
 227-215. ص:2020. شهر ديسمبر 02، العدد 02مجلة التاريخ المتوسطي. المجلد 

1954نوفمبر  وبیان أولإذاعة بودابست 

215

The radio of Budapest and the proclamation of 1 November 1954.

:الملخص

�ƪ ǈƥ¦®Ȃƥ�ƨǟ¦̄¤�Ȇǿ��ƨǟȂǸǈǷ�ƨȈǷȐǟ¤�ƨǈǇƚǷ�» ǂǗ�ǺǷ�ŐǸǧȂǻ�¾ËÂ¢�ÀƢȈƥ�ƨǟ¦̄¤�Ʈ Ş�ń¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē

©ƢȈǟ¦ƾƫÂ�ƨȇǂĐ¦ مع  آليات تعاطيهاو املوقف التارخيي املتخذ لصاحل الثورة اجلزائرية، على إدارة االحتالل الفرنسي

ذاعة إسياق متناغم مع إذاعة البيان من طرف  وأنه جاء يفخاصة الوضع اجلديد الذي أفرزته عملية إذاعة البيان 

ǂǷ¦ƚǷ�ª̈� تصو « ÂƾƷ�ƨȈǻƢǰǷ¤�ǺǷ�ËǮ ǌǳ¦�ƢđƢƬǻ¦�Ŗǳ¦��¾ȐƬƷȏ¦�ƨǘǴǇ�» ÂƢű�ǺǷ�®¦±�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��̈ǂǿƢǬǳƢƥ��§ǂǠǳ¦

إىل  دابست عدنابو والستجالء حقيقة دور إذاعة  .والغريبسكرين الشرقي يف سياق احلرب بني املع ضدها انضوت

عدالة أّن إىل مجلة من النتائج، منها، قلتها وانتهيناالرغم من  باملوضوع علىالصّلة  واملراجع ذاتبعض املصادر 

حّرك ،ملسلط على اجلزائرا وشّدة الظلماالحتالل  والثقافية وطول ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦Â�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƢēƢȈǏȂǐƻÂالقضية اجلزائرية 

ňƢǈǻȏ¦�°Ȃǔū¦�ǆ النخب واهليآت واملنظمات ǰǠƫ�̈°Ȃǐƥ�ȆǗƢǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǨǈǴǧÂ�ƢēƢǻƢȇ®Â�ƢēƢǧƢǬƯ�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ

 لديها. 

الفعل االستعماري نوفمرب، ردُّ تفجري الثورة، بيان أول ، ستإذاعة بوداب :الكلمات المفتاحية
Abstract:

This study aims at examining the investigation or the dissemination of the First
November, 1954 Proclamation broadcast by the Hungarian Radio of Budapest after Sawt El
Arab (The Arab Voice) in Cairo, Egypt and the impact of this position on the French colonial
administration, which doubted the efficiency of an international conspiracy and plot against
France due to the fact that it occurred in the context of the Cold War between the two camps;
the East and the West. In order to study this matter we deepened our bibliographical research
.We have concluded a number of results that we can cite and mention down.

The justness or the rightfulness of the algerian cause ,the historical, geographical and
cultural peculiarities ,the intensity of the dominion of Algeria - people and soil since 1830-
have stimulated the elites and organizations from different cultures, religions, and philosophies
to engage fully in order to reflect the human presence as well as monitoring the leaders and
officials of the Algerian revolution regardless of the amount and the form of the solidarity and
assistance likely to be provided.

Key words: Breaking out of the revolution, First November Proclamation (Chart), the
reaction of colonialism; Budapest Radio.
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  مقدمة 

1954ال شّك أن اجلنوح حنو اخليار املسلح، يؤشر على عمق فهم صّناع التفجري التارخيي لنوفمرب 

�ǶđƢǠȈƬǇ¦Âي بكل من تونس االقليم ووعيهم باملعطىاملرحلة اليت عاشتها احلركة الوطنية يف الداخل،  ملعطيات

، والذي جسدته املقاومة املسلحة ضّد العدو املشرتك، ممثال يف االحتالل الفرنسي اجلامث على أدمي اجلزائر، واملغرب

سار االنك الصينية حيثربة قادم من اهلند دون وجه حّق، دومنا إغفال لعامل ذي أمهية معت1830منذ جويلية 

 فو.املهول لقوات االحتالل الفرنسي يف معركة ديان بيان 

��ǽƢƦƬǻȏ¦�ƪ ǨǴȇ�ƢǷ�À¢�ƾȈƥ�ȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦�Ǻǟ�̈ƾȈǠƥÂ��Ƣē¦̄�ȄǴǟ�ƨȇȂǘǼǷ�Ǻǰƫ�Ń�̈°Ȃưǳ¦�À¢ به من  ما يعجّ و

، أن طويرهاوتبأمهية دفعها  وشعورا منهاعليها ، فكان لزاما وأفكار وتصوراتمن رؤى  وما مييزه تطورات وأحداث

أثري يف جمرى على الت Ƣē°ƾǫ�ÃƾǷÂ وحجمها وكذا أمهيتهاتُركز على كافة الفضاءات، بصرف النظر عن طبيعتها 

  األحداث.

لذلك نشطت حركة الثورة يف اخلارج، على مستويات خمتلفة، إقليمية، جهوية و دولية، باعتماد آليات كثرية 

وج ، تبعا لتنوع ظريف الزمان و املكان، من :إعالمية، سياسية ،دبلوماسية، ثقافية، قانونية، توخت اخلر  ما فتئت تتنوع

من الطوق و احلصار املضروب عليها، من طرف مؤسسات االحتالل الفرنسي على اختالف طبيعتها و التقرب 

ياق، و تعمق موقعها، وضمن هذا الس و املؤسسات اليت ختدم أهداف الثورة و تعزز طرحها اهلياةأكثر من خمتلف 

°̈Ȃưǳ¦�ǞǷ�ƢƠȇǂƳ�ƢǨǫȂǷ�ƪ ǨǫÂ�Ŗǳ¦�ƨȇǂĐ¦�ƪ ǈƥ¦®Ȃƥ�ƨǟ¦̄¤�ÄȂǔǼƫ . لة من التساؤالت تشكل حيث تستوقفنا مجاجلزائرية

على حنو ودابست فيه إذاعة باليت تنبين عليها الدراسة، وهي : ما السياق التارخيي الذي تعاطت   اإلشكاليةجمتمعة 

اليت  ميةالبدائل اإلعالوما  ¦�ƨȇǂĐ وما موقف إدارة االحتالل الفرنسي من اإلذاعة ؟الثورة اجلزائرية   إجيايب  مع

�ǺǸǓ�̈°Ȃưǳ¦�ƢēƾǸƬǟ¦التموقع يف الداخ والتطور وتعميقالعامة الرامية إىل التوسع  ااسرتاتيجيته�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢǸǯ�ǲ

  سواء؟على حد 

وخاصة  املسموع بالنسبة للثورة و الشعب اإلعالمنتوخى من دراستنا هذه، الوقوف على األمهية اليت شكلها 

منذ البداية، او واضح ادوره جليّ  كانالعرب  العريب، بدءا من إذاعة صوت  اإلعالمغري العريب منه، على اعتبار أن 

 لعمل البحثيا كما يهدفحباجة إىل حبث واستقصاء .غري واضحة و  العريب، غري آلخراصورة اإلعالم بقى تفيما 

االجيايب  إلعالمياإىل إبراز حالة االرتباك اليت كانت عليها إدارة االحتالل الفرنسي بسبب التعاطي  ،يف اآلن ذاته

التخوف الكبري من تداعيات ذلك على املعسكر و مع الثورة، من طرف وسيط إعالمي من دول أوروبا الشرقية  

ل الفرنسي باالستمرار االحتالأمام رص فُ الللتداعي مع معطى القضية اجلزائرية، على حنو كفيل بالتقليص من الشرقي 

  شرقيه وغربيه. ،يف سياسة تغليط الرأي العام الدويل

ولإلجابة على تلك التساؤالت، اعتمدت املنهج التارخيي يف عرض الوقائع التارخيية عرضا راعى التسلسل 

ش البحث على حنو موضوعي بعيدا عما خيدفضال عن املنهج الوصفي يف وصف تلك الوقائع وعي املوضو الزمين  
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يت على حتليل الوقائع يف ضوء املعطيات املتاحة من خالل مجلة املصادر و املراجع ال التارخيية باالعتمادعن احلقيقة 

لسابقة اليت يفتقر للدراسات األكادميية اولإلشارة، فإن املوضوع املبحوث يتسم باجلّدة، حيث أمكنين توظيفها .

ميكن أن ُتسهل مهمة الباحث، إذ وقفت على مقال واحد مشرتك فقط، لباحثني مـجريني  نشراه يف جملة "املصادر" 

 يف استجالء حقيقة هذه اجلزئية لتكون منطلقا ألحباث فيه أمالما عّمق الرغبة لدي يف خوض غمار البحث ،

    مقا. ودراسات أخرى أكثر عُ 

قرية إيغيل إيموال وبيان أّول نوفمبر .1

اجلودي، ( 1954أكتوبر 23يف بعد أن فرغ القادة الستة من االجتماع األخري، الذي عقد بالرايس محيدو، 

فيما 1954والذي اختذ فيه امران رئيسان، تعلق األول بتحديد تاريخ اندالع الثورة ليلة الفاتح نوفمرب )345د.ت):(

الفكرة،  وحول هذه. جبيش التحرير الوطين الوطين والعسكريتعلق الثاين بتسمية اجلهازين، السياسي جببهة التحرير 

، جيش العسكري والتنظيماسي جبهة التحرير الوطين "... وأخريا قررنا التنظيم السيالقول:ذهب حممد بوضياف إىل 

).26:1995بوضياف، «(التحرير الوطين... 

�ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�Ƣēتتعلق أساسا بقدرا ،نطقة الثالثة اليت قدمت ضمانات كافيةسحب البيان، إىل املمبهّمةُعهد 

�ƢȀǴǿ¢�ƢǷ�ȂǿÂ��ƢǈǼƬǇȏƢƥ�́يةنضباطالوا ƢŬ¦�±ƢȀŪ¦�ȄǴǟ�ƢǿǂǧȂƫ�Ǻǟ�Ȑǔǧ��Ƭǳ¦�±Ƣųȍ¦�¦ǀđ�ǂǨǜǴǳ ارخيي. ولتحقيق

ب بوضياف نتدُ ا ذلك، ُضبطت األمور، ضبطا شامال ودقيقا، حىت تُنجز املهمة على حنو سليم، ويف الوقت احملدد.

لوضع الصياغة النهائية لبيان إعالن الثورة، بعد وضع خطوطه العريضة يف اجتماع  "جلنة الستة"وديدوش من قبل 

يف اوي حممد العيشهلذا الغرض بالصحفي املناضل  االثنانذي انعقد باملرداية. وقد اجتمع ال 1954أكتوبر  10

” جلنة الستة“يف القصبة السفلى، وأمليا عليه ما مت االتفاق حوله يف ” مالكوف“عيسى كشيدة مبمر ل اخلياطة حملّ 

يات الدميقراطية املنعقد حلركة انتصار احلر  مستعينني يف ذلك مبرجعية سياسية وايديولوجية حمددة: لوائح املؤمتر الثاين

وبعد االنتهاء من صياغة البيان ومراجعته انتدب العيشاوي ملواصلة )1: 2009(عباس،.1953بالعاصمة يف أبريل 

 حبالرابعة رااملهمة، برقنه وسحبه بقرية إيغيل إميوال والية تيزي وزو، حتت إشراف مسؤول املنطقة 

 الذية الثالثنطقة إىل عمار أوعمران نائب قائد امل العيشاوي هذا األخري تقدمي .وتوىل)2009:1(عباس،بيطاط

اصطحبه من مقهى املناضل أمحد زهوان ببلكور إىل تيزي وزو وهناك تكفل به املناضل علي زعموم الذي رافقه إىل 

يف الرقن على  تمتثلو ).2009:1(عباس،التارخيية يف سرية تامة. استكمال مهمته القرية املذكورة، وساعده على

قرية  ـبس. ويفلُ الستانسيل، والسحب وقراءة البيان جتنبا ألي خطأ قد يُقرأ على غري حقيقته، ودرءا ألي غموض أو 

مر، أعّد نص البييان على رمضاين ع التابع لنبأنه يف املسكن  ثخمتلفني. حيإيغيل إميوال، متت العملية يف مسكنني 

ZAMMOUM,2005(، مث انتقلوا إىل بيت رابح إيدير إلجراء عملية السحب. الستانسيل :49(

ولتفويت الفرصة على مؤسسات االحتالل األمنية اليت مافتئت تتحرك على مستوى تلك املنطقة وكذا أعوان 

 األمين، سّ االحتالل، من مـُخربين ومن سار يف فلكهم، اهتدى قادة املنطقة إىل فكرة تعكس الدرجة العالية للح
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كان رابح أنه نُظمت مسابقة احتضنها د  بالعملية حيثالذي كانوا عليه إدراكا منهم للخطورة الكبرية اليت حتيط 

إيدير، الواقع يف الطابق السفلي وأعطيت األوامر للمناضلني بضرورة السمر وإطالق العنان للحديث بصوت مرتفع، 

ب. مسابقة وذلك حىت ال يُنتبه إىل الصوت الذي حتدثه آلة السحفضال عن القهقهة، على اعتبار أنه يوم فرح و 

  زعموم على العملية يف الطابق العلوي.  وعلىحيث يشرف حممد العيشاوي 

واجلدير باملالحظة، يف هذا السياق، هو السلوك االنضباطي أو باألحرى جناح وفعالية الرتبية القاعدية اليت  

إىل  450 سحب ما بني أمر القيادة، دون أن حيركوا ألسنتهم بالسؤال. وقد متّ  كان عليها املناضلون الذين التزموا

اجلزائري رتاب لتوزع على كامل ال يف األكياس ومحُّلت، النسخ ئتُعبّ ،الصباح الباكر البيان. ويفنسخة من  500

)ZAMMOUM،2005:49(

من ض كانت األهمّ  ذلك فقدعن  وفضالالثورة. ، أول وثيقة إعالمية تصدرها 1954يعترب بيان أول نوفمرب 

يسني، متثل صّناع أول نوفمرب من خالهلا حتقيق اتصالني رئ وقد توخى فرتة.وثائق الثورة اليت ظهرت تباعا، طوال 

اد السياسية وغري السياسية واملناضلني وكافة أفر  اهليآت واملنظماتاألول يف الداخل الذي يشكل ذلك الكل، من 

رب خمتلف مناطق اجلزائر، حىت يدركوا حقيقة املنظمة اجلديدة اليت كانت وراء تفجري الثورة، فضالالشعب اجلزائري، ع

  األهداف املتوخاة من العمل املسلح.  شرح وتفصيلعن 

وكذا املفاوضات وطرق إجنازها، فيما متثل الثاين يف اخلارج، ممثال يف الرأي العام الدويل والذي مت إعالمه عن 

الزبريي، (،ةوالفرنسيوصحف باللغتني العربية  ،ووكاالت األنباءسائل اإلعالم، من إذاعات طريق خمتلف و 

حىت تصل الرسالة إىل املتلقي على حنو جّيد. وقد حرصت الثورة على توزيعه على نطاق واسع، يف )44:1986

الداخل واخلارج. حيث توىل املناضلون عملية توزيعه حبذر كبري، نظرا للخطورة اليت تعرتض تلك العملية، وجتنبا ألي 

  يل:مشكل يعيق السري احلسن للعملية، فقد كان التوزيع على النحو التا

يوزع يف وقت واحد، ويف الغالب يف األوقات اليت تعرف الشوارع ازدحاما كبريا باملارة يف منتصف النهار، -1

أو السادسة مساء، عند خروج العمال من مواقع عملهم. 

ما بني السابعة والعاشرة ليال، ولكن حبذر شديد.  توزيع-2

ربيد، أو إدخاله حتت اديق الورجال الشرطة باستعمال صن توزيعه ليال، عندما تتقلص فعالية رقابة املخربين-3

).252:2010بومايل، ( .الباب

  بودابست:السياق التاريخي إلذاعة .2

إىل جانب إذاعة صوت العرب، اليت سجلت حضورها الفعلي منذ اللحظة األوىل لتفجري الثورة بإذاعتها بيان 

أول نوفمرب، الذي تاله السيد أمحد بن بلة، مرتمجا من اللغة الفرنسية استجابة لرسالة السيد حممد بوضياف، املؤرخة 

بواسطة –"... قوموا مبا هو ضروري إىل:من خالهلا  دعاهالقاهرة والذي يف  الوفد اخلارجيإىل 1954أكتوبر  29يف 

نا، من ندائ واذكروا فقراتنداء من عندكم،  وإال وجهواقراءة النداء  واألفضل هويف صوت العرب. –واحد منكم 

.)22004:8بلحسني، (وسيكون مساء اإلثنني، أنسب وقت، وسيكون بالنسبة لرجالنا دعما مؤكدا لعملهم... "
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عملية إذاعة البيان، بالغات، نداءات ومداخالت متفرقة، صّبت كلها يف شحذ مهم اجلزائريني و تقوية  وقد تال1

��¦ÂǂƥƢǐÉȇÂ��¦ÂŐǐȈǳ�ǺȇƾǿƢĐ¦�Äƾȇ¢�ȄǴǟ�Ëƾǌǳ¦Â�ǶȀƬŻǄǟ�Â�Ƕē¦®¦°¤

من  اوالفرنسية انطالقيف هذا الوقت بالذات، كانت هناك إذاعة أخرى، تذيع األخبار باللغة العربية، 

ĺǂǠǳ¦�§ǂǤŭ¦�ǽƢš Ƣƥ��ǂĐ¦�ƨǸǏƢǟ��ƪ ǈƥ¦®Ȃƥ)LASZLO،2006:9.( أذاعت نبأ تفجري الثورة وتابعت  دوق

�Ëǘǣ�ƢǸǴưǷ��ƢȀȈǴǟ�ǲǠǨǳ¦�®Â®°Â�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦ȆǈǻǂǨǳ¦�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�µ ǂÉȇ�Ń�ƢǷ�Ǻǰǳ��ƨȇǂĐ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ƢȀƬ ،

فرنسا  يهالقطب الذي تنتمي إل آخر غريطب تنتمي إىل ق وإن كانتهو أن تنتصب إذاعة من أوروبا، حىت 

  القضية اجلزائرية.  تضامن معاالستعمارية، لل

§�¦1954�ǶĔ¢�Ƙǘƻ�śȈǈǻǂǨǳويف الثامن نوفمرب  ¦ȂǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƾǬƬǟ¦��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�¾ƢǤǋ¢�¾Ȑƻ��

القاهرة، فيما ول يف إذاعة صوت العرب باهتدوا سبيال من خالل ارتكازهم على معطيني خارجيني رئيسني يتمثل األ

�ǂĐƢƥ�ƪ ǈƥ¦®Ȃƥ�ƨǟ¦̄Ɯƥ�ňƢưǳ¦�ǲưǸƬȇ)LASZLO،2006:9(. هو ما عّزز لديهم االعتقاد أن الثورة يف اجلزائر، و

من حتريك قوى خارجية وجدت عناصر يف الداخل مستعدة للتجاوب االجيايب مع أهدافها، لضرب األمن واالستقرار. 

شىت الطرق، ب ويضغطون عليهماوانطالقا من ذاك، راحوا يهامجون هاتني اإلذاعتني ويكيلون هلما التهم غري املؤسسة 

  توقفا البث اإلذاعي الذي ملسوا تأثريه اإلجيايب يف امليدان.  حىت

وحول احملور ذاته، أشار وزير الداخلية الفرنسي فرانسوا متريان، يف مداخلة له أمام جلنة الداخلية باجلمعية 

ن ذهلوا الذي . وتوالت تصرحيات السياسيني الفرنسيني2" بعض الربامج اآلتية من بودابست "بقوله:الوطنية الفرنسية، 

�ƨǏƢşÂ��ŅÂƾǳ¦�ŕƷÂ�ǲƥ��ȆǈǻǂǨǳ¦�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�ǀƸǌǳ�ƨǳÂƢŰ�Ŀ�©ƢƦǇƢǼŭ¦�Ǧ ǴƬű�ĿÂ��¦ȂËǴƷ�ƢǷ�Ʈ ȈƷ��Ƕđ�¾Ǆǻ�Ƣŭ

��ȆǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰū¦�ǆ ȈƟ°�ǾǼǟ�ËŐǟ�ƢǷ�ȂǿÂ��Ƣđ�ƪ ŭ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢȀƬǼŰ�Ŀ�ƢēƢǇ¦Ȃŭ�Ƣǈǻǂǧ�¾ȂƷ�Ǧ ƬǴȈǳ��ŅƢũ¢ǂǳ¦

ي الصحافة الوطنية، حني ذهب يقول :" إن احلدث الذي ال جتهلونه دون شك، مانديس فرانس، من واشنطن بناد

�ŃƢǠǳ¦�ń¤�̈ƾƷ¦Â�śƬǠƥƢƫ�śƬǼȇƾǷ�ǺǷ�ƢǸĔ¢�ŘǠŠ��̈ǂǿƢǬǳ¦�Â�ƪ ǈƥ¦®Ȃƥ�ƢƬǟ¦̄¤�Ƣǿ°ƾǐǷ�ƨǸǜǼǷ��ƨȇƢǟ®�½ƢǼǿ�À¢

.3"نفواألخرى إىل العامل العريب، حترضان يوما بعد يوم، شعوب إفريقيا الشمالية على العالشيوعي،

، إذ تعود جذورها إىل بداية 1954باإلشارة، أن إذاعة بودابست ُوجدت قبل اندالع ثورة نوفمرب  جلديروا

، وقد لعبت دورا كبريا وقتئذ يف الرتويج للشيوعية من خالل الرتكيز على جناحات االحتاد السوفيييت يف 1950سنة 

ة ارية، وباندالع الثورة ، وجدت الفرصة مناسبالبناء االشرتاكي، ومطارحة أفكار الرأمسالية من خالل الربامج احلو 

�ƨǳ¦ƾǟ�¾ȂƷ�ȆŭƢǠǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�ǀƸǌƫÂ��ƢȀǬƟƢǬƷÂ�ƢȀƟ®ƢƦǷ�Ǻǟ�ǺǴǠƬǳ�̈°ȂưǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶǈǧ�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƢŮƢǔǻ�Ŀ�°¦ǂǸƬǇȐǳ

�ƨȇǂĐ¦�ƨǟ¦̄ȍ¦�ÀƜǧ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷÂ��ƨȀƳ�ǺǷ�ƢȀƬȈǔǫ يضه محلتها ضد املعسكر الرأمسايل، بالعمل على تقو واصلت

  املتشبع باألفكار الثورية .اإلعالم  من خالل

  .23 ص، 2012أفري  26، لــــيوم 6697لإلستزادة على حنو مفّصل، ينظر: شهادة العقيد طاهر زبري، جريدة اخلرب، عدد 1
2 Le Monde du 06 novembre 1954.
3 Le Monde du 21-22 novembre 1954.
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وهكذا برأيي تكون الغايتان قد احتدتا على ضرب عدو واحد. وخبصوص الربنامج اخلاص بالثورة اجلزائرية، 

، املغربو فقد كان يذاع حتت عنوان " صوت االستقالل الوطين والسلم "، والشيء ذاته بالنسبة لقضييت تونس 

Śǻ�ƪ Ţ�ƢƬǳ¦±ȏ�ƢǸĔ¢�°ƢƦƬǟƢƥ االستعمار الفرنسي الذي تئن منه اجلزائر )LASZLO،2006:9(.

ة امتداد ثالث مرات يف اليوم، ملدة ساعاإلذاعي فإنه كان على  وفيما خيص احلجم الساعي لعملية البث

يف املساء من ، و والنصفالصباح من الساعة السابعة إىل السابعة  التوايل: يفونصف لكل حصة. وقد كانت على 

عة السادسة إىل السادسة والنصف. أما يف الليل، فينطلق البث ابتداء من احلادية عشر والنصف إىل غاية الثانية السا

،)LASZLO،2006:9(عشر ليال

:صدى إذاعة البيان من بودابست.3

، جتلى من خالل اتصال املستمعني، اتصاال مباشرا صدى كبري1954نوفمرب  أّول إذاعة بيانكان لعملية 

ملستمعون اليت كانت تذيعها. حيث وجد فيها ا وأمهية األخبارباإلذاعة، حول احلصة أو عن طريق الربيد، نظرا لقيمة 

ثري مصدرا إعالميا ذا قيمة كبرية، استطاع أن جيد لنفسه حيزا إعالميا معتربا وسط كاملشرق،يف املغرب العريب أو يف 

ث باتت كثري من الشعوب تتوق إىل استقاء اخلرب ذي الصلة مبوضوع اجلزائر، يف غري اإلعالمية. حيمن الوسائط 

يطاين فرض على ستة احتالل ايتعلق بدول وأّن االمر، خاصة واملصداقيةاملصادر الفرنسية، الفتقادها عنصر الثقة 

�Ƥحّق، وعضو بارز يف احللف االطلسي، اجلزائر دون وجه Ǡǌǳ¦�ȄǴǟ�ƢđǂƷ�Ŀ��Ƕǟƾǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�Ǧ ǴƬƼŠ�ƪ ȈǜƷ

  اجلزائري.  

ولعّل من االلتفاتات اليت يسوغ الوقوف عندها، هو مراسلة السيد حسني آيت أمحد إذاعة بودابست وشكره 

نظري ما يقدمونه للمستمعني يف أصقاع العامل من مادة إعالمية متنوعة  ،)LASZLO،2006:9(  عليهاللقائمني 

مؤشر على أن مسؤويل وقادة الثورة كانوا دائمي احلرص على متابعة كل حدث، بصرف  واجلزائرية. وهحول الثورة 

لى أيدي أصحابه. ع النظر عن طبيعته، خيدم الثورة بطريق مباشر أو غري مباشر والسعي إىل تثمينه وتأييده والشدّ 

  رغبة يف استمراره أمدا طويال باعتبار أن عملية التحرير تتطلب إمكانات كبرية وطاقات كثرية ومتنوعة. 

وقد كان للربنامج فريق حترير، قائم على مجع املادة اإلعالمية اليت تأتيه مباشرة من مديرية احلزب الشيوعي 

الفرنسي، عن طريق سفارة الـمجر بباريس. وفور وصوهلا تتم ترمجتها ليال لتذاع يف وقتها املناسب، باللغة العربية 

نهم مذمر الساسة الفرنسيني وسخطهم عليها، إدراكا الدارجة. وهكذا واصلت اإلذاعة عملها ونشاطها، وسط ت

�ÀȂƦǫ¦ǂȇ�Äƾȇȋ¦�ĿȂƬǰǷ�¦ȂǨǬȇ�Ń�ǶĔ¢�ƾȈƥ��ƪ للخطر ǈƥ¦®ȂƥÂ�§ǂǠǳ¦�©ȂǏ�Ŗǟ¦̄¤�ǺǷ�Ƕǿ®ƾȀƬȇ�©Ƣƥ�Äǀǳ¦�ŚƦǰǳ¦

عن كثب التطور النوعي اليومي للصوت اإلعالمي الثوري، وهو يفتح فضاءات مغلقة، أغلقتها الدعاية االستعمارية 

  . املضللة
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  ونتائجه:الضغط الفرنسي على إذاعة بودابست .4

ات نتائجها اإلجيابية يف امليدان، وهو ما بالحظت نظرت احلكومة الفرنسية يف قضية إذاعة بودابست، و 

�ǲǰǌƥ�ǂǘŬ¦�®ƢǠƥ¤Â�ƨǟ¦̄ȍ¦�ǪȇȂǘƬǳ�ƨƦǇƢǼŭ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�®ƢŸ¤�Ŀ�©ǂǰǧ�¦ǀǳ��¦Śưǯ�ƢȀǬǴǬȇȆƟƢĔأن احلكومة مل . غري 

، حيث رأت أن األمر 1954تتخذ أي إجراءات احتجاجية لدى سلطات بودابست، إال بعد تفجري ثورة نوفمرب 

ة بشكل احلكومة الفرنسي وأعلن احتجاجازداد خطورة، حيث زار الوزير الفرنسي جون دوالدود العاصمة بودابست، 

الربامج املذاعة، لكنه تبني له أن األمر يعترب غري ذي جدوى، نظرا الفتقار فرنسا ألدوات الضغط الكفيلة  علىرمسي 

إىل الدعم الكبري الذي حتظى به حكومة بودابست  بالنظر)LASZLO،2006:9( حقيقية وملموسةبتحقيق نتائج 

ƥÂ�ǲƦǫ�ƢđƢǈƷ�¢ǂǬȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�̈Ȃǘƻ�ǲǰǧ��ŖȈǧȂǈǳ¦�®ƢŢȏ¦�» ǂǗ�ǺǷ .عد  

األساس، عدلت عن الفكرة أصال، وراحت تتحني الفرص إىل أن اهتدت إىل فكرة اقرتحها جون  وعلى هذا

دوالدود على مانديس فرانس، الذي مل يرتدد يف قبوهلا. حيث متثلت الفكرة يف توقيف منح الفيزا لرعايا بودابست 

، أعلنت اإلذاعة الفرنسية  1955فيفري  4دابست يف وخالل زيارة دوالدود إىل بو  الشمالية،املتوجهني إىل إفريقيا 

ذا الصباح من لقد استقبلت ه ":نبأ الزيارة، ونقلت تصرحيا لوزيرها من بودابست والذي جاء فيه على اخلصوص 

�Ʈ ȈƷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ǂĐ¦�ƨǟ¦̄¤�ƢȀưƦƫ�Ŗǳ¦�ƲǷ¦ŐǴǳ�ƢǼƬǓ°ƢǠǷ�ǪȈǸǟ�Ǻǟ�Ǿǳ�ƪ ƥǂǟ¢Â�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ÀÂƚǌǳ¦�ǂȇ±Â�Ƥ ƟƢǻ�» ǂǗ

بعضها يقدح يف احلكومة الفرنسية وإدارة مشال إفريقيا حمرضني السكان على العنف والتمرد.وهو ما يشكل تدخال أن 

غري مقبول يف شؤؤننا الداخلية... لذا فإنه من األحسن، ويف مصلحة العالقات اجليدة بني بلدينا، توقف هذه 

.(LASZLO,2006:9)الربامج " 

��ƨǳƘǈŭ¦�Ŀ�ǂǜǼǳƢƥ�ÄǂĐ¦�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ǂȇ±Â�ƾǟÂ��Ǯ ǳ̄�ǂƯ¤�ȄǴǟÂ ّت مفردات ومل متر أيام قليلة على ذلك حىت خف

أكتوبر  6ة غاي إىلالفرنسية يه، وظلت الضغوطات اخلطاب اإلعالمي، ولكن ما لبثت وأن عادت إىل ما كانت عل

1955Ƿ�¦Ȃǔǟ�ÄǂĐ¦�ȆǟȂȈǌǳ¦�§ǄƸǴǳ�ȆǇƢȈǈǳ¦�Ƥ Ƭǰŭ¦�Ǧ ËǴǯ�Ʈ ȈƷتوقيف ن أعضائه لتقدمي اقرتاح يقضي ب��

بث الربنامج عرب إذاعة بودابست، بعد استشارة احلزب الشيوعي الفرنسي والذي مل يرتدد يف القبول وبذلك أطفئت 

  . 1955أكتوبر  26مشعة إذاعة بودابست يف 

ن خبصوص القة البلديعكانا يطبعان سري   واجلزر اللذانوقد كان ذلك منتظرا، وما التماطل الذي حصل، واملّد 

ست، إال أمرا حمسوبا بدقة، وفق حسابات سياسية، بدت معاملها يف صفقة سرية بني الدولتني، فرنسا إذاعة بوداب

ث ساندت فرنسا باعتبارها عضوا دائما يف جملس األمن، وهو ما يعطيها ثقال دوليا، سخرته يف تأييد واملـجر. حي

)LASZLO،2006:9(1955األمم املتحدة، يف شهر ديسمرب  هيئةومساندة طلب الـمجر العضوية يف 

  الثوري اإلعالمي واستمرار الخطاب اإلعالميةالبدائل .5

مل تركز الثورة اجلزائرية على إذاعة واحدة فقط، إدراكا منها ألمهية الرسالة اإلعالمية ودور اخلطاب اإلعالمي 

الل كانوا يف مواجهات دموية مع قوات االحت  الداخل، الذينللمجاهدين يف  وتقوية العزائمالثوري يف شحذ اهلمم 
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املمون و الفرنسي على امتداد مناطق اجلزائر، كما أن دورها مل يكن غائبا وال خافيا بالنسبة للشعب اجلزائري املمول 

لتعذيب القمعية املختلفة، فضال عن صنوف ا واإلجراءات، رغم الصعوبات األمنية الكثرية واحلاضن للثورة والداعي

ذاعة بودابست، مل لذلك فإن توقيف إ  الثورة.اليت ما فتئت تسلط على الكثري من املدنيني، حىت ينفضوا من حول 

�Ŀ�ƨƦǴǘǳ¦�§ ¦ǂǓ¤�ƾǠƥ�ƨǏƢƻ��ǾƫƢȈǳ¡�̧ȂǼƫÂ�ǾƥƢǘƻ�°ȂǘƫÂ�Ä°Ȃưǳ¦�ȆǷȐǟȍ¦�¾ƢĐ¦�¼Ƣǘǻ�ǞǇȂƫ�ÀÂ®�ȐƟƢƷ�Ëǖǫ�Ǧ Ǭȇ

«��ƾǫÂ��ǾǳƢǰǋ¢�Â�ǽ°ȂǏا 1956ماي 19 ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�Ä°Ȃưǳ¦�ǲǸǠǳ¦�Ŀ��¶¦ǂŵȐǳ�ƨƦǴǘǴǳ�ƢǠǇ¦Â�¾ƢĐ¦��ƶƬǧ�Äǀǳ

¦�ƾǿƢĐ¦�ǽƾǯ¢�ƢǷ�ȂǿÂ��ǾȈǳ¤�¿ƢǸǔǻȐǳ�ǺȇŚƦǯ�¦®¦ƾǠƬǇ¦�Â�ƨƦǣ°�¦Âƾƥ¢�Ǻȇǀǳ¦�ƨƦǴǘǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�¿ƢǸƬǿ اإلعالمشّد 

 حيث اإلعالمة من الطلبة اختاروا مخسة وتسعون يف املائلقادر نور، الذي قال خبصوص ذلك:"عبد ا اإلعالمي

رب ع و غداة تفجري الثورة، أذاعت "صوت العرب" بـيان أول نوفمرب)2007:10(نور،عملوا كمحررين ومذيعني "

، فكانت بذلك مصر سباقة إىل إعالن تفجري الثورة يف اجلزائر، ما جعل اإلذاعة )2009:158(الصغري، أمواجها

«���ƢēƢȈǈǼƳتغدو مصدر خرب خمتلف وسائل اإل ȐƬƻ¦�ȄǴǟ��¿Ȑǟ وƢǬǳ¦�ȄǴǟ�®®ŗƫ�ƪ ƫƢƥ�Ŗǳ¦�Â��ƢēƢǤǳ�ƨǏƢƻ��̈ǂǿ

بعد أن علمت أن وفد الثورة اخلارجي يقيم يف القاهرة، اليت أصبحت حمّط أنظار العامل. حيث طفق وفد الثورة 

ما انربت إذاعة كأسئلة الصحفيني.   وليجيب علىباجلديد عن الثورة،  واللقاءات ليعرفينشط من خالل الندوات 

�ƪاجمهاواملتابعني لرب يف نفوس املستمعني  وتبعث احلماس"صوت العرب" تدافع عن القضية اجلزائرية  ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄��

��ƨȈƬǨǳ¦�Ǿƫ°ȂƯ�¾ȂƷ�Ǧ ƬǴȈǳ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ń¤�ƢđƢǘƻ�ǾƳȂƫترنو  إشاعاته اليتو الدعاءات االستعمار  وال يصغي

اهدي جيش التحرير دائمني ملواجهة جم أهبة واستعدادعنويات قواته، حىت تظل على م والرفع من، والثوارتشويه الثورة 

  الوطين. 

 "سكان الشمال اإلفريقي كانوا جيدون سهولة يف التقاط أمواج إذاعة "صوت العرب ولإلشارة فإن

)ELSENHANS، 2001:81( بالنظر لسماع أخبار الثورة اجلزائرية. و  ويتطلعون حبرقةجعلهم ينتظرون بشوق  ام

�ƨǴưŲ�Ë¿ȋ¦�ƨȈǔǬǳ¦�¾ȂƷ�ÀƢǰǈǳ¦�ƨƠƦǠƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƪ ƸƦǏ¢�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǟ¦̄ȍ¦�ƢȀǴǰǌƫ�ƪ ƫƢƥ�Ŗǳ¦�̈°ȂǘŬ¦�ń¤

 ال حىت) ELSENHANS,2001:81(بالثورة، ما حدا بسلطات االحتالل إىل السعي باجتاه التشويش عليها 

ت ǟƢǘƬǇ¦�ƢĔ¢�ƾȈƥ��ƨǟ¦̄ȍ¦�ƢȀȇ®ƚƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ°Ȃưǳ¦�ƨȈǷȐǟȍ¦�ƨǳƢǇǂǳƢƥ�ǲƦǈǳ¦�ǞǘǬǼƫ�Ľ�Ǻيصل البث إىل املستمعني وم

أن تفوت الفرصة على احلكومة الفرنسية اليت عجزت عن إسكات الصوت الثوري املنبعث من عمق القاهرة، و 

4فاجأةإىل عامل امل احلامل للقضية اجلزائرية بصدق و قوة وعزم، خاصة و أن الصدمة كانت كبرية جدا، بالنظر

سلطات االحتالل الفرنسي، ذهب فتحي الديب إىل  وتداعياته على 1954حول عامل املفاجأة الذي طبع احلركة الثورية يف اجلزائر، يف الفاتح نوفمرب4

 مواجهة محلة السخط اليت صبها الشعب وعجزت عن، ال حتسد عليه واجلمودوجدت السلطة االستعمارية نفسها يف موقف من الشلل  «.القول: 

�ǞǬƫ�Ŗǳ¦��ǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇ�À¢�ƾǬƬǠƫ�ƪ وعلى احلكومةالفرنسي عليها  ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰū¦�¾ƢǷ¡�ǲǯ�ȄǴǟ�̈°Ȃưǳ¦�̧ ȏƾǻ¦�ȄǔǫÂ��Ƣǔȇ¢�ƨȈǈǻǂǨǳ¦

�ǆيف ا ǻȂƫ�ǺǷ�ǲǯ�Ŀ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨǷÂƢǬŭ¦�ŖǯǂƷ�§ǂǔǳ�Ƣē¦Ȃǫ�ǾȈƳȂƫ�ǺǷ�ƢȀǼǰǸȈǇ�ȆǬȇǂǧȍ¦�¾ƢǸǌǳ¦�ǺǷ�Ƥ ǴǬǳومراكش من ȉ¦�ƢēƾǟƢǫ .ومن مثمنة يف اجلزائر  

 طبقة املستوطننيو كبري قلب ميزان القوى مبا محله يف طياته من أخطار جسام على مصاحل السلطة الفرنسية   ومثارا لقلقكان أسبوع املفاجأة أعمق تأثريا 

�ǶēǂǘȈǈǳ�ƢǠƫǂǷ�ȆǬȇǂǧȍ¦�¾ƢǸǌǳ¦�©¦ÂǂƯ�ǺǷ�¦Âǀţ¦�Ǻȇǀǳ¦.بل العريب، مجال عبد الناصر وثورة اجلزائر، دار املستقالديب، يأنظر: فتح"  واستغالهلم

  .53ص  ،1984مصر،
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الذي قلب املوازين  وأخلط حسابات احلكومة الفرنسية اليت كانت مطمئنة إىل عدم جنوح اجلزائر إىل اخليار املسلح، 

  انطالقا من الواقع السياسي للحركة الوطنية الذي أبان عن كل شيء إال عن السري باجتاه الفعل الثوري. 

يه ، مل تكن راضية قّط على األداء املصري الرمسي، الذي رأت فوالعسكريةغري أن الدوائر الفرنسية السياسية  

األعراف و مقبول البتة يتعارض  وتدخال غريداخليا"  اشأن«االحتالل تعديا صارخا على ما تسميه سلطات 

العام على الرأي  حىت تنطلي وتزييف الوعياألساس، غري املؤسس سوى على تزوير احلقائق  وعلى هذا. الدبلوماسية

ولة ذات سيادة ، وهي أن اجلزائر دووحيدةالعاملي، حقائق التاريخ ومعطيات اجلغرافيا، اليت ال تؤكد إال حقيقة واحدة 

، أمدا واإلرهابوما اجنّر عنه من احتالل استيطاين عّمر بقوة القمع  1830وقع عليها العدوان الفرنسي العام 

الدويل  كذا القانونو زائر، إال أداة من األدوات اليت تكفلها حمتلف الشرائع اليت ُفجرت اليوم يف اجل وما الثورةبعيدا. 

اإلنساين، للتحرر من االستعمار. 

اليومية اجلزائرية  الربقيةصدى اجلزائر"، "«وخباصة وقد انربت يف هذا الصدد، وسائل إعالم االحتالل الفرنسي، 

، من ضرورة قطع دابر العنف الثوري يف اجلزائر صر وتؤكدوت" و "صدى وهران "، تنافح عن "اجلزائر الفرنسية" 

وري، بل وحدها يف امليدان، ملواجهة املد الث ومل تكنخالل ضرب مصر اليت تقف وراء الفعل الثوري يف اجلزائري، 

ƫ�̈°ÂǂǓ�ń¤�¦Ȃǟ¦ƾƫ�Ǻȇǀǳ¦��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƥ والنيابيني وغريهم منتناغم موقفها مع موقف السياسيني  ŵ جبهة شكيل

).192-152:2015(قندل، الثورة واسعة ملواجهة 

، لــم يثن القيادة السياسية املصرية وعلى رأسها مجال عبد الناصر وخطاب الوعيدغري أن أسلوب التهديد 

الدفع  السعي إىلو الداخل كما يف اخلارج،  واملمكنة يفعن مواصلة دعمه للقضية اجلزائرية عرب خمتلف املنابر املتاحة 

��ǲȇÂƾƬǳ¦�ǽƢš Ƣƥ�Ƣđاريس، احلملة على مصر، ذكر فتحي الديب أن امللحق العسكري بالسفارة املصرية يف ب ويف سياق

ؤولني فيما يبدو خالصة لقاء مع املس واليت كانتأرسل خطابا إىل الرئيس عبد الناصر ضمنه مجلة من العناصر 

بار احلكومة املصرية املوقف قراءة موضوعية تأخذ بعني االعتالفرنسيني، حيث كان الرتكيز على ضرورة أن تقرأ 

. حىت ال تنساق وراء عمل ال يفضي إال للفشل الذريع. وقد جاءت عناصر اخلطاب وفق وانتهاءمصلحتها ابتداء 

).1984:114(الديب، اآليت: 

رنسية باختاذ معاد، ومة الفعليه من قيام احلك وما سيرتتبدور مصر يف دعم الكفاح املسلح يف مشال إفريقيا -أ

  . واهليآت االقتصاديةعنيف ضد مصر، استجابة ملطالب األحزاب السياسية الفرنسية 

  . انرتليسوخسارة مصر خلمسة عشر مليونا ا املصري،التلويح مبقاطعة فرنسا لشراء القطن -ب

�ǆ-ت ǻȂƬƥ�Ǧ ǫȂŭ¦�ƨƟƾē�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�¬Ƣųهود فرنسا ضد ج تركيزوانتظار ، بعد منحهما االستقالل ومراكش

  فوف باملخاطر. الكفاح املسلح مما سيوقع مصر يف موقف حم والقضاء علىلتوجيه ضربة قوية  وقدرة فرنساثورة اجلزائر، 

ات حيمل يف طياته امكانية استعانتها بإمكاني وبريطانيا مماجناح فرنسا يف اكتساب مساندة أمريكا -ث

  باألسلحة احلديثة.  وتزويد فرنساالرأي العام الغريب  على وسياسيا للتأثريالبلدين، عسكريا 

��ÀƢƸƳ°�ǞǷ�Ƣē°ƾق والذي يفوقالعبء الكبري الذي تتحمله ثورة مصر لتزويد الثورة اجلزائرية بالسالح -ج

  . وبريطانياكفة السلطات الفرنسية باستمرار، إذا ما قورنت بإمكانيات مصر، خاصة دعم أمريكا 
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، سعيا وراء دماء الشعب الفرنسي والسعي إلراقة ǲƬǬǳƢƥ�Ƣē®ƢǫÂ�ǂǐǷالفرنسية لثورة ¦Ȑǟȍ¦�̈ǄȀƳ¢�¿Ƣē¿�-ح

 وامتداد تأثريهااية ¦ǟƾǳ¦�ǽǀđ�ȆǈǻǂǨǳ¦�¿ƢǠǳ وتأثر الرأياملصاحل الفرنسية  وعلى حسابسيطرة مصر على مشال إفريقيا 

  ليشمل غالبية الرأي العام األورويب. 

كومة فرنسا، لتفادي انسياقها وراء الرأي املطالب بضرورة دعم إسرائيل جتنب الصدام املباشر مع احل أمهية-خ

.)1984:114،(الديب الفرنسيمواجهة موقف القاهرة املعادي للشعب  وسياسيا يفعسكريا 

ين يف جزائر الواقع امليدا ايؤكدهخطاب امللحق العسكري، جاء حافال بكثري من املغالطات اليت ال  ويبدو أن

هذا الصدد معطى واحدا ال غري، أخاله كفيال بتبديد تلك األوهام واليت يبدو أن امللحق العسكري  ونسوق يفالثورة، 

الفرنسي  ثنائية سرية، مثلها عن الطرف اتصاالتالسلطات الفرنسية كانت قد باشرت  وهي أنعكاشة، كان جيهلها 

  لح يف اجلزائر. لتحرير الوطين القائدة للكفاح املسسفري فرنسا مبصر" بيجارا"، فيما مثل السيد حممد خيضر، جبهة ا

املساند و ومن مث فقد توخى اخلطاب، من حيث ال يدري كاتبه، تـثبيط مصر عن االستمرار يف خطها الداعم 

تحليل فتحي الديب، ل وبعد استماعهمنها بالدرجة األوىل. بيد أن الرئيس عبد الناصر  وخباصة العربيةالتحرر  لقضايا

ضحيات اليت مهما كانت الت وقدراتنا املتاحةيف دعم الكفاح املسلح اجلزائري، بكل طاقتنا  االستمراريؤكد:" ذهب 

، معه كشعب مصر. وهذا حقه علينا كثورة حتررية رائدة يف الوطن العريب ونتحملها حننيتحملها الشعب اجلزائري، 

).1984:114(الديب ،" قامت ال لتحرر أرض مصر وحدها بل لتحرر كل األرض العربية 

�̈°Ȃǐƥ��ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈°Ȃưǳ¦�Ǻǟ�Ƣǿƾȇ�Ǟǧ°�Ǻǟ�ƢȀȈǼƯ�Â�ǂǐǷ�̧ ƢǼǫ¤�» ƾđ��ǶƟ¦ƾǳ¦�Â�ǂǸƬǈŭ¦�ȆǠǈǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�Â

�ǪǗƢǼǷ�®¦ƾƬǷ¦�ȄǴǟ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ȄǴǟ�ƢđƢǿ°¤�ǖȈǴǈƫ�Â�ƢȀǠǸǫ�ƨǇ°ƢŲ�ǺǷ�ȆǈǻǂǨǳ¦�¾ȐƬƷȏ¦�©ƢǘǴǇ�ǺǰǸÉºƫ

�ƢēƢاليت أوجدت الـمـُسوغ القانوين الذي ختتفي وراءه و تتذرع به يف ممارس الطوارئاجلزائر، وخباصة  بعد إقرار حالة 

اإلجرامية، زار وزير اخلارجية الفرنسي، مصر و التقى الرئيس مجال عبد الناصر، ليدرس معه سبل حبث القضية 

ن هذه الثورة وعليك ع اجلزائرية، وقد فهم الرئيس ما يرمي إليه، فكان جوابه صرحيا ال لُبس فيه، "أنين غري مسؤول

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƢĔ¦Ȃƻȍ�ƢǿƾȈȇƘƫ�Ŀ�ǂǐƸǼƫ�ǂǐǷ�ƨȈǳÂƚǈǷ�À¢Â��ƨȈǔǬǳ¦�§ ƢƸǏ¢�Ƕǿ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�ǶǴǠƫ�À¢

.2008/2009:59(سعدوين، (

"إذاعة  حيث ظهرت انشأت الثورة إذاعتها املستقلة بعد مؤمتر الصومام،وعلى غرار إذاعة "صوت العرب"،

د اختريت تسميتها وق ).ABDEDAIM، 2009:121(1956ديسمرب  16" يوم اجلزائر احلرة املكافحة

ظ ، حضره كل من السادة: عبد احلفيمعاشوالقادر  املغرب عبدشرق اجتماع يف مكتب املسؤول ب باإلمجاع إثر

ظ ترأس االجتماع، القائد عبد احلفي واملذيعون. وقدوكذا احملررون  هواري بومدين، السنوسي صدار،بوصوف،

.)2003:55(صدار، االجتماع نقطة واحدة فقط، هي انطالق البث بوصوف، وتناول

ر على يؤش ما الفرنسية، وواحدة باللغةانطالق بث ست إذاعات باللغة العربية  1956وقد شهدت سنة 

لك ت ومتثلت لبث،اوتوسيع نطاق بثه بتطوير موجات  اإلعالميعمق الرغبة لدى قيادة الثورة يف تطوير اخلطاب 

  اآليت:يف  اإلذاعات
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 املغربية.الوطين باحلدود اجلزائرية  وجيش التحريرإذاعة جبهة التحرير .1

 األقصى.إذاعة تطوان باملغرب .2

 صوت اجلزائر من تونس..3

 بالقاهرة.صوت اجلمهورية اجلزائرية من صوت العرب .4

 صوت اجلزائر من الرباط..5

 طنجة.صوت اجلزائر من .6

.ومل تكتف الثورة بذلك )2007:10(نور،الربنامج الدويل بإذاعة القاهرة .صوت اجلزائر بالفرنسية ،من .7

ال عن مشرقا و مغربا، فضعلى امتداد الدول العربية، اإلعالميةفحسب، بل تعدته إىل إنشاء املكاتب 

.وقد التينية ال أمريكاوكذا إفريقيا و  و الدول األوروبية الغربية و الشرقية على حد سواء، اإلسالميةالدول 

تأسيس احلكومة  فيما بعد عند األرضية¦�ƨƠȈē�Ŀ�¦Śưǯ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈°Ȃưǳ¦�ȆǴǰȈŮ اإلعالميساعد هذا العمل 

يعترب  1956.ولعّل مكتب نيويورك الذي أنشأته الثورة اجلزائرية سنة 1958سبتمرب 19اجلزائر املؤقتة يف 

ملتحدة وخمتلف حيث مقر األمم ا ك،نيويور يف ،بسبب موقعه احليوي  واالسرتاتيجي  اإلعالميةأهّم املكاتب 

)2015:226قندل، (الوكاالت العاملية لألنباء.
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  خاتمة 

انتهينا من خالل دراستنا ملوضوع إذاعة بودابست كوسيط إعالمي مسموع، بادر منذ اللحظة األوىل إىل 

الرغبة يف التحرر بصورة  أّشرت  على أّن ، 1954التعاطي على حنو إجيايب مع التفجري التارخيي لثورة أّول نوفمرب 

من نري االحتالل و العيش يف ظّل احلرية و االستقالل، فطرة سليمة تتناغم معها اإلرادات احلرة و الواعية عرب الزمان 

 ة�ËƾǋÂ�¾ȐƬƷȏ¦�¾ȂǗÂ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�Â�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�Â�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƢēƢȈǏȂǐƻ�Â�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǔǬǳ¦�ƨǳ¦ƾǟلذلك فإّن و املكان .

«�1830�ƢēƢǻƢȇ®Â�ƢēƢǧƢǬƯاملسلط على اجلزائر شعبا وترابا منذ  ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�©ƢǸǜǼŭ¦�Â�©ƖȈŮ¦�Â�Ƥ ƼǼǳ¦�½ËǂƷ�

�°Ȃǔū¦�ǆ ǰǠƫ�̈°Ȃǐƥ�ȆǗƢǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǨǈǴǧÂلديها . اإلنساين  

��ƢēƾǷ�ǂǐǫ�Ƕǣ°�ƢȀƬƥǂš �ƪ ǨËǛÂÂ�ǂĐ¦�ƨǟ¦̄ȍ�ȆǷȐǟȍ¦�ǲǸǠǳ¦�Ëǖǫ�ǲǸÉē�Ƕºǳ�̈°Ȃưǳ¦�̈®ƢȈǫ�À¢�ƪ ǧȐǳ¦Â اليت و

خدمت القضية اجلزائرية، من حيث تسهيل مهّمة وفد الثورة اجلزائرية، خالل اجلوالت التعريفية اليت كان يتوالها موفدو 

ن يتعاطف أو م دفع الثورة وتعزيزها، حرص القادة واملسؤولون على رصد ومتابعة ضودبلوماسيو الثورة اجلزائرية. وبغر 

بصرف النظر عن حجم وشكل التضامن وتعميق التواصل معه حتفيزا و تشجيعا على  يتضامن مع القضية اجلزائرية،

الكفيلة بتحسني اخلدمة وتقوية املوقف السياسي و  اإلعالميةاملواصلة بعزم و حزم، من خالل توفري املادة 

توب، يؤشر موع و املكتنويع البدائل اإلعالمية ، سواء ما تعلق منها باإلعالم املس كما عملت الثورة على اإلعالمي .

تطوير من خالل  ، وهو ما عرفه امليدان،ة و املختلفة اليت واجهت الثورةعلى عمق الرؤية املستوعبة للتحديات الكثري 

ئيس يف تعميق ر  و الذي كان له دور الثوري وخاصة بعد تأسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، اإلعالمي األداء

املؤقتة اعرتافا، تضامنا و تأييدا، نتيجة تفعيل النشاط االعالمي و الدبلوماسي من خالل االلتفاف حول احلكومة 

تلف وكذا احلوارات املختلفة لقادة و مسؤويل الثورة اجلزائرية، مع خماخلاصة باجلزائر، األسابيعالندوات و احملاضرات، و 

  و وكاالت األنباء  اإلعالميةالوسائط 

رية، مكانية تعميق وتطوير البحث التارخيي يف قضايا وجزئيات تاريخ الثورة اجلزائويبقى األمل معقودا يف إ

خاصة وأّن املوضوع أحالنا على دول أوروبا الشرقية وموقفها من الثورة اجلزائرية، ما جيعل عملية البحث يف املادة 

الُلبس  وإزالةض لنقّص وتوضيح ما غماألرشيفية اإلعالمية على اختالف طبيعتها، مسألة غاية يف األمهية، الستكمال ا

عن قضايا كثرية، من خالل تضافر اجلهود البحثية وتوفري اإلمكانات املادية واملالية الكفيلة بتيسري مهّمة الباحثني. 
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