف بكحدة الجزائر مع باقي بمداف المغرب العربي ،كقد

ذكر في ىذا السياؽ رابح لكنيسي قائبل " :فيذه النقطة تحدد بكضكح ىدؼ قديـ لالتجاه االستقاللي كىك
تحقيؽ كحدة المغرب العربي الذم ما فتئ يدعك إليو االتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائرم عند تأسيسو

فيك أحد مبادئو)".(36

كمف خبلؿ ماسبؽ يمكف القكؿ أف بياف أكؿ نكفمبر لـ يخرج عف مسار االيجابي الذم تسمكو

الحركة الكطنية مف خبلؿ االتجاه االستقبللي حكؿ المسألة المغاربية ،إذ أنو أكد تمسؾ جبية التحرير
الكطني بالرؤية اإلستراتيجية مف خبلؿ ربط النضاؿ الجزائرم بما يجرم في كؿ مف تكنس كالمغرب مقر ار
كجكب تجاكب المأزؽ الذم ألت إليو الحركة الكطنية كالدفع بيا إلى المعركة الحقيقة الثكرية إلى جانب

البمديف الشقيقيف تكنس كالمغرب).(37

2-البعد المغاربي لمثكرة الجزائرية مف خالؿ كثيقة الصكماـ 20أكت1956

تعد الكثيقة المنبثقة عف مؤتمر الصكماـ )(38ثاني مرجعية تاريخية لمثكرة الجزائرية ،كلجبية التحرير

الكطني تمخضت عنيا ق اررات ىامة كضعت مف خبلليا إستراتيجية جديدة نظمت كىيكمت كمنيجت بيا
الثكرة الجزائرية بكثير مف الدقة كالتفصيؿ لتقييـ المرحمة السابقة مف حياة الثكرة كأفاؽ المجتمع الجزائرم
بعد استرجاع السيادة الكطنية المتمثمة في إعادة بناء الدكلة الجزائرية بعد االستقبلؿ في شكؿ جميكرية

ديمقراطية اجتماعية .كقد ارتبطت بأىـ مرحمة مف مراحؿ الثكرة الجزائرية ،لككنيا مرحمة جد خطيرة كادت

أف تعصؼ بالثكرة نظ ار لمسياسة االستعمارية المكثفة لمقضاء عمييا .كقد تطرقت الكثيقة إلى فترة زمنية

مابيف  1954-1956حيث قيـ المؤتمركف مف خبلليا .عاـ كنصؼ مف الكفاح المسمح كالقكا نظرة شاممة

لممرحمة القاسية التي قطعكىا .كالتي سكؼ يقطعكىا فقد كضعكا أىداؼ ككسائؿ مسطرة مف أجؿ مكاصمة

الكفاح التحررم لمكصكؿ إلى االستقبلؿ الكطني في إطار الشماؿ اإلفريقي.

كقد احتكت الكثيقة عمى  23صفحة مكتكبة بالراقنة ،أخرجت بصكرتيا النيائية في شكؿ ق اررات

ثكرية تمثمت في''كثيقة ىيئة التنسيؽ كالتنفيذ لجبية التحرير الكطني ''تقع في  11صفحة مضركبة
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عمى اآللة الراقنة مف مقياس  21x27يضاؼ إلييا الغبلؼ التي كتبت في كسطيا ،كفي أعمى الصفحة

األكلى عمى اليميف كذلؾ الشعار التالي لجبية التحرير الكطني الجزائرم عنكانو'' :أكامر كتعميمات ''كقد
كتبت الكثيقة بالفرنسية ثـ ترجمت إلى العربية ).(39

أما الجزء الثاني مف الكثيقة كالذم احتكل عمى  11صفحة تمثمت في المنياج السياسي لمؤتمر

الصكماـ عنكانو'' :لضماف انتصار الثكرة الجزائرية في الكفاح مف أجؿ االستقالؿ الكطني''كتـ تكقيع ىذه
الكثيقة في الجمسة الختامية )(41التي إنعقدت في قرية إيفرم

)(40

كيعد ميثاؽ الصكماـ في مجممو كثيقة

تاريخية .كتبت عمى شكؿ مخطط تنظيمي ،فيك ذك طابع" تاريخي" "إدارم" "تنظيمي" "،عسكرم "

"سياسي"ك"إعالمي ".كيرجع تعدد الطبكع في ىذا النص ككف أف كثيقة الصكماـ خططت لجميع المجاالت
كالمياديف ك نصت لمختمؼ الفئات االجتماعية داخؿ الكطف كخارجو .كلمتكضيح أكثر خصصنا لكؿ

مجاؿ مثاؿ اقتبستاه مف محتكل الكثيقة كاألتي:

• تاريخي :ألنيا أرخت ألىـ مرحمة مف مراحؿ الثكرة الجزائرية كأعطت صكرة شاممة حكؿ مسيرة

الثكرة خبلؿ الفترة الزمنية الكاقعة بيف  1954-1956كما أرخت لما يجب أف يككف بعد  1956كذلؾ مف
خبلؿ المسار الجديد لمثكرة الذم انبثؽ عنو مؤتمر الصكماـ.

• عسكرم :لـ تيمؿ الكثيقة تنظيـ جيش التحرير الكطني حيث منحت جيش التحرير الكطني الرتب

العسكرية ك قسمتو إلى كحدات ،ك منحت عبلمات لمجنكد باإلضافة إلى األجر الشيرية )(42كما منحت

بعدا نظاميا مكحدا لجيش التحرير في كامؿ كاليات الكفاح بالقطر الجزائرم ،كالذم سف قكانيف محددة ،ال
يتعداىا المجاىد ،كيرجع إلييا جميع القادة).(43

كقد تـ التنظيـ اإلقميمي لجيش التحرير الكطني بناء عمى معطيات التجربة إلى ست كاليات بدال

مف ست مناطؽ ،كاليدؼ مف ىذا التقسيـ الدقيؽ ىك التحكـ الجيد في كؿ النشاطات كالتحركات كتكفير
نكع مف التعاكف كالتنسيؽ بيف مختمؼ أنحاء القطر الشاسع ).(44

• إدارم :ىيكمت كثيقة الصكماـ التراب الكطني إداريا مف خبلؿ تقسيميا المناطؽ التاريخية إلى
كاليات حيث أضافت الكالية السادسة إلى قائمة الكاليات الخمس كبذلؾ أصبح القطر الجزائرم مقسما إلى

ستة كاليات ككاف اليدؼ مف ذلؾ ىك شمكلية الثكرة عبر كامؿ ربكع الكطف ''. :المطمكب مف رؤساء

الكاليات أف يحرصكا عمى تنفيذ األكامر كالتعميمات التالية بدقة طبقا لمق اررات التي اتخذتيا ىيئة
المسئكليف لمقاطعات كىراف الجزائر العاصمة الشماؿ القسنطيني ،بالد القبائؿ ،الصحراء ،أثناء
االجتماع المنعقد في 20أكت ،1956تقسيـ الكاليات)...''.(45

• سياسي :رسمت صكرة عامة حكؿ البكادر السياسية لمحالة التي سبقت مؤتمر الصكماـ ،حيث

جاء في الكثيقة" :أصبحت جبية التحرير الكطني رغـ ككف نشاطيا سريا ىي المنظمة الكطنية الحقيقية

الكحيدة .كنفكذىا في عامة القطر الجزائرم كاقع ال يقبؿ كال يتجادؿ فيو أحد )".(46
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كما تطرقت إلى بكادر العمؿ السياسي التي خططت في المنياج السياسي لمؤتمر كادم الصكماـ

كذلؾ بتخطيط األىداؼ كالشركط السياسية التي يجب إتباعيا .كاف االنتصارات التي حققتيا جبية التحرير
الكطني في ظؿ فترة كجيزة ،ألغت مف خبللو مفعكؿ مختمؼ التيارات السياسية التي تتقاسـ الساحة الكطنية

المطركحة .فأيقظت بذلؾ مشاعر الكطنية المترسبة في كجداف الشعب الجزائرم كبعثت فيو ركح الشعكر
بمسؤكلية استرجاع كرامتو المداسة ).(47

أكدت كثيقة الصكماـ عمى فعمية كتمثمية جبية التحرير الكطني لمشعب الجزائرم ،حيث'' أصبحت

جبية التحرير الكطني رغـ ككف نشاطيا سريا ىي المنظمة الكطنية الحقيقية الكحيدة .كنفكذىا في

عامة القطر كاقع ال يقبؿ كال يتجادؿ فيو أحد ،ففي فترة مف الزمف القصيرة كقفت الجبية عمى التفكؽ

عمى سائر األحزاب السياسية المكجكدة منذ عشرات السنييف)''.(48

• تنظيمي :نظمت الكثيقة شرائح المجتمع الجزائرم فمنحتيـ مراكز القيادة ككظائؼ ،سياسية،

كاعبلمية كاجتماعية ،كصحية باإلضافة لمنحيـ رتب شيرية مقابؿ الكظائؼ كالخدمات التي يقدمكنيا،

حيث جاء في الكثيقة'' :كيتألؼ مركز القيادة مف الرئيس السياسي كالعسكرم ،كممثؿ السمطة المركزية

لجبية التحرير الكطني...كىناؾ مراكز قيادية لمكالية ،كالمنطقة ،الناحية كالقسمة )''.(49

أكد مؤتمر كادم الصكماـ أف مبدأ القيادة الجماعية ضركرة الزمة لتمكيف جبية التحرير الكطني مف

القضاء نيائيا عمى عبادة الشخصية ،ك محاربة المغامريف كالعمبلء بجميع أنكاعيـ).(50

• إعالمي -دعائي :كذلؾ مف خبلؿ إعداد جميع الكسائؿ اإلعبلمية مف أجؿ تدكيؿ القضية الجزائرية
كطرحيا أماـ المحافؿ الدكلية ،كتكذيب االدعاءات الفرنسية المغرضة في حؽ الثكرة الجزائرية .مف خبلؿ
تكضيح الجك السياسي بطرؽ جديدة ،فاإلعبلـ في كثيقة الصكماـ يرل أف كسائمو يجب أف تككف قادرة

عمى الرد بسرعة عمى مناكرات العدك الرامية إلى تأييد التقسيـ كنشر أسباب الخبلؼ كالنزاع في أكساط

الجماىير قصد عزليا عف جبية التحرير .كاف رجؿ اإلعبلـ في منظكر كثيقة الصكماـ ،ال يقتصر عمى
تمقي األخبار كصياغتيا كنشرىا ،في أكساط الشعب كلكنو يجب أف يككف سريع البديية كاسع المعرفة كذا

قدرة عمى االستيعاب كالتحميؿ كالتمييز .ألجؿ ذلؾ يجب أف تتكفر فيو شركط أساسية أىميا التشبع
بإيديكلكجية جبية التحرير الكطني كاالستعداد لمتضحية بكؿ شيء مف أجؿ تجسيدىا عمى أرض الكاقع .

كألف مؤتمر الصكماـ الحظ أف الثكرة قطعت خطكات حاسمة في تاريخييا كأنيا في حاجة إلى

تعميـ فمسفتيا .قرر مضاعفة عدد المراكز اإلعبلمية كتزكيدىا يكؿ ما تحتاج إليو مف إمكانيات مادية

كبشرية .حيث قرر إصدار" المقاكمة الجزائرية "ك" المجاىد "المساف المركزم لجبية التحرير الكطني .كما
أعطى محررم الكثيقة التكجييات بمضاعفة الجيد مف أجؿ رفع مستكل الدعاية الثكرية بحيث تتجاكز

رسالتو الكطنية كتشؽ طريقيا نحك الرأم العاـ العالمي الذم بدأ فعبل ييتـ بما يجرم في الجزائر ).(51حيث

جاء في كثيقة الصكماـ":إكثار مراكز الدعاية كتزكيدىا بآالت الكتابة كالطباعة كالكرؽ...كؿ منشكر أك
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تصريح أك حديث أك نداء مف قبؿ الجبية التحرير الكطني أصبح لو صدل في المحافؿ الدكلية ،لذا

يجب أف نعمؿ كنحف شعك ار بالمسؤكلية كبشرؼ السمعة العالمية)...".(52

كاف الحديث عف الظركؼ العامة التي انبثقت فييا كثيقة الصكماـ يعني الحديث عف عاـ كنصؼ

مف عمر الثكرة .ككذلؾ تكضيح المكقؼ الفرنسي إزاء تطكر ىذه الظركؼ .مما يساعد عمى فيـ الكثير
مف الق اررات التي احتكتيا .ككنيا ترجمة لكاقع الثكرة التحريرية كاستجابة لتطكرات سياسة كعسكرية .كقد

ركز في ىذا العنصر عمى السداسي األكؿ مف سنة ، 1956إلبراز التطكرات الجديدة عمى الصعيد الكفاح
السياسي كالعسكرم كمف أىـ ىذه التطكرات.
• عمى الصعيد الداخمي

• كاف ألحداث  20أكت ، 1955مفعكؿ كبير لمكصكؿ إلى عقد المؤتمر ،حيث اتسعت الثكرة

كشممت معظـ التراب الجزائرم ).(53كفي أكائؿ سنة  1956استطاعت الثكرة أف تتخمص مف كثير مف
الصعاب كالمشاكؿ كتتخطى العكاقب .كما استطاعت أف تتغمغؿ إلى أعماؽ الطبقات الشعبية ،كتقكم
نفكذىا كسيطرتيا كتدعـ مركزىا ).(54

• انضماـ التشكيبلت السياسية إلي الثكرة منذ منتصؼ جانفي ،1956كمطالبة جمعية العمماء

المسمميف بضركرة االعتراؼ باالستقبلؿ ،إضافة إلى انضماـ فرحات عباس إلى الثكرة ،كذالؾ كالتحاقو
بالقاىرة في أفريؿ ) 1956.(55حيث أدلى فرحات عباس بتصريح خبلؿ ندكة صحفية أعمف فييا عف

التحاقو بجبية التحرير الكطني جاء فيو ":اليكـ ال يمكنني أف أفعؿ شيء داخؿ بالدم ،كال في فرنسا ،لقد
طرقت كؿ األبكاب كتكممت مع كؿ رجاؿ السياسة عمى احتماؿ أف يفيمكني ...خركجي يبرىف عمى األقؿ
ألبناء كطني أنني تخميت عف مساندة سياسية غير فعالة ،كالتي تدفع نحك الفكضى في بالدم...أحمد
فرنسيس كأنا ننظـ ببساطة إلى المنظمة التي تكافح مف أجؿ تحرير الجزائر ،ألنو لـ يعد ىناؾ أم
مخرج أخر)...".(56

• االلتحاـ الشعبي كااللتفاؼ حكؿ جيش كجبية التحرير الكطني تأكيد المقكلة البطؿ الشييد العربي

بف مييدم''ساعدكني عمى إنزاؿ الثكرة إلى الشارع كأنا سأضمف ليا النجاح '' كقد ساعد ىذا اإللتحاـ

عمى تطكير أساليب الكفاح المسمح ،خاصة المدف إذا بدا استعماؿ القنابؿ في العاصمة ،بداية مف جكاف
1956.كمف جانب آخر شرعت جبية التحرير الكطني في إنشاء المنظمات الجماىيرية لييكمة مختمؼ

شرائح المجتمع إلعطاء الثكرات بعدىا الشعبي فشيدت سنة  1956ميبلد اغمب ىذه التنظيمات ).(57حيث
اقترح عباف رمضاف مف أجؿ أتاحو الفرصة لكؿ فرد لممساىمة في حركة التحرير الكطنية ،كقاـ بالنشاء
االتحاد العاـ لمتجار الجزائرييف ،كاالتحاد العاـ لمطمبة الجزائرييف ،كاالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ككاف
غرضو تأكيد حضكر الشخصية الجزائرية في جميع المياديف كفي جميع األكساط االجتماعية).(58
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• في مطمع سنة  1956استعمؿ االستعمار الفرنسي أبشع الكسائؿ كأطمؽ العناف لمجيش الفرنسي

الذم تزايد عدده بشكؿ سريع بمغ تعداده في شير مارس مف نفس السنة مائة كتسعيف
ألؼ190.000جندم في الحدكد الجزائرية التكنسية ،كالحدكد الجزائرية المغربية).(59

• اإلضراب الكطني العاـ في جكيمية  1956أثبت ىذا اإلضراب الذم التزـ بو الشعب الجزائرم

طبقا لنداء كتعميمات جبية التحرير الكطني ،كأكدت ىذه اإلضرابات لمرأم العاـ العالمي الطبيعة التمثمية

لجبية التحرير الكطني قبيؿ انعقاد الدكرة 11لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ).(60

• أسست الجبية في أكاخر فيفرم مف عاـ 1956إلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف كما أسست الجبية

في أكائؿ النصؼ الثاني مف سنة " 1956االتحاد العاـ لمتجار الجزائرييف" ،كقامت كمتا المنظمتيف بأدكار
ىامة في النشاط الفدائي ،الذم نظـ داخؿ مدينة الجزائر ،ككذلؾ عممتا عمى جمع األمكاؿ لفائدة جبية

التحرير الكطني).(61

• قامت السمطات االستعمارية بالحد مف اليجرة نحك الخارج كمراقبة الجزائرييف المتكجييف نحك

فرنسا بمكجب قرار 14فيفرم  1956الذم أنشأه الديكاف الجزائرم لميد العاممة ميمتو تنظيـ حركة تنتقؿ
العماؿ كأصبح السفر يخضع إلجراءات خاصة كلـ يستثني ذالؾ حتى الفرنسييف فقد صدر قرار أخر في
15جكاف  1956يقضى بالحصكؿ عمى رخصة السفر إلى الخارج ميما كاف السبب ).(62

• انحصار الكفاح في بعض المناطؽ المنعزلة مف الكطف .كانت فرصة سانحة لمجيش الفرنسي مف

تركيز جميع كسائمو لقمع الثكرة .كبذالؾ لـ تتمكف المناطؽ المقاتمة القميمة مف مد يد العكف إلى بعضيا
البعض كلـ تستطيع تنسيؽ عماليتيا .كال حتى االستفادة مف التجارب الحربية لكؿ منيا .كأكثر مف ذلؾ
فإف استشياد المبكر لمقائديف البارزيف ديدكش مراد كمصطفى بف بكلعيد زاد الكضع تفاقما).(63
• عمى الصعيد الخارجي

• أما عمى الصعيد الخارجي فإف الحككمة قد بدأت في انتياج سياسة جديدة إزاء مستعمراتيا فبعد

اضطرارىا إلى التخمي عف مستعمراتيا في أسيا قررت رفع يدىا عف تكنس كالمغرب لتزيد تشبثا
بمستعمراتيا بالجزائر ).(64

• مظاىرات الطمبة الجزائرييف في باريس بتاريخ  23فيفرم  1956يعني نقؿ الثكرة إلى التراب

الفرنسي كالتي كانت عامؿ مساعد عمى رفع معنكيات الجزائرييف داخؿ الكطف ،باإلضافة إلى تحريؾ
الرأم العاـ العالمي لمساندة القضية الجزائرية.

• منح االستقبلؿ لممغرب في 02مارس ثـ تكنس في 20مارس 1956كىذا بفضؿ تأثير الثكرة

الجزائرية عمى الحككمة الفرنسية.
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• إجراء مجمكعة الدكؿ اإلفريقية األسيكية في األمـ المتحدة في شيرم مام-جكاف سمسمة مف

المباحثات ).(65حكؿ القضية الجزائرية أسفرت عف طرح القضية الجزائرية ألكؿ مرة عمى مجمس األمف،
كرغـ رفضو إال أنو اعتبرىا قضية دكلية ،كىذا في حد ذاتو انتصار خارجي.
مف خبلؿ استعراض الظركؼ الداخمية كالخارجية لمثكرة ،نصؿ إلى نتيجة حتمية كىك أف التقاء

قادة الثكرة كاف عمى أعمى مستكل أكثر مف ضركرم لتقيـ عاـ كنصؼ مف الكفاح المسمح ).(66

تطرؽ ميثاؽ الصكماـ إلى عدة قضايا مغاربية في عدة فقرات ،حيث عالج في أحدل فقارتو ،التي

كاف عنكانيا ىك":دركس مف التجارب التكنسية المغربية )".(67اإلستراتجية الفرنسية تجاه بمداف المغرب

العربي خاصة تكنس كالمغرب لمقضاء عمى الثكرة التحريرية .عمى الرغـ مف األزمات التي عانت منيا

فرنسا في الفترة التي اندلعت فييا الثكرات في المغرب العربي حيث كصفتيا الكثيقة بسمسة مف اليزائـ
حيث جاء في الكثيقة ":إف ىذه السياسة التي ليست ليا أسس كاقعية قد أسفرت بالخصكص عف

سمسة مف اليزائـ التي تعاقبت بسرعة في كؿ المياديف :االستياء في فرنسا -حركات اإلضراب مف

العماؿ -ثكرات التجار )... ".(68

كعمى الرغـ مف فشؿ السياسة العسكرية التي منيت بيا السياسة االستعمارية الفرنسية في القارتيف
األسيكية كاإلفريقية ك اضطراب األكضاع اإلفريقية ،فقد راىنت الحككمات الفرنسية المتعاقبة عمى

االحتفاظ بالجزائر ميما كمفيا ذلؾ عمى مختمؼ األصعدة اقتصاديا كماديا كبشريا .كفي اتجاه تعميؽ

ممارسة ىذا المبدأ عمدت اإلدارة االستعمارية بكؿ الكسائؿ المتصاص االضطرابات في كؿ مف تكنس
كالمغرب حتى ال تتحكؿ إلى حرب حقيقية تقكد منطقة الشماؿ اإلفريقي إلى مرحمة جديدة حيث ،جاء

التغير المفاجئ في أسمكب التعامؿ مع الكاقع في كؿ مف تكنس كالمغرب ،كبالنظر إلى الظركؼ

المستجدة شرحت كثيقة الصكماـ بعض األسباب اإلستراتيجية التي دفعت فرنسا إلى تعجيؿ بالبحث عف

حمكؿ مبلئمة لتدارؾ تفاقـ األكضاع في البمديف تكنس كالمغرب انطبلقا مف االعتبارات التالية:

• منع قياـ جبية حقيقة بيف الثكار المغرب العربي كالثكرة الجزائرية كالحيمكلة دكف تبمكر االتجاه

الداعي إلى تكحيد

• الكفاح في نطاؽ شماؿ إفريقيا ،كبالتحديد عبر البمداف الثبلثة :الجزائر -تكنس -المغرب.
• عزؿ الثكرة الجزائرية محميا كاقميميا كذلؾ لما يمثمو طابعيا الشعبي مف خطكرة عمى الصعيديف

المغربي كاإلفريقي.

كىكذا سمحت المفاكضات التي فتحت مع الزعماء البمديف الشقيقيف تكنس كالمغرب بإخراجيما مف

دائرة الكفاح المسمح فتحممت أعباء الثكرة الجزائرية رغـ إمكانية السير عمى نفس الدرب بالنسبة لمبمديف .
كمع نجاح سياسة التجزئة التي كاجو بيا المستعمر الكضع في المنطقة فقد كاف مف الخطأ تكقع التمتع

باستقبلؿ حقيقي في ظؿ بقاء الجزائر تحت الييمنة االستعمارية ).(69كفي ىذا السياؽ عبر محررم الكثيقة
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كقالكا '' :كانو لخطأ فاحش كضالؿ بعيد أف يعتقد أحد أف باستطاعة المغرب كتكنس التمتع باستقالؿ

حقيقي إذا ما بقيت الجزائر رازحة تحت نير االستعمار )''.(70

كفي عنصر أخر جاء تحت عنكاف'' :اتحاد شماؿ إفريقيا''تطرؽ محررم الكثيقة مف خبللو،

لكصؼ الشعب الجزائرم بأنيـ شعب مخمص لمكحدة كالتضامف المغاربي حيث جاء في الكثيقة مايمي '':
فيـ شماؿ إفريقيكف مخمصكف يتعمقكف تعمقا شديدا كمتبص ار بالتضامف الطبيعي الضركرم بيف بمداف

المغرب الثالث''كأنيا'' مجمكعة كاممة تؤلفيا الجغرافية كالتاريخ كالمغة كالحضارة كالمصير )''.(71

اختتـ المؤتمركف ىذا العنصر باالقتناع بضركرة عمؿ الجزائر المستقمة عمى تحطيـ حكاجز التفرقة

التي أقيمت بيف بمداف المغرب العربي ،كعمى تعزيز الكحدة كاإلخاء كالتضامف بيف شعكبيا ،كمف ثـ
تأسيس اتحاد لدكؿ شماؿ إفريقيا ).(72

كفي فقرة أخرل تطرؽ ميثاؽ الصكماـ إلى تضامف الشماؿ اإلفريقي ).(73حيث أشادت الكثيقة مف

خبلؿ ىذه الفقرة باإلنجازات التي حققيا جيش التحرير الكطني كجبية التحرير في القضاء عمى المشاريع

االستعمارية التي بآت بالفشؿ أماـ كفاح القكل كالشديد لمثكار ،كما أشادت بالمساعدة الكبيرة التي قدمتيا

كؿ مف حككمتي تكنس كالمغرب بفضؿ ضغط شعبييما الشقيقيف كالذم كاف عامؿ كبير عمى نجاح
كاستمرار الثكرة ،حيث جاء في الكثيقة'' :لقد فشؿ االستعمار كفشمت مشركعاتو...أماـ تشدد جبية

التحرير الكطني كمكاصمة جيش التحرير الكطني لكفاحو القكم الشديد...كمف جية أخرل فإف حككمتي
تكنس كالمغرب قد كقفتا ،بفضؿ ضغط الشعبيف الشقيقيف )...''.(74كىذا ما يدعك جبية التحرير الكطني

إلى التحفيز كالتشجيع عمى:

• تنسيؽ السعي الحككمي بيف البمديف الشقيقيف لمضغط عمى الحككمة الفرنسية في الميداف

الدبمكماسي.

• تكحيد النشاط السياسي بإنشاء لجنة تنسيؽ بيف األحزاب الكطنية الشقيقة كجبية التحرير الكطني .

كذلؾ عف طريؽ:

• إنشاء لجاف شعبية لتأييد الثكرة الجزائرية.

• التدخؿ بمختمؼ الكجكه في جميع المناطؽ.
• االتصاؿ الدائـ بالجزائرييف المقيميف في المغرب كتكنس لمقياـ بعمؿ ايجابي مممكس لدل الرأم

العاـ كالحككمة.

• التضامف بيف الييئات النقابية المركزية :االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ كاالتحاد المغربي لمشغؿ

كاالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف.

• التعاكف بيف االتحادات الثبلثة لمطمبة.

• تنسيؽ نشاط الييئات االقتصادية الثبلث).(75
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خاتمة :
بعد ىذه الدراسة التحميمية تبيف لنا أف نصكص كمكاثيؽ الثكرة الجزائرية المتمثمة في بياف أكؿ

نكفمبر ،1954كميثاؽ الصكماـ 1956ىي المرجعيات التاريخية لمدكلة الجزائرية ،كالمصدر األساسي
الذم يزكد الباحث بالحقائؽ التاريخية ،كالتي مف خبلليا يمكنو أف يدرؾ اإليديكلكجية الحقيقية التي كانت
ترتكز عمييا جبية التحرير الكطني كالثكرة الجزائرية .ككيؼ تـ التحضير لمثكرة التحريرية في إطارىا

المغاربي ،كما تعد ىذه المكاثيؽ القاعدة النظرية التي مف خبلليا سطرت األىداؼ لتأسيس كبناء الدكلة

الجزائرية بعد استرجاع السيادة الكطنية .كما تزخر المكاثيؽ كالنصكص األساسية لمثكرة الجزائرية مف خبلؿ
مضامينيا بكثير مف األبعاد كالمفاىيـ كالخصائص السامية التي تميزىا عف باقي مكاثيؽ الحركة الكطنية.
ففي الفاتح مف نكفمبر 1954صدر بياف أكؿ نكفمبر ،الذم يعتبر برنامجا متكامبل يمثؿ في

مضمكنو كثيقة تأسيسية لمدكلة الجزائرية الحديثة ،فيك نتاج جيد لما صدر عف التيار الكطني التحررم
االستقبللي منذ  1962مف نصكص كأدبيات بمكرت خبلؿ ثبلثة عقكد مف الزمف ،الرؤية التحررية كحددت

المكاقؼ المبدئية مف المتغيرات الداخمية كالخارجية محميا ،إقميميا ،كدكليا ،كما أنو يعتبر المنيج األكؿ

الذم سارت كفقو الثكرة التحريرية ،حيث دعا الشعب الجزائرم ككافة الشرائح الكطنية مف جية كشعكب

المغرب العربي مف جية أخرل إلى التكاتؼ جاعبل مف القضية الكطنية القاسـ المشترؾ كالكحيد باعتبارىا
قضية عادلة تستكقؼ الجميع خاصة الضمائر اإلنسانية الحرة باعتبارىا مبدأ تقرير المصير حؽ جميع

الشعكب انسجاما مع مبادئ ضمنيا ميثاؽ األمـ المتحدة ،ليصبح بذلؾ إعبلف أكؿ نكفمبر ذكرل يخمدىا

الشعب الجزائرم مف كؿ سنة في الفاتح مف نكفمبر.

أما كثيقة الصكماـ التي تعتبر ثاني مرجعية تاريخية لمثكرة الجزائرية كلجبية التحرير التي سطرت

لمسار الثكرة ،كأسست لمستقبؿ الدكلة الجزائرية بعد االستقبلؿ ،فقد تمخضت عنيا ق اررات ىامة ككضعت

إستراتيجية جديدة نظمت كىيكمت كمنيجت بيا الثكرة الجزائرية ،كما قامت بإثراء إيديكلكجية جبية التحرير

الكطني حيث غير مفيكميا كحكليا إلى حركة مفتكحة األبكاب ليس فقط لممناضميف الذيف جمعتيـ
إيديكلكجية كاحدة.

كما يمكف القكؿ بأف منيج الصكماـ فتح مرحمة جديدة فقد برىف أف الثكرة التحريرية ىي ثكرة مف

أجؿ تحرير شعكب المغرب العربي ،عمى الرغـ مف استقبلؿ البمديف الشقيقيف تكنس كالمغرب إال أنيا

بقيت تكافح باسـ بمداف شماؿ إفريقيا كما أثبتت لمرأم العاـ العالمي كالمغربي أف الثكرة الجزائرية ،ليست

ثكرة تيدـ كتخرب النظاـ االستعمارم فحسب كلكنيا ثكرة بناء أيضا .أم أف الثكرة الجزائرية لـ تكف

تقتصر عنايتيا عمى خكض معركة تحرير فقط ،كلكنيا كانت في نفس الكقت تييئ لمشركع إعادة بناء

المجتمع كالدكلة الجزائرية الحديثة بعد االستقبلؿ في إطارىا المغاربي.
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