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مل خّص:
بدأ مشررررال الو دة ال الحراة الوة ية الئراةرية مب مبا رة بلوم-ايوليت سررر ة  ،1936ثم تئد مب
ظهور راة أ باب البيان االحرية س ة 1944؛ التل ققت نئا ا ال التفاف ال شعب ولها ،امب تعرض تيارات
الحراة الوة ية الئراةرية للقمب االسررتعماري اأسررباب أجرل اعلها تلت ال اتحا اديد سرر ة  1951باسررم
"الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها" ،التل ضرررمت االّ من :راة انتصرررار للحريات الديمقراةية،
االتحا الديمقراةل للبيان الئراةري ،امعية العلماء المسلمين الئراةريين.
انسررعم من جالل هذا المقال إلم تحقيق أهداف هل :تسررليا الءرروء عن الئبهة الئراةرية من يث
ظراف ا اااب نشررراتها ،امرا أ تاسررريسرررها ،ار ا الفعأ الفرنسرررية االئراةرية بعد ظهور الئبهة الئراةرية
للداال عن الحرية اا ترامها ،اال نهاية الحديث عن مصير هذه الئبهة ااشأ مشرال الو دة.

المات مفتا ية
اراةر  ،استعمار  ،إتحا  ،اة ية  ،قمب.
Abstract
The unity project of the Algerian National Movement started in 1936 After the draft
of Bloom Violet. In 1944, it was renewed under the name of the Movement of Friends
statement and freedom. This latter was successful in uniting the Algerian people. Because of
the persecution of the French colonialism, the Algerian National Movement was again
renewed under the name of the Algerian Front for defending the Movement in 1951. It
included “the Movement of Democratic Freedoms”, “the Democratic Union of the Algerian
Proclamation”, and “the Association of Algerian Muslim Scholars”.
This article aims at highlighting the foundation, purposes, and activities of the
Algerian Front and how the French colonialism’s reaction was against it.
Keywords
Algeria; Unit ; Colonialism ; National ; Repression.
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مق دّمة

أصبحت الو دة ااالتحا سياسة اميب األ راب الئراةرية بعد الحرب العالمية الثانية لموااهة

القمب اال ستعماري ،الك ها لم تتحقق ب صفة مئدية انااعة ب سبب أن اأ رب ا تم الهيئات األجرل
اان اأ م ها محتفظ بسرررياسرررتص الخاصررررة اال يريد أن يت اال لفجر إما ضرررعفا أا جواا من القوة
االسرررتعمارية ،أا تعصررربا لفكرتص ،أا العتقا ه أنها المخري الو يد لقءرررية الوةن (بن العقون،2007 ،

ص ، )438ام ذ ااتمال أ راب الحراة الوة ية ال " راة أ باب البيان االحرية"  1944لم تتحد إلم
غا ية  1951ال "الئب هة الئراةر ية ل لد اال عن الحر ية اا ترام ها" ت حت ضررراا الفراف ا لداجل ية
لأل راب ،اسررياسررة اة ارة االسررتعمارية اما نت ،ع ها ،اما هل أهم الفراف التل الدت ايها الئبهة
الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها؟

 -1ظروف ودوافع نشأة الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحرتامها:

تءررراارت عدة عوامأ اعلت من الت فيمات الوة ية تسرررعم اراء تحقيق تحال سرررياسرررل،

أبراها اشررررأ هذه األ راب ال إيصررررال ممثليها إلم المئالي ال يابية رغم الدعم الئماهيري لها،
اايا ة القمب ااالعتقاالت جاصرررة بعد ااتشررراف الم فمة الخاصرررة ،ايا ة علم ال الخالاات الداجلية
التل اانت تعيشها أ راب الحراة الوة ية جا صة " راة انتصار الحريات الديمقراةية" ،االتل سارار
عليها ألن ت االها عن شرةها ل صالح شراط "االتحا الديمقراةل للبيان الئراةري" مهّد الطريق نحو
تحقيق االت حا  ،اهو ما اعتر ات بص اللئ ة المرار ية ال تقرير ها للمؤتمر ال ثانل لحرب "ح.ا.ح" .
''ايمكن أن نقول ب هذا الصررررد أن الحرب انت قأ من التصررر لب المفرط إلم مرا نة مفر ةة أ ل إلم
تاسيي الئبهة الئراةرية'(بوعرير ،2009 ،ص ،)115امن بين الفراف التل ساهمت ال نشاتها:
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فشل السياسة االنتخابية:

إن الهدف الذي اانت تسعم إليص أ راب الحراة الوة ية من اراء المشاراة ال االنتخابات أن

تثبت للرأي العام الفرنسل االعالمل مدل شرعية مطالبهم اتمس الشعب بها لكن التراير ال ان
تحقيق هذا الهدف ،اهو ما اعأ اثيرا من شرررخصررريات الحراة الوة ية ت تقد هذه الوسررريلة؛ اكتب
ع ها ال شيخ "اةبراهيمل"'' :ااالنتخابات م ذ س ة -أي م ذ  -1949لعبة العب ا سخرية ساار ارهي ة
ا ستبدا ...اكانت هذه االنتخابات شرا م ستطيرا علم األمة الئراةرية ،اأات

سالح رما بص اال ستعمار

بعد أن نفر بال فر البعيد ااانت ضرربة علم ما اانت تصربوا إليص اتسرتعد من ا دة الكلمة اااتمال
الشررمأ''(البصرراةر  ، )1950 /01/ 24 ،لقد اان الشرر يخ "البشررير اةبراهيمل" يراو من هذه االنتخابات
ةريقا للو دة ااصبحت مفهرا من مفاهر التفرقة االتعصب الحربل ،ام بعا للخالاات السياسية.
أما السررريد "ار ات عباف" اصررررح ''بانص لم يعد ال مقدار الشرررعب الئراةري اال أ رابص
الوة ية تحمأ سررياسررة اال تقار ،اأمام هذه الممارس رة اإن االنفصررال قد اقب بين ارنسررا االشررعب
الئراةري م ذ (''1948ار ات ،2010 ،ص ، )285اهو يقصررررد ما اقب من تريي ال انتخابات الئمعية
الئراةرية ،اما أنص نص صريح من ةرف السيد "عباف" علم أن أبواب الحوار قد سدت ،اأنها أصبحت
امتهانا ااا راءً ،الم تعد ال األ راب الوة ية اال الئماهير الشعبية قا رة علم تحملها.
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إان صررررارت الحياة السرررياسرررية ال ارةة يث اسرررتحال علم األ راب الوة ية المتطراة
االمعتدلة أن توصأ مطالبها ال إةار شرعل ،ال ظأ ترايد عمم السلطات االرأي العام االستعماري
المصررممين علم المحاافة علم مراياهم ،اال يسررمعون ال إلم ممثلل الوة يين ،اال إلم الفرنسرريين
المسرررت يرين القالةأ الذين اانوا يدي ون تئاااات االسرررتعمار (قداش ،2008 ،ص ،)385سررراهم هذا
المااق السرررياسرررل الذي اصرررلت إليص أ راب الحراة الوة ية إلم تقارب ااهات ال فر ول تشررركيأ
تحال سياسل.
يءاف إلم ال

ضاا الئماهير الشعبية علم األ راب من أاأ الو دة االوقوف ضد سياسة

اة ارة االسرررتعمارية ،اكتبت اريدة "الئراةر الئديدة" ال سررربتمبر '' 1950إن اأ إنسرررران يهتم
)*(

بقءرررية الشرررعب الص عالقة بص ،ال يئهلون أن الئراةريين ال أغلبيتهم الواارة اعلم اجتالف ،راةهم،
الهم ي اشرردان بتحقيق االتحا العااأ ما ب ين القوات الوة ية التقدمية ،ألن شررعب ا الذي يدرغ غاية
اة راغ األجطار التل تهد اةن سانية ،االذي

كتص تئارب مريرة اةويلة يعلم أن الكفاح التحريري ال

يقدر أن يقوم بص –ب ئاح -رب اا د ،اال اأ األ راب متفرقة''(بن العقون ،2007 ،ص. )163
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اكتشاف املنظمة الخاصة وز يادة وترية القمع واالعتقاالت:

تمك ت السلطات االستعمارية من ااتشاف الم فمة

الخاصة)**(

ال  1950بعد عملية تا يب

قامت بها أع ءاء من الم فمة ال "تب سة" ابقرار من قيا ة "ق س طي ة" –اان ي شرف عليها " يداش
مرا " -ااان المقصرررو من العملية تا يب م اضرررلين هما "عبد القا ر ر يم" ا"أ مد لورف" ،اع د
راول الئماعة المكلفة بذل توقفت بوا ي الرناتل بحثا عن الب رين ،االقت الشررررةة القبل علم
سريارتهم اايها " سرين بن اعيم" ا"إبراهيم عئامل"(لوني سل ،مارف  ،2002ص ص )77-53اال االت
العديد من األسرئلة لم يواد لها اواب ااف ول عملية ااتشراف الم فمة :اي علم الدرغ الفرنسرل
بهؤالء الراال ابتحرااتهم؟ اهأ للوااهة الشررررعية للت فيم ار ال ال ؟ أم أنها جيانة اجلية من
اجأ الم فمة الخاصة؟ أم أن االاتشاف اان صداة؟
امهما يكن اقد ترتب عن ال حا ثة نتاة ،اجيمة علم رب ح.ا.ح .ااعتقأ ما يقرب 400
عءررو ال الم فمة الخاصررة من بي هم "أ مد بن بلة")***(" ،رايمل"" ،بلحاي")****(" ،يوسررفل"" ،عبان
رمءرررران"" ،اياو يوسررر "" ،أ مد محسرررراف"...اي ئو البعل من مو اة االعت قاالت هذه أم ثال:
"بوضررياف"" ،بن مهيدي"" ،بن بولعيد"" ،بيطاط" " ،يداش"" ،بن ةوبال" ...التبرير هذا القمب راات
اة ارة اال ستعمارية إلم اكرة 'مؤامرة' الم فمة الخا صة اتع ل بها التح ءير لالنتفا ضة ،اقد اتهمت
الشرةة بفبراة 'مؤامرة استعمارية' امبرر لقمب الحراة الوة ية (تقية ،2001 ،ص.)131
قامت السرررلطات االسرررتعمارية بقمب المفاهرات الشرررعبية التل دثت يوم  04ماي ، 1951
بهدف المطالبة با ترام الحصررررانة البرلمانية التل قررت اللئ ة المكلفة بها ال البرلمان الفرنسرررل
اعها عن ال اةب "محمد جي ءر" الم تمل إلم "الحراة من أاأ انت صار الحريات الديمقراةية" بدعول
أنص شارغ ال تدبير مؤامرة ضد أمن الدالة الفرن سية (لوني سل ،اويلية  ،2010ص ،)130الم يقت صر
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القمب علم الم ا ضلين االمتفاهرين بأ تعداه إلم الصحااة يث صا رت السلطات الفرنسية اريدة
"الئراةر الحرة" امتابعة قانونية لعمالها امواعيها اناشريها.
أ ل هذا القمب إلم تءررررامن أ راب الحر اة الوة ية؛ يث أ قدم اأ من "امع ية العل ماء
المسرررلمين الئراةريين" ا"االت حا الديمقراةل للبيان الئراةري" ا"الحرب الشررريوعل الئراةري" إلم
اانب ال قابيين إلم تشررركيأ ''لئ ة الداال عن رية التعبير'' قصررررد الت ديد باةاراءات اة ارية
المواهة لم ب صدار اريدة "الئراةر الحرة")*****( ااذل علم رية التعبير(الم ار .)1951/07/ 30 ،
اما سرررراندت هذه الت فيمات " راة انتصررررار الحريات الديمقراةية" ال قءرررية الم فمة
الخاصررة ام اضررليها الذين اتهمتهم اة ارة الفرنسررية بتهمة التىمر علم أمن الدالة ،اةالبوا بإةالق
سرا هم ااعتبراا ال "مؤامرة استعمارية" ،اما أنهم ةلبوا من " راة انتصار الحريات الديمقراةية "
ب ءرارة الت سيق مب "لئ ة الت ءامن مب ضحايا القمب" التل أن شات م ذ Kaddache, 1993, ( 1948
.)P871

أةررأ عررام  1951علم الئراةر اهل تعيش ررالررة من عرردم االسرررتقرار امن ظلم اة ارة
اال ستعمارية؛ التل ضاعفت من االعتقاالت ،امن أعمال الع

التل اعتبرتها أا ءأ الو ساةأ للق ءا ء

علم التيار الثوري الرامل إلم استعا ة السيا ة الوة ية ،الحمأ التيارات السياسية علم الدجول لبيت
الطاعة ،االقبول بالحلول التل ال تتعدل اكرة المسرررراااة علم الطريقة االسرررتعمارية ،لقد ترتب عن
هذه ال سيا سة القمعية تقارب بين الت شكيالت الوة ية ا تئااا الخالاات ال سيا سية ااةيديولواية،
االعمأ علم اضرررب ،لية يمكن اعتما ها للتخفي من قمب اة ارة االسرررتعمارية؛ يث يقول أ مد
مح ساف'' :اعتبرت "" " MTLDالحرب ال شيوعل الئراةري" يكااح ال الوقت الراهن ( )1950ضد عدا
مشررترغ اهو االسررتعمار الفرنسررل بوقواص ضررد القمب ااالعتقاالت ،اعلم هذا الم ه ،ااأل رل قبولص
ال االتحا "(.) Mahsas, 2007 , P283
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الخالفات داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية:

أ دث ااتشرراف الم فمة الخاصررة ارتبااا ال صررفوف " رب الشررعب" اقررت إ ارتص التخلص

من الم فمة اأنكرت ااو ها اال بقولها أن ما دث ما هو إال مؤامرة برتها األاساط االستعمارية،
اةلبت من أعءرراءها االنءررمام إلم الوااهة الشرررعية للحرب اتسررليم ااتر الم فمة ااأ عتا ها،
اهأ مع م ال أن إ ارة الحرب قد تخلم عن اكرة اةعدا للكفاح المسررلح ااةصرررار علم التمسرر
بالشرررعية االسررتعمارية االعمأ بلواةها باي ثمن(لونيسررل ،مارف  ،2002ص)72؛ االبحث عن أسرراليب
عمأ مشررراعة االتل م ها توسرريب اةرة التحالفات السررياسررية مب األ راب السررياسررية المواو ة ال
الئراةر امب ال واب المستقلين امب "المست يرين" من الفرنسيين.
إن هذا الموق من إ ارة الحرب تئاه أعءرررراء الم فمة الخاصررررة يفسرررر سررريطرة الوااهة
الشررررعية ااال تئاه الشررررعوي ،اهو ما يفهر ال قءرررية "محمد جيءرررر"؛ يث ةلب إليص المكتب
السياسل باال يت صأ من المثول أمام القءاء إاا راعت ع ص الحصانة البرلمانية ،اال سبتمبر 1950
ااتمعت اللئ ة المرارية اقررت أال يقدم "محمد جي ءر")******( نف سص للعدالة اال ستعمارية لكن غداة
ااتمال اللئ ة المرارية قفر المكتب ال سيا سل اوق قرار اللئ ة المرارية اةلب لررررر"جي ءر" أن يئد
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اعا بالايبة( ربل ،1983 ،ص ، )79اهكذا اصرررأ الوضرررب اجأ الحراة إلم راة عبر ع ص "مصرررالل
الحاي" ي ما سالص ال س ة " 1950محمد ق انش" عن أاضال الحرب اااابص قاةال'' :لقد سئمت العمأ
ال هذا الئو الخانق اأنا ال ااة إلم تبديأ الئو ،اقد أصررربحت ال أثق ال هؤالء الو وش الذين ال
يحس ون إال التحطيم اقطب الطريق عن األعمال الئا ة''(ق انش ،2007 ،ص.)83

ال يسرررمبر  1950صرررلت مئابهات اديدة اجأ اللئ ة المرارية ،اان قسرررم من القيا ة
يريد اسررتبعا اكرة الع مأ غير الشرررعل ،اقد أادت اللئ ة المرارية تحت تاثير "مصررالل" مرة أجرل
أن األمر يتعلق بإعا ة ال فر بشررركأ رال لبرنام " ،رب الشرررعب الئراةري"( ربل ،1983 ،ص ،)80

ااانت اآلراء تصب ال ثالثة اقترا ات:
*العو ة إلم السررررية؛ ا ااب عن هذا المقترح اأ من "بو ة أ مد" ا"مبارغ اياللل" ا" جلل" ا" بن
بولعيد".
*إتبال أسرررلوب العمأ العل ل الرسرررمل؛ امن عاتص "شررروقل مصرررطفااي" ا"سرررعيد عمرانل" ا"عبد
الر من ايوان"" ،محمد يريد".
*المري بين األسرررلوبين السرررري االعل ل؛ ا ااب عن هذا المقترح اأ من "مصرررالل الحاي" " ،سرررين
لحول"" ،بن يوس بن جدة" ا"أ مد مرغ ة"(بلواة  ،2008 -2007 ،ص.)117
اقد نت ،عن هذه الخالاات اجأ اللئ ة المرارية اسرررتقالة " سرررين لحول") (+ال مارف
 1951اثالث أعءرراء من اللئ ة المديرة (المكتب السررياسررل) اهم :الداتور "شرروقل مصررطفااي"" ،ا
السرررعيد العمرانل" ،ا"عبد الرااق شررر

توف")(++

بسررربب االتحا مب رب "البيان" ا"امعية العلماء

المسلمين الئراةريين"(بن يوس  ،2007 ،ص.)261
اا ت هذه الفراف الصرعبة من تعقيد أاضرال " راة انتصرار الحريات الديمقراةية" ،إضرااة
إلم ،لة القمب االسرررتعمارية المسرررلطة عليها ،اما جلفتص الم فمة الخاصرررة بعد ااتشرررااها ،مما اعأ
الحراة تخءررب لشررراط "االتحا الديمقراةل للبيان الئراةري" ال أي اتحا أا تحال سررياسررل بين
الحربين االمتمثلة ال:
*عدم انءرررواء االت حا الديمقراةل للب يان الئراةري ت حت لواء " رب الشررر عب" ااالعتراف برعا مة
"مصالل"؛
*عدم التعامأ مب رب الشعب احراة سرية محفورة من إ ارة اال تالل؛
*أن يكون االت حا ال دا اسرررتمرار ال ءررررال "الشررررعل" العل ل؛ يث ال يئوا الق يام باع مال
تخريبية(ار ات ،2001 ،ص.)165
إن قبول " راة انتصرررار الحريات الديمقراةية" بهذه الشرررراط مهد الطريق نحو مفااضرررات
ادية انتهت بوضب لئ ة إنشاةية ترتب ع ها تاسيي "الئبهة ال ئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها"
االمكونة من " راة انتصررار الحريات الديمقراةية" ا"االتحا الديمقراةل للبيان الئراةري" ا" امعية
العلماء المسرررلمين الئراةريين" ا"الحرب الشررريوعل الئراةري" ،اكي تم تاسررريي الئبهة الئراةرية
للداال عن الحرية اا ترامها؟
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 -2تأسيس الج بهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحرتامها:

ال  17اوان  1951ارت انتخابات تئديد نصررر أعءررراء ائتل ال واب ال المئلي الوة ل

الفرنسرررل ،الم يفر اال مرشرررح اا د من قاةمتل راة "انتصررررار الحريات الديمقراةية" ا"االتحا
الديمقراةل للبيان الئراةري"(بن يو س  ،2010 ،ص )311نتيئة التراير ،رغم أنها أاريت ال عهد اال
اديد "راال ليونار" الذي جل "نايئالن" الذي ارتبا اسرررمص باسرررم "االنتخابات المفبراة" اكانت
الخسررارة التل م يت بها أ راب الحراة الوة ية ''القطرة التل أااضررت الكاف'' ا ااب قوي نحو تحال
سياسل للحد من عملية التراير.
انطلقت المشاارات االلقاءات بين ممثلل التشكيالت السياسية ال شهر اويلية  ،1951اتم
االتفاق علم تكوين لئ ة إنشرراةية لتاسرريي "ابهة اراةرية للداال عن الحرية اا ترامها" اقد أااعت
األ راب االم فمات الئراةرية ]PCA. 0ULAMAA. UDMA. MTLD [ :بيانا مشرررتراا ال  25اويلية
 1951ااء ا يص'' :االعلماء ااالتحا الديمقراةل للبيان الئراةري االحرب الشررريوعل ا راة انتصررررار
الحريات الديمقراةية قرراا إنشرررراء لئ ة لتكوين ابهة اراةرية للداال عن الحرية اا ترامها ،اال
سعيا لتو يد العمأ''(الم ار 30 ،اويلية .)1951
اقد اقب البيان اأ من" :الشررريخ العربل التب سرررل" ا"الشررريخ محمد جير الدين" عن العلماء،
االداتور "أ مد ارانسررريي" ا"قدار سرررراةور" عن "االت حا الديمقراةل للبيان الئراةري" ،ا"أ مد
مرغ ة" ا"مصررطفم اراجل" عن " راة انتصررار الحريات الديمقراةية" ،أما "الحرب الشرريوعل" اقد
اقب ع ص "بول اباليرا" ا"أ مد محمو ي"(الم ار 30 ،اويلية  ، )1951اقد نشررررت العديد من الصرررح
الوة ية هذا البيان علم غرار "اريدة الم ار"" ،البصاةر"" ،الئراةر الئديدة.

 1 -2عقد االجتماع التأسيسي للجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحرتامها:

عقدت "الئمعية الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها" ااتماعها التاسرريسررل يوم األ د 03

اي القعدة  1370المواق لرررر ر  05أات  1951ال قاعة سرري ما ( نيا اا ) بالئراةر العاصررمة (لونيسررل،

 ،2010ص  )134بحءررور  700إلم  800م داب يشرركلون مختل

التيارات السررياسررية( Ben Allègue,

 .)2010, p343اقد ااتتح اللقاء "الشرريخ العربل التبسررل" باعتباره رةيسررا للئ ة التحءرريرية امما ااء
ال االمص ''ااايت ا أن نش ريّد اراةر رة يتمتب بخيراتها سرراةر أب اةها ،سررواسررية ال ارق بين ا سررهم
امعتقدهم ..إن االضرطها قد شرمل ا اميعا ،اوقف ا ضرد االضرطها اأنشرانا هذه الئبهة التل ااءها
الئميب بقلب سليم لكل ن اضأ نءال الراأ الوا د تم تشمأ الحرية اميع ا ا تم يسو التسااي
الحق بي ا ،ا تم يصرربح من تحملهم أرض الئراةر إجوانا متءررام ين ال السررراء االءررراء''(الم ار15
أات .)1951

ثم ت اال الكل مة "أ مد بوم

ئأ")(+++

الم حامل  -نا ةب األمين ال عام لالت حا ا لديمقراةل

للبيان الئراةري -االقم جطابا ةويال تعرض ال لشررررح األسرررباب التل عت إلم إنشرررراء الئبهة
الئراةرية اأعلن ا ست كاره للتراير الذي اقب ال انتخابات  17اوان ااار أن الع صر األارابل يتحمأ
م سؤالية عفيمة ال العمليات اةارامية ،اأاد أن الئبهة لم تؤ سي ضد أي ع صر من الع ا صر ال
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الئراةر اال تحمأ أي نرعة ع صررررية اقال" :االئبهة لن تق
شرررعب ا اشرررباب ا ،الن نتوق

تم يتحطم القمب األعمم الذي يقهر

تم يتمتب الئراةريون من ان تفءررريأ بي هم بئميب الحريات :رية

الفكر ،رية التعبير ،رية الت قأ"(الم ار15 ،أات .)1951

ابعد مداجلة "أ مد بوم ئأ" ،ألقم الكلمة السررريد "العربل بوهالل" -الكاتب العام للحرب
ال شيوعل -اقد شرح سيا سة اال ستعمار ال محاالة تئريد الئراةر من شخ صيتها ،اأعلن ا ست كاره
لتراير انتخابات  17اوان  1951اشرررح المعاناة التل يعانيها الشررعب االتل ليي لها مصرردر اا د إالّ
االست عمار ،ثم ذر الئراةريين الوقول ال اخ االستعمار قاةال" :يئب أن ندعو اميب أ باب ا إلم الحذر
ال األيام المقبلة ،يئب أن نتحفظ من الوقول ال اخاخ الخصررم ،اأ سررن اسرريلة ة باط اميب هذه
المحااالت هل العمأ ال اةرة قرارات المئلي اة اري" (الم ار15 ،أات .)1951

اعلم إثره قام السررر يد "مرغ ة" –ممثال عن ر اة انتصررررار الحر يات ا لديمقراة ية -اح يا
الحاضررررين ،اقبأ أن يلقل جطابص اتح رسرررالة مواهة من "مصرررالل الحاي" إلم الئبهة اقرأها علم
ال حاضررررين ،اب عد ها تطرق إلم مئمو عة من ال قاط اضرررح اي ها أن " ر اة انتصررررار الحر يات
الديمقراةية" اانت اةما م هتمة باالتحا اااعلة م ص شاغلها ال شاغأ ،ثم شرح األ سباب الداعية إلم
هذا االتحا االمتمثلة ال القمب بمختل أنواعص السرررياسرررل ااالقتصرررا ي االثقاال اسرررياسرررة تراير
االنتخابات التل ا ست كرها ا،جرها انتخابات  17اوان اةالب بإلااةها اجتم مداجلتص بقولص ''لكن يئب
اوق هذه األ هداف أن ال نافأ عن هدا ا ال هاةل أال اهو :أن نرل الئراةر تسررتراب سرريا تها'' (الم ار،
15أات .)1951

اجالل االاتمال تم االتفاق علم برنام ،عمأ ،اتقسيم الئبهة الئراةرية إلم :
* لئ ة مديرة (مئلي إ اري) :ايتكون من ثالثين ع ءوا؛ ستة من اأ ت فيم ،ا ستة من شخ صيات
الحراة المستقلة.
* المكتب الداةم المكون من عشرررة أعءرراء هم" :الشرريخ العربل التبسررل" ا"جير الدين" عن "امعية
العلماء المسررلمين الئراةريين" ،الداتور "أ مد ارنسرريي" ا"قدار سرراةور" عن "االتحا الديمقراةل
للبيان الئراةري"" ،أ مد مرغ ة" ا"عبد الر من ايوان" عن راة انت صار الحريات الديمقراةية" ،بول
اررابرراليرا" ا"اوش يوني" عن "الحرب الشررريوعل"" ،أ مررد توايق المرردنل" ا"أ مررد م ررداا" عن
الشرررخصررريات المسرررتقلة .امهمة هذا المكتب ،ةبب اتوايب اللواةح اال تئااية علم اللئان االهيئات
اأتبال األ راب االحراات االشخصيات لإلمءاء ،إضااة إلم إعدا مذارة عن أهداف "الئبهة الئراةرية
للداال عن الحرية اا ترامها" لتوايهها للم فمات الدالية (الم ار15 ،أات .)1951

* ت شكيأ ثالث لئان اهوية (الئراةر العا صمة ،اهران ،ق س طي ة) ،اأ س دت لها مهمة ت سيق اميب
المعلومات التل من شانها أن ت عش ات شّا بذل عمأ برنامئها ،ليكون لص أثر عميق ال الئماهير
الئراةرية (يوسفل ،2007 ،ص.)180

اال جتام االاتمال التاسررريسرررل تقرر رسرررميا إنشررراء "الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية
اا ترامها" ائاء ال ت صريح المكتب اة اري'' :إن الئمعية العمومية قد انعقدت بعا صمة الئراةر يوم
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األ د  05أات  ، 1951ابعدما سررمعت إلم مختل الخطباء صررا قت علم إنشرراء ابهة اراةرية للداال
عن الحرية اا ترامها ،اما صررا قت علم نص التصررريح الصررا ر ال  27اويلية ( 1951الم ار 15 ،أات

.)1951

 2 -2أهداف الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحرتامها:

ااء ال ت صريح اللئ ة اةن شاةية أن "الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها" ت سعم

لتحقيق:
* إلااء االنتخابات التشريعية المرعومة ،التل ارت ال  17اوان  1951االتل اانت نتيئتها ال الواقب
تعيين اة ارة أشخاصا لم يكلفهم الشعب الئراةري لتمثيلص؛
* ا ترام رية االنتخاب ال القسم الثانل؛
* ا ترام الحريات األساسية :رية التعبير ،رية الفكر ،رية الصحااة ااالاتمال؛
* محاربة القمب بئميب أنواعص لتحرير المعتقلين السياسيين اإبطال التدابير االستث اةية الواقعة علم
"مصالل الحاي"؛
* إنهاء تدجأ اة ارة ال شؤان الديانة اةسالمية). (Teguia, 1981 , P123
يتءرررح من جالل هذه المطالب أن ظهور الئبهة الئراةرية اان بسررربب االضرررطها اانعدام
الحرية ال المئتمب الئراةري ال تل الفترة ،إضررااة إلم التراير المتكرر ال االنتخابات االذي اصررأ
قمتص ال انتخابات  17اوان  1951؛ يث ال ف ا أن اأ الذين ت االوا الكلمة أث اء المؤتمر التا سي سل
للئبهة أعل وا اسرت كارهم للتراير(لونيسرل ،2010 ،ص  ،)136اقد انتقد "مصرالل الحاي" هذه األهداف
ال رسررالة مواهة إلم "الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها" ،ااعتبرها غير اااية اأن هذا
االتحا محدا إن لم يبن علم أسرري متي ة'' إن الهدف المشررترغ الذي اتفقت عليص األ راب المختلفة
ما هو إال برنام ،عمأ قليأ ،ااالتحا الذي اقب ال ءرررن الئبهة اتحا محدا  ،الكل يكون هذا
االتحا مثمرا ايحصررررأ علم القبول التام لدل اماهيرنا اي مل المواهب الخالقة يئب أن يمتد إلم
أهداف أاثر سرررعة ،يئب علم الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها أن توسرررب برنام ،عملها
إلم االستقالل االسيا ة القومية ال بال نا''(الم ار15 ،أات .)1951
 3-2نشاط الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحرتامها:

بعد الموااقة علم أهداف الئبهة اهيكلتها ال المؤتمر التاسيسل ،انطلق أعءاؤها بت فيم

اللئان المحلية او صلت نهاية س ة  1951إلم ست اثالثين لئ ة ،ا عت إلم عقد ااتمال شعبل ال
 19أات  1951بالملعرب البلردي ال سرررين اي ،اكران االاتمرال تاريخيرا ضرررم ،الف الئراةريين
المتعطشرررين للم شرررمأ األمة اتو يد المتها ،أاد ايص ممثلو الئبهة علم ضررررارة تو يد الئهو
لتحقيق األهداف المراوة  ،االشلء الذي امتاا بص االاتمال ءور المحامين الفرنسيين الذين ءراا
للداال عن المعتقلين السياسيين أمام محكمة االستئ اف بالئراةر العاصمة (الم ار 31 ،أات .)1951

اأال نشرررراط ميدانل قامت بص الئبهة الئراةرية تشررركيأ ااد) (++++اتوايهص إلم م طقة
األاراف لل فر ال الحوا ث الدامية االتل تعو اذارها إلم انت خابات  17اوان 1951؛ يث عم لت
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اة ارة االسرررتعمارية إلم تهديد ااار اج ق الم تخبين ''...اإن الكثير من ال اجبين الذين أرا القوا
إرغامهم علم التصرررويت علم المرشرررحين الرسرررميين ا تئوا بقوة علم هذه األسررراليب ،اال بعل
المكاتب –مثأ اار ايمأ -انتهت المشراارات بالءررب ...اعمت الشرتاةم ،ا ي ئذ أرا القاةد أن يامر
بإجالء مكتب التصررويت ليكسررل اراةمص صررباة سررياسررية التبرير الحمالت الرارية تحت سررتار فظ
سررريا ة اأمن الدالة''(الم ار31 ،أات  ،)1951ابعد انتهاء االن تخابات قامت مراار الشررررةة ال ابال
األاراف بعمليات اسررت طاق لعد ابير من ال اف يث تعرضرروا أللوان تعذيب ال توص ر  ،ابعد إاراء
ااد الئبهة تحقيق ول هذه األعمال أرسرررلت الئبهة الئراةرية ا تئااا صررررارجا إلم الوالل العام
مطالبين بسحب قواتص من األاراف.
ابالمواااة مب ال ند ت الئبهة الئراةرية باأل اضررال المررية للمعتقلين السررياسرريين ا عت
"لئ ة العاصمة" اأ سكان المدي ة إلم ال ءال بفرض ا ترام رية الرأي اهذا من أاأ ااتكاغ رية
اأ المواة ين الذين مااالوا يقاسون العذاب ال السئون االستعمارية (الم ار12 ،أات .)1951

اما قدمت الئبهة م شرال الةحة للئمعية الئراةرية (المئلي الئراةري) عن الة المعتقلين
السرياسريين)(+++++

ال اأ من "سرئن األصر ام" –الشرل

اليا -األغواط ااهران ،األحوا علم إنهاء

هذه الما ساة بتح سين التهم الما ية االمع وية اةالبوا بإاراء بحث ال ال سئون الئراةرية اإر سال
لئان تحقيق (الم ار 08 ،يسمبر .)1951
هذه بعل أنشررطة الئبهة الئراةرية علم المسررتول المحلل ،أما علم المسررتول الدالل اقد
راسررلت الئبهة لئ ة قوق اةنسرران الدالية مطالبة إياهم بالتدجأ لصررالح المعتقلين السررياسرريين
بسررئن األص ر ام؛ يث أصرربحت التهم الصررحية متر ية بعد اةضررراب الذي ام أربب اعشررران يوما
امما ااء ال نص البرقية ''إن اة ارة االسرررتعمارية لم تقم باي شرررلء إااء المعتقلين الذين هم ال
الة جطيرة ،اإن تسرررعة م هم يحتءرررران ،نراو م كم أن تتدجلوا ال أقرب اقت ةرضررراء مطالب
المسااين المشراعة اةنقااهم من الموت''(الم ار 08 ،يسمبر .)1951

امن نشرررراةات الئبهة الت ديد باألعمال اةارامية االعمليات الرارية االتءررررامن مب اأ
ضررحاياها ،اارسررلت برقية إلم المئلي الوة ل الفرنسررل امئلي الواراء اااير الخاراية تحت ،ايص
علم األ داث الدامية التل تسرررببت ايها السرررلطات الفرنسرررية ال توني مطلب 1952؛ يث اعتقلت
عد ابير من الرعماء السياسيين علم رأسهم "الحبيب بورقيبة"(ااال ،1999 ،ص.)54

 -3ردود الفعل من تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحرتامها :

 1 - 3ردود الفعل الجزائرية:

اتب "محمو بواااا"–صرررا ب اريدة الم ار -ال ااتتا ية العد السرررابب عن ار ة اتفاؤل

الشررعب الئراةري بتاسرريي الئبهة بع وان "مر با بالفئر الصررا ق"؛ يث اار يقول'' :ما اا المولو
الئديد ي ستهأ تم تهللت ااوه ترل ايها ب شير جير ،اقطبت ااوه ترل ايها نذير شر ،اهو لم يعد
ة ور االسررتهالل'' اقد نتسرراءل عن المتفاةأ اما ااعل تفاؤلص؟ ،اعن المتشرراةم اما ااعل تشرراؤمص؟
(الم ار 15 ،أات .)1951
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ايئ يب "محمو بواااا" عن السرررؤال ال نفي الم قال ''المت فاةأ هو اأ ةامح إلم ع هد
يسررو ايص الحرية ...أما ااعل التفاؤل اهل تحقيق أم ية غالية بصررفة تبشررر بقرب براغ ائر الفري
من ال شدة التل يعانيها ع شرة ماليين من الب شر ال يعراون من معانل الحياة إال ما يحوم ول البؤف
االشقاء...المتشاةم هم الخونة المئرمون الذين ألقوا بءماةرهم ال األسواق االستعمارية يبيعونها
بابخي األثمان...ا ااعل التشراؤم ااال األاهام اللذيذة ا األ الم الحلوة التل اان الشريطان يعلأ بها
هذه ال فوف المريءة...لقد برغ الفئر الصا ق بالبشرل لألجيار ،مر با بال ور يطار الفالم'' (الم ار،
 15أات .)1951

هكذا ي صور "محمو بواااا" ا ستقبال الئراةريين جبر تا سيي الئبهة الئراةرية للداال عن
الحرية اا ترامها ،جاصرررة المتفاةلين الطامحين ال االتحا االو دة نحو تحقيق الحرية ،السررريما اأن
الفراف المحلية االدالية تفرض ال ؛ اقد اتفقت الم فومة االسررتعمارية الفرنسررية–من امهورية،
ا كومة ،االوالية العامة ،امسرررتوة ين -علم قمب الحراة الوة ية ،اما اتحدت األ راب ال المارب
األقصرررم ،اال ي مكن اصرررول صررروت الئراةر إلم المحااأ الدالية اهل تعانل من مرض االنشرررقاقات
الحربية.
لقد اسررتئابت الئماهير الشررعبية مب هذه الئبهة اال بشررها ة أ مد توايق المدنل" :اان
الشعب يقبأ علم إمءاء العراةل التل ةبع اها انشرناها إقباال غريبا تم تئمب لدي ا بعد أشهر ما
ير يد عن ث مان ما ةة أل ( )800000إمءرررراء (ال مدنل ،2008 ،ص ،)559ا ااء ال ار يدة "الئمهور ية
الئراةرية" عن الئبهة ما نصرص ''إنها سرالح صرالح لموااهة االسرتعمار .إن معراة الئبهة عا لة اتهم
اأ الئراةريين ،اتسعم إلم امب اأ الديمقراةيين'' (.)République Algérienne , 18/01/ 1952
ات بت ار يدة " الئراةر الحرة" عن الئب هة ،ااعتبرت ها دث عفيم ''ألن اكرة االت حا ا لذي
تال  ،اانتفم ،اامب علم صررعيد اا د اأ الحراات السررياسررية ال الئراةر علم غاية اا دة ،لم يكن
بالشلء الهين جاصة اأن األاكار االستقاللية التل نا ت بها راة انتصار الحريات الديمقراةية اانت
بعيدة اأ البعد عن األاكار اةيديولواية للحرب ال شيوعل الئراةري ،االئبهة سالح مهمّ للكفاح ضد
االستعمار''(.)L’Algérie Libre, 22/09/1951

اما ا ستب شرت اريدة الب صاةر – ل سان ال "امعية العلماء الم سلمين الئراةريين" -بفهور
الئبهة ال مقال بع وان "مر م...اقد تو دت صرررفوا ا" امما ااء ايص'' :ها هل األم ية العريرة التل
ا ا نطلبها تتحقق ،اها هو ال األمأ الو يد الذي اات فتص تل الفلمات المو شرررة اقد أجذ ي ئلل
م ها مشرقا اضياء'' (البصاةر 14 ،سبتمبر. )1951

لم يقتصرررر تاسررريي "الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها" علم إثارة عواة من
الحفااة االتر اب من ةرف الئماهير الشرررعبية االصررر حااة الوة ية ،بأ تعدت إلم تحري بقية
الم فمات الوة ية غير السياسية ،ابدأت تتئمب هل األجرل ال تئمعات ،امن ال تاسيي "الئبهة
الوة ية للشباب") ، (++++++امن أهدااها اما ااء ال قانونها األساسل:
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*ت سيق عمأ الشباب اإشرااهم عمليا ال افاح الشعب الئراةري من أاأ إنهاء ال فام االستعماري،
اإقامة امهورية اراةرية اات سيا ة تامة مكانص؛
*تو يد اهو اميب الشرررباب للداال عن مصرررالحهم ال مختل الميا ين السرررياسرررية ااالقتصرررا ية
ااالاتماعية االثقااية (بن العقون ،2007 ،ص.)210

 2-3ردود الفعل الفرنسية:

رغم أن أهداف "الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها" أتت اد ب سيطة امتوا ضعة،

اما غايتها إال ال عل باةاراءات التعسفية التل يتخذها االستعمار من غير ااال اال را ل علم د تعبير
ال سيد ار ات عباف (ار ات ،2010 ،ص ،)277إال أن تا سي سها أثار سخا اة ارة اال ستعمارية ،ا ش ت
اريدتل "ليكو الئل" ا "ال يباش اوتل يان" ملة ش عاء ضد الئبهة ،احاالت تفكي هذه الو دة
االتشررركي ال مصرررداقيتها بإعطاةها ةابب االنتماء الشررريوعل؛ يث اتبت اريدة "ليكو الئل" أن
الحرب الشررريوعل الئراةري ليي هو الئب هة الئراةر ية ل لد اال عن الحر ية اا ترام ها اقا ،بأ هو
الم شا األ سا سل لها تم اليوم ( ،)L’Echo d’ Alger ,04/08/1951أما اريدة "ال يباش اوتل يان"
اكتبررت '' :إن المتطراين يبح ثون عن تخوي

األارابيين بتررذايرهم بررالو رردة بين المصررررراليين

االشيوعيين''(.)La dépêche quotidienne, 07/08/1951

أما "ااغ شرررواالييص" ال اتابص "نحن الئراةريون" ،اقد اعترف ''أن أهداف الئبهة ال تحتوي
علم ما قد ت كره الديمقراةية الحقيقية''( ،)Bouamrane et Djijelli, 2008 , P148لكن هأ اسررتئابت
اة ارة االسررتعمارية لديمقراةية الئبهة اتواضررب مطالبها ،ايءرري "ااغ شررواالييص" ال ديثص عن
الئبهة ''بالطبب لم يكن ه اغ مئال لتحءرررير العمأ النترال االسرررتقالل الوة ل ،ال برنام ،اان
الممكن أن يمءررريص "سررررنييص" ""Serignyبما أن اة ارة اانت تصررربو إلم اةصرررالح'' (أااقان،2005 ،
ص.)25

ايوضررح "ااغ شررواالييص" جطورة هذا التحال ال نفر اة ارة االسررتعمارية بقولص'' :غير أن
ال االةتالف جطير يئب أن يحسرررب لص أل

سررراب ،امتفئر بال سررربة للمسرررلمين المعتدلين غير

المتع صبين الذين ااداا أنف سهم مح صورين ال ةريق م سدا  ...بفعأ اندماي الدين اة سالمل ال
الئبهة ال ئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها اسررروف نفسرررر أي محاربة لها علم أنها موق عداانل
اتئاه الدين من ةرف البعل'' الم يخطئ "شررواالل" ألن الخطر الذي اان يهد

ياة االسررتعمار اان

يكمن تحديدا ال هذا التوااق الاريب ألاكار متءرراربة إلم أقصررم الحدا مثأ الرا انية اةسررالمية
االما ية الشيوعية سب رأي "عمار أااقان"(أااقان ،2005 ،ص.)25

 -4مصري الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحرتامها:

قررت الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها باصررروات ثالثة ضررررد اا د مقاةعة

االنتخابات العمالية أاتوبر  1951اموااهة الحكومة ،لكن دث "ما لم يكن ال الحسبان"؛ يث قررت
اة ارة العليا لرررر"لحرب الشيوعل" المشاراة بحئة أنها تسمب صوتها للشعب اتقول المتها الصريحة
أث اء االنت خابات ،اسرررراءت بعد هذا القرار العالقة بين ت فيمات الئبهة ،اقرر االت حا الديمقراةل
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االنسرررحاب ،ابعد انسرررحابص لم تبق الئبهة ،يث اقدت تئانسرررها" ،الم يبق م ها إال مئموعة من
األاراق ا اتر محاضر الئلسات" (المدنل ،2008 ،ص.)559
بعد اشرررأ التحال السرررياسرررل بين األ راب الئراةرية؛ بتفك الئبهة الئراةرية للداال عن
الحرية اا ترامها رغم أنها لم تحمأ إال مطالب اأهداف بسيطة ،اأن الفراف التل الدت ايها عصيبة
علم األ راب اهم بحااة إلم االتحا االو دة ال لالجتالف ،إال أن مصررير الئبهة انتهم أمام أال اجتبار
قيقل لها -سررررب أهدااها، -مما اتح المئال لسرررؤال اوهري :ما هو السررربب الحقيقل اراء تفك
الئبهة الئراةرية؟.
اجتلفت اآلراء ال تقدير أسرررباب اجتفاء الئبهة الئراةرية اعواملص؛ ااعتبرها البعل بانها
ابهة ااعية ،ال هئومية امطالبها اانت سررلبية ابالتالل ااشررلة ،اا صررفها ،جران بانها من "صرر ب
ستالي ل"

)(+++++++

اهل من مبا رة ات شيا الحرب الشيوعل الئراةري الذي اان المستفيد الو يد

من العمل ية ،أ ما مصررررالل ال حاي ا قد اعتبر أ هداف الئب هة غير ااا ية ام حدا ة نتي ئة ا قدان راح
المبا رة لدل أ راب الحراة الوة ية ،اقلة اعاليتها ،اال المقابأ أصربحت اة ارة االسرتعمارية تحكم
ال امام األمور(بلواة  ،2008-2007 ،ص ،)207ا ال تقريره لمؤتمر هورنو الم عقد ببلئيكا م تصرر
شرررهر اويلية  1954اار أن الئبهة'' :ال الحقيقة اانت مئر اتفاق ضرررم ل بين اليو ما( (UDMA
االعلماء اقيا ت ا من أاأ أن ت شاأ اتفهر للشعب الئراةري بمفهر المقاام ،اهذا الت كر اان ثم ص
س تين من األسم االحرن'' (بوعرير ،2009 ،ص.)75

لعأ جير تحليأ ما ااء ال نداء اللئ ة المرارية لرررر" راة انتصار الحريات الديمقراةية" من
أاأ مؤتمر اة ل اراةري ''أن التئرب ة األجيرة للئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها تعلم ا
بان االتحا الذي يكون برنامئص موارا أا عاما ادا ،ال يمك ص أن يعمر ةويال ،اأن ما هو مطلوب من
ال شعب الئراةري البحث عن ت صور اديد لالتحا يتئ سد ال صياة ابرنام ،اديدين ،اتعلن " راة
انتصررار الحريات الدي مقراةية" بان اأ اتحا ال يسررت د إلم قواعد شررعبية صررلبة اال ياجذ ال اعتباره
مصرررالحص؛ مصرررالح الشرررعب الئراةري ا دها ،اال يسرررتئيب الهتماماتص العميقة لن يكون إال اهما،
اسيكون م ذ البداية محكوما عليص بالفشأ الذريب ()Claude et Jean Robert, 2010 , P331

أما الشيخ "الطيب المهاال"– أ د المعاصرين للئبهة -ايراب أسباب اشأ الئبهة الئراةرية
إلم التحرب االع صبية الحربية؛ اكأ رب غلبت عليص م صلحتص الخا صة علم ساب الم صلحة العامة
التل ي اشرردها االتحا ايقول" :ام ذ امن غير بعيد تكونت من األ راب االهيئات اتلة ال يسررتهان بها
اعلقت عليها ،ماال اسيحة األرااء ،اب ي ا علم تل اآلمال صرا ا من األمانل ،اانتفرنا بفارغ صبر ما
ي ت ،عن الكتلة مما يحقق ل ا الو بعل األمانل ،الكن إلم اآلن -أي إلم غاية أاريأ  -1953لم نر
لهذه الكتلة أي عمأ يذار ،بأ هل إن لم ترل بقيد الحياة اسد بدان راح االسر ال هذا أن اأ اريق
ا تفظ ل فسررص بحربيتص اتمس ر اأ ب فريتص الخاصررة التل لم نسررتفد م ها علم ةول األيام سررول
ا ستيالء الياف االق وط اقد اا يق ءل علي ا األ سم لوال تا سي ا بح سن نوايا األ راب اإجالص راال
الحراة الوة ية "( الم ار 10 ،أاريأ .)1953
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ااتهد المؤرجون ال اضررب أسررباب اشررأ الئبهة ،ايرل سررليمان الشرريخ أن ظراف نشرراتها،
اقصرررر أهدااها ،اإةار عملها الشررررعل د مصررريرها؛ يث يقول" :إن الئبهة الئراةرية لم تحقق
اآلمال الشرررعبية ال ال مئال البرنام ،اال ال مئال ال شررراط الفعلل ،اأن الراح الحربية ال القءرررايا
الصايرة مب األس اثيرا ما غلبت راح الو دة التل ي بال أن تفأ هل الاالبة ال الوضب االستعماري
القاةم (الشيخ ،2002 ،ص.)60

ايؤ اد علم ا ل

ا لداتور يحل بوعرير '' :اان ممك ا ل هذه الئب هة أن تؤ ي جد مات الي لة

للوةن ا اب الحراة الوة ية إلم األمام جطوات مواقة ،انااحة لو قدر لها أن تبقم اتدام ةويال،
الكن لأل س سرعان ما انحلت اتشتت ألن األ راب التل اانت تتال م ها اانت اات اتئاهات مت اارة
متعارضرررة لم تسرررتطب أن تو د ،راةها ول جا السرررير الجتالف التكتي امحتول العقيدة'' (بوعرير،
 ،2007ص.)126

أما "سرررليمان الشررريخ" ايرل أن الئبهة '' :اانت ا دة ظراية عابرة ابالتالل اإنها لم تدم إال
مدة المعراة االنتخابية أا تموت بهذه الم اسررربة...الما اانت هذه التئربة ت طوي ال إةار العمأ
الشررعل لأل راب االتشركيالت الوة ية ،اإنها لم تكن تتصرور ل فسرها أهدااا غير تل المحد ة بهذا
اةةار ،الهذا اإن ادااها اانت محدا ة الم يكن بو سعها أن تقلق الخ صم ب صورة ادية ،اال اعرعة
مواقعص'' (الشيخ ،2002 ،ص.)295

ايفسرررر ع بد الر مان بن إبراهيم بن العقون الئب هة الئراةر ية علل أن ها ت فاؤالت اقت ية،
ا ماسرررات مصرررط عة ،نتيئة تمويهات ربية؛ أا نفحات ال اسرررم غريب جلق ميتا ،اأ يا بماتم
الك ص ال مفهر أاراح ،اب إلي ها القمب االسرررتع ماري ا لذي نرل علم األ راب ان تمير ،ل قد بي ت
الحوا ث أن أي ا دة ال تكون مب ية علم أسرررراف :ا دة االت ئاه اا دة الم بدأ ،اعلم اقت ال قلبل
اعقاةدي من اميب األةراف ال يمكن أن تدام ةويال (بن العقون ،2007 ،ص.)211

خاتمة ونتائج الدراسة

اال جتام هذه الدرا سة لمو ضول الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها امن جاللها

معراة التطورات الحاصلة ال ت فيمات الحراة الوة ية ،نست ت ،ما يلل:
 -1لقد تشرركلت الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها تحت ضرراا الفراف الصررعبة لأل راب
المشررركلة لها ،اقبأ تاسررريسرررها ب 38يوما ،م ل ربل الحراة الوة ية بهريمة ال انتخابات تئديد
نصر ر أعءررراء المئلي الفرنسرررل؛ إا لم يفر أي مرشرررح عن " راة انتصرررار الحريات الديمقراةية"
ا"االتحا الديمقراةل للبيان الئراةري" ،اما أن س تل  1951-1950شهدت ملة قمب ااسعة ال طاق
جاصررررة ال صرررفوف " رب الشررر عب" ،ا ما ظهرت تطورات ا جأ األاهرة الق يا ية لأل راب تعتبر
التحالفات السررياسررية ،إ دل الوسرراةأ المهمة ال موااهة السررياسررة االسررتعمارية ،لقد تفاعلت هذه
األسباب اأجرل اانتئت "الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها".
 -2إن المطالب التل راعتها الئبهة الئراةرية لم تكن ال مسرررتول تطلعات الشرررعب الئراةري ،اهل
ت ديد أاثر م ها مطالب؛ ت د بالتراير ال االنتخابات ،ابالقمب االسرررتعماري الذي شرررمأ مختل
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المئاالت ام ها المؤسررسررات الدي ية اةسررالمية ،ابانعدام الحريات العامة ،الم يكن لهذه ال قاط التل
تم االتفاق ع ها أن تؤثر علم ياة االستعمار الفرنسل ال الئراةر ،ارغم ال

الم يدم هذا التحال

ةويال ،اقد انهار أمام أال اجتبار لص ال االنتخابات العمالية أاتوبر  1951أي بعد ثالثة أشرررهر من
تاسيي الئبهة الئراةرية ،اهو ما اعل ا نتساءل عن أسباب اشأ هذه الئبهة.
 -3إن من يتتبب التطورات ااألاضررال الداجلية لتل الت فيمات المشرركلة للئبهة ،يسررت ت ،أنها اانت
عاارة اأ العئر عن تحقيق اتحا

ول أبسرررا المطالب ااالسرررتمرار ايص إلم غاية تحقيقص ،اه اغ

معارضرررة شرررديدة اجأ اأ رب ال التحال مب األ راب األجرل  ،اما أن العالقة بين تل األ راب
مب ية علم أساف التعصب األعمم للحرب ان مراعاة المصلحة العامة.
 -4لقد بي ت تئربة الئبهة الئراةرية مدل تم س "الحرب ال شيوعل الئراةري" بررررر"الحرب ال شيوعل
الفرنسرررل" ،امدل امتثالص لإلمالءات الخاراية ،اما أن ارتباط جرااص من الئبهة الئراةرية بانهيارها
ليأ علم ه شا شة العالقة بين التيارات األجرل ( االتحا الديمقراةل للبيان الئراةري ،راة انت صار
الحريات الديمقراةية ،امعية العلماء المسلمين الئراةريين).
 -5لم يقت صر تاثير انهيار الئبهة الئراةرية علم العالقات الحربية اح سب ،بأ سيكون لص انعكا سات
جطيرة علم عالقة تل األ راب بالقاعدة ال ءررالية االئماهير الشررعبية ،بأ سرريسررعم بعل اعماء
الحراة الوة ية إلم تحويأ ال شاط من الداجأ إلم الخاري نتيئة تطورات محلية ا الية.
الهوامش:
)*( اريدة تابعة للحرب الشررريوعل الئراةري اانت تصررردر أسررربوعيا ثم تحولت إلم يومية ،اسرررتمرت إلم غاية
 1957ي ما انفم أارا الحرب إلم الثورة( .عواة  ،1985 ،ص)45
)**( م فمة سرررية عسرركرية تابعة لحرب الشررعب الئراةري ،ظهرت بعد المؤتمر األال لحراة انتصررار الحريات
الديمقراةية يومل  16-15ايفري  ،1947اأسر ر دت قيا تها لرررررر"محمد بلوا ا " اونص يتمتب بتئربة جاصرررة،
امهمتها التح ءير للعمأ الم سلح ،اا ستمرت ال الواو إلم غاية اات شااها ( .1950لوني سل ،مارف ،2002
ص ص.)77-53
)***( من مواليد  1912بما ية قيا ي بارا ال تاريخ الئراةر المعاصررر  ،من مؤسررسررل الم فمة الخاصررة  ،جدم
القءرررية الوة ية ال الداجأ ا الخاري  ،عاش ارء من عمره ال سرررئون االسرررتعمار  ،يعد أال رةيي للئراةر
المسررتقلة  ،أةيح بص سرر ة  1965من قبأ العقيد بومدين  ،بعد توليت الرةيي بن اديد السررلطة أاري ع ص ،
اهو من معارضل إلااء المسار االنتخابل ال اانفل  ، 1992امن المساهمين ال البحث عن الحوار ا المصالحة
الوة ية )Benjamin , 2000 , P271( .
)****( بلحاي الئياللل عبد القا ر الد ال عين الدالم ال قرية ا نل ،انفم إلم صررفوف راة انتصررار الحريات
الديمقراةية اأصرربح عءررو بالم فمة الخاصررة  ،اعتقأ من ةرف القوات االسررتعمارية بعد ااتشرراف الم فمة
الخاصررة اع د اندالل الثورة اتخذ ص ر المصرراليين اأةلق عليص اسررم اوبيي نهاية  ،1956ليصرربح ال ص ر
االستعمار قتلص السيد محمد بلحاي بعين الدالم ال أاريأ  1958إثر هئوم علم مرار قيا تص.
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)*****(

اريدة الئراةر الحرة :هل اريدة نصر شرهرية ثم أصربحت أسربوعية تابعة لررررر" راة انتصرار الحريات

الديمقراةية" ،اهل ناةقة باللاة الفرنسرررية ،اسرررتمرت ال الصررردار من 1949م إلم غاية نوامبر 1954م(.
عواة  ، 1985 ،ص)44
)******(

محمد جي ءر (  )1967/1912م ا ضأ ثاةر ،انخرط ال سن مبكرة ال الحراة الوة ية بال ئم ثم رب

الشرررعب احراة انتصرررار الحريات الديمقراةية ،سرررئن مرات عديدة ،جدم الم فمة الخاصرررة  ،عين اايرا ال
الحكومة المؤقتة  ،ي حاا لتحال تلمسررران ايصررربح عءرررو المكتب السرررياسرررل ال  1962ال ا ي يعلن
معارضتص ل فام بن بلة اياتال ال  04اانفل  1967بئ ي ) Benjamin, 2000, P 287 ( .
) (+الد ال  17ي سمبر  1917ب سكيكدة أنفم إلم نئم شمال أاريقيا بالئراةر العاصمة  1936عين أمين ارل
الئراةر ال عاصمة بعد رب الشعب ،رشحتص راة انتصار الحريات الديمقراةية النتخابات  1946اشاأ م صب
أمين عام للحرب ابتداء من  ،1950ااان من أبرا المعارضررين لمصررالل الحاي ،ابمعية ايوان أسررسررا اريدة "
األمة الئراةرية" أقام بالقاهرة قبأ ابعد أال نوامبر يث أجذ ال ر مب ابهة التحرير الوة ل قبأ أن ي فم
إليها رسميا ال  ،1955امثلها ال العديد من البلدان اآلسيوية ،توال ال ) .1995شرال  ،2009ص(129
) (++م اضأ بحرب الشعب الئراةري جالل الحرب العالمية الثانية ،ترأف اتحا الطلبة المسلمين لشمال أاريقيا
 ،1947-1946انفم إلم اللئ ة المرارية لحراة انتصار الحريات الديمقراةية ال  1950اان من أنصار تو يد
العمأ مب االتحا الديمقراةل للبيان الئراةري االعلماء من أاأ انتخابات  17اوان  1951اواد نفسرررص ال
جالف مب مصالل مما اعلص يترغ اللئ ة المرارية)Ould El Hocine, 2009, P44( .
) (+++الد عام  1906ااال راستص بباريي ال مئال الحقوق اتخري محاميا ،ناضأ ضمن صفوف أ باب البيان
االحرية ثم أصبح أمي ا عاما لالتحا الديمقراةل لبيان الئراةري  ،انتخب ناةب ال المئلي الوة ل الفرنسل،
انفم إلم ابهة التحرير الوة ل االتحق بفدرالية ارنسرررا تم انتقأ إلم تون ي بصرررفة عءرررو ال المئلي
الوة ل للثورة سبتمبر  1959شارغ ال مفااضات موالن ااتفاقية ايفيان األالم ،بعد االستقالل شاأ م صب
ااير إعا ة الب اء ال كومة الرةيي بن بلة ،انسحب من الحياة السياسية بعد ال إلم أن اااتص الم ية .1984
) (++++يتكون الواد من السرررا ة" :العربل ماغ العتراف" (ناةب بالمئلي الئراةري)" ،األسرررتاا أ مد رضرررا
و و" " ،البشير بن غرال" (تاار) ،ا"عبد الر من أبو الءياف" (عامأ) ،األستاا "العيد العمرانل" (محامل).
) (+++++انتشرر اةضرراب بي هم بسربب ظراف اعتقالهم السريئة ،اشرمأ مختل السرئون الئراةرية نذار من
ال مثال 4 :إضرابات ال سئن سرااال (الئراةر) استارقت علم التوالل  21 ،15 ،10 ،08يوما 03.إضرابات
ال سررئن اهران المدنل اسررتارقت علم التوالل  25 ،14 ،10يوما 03.إضرررابات ال سررئن سرركيكدة المدنل
اسرتارقت علم التولل  21 ،13 ،08يوما .إضررابان ال سرئن مسرتاانم المدنل اسرتارقا علم التوالل 16 ،10
يوما.)L’ Algérie Libre , 01/01/1953( .
) (++++++تتكون من الم فمات التالية :امعية ةلبة إاريقيا ،الكشااة اةسالمية ،شباب راة انتصار الحريات
الديمقراةية ،شباب البيان ،شباب اتحا ال قابات ،امعية الكشااة اةسالمية الئراةرية ،شباب المو دين ،اتحا
الشبيبة الديمقراةية الئراةرية.
) (+++++++نسربة إلم اواي سرتالين رةيي االتحا السروايتل ال اترة  ،1953-1924ايعتبر الرةيي الثانل
بعد ل يين ،ااثيرا ما اانت تتهرب اة ارة االسررتعمارية من الواقب الئراةري اتصرر أي تحراات أا نشرراط بانص
نتيئة إمالءات جاراية تصررردر عن موسررركو اتمر بباريي ع د الحرب الشررريوعل الفرنسرررل اي فذها الحرب
الشيوعل الئراةري ،أا عبر جا القاهرة لي فذها "المتطراون" ،اقد ا دت األ داث التل تلت هذه اال عاءات.
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أوال :املراجع باللغة العربية:

قائمة املصادر واملراجع



أااقان عمار ( ،)2005الئها األاءأ ،تر /ميشال سطوف ا،جران ،الئراةر :ار القصبة.



بن العقون عبد الر من بن إبراهيم ( ، )2007الكفاح القومل اال سيا سل من جالل مذارات معا صرة
 ،1954-1947ي ،2ط ،2،الئراةر :م شورات الساةحل.



بن يوس بن جدة ( ،)2010اذار أال نوامبر  ،1954تر /مسعو



بوعرير يحل ( ،)2007سرررياسرررة التسرررلا االسرررتعماري االحراة الوة ية الئراةرية ،1954-1830

اي مسعو  ،الئراةر :ار هومة.

الئراةر :يوان المطبوعات الئامعية.


بوعرير يحل ( ،)2009االت ها مات المت با لة بين مصررررالل ال حاي االلئ ة المرار ية ااب هة التحرير
الوة ل  ،1962-1946الئراةر :ار هومة،



بوعرير يحل ( ،)2009اةيدي ولوايات السرررياسرررية للحراة الوة ية الئراةرية من جالل ثالث اثاةق
اراةرية ،الئراةر :ار البصاةر.



تقية محمد ( ،)2001الثورة الئراةرية – المصرردر ،الرمر ،المىل ،تر /عبد السررالم عريري ،الئراةر :ار
القصبة.



ربل محمد ( ،)1983ابهة التحرير الوة ل األسررطورة االواقب ،تر :اميأ قيصررر اغر ،ط ،1لب ان:
مؤسسة األبحاث العربية.



شررررال عاشرررور ( ،)2009معلمة الئراةر؛ القاموف الموسررروعل ،تر /عبد الكريم أااغلة ا،جران،
الئراةر :ار القصبة.



الشيخ سليمان ( ،)2002الئراةر تحمأ السالح أا امن اليقين ،تر /محمد ااظ الئمالل ،الئراةر :ار
القصبة.



عباف محمد ( ،)2001نداء الحق شها ات تاريخية ،الئراةر  :ار هومة.



عواة عبد الر مان ( ،)1985الصررحااة العربية ال الئراةر  1962-1954راسررة تحليلية لصررحااة
الثورة الئراةرية ،الئراةر :المؤسسة الوة ية للكتاب.



ار ررات عبرراف ( ،)2010رب الئراةر اثورتهررا؛ ليررأ االسرررتعمررار ،تر/أبو بكر بن ر ررال ،الئراةر:
المؤسسة الوة ية لالتصال ال شر ااةشهار.



قداش محفوظ ( ،)2008اراةر الئراةريين تاريخ الئراةر  ،1954-1830تر /محمد المعراال ،الئراةر:
المؤسسة الوة ية لالتصال ال شر ااةشهار.



ق انش محمد ( ،)2007اارياتل مب مشاهير الكفاح ،الئراةر :ار القصبة.



ااال علل ( ،)1999مذارات؛ من الم اضأ السياسل إلم القاةد العسكري  ،1962-1946الئراةر :ار
القصبة.



الم دنل أ مد توايق ( ،)2008ياة افاح ،ي ،2الئراةر :ار البصاةر.



يوسفل محمد ( ،)2007الئراةر ال ظأ المسيرة ال ءالية؛ الم فمة الخاصة ،تقديم اتعريب /محمد
ثالة.
الشري بن الل سين ،الئراةر :م شورات218
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لونيسرل إبراهيم (اويلية  ،)2010األاضرال السرياسرية ال الئراةر من جالل اريدة الم ار الئراةرية
 ، 1954-1951المئلة التاريخية المااربية ،ل  ،139توني :م شرررورات مؤسرررسرررة التميمل للبحث
العلمل االمعلومات.



لوني سل إبراهيم (مارف  ،)2002الم فمة الخا صة " " L`OSأا المخ المدبر لثورة الفاتح من نوامبر
 ،1954مئلة المصا ر ،ل ،06الئراةر :م شورات م.ا. .ب.ح.ث.أال نوامبر .1954



البصاةر ( 24اانفل ،)1950عا ت لعترها لميي ،ل ،64الس ة الثالثة من السلسلة الثانية ،الئراةر.



الب صاةر( ،)1951/09/14مر م...اقد تو دت صفوا ا ،ل ،171ال س ة الرابعة من ال سل سلة الثانية،
الئراةر .



الم ار( 30اويلية ،)1951الئراةر الحرة تعو لوة ها ،ل  ،6الس ة األالم ،الئراةر.



الم ار( 30اويلية  ،)1951لئ ة إنشراةية لتاسريي ابهة اراةرية للداال عن الحرية اا ترامها ،ل،06
الس ة األالم ،الئراةر.



الم ار(15أات  ،)1951يوم مشهو ال تاريخ ال ءال التحريري ،ل ،07الس ة األالم ،الئراةر .



الم ار(15أات  )1951بالغ المكتب الداةم ،ل ،07الس ة األالم ،الئراةر.



الم ار (15أات  ،)1951رسالة مصالل الحاي إلم الئبهة الئراةرية للداال عن الحرية اا ترامها ،ل،07
الس ة األالم ،الئراةر .



الم ار(31أات  ،) 1951يوم تاريخل عفيم ،الئبهة الئراةرية تق أمام األمة ،ل ،08السررر ة األالم،
الئراةر.



الم ار(31أات  ،)1951تقرير الئبهة عن وا ث األاراف ،ل ،08الس ة األالم ،الئراةر.



الم ار( 08يسمبر  ،)1951أاراوا عن المواة ين ،ل  ،11الس ة األالم ،الئراةر.



الم ار(15أات  ،)1951مر با بالفئر الصا ق،ل ،07الس ة األالم ،الئراةر.



الم ار ( ،)1953/04/10ل كت باالنتماء لإلسالم ااالنتساب للوةن  ،ل ،40الس ة الثالثة ،الئراةر.



الم ار( 08يسمبر  ،)1951إضراب الئول ال سئن األص ام ،ل  ،11الس ة األالم ،الئراةر.



بلواة اياللل عبد القا ر ( ،)2008 -2007راة االنتصرررار للحريات الديمقراةية ال عمالة اهران؛
الخراي من ال فق من ااتشاف الم فمة الخاصة إلم اندالل الثورة التحريرية الئراةرية ،1954 -1950
أةرا ة اتوراه ال التاريخ الحديث االمعاصر ،قسم التاريخ ،اامعة تلمسان-الئراةر.
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