بسم هللا الرّحمن الرّحٌم
نداء إلى الشعب الجزائري
هذا هو نص أول نداء وجهته الكتابة العامة لجبهة التحرٌر الوطنً
إلى الشعب الجزابري فً أول نوفمبر 1954
" أٌها الشعب الجزابري،
أٌها المناضلون من أجل القضٌة الوطنٌة،
أنتم الذٌن ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعنً الشعب بصفة عامة ،و المناضلون بصفة خاصة ـ ُنعلمُكم أن
العمٌقة التً دفعتنا إلى العمل  ،بأن نوضح لكم
ب َ
غرضنا من نشر هذا اإلعالن هو أن نوضح ل ُكم األسْ با َ َ
مشروعنا و الهدف من عملنا ،و مقومات وجهة نظرنا األساسٌة التً دفعتنا إلى االستقالل الوطنً فً
إطار الشمال اإلفرٌقً ،ورغبتنا أٌضا هو أن نجنبكم االلتباس الذي ٌمكن أن توقعكم فٌه
اإلمبرٌالٌة وعمالؤها اإلدارٌون و بعض محترفً السٌاسة االنتهازٌة.
فنحن نعتبر قبل كل شًء أن الحركة الوطنٌة ـ بعد مراحل من الكفاح ـ قد أدركت مرحلة
التحقٌق النهابٌة .فإذا كان هدف أي حركة ثورٌة ـ فً الواقع ـ هو خلق جمٌع الظروف الثورٌة للقٌام
بعملٌة تحرٌرٌة ،فإننا نعتبر الشعب الجزابري فً أوضاعه الداخلٌة متحدا حول قضٌة االستقالل و
العمل  ،أما فً األوضاع الخارجٌة فإن االنفراج الدولً مناسب لتسوٌة بعض المشاكل الثانوٌة التً من
بٌنها قضٌتنا التً تجد سندها الدٌبلوماسً و خاصة من طرف إخواننا العرب و المسلمٌن.
إن أحداث المغرب و تونس لها داللتها فً هذا الصدد ،فهً تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري
فً شمال إفرٌقٌا .ومما ٌالحظ فً هذا المٌدان أننا منذ مدة طوٌلة أول الداعٌن إلى الوحدة فً العمل .هذه
الوحدة التً لم ٌتح لها مع األسف التحقٌق أبدا بٌن األقطار الثالثة.
إن كل واحد منها اندفع الٌوم فً هذا السبٌل ،أما نحن الذٌن بقٌنا فً مؤخرة الركب فإننا نتعرض
إلى مصٌر من تجاوزته األحداث ،و هكذا فإن حركتنا الوطنٌة قد وجدت نفسها محطمة  ،نتٌجة لسنوات
طوٌلة من الجمود و الروتٌن ،توجٌهها سٌا  ،محرومة من سند الرأي العام الضروري ،قد تجاوزتها
األحداث ،األمر الذي جعل االستعمار ٌطٌر فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته فً كفاحه ضد
الطلٌعة الجزابرٌة.
إن المرحلة خطٌرة.
أمام هذه الوضعٌة التً ٌخشى أن ٌصبح عالجها مستحٌال ،رأت مجموعة من الشباب المسؤولٌن
المناضلٌن الواعٌن التً جمعت حولها أغلب العناصر التً ال تزال سلٌمة و مصممة ،أن الوقت قد حان
إلخراج الحركة الوطنٌة من المأزق الذي أوقعها فٌه صراع األشخاص و التأثٌرات لدفعها إلى المعركة
الحقٌقٌة الثورٌة إلى جانب إخواننا المغاربة و التونسٌٌن.
وبهذا الصدد ،فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفٌن اللذٌن ٌتنازعان السلطة ،إن حركتنا قد
وضعت المصلحة الوطنٌة فوق كل االعتبارات التافهة و المغلوطة لقضٌة األشخاص و السمعة ،ولذلك

فهً موجهة فقط ضد االستعمار الذي هو العدو الوحٌد األعمى ،الذي رفض أمام وسابل الكفاح السلمٌة
أن ٌمنح أدنى حرٌة.
و نظن أن هذه أسباب كافٌة لجعل حركتنا التجدٌدٌة تظهر تحت اسم  :جبهة التحرٌر الوطنً.
و هكذا نستخلص من جمٌع التنازالت المحتملة ،ونتٌح الفرصة لجمٌع المواطنٌن الجزابرٌٌن من
جمٌع الطبقات االجتماعٌة ،وجمٌع األحزاب و الحركات الجزابرٌة أن تنضم إلى الكفاح التحرري دون
أدنى اعتبار آخر.
ولكً نبٌن بوضوح هدفنا فإننا نسطر فٌما ٌلً الخطوط العرٌضة لبرنامجنا السٌاسً.
الهدف :االستقالل الوطنً بواسطة:
 1ـ إقامة الدولة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة ذات السٌادة ضمن إطار المبادئ
اإلسالمٌة.
 2ـ احترام جمٌع الحرٌات األساسٌة دون تمٌٌز عرقً أو دٌنً.
األهداف الداخلٌة  1 :ـ التطهٌر السٌاسً بإعادة الحركة الوطنٌة إلى نهجها الحقٌقً و القضاء على
جمٌع مخلفات الفساد و روح اإلصالح التً كانت عامال هاما فً تخلفنا
الحالً.
 2ـ تجمٌع و تنظٌم جمٌع الطاقات السلٌمة لدى الشعب الجزابري لتصفٌة النظام
االستعماري.
األهداف الخارجٌة 1 :ـ تدوٌل القضٌة الجزابرٌة
 2ـ تحقٌق وحدة شمال إفرٌقٌا فً داخل إطارها الطبٌعً العربً و اإلسالمً.
 3ـ فً إطار مٌثاق األمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جمٌع األمم التً تساند
قضٌتنا التحرٌرٌة.
وسائل الكفاح:
انسجاما مع المبادئ الثورٌة ،واعتبارا لألوضاع الداخلٌة و الخارجٌة ،فإننا سنواصل الكفاح
بجمٌع الوسابل حتى تحقٌق هدفنا .
إن جبهة التحرٌر الوطنً  ،لكً تحقق هدفها ٌجب علٌها أن تنجز مهمتٌن أساسٌتٌن فً وقت واحد وهما:
العمل الداخلً سواء فً المٌدان السٌاسً أو فً مٌدان العمل المحض ،و العمل فً الخارج لجعل القضٌة
الجزابرٌة حقٌقة واقعة فً العالم كله ،و ذلك بمساندة كل حلفابنا الطبٌعٌٌن .
إن هذه مهمة شاقة ثقٌلة العبء ،و تتطلب كل القوى وتعببة كل الموارد الوطنٌة ،وحقٌقة إن
الكفاح سٌكون طوٌال ولكن النصر محقق.

وفً األخٌر  ،وتحاشٌا للتأوٌالت الخاطبة و للتدلٌل على رغبتنا الحقٌقة فً السلم  ،و تحدٌدا للخسابر
البشرٌة و إراقة الدماء ،فقد أعددنا للسلطات الفرنسٌة وثٌقة مشرفة للمناقشة ،إذا كانت هذه السلطات
تحدوها النٌة الطٌبة ،و تعترف نهابٌا للشعوب التً تستعمرها بحقها فً تقرٌر مصٌرها بنفسها.
 - 1االعتراف بالجنسٌة الجزابرٌة بطرٌقة علنٌة و رسمٌة  ،ملغٌة بذلك كل األقاوٌل و القرارات
و القوانٌن التً تجعل من الجزابر أرضا فرنسٌة رغم التارٌخ و الجغرافٌا و اللغة و الدٌن و العادات
للشعب الجزابري.
 - 2فتح مفاوضات مع الممثلٌن المفوضٌن من طرف الشعب الجزابري على أسس االعتراف بالسٌادة
الجزابرٌة وحدة ال تتجزأ.
 - 3خلق جو من الثقة وذلك بإطالق سراح جمٌع المعتقلٌن السٌاسٌٌن ورفع اإلجراءات الخاصة و
إٌقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة.
وفً المقابل:
 - 1فإن المصالح الفرنسٌة ،ثقافٌة كانت أو اقتصادٌة و المحصل علٌها بنزاهة،
و كذلك األمر بالنسبة لألشخاص و العابالت.

ستحترم

 - 2جمٌع الفرنسٌٌن الذٌن ٌرغبون فً البقاء بالجزابر ٌكون لهم االختٌار بٌن جنسٌتهم
األصلٌة و ٌعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانٌن السارٌة أو ٌختارون الجنسٌة الجزابرٌة
وفً هذه الحالة ٌعتبرون كجزابرٌٌن بما لهم من حقوق و ما علٌهم من واجبات.
 - 3تحدد الروابط بٌن فرنسا و الجزابر و تكون موضوع اتفاق بٌن القوتٌن االثنتٌن على
أساس المساواة و االحترام المتبادل.
أٌها الجزابري ،إننا ندعوك لتبارك هذه الوثٌقة ،وواجبك هو أن تنضم إلنقاذ بلدنا و العمل على
أن نسترجع له حرٌته ،إن جبهة التحرٌر الوطنً هً جبهتك ،و انتصارها هو انتصارك.
أما نحن ،العازمون على مواصلة الكفاح ،الواثقون من مشاعرك المناهضة لإلمبرٌالٌة ،فإننا نقدم
للوطن أنفس ما نملك".
فاتح نوفمبر 1954
األمانة الوطنٌة.

