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فيوليت: اصالحات ضائعة بين تماطل حكومة  -مشروع بلوم
 )م6391 -م6391(الجبهة الشعبية و سلطة اللوبي الجزائري 

 6391ماي  1جامعة -قسم التاريخ - خميسة مدور أ.

 الملخص:

اضتكومات على اصتزائر اظتستعمرة ، دون احداث تغيَت يذكر لصاحل توالت       
االىايل اصتزائريُت ، او الوفاء بوعود االصالح اليت لطاظتا طالب هبا ىؤالء يف ظل 
سيطرة اظتستوطنُت الواسعة وانتهاج سياسية قمعية ضد كل ما من شانو ادخال 

 اصالحات سياسية واجتماعية .

 1936وصول اصتبهة الشعبية للحكم يف فرنسا سنة لكن االمل جتدد ب      
وظهور بعض اظتشاريع االصالحية يف اصتزائر لصاحل االىايل اظتسلمُت ، من بينها 
اعادة بعث "مشروع  فيوليت" او ما يعرف "مبشروع بلوم فيوليت". والذي يقضي 

 ة .  بوضع اصالحات جديدة للجزائريُت اظتسلمُت خاصة اضتقوق السياسية والنيابي

سأحاول يف ىذا اظتقال ان اقف على ػتتوى ىذا اظتشروع ، ومدى       
استجابتو ظتطالب االصالح اليت طال انتظارىا خاصة يف شقها السياسي ، وردود 
الفعل اظتختلفة حولو ، وىل ىو فعال اصالحات ضائعة مل يستغلها اظتسلمون 

 قانونا قابال للتنفيذ ؟ اصتزائريون لصاضتهم ؟ وظتاذا مل يصادق عليو ليصبح 

Abstract: 
Many governments ruled colonial Algeria, without 
causing any change in favor of Algerians, or deliver 
on promises of reform which were long reclaimed 
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by these latter under the broad control of the 
settlers and the adoption of political repression 
against all that would introduce political and social 
reforms 

However, hope was revived by the arrival of the 
Popular Front to power in France in 1936 and the 
emergence of some of the reform projects in 
Algeria for the benefit of Muslim residents, 
including: revival of "Violet Project" or what is 
known as "Bloom Violet Project"; which aimed at 
setting new reforms to the Algerians Muslims 
especially concerning the political and 
parliamentary rights. 

This article tries to take a deep look at the content 
of this project, and its responsiveness to the 
demands of reform that were long awaited 
especially in its political section, the various 
reactions towards it, if it was actually lost reforms 
not exploited by Algerians Muslim in their favor? 
and why it was not ratified into an executable law? 
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 مقدمة:

تعترب فًتة الثالثينات من القرن العشرين فًتة حاشتة يف تاريخ اصتزائر   
اضتديث حيث شهدت اظترحلة تغَتا يف وجو اصتزائر السياسي اىل غاية اندالع 

ساعدىا ،رغم الضغوط  و اضترب العاظتية الثانية ،فقد فتت اضتركة الوطنية و اشتد 
غطت ػتاوالت النواب و النخبة الفراغ السياسي فًتة   فقدسياسة القمع ، ،

، كما ظهرت رتعية العلماء   1929تراجع  ؾتم الشمال مع حلو يف نوفمرب 
اظتسلمُت ،ػتاولة احداث حتوالت فكرية و دينية يف اجملتمع اصتزائري  بالتزامن مع 

نواب اصتزائريُت ، والذين رفعوا اصواهتم منادين باظتساواة نشاط رتاعة النخبة من ال
 يف اضتقوق و الواجبات   .

باظتوازاة مع  ىذا النشاط السياسي للحركة الوطنية ، اشتدت ضغوطات        
السلطات االستعمارية  ،على شخصية الفرد اصتزائري و كل مقومات ىويتو من 

ىو ما تررتتو غتموعة القوانُت  كمنشور لغة و ثقافة و تاريخ و حضارة ودين ،  و 
و اللذان ابانا  1935مارس  30،و قرار رينيو يف  1933فيفري  16ميشال يف 

عن وجو فرنسا االستعماري ، وحقيقة اىدافها  و سياستها من اجل تقييد 
 ات العامة و قهر الشعب اصتزائري وإبقاء  اصتزائر مستعمرة تابعة ال غَت .ياضتر 

امام ىذا الوضع اضطرت فرنسا  اىل التلويح ببعض اظتشاريع  بناءا  على        
زارت اصتزائر و اطلعت على اوضاع االىايل  أظتسلمُت  اليتتقارير اللجان الربظتانية 

الذين  منذرة بفقدان اصتزائر الفرنسية  ،وكذا  أصوات اظتتعاطفُت من اليرباليُت
اصتة اظتسالة اصتزائرية ،و من ىؤالء  السياسي اكدوا على ضرورة االصالحات ظتع

الفرنسي"موريس فيوليت "  الذي مع غتيء حكومة اصتبهة الشعبية للحكم يف 
 15م و فرنسا حاول ايداع مشروعو يف غرفة النواب يف جلسة غتلس الوزراء لي



مجلة دورية دولية محكمة                                 والدراسات مجلة المعارف للبحوث  

 

 115  07لعدد ا
 

م  والذي يقضي بوضع  اصالحات جديدة للجزائريُت اظتسلمُت   1936اكتوبر 
توسيع حقهم االنتخايب  و منحهم اظتواطنة الفرنسية دون ختليهم   وعلى رأسها

عن احواعتم الشخصية االسالمية  وىو ما اطلق علية اظتشروع اضتكومي "بلوم 
 ( Blum-violletteفيوليت " )

 م. 1930ديسمرب  30

فما ىي ظروف صدور ىذا اظتشروع ؟ و ما ىو مضمونو ؟ و ىل جتاوب        
ات اصتزائريُت السياسية ؟ و ىل اجتهدت حكومة اصتبهة مع مطالب و طموح

الشعبية يف حتقيق مطالب اضتركة الوطنية و تنفيذ ػتتوى اظتشروع ؟ كيف كانت 
منو ) اصتزائرية و الفرنسية (؟ما ىي مصلحة اللويب اصتزائري  الفعل اظتختلفةردود 

 .ىذا اظتشروع ؟يف تعطيلو امام دتاطل حكومة اصتبهة يف تنفيذه  ؟ ما ىو مصَت 

 :الوضع السياسي في الجزائر عشية إعالن المشروع -6

تعد فًتة الثالثينات منعطفا حاشتا يف اضتياة السياسية يف ظل السيطرة        
اظتطبقة  واليت أبانت عن أىدافها وتسلطها االستعماري، وتنفيذ  االستعمارية،

 .مستعمرة األحالمرغبة أقلية من الكولون، كتعل اصتزائر الفرنسية 

باحتالل اصتزائر  (1)م، احتفل الفرنسيون مبئويتهم  1930فبحلول سنو        
حيث اعتربوا ىذه السنة بداية عهد جديد من االنتصارات يف اصتزائر، ودخلوا 
القرن الثاين من احتالعتا وىم يف غمرة النشوة والسعادة معتقدين أهنم سيظلون 

م، شعارات معادية للعرب واسإسالم معلنُت أهنم قد فيها اىل األبد، ورفع غالهت
افتتحوا اصتزائر عنوة وأهنم  افتكوىا  من اضتضارة اسإسالمية وأعادوىا إىل اضتضارة 
الرومانية ، وكانوا خالل ذلك يضربون بيد من حديد على ػتاوالت التنظيم 
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نعمة فرنسا على السياسي بُت اصتزائريُت معتربين كل ػتاولة من ىذا النوع كفرانا ب
اصتزائر واصفُت من يقوم هبا باطتيانة أو التبعية لدولة أجنبية أو باسإجرام وىكذا 
خنقوا حركة األمَت خالد يف مهدىا، وأجربوا النواب اظتستقلُت على طأطأة الرأس 

 2))، وىم من اشتهروا جبماعة "بن وي وي".

يف التخفيف من وطأة العنف  (3)إال أن رغبة الوايل العام "فيوليت"       
واسإرىاب اظتسلط عليهم من قبل الكولون، وىو ما ظتسو اصتزائريون بتوليو ىذا 

م، حيث تآمر عليو غالة االستعمار، 1930اظتنصب مل يكد يتحقق حبلول سنة 
وأثاروا ضجة عليو ،كما نشروا زتالت دعائية ضده و ضد سياستو ،بغية حرمان 

لو كانت تافهة، من خالل التأثَت على نواب الربظتان اصتزائر من كل اضتقوق و 
،اين رفضوا مشروعو االصالحي (4)الفرنسي والذي كان أداة طيعة بُت أيديهم

م ،وىو مشروع  1931الذي طرحو للمناقشة على غتلس الشيوخ يف جويلية 
 قانون تناول غتموعة من القضايا أقتها السماح للنخبة بنيل اظتواطنة الفرنسية دون
التخلي عن االحوال الشخصية ،ليدافع عن ىذا الطرح وينب ان معاناة اصتزائريُت 

 ليست بسبب االزمة االقتصادية فحسب، بل كذلك معاناهتم من
،إال  (5)ازمة نفسية  بسبب النظام الذي يقتل شيئا فشيء كل افاق اجملتمع االىلي

نواب م بعد خطاب ال1935مارس  22ان اظتشروع  رفض مرة اخرى يف 
 1919" منذ   الفرنسيُت يف اصتزائر كيتويل و ديرو ومارسيل رينييو الذي صرح :

بذلنا كل ما يف وسعنا ال تطلبوا منا الذىاب اىل ابعد من ىذا ألنو بكل بساطة 
     . (6)مستحيل"

وىكذا بقي مشروع فيوليت ػتل رفض تام من طرف الساسة الفرنسيُت        
اظتعمرين و ؽتثليهم ، والذين كانت لديهم حساسية الناتج باألساس عن ضغط 

من االصالح يف اصتزائر و يرفضون اي فكرة ظتنح  ادىن حق للجزائريُت ،لتدث 
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ؾتم مشال »ىذا يف ظل تنامي نشاط اضتركة الوطنية رغم الضغوط ، حيث استمر 
،يف نشاطاتو اظتختلفة ،أين بدأ يف اجتماعات وتأسيس الفروع يف  (7)«افريقيا

وتوزيع اظتناشَت باللغتُت العربية والفرنسية، كوسيلة لالحتجاج  باريس ونواحيها،
م 1927فيفري 15و 10،كما كانت مشاركتو يف مؤدتر بروكسل، اظتنعقد بُت

فرصة كبَتة للتنديد باسإمربيالية االستعمارية، وحق الشعوب يف تقرير مصَتىا، 
 .منها الشعب اصتزائري

قت الذي كانت فيو النزعة الوطنية تتنامى وتتزايد لكثرة لتدث ىذا يف الو        
 1933،فكانت سنة (8)اطتالفات مع القوى االستعمارية يف اصتزائر وفرنسا

 .(9)انطالقة جديدة للنجم، وإعادة بعث لنشاطاتو بقيادة مصايل اضتاج"

وذلك بوضع برنامج سياسي والقوانُت الداخلية واظتطالب  اظتستعجلة ، فانعقد 
،وقد تضمن ىذا الربنامج قسمُت، 1933ماي  28مؤدتر ؾتم مشال افريقيا يوم 

ونتكن ارتال القسم األول منو يف مطالب دنتقراطية، وأىداف ومرامي سياسة  
كانت ترد عادة يف خطاب النجم إىل السلطات الفرنسية العامة منذ 

 .10))تأسيسو

شرع ورتاعتو يف العمل من ، (11)ومبجرد عودة "مصايل" من منفاه يف جنيف      
  1936جوان   20فشكل يف يوم  وخاصة يف فرنسا، اجل تقوية نفوذ اضتزب،

وفدا يتكون من "عميش" وجياليل" و"بنون أكلي" واجتو إىل وزارة الداخلية 
الفرنسية لتقدًن مطالب حزبو اظتتمثلة يف انشاء برظتان جزائري اظتقًتح من طرف 

الوفد استقباال حسنا وتلقى وعودا بالنظر يف ىذا  "مصايل اضتاج" ،وقد استقبل
اظتطب بالذات، يف الوقت الذي بقي فيو مصايل اضتاج مصرا على موقفو يف 
مهارتة سياسة االدماج ، ويظهر ذلك من خالل الرسالة اظتنشورة اليت وجهها  اىل 

واليت نصت على ما يلي "يا لتعاسة   1936الشعب اصتزائري يف  نوفمرب 
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اطتليط كلها كلمات مرادفة  ئريُت ؟االدماج ،االضتاق  الضم االنصهار،اصتزا
يتبجحون بالتسول هبا من  هبا  دون فهم،  نطقوا للموت ،احملو ،التشتيت ،

حكومة اصتبهة الشعبية  ،وال يدركون ما حتتويو من احتقار ،غرابة و يف نفس 
زائرية األخرى وىي ، وىو ما  متتلف عن مطالب األحزاب اصت(12)الوقت مأساة "

فدرالية اظتنتخبتُت ورتعية العلماء واضتزب الشيوعي اصتزائري فهذه األخَتة طالبت 
بإصالحات سياسية تتمثل يف  1936جوان  07غتتمعة يف مؤدترىا اظتنعقد يوم 

اضتصول على اصتنسية الفرنسية دون التخلي عن اعتوية اسإسالمية، ودتثيل اصتزائريُت 
، وكانت أىم اظتطالب اليت رفعها ىؤالء تتمثل يف منح (13)رنسييف الربظتان الف

رتيع حقوق اظتواطنة للجزائريُت اظتسلمُت مع االحتفاظ بقانوهنم لألحوال 
الشخصية، وينص التمثيل النيايب الوحيد يف ىيئتو انتخابية عامة مشًتكة واسإبقاء 

شتي" كراسة  على الشخصية الوطنية  وقد مت تسجيل ىذه اظتطالب يف ميثاق
                           .         (14)مطالب الشعب اصتزائري اظتسلم"

باظتوازاة مع ىذا كانت رتعية العلماء اظتسلمُت خَت رافد إصالحي ،ساىم        
قضية دينية  يف دتسك اظتسلمُت اصتزائريُت هبويتهم، فكانت ترى قضية التجنيس،

لذلك اختذت  بطبيعة اضتال عن دينو وىويتو. ألن اظتتخلي عن جنسيتو ىو متخل
وطرحت إشكاالت ىامة يف ىذه الفًتة،  موقفا معاديا للتجنيس واظتتجنسُت،

 ختص ىؤالء
، الذين تشبثوا بوىم اظتواطنة الفرنسية، والتمتع باضتقوق كما اظتواطن (15)اظتتجنسُت

جتنسوا ظنا منهم  فقد (16)"رابح زنايت" باظتتجنسُت اظتساكُت الفرنسي لذا نعتهم
ومل يعتربوا انتقاد إخواهنم ،فأصبحوا منبوذين من الطرفُت، وال ينتمون  أن يتقدموا،

"ابن  فوصفهم ال عتؤالء وال عتؤالء، فأوجدوا أنفسهم يف موقف ال لتسدون عليو.
 .17))باديس" باظترتدين
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وىكذا وعلى الرغم من تباين مطالب اضتركة الوطنية، يف ىذه الفًتة إال اهنا        
الشخصية  باألحوالاتفقت على مطلب اظتواطنة الفرنسية مع االحتفاظ 

،خصوصا بعد وصول حليف ىام اىل اضتكومة يف فرنسا ، وىي حكومة اصتبهة 
  . الشعبية  وذلك من اجل حتقيق حد ادىن من اظتطالب

   :فيوليت –وع بلوممحتوى مشر  -2

 -ان مشروع " موريس فيوليت" كان لبنة أساسية  ظتا جاء بعده وىو مشروع "بلوم
بل ىو إعادة احياء لو. وقد تضمن ذتانية فصول. مشلت إصالحات  فيوليت"،

سياسية واقتصادية واجتماعية حيث تضمنت اظتادة األوىل منو منح فئات من 
 :لفرنسية، وخص منهم بالذات الفئات التاليةاألىايل اصتزائريُت حق اظتواطنة ا

 اظتشتغلُت باصتيش الفرنسي ويتعلق األمر: 
 .األىايل الذين أهنوا اطتدمة العسكرية برتبة ضابط -1
األىايل الذين غادروا اصتيش، وىم يف رتبة رقيب أول أو رتبة أعلى منو  -2

سنة ونالوا شهادة حسن  15بشرط ان يكونوا خدموا يف اصتيش مدة 
 .لوكالس

 Croix de) األىايل اضتائزون على ميدالية عسكرية أو الصليب اضتريب -3
Guerre) 

أصحاب رتبة جوقة الشرف أو الذين أىلوا لنيل مرتبة من رتبها بشرط أن  -4
 يكون نيلها عتم وأثناء اطتدمة العسكرية.

  بينما خص ىذا اظتشروع فئة ثانية من األىايل، وىي الفئة اظتتنورة اضتائزة
 18): )إحدى الشهادات اآلتيةعلى 
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شهادة تعليم، الباكالوريا، الشهادة العليا، الشهادة الثانوية، شهادة  -
التخرج من إحدى اظتدارس الوطنية، او خاصة بتعليم الصنائع. واضترف و 
الفالحة والتجارة، اظتوظفون الذين نالوا وظيفتهم عن طريق االمتحانات 

 .واظتسابقات
اظتنتخبة ضمن ؼتتلف اعتيئات الفرنسية: اظتنتخبون يف باسإضافة إىل الفئة  -

الغرفة التجارية والفالحية، النواب اظتاليون، النواب يف اجملالس العامة، يف 
البلديات، ذات الصالحيات الواسعة، ؽتثلو اصتماعات الذين شغلوا 

  الباشا غاوات مناصبهم طيلة اظتدة اليت أوكل عتم فيها ىذا اظتنصب،
 .(19)سنوات 04والقياد الذين قاموا بوظيفتهم على األقل مدة  واألغاوات

  كما خص اظتشروع فئة العمال الذين استحقوا وسام العمل اظتساعدين يف
 .النقابات العمالية، الذين شغلوا مناصبهم مدة عشر سنوات

  دتنح اضتقوق السياسية بعد سنة من تطبيق ىذا القانون ظتائتُت من أىايل كل
ُت التجار واضترفيُت مبقتضى قرار يصدره الوايل العام ودتنح نفس عمالة من ب

الصالحية للغرف الفالحية الثالث حتت نفس الشروط صالحية منح 
حقوق اظتواطنة ظتائيت فالح، بينما يصبح ىذا العدد يف كل سنة ستسُت، 
دتنحو الغرفة الفالحية التجارية وأرباب العمل والغرف الفالحية ظتن ختتارىم 

.وحسب ىذا اظتشروع اضتكومي الذي وسع دائرة الفئات  (20)ن الفالحُتم
للحصول على حقوق اظتواطنة  سيتضاعف عدد ىؤالء بشكل ملفت 

 : وذلك كما يلي  1940و 1936لالنتباه بُت سنيت 

 1940  1936 السنة

 30546      2406 اجملموع
 : اما بالنسبة لتقسيم الناخبُت اصتدد سيكون التايل
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 6391سنة  الفئات

 

سنة 
6391 

 9911 0611 سنة خدمة. 61قدماء الضابط لهم 

 6111 1111 قدماء الضابط لهم وسام عسكري والصلٌب الحزبً.

 9011 9911 الحاصلون على شهادات العلٌا أو الثانوٌة.

 6191 6111 المواطنون المعٌنون عن طرٌق االمتحانات والمسابقات.

 6119 6169 والباشاغاوات واآلغاوات.القٌاد وقدماء القٌاد 

المنتخبون األهالً، نواب األهالً المنتخبون العامون فً البلدٌات 
 وممثول الجماعات

1111 1111 

 

المنتخبون فً الغرفة التجارٌة والفالحٌة واألعضاء الذٌن 
 تختارهم هذه الغرفة.

190 6111 

علٌها العسكرٌون الحاصلون على جوقة الشرف والحاصلون 
 بصفة مدنٌة

601 11 

 6101 1 العمال الحاصلون على مٌدالٌات.

 6111 111 األعضاء الذٌن ٌختارهم مجلس اإلدارة.

 

أىلي مسلم  24046وعليو ومبوجب ىذا القانون يصبح بإمكان        
االنضمام إىل العائلة الفرنسية، ويكون عتم اضتق يف التصويت لَتتفع ىذا العدد 

إىل  1940يف االنتخابات التشريعية اظتقبلة سنة بشكل تدركتي 
(،ومهما تكن دقة تلك التقديرات، فإنو يبُت أن اعتيئة االنتخابية 300546)

مل  1936( يف عام 202.749الفرنسية، وعدد اظتسجلُت فيها البالغ عددىم)
% من الناخبُت االضافيُت 14إىل  12تكن ختشى االكتساح، غَت أن نسبة 

وقع أن تنتخب الغالبية منهم مرشحي اصتبهة الشعبة كانت كافية بال الذين كان يت
نائبا بدل  12شك لتعديل التمثيل النيايب السياسي للجزائر يف غرفة نواب اصتزائر 

 (21): نواب، وىذا كلو ال يربر أي خوف أو ىلع من ىذا اظتشروع كما أشَت 09

باظتقابل كان نتكن أن لتدث االنقالب فعال يف التمثيل احمللي، إذ أمام        
ضمن القوائم االنتخابية  1935( مواطنا فرنسيا مسجال يف عام 833، 113)

ناخب مسلم  25.000النتخاب اظتندوبيات واظتستشارين العامُت، كان يوجد 
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يهم  يف بعض قادرين على القيام بدور اضتكم يف التنافس، بل وحىت فرض مرشح
الدوائر االنتخابية، أما على اظتستوى البلدي، فإن الناخبُت اصتزائريُت اصتدد كانوا 
بصدد تعديل تركيبة اجملالس فيها و كان نتكنهم اضتصول على ما يقارب نصف 

اظتسلمُت سينتخبون بصفتهم فرنسيُت)أي  1/5عدد اظتقاعد، ولو فرضنا أن
ع ثلث اجمللس اظتنتخب بصفتهم أىايل )ستسة غتموع اطتمسُت (، ويؤلفون كتلة م

أستاس( ،غَت أنو وحىت مع ىذه الفرضية القصوى، مل يكن ألغلبية اجمللس أن 
 (22)تصبح مسلمة. على عكس ما كان مغالطة من طرف احتادية رؤساء البلديات

. 

وؽتا ال شك فيو أن مشروع "بلوم فيوليت" ىو تنفيذ لفكرة دمج اصتزائر        
ا بصورة ة تدركتية، عن طريق النخبة اصتزائرية اظتتخرجة من اظتدارس الفرنسية. بفرسن

وهتدئة غليان السنوات األخَتة ،وكسب ـتبة اظتسلمُت لصاحل القضية الفرنسية، 
فعندما تكون ىذه  الفئة تتمتع مبمارسة اضتقوق السياسية، ستكون عتا مصاحل 

ر أن األىايل و حىت األكثر حتضرا ال ختتلف عن اصتماىَت مع  األخذ بعُت االعتبا
يقبل االرتداد عن عقيدتو وىو ما ادركو جيدا فيوليت بقولو:" أما اضتالة 
الشخصية، فال تعد حاجزا يف طريق ىذا اسإصالح ألن قانون األحوال الشخصية 
اسإسالمية ىو كما عند اظتسلمُت ىو عند اليهود تقريبا، واليت مل دتنعهم منذ ستُت 

منذ مرسوم "كرنتيو" من إعطاء اليهود حق االنتخاب...، ويوجد يف سنة أي 
اعتند الصينية فرنسيون عتم قانون أحواعتم الشخصية اطتاص ،كما يوجد هبا 
فرنسيون مستمسكون بأحواعتم الشخصية ومع ىذا فجميعهم يصوتون، سواء 

يف  الذين تركوا قانون أحواعتم الشخصية أو الذين مل يًتكوىا، كذلك اضتال
مقاطعات السنغال  األربعة، فإن رتيع اظتسلمُت عتذه اظتقاطعات ناخبون منتخبون 

 . (23)مع بقائهم ػتافظُت على أحواعتم الشخصية
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-األحوال الشخصية-ويؤكد يف مقال آخر بقولو:"...ىل منع ىذا النظام        
 بأكثر ؟ وىل طلب منهم وقتها ما إذا كانوا متزوجُتI جتنيد األىايل إبان ح ع

من امرأة؟ أو أهنم كانوا يأخذون بنظام التطليق أم ال؟ وىل أهنم  كانوا ي 
. ان (24)لتتكمون يف  نظام اظتَتاث  إىل الشريعة اسإسالمية أو القانون اظتدين"

قراءة بسيطة تظهر ان األمر وحده ىو القادر على وقف اضتركة الوطنية: " إذا كان 
ن أنو من واجبهم، وحىت من مصلحتهم دعم سياسة اظتعمرون اصتزائريون ال يفهمو 

االدماج اضتذر لكن اظتخلص، فليعلموا جيدا اهنم يعملون على خلق حركة وطنية 
 .(25)سوف تأخذ حتما شكال ثوريا ككل اضتركات الوطنية

فيا ترى ىل حتققت أىداف حكومة اصتبهة الشعبية من خالل ػتاوالت       
 .كانت ردود الفعل اظتختلفة حولوكسب مواقف التأييد لو، وكيف  

 : المواقف المختلفة  من المشروع -9

 :موقف الحركة الوطنية الجزائرية -9-6

وجد مشروع "بلوم فيوليت" صدى كبَت يف أوساط تيارات اضتركة الوطنية        
اصتزائرية، وسيطر على اضتياة النيابية خالل فًتة الثالثينات أي فًتة حكم اصتبهة 

وىكذا تعددت اآلراء واظتواقف اجتاىو، حيث تراوحت بُت اظتؤيد الشعبية، 
 .واظتتحفظ والرافض لو

 :موقف النخبة من المشروع - أ         

لقد مثل الطرف اظتؤد رتاعة النخبة، حيث وجد اظتشروع قبوال ودعما كبَتا        
اصتزائريُت يف ارتباط الطبقة اظتثقفة، اذ رحبت باظتشروع واعتربتو خالصها وخالص 

من حالة األىلية، فقد وقفت كتلة النواب اظتنتخبُت إىل جانبو، وأيدتو حبماس 
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شديد وكان موقفها خالل اظتؤدتر اسإسالمي ال لتتاج إىل توضيح، ترجم ىذا 
اظتوقف اجتماع كتلة النواب يف وىران، حيث أصدروا الئحة بعثوىا إىل الوزير 

ليت"، وإىل وزير الداخلية ، وإىل اضتاكم األول "ليون بلوم"، وإىل السيد "فيو 
العام، استنكروا فيها األعمال اليت ال نتكن السكوت عنها لبعض شيوخ البلديات 

 .الفرنسيُت باصتزائر، واعلنوا تأييدىم اظتطلق للمشروع

فهو حسبهم" حتقيق اآلمال اظتشروعة اظتسلمُت الفرنسيُت، وألنو يتماشى        
صتزائر القائمة على فكرة االندماج، وكذلك أصدرت كتلة مع سياسة فرنسا يف ا

جانفي،  15النواب يف قسنطينة واصتزائر الئحتُت يف نفس اظتعٌت، األوىل بتاريخ 
 .(26)منو" 12والثانية 

وانتانا منهم هبذا اظتشروع، نشط النواب خالل نفس العام، من أجل الدفاع        
واللوائح والوفود، ومن ذلك أن وفدا  برئاسة عنو  فكثرت اظتؤدترات، والتجمعات 

مارس وكانت النتيجة مرة أخرى  05ابن جلول قد توجو اىل باريس بتاريخ 
غتموعة من الوعود، ؽتا اضطرىم ، أمام ىذه الوعود إىل اعتماد طريقة جديدة 
لتحقيق مطالبهم، وىي االستقالة اصتماعة حيث استقال حوايل ثالثة آالف نائب 

 .بل هناية العام احتجاجا على تأخَت مناقشة مشروع الربظتانجزائري ق

وأمام ىذه الضغوط و عودة "ابن جلول" و"عباس " على رأس وفد إىل        
باريس حيث قابلهما وزير الداخلية "ألبَت صارو"، وانتظروا ىناك اظتوافقة على 

يف الربظتان فعال، وبدأ  مناقشتوت أاظتشروع مقابل سحب االستقالة اصتماعية فبد
يلقى قبوال ، وىو ما استنكره اظتعمرون، الذين بدأوا فورا زتلة شرسة ضده ومل 

 (27). سإفشالويتوانوا يف استعمال كل األساليب 
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من جانب آخر، اختار نائب رئيس اظتؤدتر اسإسالمي، األمُت العمودي من        
إن كان يعًتف أنو "ال يليب دتام جهتو مشروع "فيوليت" "هنائيا وعلى بصَتة"، و 

تطلعات النخبة، وطموحات اصتماىَت بدرجة أكرب. وراح "ػتمد عزيز  
 مشروععن  "Oran républicain" " يدافع يف جريدة(28)كسوس

"فيوليت" على أساس أن يبُت هنج سياسة معينة: لن لتل اظتشروع أي شيء بعد 
اسب لتغيَت التصويت عليو، ولكنو يكون قد ساىم آنذاك يف هتيئة مناخ من

 .(29)دنتقراطي يف اصتزائري

ورغم كل مظاىر التأييد، واعالن الوالء لفرنسا، من طرف ىذه اصتماعة،        
انت تصبو إليو، وقد خابت كل أماعتم، فكان فشل مشروع مل تنل أبدا شيئا ؽتا ك

"بلوم فيوليت" مبثابة صدمة "لعباس فرحات" و"ابن. جلول"، ورتيع العناصر 
 .(30) اظتثقفة بالفرنسية واظتؤيدة لسياسة االندماج

 :الشيوعيموقف الحزب  –ب           

، ومواقف التأييد لكل ان انصار فرنسا يف اصتزائر كثر بدليل مظاىر الوالء       
حىت ال يرقى أبدا طموحات  بسيطا أوولو كان  إصالح تقوم بو لصاحل اصتزائريُت،

اظتؤيد  وأنصاره وموقفهماألىايل اظتتوخاة، وىو حال اضتزب الشيوعي اصتزائري 
،باعتباره أول خطوة يف سبيل حترير الشعب اصتزائري ،وىو   ظتشروع "بلوم فيوليت"
تقارب األخوي بُت الشعبُت اصتزائري والفرنسي ،فقد الحظ كذلك اول خطوة لل

الشيوعيون أن ىذا اظتشروع مع انو ال يعطي للجزائريُت كل ما يريدونو من حقوق 
إىل نتائج  مسلما وتؤديألف  25فإنو خطوة أوىل حقيقية تبدأ من  وحريات،
يف وال حتدث  وأنو أفضل من حقوق كاذبة دتنح إىل مليون مسلم، ملموسة،

  .(31)حياهتم السياسية واالجتماعية أي تغيَت
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لسان حال اضتزب   "La lutte sociale" وىو ما جسدتو صحيفة       
ويف رأيها أن شعب  الشيوعي اصتزائري، فكانت تقوم حبملة يف صاحل اظتشروع،

ء الفاشيُت الذين كانوا باستثنا اصتزائر، وشعب فرنسا كانا موافقُت عليو دتاما،
 .(32)ونويعارض

باظتوازاة مع ىذا اجملهود الواضح عتذه الصحيفة، باشرت صحف أخرى        
الدفاع عن اظتشروع، وىي صحف شيوعية او ذات اجتاه شوعي، كما فعلت 

، 1938مارس  17يف عدد خاص صدر يف   "Alger Socialiste"صحيفة
ادية خصصتو كامال للدفاع عن اظتشروع، والوقوف ضد كل معارضيو خاصة احت

رؤساء بلديات اصتزائر اليت قادت زتلة شرسة ضد مشروعّ بلوم فيوليت"، 
وخصصت مقاال ىاما بعنوان" اضتزب الشيوعي واظتسألة األىلية"، دافعت فيو عن 

 .(33)وبينت مزاياه) اظتشروع،

 :موقف جمعية العلماء المسلمين -ج          

واضحا يف البداية من اظتشروع، بل  مل يكن موقف صتمعية ورجاالهتا، موقفا        
كان التخوف واضتذر الشديدين ىو السمة الغالبة على مواقفها، خاصة وأهنا مل 
تدرك الغرض اظتنشود من وراءه، بل اعتربتو غترد مرحلة مؤقتة نتكن استبداعتا يف 
الوقت اظتناسب، وىو ما عرّب عنو رجاالت اصتمعية يف كم من مناسبة، فقد ذكر 

االبراىيمي يف مقال لو يف جريدة الشهاب بعنوان" يوم اصتزائر" بتاريخ البشَت 
:" .....مشروع موريس فوليت، وصاحبو من أبرز اظتنشغلُت 1936جويلية 

بالسياسة األىلية اصتزائرية وقد أدار برناغتو على اعتبارات سياسية دقيقة، ال 
ظي مستهو  خالب يفهمها إال الراسخون يف علم السياسة و أفرغو يف قالب لف

ينطوي على معان غامضة، ولتمل وجوىا كثَتة من االحتماالت والتفسَتات، 
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ومنها ما يعد يف اعتبار النفسي اصتزائري من الشعريات، ومثل ىذه اظتعاين قد 
تكون عند التطبيق .مثارا  لإلشكال و للعسر وقد تكون معانيو مبقربة من افهام 

أي تلك األمة أو على تأييدىا..." وقف على ر العامة خصوصا إذا كان تنفيذه يت
(34) .  

انطالقا من ىذا الكالم، يظهر جليا ان حتفظ اصتمعية على اظتشروع كان        
يف ػتلو، بل إن نظرهتا إليو كانت نظرة صحيحة ودقيقة، أكدىا موقف الرجل 

اظتساواة  األول للجمعيةّ ابن باديس عندما اعترب اظتشروع غترد خطوة أوىل يف طريق
الكاملة، وىي الشرط الالزم ضتسن الوفاق، ومل يكن يثق باظتقابل اطالقا يف 

يف  1937، فقد كتب منذ فيفري (35)تصويت الربظتان على اظتشروع باظتوافقة
جريدة الشهاب" إذا خابت آمال)األىايل(، ورفضت غرفة النواب مشروع 

ن ينالوا أي شيء من فرنسا اضتكومة، فإنكم ستعلمون عندئذ علم اليقُت أهنم ل
ال عدال وال انصافا، وي ىذه اضتالة سيفتحون رتاعات األبواب اليت يكون اليأس 
قد فتحها أمامهم" كما اكد اثناء انعقاد جلسات اظتؤدتر اسإسالمي الثاين، أن 

، (36)"فيوليت" عمل من اجل فرنسا بالشروع يف مشروع يدعونا إىل االنتظار
أوت احتجاجا شديدا على تعيُت صتنة حتقيق  13فأحتج كذلك مرة أخرى يوم 

جديدة، فهي حسبو وسيلة ؽتاطلة ال حتمل إال مدلوال واحدا وىو رفض مطالبنا 
بكل بساطة ،كما ظتح يف شهر اوت أن أوان اليأس من فرنسا قد آن، وقام يف 

غبة التفكَت يف ان غضون األشهر اظتوالية، بتحذير فرنسا على اطتصوص من م
اظتسلمُت يكمن أن يفرطوا يف قانون أحواعتم الشخصية مقابل منحهم اضتقوق 

 . (37)السياسية 

ظهر جليا موقف العلماء فقد  1937وتزامنا مع طرح اظتشروع يف بداية        
مارس بربقية إىل رئيس اضتكومة  28بعثوا اثر اجتماع عقدوه بقسنطينة يف 
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ىل فيوليت، عربوا فيها عتما عن شكرىم واعًتافهم عتم بتقدنتها الفرنسية "بلوم" إ
ظتشروع اسإصالح االنتخايب، وأعلنوا موافقتهم التامة على اظتشروع اضتكومي ألنو 
لتمي قانون األحوال الشخصية، الذي ال نتكن ابدا حسب اعتقادىا التخلي 

" اظتسلمُت لن عنو، فقد ظلت اصتمعية تكرر مثلما فعلت يف جريدة البصائر أن
يبدلوا دينهم مقابل كل أموال الدنيا، وباألحرى ببعض اضتقوق اعتينة اليت يعدىم 

 .(38)إيّاىا مشروع فيوليت" 

ومهما يكن األمر، فإن مواقف اصتمعية من اظتشروع، تراوحت بُت اظتوافقة        
نون والتحفظ، خاصة وأنو متص فئة ػتدودة وىي قليلة، لكنو باظتقابل لتمي قا

 .األحوال الشخصية وىو ما ال نتكن أبدا التنازل عليو

 :موقف المؤتمر اإلسالمي من المشروع -د           

مل تكن رتعية العلماء الوحيدة، بالتأكيد اليت كانت ترى يف مشروع        
كتب أن يتبع مبراحل أخرى" حيث جاء "الدكتور  "فيوليت" غترد مطالب مؤقتة"

، ليقرأ بيانا باسم اظتؤدتر اسإسالمي الذي كان 1937جانفي 17بشَت" يف 
يًتأسو، فصرح فيو أن مشروع "فيوليت" ليس إال رمزا لإلنصاف والليربالية، وأن 
مصَت الشعب اصتزائري البد أن يوضع يف يوم من األيام بُت ايدي برمانيُت 

 .(39)جزائريُت" مسلمُت 

 :موقف مصالي الحاج من المشروع -ه 

، أعلن الزعيم الوطٍت "مصايل اضتاج" عن رفضو 1937يف مارس        
للمشروع وقال: إن اظتشروع ضد الدنتقراطية، ويتجاىل التاريخ ويعزز االستعمار 

تابع، وزيادة تفاقم مصَت ستة ماليُت ونصف من  20.000بزيادة عبيده إىل 
حُت والعمال، وصغار التجار، وقدماء العسكريُت، ومشروع "فيوليت" ليس الفال
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باضتل، وليس بداية سإصالحات جدية، وإنو الفتنة، والتقسيم بُت طبقة مزدوجة 
 . (40)االمتياز، وأخرى مزدوجة اضترمان

ويف مقال بتوقيع قيادة ؾتم مشال افريقيا بعنوان: أيها الشعب اصتزائري        
: 1937شروع فيوليت كتبت صحيفة األمة الصادرة يف شهر جانفياهنض ضد م

ؾتم مشال افريقيا يناىض مشروع فيوليت ألنو يعتربه خطرا بالنسبة إليو، الشعب 
اصتزائري واحد وموحد وعليو أن يتوحد ضد التقسيم والتجزئة إىل فئات حجمها 

ة تقسيم عشرين ألف ألن مشروع فيوليت ىو ليس قط بداية االدماج، بل أدا
 . (41)وخالف داخل البالد

وىذا ومل يًتاجع أبدا حزب الشعب اصتزائري خليفة ؾتم الشمال عن موقفو        
من اظتشروع، وظل وفيا ظتبادئ ؾتم الشمال، اظتتمثلة يف ػتاربة سياسة 

، فباسإعالن عن انشاء ىذا اضتزب، ذكرت جريدة األمة بربنامج (42)االدماج
إدانة سياسة االدماج اظتتبعة منذ أكثر من قرن  سائرا على النجم وىدفو، أي 

خطى النجم" ؿتن مل نكف أبدا عن مناىضة ىذا اظتشروع". وقد خاض اضتزب 
ضد أصحاب اظتشروع معركة شرسة معتربا أنو من اظتستحيل تغيَت اصتنسية كما 

 :ما يلي 1938نغَت ربطة العنق: فقد جاء يف جريدة األمة يف عدد جانفي

إن جنسيتنا قبل كل شيء وماضينا وتارمتنا وعاداتنا وتقالدنا وذكريات شبابنا  "
وؽتارساتنا الفكرية، وىو كل ما يدخل يف تكوين أنانا، وال نتكن إفراغ الشخصية 
من ػتتواىا مبجرد الرغبة يف ذلك، وبعبارة أخرة، ال نتكن للفرد أن يلغي انتماءه 

 .(43) عشية وضحاىا"العريب أو القبائلي ليصبح فرنسيا بُت

كان مصايل ومن ورائو حزب الشعب يدرك جيدا أن اظتشروع مرحلة تقود        
يف النهاية إىل االندماج، وىو ما مل يرغب فيو على اعتبار مطالبو االستقاللية 
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الواضحة، وإنتانو الراسخ باألمة اصتزائرية اظتستقلة دتاما عن األمة الفرنسية "ؿتن 
نو مبعارضتنا ظتشروع فيوليت سوف ينفر منا اظتستفيدون منو على أنفسنا نعلم بأ

األقل، لكننا فعلنا ذلك ألننا متيقنون بأنو عنصر تفكك اجملتمع اظتسلم، وعليو  
من أن  كان كتب عمل كل شيء ظتنع الشعب اظتسلم الواثق كثَتا يف مثقفيو،

 ."يكون قائد نفسو إىل فنائو

ىل الكفاح من اجل برظتان سّيد مقره يف ىذا وقد دعا حزب الشعب إ      
 اصتزائر، عوض اظتندوبيات اظتالية، 

  .(44)فرنسا"وأال يكون ىاجسو التمثيل الربظتاين يف 

 :المواقف الفرنسية من المشروع -9-2

على اختالف اجتاىاهتا حول ما طرح من  تباينت ردود الفعل الفرنسية،       
رأسها مشروع "بلوم فيوليت" على  مشاريع إصالحية خالل الثالثينات، وعلى

اعتبار أنو أقتها، وإن كانت يف حقيقة األمر اجتمعت كّلها على الرفض، بطريقة 
أو بأخرى، فطرح البعض مشاريع معارضة، واختذ البعض اآلخر طرقا ؼتتلفة 

 .للرفض من خالل األحزاب واجملالس اظتنتخبة

صل عليها اظتشروع كانت تلك وبطبيعة اضتال فإن مواقف التأييد اليت ح       
من جانب األحزاب الفرنسية اليسارية، وقد اختلفت درجة دعمها لو وىي كما 

 :يلي

رغم تأييدىا الضمٍت لو إال  األحزاب الفرنسية المؤيدة للمشروع: - أ      
 :يف               أهنا، مل تؤمن بنجاعتو واؿتصرت 

 اضتزب االشًتاكي الفرنسي (S. F. I. O) 
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أبدى ىذا اضتزب اىتمام ملحوظا مبشروع فيوليت، وقد ظهر ذلك جليا        
حيث خرج  1937جويلية  12و  11اظتنعقد مبرسيليا يومي  34يف مؤدتره ال

 :بتوصيتُت ىامتُت

 ."اظتصادقة على مشروع "بلوم فيوليت -1
ستجعل  حتقيق اسإصالحات السياسية واسإدارية يف أقرب وقت ؽتكن واليت -2

غرار اظتقاطعات األخرى اين يكون  ئر مقاطعة          فرنسية علىمن اصتزا
 .(45)للجميع نفس اضتقوق السياسية واالجتماعية 

  اضتزب الشيوعي الفرنسي (S. F. I. c). 

 لقد كان موقفو واضحا على إثر ما صرحت بو جريدة       
(L’humanité)  إن اضتزب 1937جانفي  15لسان حال اضتزب يف" :

عي، جريدتو، غتموعتو الربظتانية، كان حرا دوما من اجل منح رتيع اضتقوق الشيو 
الدنتقراطية لكل مسلمي افريقيا الشمالية، كتدون اسإصالح االنتخايب اظتشروع غَت  
كاف ويطالبون توسيعو العاجل واظتتوقع لكل السكان اظتسلمُت وسيعملون لكي 

ة حىت تتحصل قريبا فئات أخرى تتم اظتصادقة عليو أسرع ما أمكن من طرف الغرف
 .(46) من اظتسلمُت، وكل الشعب اصتزائري على اضتقوق السياسية....

 :األحزاب اليمينية الفرنسية المعارضة للمشروع - ب

من أىم األحزاب اليمينية اليت اختذت موقفا واضحا اضتزب االجتماعي        
رفض  (47)جديدبشكل  1936، فمنذ ظهوره يف جويلية (P S F) الفرنسي

مشروع "فيوليت" الذي يهدد يف نظره السيادة الفرنسية، وقد احتوى برنامج 
اضتزب الذي حّرره "ستانيز الس دوفو" أستاذ الفلسفة بليسي قسنطينة )ثانوية 
قسنطينة(، نشر التعليم وتنمية الفالحة، وتوزيع جزء من األراضي الدولة، 
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ورية بُت األىايل اظتتطورين والفرنسيُت واحداث بنك شعيب أىلي، واظتساواة الضر 
وأخَتا حق اظتسلمُت يف انتخاب  لكن بعد ختليهم عن نظام األحوال الشخصية،

 1938أكتوبر  23نواب خاصُت هبم... كما عرض مؤدتر اضتزب اظتنعقد يف 
 .(48)برئاسة الكولونيل "دوالر وال" منح قدماء احملاربُت األىايل حق اظتواطنة 

األىايل مواطنُت فرنسيُت  ( P S F) نب آخر، اعترب حزبىذا ومن جا
مبقتضى قانون سيناتيس كونسيلت  الختالط دمائهم بدماء الفرنسيُت يف ح ع 
ا، لذلك من الضروري منحهم العدالة واالستقرار، لكن دون اظتساس بالسيادة 

االدماج . كما أكد مؤدتر اضتزب على ضرورة حتقيق (49)الفرنسية اليت ال رجعة فيها
التدركتي للعناصر األىلية اظتثقفة واظتتعلمة لكن مع معارضة جتنس األىايل 

، ضف إىل أنو ال يرفض فكرة ادماج األىايل (50)احملافظُت على أحواعتم الشخصية
اظتسلمُت، لكن اشًتط أن يكون ذلك عن طريق كامل اسإرادة واضترية لألىايل يف 

اظتواطنة ارتاال مثل اليهود، ويبدو أن ىذا طلب ىذا االنتماء، وال نتكن منحهم 
التوجو للحزب كان لغاية واضحة، وىي توجيو األىايل وػتاولة كسبهم وحتويلهم 

 .عن اصتبهة الشعبية

 Parti populaire)(51)ىذا ومل متتلف موقف حزب الشعب الفرنسي      
français)  ،وعقد اول  اذ عارض كل امتياز لألىايل نتس السيادة الفرنسية

حيث مل  وقد حضره بعض اظتسلمُت، باصتزائر، 1937مؤدتر للحزب يف جانفي
متف أبدا مناىضتو ظتشروع فيوليت ػتتجا على ىذه اسإساءة اطتطَتة للسيادة 

لدرجة أن "دوريو" تبٌت مشروع مضاد  الوطنية يف مقاطعات اصتزائر الثالث،
 الذين كانوا يرغبون يف هبدف انشاء ىيئة انتخابية مسلمة صتميع الفرنسيُت

حيث تقوم ىذه اعتيئة بانتخاب ؽتثلُت  االحتفاظ ضتق قانون األحوال الشخصية،
 .(52)لغرفة النواب بشروط اظتواطنُت الفرنسيُت نفسها
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كان اضتزب الشعيب الفرنسي آلة حرب حقيقية ضد مشروع "بلوم فيوليت"،       
ناىضُت للمشروع، وكانت فقد أدان سياسة االدماج وعمل على رتع كل اظت

 .السياسة اسإمرباطورية االشتغال الرئيسي للحزب

، وىي لسان حال فيدرالية "Le Pionniers" وىو ما أوضحتو جريدة       
، 1938فيفري  10اصتزائر للحزب الشعيب الفرنسي يف عددىا ليوم اطتميس 

طالبت السيد والذي أوضحت فيو أن اصتزائر كاملة ضد مشروع "بلوم فيوليت". و 
 فيوليت، اصتلوس يف اظتقاعد اطتلفية، وأن ىذه اللحظة ىي ضتظة حياة أو موت،

 . (53)طبعا إن مت التصويت على اظتشروع

ىذا وأمام ردود األفعال ىذه من قبل األحزاب خاصة اليمينية ذىبت       
الطبقة السياسية إىل أبعد من ذلك، إذ قامت غتموعة من الشخصيات اعتامة 

لفاعلة يف نفس الوقت يف اضتياة السياسية يف اصتزائر أو حىت يف فرنسا باالحتاد وا
والتعاون ضد مشروع "بلوم فيوليت" فاطتطر كبَت يف نظر ىؤالء، ما تررتتو 
شخصيات وىرانية ىامة دعت إىل ضرورة االحتاد يف حزب واحد يقف سدا منيعا 

 .يف الربظتانأمام أي فرصة قد دتنح للمشروع أو التصويت عليو 

 Rassemblement) فكان انشاء اضتزب الوطٍت للعمل االجتماعي
national d’action sociale)   رّد عملي ظتواجهة اصتبهة الشعبية، ورّد

، وتطورت ىذه (54)كذلك على "فدرالية اظتنتخبُت اظتسلمُت" واظتؤدتر اسإسالمي
 . (55)النخبة لتضم كل الوطنُت الفرنسيُت اظتعارضُت ظتشروع" بلوم فيوليت" 

 :المنتخبون األوروبيون -ج      

متشون خاصة  رؤية اظتسلمُت كتتاحون اعتيئة  (56)كان اظتنتخبون األوروبيون      
شكلون أقلية االنتخابية للمواطنُت ففي الوقت اضتايل، كان اظتواطنون من األىايل ي
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لكن بعد ستس عشرة سنة أو عشرين سنة سيمثلون رمبا األغلبية وىو تساؤل 
مارس  09طرحو الفرنسيون عامة، حيث عنونت إحدى الصحف بتاريخ 

1938 

" Les indigènes algériens de viendront ils les 
électeurs français ?"   فشعور اطتوف ىاجس نتكن أن يتجسد حسبهم

على اظتشروع، وىو ما انتفض لو ىؤالء، بأساليب ؼتتلفة، استقاالت بالتصويت 
رتاعية، احتجاجات، إضرابات، وغَتىا من الضغوط الشديدة، اليت مورست 

فمستقبلهم يف  على الربظتان، وبالتايل اضتكومة لرفض اظتشروع رتلة وتفضيال،
 .اصتزائر يضيع أمام ىذه اظتؤامرة

فقد صّرحوا بعد مقابلة رئيس الوزراء "بلوم فيوليت"  (57)أما الربظتانيون       
برفضهم اصتماعي " بلوم فيوليت" ظتا لتدثو من اضطراب كبَت يف سائر القطر 

ألن اظتواطنُت الفرنسيُت باظتدن والبوادي يرفضون وجود ىيئتُت  اصتزائري،
لكن ختضع  انتخابيتُت يف قائمة واحدة تتمتع كلتاقتا حبقوق سياسية واحدة،

إحداقتا للقوانُت اظتدنية الفرنسية بينما حتتفظ األخرى بشريعتها االسالمية فيسمح 
وحترم البنات يف الغالب من حق  وبالطالق بسبب ومن دونو، بتعدد الزوجات،

وىي ما سيحدثو من  ليضيف الربظتانيون حجة أخرى لرفض اظتشروع، اسإرث،
ألن اظتشروع عبارة  انتخابية، اضطرابات بُت األوروبيُت واظتسلمُت عند كل دورة

عن لعبة اوتوماتيكية يتم فيها ادخال األىايل يف الذاكرة االنتخابية الفرنسية 
مث أضافوا بأنو سيضرب  فتكون عتم األغلبية يف مدة قصَتة، بشكل متتابع،

السيادة الفرنسية ضربة قاضية لذلك كلو فهم غَت مستعدين لتحمل مسؤولية ىذه 
 . (58) النتائج اطتطَتة
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ومن ضمن الربظتانيُت الذين أطلقوا العنان المتعاضهم، وسخطهم على        
 Le) "، أين صرح يف صحيفة "اصتريدة(M. Saurin)(59)اظتشروع

journal): "  لو حتقق مشروع بلوم فان السيادة الفرنسية يف افريقيا الشمالية
لنفسو  اقتصولكن ما جدوى ذلك؟ سيكون فيوليت قد  ستتضرر ضررا شديدا،

حينئذ من االستعمار اصتزائري الذي مل متف أبدا انو ظل يعترب ىذا اضتاكم 
 .(60)الطاغية اظتصطنع غترد أبلو خرف"

أنو كان مع جتنيس األىايل ،(Jean Mélia) (61) "كما عرب "جان ميليا      
كرنتيو، وتقدنتو لكراستو اليت وزعها على على غرار ما فعل باليهود مبوجب قرار  

" يف العمل على كل ما يف 1927رجال السياسة بفرنسا واصتزائر يف " أكتوبر 
الطاقة لتقريب مسلمي اصتزائر ومزجهم يف اضتياة الوطنية الفرنسية تكون اصتزائر 
قطعة من فرنسا بل تكون ىي فرنسا نفسها" إال أنو كان ضد مشروع "بلوم 

فمن وجهة نظره، فإن ىذا األخَت يوقف عملية فرنسة اظتسلمُت،  فيوليت"،
   (62).ودغتهم ليصبحوا مواطنُت فرنسيُت

باظتوازاة مع نشاط النواب الربظتانيُت الكثيف ضد اظتشروع، نشط باظتقال        
منتخبون أخرون من غالة االستعمار واالستيطان الذين كانوا يروا يف ىذا 

زائر الفرنسية، وفقداهنا هنائيا، وقادوا ىجوما بال ىوادة ضده، اظتشروع، هناية اصت
مؤثرين على اضتكومة ورئيسها باستقاالت رتاعية أرادوا من خالعتا شل اضتياة 
السياسية يف اصتزائر، وىو األمر الذي مكنهم يف األخَت من حتقيق ىدفهم بعد 

 :أيتجهد سياسي واعالمي، وحىت مادي كبَت سنقف على بعضو فيما ي

فحملة رؤساء البلديات، كانت زتلة كبَتة ، جاءت كرد فعل عنيف جدا        
على التصويت على الفصل األول من اظتشروع من قبل صتنة االقًتاع على اظتشروع 

 . (63)يف الربظتان
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 1937جانفي  05وقد ابتدأوىا بعقد اجتماعات يف كل من وىران يف        
برئاسة كوزان،  (64)1937جانفي  06نطينة بتاريخ برئاسة األب المبَت، ويف قس

حيث وجهوا نداءات مستعجلة للحكومة والربظتانيُت يطالبوهنم برفض مشروع 
فيوليت لنفس األسباب اليت تذرع هبا الربظتانيون كما سبق الذكر. كما عارضوا 

بدار الفالحة،  1937جانفي  14اظتشروع مرة أخرى أثناء عقدىم مؤدترا يف 
خالعتا ثالذتائة شخص ضد اظتشروع مقابل مؤيدين فقط، وىددوا بتقدًن وصوت 

 . (65)استقالتهم يف حالة مصادقة اجمللس عليو يف ػتاولة لعرقلتو إداريا 

ىذا ومل يهدأ بال رؤساء البلديات للمقاطعات الثالث يف اختاذ خطوة            
عن اعتماد ىذا ىامة كتهديد رتاعي ووسيلة ضغط على اضتكومة، للًتاجع 

اظتشروع، وأشهروا سالح الستقاالت اصتماعية مثلما فعل احتاد رؤساء بلديات 
(، وكذلك رؤساء بلديات كل من مقاطعيت قسنطينة 66مقاطعة وىران مثال)

 .واصتزائر

 :مشاريع األوروبيين المضادة -د

شهدت الساحة السياسية بظهور مشروع فيوليت تطورات كبَتة بل        
، 1919وانقالب سياسي ىام، مل تشهده اصتزائر الفرنسية منذ ظهور قانون 

 .فازدادت االنتقادات وأسالت الكثَت من اضترب أثناء مناقشتو يف الربظتان الفرنسي

باظتوازاة مع ىذا الزخم الربظتاين الكبَت، نشط كثَت من الربظتانيُت اظتعارضُت        
ؽتثل عمالة قسنطينة ، (67)" (Paul cuttoli)وعلى رأسهم النائب "بول كيتويل

عندما ألقى 1935مارس  21أين عرض األخَت مشروعا يف  يف غتلس الشيوخ.
خطابا دافع فيو عن االستعمار، وعرب عن معارضتو ظتشروع فيوليت بقولو: "إن 
اظتسألة اظتطروحة اليوم امامنا ىي معرفة ما إذا كنا نريد اضتفاظ على اصتزائر، وعلى 
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 توسيع اضتقوق مشال افريقيا أم ال.... ال يوجد من األىايل إال أقلية تفكر يف
اظتدنية، واألغلبية منهم كتهل كل شيء عن مؤسساتنا، وال يطمح إال يف حتقيق 
حتسينات اجتماعية وإن بعض اظتطالب السياسية ختفي من ورائها يقظة خطَتة 
تتسم بالتعصب الكاره لألجانب وقد اختار يف ىذا الوقت بالذات بعض 

 . 68)")سية لصاحل األىايل... اظتفكرين الطائشُت اظتناداة باضتقوق السيا

، وىو مشروع مضاد ظتشروع 1938فيفري  28مث قدم مشروعا آخر يف        
(، إال أنو تكملة ظتشروعو األول حيث 1936ديسمرب  30"بلوم فيوليت" )

 .(69) االستفادة من اصتنسية الفرنسية" أضاف أصناف فئات أخرى بإمكاهنا

يدا إىل ىذا اظتشروع، إال بعض الفئات واليت وىكذا مل يضف "كيتويل" جد       
 .قدمت تضحيات كبَتة يف خدمة فرنسا، مّكنتها اضتصول على اصتنسية الفرنسية

وىذا طبعا يف ظل خصوصية واحدة ىامة ميز هبا "كيتويل" مشروعو وىي        
 .منح فرصة "سنة" لطلب األىايل التجنس، بكل حرية، يف طلب اظتواطنة أو تركها

، وىو (Devaud)"وباسإضافة إىل مشروع "كيتويل" قدم النائب "دوفو       
أحد نواب بعمالة قسنطينة، وأحد معارضي مشروع "فيوليت"، حيث أبدى ختوفا 
شديدا منو حُت قال: "مهما كان عطفي األخوي واؾتذايب ؿتو األىايل اظتسلمُت 

ا أن يثَت ىذا اظتشروع الذين يسكنون عماالتنا االفريقية الثالث، فإين اخشى كثَت 
من وراء البحر اظتتوسط احتجاجات ومظاىرات عدائية شديدة من طرف الرأي 

مشروع آخر إىل  1938 قدم يف فيفري مث، (70)العام الفرنسي ضد ىذا اظتشروع"
غتلس الربظتان نتنح اظتواطنة الفرنسية لألىايل اصتزائريُت الذين ينتمون سإحدى 

  : (71)الفئات التالية

  .قدماء احملاربُت اظتتطوعُت اضتاصلُت على الصليب اضتريب -1
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 .قدماء احملاربُت الذين حتصلوا على ميدالية عسكرية والصليب اضتريب -2
 .اصتنود الذين غادروا اصتيش بعد خدمة دامت ستس عشرة سنة -3
اضتاصلون على شهادة الباكالوريا من التعليم الثانوي والشهادة العليا،  -4

عليها بعد التخرج من إحدى اظتدارس الوطنية الشهادة اظتتحصل 
 .الفالحية أو التجارية

 .اضتاصلون على وظائف عن طريق اظتسابقات -5
 .اضتاصلون على جوقة الشرف -6

وبتحليل بسيط تتوصل إىل استنتاج ىام وىو، أن ىذه اظتشاريع اظتضادة ماىي إال 
وكسر أي ػتاولة قد دتويو وعرقلة ظتشروع "بلوم فيوليت" لضرب تنفيذ ىذا األخَت، 

 .دتنح بعض الفئات صفة اظتواطن

 :مصير مشروع "بلوم فيوليت" من وقف التنفيذ إلى دفن المشروع -9

عجزت اضتكومة الفرنسية عن تنفيذ مشروعها، وعلقت عليو أماال كبَتة       
ضتل القضية األىلية، وادماج األىلي اظتسلم ليصبح فرنسيا مسلما دون ختليو عن 

 .الشخصيقانونو 

، كانت هناية خطوط 1937جوان  21وىكذا وبسقوط حكومة بلوم يف 
 30يف  " (Chautemps) اظتشروع، وحىت بعد تشكيل حكومة "شوتان

 .اظتشروع إعادة احيائو مناصرو، مل يستطع 1937جوان 

وبعد مدة قصَتة على تشكيل حكومة "دال دييو"، أعلن رؤساء بلديات        
افريل سحب استقاالهتم بعد ما تلقوا ضمانات بعدم عرض  22اصتزائر يوم 

ييو الشخصي الذي كان د مشروع "بلوم فيوليت" للنقاش، ومع ان موقف دال
منح اضتقوق االنتخابية  إىل كل أولئك الذين يتخلون عن  1935لتبذ منذ عام 
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جوان طلب  9قانون األحوال الشخصية إال أن اطتطاب ظل غامضا، وقد برر يف 
ءلة عن النيات اضتقيقية للحكومة فيما متص اظتشروع، إال أنو مل لتدد تاريخ مسا

 .(72)النقاش أبدا

بل و ذىب اىل ابعد من ذلك حُت رفض استقبال الوفد الذي ذىب        
ال يتماشى مع الشريعة االسالمية ،مهددا  ألنوظتناقشة اظتشروع ،و رفضو 

وهبذا، كان اظتشروع قد دفن هنائيا، باستعمال القوة لفرض النظام و االنضباط 
  .مهما كان نوعو دون أن يقدم األوروبيون أي تنازل،

  : الخاتمة

 بعد ىذه الدراسة ظتشروع بلوم فيوليت ، نتكننا الوقوف على االستنتاجات التالية
:  

  ان دعم حكومة اصتبهة الشعبية ظتطالب اصتزائريُت كان حربا  على ورق ،بعد
 . اظتشروع ، دون نتيجة  تذكرمد و جزر عتذا 

   ان ورقة احملافظة على االحوال الشخصية مع التمتع باظتواطنة  الفرنسية ، كانت
غترد سياسة فرنسية لكبح  رتاح اضتركة الوطنية ، وعلى  رأسها  اظتطالب 

 االستقاللية احزب ؾتم مشال افريقيا
 لشعبية اىل نتيجتُت انتهت سياسة  اظتماطلة  اليت انتهجتها حكومة اصتبهة  ا

 : ىامتُت
ختوف اصتبهة الشعبية من حتمل اظتسؤولية التارمتية  للمصادقة على ىذا  -

  اظتشروع
تعترب سياسة اظتماطلة و االحتواء ىذه وسيلة لتحقيق االىداف دون  -

 . اظتساس مبصلحة فرنسا ومن ورائها غالة اظتستوطنُت
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  اظتعمرين والذي زاد نفوذىم مل يكن اللويب اصتزائري اظتتكون من اساطُت
السياسي و  االقتصادي ليسمح باظتصادقة على اظتشروع ،ؽتا يقودنا اىل 

 . ادراك  مكانة ىؤالء يف اصتزائر و يف فرنسا نفسها
 ،وىو ىل سلطة  اللويب اصتزائري اصبحت  تساؤل ىام جدا  يطرح  نفسو

 . عل القوانُت مساوية  لسلطة اضتكومة الفرنسية لدرجة منعها من اظتصادقة
  الشك ان التآمر على مصلحة اصتزائريُت ،كان ىدفا مشًتكا بُت حكومة

اصتبهة الشعبية و اظتستوطنُت  ،وإال لصادق"ليون بلوم" على اظتشروع كما 
 صادق "كليمانصو" على قانون 

 " 1919فيفري  04"

  بقيت ىذه اظتشاريع غترد ػتاوالت  لدمج  الشعب اصتزائري ،وفصلو عن
 . تو ودينو ووطنيتو دون االلتفات لطموحاتو و مستقبلوىوي
  مشروع بلوم فيوليت كان فعال يف تلك اظترحلة من تاريخ اصتزائر اصالحات

ىامة لصاحل االىايل اصتزائريُت ضاعت بُت دتاطل ومراوغات حكومة اصتبهة 
 . الشعبية وسلطة وتأمر اللويب اصتزائري

 الهوامش:
تقييم العمل االستعماري بتمجيد اظتناىج   سنوات 1930كانت سنوات (1)

الفرنسية لالستعمار وقد تابعت اصتماىَت اظتسلمة يف اظتدن االحتفاالت يف حُت 
جتاىلها سكان األرياف وأراد اظتنتخبون والوجهاء هبذه اظتناسبة اضتصول من فرنسا 

لفرنسيُت اصتزائرية على اللفتة الكرنتة اليت جتعل من اظتسلمُت فرنسيُت مساوين ل
اآلخرين وقد كانت الدعاية اطتاصة بالذكرى اظتئوية يف قمة التنظيم اذ وصلت 

مقاال تضاعفت  352حدهتا درجة الدعاية اضتربية فمثال نشرت وكالو "ىافاس" 
نسخة من كتاب  1200.000إعالن صحفي و  1400بواسطة أكثر من 
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زعت على واليت و  (Cahier de Centenaires) دفاتر الذكرى اظتئوية
مليون فرنك خصصت  93اظتكتبات واظتؤسسات فمن ميزانية قدرت حبوايل 

زائر من فرنسا إىل اصتزائر  800.000منها للدعاية  ومت جذب  6300.000
نائبا.أنظر: ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية اصتزائرية  306من بينهم 

للطباعة و شركة دار االمة  (،تررتة اػتمد بن البار،1939-1919،)1،ج
 .312، ص2011النشر و التوزيع ، اصتزائر،

،دار الغرب االسالمي  1اصتزائرية ، ج  الوطنيةأبو القاسم سعد اهلل، اضتركة (2)
 .231، ص 1998،بَتوت ، لبنان ،

 1870سبتمرب  03،ولد يف (Viollette Maurice) "موريس فيوليت(3)
(، 1902يف نقابة احملامُت ،تقلد مناصب عديدة كنائب ) ،درس اضتقوق،عُت

( كما عُت على راس بلدية 1906وعضوا يف غتلس الشيوخ )
(،كما 1917-1914ونائبا لرئيس الغرفة الربظتانية ) ),dreux,1906)""درو

( مث وزير دولة مكلف 1927-1925تقلد منصب اضتاكم العام باصتزائر )
 .ون بلوم"حكومة "لي بشؤون االىايل ضمن

 Jeanne et André Brocheir livre d’or de              : انظر
l’Algérie :Dictionnaire des  personnalités passées et 
contemporaine Baconnier frères,Alger,1937,p297   

ي بوعزيز، سياسة التسلط االستعماري واضتركة الوطنية اصتزائرية، ديوان لت(4)
 .84، ص2013. اصتزائر، 3اصتامعية، طاظتطبوعات 

(5)Julien Fromage : L’Algérie vivra-t-elle ? 
Ou projet Blum Violette au temps du 
front populaire, mémoire de fin d’étude, 
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université Lyon 3, juin 2003, p17.             
                                                                   

(،مرجع 1939 -1919، )1ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية اصتزائرية ،ج(6)
 .539سابق،ص 

، من طرف 1936تأسست اصتمعية اظتسماة "ؾتم مشال افريقيا" بباريس سنة (7)
اظتدعو "حاج علي عبد القادر" اصتزائري األصل، عضو يف تلك الفًتة يف اللجنة 
القيادية للحزب الشيوعي ،ورئيس للخلية الشيوعية بفرنسا،حّدد اظتؤسس ىدف 

ية واالجتماعية ظتسلمي مشال رتعيتو كما يلي: "الدفاع عم اظتصاحل اظتادية واظتعنو 
إفريقيا وكذا تثقيف أعضاء اصتمعية ، وقد أردفت اظتذكرة الصادرة عن إدارة شؤون 
األىايل مكلف سري عن اصتمعية ، أنو حزب منذ بدايتو كان تشكيل ثوري ال 
يستهدف أقل من التحرير الكامل لشمال افريقيا،فذلك فحوى أقوال قادتو. 

ورات والصحف واظتؤدترات تتطرق لربنامج نتكن أن فضال عن ذلك فإن اظتنش
ـتتصر نقاطها االساسية فيما يلي: االستقالل التام،انسحاب قوات 
االحتالل،تشكيل حكومة وطنية ثورية و تأسيس جيش وطٍت لإلطالع على ىذه 

-1926اظتذكرة كاملة، أنظر: ػتفوظ قداش، ػتمد قناش،ؾتم الشمال االفريقي (
ادات لدراسة تاريخ اضتركة الوطنية اصتزائرية ،ديوان ) وثائق و شه1937

 .158-147، ص 1984اظتطبوعات اصتامعية 

ما جتسد خاصة عند احتفال فرنسا باظتئوية يف اصتزائر، فقد تذمرت اللجنة (8)
الوطنية من تلك االحتفاالت اليت رشتت اضتسرة واألسى، والشعور بالغنب ظتا آل 

 .ُتإليو وضع اصتزائر واصتزائري

بتلمسان، دخل  1898ماي  16حجي مصايل اظتدعو "اضتاج"، ولد يف (9)
دعى إىل  1918الكتاب جبامع سيد الوزان، مث دخل اظتدرسة الفرنسية ، يف سنة 
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سنوات يف غرونوبل،كانت لو عدة نشاطات ثورية اىل ان اسس 3اصتندية و قضى 
 م الشمال انظر:رتعية دينية "االخوة االسالمية" اىل ان اسس ؾت 1925سنة 

 .  233ػتفوظ قداش،ػتمد قنانش، مرجع سابق، ص
 Bulletin Colonial أنظر النص الفرنسي الكامل ظتطالب النجم يف(10)

de L’Afrique française, 1934, p p 576-577 
                                                                           

 Elالنجم نشره يف االمةوقد اعادت جريدة 
Ouma,N°25(septembre-octobre 1934).   وىي لسان حال

 . النجم

. 1936يناير  18يذكر مصايل تفاصيل عن وصلوه ظتنفاه يف جنيف يوم (11)
وأىم نشاطاتو اليت كان يقوم هبا، بعد تسويو لوجوده يف ىذا البلد مع الشرطة 

،تر.ػتمد 1938-1898اضتاج  السويسرية. انظر:مصايل اضتاج:مذكرات مصايل
 . 185،ص2007، اصتزائر،ANEP اظتعراجي،منشورات

 . 618، مرجع سابق،ص1ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية، ج(12)

، 1، ط1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية (13)
 .296، ص1997دار الغرب اسإسالمي، بَتوت

(14)L’Afrique Française, 1936, p462, et La 
Justice ,26 juin1936.  

لقد طرحت فكرة التجنس على اصتزائريُت لتسوية الوضعية القانونية عتم،  (15)
، وحتديد 1965جويلية  14إبتداءا بقانون سيناتيس كونسيلت الصادر يف 

رأسها  شروط صارمة على كل من يرغب يف التجنس باصتنسية الفرنسية، وعلى
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التخلي على األحوال الشخصية اسإسالمية، فلم يقبل عليو إال عدد قليل من 
 .األىايل

 la voix des indigènes ,04أنظر: رابح زنايت، اظتتجنسون اظتساكُت       (16)
septembre1930.           

ومن رفض التجنس جبنسية غَت إسالمية يقتضي رفض أحكام الشريعة اسإسالمية،         (17)
اسإسالم عد مرتدا من اسإسالم باسإرتاع، فاظتتجنس  أحكام حكما واحدا من

مرتد باسإرتاع. ؽتا جاء يف نص الفتوى"التجنس و التوبة منو"،انظر عبد 
،دار ىومو للطباعة 1اضتميد زوزو،الفكر السياسي للحركة الوطنية اصتزائرية،ج

 .393،ص2012والنشر،ااصتزائر،

االصلي يف:  جاء يف مشروع بلوم فيوليت انظر: النص على ما الطالع(18)
J.o.doc.Parl.Chambre,session  extraordinaire, 

annexe N : 1596, séance du 30 décembre 
1936,                                            

Et aussi : Claude Lazard, l’accession des indigènes 
algériens à la citoyenneté française, librairie 
technique et économique paris,1938,pp67-70.                                                                 
Et aussi : L’Afrique française, 1937, p 142.                                                                                                                       

حسب ىذا اظتشروع اضتكومي الذي وّسع دائرة الفئات للحصول على (19)
اظتواطنة، لالطالع على تفاصيل حول ىذه االحصائيات انظر: ػتفوظ قداش، 

 .535-534تاريخ اضتركة الوطنية، مرجع سابق، ص ص 

(20)Claude Lazard,op.cit.pp67-70.       
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انتفاضة شارل روبر أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، من (21)                   

اظتعهد العايل للًترتة ،     ، تر، 2،ج 1954لتحرير اىل اندالع حرب ا 11
                  716، ص  2013اصتزائر ، شركة دار االمة للطباعة و النشر،

.  

 .717اظترجع نفسو، ص (22)

وىي جريدة اضتزب  "Populaire le" تصريح لو يف جريدة" بوبيلر(23)
حتت اشراف  20عشرينات ق.          االشًتاكي الفرنسي كانت تصدر خالل 

 Le                                                         : ليون بلوم. انظر
populaire, 07 janvier 19                                            

                              
Et aussi L’Echo d’Alger 08 janvier 1937. 

 .1937جانفي  10، 1145النجاح عدد  (24)

(25)L’Echo d’Alger.   ، 31 octobre1936 
، يف نفس اصتريدة: كانت (Bore taud)"كما جاء ي تقرر اظتستشار العام

ميزة اظتشروع" اظتنح التدركتي للحقوق السياسية لألىايل "الراقُت" دون التخلي عن 
قانون األحوال الشخصية بتشجيع التقارب وحتضر ذلك االندماج الذي 

ليافو الذي لن تكون اسهاماتو ستمخص عنو جنس قوي وسليم، فرنسي بكل أ
  :اظتادية والفكرية إال لتثري اشعاع العبقرية الفرنسية يف العامل. انظر

L’Echo d’Alger,31 octobre 1936. 

، دار الغرب االسالمي 3ابو القاسم سعد اهلل، تاريخ اضتركة الوطنية، ج(26)
 .76،بَتوت ،لبنان،ص
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 .77اظترجع نفسو، ص(27)

وس: اندماجي من غتموعة اصتمهوريُت اظتستقلُت اليت ترأسها ػتمد عزيز كس(28)
ابن جلول، بعد دراستو اسإعدادية بسطيف، تابع دراستو الثانوية بفرنسا بعد 

مث أكملها بدارستو اضتقوق يف جامعيت اصتزائر وباريس، كاتب ودادية  1919
 ، مث من بُت1924-1923الطلبة اظتسلمُت سإفريقيا الشمالية بُت سنيت 

. امتهن التعليم إىل جانب 1927مؤسسي رتعية الطلبة اظتسلمُت مقرىا بفرنسا 
ميال  ، Oran Républicain  العمل الصحفي يف جريديت :النتانت" و
انظر: عبد اضتميد زوز، مرجع سابق،  إىل االندماج على طريقة موريس فيوليت،

 .592ص

 .722مرجع سابق، ص، 2شارل روبر أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج(29)

 .235عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر، مرجع سابق، ص(30)

  .19، مرجع سابق، ص3أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اضتركة الوطنية، ج(31)

  .722، مرجع سابق، ص2شارل روبر أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج(32)

اصتريدة موقف بلدية  أوردت ىذه 1938مارس  26ويف مقال ىام عتا بتاريخ 
تبسة من مشروع" بلوم فيوليت"، وىو ضرورة التصويت عليو، وقد جاء اظتقال 

  : بعنوان

La Municipalité de Tébessa pour le projet Blum 
Viollette       

              La lutte-Sociale, 26 Mars 1938انظر
                                   : (33)Le parti 
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Socialiste (S. F. I. O) et la question 
indigène, en Alger Socialiste, N°.769, 17 
Mars 1938. 

اىل سنة  1930كرنتة بن حسُت: اضتياة السياسية يف قسنطينة من سنة (34)
، رسالة للحصول على دبلوم الدراسات اظتعمقة يف التاريخ، جامعة 1939

 .188، ص1984قسنطينة 

اظتقال األصلي للبشَت االبراىيمي انظر: الشهاب، "يوم اصتزائر"،  لالطالع على
 .205، ص1936، جويلية 12، م 4وملحق ج 5ج

 .727شارل روبَت أرجون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، مرجع سابق، ص(35)

(36)L’Afrique française, octobre 1937, p461. 

 .728، مرجع سابق، ص2شارل روبَت أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج(37)

 .1938فيفري  18الشهاب (38)

امُت اللجنة اظتشًتكة يف اصتبهة "A.SADOUN ":جاء يف مقال ىام ل(39)
الشعبية واظتؤدتر اسإسالمي، توضيح ىام لضرورة التصويت واظتوافقة على مشروع" 

 .بلوم فيوليت"، وابراز مزاياه بالنسبة لألىايل

  :يفانظر اظتقال 
 Oran Républicain, 28 février 1938, 
Archive Aix en Provence, Boite 3cab/96-
97.  
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(40)La justice, 4emeAnnée, N°. 60, 20 janvier 1937, 
p1. 

 .189 -188كرنتة بن حسُت، مرجع سابق، ص ص (41)

 -1898بن جامُت سطورا، مصايل اضتاج رائد اضتركة الوطنية اصتزائرية ((42)
 .152تررتة صادق عماري، دار القصبة اصتزائر، ص)، 1974

 .683ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية، مرجع سابق، ص (43)

 .1938جانفي  21األمة، (44)

)من  1954 19196كمال زتزي، القضية اصتزائرية أما الربظتان الفرنسي (45)
ه يف التاريخ خالل اصتريدة الرشتية للجمهورية الفرنسية(، أطروحة لنيل الدكتورا

 .219. ص2010-2009اضتديث واظتعاصر، جامعة اصتزائر، بوزريعة، اصتزائر، 

(46)L’Humanité, 15 janvier, 1937. 

نتيجة تنامي نشاطها يف  ( Les croix de feu) "بعد حل "صلبان النار(47)
 " البالد وجذهبا للعديد من األىايل خاصة قدماء احملاربُت، وقد أشار "دي الروك

(Colonel de la roque)  إىل ؼتاطر يقظة اسإسالم على السيادة الفرنسية
يف اصتزائر، وفضح اخفاق السلطات العمومية، مت حل ىذه اضتركة مبرسوم بتاريخ 

فقرر حينها ىذا العقيد تأسيس حزب سياسي جديد ىو  1936جوان  08
  اضتزب االجتماعي الفرنسي

(Parti socialiste français PSF)ما عرف اضتزب تطورا سريعا ، ك
 La) "فأصبحت لو جريدة تعترب لسان حال اضتزب وىي جريدة" شعلة اصتزائر

Flamme D’alger). 
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، 1ظتزيد من اظتعلومات أنظر: ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية اصتزائرية، ج
  .537مرجع سابق، ص

 .558اظترجع نفسو ، ص (48)

(49)La Dépêche de Constantine : 24 
octobre 1938. 

(50)Rapport de police de Constantine, 23  
octobre 1938, Archives de la wilaya de 
Constantine. 

بعد االنشقاق عن اضتزب الشيوعي، وقد بُت ىذا  1936أسسو دوريو يف (51)
 Le projet Blumاألخَت معارضتو الشديدة للمشروع يف مقال ىام بعنوان

Viollette: Sarraut  et absolument inacceptable 
pour : les français d’Algérie, jacques Doriot, en 
Oran matin, 9 mars 1938.                       (52)J. o. 
Doc. Par. Chambre, session ordinaire annexe 
N°.1804, séance 02 février 1937.  

(53)Le Pionnier, jeudi 10 février 1938. 

رتعت أطياف اضتركة الوطنية  على اعتبار أن ىذه جتمعات حزبية وطنية،(54)
 .ظتساندة مشروع "بلوم فيوليت"، وبالتايل مساندة اصتبهة الشعبية

 ، واألستاذ دي فروكي"Abbé Lambert"اسس ىذه اللجنة القس(55)
(Défroqué)  كما جاء يف جريدة:  
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Bourgogne républicain  La    مقال ىام 1938مارس  8بتاريخ ،
 Les Fascistes :بعنوان: الفاشيون اصتزائريون ضد مشروع فيوليت

Algériens contre le projet Violette. .  ومت الًتكيز فيو على
          وعداءه الشديد عتذا اظتشروع. انظر "L’abbé Lambert" استقالة

                                 :    Bourgogne républicain, 8 
Mars 1938. 

اختذوا موقفا صارما اجتاه ىذا اظتشروع، واعتربوه مؤامرة طتسارة اصتزائر، فاحتدوا (56)
وعربوا عن رفضهم لو، يف احتادات وعن طريق اجتماعات انتهوا اىل قرارات ىامة 

  :أعلنوا عنها يف صفحات جرائدىم. مثال ذلك

Les élus algériens se Sont réunis afin de 
concerter leur action. Oran-matin, 5 mars 
1938.                                              

، نائب (Roux Freyssing)  من ىؤالء الربظتانيون "روكس فريسنغ(57)
ورئيس نائب مبجلس األمة   (M.Saurin)  عمالة وىران مبجلس الشيوخ، و

نائب عمالة وىران مبجلس (Enjalber) "اجمللس العام بعمالة وىران و "اؾتالبَت
 .األمة

 .1937جانفي  01، 1941النجاح: عدد (58)

نائب عن مدينة وىران، مناىض ظتشروع بلوم  ."Saurin" :بول صوران(59)
ب يف فيوليت، يرى فو هناية لفرنسا باصتزائر، ولو اقًتاحات خاصة كغَته من النوا

من  1941موضوع التمثيل األىلي عضو يف "اجمللس القومي" اظتنشأ يف جانفي 
قبل حكومة فيشي ويف عهد األمَتال كممثل لالحتاد الدنتوقراطي، انظر عبد 

 .137اضتميد زوز، مرجع سابق. ص
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(60) Le journal, 5 mars 1938. 

عن حقوق األىايل  جان ميليا: رئيس ديوان عموم اصتزائر ورئيس صتنة الدفاع(61)
من دعاة االدماج وصديق االندماجيُت، صاحب كتاب "اظتصَت اظتأساوي لألىايل 

 ."مسلمي اصتزائر

  .720،مرجع سابق، ص2شارل روبَت أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج (62)

مارس بصيغة  04بتاريخ  "L’Echo d’Alger" وقد أوردت جريدة(63)
أروقة غرفة النواب بعد اظتصادقة على الفصل التعجب واالندىاش ما حدث يف 

  :               l’Echo d’Alger 04 Mars 1938 األول أنظر

(64) La dépêche de Constantine 27 février 1938.  

 Les :عن ىذا االجتماع حول اظتشروع من قبل رؤساء بلديات اصتزائر، أنظر(65)
Maires d’Algérie protestent contre l’adoption du 
projet Viollette en Algérie, 08 février 1938               

انظر تقرير وايل مقاطعة وىران اىل احملافظ العام للجزائر عن استقالة بعض (66)
 :رؤساء بلديات وىران

Le préfet de département d’Oran, 
Monsieur le G. G. de l’Algérie. Archives 
Aix en Provence,Boite3cab/85. 

( نائب برظتاين عن عمالة 1949 -1899سبتمرب  17: )بول كيتويل(67) 
قسنطينة بدا حياتو كرجل  قانون إذ اشتغل باحملاماة مث تقلد مناصب سياسية،  
كمنتخب عن عمالة بسكرة باجمللس العام مث عن برج بوعريريج مث نائب عن 

بالسياسة اليت ختص  1914رئيس صتنة العماالت، رئيس بلدية، وقد اىتم منذ 
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ايل يف مشال افريقيا، وسط رتهوري دنتوقراطي، يعد من اظتسؤولُت عن بقاء األى
السياسة الفرنسية على حاعتا، لو وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بتجنيس النخبة 

 ..La dépêche de const اظتتفرنسة جتنسا فرنسيا جتريبيا، صاحب جريدة
 : انظر

Jaques Binoche :Paul Cuttoli l’Algérie, les 
hommes et l’histoire, parcours, N°. 9, 
1988 ; PP 35-36. 

(68) Le Républicain de Constantine, 27 
Mars 1935. 

(69) J. o .Doc. Parlementaire,Sénat, session 
ordinaire séance du 28  février 1938 
Annexe N°. 124, P100.                              
                                                                    
                                               

 .1937جوان  1، 1941النجاح: عدد (70)

(71) Claud Lazard: Op, cit, PP 72-73. 

  .739، مرجع سابق،ص2شارل روبَت أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج (72)


