الع ــدد – 60 :جوان 0606

مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
القيم االنسانية للثورة الجزائرية 4591-4591من خالل بيان أول نوفمبر

محمد محمدي

القيم االنسانية للثورة التحريرية الجزائرية 4591- 4591
من خالل بيان أول نوفمبر .4591

The Human values of the Algerian éditorial révolution1954-1962.
Through the statement of the first Novembre 1954.
.1محمد محمدي  ،Mohamed mhamdiقسم التاريخ جامعة محمد بوضياف املسيلةmohamed.mhamdi@univ-msila.dz ،

تاريخ االستالم0808/80/ 80:

تاريخ النشر0808/80/08 :

ملخص:
تعتبر الثورة التحريرية الجزائرية  ، 1500-1590واحدة من أكبر وأهم الثورات التحررية التي شهدها العالم
في منتصف القرن العشرين ،ليس لطول أمدها أو ضخامة نتائجها وانعكاساتها وما حققته من انتصارات
عسكرية وحربية تجاه أعتى قوة عسكرية في العالم فحسب ،بل لعدالتها وإنسانيتها التي كرستها هذه الثورة
ً
ً
منهاجا ودستورا لها ،من أجل االهتداء بمعامله والسير على خطاه في مواثيقها وأدبياتها كما في املمارسات
اليومية للمناضلين واملجاهدين ،وهو ما تضمنه أول ميثاق إيديولوجي للثورة التحريرية ممثال في بيان أول
نوفمبر .1590
وبناء عليه ستعالج الدراسة التي بين أيدينا ،واحدة من أهم املبادئ والقيم التي حملها أول دستور للدولة
الجزائرية ،وسعى الى تكريسها في أدبياته املستقبلية وممارساته امليدانية ،وهي القيم اإلنسانية وإسقاطاتها
في مشروع الثورة التحريرية؛ التي وإن كانت مستمدة من تعاليم الشرع اإلسالمي ومصادره األصيلة ،فإنها
تبقى ذات بعد إنساني يتجاوز في آدميته وإنسانيته االنتماءات السياسية والحدود القطرية وحتى
املعتقدات الدينية.
كلمات مفتاحية :بيان أول نوفمبر ،.4591القيم االنسانية ،.الثورة التحريرية ،.السلطات الفرنسية،.
الجزائر.

Abstract:
The Algerian liberation revolution is one of the greatest and most important revolutions
which the world witnessed it in the twentieth century, not because of its length or
enormousness of its results and repercussions or the achievements of its military victories
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against the most powerful military in the world, but because of the justice and humanity that
was enshrined in its program and constitution in order to follow their standards and to
respect them in its practices and actions. This is what was included in the first ideological
document of the liberation revolution represented in the statement of the first of November
1954.
Therefore, the following study deals with one of the most important principles and values
that the first constitution of the Algerian state carried out and tried to apply it in his future
field practices, namely human values and their projections in the project of the liberation
revolution; although they are derived from the teachings of Islamic law and its authentic
sources, they stay having a human dimension that exceeds in their humanity the political
affiliations, national borders and even religious beliefs.
Keywords: Values; humanity; Algerian revolution; statement of first November 1954; Algeria.
مقدمة:
يعتبر بيان الفاتح نوفمبر 1590؛ أول وأهم وثيقة منظرة لفكر الثورة التحريرية الجزائرية،
باعتبار هذا األخير أول األدبيات التي أعطت هذه الثورة نهجها الفكري وتوجهها اإليديولوجي
الخالص ،والذي حمل في طياته وبين أفكاره وثناياه العديد من املبادئ والقيم ،التي عبرت وبوضوح
عن األبعاد الحضارية الدينية واإلنسانية للدولة الجزائرية في ماضيها وحاضرها ،كما أعطى هذا
البيان الثورة الجزائرية املالمح الكبرى التي ستبنى على أسسها الدولة الجزائرية املستقبلية ،وال أدل
على القيم العديدة التي وردت ضمن هذا البيان املرجعي ،والدستور الضابط ملالمح الدولة
ا لجزائرية خالل مرحلة الثورة وما بعد الثورة ،هذه املبادئ و القيم اإلنسانية هي التي عبرت بجالء
َ
ووضوح تامين عن التوجه اإلنساني للثورة الجزائرية في مواثيقها وممارساتها ،وفي ذلك رد كاف على
الدعاية اإلستعمارية التي صورت هذه الثورة في صورة اإلرهاب الهمجي والتطرف األعمى ،الذي تقوده
ثلة من اللصوص واملشبوهين من قطاع الطرق واملأجورين .ومن هذا املنطلق جاء بيان الفاتح نوفمبر
ً
ً
 ،1590ليرد على كيد الكائدين مكرسا أبعادا وقيما إنسانية للثورة الجزائرية ،جعلت من هذه األخيرة
قدوة ونبراسا لجميع الحركات التحررية في العالم.
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ومن بين القيم واألبعاد اإلنسانية التي حملها نص بيان الفاتح نوفمبر  1590كمشروع للدولة
الجزائرية املستقبلية نجد( :قيمة الحرية ،قيمة السلم ،قيمة الحرية في املعتقد ،قيمة العدالة...الخ) ،وهي
التي تؤكد على االنتماء التاريخي والحضاري للدولة الجزائرية الضاربة جذورها في مرجعيات األمازيغية
والعروبة واالسالم ،وعليه سنحاول في هذه الدراسة الوقوف عند أهم االبعاد والقيم اإلنسانية الواردة في
بيان الثورة التحريرية ،والتي لم تنل حظها من البحث والدراسة ،ومن أهم هذه القيم نذكر :قيمة الحرية،
قيمة السلم ،قيمة الوحدة الوطنية ،قيمة حرية املعتقد...الخ.
-1قيمة الحرية:
ً
ً
تعتبر الحرية اإلنسانية حقا طبيعيا ومتأصال في النفس البشرية ،فقد كفلتها مجمل العقائد
واألديان السماوية لإلنسانية بالوجوب والوجود ،كما أقرتها باملقابل جميع القوانين واملواثيق الدولية
والوضعية االنسانية ،من خالل العمل تجسيدها وحمايتها والتأكيد على حفظها من كل ما يتهددها ،وذلك
بسن القوانين والضوابط التي تنظم العالقات اإلنسانية ،وتحمي وتحافظ كذلك على النفس البشرية من
كافة األخطار الخارجية ضمانا ألمنها وسالمتها( .بولر ،د.ت ،ص)108:
وبناء على ذلك فالحرية املنشودة من قبل عموم الجزائريين خالل الفترة اإلستعمارية - 1008
 ،1500ال هي باملطلب الفلسفي وال هي بالحلم امليتافيزيقي (الغول ،0810 ،ص ،)109 :بل هي
استهداف حقيقي وموجه من أجل تجسيد وتحقيق املطلب التاريخي الرئيس بالنسبة لجموع
الجزائريين والجزائريات (بوالطمين ،1550 ،ص ،)85:الذين دأبوا بكافة الوسائل املتاحة أمامهم،
ألجل تقويض السيطرة الفرنسية وطرد املستعمر من على األرض الجزائرية ،سيما بعد أن جعل هذا
ً
ً
األخير من أهاليها وسكانها عبيدا أو بشرا من الدرجة السفلى بعد أن كانوا األسياد فيها وعلى خيراتها،
وذلك ضمن قوالب قانونية وإدارية مختلف ة ،لكنها مجحفة وظاملة في حق أولئك املدنيين واألهالي من
الجزائريين والجزائريات ،وال أدل على هذه القوانين العنصرية التي سلطت من قبل اإلدارة الفرنسية
ضد الجزائريين ،من "قانون األهالي" (أنظر التعليق رقم()81مرتاض ،د.ت ،ص )00:الذي جعل من
الجزائريين األصليين في هذه البالد بمنزلة" األنديجان" ،أو السكان من الدرجات واملراتب االجتماعية
السفلى باملجتمع الجزائري خالل الفترة االستعمارية( بوعزيز ،0885 ،ص.)10 :
وفي ظل الواقع العنصري املسلط على الجزائريين من لدن السلطات الفرنسية خالل املرحلة
االستيطانية الطويلة ،واملرفقة بالوعود واملناورات السياسية واالقتصادية الكاذبة التي انتهجتها
اإلدارة الكولونيالية بالجزائر ،في أشكال وألوان مختلفة من املشاريع الوهمية واإلصالحات
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االجتماعية املوجهة لصالح األهالي الجزائريين ،فقد قرر الوطنيون الجزائريون هذه املرة تحقيق
اإلجماع من أجل وضع حد نهائي وأخير ،لكل املراوغات والتالعبات التي ما فتئت تنظمها اإلدارة
ً
اإلستعمارية الفرنسية في الجزائر ،والتي راح ضحية لها املاليين من الجزائريين اآلملين في التوصل إلى
حل سلمي ونهائي للقضية الجزائرية ،وفقا ملا تمليه الطرق والوسائل القانونية واملبادئ اإلنسانية
السلمية( .العلوي ،د.ت ،ص)01:
وفي ظل األوضاع املتدهورة التي شهدها املجتمع الجزائري خالل الحقبة االستعمارية- 1008
 ،1500والتي شملت كافة مجاالته :ال سياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،...فقد آثرت
الثلة النوفمبرية اتخاذ قرارها التاريخي باإلعالن عن العمل املسلح كخيار راديكالي ونضالي للقضاء
على النظام االستعماري ،ومن أجل تجسيد األهداف واآلمال التحررية املسطرة ،من قبل النخبة
الوطنية منذ فترة زمنية طويلة ،فقد قررت الثلة املناضلة من الجزائريين النوفمبريين ضرورة اإلعالن
عن العمل املسلح كحلقة وصل لربط املاض ي باملستقبل ،وما قبل الثورة بما بعدها...،في مبادرة
فريدة من هؤالء بأخذ زمام املبادرة الثورية العسكرية ،ونقل ملف الوطنية الجزائرية من مستوى
الجدال والن قاش السياس ي إلى ميدان الكفاح املسلح ،...وهو الذي سيحسم وبشكل نهائي مصير
ومستقبل البالد ،ويسعى من أجل القضاء على النظام االستعماري وبصفة نهائية (قاسمي،0810 ،
ص.)18:
وفي هذا التوجه املعلن ،رد واضح وصريح على دعاة القطيعة الثورية مع النضاالت التحررية
السياسية القديمة ،والتي افترى منتسبوها أن الثورة التحريرية بإعالنها للكفاح املسلح كخيار راديكالي ضد
النظام االستعماري الفرنس ي ،إنما هو في الحقيقة قطيعة واضحة مع النضاالت السياسية السابقة ،التي
قادتها النخبة الوطنية بواسطة األحزاب والتيارات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية ،وهو ما فندته
املواثيق الثورية املختلفة التي أكدت استمرارية الجهود التحررية والنضالية ،التي أثبتت التطور التاريخي
الحاصل في أشكال وأنماط املطلبية التحررية للشعب الجزائري ،عبر املراحل اآلتية" :املقاومة الشعبية"،
"املقاومة السياسية"" ،املقاومة امل سلحة" ،وكلها أشكال للمطالب الوطنية الخالصة من أجل تحقيق غاية
ً
الحرية واالستقالل واقعا ملموسا لعموم األهالي الجزائريين ،وهو ما عبر عنه البيان بنص صريح ،جاء فيه:
« ...إن حركتنا موجهة فقط ضد االستعمار ،الذي هو العدو الوحيد األعمى ،والذي رفض أمام وسائل
الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية(.»...وزارة اإلعالم ،1595 ،ص)80:
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وكما تجدر اإلشارة هنا ،أنه وفي ظل األوضاع السائدة لم يبق من خيار لدى الوطنيين
الجزائريين ،إال في إقرار العمل املسلح كوسيلة ملجابهة الواقع االستعماري ،والقضاء على النظام
الجائر املسلط على الجزائريين منذ ما يزيد عن القرن وربع القرن ،وهو ما ركزت عليه أغلب
النصوص الثورية واألبحاث التاريخية املعاصرة لهذه األحداث ،وال أدل على ذلك مما ورد في تفسير
منطقي من الدكتور "سليمان الشيخ" في قوله « :لقد صور لنا بيان أول نوفمبر  ،4591الحالة
الهابطة للحركة الوطنية ،وهي تفقد كل ش يء ،وتدخل مرحلة اليأس التام عشية اندالع الثورة،...
وهكذا فقد أصبح العنف الثوري هو األمل الوحيد ،النتزاع الحق وتحقيق النصر ،وهو مقرون
بضرورة اجتماعية وحياتية ،ومشروعية وطنية وإنسانية في نظر املستعمر ،ضمن كلية منسجمة
والزمة ومبررة بين الوسيلة والغاية»( .الشيخ ،0880 ،ص ،009 :خالد ،د.ت ،ص)08 :
وفي املقابل من ذلك أيضا ،نجد أن قادة "جبهة.ت.و" لم يبادروا إلى إغالق باب األمل في إيجاد
مخرج سلمي ومشرف للقضية الوطنية ،والسعي إلى فض النزاع القائم مع الفرنسيين بالطرق
ً
ً
السلمية والشرعية ،وهو ما ركزت لتحقيقه الطليعة الثورية ليكون حال توافقيا بين الطرفين
املتنازعين (الفرنس ي والجزائري) ،أين تجلت املبادئ الفكرية والقيم الوطنية ،كعناصر أساسية
ضمن أدبيات ونصوص الحركة الوطنية والثورية ،وعليه فإن املبادئ واألسس الواردة ضمن بيان
أول نوفمبر  ،1590قد جمعت بين مبادئ الكفاح املسلح ومبادئ الثورة اإلنسانية واألخالقية التي
تندرج في صميم تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف(.مجاود ،0880 ،ص)19 :
ومما سبق ذكره؛ نستنتج أن الثورة التحريرية الجزائرية وبالرغم من املمارسات والتجاوزات
ً
الالإنسانية للسلطات السياسية والعسكرية الفرنسية بالجزائر ،وطيلة ما يزيد عن  109عاما من
اإلبادة واالضطهاد املتواصل إزاء األهالي واملدنيين الجزائريين ،فقد آثرت الطليعة الجزائرية الثورية
العمل من أجل تحقيق واسترداد الحرية املسلوبة من الجزائريين بوسائل الكفاح املسلح الشرعي،
كما أنها لم تهمل في الوقت ذاته جميع الفرص املتاحة من أجل حل القضية الوطنية الجزائرية
بالطرق والوسائل السلمية ،التي ستجنب الطرفين فاتورة أضخم من الخسائر في األرواح واملمتلكات،
وهو ما نجد تجسيده في الواقع العملي واملمارساتي للثورة التحريرية الجزائرية ،1500-1590من
خالل ثنائيتي :التدويل في النصوص واملواثيق واملمارسة في امليدان.
-0قيمة السلم:
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منذ اللحظات األولى لإلعالن عن انطالق شرارة أحداث الثورة التحريرية الجزائرية في الفاتح
نوفمبر ،1590وما واكب هذه األحداث من تطورات على املستويات الداخلية والخارجية ،وأعمال
عسكرية ضد املصالح االستراتيجية الفرنسية بالجزائر ،والدعاية االستعمارية الفرنسية تحاول
جاهدة وبكل وسائلها وإمكانياتها اإلعالمية والدعائية املتاحة (أنظر التعليق رقم ()80مرتاض ،د.ت،
ص-ص ،) 09-00:من أجل طمس وتشويه حقيقة الثورة التحريرية الجزائرية ،التي تهدف ألجل
استرداد الحرية املسلوبة بالقهر والعدوان من املدنيين الجزائريين من لدن اآللة االستعمارية
الفرنسية ،وذلك عبر الوسائط الشرعية والوسائل املختلفة للكفاح املسلح ضد اإلستعمار
الفرنس ي ،وهو الكفاح الذي اشتركت وتماثلت في االعتماد عليه العديد من الثورات والحركات
التحررية الناشئة في أنحاء العالم املضطهد من قبل القوى االستعمارية الحديثة (لونيس ي،0810 ،
ص ،) 110 :ومن أجل الوقوف على حقيقة ترجيح قيمة السلم ،كهدف وغاية إنسانية ضمن مواثيق
وممارسات الثورة التحريرية الجزائرية ،فتجدر بنا اإلشارة إلى روح السلم التي تركتها الوثيقتان
اإلنسانيتان العامليتان الشهيرتان "إعالن حقوق اإلنسان" و"مبادئ الثورة الفرنسية الشهيرة ،"1905
والبصمات التي ظهرت لهتين الوثيقتين ضمن أدبيات ونصوص الحركة الوطنية الجزائرية وأحزابها
السياسية أوال ،ثم من خالل األدبيات واملواثيق الثورية والتي يعد بيان الفاتح نوفمبر  1590أبرز
وأهم هذه األدبيات عل ى اإلطالق ،كما أن لهذه النصوص الثورية عالقة وطيدة مع النصوص
االنسانية العاملية ،وهو ما وضحته املبادئ االنسانية التي حملتها العديد من مواثيق الثورة التحريرية
وعالقتها الوطيدة مع أغلب املواثيق االنسانية الدولية التي تهدف إلى حماية الحقوق األساسية
لإلنسان وحفظها من الزوال (بن مالك ،0810 ،ص.)00 :
وبالرغم من النهج األدبي واملمارساتي اإلنساني ،الذي سلكته الثورة التحريرية الجزائرية في
ً
تعاملها مع األطراف الفرنسية عسكرية كانت أو مدنية ،إال أن هذه األخيرة لم تسلم أبدا من سهام
التشويه والتزييف التي ما فتئت توجهها لها الدعاية االستعمارية الفرنسية ،وهي التي حاولت جعل
هذه الثورة التحريرية في صورة للحرب العنصرية والدينية العقائدية ،وذلك ما تصدى له الكثير من
العارفين بخفايا الخطط والنوايا الجهنمية للدعاية االستعمارية الفرنسية إزاء الثورة الجزائرية ،وهو
ما وضحت حقيقته وأهدافه املناضل العديد من الدارسين الذين وضحوا وبرهنوا بأن الثورة
ً
ً
ً
التحريرية الجزائرية ليست ولم تكن يوما حربا عنصرية أو حربا دينية ،بل إن الكفاح املسلح من
طرف الجزائريين ما هو إال وسيلة ضرورية لتحقيق غاية الحرية واالستقالل ،وذلك لن يتأتى إال
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ً
باملواجهة املصيرية وفقا لخيار الثورة التحريرية املسلحة من لدن الشعب الجزائري الذي يكافح
ببسالة من أجل تقرير مصيره ،والنجاة من مخالب العدو الفرنس ي الذي أنكر عليه كامل الوجود من
على هذه األرض ،وسلط عليه كل أنواع القمع والتحقير والطغيان ،وعليه فإن هذه الحرب
ً
االستعمارية املعلنة من طرف الفرنسيين ،كانت قد فرضت على الجزائريين عنوة ولم تكن هدفا في
حد ذاته بالنسبة لهم(.خالد ،د.ت ،ص)00 :
ومع تسارع وتيرة األحداث العسكرية والتطورات السياسية للثورة التحريرية الجزائرية،
ً
ً
وانتشار أنبائها اقليميا ودوليا ،فقد أضحت مسألة السلمية وتوظيفها في الوسيلة والهدف أحد أهم
األولويات ضمن أجندة وحسابات قادة "جبهة.ت.و" ،وهو ما تم التركيز عليه وبقوة في األدبيات
والنصوص الثورية املستقبلية بالشرح والتعديل ،بهدف إسماع وإيصال صوت الشعب الجزائري
نحو أفاق أوسع على الصعيد الدولي ،سيما بعد أن وضح بيان الثورة التحريرية في بداية اإلعالن عن
ً
العمل املسلح أن القضاء على النظام االستعماري القائم في البالد ،سيكون حتما دون املساس
بالحريات الشخصية أو الجماعية لألوربيين ،أو حتى باملمتلكات الخاصة باملستوطنين والسيما أمالك
املدنيين الفرنسيين ،وهو ما وضح البيان نصه بالقول ...« :إن هدفنا هو القضاء على االستعمار
الذي هو العدو الوحيد األعمى( .»...وزارة اإلعالم ،1595 ،ص)80:
وإضافة إلى ذلك فإننا نجد أن الثورة التحريرية الجزائرية ،قد أعلنت عن مشاريعها اإلنسانية
ً
املوجهة للفرنسيين من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية الوطنية الجزائرية وفقا ملا تمليه الطرق
الشرعية والقانونية في أول مواثيقها ،والخطوة إنما هي عبارة عن مبادرة استباقية من أجل الرد على
األطروحات الدعائية للسلطات االستعمارية الفرنسية ،التي ستحاول من دون شك التمكين للصورة
النمطية السلبية عن واقع األساليب التحررية املنتهجة من قبل الجزائريين ،وجعل هؤالء املجاهدين
الجزائريين في صورة العصابات واللصوص املناهضين لكافة املشاريع املقترحة من لدن السلطات
ً
القائمة ألجل الوصول إلى حل لهذه القضية ،وفقا ملا تمليه القوانين الدولية واألعراف االنسانية،
ً
وهو ما تضمنه نص البيان في القول ...« :وتحاشيا للتأويالت الخاطئة وللتدليل على رغبتنا
الحقيقية في السلم ،وتحديدا للخسائر البشرية وإر اقة الدماء ،فقد أعددنا للسلطات الفرنسية
وثيقة مشرفة للمناقشة ،إذا كانت هذه السلطات تحذوها النية الطيبة ،وتعترف نهائيا للشعوب
التي تستعمرها بحقها في تقريرمصيرها بنفسها»( .وزارة اإلعالم ،1595 ،صص)18-85:
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وفي ذات السياق ،واملتعلق بجهود البحث عن أفق الحلول السلمية للقضية الجزائرية في أول
ً
ميثاق للثورة التحريرية الجزائرية ،فقد بذل قادة هذه الثورة جهودا جبارة من أجل التعريف
بالقضية وإعطائها صبغة قانونية وعاملية ،تتالءم والقوانين الدولية السائدة خالل املرحلة املذكورة،
وهذا في اتجاهات عديدة ومختلفة ،منها ما هو على املستوى الثنائي الفرنس ي -الجزائري ،ومنها ما هو
على املستوى العاملي أي في اتجاه هيئة األمم املتحدة ،أين كانت مطالبة "جبهة.ت.و" لهذه الهيئة
األممية بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء التجاوزات الالإنسانية الفرنسية ضد املدنيين
الجزائريين ،واملوقف اإلنساني للثورة التحريرية الجزائرية من هذه املمارسات ،وذلك ما فسره
الدكتور "عامر رخيلة" باالتجاه السلمي املعلن عنه في البيان الرسمي لهذه الثورة ،في تأكيده بأن
االتجاه السلمي في مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية كان واضحا ومعلنا عنه منذ البداية ،وال أدل
على ذلك من مخاطبة بيان الفاتح نوفمبر  ،1590السلطات االستعمارية الفرنسية واألمم املتحدة
بطرق سلمية وقانونية ،حيث عرض على األولى اقتراحات للمناقشة والتفاوض ،ثم دعى الثانية إلى
تحمل كامل مسؤوليتها في ما يخص معاملة القضية الجزائرية كواحدة من القضايا التحررية السائدة
ً
في العالم وفقا ملا تضمنته نصوص في ميثاق األمم املتحدة( .رخيلة ،0880 ،ص)09:
ومما سبق ذكره نستطيع القول ،أن مبدأ السلم في مشروع الثورة التحريرية الجزائرية من
خالل بيان أول نوفمبر  ،1590قد كان أحد أهم األولويات التي وظفتها "جبهة.ت.و" في حوارها
االنساني املسؤول مع السلطات االستعمارية القائمة في البالد ،من أجل إيجاد مخرج سلمي ومشرف
للقضية الجزائرية ،وفي املقابل من ذلك فقد تميز املوقف الفرنس ي بالرفض لجميع املقترحات
السلمية لـ "جبهة.ت .و" ألجل إيجاد مخرج للقضية الجزائرية ،السبب الذي أدى إلى الفشل املحتم
لجميع املشاريع السلمية لحل هذه القضية ،كما ساهم كذلك في التسويف والتأجيل املستمر وغير
املبرر لحل القضية الجزائرية ،بناء على الخيارات السلمية والقانونية املعمول بها في جميع أنحاء
العالم إلى أجل غير معلن وال محدد.
-0قيمة الوحدة الوطنية:
تعتبر الوحدة الوطنية واحدة من أهم القيم اإلنسانية التي استهدفت تحقيقها الشعوب
واملجتمعات البشرية قاطبة ،وكل ذلك من أجل بناء نفسها والنهوض بأوضاعها الحياتية املختلفة:
السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية ،...والعمل على مجابهة جميع األخطار والتحديات
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الخارجية التي تتهدد أمن وسالمة البالد الداخلية والخارجية ،ألجل تحقيق ذلك فقد حاولت الطليعة
النخبوية الجزائرية توحيد صفوفها ومللمة شتاتها طيلة الفترات النضالية السابقة.
وال أدل على أهمية الوحدة الوطنية في مشروع الثورة التحريرية الجزائرية ،من ذلك الحيز
الهام الذي خصت به هذه القيمة االنسانية في مجمل املواثيق واألدبيات املتعلقة بالكفاح املسلح
منذ بداية الثورة التحريرية والى غاية نهايتها ،والتي يعتبر بيان أول نوفمبر  1590أهم هذه األدبيات
واملواثيق الثورية جميعها ،أين أشار هذا امليثاق املرجعي بالنسبة للثورة التحريرية إلى ضرورة توحيد
الصفوف الوطنية والتكتل بين أبناء الوطن (لوصيف ،0810 ،ص ،)15:من أجل مجابهة القوى
االستعمارية الخارجية التي تهدد مستقبل األمة ومصير الجزائريين بهذه البالد ،وفي ذلك إشارة
صريحة إلى األزمة الع ميقة التي تعيشها الحركة الوطنية الجزائرية وأحزابها السياسية ،من خالل
الدعوة إلى تجاوز دواعي االنقسام والتمزق الداخلي لهذه األخيرة وتغليب املصلحة العليا للوطن،
ألجل القدرة على مجابهة األخطار الخارجية واملتمثلة في قوى االستعمار الفرنس ي الذي جثم على
صدور الج زائريين والجزائريات طيلة املراحل الطويلة السابقة ،وهو ما ورد في نص صريح جاء فيه:
ً
« ...وأمام هذه الوضعية التي يخش ى أن يصبح عالجها مستحيال...إن الوقت قد حان إلخراج
الحركة الوطنية من املأزق الذي أوقعها فيه صراع األشخاص والتأثيرات لدفعها إلى املعركة
الحقيقية» (.وزارة اإلعالم ،1595 ،ص )80
كما نجد أيضا أن املناضل "محمد بوضياف" أحد القادة املفجرين للعمل املسلح ،قد حسم
ذلك التردد الحاصل لدى املناضلين الجزائريين ،في قولته الشهيرة التي وضح من خاللها األسباب
الرئيسية للشقاق الحاصل والحل ألجل تحقيق االتحاد والوحدة ،في قوله« :لقد أبيتم أن تتحدوا
مختارين ،فسنوحدكم مجبرين»( .كمون ،0810 ،ص)00:
وفي النص السابق من بيان أول نوفمبر  ،1590دعوة صريحة من قادة "جبهة.ت.و" إلى جميع
املناضلين واملخلصين للقضية الوطنية الجزائرية ،من أجل تجاوز الخالفات البينية وتوحيد
الصفوف في املعركة الحاسمة ضد االستعمار الفرنس ي ،هذا األخير الذي استغل حالة التشتت
والتشرذم الذي كانت تعيشه النخب السياسية الجزائرية ،ألجل السيطرة على الجزائريين ونقل
عدوى الصراعات السلطوية إلى عامة الجزائريين البسطاء بهدف تمزيق وحدتهم وتشتيت صفوفهم،
وذلك ما حاول قادة الثورة التحريرية من زعماء "جبهة.ت.و" تجنبه وتالفيه منذ البدايات األولى لهذا
العمل املسلح ،من خالل البحث عن صيغ وحدوية وتوفيقية بين جميع هذه األطراف السياسية
تصدر عن كلية العلوم االجتماعية واالنسانية جامعة حممد البشري االبراهيمي برج بوعريريج

194

مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
القيم االنسانية للثورة الجزائرية 4591-4591من خالل بيان أول نوفمبر

الع ــدد – 60 :جوان 0606
محمد محمدي

املتنافرة واملتنازعة فيما بينها ،وهو ما وضح معامله الباحث "األمين شريط" في توضيح له بشأن جهود
التوفيق بين التيارين املتنازعين وإعادة وحدة االستقاللي إلى مرحلة ما قبل األزمة ،من خالل جهود
تجاوز األزمة وإخراج العمل النضالي وتحقيق األهداف الرئيسية للحزب واملتمثلة الجهود من أجل
تحرير الجزائر ،وعليه فقد تم استحداث في خضم هذه األزمة تيار توفيقي عرف باللجنة الثورية
للوحدة والعمل ،والذي كان من نتائج فشله في مساعيه التوفيقية :استحداث جبهة التحرير الوطني
(شريط ،1550 ،ص)90 :
وبهدف مللمة الجهود وتوحيد الصفوف بين الجزائريين ،وتجنب الوقوع في نفس األخطاء
واملزالق التي وقعت في شراكها أغلب أحزاب الحركة الوطنية الجزائرية قبل عام  ،1590فقد دأبت
"جبهة.ت.و" على استحضار الدروس واستلهام العبر من التجارب التاريخية طيلة مسيرتها التحررية،
من أجل بناء الوحدة الوطنية واملحافظة على تماسك الجزائريين ،في مرحلة حساسة وخطيرة
بالنسبة للمسيرة التحررية والكفاح الوطني املعلن من طرف الجزائريين ،وذلك ما وضح أهدافه قادة
الثورة من أعضاء "جبهة.ت.و" في القول...« :ونوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان
السلطة ،إن حركتنا...موجهة فقط ضد االستعمار الذي هو العدو الوحيد األعمى ،الذي رفض
أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية(.»...وزارة اإلعالم ،1595 ،ص)80
وفي ذات السياق ،وفي ظل الجهود الهادفة إلى توحيد الصفوف الوطنية من أجل التصدي
للسياسة االستعمارية الفرنسية ،التي دأبت على تشتيت وحدة الجزائريين وبث الشقاق والنزاع بين
أبناء البالد ،ولذلك فقد اجتهدت "جبهة.ت.و" من أجل فتح وفسح فرص املشاركة النضالية أمام كل
الجزائريين من دون استثناء ،من أجل الدفع باملشروع التحرري والثوري نحو أفاق أوسع ،ملشاركة
من جميع القوى واألطراف الفاعلة من هذا املجتمع الجزائري (لهاللي ،0819 ،ص ،)00 :ومما ذكر في
هذا السياق ضمن بيان أول نوفمبر  ،1590نذكر« :ونحن نتيح الفرصة لجميع املواطنين
الجزائريين ،من جميع الطبقات االجتماعية ،وجميع األحزاب والحركات الجزائرية ،أن تنظم إلى
الكفاح التحريري دون أدنى اعتبارآخر»( .وزارة اإلعالم ،1595 ،ص)80
وبناء عليه ،يتبين لدينا أن السبب الحقيقي من تخصيص بيان أول نوفمبر  1590أزمة الحزب
االستقاللي (الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية ( )MTLDبوالطمين ،د.ت ،ص ،)85:ذلك
الحيز الكبير من االهتمام والنظر وهو ما برره الباحث "يوسف قاسمي" بأهمية الحضور العددي
للعنصر البشري أو التشكيلة العددية ألعضاء الحزب املذكور في هياكل ومؤسسات الثورة
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التحريرية ،والتي أحصينا منها مجموعة ( )81+89في الداخل (بوالطمين ،د.ت ،ص)10 :وثالثة ()80
الوفد الخارجي ،وباإلضافة إلى هؤالء فإننا نجد األعضاء السابقين في الجناح شبه العسكري للحزب،
أو من عرفوا بأعضاء املنظمة الخاصة( ،) O.Sهؤالء الذين أدركوا مدى الشقاق الحاصل بين أعضاء
هذا الحزب محاولين من خالل جهودهم النضالية التوفيقية ،رأب الصدع الحاصل بين الوطنيين
الجزائريين من خالل اإلعالن عن الكفاح املسلح وسيلة نهائية لتوحيد شمل الجزائريين املفترقين.
(قاسمي ،0885 ،ص)110:
وإضافة إلى كل هذه الجهود الوحدوية املبذولة على املستويات الداخلية ،فقد حاول بيان أول
نوفمبر ،1590اإلشارة وبكل وضوح إلى ضرورة التكتل والوحدة مع األبعاد الخارجية لهذه الثورة
التحريرية ،في نص ورد فيه« :إن من األهداف الخارجية :تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها
الطبيعي العربي واإلسالمي (»...وزارة االعالم ،1595 ،ص ،)85:والتي تفرضها جملة من العوامل
الطبيعية والتاريخية والحضارية على الثورة الجزائرية ( ،)HARBI, S.D,P: 277ولهذا فقد ركز البيان
ً
اهتمامه على األبعاد الخارجية للقضية الجزائرية ،مستهال إياها باألبعاد الوحدوية املغاربية والشمال
إفريقية (بوالطمين ،د.ت ،ص ،)15 :كما لم يهمل البيان من جهة أخرى األبعاد العربية واإلسالمية
للقضية الجزائرية وذلك باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في املحافظة على الوحدة الوطنية
والدينية للبالد ،وهنا تجدر اإلشارة بأن بيان الثورة التحريرية قد حدد دوائر االنتماء في ثالث دوائر
رئيسية وهي :املغاربية ،العربية ،اإلسالمية ،وفي ذلك تفرد واضح عن الثورتين التونسية واملصرية
اللتين أقحمتا البعد اإلفريقي كأحد الدوائر االنتمائية لهذه الثورات (لوصيف ،0810 ،ص ،)08:كما
أشار البيان كذلك لكون هذه األبعاد سالفة الذكر ستعود بالوحدة اإليجابية على القضية
الجزائرية ،كون عاملي الدين واللغة من أهم العوامل واألسس التي تدخل في التركيبة الحضارية
للشخصية الجزائرية ،وتكون صمام أمان للحفاظ عليها من جميع األخطار الخارجية التي تتربص
بها (.طاهري ،0810 ،ص)90 :
ومما سبق ذكره ،نستنتج أن بيان الثورة التحريرية الجزائرية قد ركز جهوده على األبعاد
الوحدوية الثورية الداخلية والخارجية ،وقد تجلى في أول وثيقة مرجعية بالوقوف على الصور
واألشكال املختلفة لتشريح واقع األزمة الحاصلة بين األحزاب السياسية الناشطة في البالد ،وطرح
حلول توافقية للخروج من املأزق الذي أوقعها فيه صراع األشخاص واملصالح ،والبحث عن مخارج
كفيلة بتوحيد الصفوف الداخلية والخارجية للجزائريين ،من أجل أن تكون الوحدة الوطنية
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الجزائرية جدارا عازال للهوية الجزائرية ،وصمام أمان تصطدم وتتحطم عنده جميع املحاوالت
االستعمارية الفرنسية الرامية لتفكيك وتقويض الوحدة والتماسك الذي يربط بين الجزائريين.
-0قيمة الحرية في املعتقد:
ً
من دون شك أن من الخصائص التي جعلت من الثورة التحريرية الجزائرية أنموذجا تحرريا فريدا
من نوعه ،هي إيالء هذ ه الثورة مكانة هامة بل ومميزة للعديد من األقليات الدينية والعرقية في
مواثيقها وممارساتها ،وذلك استنادا إلى األحكام الشرعية والدينية الواردة تفاصيلها في النصوص
اإلسالمية األساسية من القرآن والسنة النبوية ،وال أدل على هذه املكانة من قول هللا عز وجل في
َ ْ َ
الد ِين﴾(سورة البقرة اآلية  ،)090أو كما قال هللا عز وجل أيضا مخاطبا
اآلية الكريمة﴿ :ال ِإك َراه ِفي ِ
َ
يعا َأ َف َأ َ
نت ُت ْكر ُه َّ
األ ْرض ُك ُّل ُه ْم َجم ً
آلم َن َ
نبيه محمد صلى هللا عليه وسلمَ ﴿ :و َل ْو َشاء َرُّب َك َ
الن َ
اس
ي
ف
ن
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ
َح َّتى َيك ُونوا ُم ْؤ ِم ِن َين ﴾(سورة يونس اآلية  ،)55وقد ورد في هذه اآلية االستفهام اإلنكاري ،بمعنى أنه ال
يجوز لك يا محمد (ص) أن تكره وتجبر الناس على اعتناق اإلسالم ،كما تمثلت الحرية الدينية لغير
املسلمين كذلك في عديد املواضع واملمارسات من حياة صحابة الرسول (ص) ،وال أدل على هذه
الحرية الدينية أو الحرية في االعتقاد من املعاهدة التي أبرمها سيدنا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه
مع أهل بيت املقدس بعد فتحها ،ومما جاء في هذه املعاهدة « :هذا ما أعطى عمر أمير املؤمنين أهل
إيلياء من األمان ،أعطاهم أمانا ألنفسهم ولكنائسهم ولصلبانهم... ،ال تسكن كنائسهم وال تهدم
وال ينتقص منها وال من خيرها وال من صلبهم ،ال يكرهون على دينهم وال يضار أحد منهم.»...
(عليوان ،د.ت ،ص)015 :
واستنادا إلى النصوص الشرعية اإلسالمية التي جعلت من هذه األقليات الدينية والعرقية في
املجتمعات اإلسالمية ،في مكانة مساوية لعموم الساكن ة األصليين من هذه األمة ،وهو نفس النهج
الذي سلكته الثورة الجزائرية مع قضية األقليات الدينية املستقرة في املجتمع (لوصيف،0810 ،
ص ،)00:إذ لم تحاول هذه األخيرة فصلهم أو عزلهم عن عامة األهالي الجزائريين بهذه البالد
ً
الجزائرية املسلمة ،مانحة إياهم جميع حرياتهم االجتماعية والعقائدية ،وهو النهج الذي سارت على
ً
خطاه الثورة التحريرية الجزائرية والتي جعلت من الشريعة اإلسالمية ونصوصها األساسية نهجا
ً
ودستورا ،يقنن جميع العالقات التي تربط هذه األقليات الدينية من املسيحيين واليهود باملجتمع
الجزائري املسلم.
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وهو ما تجسد بصورة فعلية في مختلف املواثيق الثورية ،التي نظرت لتطورات وممارسات الوقائع
الثورية ضد االستعمار الفرنس ي ،كما بينت باملقابل املكانة الهامة التي حظي بها هؤالء املسيحيون واليهود
بصفة عامة في النصوص واملواثيق الثورية (لوصيف ،0810 ،ص ،)08:ومن أهم هذه املواثيق التي آلت
األقليات الدينية غير املسلمة بالجزائر ،نصيبها من االهتمام والنظر في نصوصها ومواثيقها نجد بيان أول
نوفمبر ، 1590والذي خص هؤالء الجزائريين من غير املسلمين بمعاملة شرعية إسالمية قويمة ،لخصها
لنا التنظير املتعلق بالثورة الجزائرية ،في ما معناه أن غاية الثورة التحريرية الجزائرية ليست هي أن تلقي
بالسكان األوربيين في عرض البحر ،لكنها تسعى إلى تحطيم النير االستعماري املسلط من قبل الفرنسيين،
ً
ً
كما أن الثورة التحريرية الجزائرية ليست باملقابل أيضا ال حربا أهلية وال حربا دينية كما تروج له الدعاية
االستعمارية ،وإنما ا لهدف من ورائها هو استرداد االستقالل الوطني من أجل إقامة جمهورية دينية
واجتماعية ،تسعى إلى ضمان املساواة الحقيقية لجميع السكان الجزائريين من دون تفريق وال تمييز.
(بوصفصاف ،0880،ص)09 :
وفي ذات السياق املتعلق بمكانة األقليات الدينية في مواثيق الثورة التحريرية ،فقد ذكر الباحث
"محمد مجاود" مبينا العالقة التي تربط بين هذه األقليات العرقية أو الدينية باملجتمعات القاطنة فيها
وموضحا دورها في عملية البناء والتشييد لهذه املجتمعات ،على اعتبار أن اإلنسان هو الركيزة األساسية
في عمارة هذه املجتمعات البشرية وأساس تطورها وتقدمها ،شريطة أن تكون عمارته لهذه املجتمعات،
مجردة من جميع صور وأشكال التعصب للجنس أو اللون أو الدين ،وهو الذي وضح كيف أن الثورة
التحريرية الجزائرية قد اهتمت باإلنسان باعتباره الركيزة األساسية في بناء املجتمع ،وألن الثورة استهدفت
تحريره من العبودية االستعمارية ،كما وضح الباحث أن هدف الثورة في واقع األمر ليس تحرير األرض ،وما
تنطوي عليه من جبال ووديان ،بل إنها تهدف إلى تحرير العنصر البشري الذي يعطي لألرض بعدها
اإلنساني والحضاري الكامل( .مجاود ،0880،ص)01:
وبناء عليه نستطيع القول ،أن الثورة التحريرية الجزائرية قد أجهضت بمعاملتها اإلنسانية
والحضارية لعموم األقليات الدينية والعرقية املستوطنة في الجزائر ،جميع املخططات الدعائية
لالستعمار الفرنس ي والهادفة إلى زرع سموم العنصرية في األوساط األوربية ،وجعل الثورة الجزائرية في
صورة الحرب الدينية العقائدية التي تسعى الى ا لقضاء على جميع األقليات الدينية والعرقية بهذه البالد،
وهي الخطط الدعائية التي سرعان ما أدركت زيفها العديد من الشخصيات الحرة والديمقراطية في فرنسا
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ً
والعالم ككل ،هؤالء الذين قرر الكثير منهم االنضمام الى صفوف الثورة التحريرية الجزائرية ليكون داعما
لها بالسند املادي والدعائي( .الفضة ،د.ت ،ص)008 :
وفي ذات االتجاه ،املتعلق بجهود التصدي واملجابهة لألساليب الدعائية للسلطات االستعمارية
الفرنسية ،والهادفة إلى طمس حقيقة النضال التحرري الذي يقوده الجزائريون ،سعيا من هؤالء الى
محاولة تشويه صورة الثورة التحري رية  ،فقد اجتهد قادة "جبهة.ت.و" إلى ابتكار واستحداث أساليب
جديدة من أجل مجابهة كل املواقف الطارئة والتصدي لها بصرامة ،من خالل توضيح الخطوط
العريضة لهذا العمل التحرري ،مع اإلشارة إلى األهداف واألبعاد التي يستهدفها الكفاح التحرري لهذا
الشعب الجزائري ،وهو ما ورد ذكره بيان أول نوفمبر 1590في نص صريح جاء القول فيه...« :إن
الهدف من حركتنا هو تصفية النظام االستعماري»( .وزارة االعالم ،1595 ،ص)85:
وهي الحقيقة التي أدركها العديد من الفرنسيين األحرار املحايدين ،الذين أكدوا بالدليل والحجة
الثابتة أن الثورة الجزائرية من خالل كفاحها الثوري املسلح في الجزائر ،ال تستهدف املدنيين الفرنسيين وال
املستوطنين األوربيين ،بقدر ما هي تسعى ألجل تحقيق غاية سامية تفوق كل هذه الحسابات العنصرية
الضيقة (لوصيف ،0810 ،ص ،)09:وهي الحقيقة التي أكدتها مجلة (ميدي  ) MIDIالتي كتبت مقاال
تاريخيا بعنوان (حملة يسوع  ) LA COMPANGE DE JESUSهذا الذي ورد ضمن نصوصه مايلي ...« :ما
يجب أن نقوله وبقوة؛ بالرغم من االنفجارات املحلية للتعصب البدائي الذي يمكن أن يعزى إلى الجهل أو
الحقد الالمعقول ،فإنه ليس هناك من حرب مقدسة في مأساة الجزائر اليوم ،فاآلباء البيض يعرفون ذلك
ً
جيدا ،ألنهم يرون أن مدارسهم ال تحرق ،وهؤالء الراهبات اللواتي ،إذ يصادفن جماعات الثوار والفالحين
في الطريق ،يرين التحية تقدم لهن باليد ،مع كلمة" :صباح الخير أيتها األخت" ،فليس اإلسالم هو الذي
يحارب املسيحية ،بل هو رجال يناضلون لكي يتقاسمون ،مع ما يعتبره املسيحيون .قبل كل الناس أهم من
ً
الحياة نفسها ،أي الحرية في أن يكونوا بشرا( .»...الشيخ ،0880،ص)081:
خاتمة:
وفي ختام هذه الدراسة ،نستنتج أن بيان الفاتح نوفمبر  1590وكغيره من باقي النصوص واألدبيات
الثورية األخرى املتعددة مثل :ميثاق مؤتمر الصومام  ،1590ميثاق مؤتمر طرابلس ...1500الخ ،قد حمل
ضمن طياته وأفكاره العديد من املبادئ واألبعاد والقيم الحضارية والدينية والفكرية واالنسانية ،والتي
عبرت وبوضوح عن املرجعيات واالمتدادات الهوياتية لهذا الشعب الجزائري الضاربة جذوره في أعماق
التاريخ ،وهو ما تجسد في تجليات القيم االنسانية الواردة في هذا البيان والتي كان من أهمها القيم
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األساسية السابقة الذكر ،وهي :قيمة الحرية ،قيمة السلم ،قيمة الوحدة الوطنية ،قيمة حرية
املعتقد...الخ.
االحاالت ،التعليقات و الشروح:
/14نظام "األهالي" أو  indigentهو نظام خاص باألهالي ،وهو أحد القوانين االستعمارية الفرنسية املطبقة
في مستعمرة الجزائر ،وقد بدأ العمل به على أنقاض نظام "املكاتب العربية" املنتهية صالحية العمل به
سنة  1098وقد تواصل العمل بهذا القانون إلى غاية سنة  ،1500وقد اهتم به العديد من الدارسين
واملؤرخين الفرنسيين في قولهم أنه" :هو قانون من أجل مراقبة كل نشاطات حياة املسلمين بصورة واسعة،
مع اخضاعهم للطاعة الصارمة" ،ومن أجل القضاء على هذه األلقاب االستعمارية فقد عمدت الثورة
التحريرية بعد اندالعها إلى إطالق مسميات جديدة على املدنيين الجزائريين كاألمة والشعب والخاوة...الخ.
/11إن من بين ما أطلق الفرنسيون على األعمال العسكرية التي قام بها جنود جيش التحرير الوطني ضد
املصالح الفرنسية في الجزائر ،نذكر مصطلحات" :الخارجون عن القانون" بمعنى الجزائريين الذين
خرجوا عن األطر والضوابط العامة للقانون الفرنس ي ،أو مصطلح" الفالقة" وتعود جذور هذا املصطلح
إلى فترة املقاومة التونسية ،إذ أطلق هذا األخير على الفدائيين التونسيين وهو مشتق من الفعل الثالثي"
ً
فلق ،يفلق ،فلقا" أي أن املجاهدين التونسيين أو الجزائريين كانوا يفلقون الرؤوس أي يقسمونها إلى
قسمين ،وهو اصطالح مردود تاريخيا على اعتبار أن املجاهد الجزائري كان يناضل من أجل قضية عادلة
ومسألة وطنية.
قائمة املصادر واملراجع:
أ-الوثائق املطبوعة:
 .1وزارة اإلعالم ،والثقافة ،)1595( ،النصوص األساسية لجبهة التحرير الوطني(،)1500-1590
الجزائر.
ب-الكتب:
باللغة العربية: .0بول .ف .بولر(،د.ت) ،الحرية والقدر في الفكر األمريكي ،تر :إسماعيل كشميري ،مكتبة
األنجلو مصرية ،مصر.
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 .0بوصفصاف ،عبد الكريم ،)0880( ،القيم الفكرية واالنسانية في الثورة التحريرية الجزائرية
 ،1500-1590الجزائر ،منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية -جامعة قسنطينة،
ج.81
 .0بوالطمين ،األخضر جودي ،)1550(،مسيرة الثورة الجزائرية من خالل مواثيقها –عرض
وتحليل ،-الجزائر ،مطابع دار البعث ،ط.81
 .9بوعزيز ،يحي ،)0885( ،االتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خالل نصوصه،
الجزائر ،ط.خ ،دار البصائر.
 .0لونيس ي ،رابح ،دراسات حول إيديولوجية وتاريخ الثورة الجزائرية ،دار كوكب العلوم،
الجزائر.0810 ،
 .9لوصيف ،سفيان)0810(،السياسة الثقافية في الجزائر (االيديولوجيا واملمارسة) ،ط ،1دار
منتدى املعارف ،لبنان.
 .0لهاللي ،إسعد ،) 0819( ،جمعية العلماء املسلمين الجزائريين والثورة التحريرية الجزائرية
 ،1500-1590ط ،1دار بيت الحكمة ،الجزائر.
 .5مرتاض ،عبد املالك( ،د.ت) ،دليل مصطلحات الثورة الجزائرية  ، 1500-1590الجزائر،
م.و.د.ب.ح.و.ث.أ.ن.90.
 .18العلوي ،محمد الطيب(،د.ت) ،مظاهر املقاومة الجزائرية  ،1590-1008الجزائر ،د .د .ن،
ط.80
 .11شيخ ،سليمان ،)0880(،الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين ،الجزائر ،تر :محمد حافظ
الجمالي ،دار القصبة.
 .41شريط ،األمين ،)1550( ،التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية  ،1500-1515ديوان
املطبوعات الجامعية ،الجزائر.
باللغة األجنبية:13. 1-Harbi Mohammed, S.D , Les Archives de la Révolution Algériennes , post fase :
Charles Reber Ageron , Edition jeune Afrique ,France .
ج-املقاالت العلمية:
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طاهري ،فاطمة ،تجليات البعد الديني في نصوص الثورة الجزائرية-قراءة في بيان أول نوفمبر
 ،1590مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،ج ،80ع ،18جامعة محمد بوضياف املسيلة،
الجزائر ،جوان .0810
عليوان ،اسعيد ،الحرية الدينية في اإلسالم ،مجلة املعيار ،م ،85ع ،19جامعة العلوم اإلسالمية
األمير عبد القادر-قسنطينة ،الجزائر ،د.ت.
الفضة ،عبد املجيد ،البعد اإلنساني في الثورة التحريرية  ،1500-1590مجلة املعارف للبحوث
والدراسات التاريخية ،ع ،10جامعة الشهيد حمة لخضر ،الجزائر ،د.ت.
خالد ،عبد الوهاب( ،د.ت) ،األبعاد الفكرية واإلنسانية في نصوص الثورة الجزائرية-بيان أول
ً
نوفمبر  1590أنموذجا ،-مجلة دراسات إنسانية ،الجزائر ،م ،80ع ،85جامعة قسنطينة ..80
الغول ،الطاهر ،القيم اإلنسانية واملبادئ السلمية في الثورة التحريرية بين الكتابة التاريخية
والخطاب الشعري ،مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،س ،89ع ،9جامعة الشهيد
حمة لخضر الوادي ،الجزائر ،جوان .0810

د-الرسائل الجامعية:
 .4قاسمي ،يوسف ،مواثيق الثورة الجزائرية (1500-1590دراسة تحليلية نقدية) ،أطروحة
دكتوراه ،إ :عبد الكريم بوصفصاف ،قسم التاريخ ،جامعة الحاج لخضر-باتنة ،الجزائر،
.0885/0880
 .1كمون ،عبد السالم ،مجموعة االثنين والعشرين ودورها في تفجير الثورة التحريرية الجزائرية
 ،1590رسالة ماجستير ،إ :عبد الكريم بوصفصاف ،قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة أدرار،
الجزائر.0810/0810 ،
ه-امللتقيات العلمية:
 .41بن مالك ،بشير ،)0810( ،قراءة في بيان أول نوفمبر ( 1590تمهيد وتقسيم) ،مداخلة بامللتقى
الدولي الثورة التحريرية الجزائرية (دراسة قانونية وسياسية) ،جامعة  80ماي - 1509قاملة،
الجزائر.
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 .49مجاود ،محمد ،) 0880(،املجاالت اإلنسانية في الثورة الجزائرية ،مداخلة في ملتقى األبعاد
الحضارية للثورة التحريرية الجزائرية ،دار الغرب للنشر ،جامعة الجياللي اليابس-سيدي
بلعباس ،الجزائر.
 .49قاسمي ،يوسف ،)0810(،قراءة فكرية وسياسية في بيان أول نوفمبر 1590م ،مداخلة
بامللتقى الدولي الثورة التحريرية الجزائرية (دراسة قانونية وسياسية) ،جامعة  80ماي 1509
قاملة ،الجزائر.
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