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 . ) علوم انسانية ( مشترك  السنة األولى جذع

 .: تاريخ الجزائر المعاصر المقياس

 . : عبد العزيز وابل األستاذ

 (9191 – 9191)الجزائر أثناء الحرب العالمية الثانية  : (03المحاضرة رقم ) 

 

 :الحرب العالمية الثانية الجزائر و – 1

 :موقف فرنسا من الحركة الوطنية – أ

لمانيا أو ذلك باحتالل  ،م اندالع الحرب العالمية الثانية1999العالم خالل نياية صيف شيد 
لى جانب إ - كانت فرنسا وبريطانيا طرفا فيياو  م،1999النازية لبولندا في الفاتح سبتمبر 

م، فوجدت 1999سبتمبر  9 لمانيا فيأبإعالنيما الحرب عمى  -فيما بعد االتحاد السوفياتي
وضاع مما يؤثر عمى األحدى المستعمرات الفرنسية، إسيا مقحمة فييا باعتبارىا الجزائر نف

العامة فييا، و كانت فرنسا يوميا ضعيفة، فال حكومة قوية و ال جيش عمى أىبة االستعداد، 
فرغم تحصيناتيا عمى الحدود الّشرقية و تحالفيا مع بريطانيا، إاّل أنيا لم تتمكن من الّتصدي 

 النازية .لمقوات 

ازي، رأت من الضروري استغالل الفرصة لالعتماد مام عجز فرسا لمواجية الخطر النّ أو 
رج موندال " و و عمى الجزائر، ويتضح ذلك من تصريح وزير المستعمرات الفرنسي آنذاك " ج

  من الرجال إلنقاذ الوطن االم فرنسا " . الذي جاء فيو : " تعد المستعمرات مستودعا 

لى الحفاظ عمى اليدوء بالجزائر إت أدارة الفرنسية الموارد البشرية، لجتسخر اإل و قبل أن
حزاب الحركة الوطنية بسجن أالنشغاليا بالحرب ىناك بأوروبا، فقامت بتضييق الخناق عمى 

عب الجزائري الذي زعمائيا، و مصادرة صحفيا خاصة التي تشكل خطرا بمطالبيا كحزب الشّ 
لقي القبض عمى عدد أن أو قادتو في السجون، بعد م ، 1999بر سبتم 99تعرض لمحل في 
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م، و منيم : مصالي الحاج، مفدي زكرياء، 1999كتوبر أعضائو في الرابع من أمن 
اذلي المكي، محمد خيضر .....، و ذلك بتيمة تحريض المجندين الجزائريين عمى الشّ 

الصدور، ونذكر ىنا جريدتي  مطات االستعمارية بمنع جرائده عنالعصيان، كما قامت السّ 
 البرلمان و األمة .  

الرقابة   عمييا ، فشّددتحربيا عمييادت فرنسا جمعية العمماء المسممين الجزائريين فقد صعّ أما 
قامة الجبرية بقسنطينة منذ بدء يخ عبد الحميد بن باديس تحت اإلو وضعت رئيسيا الشّ 

، وقامت بنفي نائبيا م1991افريل  11الحرب، و لكنو أصيب بمرض أودى بحياتو في 
، ودام اعتقالو ثالث سنوات، وكانت إلى أفمو باألغواط  م1991فريل أفي  البشير االبراىيمي

  من العام في البالد . نيم خطر عمى األأمثالو، ىي أالدعوى التي تذرعت بيا فرنسا العتقال 

ار بحمو عند بداية الحرب في حين أن الحزب الشيوعي الجزائري، وعمى الرغم من صدور قر 
العالمية الثانية، واعتباره محظورا، فمم تقم الّسمطات الفرنسية باعتقال أعضائو، فبقي نشاطو 

الذي كان يقوده فرحات عباس ، فمم يتم حمو و  ييار اإلدماجمستمرا، و ىو الحال بالنسبة لمتّ 
  ال تجميد نشاطو . 

و العنف ضد كل من االتجاه االستقاللي و  سموب القوةأن فرنسا قد استخدمت إو ىكذا ف
سموب المالينة مع الحزب الشيوعي أجمعية العمماء المسممين الجزائريين، في حين اعتمدت 

لى طبيعة نشاط و عمل كل تيار من ىؤالء، إالجزائري و جماعة النخبة، ويعود ذلك ربما 
كانت قاعدتو الشعبية و االستقالل التام،  ياالستقاللي مطمبو الرئيس االتجاهفكان مطمب 

، ومحتواىا عميق، مما شكل خطرا عمى اإلدارة ن كممة استقالل معناىا واسعواسعة، أل
في تأسيس المدارس و النوادي االستعمارية، فتعاممت معو بالقوة، كما تمثل نشاط الجمعية 
ذلك ارتباط بالمجال السياسي و وتعميم النشأ تعاليم الدين االسالمي و المغة العربية، و في 

اثبات لميوية الجزائرية المتميزة عن االستعمار الفرنسي لغة و معتقدا و عنصرا، فيي مدرسة 
 لى تجميد نشاطاتيا .إحقيقية لموطنية، فعمد 
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يوعي الجزائري و االتجاه االدماجي، فاألول ال يعترف بوجود دولة جزائرية إاّل أما الحزب الشّ 
يوعية، كما كان تابعا لمحزب الشيوعي الفرنسي، و عميو فيو ال يشكل مية الشّ في إطار األم

لى المساواة بين الفرنسيين و إخطرا عمى التواجد الفرنسي بالجزائر، و الثاني ظل يدعو 
مة ، وىذا من خالل تصريحات زعيم ىذا االتجاه فرحات عباس ىوية األالجزائريين متجاىال 

          القرن العشرين، لذا تعاممت فرنسا مع ىذين االتجاىين بميونة . نفسو خالل الثالثينات من

 : موقف الجزائريين من الحرب العالمية –ب 

إلى جانب فرنسا وبين لقد كانت مواقف الجزائريين من الحرب متباينة، بين رافض لالنضمام 
 .مؤيد لذلك

مت عند بداية الحرب، و قد تطور فقد التزمت جمعية العمماء المسممين الجزائريين الصّ 
عالنية من خالل ما جاء عمى لسان زعيميا عبد الحميد بن باديس:" بأن فض لى الرّ إموقفيا 

كثر من ذلك، كان قد أ، بل أن يشاركوا فييا "ىذه الحرب ال تيم المسممين، وليس ليم 
لفرصة، وذلك ورة ضد فرنسا عندما تحين انو سيعمن الثّ أصدقاء و محل ثقتو، بخاطب األ

 عالن الثورة ألعمنتيا".إعمى  يوفقوننيمة الجزائرية بقولو : .." لو وجدت عشرة من عقالء األ

استمر موقفيا ذاك حتى  فقدرؤوس جمعية العمماء، ن الفرنسيين قد اعتقموا و نفوا أو رغم 
م، حيث تمسك رئيسيا الجديد البشير االبراىيمي، 1991 افريل 11بعد وفاة بن باديس في 

 ومن منفاه بموقف الجمعية الثابت، وىو عدم تأييد فرنسا في حربيا ضد ألمانيا. 

جون و المعتقالت في بداية الحرب ما حزب الشعب الجزائري، فكان معظم قاداتو في السّ أ
لمعارضتو  ادية لالستعمار، و كذلكو ذلك لمواقف الحزب االستقاللية المعالعالمية الثانية، 

تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي، و بالتالي فموقفو من اندالع المواجية العسكرية الثانية 
نو أننا ال نريد الحرب، و إ" حدى نداءاتو : إلى جانب فرنسا، حيث جاء في إعدم الوقوف 

 ليس لنا أي شأن مع أعداء ال نعرفيم ......." .
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باب الجزائري الشّ  عمى حث م1999منذ صيف  الحزب عضاء ىذاأ ساس عملعمى ىذا األ
كما كان الحزب  خول في الحرب ال فائدة منيا،جنيد، وتحذيرىم من خطورة الدّ لى رفض التّ إ

توزيع وثائق  من خالل ىالي، و المناضمين المساجين،يقوم بدعاية واسعة وسط الجنود، و األ
صوت  ( و )لجيريان أالكسيون سرية، من بينيا نشرتا: العمل الجزائرية ) و نشرات 

حرار(، و مما جاء فييا : " فرنسا لم تقدم لنا أي شيء، فمماذا الموت من أجميا؟ " . و األ
نصار الحزب يمصقون بالجدران العبارات المعادية لفرنسا و المطالبة بتحرير مصالي و أكان 

  " و يعيش مصالي " ..... ل " الجزائر لمجزائريينغيره من أعضاء الحزب مث

مثاليم من الوطنيين، حدث تمرد أعب و عضاء حزب الشّ أنو نتيجة نشاط إ، فأية حالو عمى 
ماة التابعة لفيمق ، قام بو فرقة الرّ 1991جانفي  92في ضاحية الحراش، قرب العاصمة، يوم 

حيل تسعة جنود عمى أف لكنو فشل، العناد،المشرق الذي يضم عناصر معروفة بالصالبة و 
حكام قاسية ضدىم بتيمة المشاركة في االضطرابات التي أالمحكمة العسكرية، و صدرت 

  لى تظاىر الجنود و قتل ستة اشخاص . إدت أ

مثل عمار مسعودي، عمي  عضائوأبعض  رأىزمة حادة في حزب الشعب، فقد أو قد حدثت 
ضرورة الّتعاون مع األلمان لتحرير الجزائر، و ذلك  رة ...زاوي، لخضر مقيدش، رشيد بوعم

بالحصول عمى المساعدات و التدريب العسكري عمى حرب العصابات، وصنع المتفجرات، 
يضا، و اعتبر ىؤالء منشقين ألمان لكن " مصالي" عارض ذلك بشدة ألنو لم يكن يثق في األ

      و منفصمين، و ال تربطيم صمة بالحزب . 

 عاون مع حكومة " فيشي " صدر الحكم في حقو بالسجنبعد رفض " مصالي الحاج " التّ و 
ىالي لمعمل و ىو قرار أثار حفيظة الجزائريين، وسمح لممناضمين بتجنيد األ ،عشر سنة ةست

 الثوري .  
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يضا لكي أ دارة جديدة سريةإنشاء إرية و عمال الحزب السّ أول رد فعل ىو مضاعفة أو كان 
 نصبحوا ال يستطيعو أ، ألن الّزعماء البارزين لمحزب مور في تمك الظروف الصعبةتسير األ

أو ألنيم في الّسجون و المنافي، ومن األسماء  ،القيام بنشاطيم العادي ألن الّشرطة تعرفيم
التي ظيرت في الّتنظيم الّسري الجديد : أحمد مزغنة، أحمد بودة، حسين عسمة، الّدكتور 

رافضين التجنيد قري حسين، ومحمد طالب، ىؤالء واصموا مسيرة الحزب، األمين دباغين، م
 السجن . داخلعمال بوصية مصالي الذي صاغيا  و ىو اليزال 

أما موقف الحزب الشيوعي الجزائري من اندالع الحرب العالمية الثانية، فمم يبتعد عن مواقف 
لف الجزائر مع فرنسا ضد الحزب الشيوعي الفرنسي، ىذا األخير الذي طالب بضرورة تحا

ألمانيا الّنازية، وعميو فإن موقف الحزب الّشيوعي الجزائري متوقع، نتيجة سياستو القائمة 
آنذاك عمى عدم االعتراف باليوية الجزائرية أصال، بل استمر في الّدفاع عن فكرة ارتباط 

 الجزائر بفرنسا .

لى إسيم " فرحات عباس" ، فقد طالبوا بضرورة الوقوف أفيما يخص جماعة النخبة، و عمى ر 
قد ، فالمنتصار السّ ان المشاركة في صفيا تعني أجانب فرنسا في الحرب، اعتقادا منيم 

معتقدا  الحرية و الديمقراطيةعن  الحرب دفاعا في نظره ععند اندال " فرحات عباس " تطوع
فرقة العنصرية في الجيش وجد التّ  لى السياسةإأن فرنسا رمز ليما، ولكنو عندما عاد 

م يحدد معالم طريق 1991منذ ربيع  أالفرنسي، فقد كان يعامل كأىالي ال كمواطن، لذا بد
 لى وضع مذكرة " البيان الجزائري " المشيور . إجديدة ستقوده بعد حوالي سنة فقط 

تأثرت التي  سر التي تربطيم عالقة بيا، كالعائالتو من المؤيدين لفرنسا نذكر بعض األ
، و كذلك الطبقات التجارية و المتوسطة المستفيدة ماديا من االستعمار، بالحضارة الغربية

غوات ايادات، وقدماء المحاربين، وطائفة القياد و الباشوسمة و الشّ صحاب األألى إ باإلضافة
عب، أما عن سمطات االحتالل و الشّ و شيوخ العرب الذين كانوا يمثمون الواسطة بين 
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 باب، فكان بالقوة، وتبعا لقوانين وضعيا المستعمر خدمة لنفسو كقانونانضمام فئة الشّ 
   م .1919فيفري  9د العسكري الصادر في يالتجن

م قد أدى إلى تعرية كثير من الحقائق 1991مام ضربات ألمانيا في جوان أإن سقوط فرنسا 
ين، فقد سقط مع ذلك جدار الورق في العالقات بين الجزائريين و الفرنسي و توضيح الغوامض

ز الذي طالما أحاطت بو فرنسا نفسيا حتى توىم الجزائريين بأنيا ال تغمب، و أن جيشيا معزّ 
 بالعناية اإلليية .  

مراض مثل ضت ىذه الحرب الجزائر لخراب اقتصادي خطير، فضال عمى انتشار األلقد عرّ 
حوال الجزائر أكانت  و، وقضى عمى عدد ضخم من سكانيا التيفوس الذي ىاجم البالد ،
لى المجاعات و نقص إضافة إ، مزرية (1999 - 1991االقتصادية خالل الحرب )

نا بدقة، كما را و مقنّ المحاصيل . فكان كل شيء في البالد من المواد الغذائية و غيرىا مقدّ 
لى الخارج إت المنتوجات ترسل كانت " السوق السوداء  تغطي كافة انتاج الجزائر"، وكان

 فرغت من محتوياتيا، بحجةأوربيين و الفرنسيين خاصة، فمخازن الجزائر لتغذي بيا األ
ن المارشال " بيتان " يخاطب الجماىير إو، فم الوطن )فرنسا(، " و رغم ىذا كمّ أتغذية 

لتي ارتكبيا نو ال بد من تكفير الذنوب اأالجزائرية بمغة االستسالم لمقضاء و القدر، و 
 لو " . نسان الجزائري في حق اإلاإل

لقد كانت الجزائر خالل الحرب و عيد " فيشي " ، بؤس في الحياة االقتصادية، وفراغ في 
اضطياد و قمع من جانب االدارة الفرنسية، فكانت المواد  الحياة السياسية الوطنية، و
يأكمون االعشاب  –حسب بعض المعاصرين الجزائريين  –ىالي الغذائية مفقودة، و كان األ

بار العفنة، و يكاد كبارىم يكونون عراة، و كان صغارىم )طحين البموط(، و يشربون من اآل
 يتركون عمى الطبيعة حفاة عراة، و البعض منيم يموتون بالمالريا .
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 : المجهود الجزائري خالل الحرب* 

 : التجنيد االجباري –أ

لمانيا الحرب عمى بولونيا في الفاتح سبتمبر أعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية بإعالن 
د لدى الفرنسيين لى فرنسا عبر االراضي المنخفضة، تأكّ إم، ثم ضم النمسا و التوجو 1999

بواسطة تجييز جيش كثير العدد و العدة، و بما  الّ إاستحالة ايقاف اآللة األلمانية العسكرية، 
ت في المستعمرات مستودعا إلنقاذىا أفرنسا ضعيفة عسكريا و اقتصاديا مقارنة بألمانيا، ر ن أ

ىميا العمل بخرافة الجزائر ألى استخدام كل الوسائل، إت أخاصة شباب الجزائر، فمج
لى إلى العودة إبناء المستعمرة رعايا فرنسيين عمييم واجبات، فعمدت أفرنسية، فاعتبرت 

 جنيد االجباري .تطبيق قانون الت

و تشير بعض االحصائيات إلى أن عدد المجندين الجزائريين خالل الحرب العالمية الثانية  
 . لى وتيرة التجنيد السريعةإ، و يعود ذلك م1991قد ارتفع  في جوان  ضمن الجيش الفرنسي

 :استغالل الموارد -ب

فحسب، بل قامت بتسخير كل لم تكتف سمطات االحتالل باستغالل طاقات الجزائر البشرية 
 الموارد و خيرات البالد لخدمتيا في جبيات الحرب العالمية الثانية، ففي الميدان الزراعي تمّ 

 صبحألى فرنسا، لتغطية العجز الحاصل ىناك، و إنتاج الحبوب إتحويل جزء كبير من 
لعجز المالي ، ولتغطية ايطالياإلمانيا و أفي عيد حكومة " فيشي " يذىب إلى  نصيب منيا

الضرائب عدة  بسبب ازدياد نفقات الحرب، لجأت االدارة االستعمارية الفرنسية إلى فرض
نقل الوقود و  لى فرنسا، حيث تمّ إولية عمى المنتوجات الغذائية، كما تم تحويل المواد األ

خرى، المعادن من نحاس و زنك و رصاص و حديد و فوسفات و بعض المواد الكيمياوية األ
مام نقص المسجل ىناك، وارتفاع تكاليف أالفرنسي جل خدمة المجيود الحربي ألك من كل ذ

     الحرب .
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 :نزول الحمفاء في الجزائر و أثره عمى تطور الحركة الوطنية* 

دىور االقتصادي، وأدى انقسام تميز عيد حكومة " فيشي" باالضطياد السياسي و التّ 
و ظيور فكرة ميثاق األطمسي إلى تبمور مواقف  حرةالمستوطنين و تنامي قوة لجنة فرنسا ال

  ،جديدة لمحركة الوطنية، وبرز في الساحة السياسية " فرحات عباس" مستغال الفراغ السياسي

إلى المارشال " بيتان " استعرض عمل  برنامج م رسالة في شكل1991افريل  11رسل في أف
نشاء بنك إصالحات الضرورية، و منيا : فييا مشاكل الجزائر، واقترح عميو مجموعة من اإل
راضي التابعة ليا عمى الفالحين، تطوير لمفالحين، و تأميم الشركات الكبيرة و توزيع األ

صالح نظام البمديات، إ صالحات جدية، وإن بدونيا ال يمكن تحقيق التربية و نشرىا أل
والمساواة في معاممة  ظام العسكري بالجنوب، والمساواة في الخدمة العسكرية،لغاء النّ إ

 االموظفين الجزائريين، وخمق وسائل العمل لمعمال الزراعيين، و زيادة عدد الواليات، ) كانو 
لغاء الحكومة العامة، لكن مذكرتو لم تجد صدى واسعا، و كان رد " إ( و فروعيا، طثالثة فق

فانعزل  كورة،صراحة بإدخال االصالحات المذبيتان " عمى ىذه الرسالة غامضا، فمم يعد 
 عمى الحياة العامة .فرحات عباس 

و م، استأنف نشاطو السياسي من جديد، 1999نوفمبر  8و لما نزل الحمفاء في الجزائر في 
داول في الموقف الجديد، كما اتصل بممثل حزاب السياسية و النواب لمتّ اجتمع مع ممثمي األ

 " روبيرت مورفي " و تباحث معو قضية الجزائر .  المدني  مريكي " روزفمت "الرئيس األ

ثره عمى نفسية الجزائريين، وعمى بمورة موقف موحد حول شروط أو كان لنزول الحمفاء 
لى جانب الحمفاء، تباحث بشأنو فرحات عباس مع عناصر إخول في الحرب الجزائريين لمدّ 

نتخبين، و بعد عدة من المحزب الشعب الجزائري و ممثمي العمماء المسممين و عدد 
لى الحمفاء يوم إم فرحات عباس باسم : ) ممثمي الجزائريين المسممين ( مذكرة ، قدّ اتصاالت

م، طالب فييا بإرساء دستور سياسي اقتصادي و اجتماعي جديد لمجزائر 1999ديسمبر  91
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نو أ يضاأالحرب. و مما جاء فييا  فيلى جانب فرنسا إالجزائريين  و ذلك مقابل في مشاركة
عمن رئيس الواليات المتحدة االمريكية تحرير الشعوب، أذا كانت ىذه الحرب كما إ: " 

ن المسممين الجزائريين يقفون بكل قواىم و إواالفراد، بدون تمييز بينيا في العرق و الدين، ف
 لى التحرر" .إلى جانب ىذه الحرب التي تؤدي إكل تضحياتيم 

مريكان و االنكميز بدعوى ة الجزائرية، فقد رفضيا األلكن السمطات رفضت استقبال المذكر 
، واعتبرت غيرىم ) الء بحجة أنيا تجرأت عمى تجاوزىم، ورفضيا ىؤ أنيا تخص الفرنسيين

 مريكان و االنكميز ( شركاء ليم في حكم الجزائر.األ

إلى إعادة  " فرحات عباس "، بادرالمذكرةو بنصيحة من سمطة الحمفاء الذين رفضوا تسمم 
 عسكريصياغتيا و توجيييا مباشرة إلى السمطات الفرنسية بالجزائر، و كان رد القائد ال

عمييا غامضا ، بحيث رفض مقترحات الوفد  -كمسؤول أعمى لدى الحمفاء  -"جيرو" 
نو مسؤول عن الحرب و ليس أجابو بأ م ، و1999سنة  ح منالجزائري الذي قابمو في الفات

 عن السياسة .

غط عمى الفرنسيين لكي يتخذوا موقفا واضحا من لى حركة جديدة لمضّ إقد عمد الجزائريون ل
م ، كتبوا " بيانا " ضمنوه عرضا مفصال عن 1999مطالبيم. ففي العاشر من فيفري عام 

االستعمار و عن فشل االصالحات الفرنسية و عن مسؤولية المعمرين في توسيع الشقة بين 
 91بيروتون" بتاريخ  مارسيل لى الحاكم العام  نفسو، السيد "إمنيم  وفد والشعبين . وتوجّ 

م، لتقديم نسخة من البيان لو الذي وعدىم بأخذه بعين االعتبار و قبولو من 1999مارس 
مريكا و بريطانيا و ألى ممثمي إيضا نسخا من البيان المذكور أرسموا أحيث المبدأ . كما 

لى الجنرال " ديغول" الذي كان ما يزال عندئذ في إرسموا منو نسخة أروسيا في الجزائر، كما 
فريل عين الحاكم العام لجنة " لدراسة المسائل االقتصادية و االجتماعية أ 9و في  لندن.

ن تعيين الفرنسيين أ. و من الواضح ئريين) و ليس المسائل السياسية (لممسممين " الجزا
ألن فرنسا و الحمفاء كانوا سنة   لى ربح الوقتإيدفون نيم يأثناء الحرب يدل عمى ألمجان 
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م في موقف حرج ، وما زالوا لم يعبروا البحر االبيض إلى أوربا، و امتصاص 1999
 و خمق انقسامات داخل الحركة الوطنية التي تجمعت حول البيان . ،الحماس الوطني

 و فيما يمي محتوى البيان : 

 . دانة االستعمار و القضاء عميوإ -

 تطبيق حق تقرير المصير لكل الشعوب الصغيرة و الكبيرة. -

 : يمي منح الجزائر دستورىا الخاص ) خارج الدستور الفرنسي ( و الذي يضمن ليا ما -

 و ديني .أ ي* الحرية والمساواة لكل السكان دون تمييز عرق

 الفالحية .صالح زراعي يضمن رفاىية الطبقة إلغاء الممكيات االقطاعية و تجسيد إ* 

 غة الفرنسية.غة العربية لغة رسمية مثل المّ * جعل المّ 

  حافة و االجتماعات .* حرية الصّ 

 جباري .* التعميم المجاني و اإل

 .حرية الدين وفصل الدين عن الدولة*

 دارة بالدىم .إ* مشاركة الجزائريين في حكم و 

 حزاب .ن جميع األ* تحرير كل المحكومين عمييم و المساجين و السياسيين م 

صالحات تحسن من وضعية إم " بيروتون " وعودا غير سياسية، تتمثل في ادخال و قد قدّ 
حست الحكومة الفرنسية بخطر تحرك الجزائريين، فقامت بتنحية " بيروتون " أالجزائريين، و 

" ) و قد ولد في سعيدة بالغرب الجزائري (  نت بدلو الجنرال " كاتروم و عيّ 1999في جوان 
عمى أن الجزائر ستبقى  صرّ أ الذي أعرب عن رفضو لمطالب البيان، وىّدد موقعيو، و
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يدين فرحات عباس و عبدالقادر المجالس المالية، واعتقال السّ قدم عمى حل أفرنسية، وقد 
 قميم وىران .إحدى قرى جنوب إلى إالسايح، ونفييما 

  : رنسا و مواقف الجزائريين منهااصالحات ف *

ديغول " بالعواقب الوخيمة العتقال واضطياد الوطنيين الجزائريين، فشكمت " حست حكومة أ
ديسمبر الجزائريين، واعدا  19، و خاطب الجنرال " ديغول " في قسنطينة يوم لإلصالحلجنة 

لمجزائريين، و وعد ياىم عن اصالحات التي تنوي لجنة فرنسا الحرة تطبيقيا بالنسبة إ
 ن ىذه االصالحات تشمل : أمستمعيو ب

خمي عن الف من الجزائريين بدون االشتراط عمييم التّ آ* المنح الفوري لمجنسية الفرنسية لعدة 
 حواليم الشخصية االسالمية .أ

 .ن الجزائريين في المجالس المحمية* زيادة نسبة عدد الممثمي

 رية لعدد من الجزائريين الذين تتوفر فييم الكفاءة .داحتفاظ بعدد من الوظائف اإل* اإل

مارس  7صدر أمرية أسكاتيم ببعض االصالحات الشكمية، فإنو من الممكن ألقد اعتقد 
م من مدينة الجزائر حيث تحكم لجنة فرنسا الحرة و حيث عاصمة فرنسا الجديدة قبل 1999

 مرية عمى : ، و تؤكد ىذه األتحرير باريس من األلمان

سيتمتع الجزائريون بنفس الحقوق و نفس الواجبات التي ىي عمى الفرنسيين، وكل  -
 ستكون مفتوحة ليم . و عسكريةأالوظائف الرسمية، سواء كانت مدنية 

سيطبق القانون بدون تمييز بين الجزائريين و الفرنسيين، وستمغى جميع القوانين  -
سالمية في مسممين سيخضعون لمشريعة اإلن الأو  .المفروضة عمى الجزائريين االستثنائية

 حكام .األ

 .يين المسممين في المجالس المحميةالتوسع في التمثيل الجزائر  -
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حواليم أ، وذلك بدون التخمي عن ألف جزائري 11من  ركثالفرنسية ألمنح الجنسية  -
 خصية .الشّ 

بالجنسية الفرنسية، ويسجمون في ىيئة االنتخاب صناف من الجزائريين سيتمتع بعض األ -
الفرنسية وىم : قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي، الحاصمون عمى شيادة من مدرسة 

و البمدية، العاممون في أو الوالية أفرنسية معترف بيا، الموظفون المدنيون من طرف الدولة 
وسمة أاشاغوات و القياد، حاممو عضاء الغرفة التجارية و الفالحية، البأوظائف دائمة، 
 الشرف......( .

ن أ، و متأخرةنيا جاءت أت النخبة السياسية ألم ترض ىذه االصالحات الجزائريين، حيث ر 
ر فرحات عباس عن رفضو الجزائريين اليوم لم يعودوا يرغبون في الجنسية، و عبّ 

نشاء حركة إلى إى خر طراف الحركة الوطنية األأثر اتصاالتو مع إ، وبادر لإلصالحات
،  م1999مارس  19عمن عن ميالدىا في أتدافع عن مطالب البيان الجزائري، سياسية 

ما الشيوعيون فقد قاموا عمى جناح أ ،رابطة " أحباب البيان والحرية " وأوسماىا جمعية 
حباب البيان و أ " حركة قد كانت  والسرعة بتأسيس " أصحاب الحرية و الديمقراطية " 

ن أشديد عمى التّ  ، و تمّ رساء جميورية مستقمة ذاتيا و مرتبطة مع فرنساإلى إتيدف  " الحرية
قامة جميورية إمة الجزائرية، و بدستور لمجزائر يضمن ىداف الجمعية ىي المطالبة بفكرة األأ

    مبريالية .مستقمة يجمعيا اتحاد فيديرالي مع جميورية فرنسا المضادة لالستعمار و اإل

لألصدقاء ) أحباب ابيان و الحرية ( جريدة أسبوعية تعرف ) المساواة ( تأسست كما كان 
م، وظمت تدافع عن أىدافيم، و تقوم بإعالم المناضمين و تثقيفيم 1999سبتمبر  12في 

 تجمع من خالل مختمف اتجاىا، عالوة عمى كسب المؤيدين ليذا التّ ألفكار السياسيةبا
 الحركة الوطنية عن طريق القيام بحمالت تحسيسية لالنخراط فييا .
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 : 5491ماي  8مجازر * 

الى التطورات الحاصمة في مسار الحركة الوطنية  م 1992مجازر الثامن ماي تعود خمفيات 
، وما صاحب ذلك من تغيرات سياسية و اقتصادية الحرب العالمية الثانية و أثناءعشية 

أثرت عمى الشعب الجزائري بصفة عامة ، و عمى زعماء بعض األحزاب السياسية بصفة 
خاصة، ظير جميا من خالل النشاط السياسي الموسع الذي حصل طوال فترة المواجية 

اريشال " بيتان " بتاريخ العسكرية الثانية، بداية بالمذكرة التي قدميا " فرحات عباس " إلى الم
م، وىي عبارة عن عريضة تضمنت جممة من المطالب السياسية و 1991أفريل  11

بمثابة ميثاق تم تحريره بعد مشاورات الذي يعتبر  م1999بيان فيفري  االقتصادية، ثم صدور
كانت قد تمت بين مختمف أعضاء الحركة الوطنية عمى اختالف اتجاىاتيا، باإلضافة إلى 

م و ما تال ذلك من نشاط و 1999مارس  19يس " رابطة أحباب البيان و الحرية " في تأس
دعاية و يقظة وطنية ادت الى اتصاالت عمنية و سرية بين قادة الحركة الوطنية ، و إلى 
محاولة تكوين جبية موحدة لموصول إلى تحقيق اىداف البيان ، وتظير اىمية تمك الحركة 

جميع اتجاىات الحركة الوطنية، فيي بحق جبية مكونة من عضاء من أفي كونيا ضمت 
ثار أطور في الحركة الوطنية قد ن ىذا التّ إو ىكذا فكثر منو حزب سياسي . أمتحالفين 

الوضعية التي آلت إلييا فرنسا بعد الحرب  بسبب مخاوف السمطات االستعمارية الفرنسية
 عسكرية .العالمية الثانية، حيث فقدت مكانتيا الدولية و ال

ذلك يوم الثالثاء و ىو يوم السوق  صادف في مدينة سطيف حيثالمظاىرات  بدأتلقد 
سبوعي، فقد تميزت بأحداث عنف بدأت في سطيف خاصة، ثم انتقمت منيا إلى مدن األ

الف شخص في المحطة قرب الجامع الكبير، آ 8فقد تجمع حوالي  أخرى مجاورة و بعيدة . 
و كانت الكشافة االسالمية الجزائرية تتقدم المظاىرات، و كان المتظاىرون يحممون العمم 

، " يسقط االستعمار"  عبارات " تحيا الجزائر مستقمة " كتبت عميياالوطني، و يرفعون الفتات 
 ...." أفرجوا عن مصالي" .
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مل العمم الوطني، كما كان المتظاىرون يحممون باقة من طفال الكشافة يحأحد أو كان 
لى مقيى فرنسا إىور لوضعيا عمى قبر الجندي المجيول، و عندما وصمت المظاىرة الزّ 

ن ينتزع الراية الوطنية من حامميا وىو أ Olivierriالكبيرة، حاول محافظ الشرطة " أوليفري " 
طمق عميو النار، فأرداه قتيال، وجرح عدد أصرار، فإ الشاب " بوزيد سعال " فرفض بشدة و

 آخر من المتظاىرين، وكان ذلك بداية اشتعال نيران المجازر المأسوية .

. وليس في سطيف وحدىا،  نحاء البالدأن المظاىرات قد وقعت في مختمف أومن الثابت 
بالد فقد جرت في مدينة الجزائر و بجاية و باتنة و بسكرة و عنابة و قالمة و خراطة و 

و من نتائج  قل عنفا .أالقبائل الكبرى وغيرىا من المناطق، و لكنيا في غير سطيف كانت 
 ىذه المجزرة :

 لف جزائري .أ 92كثر من أستشياد ا - 

 القتل الجماعي و ضرب القرى بالقنابل . -

إلقاء القبض عمى زعماء حزب أصدقاء البيان و الحرية مثل فرحات عباس و الدكتور  -
الف من رجال يضا عمى البشير االبراىيمي، وعمى عشرات اآلألقي القبض أسعدان، و 

 .  األخرىالجمعية ) العمماء ( و أنصارىا و أتباع الحركات الوطنية 

، كما أعمنت حالة الطوارئ لبيان و الحريةحباب احل حزب أإلى السمطات الفرنسية  لجأت -
 من جديد .

يمي : " لو أن تاريخ فرنسا كتب ما  1992ماي  8براىيمي عن حادثة لقد كتب البشير اال
بأقالم من نور.. ثم كتب في آخره ىذا الفصل المخزي بعنوان مذابح سطيف و قالمة و 

 خراطة لطمس ىذا الفصل ذلك التاريخ كمو " .


