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  :مقدمة -
 

 ةــإستغلت فرنسا ضعف حكم الدايات في الجزائر، وقامت بتوجيه حملة عسكري
  .م1830جويلية  5تمكنت من خاللها من السيطرة على مدينة الجزائر في  على الجزائر،

 واـإال أنهم هزم شجاعة،بوقد واجه سكان مدينة الجزائروأعيانها الجيش الفرنسي 
  .بسبب ضعف التنظيم والخيانة في الداخل والخارج معا

ارج ــوبعد بسط فرنسا لسيطرتها على الجزائر، بدت القوات الفرنسية بالتوسع خ
ورات ــوكان رد فعل الجزائريين أن قاموا بث. مدينة الجزائرللتحكم في المدن األخرى

ورة ــــئرية، و من هذه الثورات؛ ثشعبية ضد التوسع الفرنسي في األراضي الجزا
دي ــــوالد سيأالقادر، ومقاومة أحمد باي، وثورة الشيخ بوعمامة ،وثورة  األميرعبد
  .الخ..وثورة المقراني، وثورة الال فاطمة نسومر الشيخ،

ي، ــوما يميزهذه الثورات الشعبية كلها كونها عجزت عن مواجهة الجيش الفرنس
عدم تكافؤ القوى بين الطرفين من جهة، وغياب خطة :ب منهاسباأوذلك يعود إلى عدة 

  .موحدة لهذه الثورات من جهة ثانية
ومن نتائج فشل الثورات الشعبية، بداية الكفاح السياسي والذي تجسد أوال في حركة 

  .وفي نضال األمير خالد النخبة،
ري ـــعسكومع بداية الحرب العالمية األولى، لجأت فرنسا الى سياسة التجنيد ال

 دنـين في مختلف الميوبإنتهاء الحرب إستقرمعظم الجزائر. للجزائريين لمواجهة ألمانيا
الفرنسية للعمل في المصانع وفي المناجم التي كانت في حاجة كبيرة إلى العمال، لبناء ما 

  .خربته الحرب
ف ـين في المصانع والمناجم الفرنسية احتكاكهم بمختليوترتب عن إشتغال الجزائر

اج ـــومن هؤالء العمال نجد الح. النقابات العمالية الفرنسية، مما أكسبهم وعيا سياسيا
ا، ــومصالي الحاج، اللذان عمال على تأسيس حزب نجم شمال إفريقي عبدالقادر،علي 

د، ــفريقيا المجيإم تحت إسم نجم شمال 1933ثم عاد للنشاط في .م1929والذي حل في
  .م1937يـــثم عاد للنشاط بإسم حزب الشعب الجزائري ف. الذي تعرض بدوره للحل

______________   



   

يدم طويال حيث أن مقتضيات الحرب العالمية الثانية دفعت بفرنسا إلى حل جميع  ولكنه لم
  .األحزاب الجزائرية الرسمية

ي ـين، عمل مصاليومع إنتهاءالحرب العالمية الثانية وإطالق سراح السجناء السياس
  .م1946لى تأسيبس حركة إنتصارالحريات الديمقراطية فيالحاج ع

ة ــــم بدأت تظهرفي إجتماعات اللجنة المركزية لحرك1950وإبتداءا من مارس
فضال عن بروز إنشقاقات  .إنتصارالحريات الديمقراطية اإلنقسامات حول هياكل الحزب

خرى في ألسياسية اواسعة بين أعضاءاللجنة المركزية حول التحالف مع بقية األحزاب ال
  .اإلنتخابات المزمع إجراؤها

ررت ـوإستغلت اللجنة المركزية للحزب غياب مصالي الحاج الذي كان بفرنسا، وق
ة ـــمع حزب البيان والحزب الشيوعي الجزائري، وجمعي(إنشاء جبهة مشتركة وطنية

 .زبــحمماجعل مصالي الحاج يعتبرذلك أنه يتعارض مع مبادئ ال) العلماء المسلمين
بفعل عدم  ،عودة مصالي الحاج من المشرق العربي بعد ،الطرفينالمنافسة بين  وإزدادت

ن ــرسال مجموعة من المناضليإتلبية يوسف بن خدة لمطلب مصالي الحاج الخاص ب
  .للتدريب في مصر

ات ــــــم تفاقمت اإلنقسامات أكثرفأكثر داخل حركة إنتصارالحري1953وفي
ي ـي المؤتمرالثاني تم إنتخاب بن يوسف بن خدة كأمين عام للحزب فإذ ف ،الديمقراطية

اج، ـنصاره، مع إقصاء لمقربي مصالي الحأالجولة الثانية، فقام بتعيين مساعدين له من 
  .وعليه تم تقليص دورهذا األخير

نفصال عن الحزب، إلبدأ أعضاء الجناح الثوري العسكري في ا،و بالموازاة مع هذا
كما عملوا على عقد مؤتمريشمل كل األطراف إال أن  .ظيم المنظمة السريةوفي إعادة تن

ي ــــمساعيهم لم تكن لها أية نتيجة، لذا قرروا إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل ف
  .م1954مارس

ل ــوقد رفض مصالي الحاج عقد مؤتمرثاني للحزب لتفادي وقوع إنشقاقات داخ
عضاء اللجنة المركزية أتهم إو.الت على برنامج الحزبالحزب، وكذا تفادي إجراء  تعدي

  .نحراف عن الخط السياسي للحزبإلبا
___________  



   

ي ــوبتأزم الوضع داخل الحركة، إستقلت اللجنة المركزية ومنحت السلطة لمصال
أنصارمصالي الحاج  بتطهيرهياكل  بعدها قام.عداد لمؤتمروطنيإلالحاج وأنصاره بقصدا

مما جعل هؤالء يعتبرون أنصار . والقاعدة من الموالين للجنة المركزية الحزب في القمة
  .مصالي الحاج بأنهم تجاوزوا صالحياتهم الخاصة بإعداد المؤتمر

م عقد أنصار مصالي الحاج مؤتمرا في بلجيكا ، وإتخذت فيه عدة 1954وفي جوان 
زب، ـــن من الحقرارات منها إعادة تنظيم الحزب، إعادة إدماج األعضاء  المفصولي

ذا ــوبه. وأخيرا إقصاء أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل .واإلعداد للعمل الثوري
  .نتصار الحريات الديمقراطية إلى قسمين ، وإستمرهذا حتى اثناء الثورةإإنقسمت حركة 

في " االستقالل الوطني"وقد أكد مصالي الحاج خالل كل هذا المسارعلى فكرة 
  .برامج األحزاب السياسية التي ترأسهاات ومختلف المؤتمر

 رـعتبإوبموازاة هذا التيارالوطني، نشأ تيارآخروالمسمى بالتياراإلندماجي، والذي 
  .فيه فرحات عباس أحد ركائزه مع الدكتور بن جلون

ي ـــف الدكتوربن جلون التي أسسها فيدرالية المنتخبينلفرحات عباس  إنضموقد 
فـــي ه على مطلب اإلندماج،أي إدماج المجتمع الجزائري م، وركز في برنامج1927

اء ــــوبعدها شارك من خالل فيدرالية المنتخبين مع جمعية العلم المجتمع الفرنسي ،
 .م1936 المسلمين والحزب الشيوعي الجزائري في المؤتمر االسالمي المنعقد في جوان

ط ــمطلب ربالفرنسية؛ منها مجموعة من المطالب إلى الحكومة  والذي إنتهى إلى رفع
   .السياسيةاإلقتصادية وجتماعية وإلا ، باإلضافة إلى مجموعة من المطالبالجزائر بفرنسا

ات ـرفضت تلبية مطالب المؤتمرين بسبب الضغوط الحكومة الفرنسيةإال أن هذه 
  .عليها لمعمرينالتي مارسها ا

باس حركة أحباب البيان م، ثم أسس فرحات ع1939وقد حلت فيدرالية المنتخبين في
  .ال أنها لم تستمرطويالإوالحرية 

ان ــومع إنتهاء الحرب العالمية الثانية أنشا فرحات عباس اإلتحاد الديمقراطي للبي
  .م بقصد مواصلة  نشاطه السياسي،والمشاركة في مختلف اإلنتخابات1946الجزائري في

  
_____________  



   

 ر ــلى جبهة التحريإنضم فرحات عباس إرية ندالع الثورة التحريإوبعد سنتين من 
  .الوطني، وتقلد منصب أول رئيس حكومة جزائرية

ي ـــصالحإلوخالل مساره السياسي ألح فرحات عباس في البداية على المطلب ا
  .ستقالل الجزائرإنضمامه للثورة تغيرموقفه، وأصبح ينادي بإندماجي، ومع إلا

 
  :اإلشكالية -
  

ي ـالل الفرنسي للجزائروتوسعها إلى ظهورالثورات الشعبية التملية اإلحتعلقدأدت 
ت ـــإنطلقت من األرياف، وبقيادة اإلقطاعيات العقارية وعائالت النبالء التي تعرض

أراضيها للمصادرة من قبل اإلدارة الفرنسية لصالح المعمرين الذين كانت لهم طموحات 
ض ـائرية الرخيصة، ومن ثم تحقيق فائكبيرة في إستغالل األراضي والقوة العاملة الجز

  .اإلنتاج
ا ــإال أن هذه الثورات الشعبية لم تعرف اإلستمرارية، بفعل كونها متقطعة زماني

فضال عن تحالف بعض العائالت الجزائرية اإلقطاعية مع فرنسا، وأخيرا لعدم . ومكانيا
خ ـشكلت إنتفاضة الشيوفي هذا، فقد . تكافؤ القوى بين الطرفين؛ بشريا وماديا وعسكريا

ف ــالمقراني آخرإنتفاضة شعبية، وقد إنعكست هذه سلبا على المجتمع الريفي في مختل
 يـنوخلقت عائقا لدى الجزائري والثقافية، ،واإلجتماعية ،واإلقتصادية ،الميادين السياسية

  .   في اللجوء مرة أخرى للعمل المسلح
ة، ــفي الجزائر من خالل جماعة النخبأمام هذا الفراغ، بدأ يظهرالعمل السياسي 

خاصة وأن الظروف الدولية ساعدت في ذلك، من خالل التيارالسياسي الجديد في تركيا، 
ي ـكانت لها آثارعلى جماعة النخبة التتبنى أفكارا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، الذي 

  .زائرينشأت قبل الحرب العالمية األولى، والتي عملت على تحديث المجتمع الج
ار ــم، كحركة سياسية، أفك1927ن التي تأسست في بيوقد ورثت إتحادية المنتخ

  جماعة النخبة، وقد برزضمنها الصيدلي فرحات عباس الذي حمل خطابا سياسيا يعبرعن
  ةـ، خاصة وأنه نشأ إجتماعيا ضمن عائلة غني طموحات الفئات البورجوازية التي يمثلها

  وفي هذا، فقد كان خطابه السياسي. جوازية الجزائرية الناشئةوميسورة، تنتمي لفئة البور



   

  . نخبويا إعتداليا وإصالحيا
ن يين الجزائرييمقابل هذا، فقد ظهرفي فرنسا مجموعة من المناضلين السياسوفي   

والذين يشكلون قوة اإلنتاج، وقد كانت فرنسا بحاجة إليهم، لكونهم ، من ضمن المهاجرين
يصة،في إعادة بناء البنى التحتية المخربة من جراء الحرب العالمية يشكلون يد عاملة رخ

ف المستعمرات، وإنخرطوا في لين وبعمال مختيوقد إحتك هؤالء بالعمال الفرنس .األولى
وا ــالحزب الشيوعي الفرنسي، وفي النقابات العمالية اليسارية الفرنسية، وخاللها تعرف

ة ـــكالشاذلي خير الدين، وإكتسبوا القيم السياسي ين والمغاربة؛يعلى المناضلين التونس
وقد برزضمن هؤالء الحاج أحمد مصالي، . الثورية، والتنظيم الحزبي، والوعي السياسي

 عـــي عان من القمذالذي حمل خطابا سياسيا يعبرعن طموحات الشعب الجزائري ال
  .شعبيا سياسي ثورياوفي هذا فقد كان خطابه ال. تجهيلومصادرة األراضي، والفقر، وال

 رـــالظاهروالمضم لفكرويا- ما هوالمضمون اإلجتماعي هذا،كل  منوإنطالقا 
الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس؟ وهل يمكن إرجاع الزعيمين للخطاب السياسي لكال 

ة ــفي ممارستهم السياسية وخطاباتهم السياسية إلى طبيع هماتباينات وإختالفات كل من
افي السياسي الذي إكتسبوه؟ وهل هناك إستمرارية في خطابهما السياسي الرأس المال الثق

  اإلستقالل ولغاية اليوم أم هناك قطيعة؟  ولألفكارالتي عبروا عنها في الحياة السياسية بعد
  :الفرعية المكملة لذلك ، إرتأيت إضافة األسئلةاإلشكالية العامةولتدقيق هذه    
  يـــالحاج أحمد مصال الزعيمين ي إليها كل منهل الحياة العائلية التي ينتم- 1

  عباس نمت فيهما الممارسة السياسية؟ وفرحات    
  هل للزاوية الدرقاوية دورفي نشرالقيم الدينية اإلسالمية؟-2      
  هل للنقابة العمالية دورفي نشرالقيم الثورية؟-3      
  ضارية الفرنسية؟أهمية لنشر القيم الح أعطتهل المدرسة الفرنسية -4      
  هل تساهم النخبة في غرس قيم اإلعتدال واإلصالح؟-5      
  فالمشكلة البحثية تتمحورأساسا عن دراسة وتحليل الخطاب الوطني الذي إنتهجه كل 

  .من الزعيم الحاج أحمد مصالي والزعيم فرحات عباس
____________________  

  



   

  :يالدراسة فتتمثل أساسا فيما يل فرضياتأما عن 
 اتــيتحكم الرأس المال الثقافي السياسي الذي إكتسبه الحاج أحمد مصالي وفرح

 ـهمـــاالسياسي الوطني ومضمون االسياسية، وعلى خطابهم اعباس على ممارستهم 
ي ـالحاج أحمد مصالالزعيم  من جهة التنشئة والتربية التي تلقاهاالفكروي؛ ف-اإلجتماعي

ا ـــالتنشئة والتربية التي تلقاه ومن جهة ثانية، ،ة العماليةحتكاكه بالنقابافي الزاوية، و
اع ــــحتكاكه بالنخبة، قد حدد إيقافرحات عباس في المدرسة الفرنسية، وكذا الزعيم 
  .السياسية والخطاب السياسي الوطني لكال اإلثنين ةالممارس

  :في الفرضيات الفرعيةوتدقيقا تتمثل  
  
 يـسي الذي إكتسبه كال من الزعيمين الحاج أحمد مصالـالثقافي السيا المالالرأس - 1

  .عباس في إطارالعائلة ساهم في تحديد خطابهما الوطني وفرحات    
  
أحمد مصالي في الزاويــة الحاجالرأس المال الثقافي السياسي الذي إكتسبه الزعيم - 2  

  .بلورة خطابه الوطني اإلستقاللي في ساهمت    
  
الحاج أحمد مصالي ومناداتـــه الزعيمة الجهادية التي تحلى بها إن الثقافة السياسي- 3  

   ارـتيـبروز الوطني اإلستقاللي ومواجهة ثقافة اإلندماج هوالذي أدى إلى  بالخطاب    
  .لتحريراألرض من اإلحتالل الفرنسي إستقاللي وطني    

  
.الخطاب الثوري من خالل النقابة ساهم في بلورة المكتسبالرصيد الثقافي السياسي - 4  

 
المدرسة الفرنسية ساهمـت فيالرأس المال الثقافي المكتسب من قبل فرحات عباس - 5  

  .للخطاب الوطني اإلندماجي تبنيه في    
 

حتكاك الزعيم فرحات عباس بالنخبة لعـباأثناء  المكتسبالرصيد الثقافي السياسي - 6  
  .تبنيه للخطاب اإلعتدالي السلمي في دورا     



   

  :مفاهيم واإلطارالنظري للدراسةال -
  

إن هذه الدراسة تتمحور حول مفهومي؛ الثقافة السياسية والخطاب الوطني، والرأس 
  . المال الثقافي

نمط اإلتجاهات والتوجيهات الفردية تجـــاه : " فتعرف الثقافة السياسية على أنها
لشخصي الذي يكون أساسـا إنها العالم ا.السياسة والتي يشترك فيها أفراد النظام السياسي

  .)1("لألفعال السياسية والذي يعطينا معنى
  : وهذه السمات الفردية تتضمن

 .كالمعرفة، والمعتقدات السياسية cognitive orientationالتوجهات المعرفية.1

  التوجهات العاطفية كمشاعراإلرتباط، واإلهتمام، والرفض ، وغيرها تجــاه.2
  .األغراض السياسية    
 التوجهات التقومية كاألحكام واآلراء بخصوص األغراض السياسية والتــي.3

     )2(تتضمن عادة تطبيق معاييرالقيم على األعراض واألحداث السياسية      
اإلتجاهــــات : " الثقافة السياسية تتكون من َّوحسب الباحث قابريال آلموند، فإن    

ى السكان ككل، فضال عن الميول واألنماط التي والمعتقدات والقيم والمهارات السائدة لد
  ".قد توجد داخل قطاعات متميزة من هؤالء السكان 

نتيجة للتنشئة السياسيــة  َّهذه الميول، واإلتجاهات، والمعتقدات، والقيم، ماهي إال
  .من جهة، وإلى المحيط الذي نشأ فيه اإلنسان من جهة ثانية

العملية التي بمقتضاها يكتسب الفرد اإلتجاهات ":وتعرف التنشئة السياسية على أنها 
   .)3(""السياسية،وكذا أنماط السلوك، والمعارف والتي تدمجهم كأفراد في المجتمع

  التنشئة السياسية على أنها فيعرف David Eastonكما يعرفها أيضا دافيد إيستون 

                                                 
  :ملزيد من املعلومات راجع -  (1)

  .،ص1994-1993الكويت، جامعة: ، الكويت1،جموسوعة العلوم السياسيةحممد حممود ربيع، وإمساعيل صربي مقلد وآخرون، -       
         479 -480.  

  :، مصر ) أمحد علي أمحد عناين :ترمجة(، دراسات يف النظم السياسية العاملية:السياسة املقارنةبينهام باول اإلبن ،. آملوند،و ج. غابريال أ-(2)
.62.،ص1980مكتبة الوعي العريب،        
-dren in the political system:origins of legitiChilDavid Easton,Jack Denis,Sylvia Easton,-(3) 

27.-,New York:Mc Graw,1969,pp..7macy      



   

 المعارف واإلتجاهاتللسبيل الذي من خالله المجتمع ينقل التوجهات السياسية ، و:" تشير
Attitudes 1("والقيم من جيل إلى جيل آخر(.  

علـى  Herbert Hymanكما تعرف التنشئة السياسية حسب الباحث هربرت هيمان
كيفية تعلم الفرد لمعاييرإجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع مما يساعده : "أنها

    .)2("على أن يتعايش سلوكيا معه

تقديم األشياء والمناسبات :" بأنها) م1185-1100/هه581-494(ويرى إبن طفيل 
   )3("والخبرات والظروف والدروس والتجارب للناشئ

هي أوسع من ذلـــك إذ  Kenneth Langtonبينما يرى األستاذ كينيت النجتون  
وكل هذا مرتبـــط . )4("كيفية نقل المجتمع لثقافته السياسية من جيل إلى جيل: " تشمل

  .مة القيمية والثقافية والمجتمعية لشعب من الشعوببالمنظو
،وهي تعمل علـــى (*)وتتم عملية التنشئة السياسية بشكل مستمرطيلة حياة الفرد 

  .تشكيل اإلتجاهات وتقويتها عند الفرد
التي تعنــي - وهي أشمل من األول-إلى جانب هذا وذاك هناك التنشئة اإلجتماعية

  عملية نقل للقوى الحضارية الخارجية الموضوعيــة: "اعند األستاذ مصطفى عماربأنه
  وهكذا فتعتبرعمليـة.)5("للفرد، لتصبح قوى فردية يتبناها من ذاته ومن سلوكه الخارجي  

  ثقافية وحضارية وهمزة وصل بين الشخصية والثقافة من ناحية، وبعاملي التربيــــة
عملية تهذيبية مستمدة من التعليـــم ناهيك عن أنها . والتنشئة السياسية من ناحية ثانية

  .والتربية التي يتلقاها الطفل عند نشأته

                                                 
(1)- David Easton,Jack Denis,"the Child Image of Government",Annals of the American  
     Academy of Political and Social Science,USA,volume361,september 1965,p.41. 

 .83،ص1980،أكتوبر3،العدد8،الكويت، السنة جملة العلوم االجتماعية،"التنشئة السياسية واإلجتماعية يف الكويت" فيصل السامل، -   (2)
 (3)-مشس الدين عبد األمري،الفكر التربوي عند إبن طفيل، بريوت:دار إقرأ ،1984،ص.49. 

 . 478،صالسابق الذكراملرجع حممد حممود ربيع،امساعيل صربي مقلد وآخرون،- (4)
  خمتلف اإلجتاهات السياسية ميكن أن تكتسب َّأن Richard Niemiوريتشار نيمي Kent Jenningsفقد بينا كال من كنت جينيق- (*)

  .التعلم السياسي يستمر إىل غاية مرحلة الكرب َّيف خمتلف أطوار احلياة وعلى أن      
            -William M.Chandler,"Peer-Group Socialization among German Students",Canadian 
              Journal of Political Science,Canada,numero 4,december 1974,p.688. 

  :عن كتاب -  (5)
  .28.،ص2003دار األمة،:،اجلزائر1،ط،التنشئة االجتماعية والسلوك االحنرايف لتلميد املدرسة الثانويةمصباح عامر-       

  



   

إن خصائص عملية اإلجتماعية هي عملية تشكيل إجتماعي، وعملية إلشبـــاع   
الحاجات، وعملية دينامية،وعملية إجتماعية ومستمرة،وعملية تعلم،وعملية نقل للحضارة،  

  .)1(الخ...ةوعملية تكيف إجتماعي، وعملية معقد
 كالحــــزب،(والثانوية )كاألسرة والمدرسة(وتتولى المؤسسات السياسية األولية

    .)2(والمؤسسات الدينية، وجماعة الرفاق عملية التنشئة السياسية) وأدوات االعالم 
متكلــم، (مرسل من مصدره" لغة"أما الخطاب الوطني، فمصطلح الخطاب يعني 

وهذا حسب المفهوم العام للكـــالم، ) مخاطب، متلقي(إلى جهة ما مخاطب ما )مرسل
والهدف األساسي هـو . وسواء كان ذلك مكتوبة أو صورة أوصوتا أو رمزا، أو إشارة

  .)3(تحقيق إتصال بين الطرفين المرسل والمتلقي، وذلك بواسطة نقل مضمون الخطاب
ع الكمي لهـا مجموعة ألفاظ وعبارات إن لم ينجم عن المجمو:"والخطاب ماهوإال 

ولذلك مها حاولت بعض اإلتجاهات اللسانية المعاصرة جعل الخطـاب ...داللة تتجاوزها
غاية لذاته، وإنه يحيل إلى شيء يغايره،فإنه يبقى أن يصير الخطاب مدلوال من حيث هو 

ومن هنا اإلتجاه السائد الذي لدى هؤالء قائما ...مدلول، ورغم ما فيه من تعارض منطقي
ع مختلف التموضعات البنيوية التفصيلية والتجزيئية التي يمكن أن ينحل إليهــا على تتب

  .)4("الخطاب كوحدة موضوعية خالصة
. )5(أما الوطنية، فهي تعرف على أنها الشعور واإلحساس بالوالء لوطن واحـــد

وعلى أنها إعتراف بالماضي وباألجداد الذين لعبوا دورا من أجل الوطن، وضحوا فـي 
   .)6("يلهسب

  ، فإعتبرأن الوطنية ال تتعلق فقــــط  Ernest Gellnerأما الباحث إرنست قيلنر
  

                                                 
  .48- 38.،صاملرجع السابق الذكرمصباح عامر،-  (1)
                .421.،ص1983،جانفي47،بريوت،العدداملستقبل العريب"منظور الثقافة السياسية والنظم السياسية العربية"كمال املنويف،-  (2)
  .25.،ص1993دار الطليعة،:، بريوتغربمسامهة يف التحليل السوسيولوجي للخطاب الفلسفي يف امل:املعرفة واملؤسسةمصطفى حمسن، – (3)
  .5.،ص1982آذار/، شباط18/19،لبنان،الفكر العريب املعاصر،"احلوار مع اإلسم اجملهول"مطاع صفدي،– (4)

(5)-Chon-Do,Jeeffrey Martin,"Toward a synthesis of conflict and integration theories of  
volume 27,number 3,april 1975,p.362.,USA,World Politicsnationalismes",       

(6)-David Warren Saxe,"Patriotism versus multiculturalism in times of war",Social Education,,  
     USA ,Volume 67, Issue 2 , 2003. P.107. 
   
 



   

بإنهاض األمم، وال بالوعي بالذات، بل هي تتعلق بإعادة اإلعتبارلها لما تكون غائبــة 
  . )1(وغيرموجودة

إلى إعتبارالوطنية علــى  Benedict Andersonويذهب الباحث بيندكت أندرسون
كما أنها غيرمنفصلة عن  -اللغة، والدين، والرموز -مرتبطة خاصة بالقضايا الثقافيةأنها 

  . )2(القضايا اإلقتصادية والتطورالمادي
  والوطنية هي كعنصرإلندماج مختلف القوى اإلجتماعية للتعبيرعن الذات المميزة ، 

األمـــة -ولةوالوطنية ترتبط أكثرباإلثنية على أساس أن الد. )3(واإلختالف عن اآلخر
وإن كان األمـر  .)4("تتحدد بعناصرها اإلثنية ichael BantonMكما يرى ميكائيل بنتون

غيرذلك بالضرورة، وهوما تؤكده العديد من الوطنيات، حيث هناك دورالدين والتاريـخ 
  .المشترك

" المفـردة"وقد إعتمدت في تحليل الخطب السياسية والمقاالت الصحفية على تقنية 
  .العبارة وكذا

ولإلشارة، فقد إعتمدت على الكتابات الصحفية للزعيم فرحات عباس، التي تندرج 
  إذ يرى بول شلتون أن المناقشات البرلمانية، واللقاءات الصحفية،.في الخطابات السياسية

وفي هــذا  .)5("والمقابالت مع وسائل اإلعالم، واإلعالنات السياسية هي خطب سياسية 
خطاب السياسي يتمثل في مجموعة الخطابات واإلعالنات السياسية لكـال البحث، فإن ال

 الزعيمين مصالي الحاج وفرحات عباس، فضال عن الكتابات الصحفية للزعيم فرحـات
  .عباس

  للدراسة، فقد إعتمدت على مقاربة الثقافة السياسية للباحث اإلطار النظريأما عن 
                                                 

Routledge, ,London:The Sociology of nationalism:tomorrow's ancestorsDavid Mccrone, -(1)
 

     1998,p.6.  
(2)-Ibidem.                 
(3)-Ben Wadham,"Nationalism and social theory", Journal of Sociology,USA, Addison 
     Wesley Longman higher education, volume 39, issue 4, 2003, p.433.  

,USA, l of Ethnic and Migration StudiesJourna?", John Edwards,"Rational nationalism-(4) 
     volume 30,issue4,,2004,p.837.   

, New York :RoutledgeAnalysing political discourse : theory and practisePaul Chilton , -(5) 
     2004,p.4.  

 
  

  



   

تي ربطها بعملية التنشئة السياسية، وكذا علــى وال ،)1(األمريكي غابريال ألموند وباول
 .)2(مقاربة لوسيان باي

فضال عن مقاربة بيار بورديو حول الرأس المال الثقافي كأداة للتعبيرعن مايكون  
إذ إعتبر أن األمر اليقتصـر . تحت تصرف الفرد، وقد إستوحاه من الميدان اإلقتصادي

الفرد يمتلك الرأس المال الثقافي والتعليمـي، فقط على الرأس المال اإلقتصادي، بل أن 
الرأس المال هو كل قوة إجتماعية :" ويقول في هذا .)3(وهذه تشكل الرأس المال الرمزي

قادرة على إنتاج متاع نادر وربح مميز، إنه عتاد حرب حينئذ اليجوز إختزاله في معناه 
ت ألدوات متعددة سواء كانت اإلقتصادي بكونه إمتالك وسائل مادية، فذلك رسم لونه باه

مموضعة في أشياء مادية أو نسق قدرات أوحالة في أشكال ممأسسة، يشترط إستثمــار 
رؤوس األموال توفرفضاء سوق، فيه يتنافس الالعبون لتحقيق مصالح محددة ويتراهنون 

بهذا المعنى يضحى الحقل اإلجتماعي كسوق ذلك الفضاء الـــذي .إبتغاء أرباح مميزة
  .)4("ض فيه المتنافسون سلعهم طلبا للربح المميز لحقيقة الحقليعر
و يتجلى الرأس المال الثقافي في كل ما يكتسبه الفرد من مؤهالت علمية ولألفكار     

وهذه  تمـارس . التي ترتبط بالبرنامج والكتاب المدرسي والشهادات المدرسية والعلمية
، أي سلطة تمارس نفسها علـى )5(طة رمزيةعلى الفرد بطريقة الواعية عنفا رمزيا وسل

فالسلطة الرمزية هي سلطــة . هيئة القدرة التي تجعلنا نرى أو نفهم أو نعرف أو نؤمن
  .)6(تعسفية في األصل، ولكن الناس يعترفون بشرعيتها ألنهم يجهلون أنها تعسفية

لـــذي ويؤكد بيار بورديوعلى أن المؤسسة التعليمية تمارس عنفا، وهوالعنف ا 
تمارسه الطبقة المسيطرة، بتقديمها من خالل البرنامج المدرسي لثقافتها الخاصــــة 

                                                 
(1)-Gabriel Almond,and Sidney Verba ,The Civic culture, New Bury Park ,CA: Sage Public- 
     ations,1989,pp..266-306.    
(2)-Lucian W.Pye , and Sidney Verba , Political culture and political development, USA :  
     Princeton University,1965,pp..512-556.               

ditions Fayard,2001,p.27.,,France:éLangage et Pouvoir symboliquePierre Bourdieu,-(3)  
  أفريل - ، فيفري36، عدد 9، اجمللد كتابات معاصرةاحلقل املشهد، السلع الرمزية تراكم اإلمتياز، " فضاء اللعبة:"بيار بورديو"ماهر ترميش،-  (4)

  .31.،ص1999      
(5)-Pierre Bourdieu,Langage et pouvoir symbolique,op.cit.,p.204.  

  .،ص37،1986،لبنان،العددجملة الفكر العريب املعاصر،"بورديو بني كارل ماركس وماكس فيرب:يف حوارمع بيار بورديو"احل،هاشم ص (6) -
      72 .  

 



   

  .والمهيمنة والمسيطرة على أساس أنه الثقافة العامة لكل طبقات المجتمع
كما أشاربيار بورديو للرأس المال الديني الذي هو نوع من أنواع الرأس المــال 

وهذا ضمن الحقل . صادي يزيد أوينقص حسب الحالةالرمزي، وهو كالرأس المال اإلقت
الديني الذي يتمتع بإستقاللية نسبية، وتستخدم فيه أشكال مختلفة من الرأس المال الدينـي 

  .(*)الذي هورأس مال رمزي بغية التحكم الشرعي في السلع الروحية

 Paulسفيلـــد وقد إعتمدت في هذه الدراسة على النموذج التحليلي لبول الزار
Lazarsfieldبتفكيك المفاهيم إلى أبعاد، وبدورها تفكك هذه األبعاد إلى مؤشرات ،.  

  
  :الدراسة منالهدف  -

ي ــوسياسية للخطاب السياسي الوطن سوسيولوجيةهذه الدراسة إلى قراءة  تهدف
ومحاولة الكشف عن العالقة بين  الحاج،للشخصيتين الوطنيتين فرحات عباس ومصالي 

ا ـــالثقافي السياسي الذي إكتسبوه، وم الماللوطنية التي تم تبنيها والرأس خطاباتهما ا
   .اليوم  سياسيةطرحوه من أفكارمازالت تشكل رهانات 

ذات ـمحاولة إعادة اإلعتبار لهاته الشخصيتين، وتحقيق المصالحة مع ال عن فضال
  . لما تعرضا له من تشويه وتحريف في التاريخ الرسمي خاصةالتاريخية، 

 
:مناهƛ الدراسة -  

                                              :إعتمدت في هذه الدراسة على لقد
إقتراب الثقافة السياسية، وذلك بإستخدام مقوالت ورؤى علم النفس اإلجتماعي في -أ

 الدراسة السياسية، إذ يرى دعاة إقتراب الثقافة السياسية أن اإلتجاهات والقيم السائدة في
وذلك عن طريق عملية التنشئة السياسية، التي . )1(أي مجتمع هي مكتسبة وليست فطرية

ويلعب الوالدين دورا كبيرا في غـــرس . تبدأ منذ فترة الصغر قبل الدخول للمدرسة
  السياسي -مجموعة من التصورات والمعتقدات السياسية في الطفل وفقا للسياق اإلجتماعي

                                                 
  تعين أن رجال الدين يسيطرون على سوق السلع الروحية ويتنافسون على هذه السوق أيضا، وهم مينحون الغفران ملن يشاؤون ومينعونــه - (*)
  .يشاؤون، وهذا املوقع يؤمن هلم احلصول على رأس مال إقتصاديعمن      

  .76.،صاملرجع السابق الذكرهاشم صاحل،              
  42.،ص املرجع السابق الذكركمال املنويف، - (1)



   

   .)1(وطرح الوالدين القائم، والذي يقوي رؤى 
ودائما في هذا،فقد إعتمدت على اإلقتراب النفسي اإلجتماعي للتنشئة السياسيــة، 

  (2)والذي يركزعلى الكيفية التي يكتسب فيها األفراد التوجهات والمعتقدات والقيم السياسية
ل  كماإعتمدت على رؤى علم النفس السياسي الذي يهتم بدراسة التنشئة السياسية، وتشكـ

  التوجهات السياسية، ودراسة التشكيالت والتنظيمات اإلجتماعية التي ينشأ فيها الفاعليـن
  .)3(السياسيين 

، وهوأسلوب  Content Analysis/Analyse de contenuالمضمونمنهج تحليل -ب
علمي منهجي يستخدم في جمع البيانات، ويقصد به التقديروالتقويم والتفسيرالمنظـــم 

كل وسائل اإلتصال، وتحديد حاالت موضوع الدراسة، ووحدة التحليــل؛ لمحتوى وهي
ناهيك عن . الخ...خاصة من حيث الكلمة، والفكرة األساسية، والمفردة، وتحديد الترميز

  .فعالية اإلتصال والتفاعل بين الزعيم والقاعدة
 بغض النظرعن نوع التحليل المضاميني سواء كــان- وما يهمنا في هذا المجال 

هو تحليل مضمون المحتوى السياسي ذاته حيث يركزعلى - مادي ، أو سواء كان هيكلي
وسيلة اإلتصال، وقد تكون وحدة التحليل المستخدمة في هدا الصدد الكلمة، أوالفكــرة 

 .)5(مع إختيارالفئات، ثم تحليل مضمونها الظاهروالمضمر .)4("األساسية، أو المفردة

  .التحليل الكمي والتحليل الكيفي وقد إستخدمت في هذا كال من

                                                 
(1)-Erica Weintraub Austin and Bruce E.Pinkleton,"The Role of parental mediation in the  
     political socialization process",Journal of Broadcasting and Electronic Media, USA,  
     volume 45 ,issue 1,2001,p.221.  

)2( -Ronald H.Chilcote,Theories of comparative politics:The search for a paradigm, second 
     editions, Boulder: Westview Press,1994,p.182.  
(3)-Morton Deutsch, Catarina Kinnvaall,What is political psychology?, in Kristen Renwick  
     Monroe,Political psychology,Mahwah,Nj:Lawrence Erlbaum Associates,2002,pp..15-22. 

  :ملزيد من املعلومات راجع -  (4)
  .68- 67.،ص،املرجع السابق الدكررونحممد حممود الربيع، إمساعيل صربي مقلد وآخ-           

(5)-Abraham Kaplan, Joseph M. Goldsen ,The reliability of content analysis categories , in  
     Harold D. Lasswell, Raymond Fadner and others ,Language of politics: studies in   
     quantitative semantics,New York.Gorge W. Stewart,1949,p.83.  

: أنظر كمثال دراسة -         
50.. -,Alger:SNED,1973,pp..36Orientations politiques de L'Algériehalfa Mameri,K-    
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اإلقتراب التاريخي، بمحاولة اإلقتراب من الموضوع من الزاوية التاريخيــة، -ج
والتتبع التاريخي لألحداث، وربطها باألحداث األخرى، والعمل على إعطاء تفسيرات لها 

  .    من زوايا عدة
مجتمع واحد، للكشف المنهج المقارن،الذي يستهدف المقارنة بين جماعات داخل -د

وفي هذا فقد حاولت مقارنة الشخصيتين، إنطالقـا . )1(عن أوجه الشبه واإلختالف بينهما
  .من نشأتهما اإلجتماعية والسياسية إلى غاية نضالهما السياسي

كما إعتمدت على التحليل السيميولوجي الذي يستهدف إعادة تشكيل نظام المعاني -ه
ويوضح الباحث الدانماركي لويـــس . ة، وللصورالثابتة والدالالت للمنشورات الحزبي

مجموعة من التقنيات :" الهدف من التحليل السيميولوجي قائالLouis Hymselv هيمسلف
والخطوات المستخدمة لوصف وتحليل شيء بإعتبار أن له داللة في حد ذاته، وبإقامتـه 

  .)2("عالقات مع أطراف أخرى من جهة أخرى
 

  :أدوات الدراسة
تتعلق أساسا بإستخدام المقابلة ، وذلك بإجراء مجموعة من المقابالت مع بعــض  

  .المناضلين والشخصيات الوطنية، التي إحتكت من قريب أو من بعيد بالزعيمين
من الخطابات واإلعالنات  7وحدة؛  14كماإستخدمت أداة العينة، التي تتشكل من 
ة الخطاب الذي ألقي في الملعب البلدي في السياسية  للزعيم الحاج أحمد مصالي، خاص

كتابات صحفية، وخطابات سياسية للزعيم فرحات عباس خاصـة  7و. م1936أوت  2
  .م1936فيفري 23مقال

  فالبنسبة لعينة خطب الزعيم مصالي الحاج ، فهي مأخوذت من كتاب المؤرخ جاك
  :، وتتشكل من)3(سيمون 

  .م1927ربروكسل في فيفريخطاب الزعيم الحاج أحمد مصالي في مؤتم-

                                                 
  .75.،ص1975اهليئة املصرية العامة للكتاب،: ،مصرقاموس علم اإلجتماعحممد عاطف غيث،  -  (1)
  ، يف علوم اإلعالم واإلتصال ، قسم علـومرسالة ماجستري ،"ملسرحية الشهداء يعودون هذا األسبوع التحليل السميولوجي"فوزية عكاك، -  (2)

  .15.م،ص2000/2001اإلعالم واإلتصال، كلية اآلداب واللغات، جامعة اجلزائر،      
(3)-Jacques Simon,Messali Hadj par les texts,France:éd.Bouchéne,2000. 

  



   

  إعالن الزعيم الحاج أحمد مصالي أثناء محاكمة نجم شمال إفريقيا فــــي-
  .م1936جانفي  15  
  .م في الملعب البلدي1936أوت2خطاب -
  م،بعد حل نجم شمال إفريقيا1937خطاب الزعيم الحاج أحمدمصالي في فيفري-
  .م1944جانفي 7إعالن الزعيم الحاج أحمد مصالي في  -
  .م1954نوفمبر 8إعالن الزعيم الحاج أحمد مصالي في -
  م بمناسبة خطاب قسنطينة1958إعالن الزعيم الحاج أحمد مصالي في أكتوبر-
  .للجنرال ديغول  
  

الشـاب "أماعن عينةالكتابات الصحفية وخطب الزعيم فرحات المأخوذة من كتاب  
  : فتتشكل من" المجاهد"، و"ةالجزائرالجمهوري"، و"الوفاق"، ومن جريدة "الجزائري
  " .الشاب الجزائري"مقال العدالة والوالء أوال والسياسة الحقا في كتاب -
  ".الوفاق"م، في جريدة 1936-2-23في " فرنسا هي أنا"مقال -
  اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائـري"مقال  بعد نجاحه في اإلنتخابات البلدية،-
  مــاي 15، في "الجمهورية الجزائرية"جريدة  في ،"يبقى األمل الكبيرللشعب  
  .م1953  
  في. مقال أحداث نوفمبرفي الجزائر، اإلستعمارهوالذي يغذي الفوضى والعنف-
  .م1954-11-12في " الجمهورية الجزائرية"جريدة   
   3المداخلة التي منع فرحات عباس من تقديمها في الجمعية الوطنية فــــي -
  .م1954-12- 3، في "الجمهورية الجزائرية"يدة م،في جر1954ديسمبر   
  نداء من الرئيس فرحات عباس للشعب الجزائري في جريدة المجاهد، عــدد-
  .م1959نوفمبر1خاص   
  لصحيفــة" ديغول يعود إلى سياسة غي مولي"تصريح الرئيس فرحات عباس-
  .م 1959سبتمبر 19فرانس أوبسرافاتورفي في جريدة المجاهد في   

  إعتمدت في كالهما على العينة القصدية في إختيار وحدات التحليل من مجتمعوقد  
___________  



   

  .(*)البحث الكلي 
وما يميزهذه الوحدات هو تمثيلها للمجتمع الكلي للبحث، وكذا توفرها على العناصر 

  .الرئيسية لخطب الزعيمين
الت مع بعــض كما إعتمدت على أداة المقابلة، وذلك بإجراء مجموعة من المقاب

الشخصيات الوطنية، وكذا بعض المناضلين الذين إحتكوا بهاته الشخصيات سواءا مـن 
  .قريب أو من بعيد

  
  :في إختيارالموضوع فتتمثل في الدوافع الذاتية والموضوعيةأما بشأن 

  نقص الدراسات حول الزعيمين من زاوية التحليل السياسي، إذ معظم الدراسات- 1
  .من خالل حياتهما، وحركتهما السياسيةتطرقت لهما     

  تعرضهما لإلقصاء ودخولهما في النسيان، بالرغم من أنهما بلورا أفكارا سياسية- 2
  .وثقافية وإقتصادية، وبلورا مشروعين مختلفين للمجتمع، مازال محل صراع    

  همحاولة الكشف عن العالقة بين األفكارالسياسية المطروحة اليوم وعالقاتها بهذ- 3
  . الشخصيات   
  .نقص الدراسات حول الثقافة السياسية للشخصيات الوطنية- 4

، فتتمثل في المصادر، والمراجع والشهادات الحية التــي أدبيات الدراسةأما عن 
  .نحاول من خاللها الوصول إلى التاريخ العلمي، وتجنب التاريخ الرسمي

الحاج أحمد مصالي فقط،  ولإلشارة،فقد تناولت بعض الدراسات الجامعية شخصية
  :وتتمثل في

دراسة صالح متحلوتي، الذي يتطرق للمسار السياسي واإليديولوجي للمصاليـة - 1
م، وتوصل إلى أن المصالية كحركة ثورية بدأت بفرنسا، وتمكنـت 1939- 1926مابين 

، من جذب العمال المهاجرين، وقد لعبت في هذه الفترة دورا هاما في التوعية السياسيـة
وقد تبنى وطنية لم يكن معه . م1934وإعتبرأن بداية رواج الحاج أحمد مصالي يعود إل 

                                                 
  :أنظريف هذا -  (*)

-Alexander Mintz,The Feasibility of the use of samples in content analysis,in Language 
129.-,pp.127 op.cit,of politics: studies in Quantitative semantics   
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م 1937- م1934وقد عرفت هذه الحركة الرواج والشهرة في فترتــــي. أي منافس
  .بتركيزها على مطلبين هما رفض اإلندماج، والمطالبة باإلستقالل

أحمد مصالي، وتوصل إلـى  أما دراسة بنيامين سطورا، فقد تطرق لحياة الحاج- 2
أن هذا الرجل يعد من الوطنيين الجزائريين الذين طرحوا فكرة الوطنية اإلستقالليــة، 
ورفض فكرة الجزائر فرنسية، إال أنه الحقا تم إبعاده، وإتهم بالخيانة، ودخل في النسيان، 

  .ولم يعود إسمه يذكر في الخطب الرسمية وال في البرامج المدرسية
ق الباحث للحاج أحمد مصالي في عشرة فصول من مرحلة طفولته إلـى وقد تطر

  .مرورا بكل مراحل نضاله السياسي. غاية وفاته في عزلة ونسيان بفرنسا
م، فقــد 1954- 4924أما دراسة الباحثة جانت زقوريا حول الحركة المصالية - 3

لجزائري وحركة حاولت فيها الكشف عن العالقة بين نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب ا
إنتصارالحريات الديمقراطية وعالقاتها بالبيئة التي تتواجد فيها، وقد درست الباحثـــة 

  .الحركة من حيث قاعدتها اإلجتماعية وتنظيمها وإيديولوجيتها وتنظيمها
وقد توصلت الباحثة إلى أن الحركة تصدعت إجتماعيا من خالل ثالثة جوانــب؛ 

ين والعمال البربر بفرنسا والغالبية من العناصر العربية، ومـن الجانب اإلثني بين الفالح
الجانب اإلجتماعي بين الجماهير الواسعة من الجزائريين الذين يشكلون العدد الكبيرفـي 
الحركة، والفئات الوسطى التي أتت للعب دور في الحركة، وأخيرا من جانب األجيـال 

بو االوعي السياسي أثناء وبعد الحرب العالميـة بين الشباب الذين أتوا إلى السياسة وإكتس
  .الثانية وبين المصاليين القدامى

وأما من الناحية التنظيمية فقد إنقسمت الحركة بين المقاربة الكارزمتية التي تبناهـا 
  .الحاج أحمد مصالي والمقاربة العقالنية التي تبناها المركزيين

ن المؤيدين للعروبة، والطرف العلمانــي وأما إيديولوجيا،فقد إنقسمت الحركة مابي
  .البربري

كما توصلت الباحثة إلى أن تشتت الحركة المصالية اليرتبط فقط بالعوامل الداخلية 
  .للحزب بل أيضا إلى العوامل المرتبطة بالبيئة الخارجية

  
______________  



   

  :من خالل الفصول اآلتية أهندس بحثيوحاولت أن 
 يوالثقافي ف عيتماجاإلاإلقتصادي ولوضع السياسي وتطرق لفي المدخل العام، سأف

  . فرنسيالإلستعمارا الجزائرأثناء
 فيه ،مصالي والعصرالذي ظهرالزعيم الحاج أحمد نشأة وفي الفصل األول المتعلق ب

ة ــنشأته الوطني، ثم لنشأته التعليمية والدينية، وكذا لجتماعيةإلنشأته العائلية واسأتطرق ل
     وألنتهي بتقديـــــم .مصالي الحاج الزعيم عصرالذي ظهرفيه، وبعدها للةواألخالقي

  .ستنتاجاتإلالخالصة وا
، هــوالعصرالذي ظهرفي فرحات عباس الزعيم نشأةوفي الفصل الثاني المتعلق ب 

  ه ـنشأت، وبعدها  لنشأته التعليمية والدينية، ثم لجتماعيةإلنشأته العائلية وافسوف أتطرق ل
     الزعيم فرحات عباس، وألنتهي بتقديـملعصرالذي ظهرفيه ل ، واخيرانية واألخالقيةالوط 

  .ستنتاجاتإلالخالصة وا
وفي الفصل الثالث المتعلق بمنابع الثقافة السياسية عند الزعيمين الحاج أحمـــد 

فسوف أتناول المؤسسات الدينية والنقابية والحزبية ودورها في . مصالي وفرحات عباس
والنخبوية  -وين الثقافة السياسية عند الزعيم الحاج أحمد مصالي، ثم المدرسة الفرنسيةتك

التأثيرات الحزبية ودورها في تكوين الثقافة السياسية عند الزعيم فرحات عباس، والحقا 
ل ــالثقافة السياسية بين التأصي ، ثمفي تكوينهما السياسي ودورها والتفاعالت الخارجية

  .الخالصة واإلستنتاجات، وأخيرا كل منهما والتجديد عند
 الزعيميـــن مفهوم الخطاب الوطني السياسي عندالمتعلق ب وفي الفصل الرابع  

 الزعيم الثوري الحضاري عند-الطرح الشعبي فسأتناول. مصالي الحاج وفرحات عباس
  . فرحات عباسالزعيم الديمقراطي عند -صالحيإلا-طرح النخبوي، ثم المصالي الحاج
ات ـمصالي الحاج وفرح الزعيمين السياسي عند-تحليل الخطاب الوطنيل وبعدها أتطرق

  .لخالصة واإلستنتاجات، ألنتهي باعباس
، فسأقــوم ينزعيمنماذج من خطب وكتابات الوأما في الفصل الخامس المتعلق ب

 ـمالزعي خطب، ثم تحليل الكتابات الصحفية ومصالي الزعيم الحاج أحمد خطببتحليل 
  ،وأخيرا الخالصةهما السياسيةاتبالفكرة الجوهرية في خط،وبعدها التطرق لفرحات عباس

 
________________ 

 



   

  .الخالصة واإلستنتاجات
الحاج أحمـد  وجه التشابه واإلختالف بين الزعيمينوفي الفصل السادس المتعلق بأ

 نـختالف بيإله اوجثم أ .الزعيمين وجه التشابه بينسأتناول أ .مصالي وفرحات عباس
، اــمواقف الرجلين بعد اإلستقالل السياسي للجزائرإلى تاريخ وفاتهمالزعيمين، وبعدها 

  .الخالصة واإلستنتاجات، وأخيرا وعيوب نضال الزعيمين اياومن ثم مز
وأما في الفصل السابع المتعلق بتأثيرهما في الحياة السياسية الجزائرية الحاليــة، 

، ثم مصالي الحاج الزعيم مشروع الوطني العروبي اإلسالمي عندطروحة السأتطرق أل
رة ــفك، ثم لفرحات عباس الزعيم لطرح الفكروي الديمقراطي النخبوي الجزائري عندل

- ةــلة الزعامأمسوبعدها ل .ستبداد السياسي عند الرجلينإلالتعددية السياسية لمواجهة ا
، وسأنهي البحث بخاتمة، وبقائمة نتاجاتلخالصة واإلستومن ثم ا .المؤسسة عند الرجلين
  .                                                             من المالحق والمراجع

تتعلق بالحصول على أرشيف الثورة الذي قدم أخيرا  صعوباتوفي األخير واجهتني 
ت مــع لألرشيف الوطني، من بعض المناضلين الكتاب، ناهيك عن صعوبات المقابال

 Ernestألرنست الفيــس ، وأخيرا صعوبة الحصول على الكتب المدرسيةصناع الحدث

Lavisse التي أثرت في فرحات عباس.  
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  :مدخل عام

 
  

اإلقتصـــــادي الوضع السياسي و
 الجزائر أثناء يوالثقافي ف عيتماجاإلو
 .فرنسيال إلستعمارا
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اء ــــفي الجزائرأثن والثقافي اإلجتماعياإلقتصادي و الوضع السياسي و:مدخل عام
 .اإلستعمارالفرنسي

 

 :  الوضع السياسي-1
 

الل الفرنسي، الذي إتخذ مجموعة من اإلجــراءات كانت الجزائر خاضعة لإلحت
. الواسعة والمتعددة إلستبعاد الجزائرين المسلمين من المشاركة في الحكم وفي السـلطة

وقد فرض هذا إستعمال العنف العسكري، ومصادرة األراضي، وإصدارمجموعات مـن 
بلة للتجزئة، فضـال التشريعات القانونية بهدف تحويل طبيعة ملكية األراضي، وجعلها قا

ين، وإلـــى يعن إصدارمجموعة من القوانين التي تهدف إلى تضييق حريات الجزائر
إخضاع المجتمع الجزائري للسلطة الجديدة، المتمثلة في حكم العسكريين الفرنسيين أوال، 

  .الكولون فيما بعد َّثم
بيـــن الربط الدائم  َّلقد أصبحت الجزائرتخضع للقانون الفرنسي الذي عمد

وهذا النظام الـذي . وإستبعد كل إمكانية التطورخارج اإلطارالفرنسي, الجزائروفرنسا
خضعت له الجزائريختلف عن نظام الحماية والوصاية في تونس والمغرب الذي هـو 

  .نظام مؤقت وليس دائم
فعمد اإلستعمارالفرنسي على التوسع العسكري والسياسي على حساب المؤسسـات 

لتقليدية للمجتمع الجزائري في الجزائر العميقة، وعمد إلى قمع كل محـاوالت السياسية ا
لتشكل الحركـــة  اأوال دولة األميرعبد القادر، وبالتالي وضع حد مالمقاومة ضده، فهد
توسع األمرليشمل مختلف المقاومات الوطنية لإلحتــــالل  َّ، ثم )1(الوطنية الجزائرية

  .م، وقبلها إنتفاضة الشيخ المقراني1916ألوراس في عام الفرنسي، ختاما بإنتفاضة ا
 لقد أصبح الوضع السياسي في الجزائر، وإلى غاية اإلستقالل ، يتميز بإستخــدام

العنف العسكري والسياسي في كل أرجاء الجزائرلعدة سنين؛ والذي يعني القتل  مــن 
 ،  Pélissierبليسـي مجزرةخالل المجازر العسكرية التي بقيت في ذاكرات الجزائرين؛ ك

  القرى وتخريب اإلقتصاد التقليدي، ونمط حياة مع تهديم  )2(م1844في جبال الذهرة في 
                                                           

(1)-Rachid Tlemcani,State and revolution in Algeria,USA:Westview Press,1986,p.33.   
(2)-Alain Gérard Slama ,la Guerre d'Algérie: histoire d'une déchirure , France: Decouvertes-   
     Gallimard, 1996,p.40 
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  فضال عن قمع مختلف المقاومــات ،أي البنية التحتية للمجتمع الجزائري، )1(الجزائريين 
آالف  الشعبية المسلحة، وترسيخ النظام اإلستعماري الفرنسي، مما سمح بإستيطـــان

  .األوروبيين في أراضي الجزائريين التي صودرت
فلم يعد النظام التركي هوالمسيطر سياسيا في المدن، والالقبيلة في األرياف، بـل 
المعمرين الفرنسيين واألوروبيين، وأقصيت الفئات السياسية واالجتماعية الراديكاليــة 

قبلت سيره، أي سيرالنظـــام  المعارضة لسير النظام اإلستعماري وإستبدلت بتلك التي
اإلستعماريـــة وهذه الفئة الجديدة أصبحت لها عالقة بالسلطة . اإلستعماري الفرنسي

وبالمجتمع الفرنسي على غرارالقياد، والباشاغات ، وحراس الغابات، واألمناء، والمالكين 
المتحالفة مع  فكل هذه الفئات.العقاريين، والبورجوازية الريفية والحضرية، والمستخدمين

اإلستعمارالفرنسي بطريقة مباشرة أوغيرمباشرة كانت تطمح لإلستفادة من النظــــام 
وهي فئات ضحت بمصالح األغلبية لصالحهم وال تتمتع بأية شرعيـة وال . اإلستعماري

  .)2(مشروعية لدى األهالي الجزائريين، ماعدا أنها تندمج ضمن فئة المتحضرين
اإلستعمــار َّعلى الجزائريين المسلمين، وإحتوائهم سياسيا،عمد ولفرض السيطرة      

الفرنسي إلىإصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بمصادرة األراضي الخصبة، التي هي 
وقد كتب في هذا الصدد الجنرال . بحاجة إليها، وتستغلهااألقلية األوروبية من المستوطنين

الغزوالفرنسي يبقى عقيما بـدون ":م1841في الفرنسي بوجو قائال في سياسة االستيطان
كماإعتبرأيضا بوجوأن إحتالل الجزائريجب أن يتم بإستعمال سياســـة  . )3("االستيطان

وهذا بتخريب وحرق المحاصيل الزراعية، وإبعاد الجزائريين عن . )4("األرض المحروقة"
ة والقائم على إعتبار كما لجأت إلى تبني العرف السائد في البلدان اإلسالمي. أراضيهم

  .فهي تحل محلها بمصادراتها َّاألرض على أنها للبايلك، ومن ثم
م، الذي صـادر  1840ومن هذه القوانين المتعلقة بمصادرة األراضي، نجد مرسوم     

م صودرت أراضــي 1843أراضي الجزائريين الذين حملوا السالح ضد فرنسا، وفي
                                                           

(1)-Hocine Kouache,Colonialism and Rural change in Algeria,Master of Arts, Department of     
     Sociology, Michigan university,1979,p.28. 
(2)-Louis Marie Victore , "Programmes et Revendications au sein du Mouvement National  
    Algérien dans l'Entre Deux Guerre", Thése en Droit, Université de Grenoble,1981,p.1. 
(3)-Hocine Kouache,op.cit,p.27.  

  ،1977دار نافع للطباعة،:،مصر)طبعة ثانية منقحة ومزيدة(،اجلزء الثاين ،)1930-1900(احلركة الوطنية اجلزائريةأبو القاسم سعد اهللا، –4)( 
  .19ص      



 - 4 -  

أن مصاريف ومداخيـــل :" م1843آذار 23ة فيفتقررفي تقريرلوزيرالحربي. الحبوس
فقام خاللها اإلستعمارالفرنســــي . )1(المؤسسات الدينية تضم إلى ميزانية اإلستعمار

بمصادرة أوقاف الزاوية القادرية، إثررحيل األميرعبدالقادر، وكذا أوقاف الزاويــــة 
ضي الحبوس تشكل من جهة فأرا. الرحمانية بعد إنتفاضة الشيخ المقراني والشيخ الحداد

ومن جهة ثانية موردا سياسيا، .موردا ماليا ضخما،مما تجمعه من هبات وصدقات وزكاة
كما نجد .وبالتالي فهي مصدر تهديد للسلطة اإلستعمارية الجديدة مما تطلب وضع حد لها

م، فاألول أشارإلى بطالن قانونية شـراء األراضي، وإلى بطالن 1846م و1844مرسوم
م، وبالتالـي 1830لية قانونية في إنتقال ملكية األرض بين أوروبي وجزائري بعدكل عم

أماالمرسوم الثانـي، أي . أصبح القانون الفرنسي هوالساري المفعول، وهوالصالح التنفيذ
على تحديد َّاألرض، وعململكية م فقد فرض على كل فرد أصلي سندات 1846مرسوم

أما األراضي التي ليست لها سنــدات، وال . لسنداتالملكيات العقارية إنطالقامن هذه ا
يستطيع أحد إثبات ملكيتها، فتتحول إلى ملكية الدولة،كمـا شملت أيضا أراضــي 

وقد لعبت الدولة الفرنسية دورا كبيرا ومركزيا في تشكيـل . )2(البوربإعتبارها بدون مالك
منحها لألوروبيين، وتواجه كل فالدولة تصادراألراضي وت. وتقوية الرأسمالية في الجزائر

وقد سمحت عملية المصادرة هذه مـن . معارضة إحتجاجية من خالل القوانين التعسفية 
  .إبعاد األرستقراطيات المحلية ومن فرض وتقوية اإلدارة الفرنسية اإلستعمارية

وقد تطورت عملية مصادرة األراضي على حساب الجزائريين المسلمين، وبالمقابل 
فالبنسبـــة . قبائل الجزائرية بشدة التوسع العسكري الفرنسي في األريافعارضت ال

الهيمنة والسيطرة على الجزائريين المسلمين هي الخطوة األولى،والتي َّللجنرال بوجو،فإن
بدونها ال يمكن تحقيق األمن للسكان األوروبيين، وال يمكن بدونها من اإل ستيطـــان، 

إدارة , ة العرب، والخطوة الثالثة تتمثل في تنظيم اإلستعماروأماالخطوة الثانية فهي إدار
  ومقاومة رجال القبائل، والسكان الجزائريين المسلمين في األرياف لفرنسا،. )3(األوروبيين

                                                           
  : ، بيــروت1ط، الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب نظام يف" التكوين اإلقتصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب"حممد البشري املعلي،– (1)

  . 321،ص2003مركز دراسات الوحدة العربية،      
  ، 1ط)جوزيف عبد اهللا: ترمجة(،1960-1830واإلجتماعي  سياسة التفكيك اإلقتصادي: اإلستعمارالفرنسي يف اجلزائراهلواري عدي، –(2) 

  .61،ص1983والتوزيع،داراحلداثة للطباعة والنشر :لبنان      
(3)-Hocine Kouache,op.cit.,p.27.  
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لم يكن فقط مرتبطا بقيادة األميرعبد القادر، والشيخ المقراني، وفاطمة الالنسومر، بـل 
  .)1(المسلمين باألرض وباإلسالمكان مرتبطا أكثربإرتباط الجزائرين 

) أي اإليديولوجيـــة(ومع تطورالتوسع اإلستعماري الفرنسي، إنصبت الفكروية        
 العسكرية الفرنسية على تشتيت القبائل لتزعزع أسس التوازن اإلجتماعي و اإلقتصـادي  

جلس األعيان للمجتمع الجزائري وبناه لما قبل مرحلة اإلستعمارالفرنسي ، فسنت قانون م
الذي أشار إلىالقضاء على مبدإ عدم جوازتقسيم وتجزئة األراضي العامة ، وأشارلتكوين 
الملكية الفردية التي يمكـن التخلي عنها للمستعمرين لقاء بعض المال ،وبالتالي أصبحت 
األرض تسيروفقا للقيم الثقافية الفرنسية ذي التوجه الرأسمالي والمستندة على الملكيــة 

فنشأت بالتالي في المجتمع الجزائري الملكية الفردية، وإنجرعن . لخاصة لوسائل اإلنتاجا
. هذا نزع الصفة اإلجتماعية عن العالقات اإلجتماعية الضعيفة القائمة، وإلى إنحاللهــا

  فحررت الملكية الفردية للفالحين الجزائريين من العالقات االجتماعية القبلية ، وبدون أن 
فلم يعد المجتمع الجزائري ذلك الكل الهرمي، بل أصبح أخرى، الفراغ بعالقات  يمأل هذا

  . )2(عبارة عن مجموعة من المنضافين لبعضهم البعض
وعليه، قام اإلستعمارالفرنسي في نزاعه وصراعه مع القبائل بإزالة معوقـــات 

مــة  أصبحت األرض من جهة عا َّإمتالك وتجزئة أراضي الرعي والزراعة، ومن ثم
وبدون مالك وألحقت بأمالك الدولة، ومن جهة ثانية فاألراضي التي تمتلكها العائــالت  
إعتبرت إما أراضي عرش، وإما توزع علىأفراد العائالت الذين إستطاعوا إبرازصكوك  

  .)3(قانونية تثبت إدعاءاتهم بتوارتها
ل الدوارفي مكان  وقد إستهدف قانون مجلس األعيان تكوين الملكية الفردية وتشكي

ويعبرمتغيرالملكية عن اإلرادة في اإلنتقال بالمجتمع الجزائري من مرحلة ماقبل . القبيلة
الرأسمالية إلى مرحلة الرأسمالية بقيمها، وبالتالي الدخول والخضوع للقوانين اإلقتصادية  

كل يسمـح الرأسمالية، وفي هذا أزلت العقبات والعراقيل المتعلقة ببيع وشراء العقاربش
وأمـــا  . بتوسع عملية اإلستيطان، وأدخلت آليات النشاط اإلقتصادي للنظام الرأسمالي

                                                           
(1)-Joan Gillespie,Algeria:Rebellion and Revolution,new york:Frederick A.Praeger publishers,     
    1960,pp..19-20. 

  .69-67، صاملرجع السابق الدكراهلواري عدي ،-  (2)
  .  59،صنفس املرجع-  (3)
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الهدف الثاني فيترتب عن األول، إذ بعد خلق الملكية الفردية، وإنفصال الفرد عن القبيلة،  
إقتضى األمرإعادة تجميع عدد من األفراد المتحررين من الروابط التقليدية السابقة فـي 

طارمايسمى بالدوار،والغرض منه تفتيت القبائل بشكل يسهل عملية بيع وشراءاألرض، إ
 .)1(وإقامة المستوطنات وتسهيل حصول األوروبيين علىاألراضي جد خصبة

  .يـإن هذين الهدفين من شأنهما أن يضعفا من عملية المقاومة ضداإلحتالل الفرنس
اسعةأصبحوا ضحايا قانون مجلس األعيان، فالفالحين الجزائريين الذين يشكلون الفئة الو

الذي دمرالقبيلة، فأصبحت هذه الفئة اإلجتماعية منغلقة على نفسها، وليست لها مـوارد  
سياسية بفعل تجزئة القبيلة واألراضي، مماأدى إلى القضاء على التضامنات والتحالفـات 

فبفقدانهم لمرجعيتهـم .مرأصبح الفالحين غيرقادرين على مقاومة المستعَّالتقليدية،ومن ثم
  القبلية التقليدية، وجدوا أنفسهم أمام سلطة سياسية وقوة عسكرية غريبة عنهم، من حيـث

فلم يعد للفالحين تعبيرسياسي خـاص . الدين،واللغة، والقيم، والعدالة،والتعليم،واإلقتصاد 
الريفية، فضالعن بهم مما جعلهم تابعين للفئة العليا في الريف؛ كاألشراف والبورجوازية 

تعبيرهم برفض المستعمربالمشاركة في مختلف المقاومات الشعبية التي كانت إنطالقتها 
  . (*)من الريف

م، والــذي 1873 في Warnier loi deوفضال عن هذا القانون، نجد قانون فارني
م، الذي إستخلف قانون مجلس 1887، والذي إستكمل بقانون"قانون الكولون" يسمى ب 

، وكل هــذه )2(يان اإلمبريالي، وإستهدف هذا تسهيل عملية إنتقال ملكية األراضياألع
القوانين حكمت بالموت على القبيلة، وعلى العائالت األرستقراطية العقارية وسلطتهــا 

وبالتالي لعالقات اإلنتاج القائمة وإستبدالها بأخرى تسمح بنمو وتوسع الرأسمالية . الكبيرة
  .ساس العالقات اإلنتاجية األولى التي تعرقل تطورهاالزراعية، على أ

وهذه الفترة تعد إنتصارللمعمرين على العسكريين بفعل إنهياراألمبراطورية فـــي 
فبسقوطها، تمكن المعمرين من هندسة مستقبل الجزائر، وتصورهم لها في ظل . م1870

رين، وهذا ماأدى إلـى مما يعني نجاح المعم. الجمهورية الثالثة، على حساب العسكريين

                                                           
(1)-Pierre Bourdieu,Sociologie de l'Algerie,France:P.U.F.,1963,p.63. 

  لقد متت املقاومات واإلنتفاضات عموما من قبل الفالحني بقيادة األرستقراطيات اإلقطاعية العقارية يف األرياف على أساس أن اإلستعمـار-  (*)
  .ستقراطية املتمثلة يف إستغالل األراضي والفالحنيالفرنسي ومن ورائه املعمرين كانوا يستهدفون القضاء على إمتيازات األر      

(2)-Charles Robert Ageron,Histoire de l’Algérie Contemporaine,France :PUF,1966,p.54.  
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ين كأشخاص ليس لهم الحق في التصويت في مختلـف  يفالجزائر.إنتشارالالمساواة كمبدأ
وعلى المستـــوى . اَّاالنتخابات الوطنية، وتمثيلهم في مجالس الجزائركان ضئيال جد

  .)1(الجنائي، فرض على الجزائريين إجراءات إستثنائية،ومنحت للموظفين السلطةالتقديرية
: وفيما يتعلق بمصادرة األراضي، يقول المؤرخ الجزائري محمدالشريف ساحلـي 

تقنينها كان غرضهــا َّالمراسيم، والتشريعات، والقوانين، التي تمَّم، فإن1830منذ عام" 
  .)2("إما مصادرة األراضي لصالح  الملكية العامة أولتسهيل إحتكارها من قبل اإلستعمار

م، إنتهاء الوطنية الريفيـــة، 1871حمد المقراني فيوقد شكلت إنتفاضة الحاج م
وإنهياراألرستقراطيات اإلقطاعية العقارية غيرالقادرة على المقاومة ضد اإلستعمــار، 

وبالمقابل بدايـــة . خصوصا مع إنهيارالتنظيم القبلي الذي يشكل روح وجسد المقاومة
قسنطينة للحصول علـــى  ، وعلى رأسها مدينة)سكان المدن(دورالسكان الحضريين 
، وإستمرت النخبة السياسية والدينية في قسنطينة في مواجهة (*)تنازالت بالوسائل السلمية

م درجة كبيرة من اإلستقاللية، فجعلــوا 1900إلى1896المعمرين، وقد حقق هؤالء من
   .)3(الجزائروحدة منفصلة مختلفة عن العماالت الفرنسية األخرى

س  ـانوني للجزائريين المسلمين، فقد تحدد من خالل قانون مجلأما عن الوضع الق
 اــاألعيان الذي ميزبين المواطنين وغيرالمواطنين،فإعتبرالجزائريين المسلمين أشخاص

Sujets ويحق ألحد المسلمين )4(فرنسيين يخضعون لقانون األحوال الشخصية اإلسالمية ،
ه يصبح يخضع للقانون الفرنسي، ويتخلى المؤهلين الحصول على الجنسية الفرنسية، ولكن

عن أحواله الشخصية اإلسالمية في حين إستفادت األقلية اليهودية من الجنسية والمواطنة 
ودائما في هذا، لجأت فيما يتعلق األحــوال . م1870الفرنسية من خالل قانون كريميو

  قفا معارضة لهــا ،الشخصية إلى نفي العلماء والقضاة الذين إعتبرتهم أنهم يتبنون موا
  فألزمت اإلدارة الفرنسية مثال المتخاصمين بموجب مرســوم . ال يتعاونون معها هموأن 

                                                           
(1)-Mohamed Harbi,La Guerre commence en Algérie,Bruxelles:éditions complexe,1984,p.84. 
(2)-Mohamed chérif Sahli,Decoloniser l'Histoire,Algérie:ENAP,1986,p.54.        

  .عائليـةلقد كانت األرياف وملدة طويلة من الزمن تشكل القوة الرئيسية يف املقاومة يف اجلزائروهذا يعود لقوة التضامنات الدينية والقبلية وال– (*)
  .دورا ضئيالِّأما املدن فلم تلعب إال      

(3)-Joan Gillespie,op.cit.,p.22. 
(4)-Frank Tachau,the Greenwood Historical Encyclopedia of the World's political parties: po-  
    litical Parties of the Middle East and North Africa,USA:Greenwood Press Westport Con- 
    ncticut,1994,p.1.     
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م في أن يستأنفوا أحكامهم أمام مجالس اإلستئناف التي تتشكل مــــن 1843أوت 10
فوضعت حدودا للقضـاء . )1(الفرنسيين واليهود، مما سمح بإزدواجية القضاء في الجزائر

  . المي وبالمقابل وسعت من القضاء الفرنسياإلس
سياسة نزع الشخصية العربية اإلسالمية عن  ودائما في هذا السياق العام، إرتبطت

، الذي أصدرتـــه "باإلنديجينا"الجزائريين المسلمين، بالنظام القانوني القمعي، المسمى 
. ين يخضعون لـــه، وكان الجزائريين المسلم)2(م1881أفريل10الحكومة الفرنسية في 

ويشمل هذا القانون على مجموعة من اإلجراءات والقوانين التعسفية والقمعية واإلداريـة 
التي كانت تسعى إلى فرض الرقابة على حركية الجزائريين المسلمين، مع تسليـــط 

 ومن هذه المخالفات، نجـد .)3(غرامات مالية عالية على كل المخالفات التي يقومون بها
التآخرفي دفع الضرائب، وإجتماع أكثرمن عشرين شخصا بدون تسريح، والتنقـل  مثال

كما تميزقانون اإلنديجينا بالعدالة القمعية التي تسلط . )4(إلى الخارج بدون تسريح البلدية
. من قبل اإلدارة الفرنسية، وهي لها الحق في تسليط العقوبة دون اللجوء إلى حق الطعن

نديجينا مجموعة من القوانين اإلستثنائية الممنوحة للمسؤوليــن ويتضمن أيضا قانون اإل
   .(*)المدنيين، والتي كانت سابقا بيد العسكريين، وهذا لفرض عقوبات على الثائرين

وتهدف اإلدارة الفرنسية وراء سنها لهذا القانون، إلى تطبيق سياسة الزجــــر 
جاوزت اإلدارة الفرنسية في قمعهــا وبهذا، فقد ت. واإلرهاب ضد الجزائريين المسلمين

وقد سمح هذا القانون لإلدارة الفرنسية الحقا من مواجهــة .  )5(حدود المنطق المعقول
الجزائريين األهالي الذين بلوروا مطالبا متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، على غـرار 

  .األميرخالد
                                                           

  السياسي واإلداري،معهـد،فرع التنظيم أطروحة دكتوراه الدولة،1962-1954يف اجلزائر اإلداري  -التنظيم السياسيعقيلة ضيف اهللا،– (1)
  .36-35 ،ص1995العلوم السياسية والعالقات الدولية،جامعة اجلزائر،     

(2)-Abdelmadjid Belkherroubi, La Naissance et la Renaissance de la République Algérienne, 
     Alger :SNED,1982,p.32.  
(3)-Frank Tachau,op.cit.,p.2.  
(4)-Abdelmadjid Belkherroubi,op.cit.,p.33.  

   :أنظر للمزيد أكثر يف معرفة القوانني اإلستثنائية،- (*)
  للكتاب، الوطنية املؤسسة:اجلزائر،1،ججتماعياإلجدوره التارخيية والوطنية ونشاطه السياسي و:حزب الشعب اجلزائريأمحد اخلطيب،-          
  . 32 ،ص1986            

  . 21 ،صاملرجع السابق الذكر عقيلة ضيف اهللا،– (5)
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نية من القوانين التي تحكـــم وبجانب القوانين اإلستثنائية هذه، توجد مجموعة ثا
فكان يوجد أربعة مستويات مـن . الجزائرين المسلمين، والتي أساسا تخص نظام التمثيل

. م1870تمثيل المقيمين في الجزائر،والغالبية وضعت منذ إنتهاء الحكم العسكري في عام
بنائبين في م 1881في َّويتعلق المستوى األعلى بالتمثيل في البرلمان الفرنسي والذي حدد

كل األقاليم الثالثة في الجزائر وهي؛الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وإلى غاية عـــام 
م كان يحق فقط للمواطنين الفرنسيين التصويت في إنتخاب أعضاء الجمعيـــة 1944

  .الوطنية في باريس
ن وأما عن المستوى الثاني في التمثيل، فيتعلق بالمندوبيات المالية،التي وضع قانو

والمندوبية المالية هي هيئة مؤسساتيـة . م1945م وإستمرلغاية1898خاص بها في عام 
ويرتكزالتمثيـل . (*)ثالثية التكوين، وتتولى وضع الميزانية السنوية للكولون في الجزائر

في المندوبية المالية على إنتخاب ثالثة مجموعات إقتصادية مختلفة؛ المالكين األوروبيين 
مرتبطين بالمجال الزراعي،واألوروبيين غيرالمالكين لألراضي والمسجلين لألراضي أوال

 5000م كان1919في سجل ضريبة الملكية الحضرية، والممثلين المسلمين، وحتى عام
آالف مسلم من المؤهلين للتصويت، وحتى بالنسبة إلقتراع األوروبيين في هذه الهيئــة 

  .ان محدودا جداـك
) أي مجالس العماالت( التمثيل، فيتمثل في المجالس العامة وأما المستوى الثالث من

  .م1875والذي أنشأ في
م، 1919فيتمثل في المجالس البلدية،وحتى عام ،في حين المستوى الرابع من التمثيل

فقط من الجزائريين المسلمين المؤهلين كان يحق لهم التصويت واإلنتخاب فــي  5نجد
 .)1(المجالس البلدية

نظام التمثيلي الشكلي في الجزائر، فقد تأسست المكاتب العربية التي هي وقبل هذاال
   واسطة بين الجزائريين األهالي المسلمين والمستعمرالفرنسي ، وتحديدا بين قادة القبائـل

  والحكومة العسكرية، والغاية منها هوإستخدامها كوسائل لتهديم البنى التنظيمية للقبيلـة ،  
                                                           

  .م1900منح املعمرين يف اجلزائر إستقاللية إعداد امليزانية يف عام-  (*)
(1)-Frank Tachau,op.cit.,p.2.  
 
 
  



 - 10 -  

  .،التي تعرقل التغلغل الفرنسي في  المجتمع الجزائري، ومن بسط سلطته)1(والسلطة القبلية
لقد عملت المكاتب العربية على ممارسة الهيمنة واإلبقاء عليها، وهذا بإحـــداث 
-تغييرات في حياة السكان، وذلك بالمس واإلخالل على نمط اإلنتاج اإلقتصــــادي

اإلجتماعية للقبائل، وبالتالي فهذا -اإلقتصاديةاإلجتماعي البسيط القائم، وتدخلت في الحياة 
مكتبــا  41وقد بلغ عدد المكاتب العربية. يعد كوسيلة جديدة للهيمنة المستعمرالفرنسي

ونظرا لضعفها مقارنة بعدد السكان، فقد تقررإستخدام بنية قيادية كانـت . )2(ملحقات 5و
التي تتشكل قاعدتها اإلجتماعية " زنقبائل المخ" قائمة سابقا في العهد التركي والتي تسمى

والهدف من اإلعتماد  . من قبل  أبناء العائالت الكبيرة التي تجد حال مشروعا لطموحاتهم
على هذه البنى اإلجتماعية القائمة هوإستعمالها للحفاظ على األرستقراطية التي هـــي 

إستعمـال َّأنَّإال. )3(كسلطة تقليدية سوف تسمح بوضع حد لإلنتفاضات الشعبية والقبائل
هذه العائالت كواسطة كان بالنسبة للعديد منها لمدة مؤقتة فقط، بغرض التقليل مـــن 

التخلي عنها، ومست  ُّوفيما بعد تم. اإلنتفاضات الشعبية المستمرة، والمتكاملة، وإحتوائها
في شرفها المتمثل أساسا في مصادرة أراضيها، خاصة بعد إنتفاضة الشيخ محمــــد 

  .ودخلت العديد منها في مواجهة مع اإلستعمار الفرنسي. المقراني
وكانت هذه المكاتب العربية بمثابة أعوان لتنفيذ السياسة اإلستعمارية، وهي تابعـة 

 َّوفي الحقيقة فــإن. )4(للسلطة العسكرية، ولكن فيما بعد أصبحت تتمتع بسلطة مستقلة
السكان المسلمين، ومراقبة الزوايا والسكـان المكاتب العربية هي وسائل لمعرفة وإدارة 

  وهوماتظهره تقاريرها المتواجـدة . المسلمين، والتحري على العائالت الجزائرية النافذة
عن مختلف المداشيــر   Aix-En-Provenceبروفنس –أن –بمركزاألرشيف بأكس

  .و القرى، والعائالت النافذة والمشهورة

                                                           
(1)-John P.Entelis and Lisa Arone,Democratic and Popular Republic of Algeria :Historical  
     Background,In the Government and Politics of the Middle East and North Africa,Bould- 
     er: Westview,1986,p.395.  
(2)-Anissa Lazib , " le Royaume Arabe : Idéologie et Réalité Coloniale " , Mémoire pour le 
     Diplôme d'Etudes Supérieures de Science Politique,Département Juridiques,Faculté de 
     Droit et des Sciences Economiques,Université d'Alger,novembre 1973,pp..115-116.  
(3)-Ibid.,pp..116-117.  
(4)-Ibid.,pp..117-118.  
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في عهد اإلحتالل اإلستعماري يتميز، منـــذ  عموما، لقد كان الوضع السياسي
اإلحتالل ولغاية بداية العمل السياسي، بالسيطرة السياسية والعسكرية لإلدارة الفرنسيـة 

أي " األهلــي"وبنفوذ المعمرين على حساب الجزائريين الذين إكتسبوا صفة . من ناحية
اطنة على غرارالفرنسييـن المواطن من الدرجة الثانية، دون حقوق، ودون إكتساب المو

واألوروبيين من ناحية ثانية، ناهيك عن تسليط القمع والعنف، وانتهاك الحريــــات 
فالعالقة بين المجتمــع . األساسية، وهذا ماشكل عائقا حقيقيا لتطورالمجتمع الجزائري
  .الجزائري والدولة الفرنسية كانت قائمة على التضاد والتعارض

وكذا بعض أشكـال  التعابيرالسياسية القديمة،َّأنَّتعماريةهذه، إالورغم السياسة اإلس
فضـال . التجمع السياسي إحتفظت بفعاليتها ودورها في النضال ضد لإلستعمارالفرنسي

  . )1(عن اإلحتفاظ بالنماذج اإليديولوجية التقليدية كالتضامنات اإلجتماعية القبلية والجهادية
فمثال فــــي . ناطق، بل في البعض منها فقطوإن كان ذلك غيرقائما في كل الم

المناطق المحيطة بالجزائرمرورا بمنطقة القبائل، والهضاب العليا، ولغاية جبــــال 
القمع والعنف بصفة رهيبـــة َّالبابوروبعض المناطق المحيطة بمدينة قسنطينة أين تم

نعكس على الممارسـة للقضاء على البنى اإلجتماعية و اإلقتصادية والرمزية، وهذا ما إ
وعكس ذلك ففي مناطق ألخرى لم يتـم . السياسية وعلى التعبيرالسياسي ألفرادها الحقا

األمربنفس الدرجة، حيث لم تشهد قمعا عنيفا بنفس الدرجة والفاعليةعلى غرارمناطـق 
وهوما إنعكس على التعابيرالسياسيـة . الغرب الجزائري كتلمسان وكذا المناطق الجنوبية

  .فرادها أيضا الحقاأل
وقد ترتب على هذه السياسة اإلستعمارية، وكذا على فشل المقاومة الشعبية ظهور 
العمل السياسي في بداية القرن التاسع عشرا، والذي يشكل نقلة نوعية في الممارســة 

فاألمراليتعلق بالممارسة السياسية القائمة في القبيلـــة، . السياسية للمجتمع الجزائري
هذا عن الوضــع . زاوية، بل بممارسة سياسية مرتبطة بالمجتمع الفرنسي والغربيوال

 فماذا عن الوضع اإلقتصادي؟  . السياسي
 

                                                           
(1)-Tayeb Chentouf ,"Remarque sur la Naissance des partis politiques en Algérie. Histoire et 
     politique " , Revue Algérienne des Sciences Juridiques , Economiques et Politiques,  
      volume ΧΙV , numéro2 , juin 1977, pp..222-223. 
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  :االقتصادي الوضع-2 
  

مع إستقرارالجيش الفرنسي في غالبية المدن الجزائرية، وتوسعه في الجزائـــر 
درة أراضي الجزائرييــــن العميقة، وقمعها لمختلف المقاومات الشعبية لجأ إلى مصا
فإستعمل المستعمربمافيهــــم . المسلمين، التي تعد وسيلة هامة وخطيرة في آن واحد

وكذا الوسائل الشرعية إلبعاد الجزائرييــن . المعمرين العنف السياسي والعسكري معا
ــر المسلمين من أراضيهم، مع هدم إمكانية اإلنتاج لعدة سنين، إلى جانب تهديم العناص

وقدأعطيت األراضي التي صودرت فيما بعـــد . األساسية لإلنتاج في البلد الزراعي
ونتج عنها تفكك الملكية العقارية العامة، وتحول في . للمعمرين بصفة شرعية إرضاء لهم

اإلنتاج اإلقتصادي الزراعي، بفعل إدخال اآلالت المتطورة على حساب اآلالت التقليدية 
زراعة الكروم، والخمرمحل القمح والشعير، فحل اإلنتاج القائــم  في الزراعة ، وحلت

على التصدير، والتسويق في أسواق الرأسمالية الغربية محل اإلنتاج القائم على اإلكتفـاء 
  .الذاتي

وكانت الجزائرتعتبرمن الدول األكثرإنتاج زراعيا في منطقة البحراألبيــــض 
. ولية، بما تصدره سنويا للدول األوروبية خاصـةالمتوسط،روهي تساهم في التجارة الد

والفالح الجزائري كـان . وكانت تتخصص في تصديرالحبوب، خاصة القمح إلى فرنسا
محدود اإلمكانيات المادية، وخاصة األالت الصناعية، وتفكيره كان مرتبطا بالزراعـات 

ة، لكون اإلســالم أما كروم النبيذ فكانت زراعته منعدم. المفكهة كالحمضيات والعنب
فالفالحةالجزائرية كانت قائمة قبل اإلحتـــالل . )1(يحرم النبيذ بإعتباره من المسكرات

الفرنسي على تحقيق اإلكتفاء من جهة، وعلىالتصديرمن جهة أخرى بغرض تحقيــق 
 أنه مـــع َّإال. التجارة الدولية، مع ربطها بالقيم اإلجتماعية والدينية للمجتمع الجزائري

المستعمرالفرنسي لجأ إلى النزع التدريجي للمراعي، بقلب قيم البدو والريف، والثقافــة 
الفالحية، وعمل على تعزيز الحياة الحضرية والتمدن، وهذا ما شكل قطيعة بين الفـالح 

  . الجزائري واألرض مازالت آثارها مستمرة ولغاية اليوم
                                                           

  .117-115.،ص1985سسة الوطنية للكتاب،املؤ:اجلزائرالقطاع التقليدي يف الزراعة باجلزائر، حممد بلقاسم حسن هبلول، -  (1)
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ماشية نتيجة مصادرة أراضـي م هبوط حاد في تربية ال1846كماترتب عن قانون
  .)1(الرعي، مما دفع الجزائريين األهالي إلى التخلي عن هذا النشاط اإلقتصادي التقليدي
وق ـوفضال عن هذا حلت عالقات نمط اإلنتاج الرأسمالي القائمة على عالقات الس
ــي، محل عالقات نمط اإلنتاج ما قبل الرأسمالية القائمة على التضامن الديني، والقبلـ

إدخال إقتصاد السوق، وتراجع السوق المحلي التقليدي، مما ترك نتائـج َّوتم. والجهوي
فكان لنمط اإلنتاج الرأسمالـي . وخيمة وسلبية على الفالحين و على المجتمع الجزائري

الذي أدخل وفرض علىالمجتمع الجزائري تأثيركبيرعليه، فأنتج إضطراب في القاعـدة 
فأدى إلىحركة تحول في الفئات اإلجتماعية القائمة، فمثال إنحلـت  اإلجتماعية للمجتمع،

، والعمــال فئة الفالحين، وظهرت فئات أخرى جديدة كالخماسين، والفالحين الموسمين
  .المأجورين

وفي هذا، فالمعمرون الذين إستولواعلى األراضي في الجزائر، ووهران، وقسنطينة 
فالمعمريــن . ا بتغييرالعالقة بين اإلنسان واألرضوفي المدن الجزائرية المختلفة قامو

جذبوا معهم من مختلف األقطار األوروبية طرقا جديدة للعمل الزراعي، وأصبحـــوا 
 .)2(يهتمون بالربح وتحقيق الفائدة أكثرمنه تحقيق اإلكتفاء الذاتي

وعليه ، فحدث من جهة تحول جذري في وسائل اإلنتاج بفعل التحديث والتطويـر 
ومن جهة ثانية، تغييرفي الملكية، فبعدما كانت األرض جماعية غيرقابلـــة . الفالحي

للتجزئة والتقسيم، إنعكس األمرمع اإلستعمار، فأصبحت قابلة للتقسيم والتجزئة بفعــل 
وهذا بدوره أدى إلى . القضاء على القبيلة، وعلى العالقات اإلنتاجية والتضامنات التقليدية

وهذا بعدما كانــت . بيع األرض وشرائها تارة، وإلى رهنها تارة أخرىإنتشارعمليات 
  . تتصـف بصفة القدوسية

فأصبح المنطق المركانتيلي هوالمسيطرفي العالقات اإلقتصادية،وهذا بدوره أدخـل 
 Pierre Bourdieuتغييرا في نمط تفكيراإلنسان الجزائري، وهوماعبرعنه بياربورديــو

فقبل اإلحتــــالل ) 1:أنظر الملحق رقم.( )3(ة بين النية والتحرشيبالعالقات المتناقض
                                                           

  .58،ص1980مؤسسة األحباث العربية،: ، لبنان)مسريكرم: ترمجة(،نشوء الطبقات يف اجلزائر،مغنية األزرق-  (1)
(2)-Richardson Malcolm Lynn ,French Algeria between the Wars : Nationalism and Colonial 
     Reform,1919-1939,Ph.D,History Modern,Duke University,1975,p.4. 
(3)-Pierre Bourdieu,et Abdelmalek Sayad,le Déracinement:la Crise de l'Agriculture Tradition- 
    nelle en Algérie,France:éditions Minuit,1964,p. 92.                                                                
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 النية في حين التحرشي كان ضعيفا، وبعد كان المنطق السائد يرتكزعلىالفرنسي للجزائر
ل ــم، أصبح المنطق السائد هوالتحرشي على حساب النية لدى الفرد، وهذا بفع1830

لى أنه قبل اإلحتالل اإلستعمــــاري فضالع .إدخال الحساب اإلقتصادي كمتغيرجديد
الفرنسي كانت النية هي السائدة في المجتمع الجزائري، بفضل سيطرة العالقــــات 

وعليه فالنية كرمز كان لها قيمة إجتماعية موجبة . اإلجتماعية العائلية ، والقبلية، والدينية
في المجتمـــــع في حين التحرشي والتحريميت كانت لها قيمة سلبية، وهي منبوذة 

الجزائري، وهي تعبر عن العزل واإلبعاد عن أفراد المجتمع، و اللتان تتجاوزان درجـة 
أنه مع اإلستعمارالفرنسي إنقلبت القيم اإلجتماعية السائدة، فأصبحت النيـة  َّإال. اإلنتحار

بح التحرشي أصَّتحمل قيمة سلبية، وهي تعبرعن البكم،والسخرية،فتراجعت وبالمقابل فإن
وهذا يرتبط أساسا ببداية سيطرة قيم النظام اإلقتصادي .لها معنى إيجابي، وعرفت اإنتشار

  .الرأسمالي،في بعدها المركانتلي؛كاإلكتناز،والحساب اإلقتصادي
فالمجتمع الجزائري كان يعيش سابقا في اإلقتصادالمغلق بعيدا عن التيارات النقدية 

عن المضاربة، وعن تراكم المحاصيل الطبيعيــة  الرأسمالية الخارجية، وبالتالي بعيدا
والتفكيراإلقتصـــادي . الخ، وعن التراكم الرأسمالي، وعن المنافسة...كالقمح والشعير

  للمجتمع الجزائري سواءا في المدن أوفي األرياف لم يكن يستهدف تحقيق اإلنتاجيـــة
  يكن هناك وقت محــدد الغرض األساسي هوإشباع حاجات األفراد، ولم َّكغاية، بل إن

وكان . للعمل،ومبدأ اإلستثماركان غائبا، ونفس األمربالنسبة للحساب اإلقتصادي العقالني
اإلقتصاد الجزائري يتم،ويرتكزعلى المقايضة، ولم يكن يعرف ميكانيزمات النظـــام 

   .)1(الرأسمالي

ة المؤسســة أنه مع إستقرارالنظام اإلستعماري وتوسعه إنتشرت فكرة رأسماليَّإال
التي ترتكزعلى المبادئ الكمية والحساب والمردودية والمضاربة واإلدارة، وقد أدى هذا 
إلى إحداث تغيرات عميقة في نمط حياة الجزائريين الذين إحتكوا بالفرنسيين، وحتــى 
  البورجوازية الجزائرية الحضرية التي ترتكزعلىالتجارة و الحرفة لم تتمكن من الوقوف 

  يـ،فأصبح نظام األراض)2(ه اإلقتصاد الصناعي، ومانتج عنه من قيم تقنيةجديدةفي وج 
  .سمالية، التي فرضت نفسها بقـوةأوالتعامالت والتبادالت اإلقتصادية يخضع للمبادئ الر

                                                           
(1)-pierre Bourdieu,Sociologie de l'Algérie,op.cit.,pp.55-56.       
(2)-Ibid.,p.57. 
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إن الغرض من مبادئ الرأسمالية هذه هوربط ربط اإلقتصاد الجزائري باإلقتصـاد 
هذا فنصيب اإلستثمارات غيرالمنتجة لم يتوقف عـن  وفي. الفرنسي وبالنظام الرأسمالي

في حين اإلستثمارات المنتجة فهي تمول النشاطات المنتجة للمواداألولية؛ . التزايد والنمو
وكل هذه اإلستثمارات . كإستخراج المناجم، وتطوير المنتوجات الزراعية كالكروم والتبغ

سا ، وله عالقة بإقتصاد  الوطن األم والنفقات المالية هو بغرض تصريف اإلنتاج نحوفرن
وقد طبعت هذه اإلستثمارات اإلقتصاد الجزائري بطابع . أكثرمنه لتطويراإلقتصاد المحلي

جمد النظام الفرنسي األمبريالي فـي  َّوقد. (*)المضاربة وبالحساسية لألزمات اإلقتصادية
تها إلقتصاد الوطن الجزائرالصناعة المحلية، ومنع من تطورها، وهذا لتخوف من منافس

كما سمح هذا لألمبريالية الفرنسية من إعادة إنتاج نفسها مــن  .)1(-الميتروبول –األم 
خالل الناتج اإلقتصادي الذي تتحصل عليه في مستعمرة الجزائر، فأصبح مصدر الثروة 

 .)2(مصادرتها بالقوانين، وفي إستغالل المواد األولية اإلستخراجيةَّفي األرض التي تم

وأما في الميدان الضريبي، فإن توزيعها بين الجزائريين المسلمين والفرنسيين كانا 
فالوظيفة اإلستخراجيـة . موضوع إحتجاج، إذ الخضوع لها، أي للضريبة، لم يكن عادال

للضرائب، أي جمع الضرائب،كانت قائمة على اإلستغالل تجاه الجزائريين المسلميــن 
ففرضت عليهم ضرائب عديدة ؛ كالضرائـب . واألوروبيين مقارنة بالمعمرين الفرنسيين

العربية والضرائب األوروبية، والعكس بالنسبة للعنصراألوروبي، فهم مثال يدفعـــون 
فميزانية البلديات تملئ بالضرائــــب .فقط الضرائب العقارية على الملكية غيرالمبنية

ين فيما يتعلق بالوظيفة التوزيعيــة، المختلفة التي يدفعونها الجزائريين المسلمين، في ح
  . فهي تتم بطريقة غيرعادلة،بحيث يستفيد منها فقط األوروبيين بكثرة مقارنة بالجزائريين

    
فما هي إذا إنعكاسات هذا التحول اإلقتصادي على الوضع اإلجتماعي في الجزائــر 

  المحتلة ؟ 
                                

                                                           
   .م، حيث إمتدت آثارها لتمس اإلقتصاد اجلزائري1929أثناء األزمة اإلقتصادية العاملية يف  وهو ما منّ–(*)

(1)-Sakina Demia,"Pour une Analyse Critique du Nationalisme Algérien" ,Revue Algerienne  
    des Sciences Juridiques Economiques et Politiques,volume ΧΙ,numéro 4,Décembre 1974, 
    pp..19-20 
(2)-Ibid.,p.22. 
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   : الوضع اإلجتماعي-3
  

التنظيم اإلجتماعي الريفي في جزائرماقبل اإلحتالل الفرنسي  بالجماعيـة، َّلقد تميز
فوسائل اإلنتـــاج، . وال يمكن ألي فرد أن يعيش بمفرده. أي العيش في ظل الجماعة

والبنى التقليدية في المجتمع الريفي .واألراضي الزراعية والرعوية كانت ملكيتها جماعية
التضامن بين أعضائها، مما سمح لهم بالعيش بالرغم من مختلـــف ساعدت في تقوية 

  .الغزوات األوروبية؛ خاصة من طرف إسبانيا، وفرنسا، وأنكلترا
أعضاء القبيلة مرتبطون ببعضهم البعض، بإمتالكهم قطع أرض مشتركــة، َّإذ أن

ى هــذه والتتخط. يمارسون فيها مختلف نشاطاتهم داخليا؛ كتربية المواشي، والزراعة
ولم تكن هناك الملكية الخاصة، ). كالغزووالحرب(ألسباب مهمة  َّالمناطق أوالخطوط إال

فالمتغيراإلقتصادي كــان .)1(األفراد غيرمبعدين عن ملكية وسائل اإلنتاجَّعلى أساس أن
  .بمثابة المتحكم في إنسجام اإلجتماعي للقبيلة وإنسجامها

لعثماني وما إرتكزعليه من تقسيم طبقي، حيث أما في المدن، فقد كان إنتشارالحكم ا
نجد األتراك يتوجدون في المدن، وهم يشكلون الطبقة العليا في المجتمع، يتولون مختلف 

ين يوبجانبهم الكراغلة، فضال عن الجزائر. الوظائف العليا في الحكم، واإلدارة، والتجارة
تلف األعمال، كما كان يوجـد األصل، الذين كانوا يتولون مختلف األشغال اليدوية، ومخ

بعض الجزائريين الذين يشكلون أفراد البورجوازية الحضرية، وهؤالء تحالفوا مـــع 
التنظيـم َّووهوأمر يذهب إليه الباحث المؤرخ نصر الدين سعيدوني، بالقول إن. األتراك

جد اإلجتماعي لسكان المدن الجزائرية في العهد العثماني يقوم على شكل هرمي، حيث ن
يليه الكراغلة، وأخيرا االجزائريين المهمشين، وهم يخضعون للحكم  َّاألتراك في القمة ثم

وعليه، فقد قامت الدولة القائمة آنذاك باحتواء المجتمع، وهوأمرإستمرمــع . )2(العثماني
  .اإلستعمار الفرنسي

  لتركيبـةإذ مع اإلحتالل الفرنسي، قام هذا األخير أوال بإحداث تغييرا جذريا في ا 
                                                           

  خنبة مــن:ترمجة(م،1962-1830حماولة لدراسة حدود التنمية الرأمسالية بني عامي :تكوين التخلف يف اجلزائرعبد اللطيف بن أشنهو،- 1)( 
  .29-28،ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،:اجلزائر) األساتذة      
  - 42  ،ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،: ،اجلزائر1830-1800، النظام املايل للجزائر يف الفترة العثمانية نصرالدين سعيدوين- (2) 

      50.  



 - 17 -  

في بقية المدن الحضرية األخرى كالبليدة، ووهـران، َّاإلجتماعية في مدينة الجزائر، ثم
ين واألتراك المسلمين، يالجزائروقسنطينة،وبعدها إتجه إلى األرياف،حيث نهب ممتلكات 

بما فيها البورجوازية الحضرية بشكل دفع البعض من هذه الفئات إلى ترك الجزائــر 
 َّركيا، فإلتحقوا باألتراك، والبعض اآلخرتوجه إلى ضواحي المدن، ومن ثموالتوجه إلىت

  .توجه البعض اآلخرإلى الدول العربية وإلى فرنسا، والبعض اآلخرقبلوا األمرالواقع
لذا،فقد قام المستعمرالفرنسي خاصة منذ ثورة األميرعبد القادر بالقضاء على النخبة 

) أي العلمـاء(ألرستقراطية، وضعفت األنتلجانسياالمحلية، أي البورجوازية الحضرية وا
وبقي اإلسالم هوالحصن األخيروالمنيع لدينامكية المقاومة الرافعة لشعاراألصالــــة 

 Charlesودائما في هذا، فحسب الباحث والمؤرخ شارل روبيرأجــــرون. )1(والهوية

Robert Ageron طبقة البلديةَّنفمن الشهادات األولى للفرنسيين مع اإلحتالل فإBeldiya 
م، وقــد 1833م، خاصة منذ1837- 1830قد نزحوا بصفة مؤقتة أونهائية في سنوات 

. )2(آالف، أي ثلث السكــان10عددهم في مدينة الجزائر ب Rozetقدرت الباحثة روزي
وقـد . ونفس األمرإتبع في المدن األخرى، إلى غاية الهجرة الجماعية في مدينة تلمسان

تأثيرعلى البنية اإلجتماعية للمجتمع الجزائري، وعلى تطوره، وعلى تطــور كان لهذا 
النشاط اإلقتصادي إنطالقا مما عرفته المجتمعات الغربية، وبعض دول المشرق العربي 

  .لوال تجهض باإلستعمار األوروبي الغربي
وقـد . فحل المعمرون محل السكان األصليين، وصادروا وسيطروا على أراضيهم 
تبع هذا بإخالل في اإلنسجام اإلجتماعي القائم بين أفراد القبيلة الواحدة، فتفككـــت إست

الروابط اإلجتماعية القائمة على التضامن اإلجتماعي، مع تحديد ملكيات الجزائرييــن 
وقد إعتبرهذا التنظيم اإلجتماعي التقليدي على أنه العائق األساســي . لصالح المعمرون
  م،إستهدف كإجراء أولي إلى1863ولهذا فقانون مجلس األعيان في. لسلملتحقيق األمن وا

  التي تعد خطرا على وجود اإلستعمارالفرنسي من ناحيــة، .)3(تفكيك الروابط التضامنية 

                                                           
   ،، يف نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب"ت اجملتمع املدين يف الوطن العريبحتوالت عالقة الوقف مبؤسسا"عبد اهللا السيد ولد أباه- (1)

  .647-646،ص  املرجع السابق الذكر      
(2)-Charles Robert Ageron,"Les Classes Moyennes dans l'Algérie Coloniale:Origines, Forma- 
    tion et Evolution Quantitative" , dans Les Classes Moyennes au Maghreb,France:éditions 
     du CNRS,1980,p.55. 
(3)-Hocine Kouache,op.cit.,p.33   
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  .وعلى العملية اإلستيطانية من ناحية ثانية
ريين وقدإنعكس تهديم اإلقتصاد الجزائري التقليدي على الوضعية اإلجتماعية للجزائ

المسلمين، حيث إنتشرالفقر وعم البؤس،مما أدى إلى إنتشاراألمراض كالتيفوس، والتـي 
إنتشرت في كل من منطقة القبائل، وتنس، وقسنطينة، وتلمسان، وبعض نواحي مدينــة 

فضال عن المجاعات فــي . )1(فرد 89575الخ، وقد تسبب في موت حوالي...الجزائر
كماهو الحال في مجاعات سنـوات  األرياف الجزائرية،في  أوساط بروليتاريا الفالحين،

ولم يعد اإلنشغـال . )2(والتي مست تقريبا كل الوسط والشرق الجزائريين ،1869- 1866
  .الوحيد للجزائريين المسلمين سوى النجاة من الموت

وبالموازاة مع سياسة مصادرة األراضي السالفة الذكر، فقد تزايد عدد المستوطنين 
ففي البداية شكل الفرنسيين أقلية في عدة مدن جزائرية،وكان هناك أوروبيين؛ .روبييناألو

فقط مـــن  %44م كان 1840ففي عام . كاإلسبان، واأللمان، واإليطالين، والمالطيين
وقد شكل زيادة ونموالكولون الفرنسيين واألوروبيين فـــي  .)3(األوروبيين هم فرنسيين
إذ سمحت مختلف القوانيـــن . حتم على تراجع األفكارالوطنيةالجزائرعامال للتوازن، 

 َّالمتعلقة باألرض للفرنسيين واألوروبيين من التوغل في قلب الريف الجزائري، ومن ثم
تخريب وتدميرالبنى القاعدية للمجتمع الجزائري التقليدي، وهذا بمساعــــدة اإلدارة 

ا تفكك الوحدة اإلجتماعية للعائلـــة وقد إنجرعن هذ. اإلستعمارية، والجيش الفرنسي
، وتحرير يدعاملة كبيرة أصبحت مستعدة لبيع قوة العمـل، التقليدية، بفعل تقسيم األرض

مع ظهورالبروليتارية الريفية المتشكلة من األشخاص الذين جردوا من أراضيهــــم 
الشعبيـة ،  ساعدت مختلف الحروب ضد اإلنتفاضات وقد. وممتلكاتهم، واألفرادالبؤساء

وكذا اإلجراءات اإلدارية التعسفية من التأثيرعلى التنظيم اإلجتماعي التقليـدي للمجتمـع 
فمثال القبيلة كوحدة إجتماعية تقليدية مرتبطة بالتطورالزماني والمكانـــي . الجزائري

للمجتمع الجزائري، وبظروفه اإلجتماعية والحضارية، وتضامنات الدم والعائلة ألغيـت 
  وبالتالي حل المكان والموقع. إستخلفت بالدوارالمصطنع الذي وضعه المستعمرالفرنسيو

                                                           
(1)-Khélifa Meziani,"L'insurrection de 1871: de Cheikh Aheddad et El-Mokrani",la Dépeche  
    de kabylie, jeudi, 04 juillet 2002 ,p.12.       
(2)-Idem. 
(3)-Hocine Kouache,op.cit.,pp..33-36. 
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وجاء هذا لوقف تطورالمجتمــع . الجغرافي، من خالل حدود الدوار، محل رابطة الدم
 Raoulوفي هذا فحسب الباحث األمريكي راؤل ويكستيـــــن. الجزائري، وإضعافه

Weexsteen فرنسي تهديم وتخريب، وكانت له غاية واحـدة فقد ترتب عن اإلستعمارال
تتمثل في خلق مجال خاص به، بشكل يخل بمسارنشأة وتطورالمجال الخاص للمجتمـع 

  .)1(الجزائري
" األهالـــي"وزيادة على كل هذا، فقد كان هناك تمييزبين المعمرين الفرنسيين، و

اإلقتصادية، واإلجتماعيــة، فاألوائل كانوا يستفيدون من الحقوق السياسية و.الجزائريين
المعمريـن  َّكما أن. والتعليمية، في حين الطرف الثاني، كانوا محرومين من كل حقوقهم

أما الجزائريين . كانوا يتوجدون بكثرة في المدن وفي األراضي الخصبة في األرياف
. المسلمين، فكانـوا متواجدين في األرياف، وتحديدا في األراضي غير صالحة للزراعة

أما المتواجدين منهم في المدن، فكانوا يعيشون في مناطق خاصة بهم، في األكـــواخ 
  .وبالتالي تميزالوضع اإلجتماعي بالقهروالتمييزبين السكان. والغيطوهات

وقد إستخلف المعمرون المتشكلون من؛المضاربين الرأسماليين، والصناعييـــن، 
بالوارثيـن،  Pierre Bourdieuهم بياربورديووالمالكين  لألراضي، ووارثيهم، أوما يسمي

الذين ولـدوا في هذا العالم الجديـد الجزائر، وهم مهيئين على غرارأباءهم، على الدفاع 
    .)2(عن فكرة المزايا التي تركها لهم األباء

الجزائرييــــن، " األهالي"ولم يكن هناك إتصال دائم بين األوروبين المعمرين و
، بفعل نشأة التمييز، من إختالف مستوى الحياة "األهالي"قليال السكان فاألوروبي يعرف 

فالعالقات بينهما يطبعها طابع عنصري، وكلما توسع وترسخ اإلستعماركلمـا . والمعيشة
تفكك الطابع اإلجتماعي للسكان الجزائريين، مما أعطى للمعمرين األوروبيين تبريــر 

  مثال نجد األوروبيين لهم أحياء وأماكن خاصة بهم،  ففي المدن.إلحتقارالسكان الجزائريين
  

                                                           
(1)-Raoul Weexsteen,"Structures Spatiales-Structures Sociales:un essai d'Analyse de l'Algér- 
     ie Précoloniale , Coloniale et Contemporaine " , dans Les Classes Moyennes au Maghreb, 
     op.cit.p.216. 
(2)-Pierre Bourdieu,Sociologie de l'Algérie,op.cit.,p.114.                                                          
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فاألقلية األوروبية هي المسيطرة سياسيـــا . بعيدا عن فقر وبؤس السكان الجزائريين
  .وإقتصاديا على حساب السكان الجزائريين المهمشين والمشكلين لألغلبية

يين ، وتشمل وقد خلق اإلستعمارالفرنسي فئات وسيطية بينها وبين السكان الجزائر
هذه الفئة الوسيطية القياد، والباشاغات، والتي كانت تشكل سابقا النخب القديمة والنبالء،  
و بعض المرابطين، المرتبطين كثيرا بالقبائل وشكلوا تأطيرا طبيعيا، سمح بتوفيراألمـن 

وأصبحت هذه الفئة الوسيطية في خدمة المستعمر، فتمـــت . والنظام والسكينة العامة
وهؤالء أصبحوا مرتقين جددفي .القطيعة بين هذه النخبة الجديدة والجزائريين المحرومين

ظل النظام اإلستعماري، بفضل إمتالكهم لموارد سياسية كالثروة، ودخول أبنائهــــم 
  .المدارس الفرنسية والتكلم باللغة الفرنسية، والتشبع بالثقافة الفرنكفونية

فبمجرد أن أصبحت سيـدة . خلت عن البعض اآلخروبعدماإستعملت البعض منهم، ت
على البلد، وأصبح بمقدارها ربط وعقد عالقات مع حلفائها السكان، وأصبحت تنظرفقط 

فاإلشكالية هـي . تتخلى عن هذا العقد وفقا لمصلحتهاَّلمصلحتها، أي لمصلحة فرنسا، ثم
عية الجديدة وإماالزوال إما أن يتكيف هؤالء مع األوضاع السياسية واإلقتصادية واإلجتما

  .النهائي
ونتيجة للظروف اإلستعمارية الفرنسية وأزمتها اإلقتصادية، ظهرت بورجوازيــة 
متوسطة ريفية، إرتبطت بالعقار، وإستفادت من إرتفاع أسعارالقمح ومن المضاربة، مما 
سمح لبعض المالكين المتمتعين بفائض تجاري، من شراء أراضي الفالحين الصغــار 

كما تتضمن هذه البورجوازية العائالت الجزائرية الكبيرة، التي عبرت . لمثقلين بالديونا
وقد تجددت هذه البورجوازية المتوسطـــة . عن والئها لفرنسا وأظهرت إرتباطها بها

، )أي سكان المـدن(الريفية، ووسعت من تأثيرها إلى حد الوصول إلى الفئات الحضرية
وقد بقي هؤالء  -كالقياد واألئمة-صناعات الصغيرة، واإلدارة فدخلت في التجارة وفي ال

وبالتالي، فهم في إرتباط عميق بالمجتمــع . متمسكين بالدين اإلسالمي، واللغة العربية
 .)1(التقليدي، وبفضل تكلمهم اللغة الفرنسية، فتحت لهم قنوات الترقية االجتماعية

ال، ومصدرين للمنتجات الفالحيـة كماظهرفي المدن فئة إجتماعية من رجال األعم
والسماسرة، وتجارالجملة الذين حلوا محل البورجوازية التقليدية التي أصبحت فئـــة 

                                                           
(1)-Louis Marie victore,op.cit.,pp..5-7.    
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وقد إنعكس األمر أيضاعلى فئة األرستقراطية التي فقدت سلطتها ومكانتهـــا . هامشية
وا في المدرسة وثروتها وزبائنها، ونشأت بالمقابل فئة من المثقفين والمهنين الذين تمدرس

تفقيرالقبائل وسكان األرياف، قد تسبب في فقدان الفالحين للحق  َّفضال على أن. الفرنسية
ظهورفئات الخماسين وكذا بروليتاريا ريفية وحضرية مغتربة عـن  َّفي اإلنتاج، ومن ثم

، )1(أرضها األصلية ومجبرة على التكيف مع الظروف اإلقتصادية واإلجتماعيةالجديــدة
  .مع طرد الجزائريين من األراضي الصالحة للزراعة خاصة

ترتب عن اإلحتالل الفرنسي، تهديم البنية اإلجتماعية التقليدية للمجتمع  وعموما لقد
الجزائري، ووضع الهياكل المالئمة له، مما نتج عنه تفكك المجتمع التقليدي الجزائـري 

فمن جهة، . يعي للمجتمع الجزائريالذي لم يستتبع بإعادة هيكلة فعالة وبمنع التطورالطب
فأصبح السكان المسلمين تابعيـــن - خضوع السكان الخاسرين للناجحين من الفرنسيين

ومن جهــة . يدل على أن فرنسا التريد أن تجعل من الجزائريين فرنسيين-لألوروبيين
تهـم وعبروا عن ذلك في إراد. ثانية رفض الغالبية العظمى من الجزائريين لألمرالواقع

في مقاومة المحتل الفرنسي، وفي عدم التخلي عن شخصيتهم الخاصة، وبالتالي  كانـوا 
عن اإلحتالل نقل الجزائريين المسلمين مــن   كما ترتب .)2(مستعدين للمواجهة الطويلة

مكان آلخر داخل الجزائر، من أجل القضاء على كل إمكانية القيام بثورة أوإنتفاضــة 
هجرة نحوأرض اإلسالم، وبالخصوص إلى منطقة الشام آنذاك التي ضدها، فضال عن ال

وقد أدى كل هذا إلى تضاؤل في عــدد . لم تكن تخضع لإلستعمارالفرنسي والبريطاني
م، وإلى 1845م إلى مليونين نسمة في1830السكان الجزائريين من ثالثة ماليين نسمة في
  . )3(جانب تراجع رهيب في مستواهم المعيشي

  
  اآلن عن الوضع الثقافي؟ فماذا

  

                                                           
  .67-62،ص  املرجع السابق الذكرمغنية األزرق، -  (1)

(2)-Mohamed Harbi,La Guerre commence en Algérie,op.cit.,p.73.                                                        
(3)-Ibid.,pp..77-78.  
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  :الوضع الثقافي-4
  

م، 1830لقد تميزالوضع الثقافي في الجزائر ما قبل االحتالل الفرنسي في عـــام
بإنتشارالتعليم في أوساط الجزائريين،إذ غالبية الجزائريين كانوا يعرفون القراءة والكتابة، 

وبهذا الصدد كتبـــت . سعةالتعليم األولي القاعدي كان منتشرا بصفة واَّمما يعني أن
السكان الجزائريين كانوا اكثر تعليما من السكــــان َّإن":قائلة Rozetالكاتبة روزي 

   .)1("الفرنسيين، فغالبية الرجال يعرفون القراءة والكتابة
بعد أن زارالجزائرفي  Filham Shimbraوقد كتب الرحالة األلماني فيلهلم شيمبرا

لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائريجهل القـراءة " :م في رحلة قائال1831عام
والكتابة غيرأني لم أعثرعليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلمـا 

ومن اإلنصاف أن نقول . يصادف المرء هنالك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب
الحكومة الفرنسية إلىاستخدامهم في أن الجزائريين يتكلمون الفرنسية بطالقة وذلك مادعا 

أماالفرنسيون الذين يتكلمون العربية فال وجود لهم إال في النــادر . الوظائف العمومية
  .)2(..."جدا

ويعود هذا أساساإلى حرية التعليم، وبروز دورالمساجد والمدارس التعليميـــة، 
ح المجتمع الجزائــري ،             والمدارس القرآنية، والزوايا في نشرالتعليم على مختلف شرائ

  .فضالعن دوراألوقاف في الحفاظ على الثقافة والتعليم في الجزائر
ودائما في مجال إنتشارالتعليم في المجتمع الجزائري، فحسب المؤرخين الفرنسيين 
 الذين كان لهم إتصال بالجزائرقبل اإلحتالل الفرنسي، كالمؤرخ الفرنسي مارسيل إيمرت

Marcel Emerit":ـدد ـــ، وع %60نسبة التعليم في الجزائرمقارنة بفرنسا بلغتَّفإن
التالميذ في التعليم الثانوي والعالي كان يبلغ مابين األلفين والثالثة آالف طالب منتشرين 

وفي مدينة تلمسان . في كل التراب الجزائري، مترددين على الزوايا والمساجد والمدارس
  با يتداولونها ألفان من الطلبة، فضال عن التعليم الثانوي والعاليلوحدها يوجد خمسون كتا

                                                           
(1)-Hocine Kouache,op.cit.,p.38. 

                                             .537،ص1983دارالثقافة،:،بريوت3،جتاريخ اجلزائرالعامعبد الرمحان بن حممد اجلياليل، -  (2)
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 ونفــس. المنتشر في هذه النواحي، ويوجد أيضا بمدينة تلمسان وحدها خمسون مسجدا
األمربالنسبة لمدينة قسنطينة، حيث يوجد فيها خمسة وثالثون مسجدا وسبع مـــدارس 

م تسعــون 1837جد في قسنطينة في عام أما الجنرال بيدو فقال أنه يو. وتسعون كتابا
مدرسة إبتدائية يتردد عليها ما بين ألف و ثالثمائة إلى ألف وأربعمائة تلميذ، وعدد طلبة 

وهذا ما يدل على وجود حركة علميـة . )1(التعليم العالي هوما بين ستمائة إلى سبعة مائة
ن فكرة أن فرنســـا وعلى بطال. في الجزائرأحسن بكثيرمن فرنسا وأوروبا من ناحية

األمية َّم، فإن1962جاءت لتحضيروتعليم المجتمع الجزائري، إذعشية اإلستقالل في عام 
  . كانت هي السائدة مقارنة بعدد المتعلمين

أنه مع اإلحتالل الفرنسي، فقد تغيرالوضع، فإستولى المحتل الفرنسي علــى  َّإال
على تهديـــم  َّفعمل. )2(هم موارداألوقاف وصادرت ممتلكاتها، فجردت التعليم من أ

إذ أدت عملية اإلستيطان الفرنسي إلـى . المؤسسات التعليمية، وعلى غلق بعضها اآلخر
واألولى المعنية بهذا، هي المراكـز . تقلبات عميقة في البنية الفوقية للمجتمع الجزائري

فرنسي على إنشاء هوية الثقافية؛ كالمساجد والزوايا والمدارس القرآنية، فعمل اإلستعمارال
لدى الجماهيرالجزائرية كوسيلة لفرض الهيمنة عليهم، وينــدرج  Déculturationجديدة

بدأ تفتت الثقافـات :"وفي هذا يقول المفكربرهان غليون. هذا ضمن السياسة اإلستعمارية
ال وقامت في أمكنة متعددة محاوالت متفاوتة النجاح إلستبد. غيراألوروبية مع اإلستعمار

وبموازاة ذلك، نشرت المدارس الحديثـــة، . لغات الشعوب المستعمرة بلغات أوروبية
العلمانية أو المرتبطة بإرساليات مسيحية، ثقافة من نوع جديد، داخل نخبة محلية باتـت 
تحس بأنها أقرب، من حيث نسقها المرجعي إلى المعمرين، من قربها إلى السكـــان 

راألوروبي ركزفي الميدان الثقافي على بلورة ثقافة جديدة معاكسة فاإلستعما.)3("األصليين
للثقافة المحلية، وتعمل على إضعافها والقضاء عليها،مع التركيزعلى المؤسسات التعليمية 

  .لنشرها من جهة، ولخلق نخبة جديدة تكون في تبعية لها من جهة أخرى

                                                           
  .240،ص 1994ديوان املطبوعات اجلامعية، :،باجلزائر7ط4،جتاريخ اجلزائرالعامعبد الرمحان بن حممد اجلياليل،-  (1)
   . 43،ص ، املرجع السابق الذكرضيف اهللا عقيلة- (2)

  ،17،لبنان، العـددجملة الفكر العريب املعاصر،)جوزيف عبد اهللا:ترمجة(،"اهلوية والثقافة والسياسات الثقافية يف البلدان التابعة"برهان غليون،-  (3)
  .20،ص 1982كانون الثاين /م1981كانون األول       

  



 - 24 -  

ي البداية، في بعض المدن ففي هذا،بدأت فرنسا في نشرالتعليم الذي كان مقتصرا ف
الكبرى؛ كمدينة الجزائر، وقسنطينة، وتلمسان، وفي بعض المناطق الريفية خاصة منطقة 
القبائل،وهذا بغرض إدماج بعض الفئات اإلجتماعية من السكان الجزائريين في المنظومة 

نشئـت فأ. إستخدامهم كواسطة بين السكان الجزائريين وفرنساَّالتربوية الفرنسية، ومن ثم
الفرنسية التي تسيرها فرنسا بمساعدة معلم جزائري، فضـال -المدارس اإلبتدائية العربية

  .)1(عن إنشاء المدارس لتكوين القضاة وأساتدة اللغة العربية
لذا فبعد اإلحتالل العسكري، بدأت فرنسا تتوغل ثقافيا وإيديولوجيا، فعملت علـى 

فرنسا دورا في العالم، َّن المسلمين، بنشرأفكارأنالسيطرة على األدمغة والقلوب للجزائريي
  .وأنها ستنشرالحضارة والعلم وستضع حدا لألمية، وإن كان العكس هوالذي حدث

وبالموازاة مع هذا التعليم، برزالدورالتعليمي لآلباء البيض، وبالخصـوص دور  
الخصبـة  الجزائرهي األرض" :في منطقة القبائل، والذي قال Lavigerieالقس الفيجري

فقد . ي منطقة الصحراء الجزائريةف De Foucauldدي فوكو واألب البيض، )2("للمسيحية 
  .عمال على تمسيح وإقتالع هذه المناطق من جذورها الدينية ومن عقيدتها اإلسالمية

من إحتالل فرنسا للجزائررسالــــة  Lavigerieوقد جعل أيضا القس الفيجري
  :فيقول . اإلنجيل ليخلصها من القرآن

  
  علينا أن نخلص هذا الشعب،ونحرره من قرآنه،ويجـب"      

  غيرالتي األقل بتنشئة األطفال على مبادئ على أن نعتني       
  واجب فرنسا تعليمهم َّإن.غيرالتي شب عليها أجدادهم        
  .)3(" اإلنجيل       

المجاعـــة  أسس الفيجري جمعية اآلباء البيض مستغال ظروفولتجسيد عمله، 
  ولوضع حد إليمان. )4(م لنشرالمسيحية1874-1867والقحط الشديد التي مست الجزائرفي

                                                           
(1)-khélifa Meziani,op.cit.,p.12.   

   :،اجلزائــر3،ج1945-1936الفترة الثانية :مي و السياسي من خالل مذكرات معاصرالكفاح القوعبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون، - 2)( 
  .265،ص 1984املؤسسة الوطنية للكتاب،     

  .80،ص نفس املرجع - (3)
  .143ص ،1994املتحف الوطين للمجاهد،:،اجلزائرقضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائراحلديث واملعاصرمجال قنان،- (4)
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يجب أن ننتهــي :" عدة مرات بالقول Lavigerieالفيجريَّالسكان بالدين اإلسالمي، أكد
كما حدث ذلك لمدة طويلة، وكما يراد أن يستمرذلك ) يقصد المسلم عن القرآن(من عزله

  ة المزعومة، والبد أن نوحي إليه، عن طريق أطفاله على األقل، بعواطـف للملكة العربي
ينبغي أن تعطيه فرنسا، وباألحرى أن تسمح بأن تعطيه مبادئ اإلنجيـل . ومبادئ أخرى

فهدف القس  .)1("وأن ندخله في حياتنا أو نطرده إلى الصحراء بعيدا عن العالم المتحضر
وإن اليمكن ذلك، فال بد من التركيـز . يح السكانهوالعمل على تمس Lavigerieالفيجري

. محاولته هذه لم يكن لها تأثيرا كبيراأن  َّإال. على األطفال وتنشئتهم دينيا على المسيحية
كما ركزت فرنسا على العمل اإلجتماعي بمساعدة المحتاجين في المناطق المحرومة من 

، وهــذا )2(ئل، واألوراس والتوارقالبلد، من خالل األباء البيض في كل من منطقة القبا
وكانت الكنيسة تمنح للجزائريين الذين يعتنقون المسيحية سكـن . لجذب السكان للمسيحية

وإمكانية العمل، فيصبح اإلنديجيني المسيحي في وضع ومرتبة إجتماعية أحسن بكثيرمن 
  .مسيح كل السكانورغم هذا،لم تتمكن من ت.)3(اإلنديجيني المسلم المتمسك بدينه اإلسالمي

الغرض من كل هذا العمل الديني المسيحي هووضع حد للعامل الدينــــي َّإن
بالتوازي مع تهديــم  َّهذا تمَّاإلسالمي لكونه يحمس على مقاومة األجنبي، خاصة وأن

وبالرغم من هذه السياسة الثقافيـــة  .البنى اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع الجزائري
القضاء علـى تحقيق أهدافها ومن أنها لم تتمكن من َّإرتست في الجزائرإالالفرنسية التي 

  .)4(بقيت الزوايا كقالع لمقاومة اإلستعمار إذ. الثقافة الجزائرية
اإلستعمارالفرنسي لم يكتف فقط بإدخال النظرة الدنيوية أوالعلمانيـة  َّوعموما فإن  

جأ إلى التفكيك التدريجي للمؤسسـات على المجتمع الجزائري وفقا لألفكارالالئكية، بل ل
 الثقافية، حيث إستولى أوال على أراضي الحبوس، كماتولى إدارة الدين اإلسالمي، ونزع 

 

                                                           
  .  21م،ص 1971، ماي  2، العدد جملة األصالة، "مقاومة شعب حيركه اإلميان: م1871إنتفاضة "ش،حمفوظ قدا-  (1)

(2)-Chems Eddine Chitour,Algérie le Passé Revisité,Alger :Casbah éditions,2004,p.119.  
(3)-F.Amrouche Adh Mansour,Histoire de ma Vie,France :Maspéro,1970. 
(4)-Mahfoud Kaddache et Djilali Sari,L'Algérie dans l'Histoire:la Résistance Politique1900-    
    1954 et Bouleversements Socio-économiques,Algérie: O.P.U.,1989,p.235.     
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إستبدالــه َّثم .)1(تهديم النظام الثقافي القديم َّاللغة العربية وتعويضها بالغة الفرنسية، ثم
فاللقاء بيـــن . يمنة الثقافيةبالنظام الثقافي الفرنسي الغربي بهدف فرض السيطرة واله

الجزائريين والفرنسيين قدأدى إلى نتائج مؤلمة لألول،فدخل في صراع حضاري قـوي، 
فقد فيها توازنه ليعيش شعورا متناقضا في نفسه بين تنظيم الذات وإحتقارها من جهـة، 

رين الوجود المكثف للمعم َّخاصة وأن. ورفض اآلخر ولنموذجه التحديثي من جهة ثانية
المستوطنين بمختلف جنسياتهم في العديد من المدن الكبرى؛ كمدينة الجزائر، ووهـران، 
وقسنطينة، وتلمسان، قد أحدث تغييرا في القيم والعادات والثقافة اليومية لألفراد، بإدخال 

  .ثقافة غريبة عنهم، وعن قيمهم الدينية، والحضارية، وعن ماضيهم
ومن خالل مناوبه من المعمرين، قام باإلضعاف  اإلستعمارالفرنسيَّوخالصة، فإن

التدريجي لقواعد السلطة التقليدية والعشائرية، وذلك بوضع حد لمجموعة من اإلجراءات 
المتعلقة بالعالقات اإلجتماعية وبالممارسات، والملكية اإلجتماعية، وذلك بالمصــادرة، 

لجزائريين، مما أدى إلـــى وقد كانت تشكل هذه أساس الحياة اإلجتماعية ل. والتجزئة
التفقير، وإلى خلق حالة من اإلضطراب في أراضي مملوكة من قبل القبائل والعـروش 

ففقدت . واألوقاف اإلسالمية، مماإنعكس على سيرالمؤسسات الدينية؛ كالمساجد، والزوايا
بشكل ) ئنأي الزبا(هذه األخيرة الوسائل السياسية واإلجتماعية التي تؤثربها على األتباع 

يجعلهم في حالة تبعية، وبالتالي وصلوا إلى اإلخالل بنمط اإلنتاج ما قبل الرأسمالي، مع 
. )2(بالوصول إلى قلب المجتمع Michael Gilsenanوهذا مايسميه قيلسنان . التحكم فيه

جاء إلى هذا الوطن بثالثة أشياء، :"وثقافيا، فاإلستعمارالفرنسي حسب أسعد السحمراني
جاء بالالتينية ليعمر بهاالعروبة، وجاء باللغة الفرنسية ليقضي بها : ها ثالثة أشياءليمحو ب

 . )3(" على اللغة العربية، وجاء بالمسيحية لينسخ بها اإلسالم

  
  

                                                           
(1)-Mohamed Harbi,La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.92.  
(2)-Robert Malley, The Call from Algeria : Third Worlism, revolution and the turn to Islam 
     USA: University of California Press,1996,p.63. 

  .107ص ،1984دارالنقاش،:،بريوت1،طاإلستبداد و اإلستعمار وطرق مواجهتهما عند الكواكيب واإلبراهيمي أسعد السحمراين،-  (3)
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  :ولألالفصل ا
  
  

  اجـــــالح مصاليالزعيم نشأة 
  .ظهرفيه  والعصرالذي
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  .مصالي والعصرالذي ظهر فيهالزعيم الحاج أحمد ة نشأ:  الفصل االول
  

يعد الزعيم  الحاج أحمد مصالي من الشخصيات الجزائرية التي لعبت دورا أساسيا 
فـي الحركة الوطنية الجزائرية، إن لم نقل بأنه كان األب الروحي للحركة الوطنيــة 

مارواألمبريالية منذ نهاية الجزائرية بل من األوائل الذين نادوا بتحريرالشعوب من اإلستع
  .العشرينيات من القرن الماضي

. ومنذ بداية مساره السياسي والنضالي، كان يتبنى مطالب اإلستقالل والتحـــرر
وهاذين األخيراين كانا بمثابة إنعكاس للوسط اإلجتماعي والعائلي الذي نشأ فيه الزعيـم 

تلقاه من ناحية ثانية، ناهيك عـن  الحاج أحمد مصالي من ناحية، وللوسط التعليمي الذي
  .إحتكاكه بالوسط العمالي والنقابي من ناحية ثالثة

اج ـــمصالي الحالحاج أحمد  الزعيم نشأةب"لهذا إرتأيت في هذا الفصل الخاص 
  :للتطرق إلى المحاوراآلتية " الذي ظهرفيهروالعص

  
  .جتماعيةإلنشأته العائلية وا -             
  .نشأته التعليمية والدينية -             
  .نشأته الوطنية واألخالقية -             
  .مصالي الحاج الزعيم العصرالذي ظهرفيه -             

  .ستنتاجاتإلالخالصة وا -                  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________  
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  :نشأته العائلية واالجتماعية -
  

م بمدينـــة 1898ماي16المولفق ل/هه1317محرم2ي في الحاج أحمد مصالولد 
التابعة آنذاك لعمالة وهران، وقد بنيت على أنقاض آثارالمدينة الرومانيــــة (*)تلمسان

وقــد  .)1(الواقعة في أرض تحيط بها الجبال وتنعم بالمياه واألشجار Pomariaبومارية 
 واإلسبان، واألتراك، والزيانية، ،الموحدية عدة حضارات،كاإلدريسية،والمرابطية، عرفت

وكانت قديما مكانا إللتقــاء .وأخيرا اإلحتالل الفرنسي،وكلها تركت جزءا من التأثيرات
  .)2(الشرق والغرب، لقربها من أوروبا، وهي مشهورة بالصناعة الحرفية

وقد إعتبرت مدينة تلمسان من خالل دورها السياسي والثقافي، ولمدة عدة قـرون، 
الجزائر، فكانت سابقا تمثل عاصمة الحضارة اإلسالمية، وكانت لمدة أربعة قرون كقلب 

  .)3(مركزا للسلطة، فسمحت ببداية بلورة تقاليد الدولة الجزائرية

فضال على أنها كانـت . )4("غرناطة اإلفريقية "وأيضا " لؤلة المغرب"فكانت تسمى
وهي مشهورة بمساجدهـــا؛ .)5(تاريخمكانا للعلماء في القانون، والعلم ومدينة الفن وال

فضال عن تواجد األوليــاء . كالمسجد الكبيرللموحدين، ومنارة أغادير، ومسجد إحسان
  . )6(الصالحين، و الال سيتي التي يعتبرونها سكان تلمسان ملكة النساء

  وقد ألحقت مدينة تلمسان، الواقعة في أقصى الغرب الجزائري، لعمالة وهـران ، 

                                                           
  :إبن خلدونفقد قال أبوزكريا  -  (*)

 : أي. تلم، ومعناها جتمع، وسن ومعناها إثنان:وهي كلمة مركبة من . ودار ملكهم فيه وسط الصحراء والتل، تسمى بلغة الرببرتلمسن"       
  ..."والتل الصحراء         

  .25،ص 2003دار الغرب للنشرو التوزيع،:،اجلزائرعاصمة املغرب: مدينة تلمسانحيي بوعزيز،  -     
  .9-8،ص 1984املؤسسةالوطنية للكتاب،:،اجلزائردورها يف سياسة وحضارة اجلزائر:تلمسان عربالعصورحممد بن عمرو الطمار، -  (1)

(2)-George Marçais,Tlemcen,Alger:édition de Tell,2003,pp..90-93. 
(3)-El Hassar Bénali , Apercu Historique : Tlemcen , Ancienne Capitale du Maghreb Central,  
     Polycope, Alger, SD,p.1. 
(4)-Foudil Benbaadj,Tlemcen dans l'Histoire à travers les Contes et Légendes,France:Publis- 
     ud, 2003,p.53. 
(5)-Ibid.,p.300.  
(6)-Catherine Belvaude,l'Algérie,France:éditions Karthala,1991,pp..228-229. 
 
 
 
 



 - 30 -  

  وقد تعرضت مدينة تلمسان، على غرارالمدن الجزائرية . حتالل الفرنسي للجزائربعد اإل
األخرى لإلستيطان األوروبي، فنجد ضمن المعمرين في بداية القرن العشرين؛ التجـار 
والموظفين والحرفين، من مختلف األجناس؛ كالفرنسيين، واإلسبانيين، واليهود وبعـض 

أيضا  وكانت توجد. مسيحية واليهودية، بكنائسهم ومعابدهماألجانب األوروبيين،بديانتهم ال
  يتولى رجال الكنيسة التدريس فيها، وكانت ممارســة" مدرسة األخوة "مدرسة مسيحية 

ويوجد في تلمسان ضريح الولي الصالح سيــدي . )1(الشعائرالدينية تمارس بصفة حرة 
ري في وهران، وسيدي عقبة بومدين على غرارالمدن الجزائرية األخرى، كسيدي الهوا

في بسكرة، وسيدي عبد الرحمن في الجزائرالعاصمة، الذي يزورونه سكان تلمســان 
  .سنويا، كحارس لمدينتهم، طالبين منه العناية، والمساعدة، والتحية، والمغفرة

  وينتمي الحاج أحمد مصالي إلى عائلة عريقة وأصيلة في تلمسان، وهي من أصـل 
وقد كانا والديه فخورين بإنتمائهم إلى هـذه  .)2(تركي، وأم جزائرية كرغلي، أي من أب

  .)3(األرستقراطية العسكرية المتمركزة في المدن

وقد عانت عائلة مصالي كثيرا من سياسات اإلستعمارالفرنسي الذي وضع أقدامـه 
ورغم هذا فقد كانت تتسم بمستوى عال من األخــــالق . م1830في الجزائرفي عام

لتنظيم، فضال عن سمات أخرى كانت تتصف بها العائلة الجزائرية آنذاك، كالتضامن وا
  .العائلي وإحترام اآلباء والشيوخ والكبار، وهيمنة وطاعة السلطة األبوية

في مدينة وجدة بالمغرب، وكان  (*)ولد أب الحاج أحمد مصالي السيد أحمد مصالي
صل في كردستان في العراق، وهوإســم ينتمي إلى عائلة مسلي، الذي يعني ساكن المو

  وقد ذهبت عائلته الى المغرب مع إحتـالل . )4(حولته الحالة المدنية الفرنسية الى مصالي
 

                                                           
(1)-Hadj Messali, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,France:éditions Lattes,1982,p.25                                   

 .  19،ص1998دارالقصبة للنشر،:اجلزائرم،رائد الوطنية اجلزائرية،1974-1898مصايل احلاجبنيامني سطورا، - (2) 
(3)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.la Passion de l'Algérie libre,France:Tiresias, 
    1998,p.6 .          

  .كالمها حيمالن نفس االسم و اللقب-  (*)
  - 40-28،السبت 448ر، العدد، اجلزائجريدة البالد، "مصايل احلاج ومواصلة اجلهاد من أجل حرية اجلزائر وإستقالهلا"منصور بن لرنب،- (4)

  .19م،ص2001     
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 ،)1(ولد بمدينة وجـدة-أي جد الحاج أحمد مصالي-الفرنسيين للغرب الجزائري، ووالده

مصــدر  وكان يحصل على. وكان والده متكفال لست أطفال، أربع بنات، وطفلين
رزقه من األرض، حيث كان يتقاسم مع عائلة ممشاوي بالنصف محاصيـــل األرض 

 َّإال.هكتارات من األرض 4كلم من مدينة تلمسان، فكانوا يستغلون  6بصفصاف على بعد
أن المردود الضعيف لألرض، والتي التلبي حاجات العائلتين، دفع بوالد الحاج أحمــد 

في مؤسسة لنقل البضائع واألفراد، وهي مؤسســة  ،)2(ينمصالي إلى العمل عند اآلخر
أصبــح َّ، ثم)3(، وهورجل أعمال معروف في مدينة تلمسانM.Raphaelرفائيل.للسيد م

وهذا بمساعدة أفــراد . م لضريح الولي سيدي عبد القادر الجياللي1919مقدما في عام
د الطبيعية واألموال التـي فكان والده يعيش من الصدقات والموار.الحي الذين يحترمونه

يقدمها أو يمنحها التابعين للضريح، وإستمر في وظيفته تقريباعشرين سنة ، أي إلى غاية 
   .وقد كان أبوه ناطقا بإسم األسرة وبإسم التقاليد واألعراف ،م1938عام 

وللتذكير، .وقد إنتشرت عدة زوايا في مدينة تلمسان، كالقادرية، والتيجانية، والطيبية
كمدرسة تتولى تعليم القرآن الكريم واإلسالم ،)4(هو وعائلته ينتمون إلى الزاوية الدرقاويةف

واللغة العربية للسكان وتجعلهم يتمسكون باإلرث الثقافي والحضاري وينقلونه لألجيـال 
 .)5(الالحقة

وقد تولى الكثيرمن أفراد العائالت الكرغلية إدارة الزاوية الدرقاوية التي كــان  
  .أنها كبيرا في تكوين النشأ وعامة الناسش

  وقامت هده الزاوية بعدة محاوالت تمردية تجاه األتراك، كالتي قام بها الشيـــخ 
، حيث كان يحرض القبائل الخاضعة للضرائب في منطقة وهران ضد األتراك الشريف

طات علـى وقبائل المخزن المتحالفة معها، مما دفع بالسلطة التركية إلى ممارسة الضغو
  وبإعتبارعائلة مصالي الحاج كانت منتمية لهذه الزاوية، فقد فرت إلـى. القبيلة الدرقاوية

                                                           
(1)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.72. 
(2)-Ibid.,p.19. 
(3)-Ibid.,p.46. 
(4)-Ibid.,pp..20-23. 

  .19،صاملرجع السابق الذكربنيامني سطورا،  -(5)
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 .)1(عادت إلى تلمسان َّمدينة وجدة حيث ولد الحاج أحمد، ثم

ولإلشارة، فقد ظهرت الزاوية الدرقاوية في تلمسان، في منطقة بني 
غربية، وكان سكان تلمسان ، على الحدود الجزائرية المBeni-snassenسناســـان

يتوجهون فــي مجموعات كبيرة لزيارة رئيسها، سي الحاج محمد الحبري والذي كان 
له تأثيرمنتشرفي كل شمال أفريقيا، وحتى إلى المشرق العربي، وقدأسست ملحقة للزاوية 

  .)2(الدرقاوية فــي مدينة تلمسان، تقريبا في نفس تاريخ والدة الحاج أحمد مصالي

ن الحاج أحمد يتصف بسمات اإلستقامة والكرم التي كان لهااألثرالبالغ فـــي وكا
فكان رجال بسيطا وصلبا، وملتزما بالتقليد العائلـي . شخصية الطفل الحاج أحمد مصالي

  .)3(في عدم التعاون مع اإلدارة اإلستعمارية
  كمــــال وكان مهتما باألحداث الدولية الجارية في تلك الفترة ، فتأثربمصطفى 

أتاتورك، حيث كان يأمل من أن حركته سوف تعيد بعث الحضارة العربية اإلسالمية من 
  .جديد وتحرره من اإلستعماراألوروبي

سنة، وهوفي السجن بالجزائـر،  112م عن عمريناهز1938في مارس وتوفي أبوه
 .)4(دون أن يسمح له بحضورجنازته

ألبيه، فهي تنتمي إلى عائلة صاري علي فاطمة، الزوجة الثانية  فتسمىعن أمه أما
وكانت أمـه . حاج الدين، وكانت عائلة كبيرة، وعريقة ومشهورة في تلمسان ولحد اليوم

وقد تربت على إحترام والدها الذى كان قاضيا وعضوا في الزاويـة . ضمن سبع أخوات
. آلخرأيام حياتهاوقد كانت أمه حارسة التقاليد، وعملت من أجل تربية أبنائها . الدرقاوية

   َّومن ثــم. )5(سنة 21م، بسبب مرض، وعمره اليتجاوز1922وقد توفيت أمه في عام
  .تكفلـت جدته برعايته

وأما عن إخوته وأخواته، فماعدا أحمد مصالي وأخته الصغيرة زوليخة، فقـــد 
 تزوجوا جميعا قبل الحرب العالمية األولى، وقد سمح هذا الزواج بإقامة تحالفــات

ولكن بالمقابل شكل عبءا على والد مصالي الحاج الذي تقدم . وتضامنات عائلية جديدة
                                                           

(1)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.la passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.12 
(2)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.23.    

  .96،ص2002الربزخ، منشورات: ، اجلزائر)مسري جعفر:ترمجة(،م1952-1942مذكرات مكافح :روح االستقاللحسني آيت أمحد،- (3) 
(4)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit., p.264.   
(5)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.la passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.11.  
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به السن، ولم يعد قادرا على تلبية حاجات كل العائلة، خاصة وأنه غيرقادرعلــى أداء 
وقد كان التضامن سائدا بين األخوة واألخـوات . )1(األعمال الصعبة والشاقة في الحقول

لصغيرة، وبين مختلف أفراد األسرة الواحدة، هذه هي ثقافة األسرة على مستوى العائلة ا
  .التقليدية

لقد عاشت عائلة الحاج أحمد مصالي في ظروف تميزت بتجذراإلستيطان الفرنسي، 
وتدميرالبنى التقليدية الجزائرية التحتية والفوقية، وإنتشارالفقرواألمية، بسبب الضرائـب 

وهذا مـا . وسيطرة المعمرين على األراضي الخصبة المرتفعة المفروضة على السكان،
  ،)2(كان له أثرعلى الحاج أحمد مصالي

لقد كانت عائلته تقطن في بيت تمتلكه جدته بن كلفات في حي باب الجياد، وهنـاك 
ترعرع الطفل الحاج أحمد مصالي، مع أطفال الحي إلى غاية أن جند في الجيــــش 

  .)3(سنة 20م في سن1918الفرنسي في عام
وقد أقامت عائلة الحاج أحمد مصالي عالقات وثيقة وطيبة مع عائلة فرنسية تقطـن 

فكانـــوا . ،وهي عائلة بسيطة ومتواضعةLes Bretteبجوارها،وهي عائلة لي برات
  .)4(يتعايشون فيما بينهم رغم اختالفهم في الجنس والدين والعادات والتقاليد

ه ــضراللقاءات المسائية التي تجمع أفراد أسرتكان الطفل الحاج أحمد مصالي يح
وكان ينصت ويسمع لكل ما يقوله العم عبــد . وأسرة ممشاوي، وهي عائالت متداخلة

القادرممشاوي، مقدم الزاوية الدرقاوية، عن اإلسالم ومبادئه، ومساوئ اإلستعمار، ومـا 
ى بمكانة في وســط فكان يحظ. يحدث في المغرب األقصى، واإلمبراطورية العثمانية 

وكان الطفل الحاج أحمد مصالـــي .أسرة مصالي، فوجد في ممشاوي النموذج والقدوة
، واإلسـالم، )ص(يتذكرترداد عبدالقادرممشاوي، وبكثرة الكلمات عن اهللا وسيدنا محمد

  .والمكة والشام وكلمات عن المرابطين والمقدسين
أن أدرك أن  َّهذه القضايـا ، إال فهمالطفل الحاج أحمد مصالي لم يوبالرغم من أن 

  .اإلسالم وشخصيته العائلية، ومجتمعه كانوا محل إعتداء وعدوان

                                                           
(1)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj1898-1938,op.cit.,pp.19-20.    
(2)-Jacques Simon,L'immigration Algérienne en France:des origines à l'indépendance,France:  
     éd.méditerranée,2000,p.95.  
(3)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit., p.19.   
(4)-Ibid.,p.31.   
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في كل ثالثة أشهرمن الصيف إلى  وكان الطفل الحاج أحمد مصالي يتجه مع عائلته
صفصاف لإلقامة هناك، فكانت عائلته تمتلك أرضا صغيرة مع عائلة ممشاوي، تستغـل 

، وهذا مايــدل )1(التين والشعير، وهي مصدرالرزق والمعيشة للعائلة سويا، فتقوم بجني
تعود عائلته إلى مدينة تلمسان  َّثم. على  الوضع المزري والصعب لعائلة مصالي الحاج

إلى باب الجياد فـي  لحاج أحمد مصاليبعدما تضمن عدة ومؤونة السنة، ويعود الطفل ا
كما لقي الطفل الحاج أحمـد . ال من نفس الحينهاية شهرسبتمبر، ويلتقي بأترابه األطف
 .مصالي حب جدته له وكذا إخوته وعماته

الطفل الحاج أحمد مصالي طفولته بالمرح واللعب والرياضة في الرحيبة وقد شغل 
  .مع األطفال، وبالتجول في شوارعها العريقة

ديــــن الحياة البسيطةالتي كانت تعيشها عائلة مصالي الحاج والمتمسكة بالَّإن
لذا فقد ساهمـت  .)2(اإلسالمي الحنيف كان لها أثرفي تكوين شخصية الحاج أحمد مصالي

في التأثيرعلى الطفل الحاج أحمد مصالي خالل السنوات األولى  - والديه خاصة –أسرته
فعملت أسرته على تنشئتــه  ،)3(من حياته، في تكييفه مع مجتمعه، وفي اإلرتباط بأجداده

و في جعل الطفل  .ا ما إعتبرأساس حياة أي مجتمع والحفاظ على أية ثقافةوحمايته، وهذ
يتأثردائما بالبيئة وبتحوالتها التي تتعرض دائما للتغيير، فمثال كانت أمه بمناسبة عيــد 
. المولد النبوي الشريف تأمره بالذهاب إلى ضريح سيدي بومدين لطلب المغفرة والرحمة

تقليدية بمثابة حصن وقلعة باإلنية الحضارية، في عالــــم وعليه، كانت العائلة كبنية 
.  )4(اإلستعماروالحداثة التي كانت هدامة للروابط التضامنية، والقيم اإلجتماعية التقليديــة

  لذا، فالنظام األبوي واألسروي كان يلعب دورا هاما في الحياة اإلجتماعية والثقافية فـي 
  .المجتمع التلمساني التقليدي

فنشأ الحاج أحمد مصالي ضمن عائلة ذي طابع أبوي، ومتسلسلة هرميا، وسلطـة  
 فلعبت العائلـة. األب فيها مطلقة، مرتبطة بالوظيفة اإلقتصادية التي يؤديها بسبب دخله

                                                           
(1)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp.. 28-32.     
(2)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.la passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.11. 

  -102،ص1991والتوزيع، املؤسسة اجلامعبة للدراسات والنشر:،لبنان) سليم حداد:ترمجة(، علم اإلجتماع السياسي،موريس ديفرجيه- (3)
     103.  

(4)-Foudil Benabadj,op.cit.,p.301. 
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ودورها اليقتصرفقط على . دورا في المرحلة األولى من حياة الطفل الحاج أحمد مصالي
باها في سياق التفاعل من خالل اإللتقاء باآلخرين، ولمـــا نقل الوالدين للقيم التي إكتس

 .)1(يتعرض له الطفل في مختلف المواقف بما فيه تلك التي تتعلق بالوسط الخاص بالمحيط
م، بفعـل 1908وقد عرفت عائلة الطفل الحاج أحمد مصالي التذبذب في اإلقامة في عام 

 ، وهوفرنسي من أصل إيطالي M.Filaniيفيالن. اإلنتقال إلى منزل آخروهوملك لعائلة م

  .وكان أب الطفل الحاج أحمد مصالي يتولى خاللها إدارة ملكيته مقابل المأوى والغذاء
وقد كان الطفل الحاج أحمد مصالي يقضي العطلة الصيفية في تعلم حرفةالحالقـة، 

يتجاوز  ومارسها مما سمح له بالحصول على بعض النقود والتي ساعد بها عائلته وهولم
سن العاشرة، خاصة وأن أسرته أقنعته في ذلك بضرورة مواصلة العمل والتخلي عـن 

ولكن عائلته لم تدم طويال في هذا المنزل، حيـث . )2(عمل إسكافي متمرن َّالدراسة، ثم
إنتقلوا إلى منزل فـي  َّإنتقلت إلى منزل آخر في الحي الذي كانوا يقطنون فيه سابقا، ثم

ة، وهوملك للعائلة سي الغوتي صاري علي حاج الدين قريبا من الرحيبـة، المدينة الجديد
وأخيرا، عـادت . مكان الطفولة األولى للحاج أحمد مصالي، وكذا تواجد األسرة الكبيرة

عائلته، بعد الحرب العالمية األولى، للحي األول الذي ولد فيه، وهو منزل لعائلــــة 
 قد عرف الحاج أحمد مصالي وعائلته الإلاستقرارفــيوعليه ، ف، )Bardinaud )3باردينو

  .اإلقامة مماأثرعليه في التمدرس
ال أنه لم يستمرطويال   إ الطفل الحاج أحمد مصالي كعامل في مصنع التبغ،وقدعمل 

  .)4(بسبب التشريعات العمالية اإلجتماعية، التي تمنع تشغيل األطفال

   Couetouxج أحمد مصالي علىعائلة كوتـوالحاف َّوأثناء الدراسة اإلبتدائية، تعر
  .الفرنسية، وإحتك بها كثيرا، وقد ساعدته كثيرا في حياته المستقبلية

م، 1908الحاج أحمد مصالي فرض التجنيد العسكري اإلجباري في عام وقد عايش 
  الذي أصبح حديث كل سكان تلمسان خاصة، والجزائرككل عامة، فرفضت العائــالت 

 في الجيش الفرنسي، وذهب بعضهم إلى حد إعتبارذلك مخالفا لإلســالم، تجنيد أوالدها

                                                           
(1)-Duffuy Hutchon,Building character and culture,Praeger:Westport,1999,p.46.  
(2)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp.. 36-40.     
(3)-Ibid.,pp..44 -51.  
(4)-Ibid.,p.58. 
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  .وهناك من هاجرإلى المشرق العربي 
وقد كان لقرارالتجنيد العسكري اإلجباري نتائج وخيمة وكبيرة على الجزائريــن، 

  :فأدت إلى
  خضوعهم التقليدي لمختلفَّإقتالع الجماهيرمن وسطهم الطبيعي ومن ثم - أ        

  .أشكال الهيمنة           
  اإلتصال المباشر بين النظام اإلستعماري والسكان الجزائرين، وهــو- ب        

  .إتصال مؤسساتي، وإقتصادي، وثقافي، ولساني، ولغوي           
  إلى خلق ديناميكية إجتماعية جديدة لدى الجماهير، وترقيتهم بإكتسابهـم- ج        

  .)1()معرفة الحرب وإكتساب الخبرة العسكرية(دةلمعارف جدي            
ونتيجة لهذا اإلجراء الفرنسي، جند الحاج أحمد مصالي في الجيش الفرنسي، على  

غرارالشباب الجزائري آنذاك، فتوجه إلى مدينة بوردو بفرنسا، وبقي فيها مدة ثالثــة 
شه الجزائري المسلم سنوات، حيث مكنته من مالحظة الالمساواة والالعدل بين ماكان يعي

في ريف تلمسان؛ من فقروأمية واستغالل، وريف بوردو حيث يعيش المواطن الفرنسي 
كما تمكن من مالحظة المعاملة الحسنة واإلحترام الذي يحظون بهما . في رخاء وسعادة

  ،)2(في فرنسا مقارنة بالمعمرين في الجزائر، فكانوا يحظون بتقديرهام

الحاج أحمد مصالي من التدريب على إستخــدام ، تمكن وأثناء الخدمة العسكرية
، السالح من ناحية، والتعرف على جزائرين آخرين من مختلف مدن وأرياف الجزائـر

من ناحية ثانية، ومن مختلف المدن الفرنسية مــن فتبدال األفكاروخلقا عالقات صداقة 
وتنظيم حزب  نجم شمـال  ناحية ثالثة، وهذا ماساعده فيمابعد على اإلنخراط في تأسيس

  .ENAإفريقيا
  وإلى جانب هذا شعرالحاج أحمد مصالي باإلحباط واإلضطراب النفسي، بسبــب

  هذا يرمزإلى نهاية الخالفة العثمانية، وهـيَّخاصة وأن. قبول تركيا شروط اإلستسالم 
  .مرحلة نكسة في حياة المسلمين والعرب معا
  ري اإلجباري ، تمكن الحاج أحمد مصالي منوعليه، فمن خالل فترة التجنيد العسك

                                                           
(1)-Mohamed Lakhdar Maougal,Elites Algériennes et conscience de caste,Algérie:éditions  
   APIC,2004,p.48.  
(2)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj1898-1938,op.cit.,p. 96.    
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 اإلحتكاك بالجزائريين اآلخرين بمختلف أصولهم اإلجتماعية؛ من خماسين، وفالحيــن،

، مما أدى الى توظيف عامل )1(وعلى آخرين من مختلف المستعمرات الفرنسية. وعمال  
  .الهجرة في النضال السياسي وفي توعية المهاجرين بالقضية الجزائرية

وأثناء فترة اإلجازة الثانية بتلمسان، زاد إدراكه للظروف السيئة التي كانت تعيـش 
فيها البالد؛ فمن جهة هناك بورجوازية مهتمة بأعمالها وتعمل على الحفاظ على مكانتها 
وعلى ترقيتها داخل اإلدارة اإلستعمارية، فتحالفت مع اإلستعمار، ومن جهة ثانية غالبية 

   .)2(لذي يعيش في فقرمدقع وجهل مطبق كان يبحث عن إحداث التغييرالشعب الجزائري ا
وأمام الوضع المزري الذي كانت تعيشه الجزائروالذي تجلىفي إستيالب األراضي 
من مالكها الشرعيين ومنحها لألوروبيين، وغياب الحريات، وتطبيق قانون اإلنديجينـا، 

زاألزمة اإلقتصادية الناتجة عن الحرب وإستغالل العمال، وتزايد النموالديمغرافي، وبرو
م، 1921-1920العالمية األولى، وضعف المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف في فترتي

في  %60م والتي أدت إلى ظهورالمجاعة، وإنخفاض في إنتاج القمح ب1923-1922و
  فضالعن اإلقتصـاد. )3(ظرف سنتين، وإرتفاع مستوى المعيشة والذي مس حتى األجراء

زائري الذي كان طيلة اإلحتالل الفرنسي إقتصادا إستعماريا يخدم مصالح األقلية من الج
م، وكان سنــه 1923المعمرين، قرر الحاج أحمد مصالي الهجرة إلى فرنسا في أكتوبر

  .سنة، وهنا بدأت مرحلة جديدة وهامة في حياته النضالية 25حينها ال يتجاوز
، والسكان الجزائرين عامة، بفعل هـذه إن هجرة الحاج أحمد مصالي بصفة خاصة

  العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية قد أدى الى إختالل في التوازن السكاني بين السكــان
  وقد كانت المناطق األشد فقرا هي األكثرتصديرا للمهاجرين؛.)4(الجزائريين واألوروبيين 

  

                                                           
  .28- 25 ،صاملرجع السابق الدكربنيامني سطورا،-  (1)

(2)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj,op.cit.,p.104.      
(3)-J C.Vatin ," Conditions et formes de la domination coloniale en Algérie (1919-1945) , 
     Revue Algérienne des Sciences Juridiques,Economiques et Politiques,volume ΙX,numéro  
     4 ,decembre1972,p.876.                                 

  .429 ،ص1993ات الوحدة العربية،مركزدراس: ،لبنان1،طاحلركات الوطنية واإلستعماريف املغرب العريبأمحد مالكي،-  (4)
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 . )1(المراكزالتقليدية للهجرة وتلمسان، وقد كانت هاتين المنطقتين بمثابة كمنطقة القبائل،
الهجرة، والنزوح إاى المدن لم يعوضا بإنشاء وظائف جديدة، وال بإعادة َّفضال على أن

  .)le Déracinement)2تولي الوظائف الشاغرة، مما أدى إلى اإلقتالع
كانت للهجرة وإلى زمن قريب، وظيفة أساسية تتمثل في إعطاء المجتمع الفالحـي  كما 

يش واإلستمرارية، ولكن تغيراألمروأصبحت غاية في حد ذاتها، فلم تعـــد وسائل الع
خاضعة للفالحة كقاعدة للجماعة، بل أصبحت فرصة للقطيعة مع الفالحة والجماعــة، 

  .ولكن األمريتعلق بفئة قليلة
من نتائج تدويل اإلنتاج والتبـــادالت وقد إرتبطت الهجرة بتطورالرأسمالية، إذ  

ي إطاراإلقتصاد العالمي الرأسمالي، وتوسيع إستعمال قوة العمل، مع نشــأة التجارية ف
وأصبحت قوة العمل سلعة، تستورد وتصدر كالبضاعة علــى . وتطورالهجرات الدولية

ونظرا لوضعية فرنسا الخاصة المحرومة من قوتهــا . أساس الحاجة وقوانين اإلقتصاد
فالغالبية العظمى من هؤالء هم من الجزائريين .)3(البشرية، أجبرت ألن تصبح بلد الهجرة

المسلمين الذين تعرضوا لمصادرة أراضيهم بعد مختلف اإلنتفاضات الشعبية ، خاصة مع 
غالبية المهاجرين الجزائريين المسلميـن َّوفي هذا، فإن. إنتفاضة الشيخ محمد المقراني

جياللي بن عمران،  فحسب. ينحدرون من هذه المناطق التي تعرضت لمصادرة أراضيها
المهاجرين األوائل من الجزائرإلــى َّالذي يذهب في نفس رأي عبد الحميد زوزو، فإن
. )4(مهاجرا1500م حوالي 1913-1907فرنسا هم من منطقة القبائل، وبلغ عددهم ما بين

وفيما بعد، فقد كانت مدينة تلمسان، وتحديدا ندرومة من بين المناطق المصدرة لليـــد 
 .ة، بسبب تزايد الفقر، وتزايد النموالديمغرافيالعامل

                                                           
  .25-24 ،ص1976الشركة الوطنية للنشروالتوزيع،:اجلزائر ، بفرنسانيدور املهاجرين اجلزائريعبد احلميد زوزو، - (1)

  .27- 24،ص  نفس املرجع: للمزيد أكثر حول احصائيات وعدد املهاجرين، أنظر-         
    -Abdelkader Belkhodja,"l'émigration Algérienne et ses Problémes",These Doctorat,  
      Université  Paris pantheon  Sorbonne: Science humaines,1975,p.450.                        
(2)-Amrane Ben Younes "Emigration et société:un village de Kabyle",Université d'Alger, 
     Institut des Sciences Juridiques Politiques et Administratives,Mémoire pour le Diplôme 
     d'Etudes Supérieures de Sciences Politiques,juin 1977.,p.27.  
(3)-Kamel Bouguessa, Aux Sources du Nationalisme Algérien,Alger:Casbah éd.,2000,p.161.   
(4)-Djilali Benamrane,L'émigration Algérienne en France (passé, présent, devenir) , Algérie:  
     SNED,1983.,p.26. 
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  وتعبرالهجرة سياسيا عن رفض الواقع القائم،وعن رفض اإلستعمارالفرنسي ، وعن   
تطورالرأسمالية الصناعية والزراعية في الوطن األم التي كانت بحاجة لليـد العاملة 

تشكل رهانا سياسيا فأصبحت الهجرة . الرخيصة إلستخالف العمال اإليطاليين المضربين
بين مختلف القوى السياسية المتصارعة في الوطن األم ومناوبها في الجزائر، والمتمثلة؛ 
في الحكومة من جهة، والنقابات العمالية من جهة ثانية، وفي الجزائرممثلة في المعمرين 

ـدي وقد كانت لهذه الهجرة آثارا سيئة على اإلقتصاد الفالحي التقليـــ. من جهة ثالثة
ن المهاجرين إلكتساب يولكن في نفس، كانت وسيلة إيجابية للجزائري. والمتطورللمعمرين

كما سمحــت . الوعي السياسي، والوعي بالذات، ومقاومة اآلخرالمتمثل في المستعمر
  .للجزائريين بشراء األراضي التي صودرت، أو تعرضت للرهن

، التي عرفها Couetouxكوتووبمجرد وصوله إلى باريس، توجه إلى منزل السيدة 
  .Emilie  Busquantبوسكان. بتلمسان، وعرفته باآلنسة إ

الحاج أحمد مصالي يتكيف مع بيئــــة وبعد أشهر من وصوله إلى باريس، بدأ 
 .المجتمع الفرنسي، مع الحفاظ على إنيته الشخصية وأصوله وتقاليده العربية االسالميـة

في وسط الفرنسيين، وهذا بمساعدة السيدة  نسيجوبعدها بدأ في العمل في مصنع ال
نتقل للعمل في مصنع الحديد، ولكن بسبب خالف مع مسؤوله إَّ، ثم)Couetoux)1كوتـو

. )2(كعامل في منزل للخياطةَّتاجرمتجول، ثمَّتوقـف وإنتقل للعمل في محل للقبعات، ثم
ة الصغيرة التجارَّ، فإنCharles Robert Ageronوحسـب المؤرخ شارل روبيرأجرون

عمارالذي كان عامل في التجارة،  كانـــت تجذب النخبة من البروليتاريا، كعيماش
 .)3(والحاج أحمـد مصالي وبانون أكلي كبقالين متجولين

الحاج أحمد مصالي لإلحتكاك بالعمال الفرنسيين والعرب مــن عاد  وفي المهجر،
يطرة اإلستعمارالفرنسي، وكــذا المشرق العربي، واألفارقة الذين كانت بلدانهم تحت س

. الفيتناميين، وبدأ يحتك بهم ويحث في الجزائريين روح الوعي السياسي ويتفاعل معهـم
 فشعرفي المهجرعلى غرارالجزائريين اآلخرين بالحس الوطني ، وبشخصيتهم الخاصـة

                                                           
(1)-Jacques Simon, Messali El-Hadj 1898-1974.la passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.37. 
(2)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp..139-151.    
(3)-Charles Robert Ageron,"émigration et Politique:l'ENA et le PPA",dans les Mémoires de  
     Messali Hadj1898-1938,op.cit.,p.275.      
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بين ضفتي  المتميزة، وبالحنين للوطن، وللوالدين، وللعائلة، بفعل البعد المكاني والزماني
  : البحراألبيض المتوسط، وهوماعبرعنه الشاعر سليمان عازم

  
  .أتذكر كاليوم،عندما جئت

  .عندما حملت حقائبي
  .إتبعني من أحب
  .-معا- أمي وأبي اإلثتين

  .هما يبكيان، وأنا حزين
  .لما تفارقنا وتركتهما هناك

  .وكأني شبه ميت
 .لما حاصرني البحرهناك

Cfigh am assa  mi druhagh. 
Mi dra fdha ti balizin. 
Dfreni yid widak hemmlagh. 
Yemma akd vava thi sin. 
Nihni tsrun ma dnekk hznagh. 
Mi d nemsefraq djigh than ddin. 
Amzun d lmut ayi mmuthagh. 
Mi yid iher lbher akin(1). 

واإلجتماعي،  فهذه األبيات تعبرعن مشاعرالحزن واإلحباط واآلالم والعذاب النفسي
خاصة وأنهـم .(*)وعن الفراق العائلي الناتج عن الغربة، وهوأمرعاناه المهاجرين األوائل
هذه المعاناة  إال.يتجهون إلى بلد ومجتمع آخرمختلف من حيث الحضارة، والثقافة، والدين

  .تحولت إلى قوة
   ، فالمهاجريــــنLouis Masignonوفي هذا، فحسب لمستشرق لويس ماسنيون 

                                                           
-Slimane Azem,Tamurt iw aazizen )وطين العزيز ( ,CD,Alger Soli music,2000      - (1) 

  ذي عرب عنه مارتان إيفانس بالذاكرة الشعبية، إذ ليس لدى هؤالء األفراد من مسلك آخر لتسجيل التاريخ الشعيب، سوىهذا الشعر هو ال– (*)
    Francoوقد عرف هذا التاريخ الشعيب الرواج يف القرن التاسع عشر، وهو مامت خالل احلرب األهلية بإسبانيا يف عهد فرانكوا. الشعر      
  شية بإيطالياوكذا يف عهد الفا     

-Martin Evans,The Memory of resistance:Jrench opposition to the war(1954-1962); 
  Oxford:Berg publishers,1997,pp..9-10. eron,"émigration et Politique:l'ENA et le  
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فالجزائري لما يهاجرإلى . الجزائريين كانوا يتكتلون على غرارما كانوا عليه في وطنهم
  ، ويتضامـن ) 1(فرنسا، يبحث عن أقارب له  وعن مهاجرين مثله من عائلته ومن قريته

فهــم . والقبلية والمحلية على أساس الدم إنتاج التضامنات العائلية ويتعاون معهم إلعادة
ق إجتماعي مختلف عن ذلك القائم في فرنسا، والذي يتبنى ظـــروف يجتمعون في نس

الرأسمالية والمجتمع الرأسمالي القائمة على الحياة العصرية المرتكزة على اإلستقالليـة 
والفردية، فلم يبق للفالحين المنقطعين أمام صعوبة التكيف في هذا المجتمع الرأسمالـي 

إلجتماعي القائم في الجزائر، على أسس تقليدية، فـــي عادة إنتاج التنظيم اإَّالجديد إال
التعاون، والخضوع واإلحترام، والسلوك، وتجنب المحرمات، واإلنصهار في المجتمـع 

  .(*)الفرنسي
 Emilieباألنسة ايميلي بوسكــــانوفي هذه الفترة، تزوج الحاج أحمد مصالي 

 Busquantوجنينــة) م1930ويليةج8المولودفي(،حيث أنجبـت له ولدين هماعلي(**) 

م، ولم يسمح للحاج أحمــد 1953وتوفيت زوجته في. )2( )م1938أفريل16المولودة في(
   .)3("مصالي الذي كان في اإلقامة الجبرية بالذهاب لزيارتها

 وانــــج 4وعلى الرغم من بقائه في ديارالغربة إلى غاية وفاته في فرنسا في
  .الغربية، فإنه بقي متمسكا بتعاليم اإلسالم؛ قوال وعمال ، ومواكبته للحضارة(***)م1974

وخالصة القول، كانت حياته حافلة وغنية بالمواقف الشجاعة واآلراء الجريئــة، التي 
 .لوالها لماظهرشيء إسمه اإلستقالل والمطالبة بالسيادة الوطنية

 
                                                           

          . 30 .،صاملرجع السابق الدكر عبد احلميد زوزو، - (1)
  ، فكان يتحدث معهم عن Bouchaيف مقهى السيد بوشا Diderot كان يلتقي مع سكان تلمسان يف شارع ديدروفاحلاج أمحد مصايل- (*)

 .ظروف العمل والعنصرية واألجور وقانون االندجيينا      
     -Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.130.   

                                                    .وق وإجتماع القريةفاملقهى يف باريس حلت حمل الس –      
  فسمي مطــار...وهذا ما بدأ يظهر يف جزائربداية األلفية الثالثة...كالمها اليزاالن يناضالن يف ديارالغربة من أجل اعادة االعتبار لوالدهم-  (**)

  .وتنظيم ندوات...زناتة بتلمسان مبصايل احلاج      
(2)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit., .,p.129.                                                          
(3)-Ibid,p.7.                        

  .م مبقربة تلمسان7/6/1974مت دفنه يوم - (***)
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  :نشأته التعليمية والدينية -
  

مد مصالي سن السابعة،قرر والداه تسجيله في لحاج أحبعد مرحلة الطفولة، وبلوغ ا
  .المدرسة الفرنسية بمدينة تلمسان، التي كانت تضم أربعة مدارس إبتدائية وإكمالية

وقد كانت مدينة تلمسان التابعة لعمالة وهران تتمتع بمدارس هامة لتعليم السكـان، 
وهذا يعود أساسـا . مقارنة بالمدن األخرى التابعة لنفس العمالة، كمعسكروسيدي بلعباس

 .)1(لعدم التوازن الجغرافي في توزيع المدارس في الجزائر

ذي ــكان لوالداه اإلختيار بين المدرسة الفرنسية والمدرسة القرآنية في الحي ال وقد    
فأمه كانت ترى أنه من األحسن أن يوجه إلى المدرسة العربية ثم يتعلم . تسكن فيه العائلة

وبعد نقاش . فكان يرى أنه من األجدرأن يسجل في المدرسة الفرنسية أما أبوه. حرفة ما
، وذلك لعدة أسباب، أنه يتعلم (*)طويل بين األب واألم تقررتسجيله في المدرسة الفرنسية

يمكنه تعلم اللغة العربية الحقا، وفيما بعد يمكنه أن يخلق وضعية حسنة َّثم َّالفرنسية أوال
للغة الفرنسية يمكنه الدفاع عن نفسه وعن الجزائرين، ويمكن  وبتعلم ا. لنفسه في المستقبل

فوالداه كانا يطمحان إلى الحصول على . )2(أن يكون مترجما بين الجزائريين والفرنسيين
  .الترقية اإلجتماعية، وفي أن يكون إبنهما من الفئات الوسيطية

م 1930في  %8.9م إلى1889في %2وقد إرتفعت نسبة تعليم السكان الجزائرين من
إال أن هذا وبشهادة المؤرخين النزهاء فإن التعليم قبل اإلحتـالل . م1954في  %15وإلى

  .(**)الفرنسي كان يفوق هذه النسبة بمافيه النسبة الموجودة في فرنسا ذاتها
م يتم في ظل سبعة سنوات، أي من ستة سنـوات 1898وكان النظام التعليمي لعام
، Préparatoireالدروس التحضيريــــة :ثالثة مراحل إلى ثالثة عشرسنة، وذلك وفق

، وبعدها يتم الحصــول Moyens، والدروس المتوسطةElementaireوالدروس التكميلية
  .على شهادة الدراسات الخاصة

                                                           
(1)-Fanny Colonna,Instituteurs Algériens 1883-1939,Alger : O.P.U,1975,p.46. 

  . وإن كان الطفل احلاج أمحد مصايل قد دخل أوال الكتاب العريب جبامع سيدي الوزان، وحفظ عدة أحزاب -  (*)
  ،2،طوثائق وشهادات لدراسة تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية: م1937-1926جنم الشمال اإلفريقي حممد قنانش وحمفوظ قداش،-         

 .70 ،ص1994ديوان املطبوعات اجلامعية،:اجلزائر              
(2)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp..27-28.                                                     

               .إرجع اإىل الفصل التمهيدي - (**)
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  التي هـي ، Descieuxوبعد موافقة العائلة،أخذ أحمد مصالي إبنه إلى مدرسة ديسي
. مون عرب وفرنسيونلمع ويوجد بها والفرنسين،تلمسان مفتوحة لكل العرب  مدرسة في

فدرس السنة التحضيرية، وإجتازإلى السنة الثانية التكميلية، وكان والداه يشجعونه علـى 
  :مواصلة الدراسة رغم العقوبة التي كان يتعرض لها في القسم، فكان يقول له والده 

ظلومين، يجب عليك ،وتدافع عن الم-أي الفرنسيين–لكي تعيش مع هؤالء األفراد "
  ".تعلم اللغة الفرنسية، وترك األموراألخرى هللا 

لحاج أحمد مصالي من تعلم مبادئ اللغة الفرنسيــــة؛ اوخالل المدرسة تمكن 
م، عرف 1908أنه في عام َّإال.كالحروف، ودراسة األصوات، وتكوين الجمل، والحساب

  . )1(تغييرعائلته لمكان السكـن لحاج أحمد مصالي التذبذب، بسبباالمسارالدراسي للطفل 
  .الفرنسية على تعلم Filaniفقد شجعه إتصاله المباشربالعائلة فيالني ولإلشارة،

ة ـــه يأخذه عند زميله سي سعيدي لتعلم حرفوالدوأثناء العطل المدرسية، كان 
  . الحالقة
رأن ال يعــود ونظرا للفقر الذي كانت تعانيه عائلته، لصعوبة حالتها المادية، تقر      
  .لحاج أحمد مصالي إلى مقاعد الدراسةاالطفل 

لكـل  -وبكل تحفظ- ويتضح من هذا كله، أنه رغم أن التعليم كان إجباريا ومجانيا
فئات المجتمع الجزائري، فإن الغالبية الساحقة لم يسعفها الحظ بسبب الظروف الماديـة 

رة من أبناء القياد والباشاغات،وأفراد وبهذا فقد إقتصرالتعليم على الفئة الميسو. الصعبة
  .الطبقة األرستقراطية الريفية

، فبعد مغادرة الطفل الحاج أحمد Benjamin storaوحسب المؤرخ بنيامين سطورا 
إدماجه في مدرسة مخصصة للشباب الجزائري، يتم تلقينهم  َّمصالي لمقاعد الدراسة، تم

، وتفادي توجيههم إلــى )2(في الورشات العمل في األراضي الفالحية واألشغال اليدوية
  .الوظائف الحكومية

 Pierreلحاج أحمد مصالي للمدرسة يعبرعن ما يسميه بياربورديـواإن ترك الطفل 

Bourdieu  بعدم المساواة بين مختلف الفئات اإلجتماعية أمام المدرسة حسب األصــل
                                                           

(1)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp..35-37. 
  .22،ص املرجع السابق الذكربنيامني سطورا، - (2)
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لدخول إلى التعليم العالــي لذا فالتعليم المدرسي يمارس اإلقصاء، وفرص ا. اإلجتماعي
نتيجة لإلنتقاء الذي يتم خالل المسارالمدرسي بصرامة غيرعادلة حسب األصل  َّماهوإال

 .)1(اإلجتماعي لألفراد، فالبنسبة للطبقات الفقيرة، فيتعلق األمرباإلقصاء

العودة روبعد سنتين قضاها في العمل، إنتقل فيها بين مختلف الحرف واألعمال، قر
عد الدراسة وهوفي سن الخامسةعشر،أي رغم تجاوزه لسن الدراسة، فكان يطمح إلى مقا

إلى التعلم وتثقيف نفسه للحصول على شهادة نهاية الدراسة كإنديجيني، وقد تمكن مــن 
واإلنشـاء  -خاصة في الفرنسية التي ساعدته كثيرا فيما بعد -تحسين مستواه ومعلوماته

  .)2(أنه لم يتمكن من اإلستمرار، فترك المدرسة َّراسة إالورغم إرادته في الد. والجغرافيا

لحاج أحمد مصالي كثيرا بمعلميه،خاصة المعلم سي محمد بوعيـاد، االطفل لقد تأثر
الذي ال ينظم نفسه يصبح حتما خادم :"منه هذه الوصاية التي أصبح يرددها كثيرا  فإحتفظ
ا كنت معلما سوف أعلم لألفراد صرف إذ:" هذا جعله يقول للمناضلين الحقا. )3("المنظم
 .)4(" "نظم نفسك"الفعل

  لحاج أحمد مصالي في المدرسة ، يدرس شعرالفرنسي جون أيكاراالطفل وقد كان 
Jean Aicard وكان معلمهم يكلمهم عن عظمة فرنسا وقوتها، فضال عن تلقينهم النشيـد ،

فضال عن تعليمهــم . la Lorraineو la Marseillaiseالفرنسي المرسياس واللوران
، الفرنسي يجب أن يموت، ومن )أي فرنسا(من أجلها:" التضحية من أجل فرنسا، بالقول

لحاج أحمـد ا أن هذه األفكارلم تؤثركثيرا في الطفل َّإال. )5("أجلها العربي يجب أن يموت
عيا في مصالي، بفعل التنشئة التي تلقاها في العائلة وفي الزاوية الدرقاوية، بل جعلته وا

  .بداية األمر
  ل ـوقد ساعدته مختلف األعمال التي قام بها من تحسين وتطويرتعليمه، وذلك بفض

  .إحتكاكه اليومي بالفرنسيين المحتلين

                                                           
(1)-Pierre Bourdieu,les Héritiers,France:éd.Minuit,1966,pp..11-12.  
           
(2)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.71.     
(3)-Ibid,p.72.      

  .م، على الساعة التاسعة ونصف صياحا2004جانفي  20،بفقر مرتله باجلزائر العاصمة، يوم حوار مع أمحد مهساسيف – (4)
(5)-Ibid.,p.76.   
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  لحاج أحمد مصالي منذ فتــرةاوفضال عن هذا التعليم الفرنسي، فقد كان الطفل 
 ائلته على زيارة الزاويـة الطفولة وقبل دخوله المدرسة الفرنسية، يتردد بإستمرارمع ع

  :الدرقاوية، التي تعد بمثابة
مدرسة كبرى، تقع عادة في المناطق غيرالحضرية، وهي ذات نظام داخلـــي،  "

وتمول ...يتلقى فيها الطلبة دروسا لغوية ودينية، وبعض المبادئ في العلوم والرياضيات
  .)1("من أمالك موقوفة عليها من طرف بعض المصلحين

المؤرخين العرب المسلمين  َّفإن -أب الزاوية-ن تاريخ هذه المؤسسة الدينيةوأما ع
ساكنا في المكة والمدينة المنورة دخلوا اإلسالم،  90َّيرجعونها إلى أول الهجري،حيث أن

). ص(وإجتمعوا وتعهدوا فيما بينهم بأن يبقوا أوفياء لما قاله اهللا عزوجل والرســـول 
عالقات فيما بينهم، وإكتساب معارف جديدة في الدين،وأعطوا فشكلوا جمعية هدفها إقامة 

  .)2(ألنفسهم إسم التصوف
من غار حراء مكانا للعبادة ) ص(وإن كان التصوف قائماقبل ذلك،إذ إتخذ الرسول 

 )3(بعيدا عن الناس،والخلفاء الراشدون كانوا يميلون إلى البساطة والزهد في الدنيا والعبادة
  . أثير على الزاوية الدرقاوية وعلى الحاج أحمد مصاليوبالتالي كان لهم ت

المرابطون يجمعون بين العبادة والجهاد، والدفاع  َّوأما في المغرب العربي فنجد أن
وقد نشأت هذه الحركة المرابطية في شمال إفريقيا، من خالل حركة . عن أرض اإلسالم

كانت تجمع بين األعمــال الرباطات التي إمتدت من أقصى المغرب إلى اإلسكندرية، و
التي تغذي الروح على منهج من المرابطة الجهادية، وأعمال من الوصال اإلجتماعــي 

وقد حققت الرباطات دورها الدفاعي، وكانـت . بمباشرة التعليم والتربية العامة للمسلمين
  . )4(ملجأ للمقاومة

  محاطة بشبكة متماسكةكونها  20و 19وما يالحظ على البيئة المغاربية في القرنين 
                                                           

  .62،ص1981الشركة الوطنية للنشروالتوزيع،:زائرالتعريب بني املبدأ والتطبيق، اجلأمحد بن نعمان، -  (1)
(2)-Charles Brosselard, les khouanes de la constitution des ordres religieux musulmans en   
     Algérie ,Algérie:imprimerie de A.Bourget ,1859,p.29.                                                   

 ،1976،اجلزائردارالقرافيكي للطباعة والنشر،لعثماين، نشأة املرابطني والطرق الصوفية، وأثرمها يف اجلزائر خالل العهد اخمتارالطاهر فياليل-  (3)
  .11ص      
  ،جامعة اجلزائر،كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، أطروحة دكتوراه الدولة، "احلياة الفكرية باألندلس يف عصراملرابطني"حممد األمني بلغيث،– (4)

  .123-142،ص 2003قسم التاريخ،      
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التي تتدخل في كل النشاطات اإلقتصاديـــــة   -أي الزوايا-من هذه المنازل الدينية
فالزوايا في المغرب األقصى كان لها تأثيرعلى األفراد في الغرب . واالجتماعية والثقافية

ماأن ك. أثرها حتى إلى الشرق الجزائري وإلى تونسَّوالزاوية الرحمانية إمتد. الجزائري
هناك بعض الزوايا المتواجدة في كافة مدن الجزائرمن شمالها إلى جنوبها، ومن شرقهـا 

  . إلى غربها
إنتشارالزوايا في األرياف وتراجعها في المدن يعودأساسا لسيطرة المعمريـن َّإن  

الذين إستولوا على األراضي الخصبة في المدن وضواحيها، بمافيها األراضي التركيـة،  
  .الحبوس، وهذه تعد من الموارد المالية للزوايا وأراضي

وقد كانت كالزوايا األخرى،تتحصل على المواد الغذائية،والمواد المحلية كالحبـوب 
  والقمح، والهبات والمنح، من األفراد المنتمين إلى الزاوية ومن الزائرين، ومن عائـدات

وهذا تشبيهـا - يوم الزردة -لفضال على أنه ينظم سنويا يوما لإلحتفا (*)أراضي الحبوس
كما يأتـون  بأيام الحج للمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيلتقي األفراد القريبين للزاوية،

  .من مختلف المناطق، فيقدمون الهدايا والمنح والهبات للولي الصالح
 ، كانت الزوايا في عـامCoppolaniوكوبوالني  M.M.Depontديبان .م.وحسب م

راجـع ()2(ل على الموارد المالية من الصدقات وحقوق التعليم والزياراتم، تتحص1895
  ). 2:الجدول رقم

 ريــن. الذي يعد المالك للزاوية، ويأتي في المقام األول حسب ل -ويعد المرابط
L.Rinn -وقد كانت قوة المرابط ترتكزعلــى . ، الوريث الديني للولي أوالشريف الجد

  :ثالثة شروط أساسية هي
    

  . الثروة المالية - 1            
                                                           

  تتمتع الزوايا واجلمعبات الدينية مبمتلكات احلبوس ، و بعد اإلحتالل إختذت فرنسا إجــراءات    Ernest Layerحسب إرنست الير-  (*)
  مجع وربط ممتلكـات   َّم،مت1848أكتوبر  3م،و1830ديسمرب7إذ من خالل مراسيم. م1830جويلية5معارضة لشروط اإلستسالم يف       
 : على الزوايا،وهذا ماترك نظرة سيئة يف صفوف األهايل ،للمزيد يف هذا أنظراحلبوس مبلكية الدولة،لتضييق اخلناق       

en  Confréries religieuses et Marabouts leur état et leur influenceErnest Layer ,-                      
 -,France:impriAlgérie:notes sur le panislamisme et la géographie Equatoriale      

                       merie Gagniard,1916,p.24.                                                                                                               
(2)-Ibid.,p.25. 
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  . الشهرة الدينية - 2            
  .    اإلنتماء إلى سلسلة الشرفاء واألولياء الصالحين - 3            

وإذا نقص شرط من إحدى هذه الشروط الثالثة، فإن وضع السيد المسيرللزاويــة، 
لعب دورا كبيرا وهاما في بقــاء وعليه فالموارد المالية ت. )1(قل تأثيره على التابعينسي

  .وإستمرارية الزاوية وفي القيام بمهامها وأدوارها الحضارية والثقافية
وكانت هذه الزوايا الدينية تنشط على العموم في األرياف والمناطق الجبلية بعيـدا 

  .عن حصار السلطة المركزية القائمة في المدن الحضرية
ورالذي يمكن أن تلعبه الزوايا الدينية ضدهــا، ولما أدركت السلطات الفرنسية الد

.  ضرب بعضها ببعـــض -في أحسن الحاالت –قامت بكل الوسائل للقضاء عليها أو
كانت في الجزائرالعاصمة  Charles Robert Ageronفحسب المؤرخ شارل روبيرأجرون

ـرف ال بدأ القضاء عليها تدريجيا في ظـ َّم، ثم1830زاوية مستقلة في عام 12حوالي
  .)2(م1862في عام -وبكل تحفظ-سنة، ومن القضاء عليها نهائيا 32يتجاوز

كما تركزت السياسة الفرنسية على إضعاف الميكانيزم اإلجتماعي التقليدي، بنزع 
نزعت  أراضي  َّثم. نزع تأثيرهم التقليدي على األفرادَّالقضاء من الجماعة، ومن ثم

أن هذه السياسة َّا ، وتحالفت مع البعض اآلخر، إالالحبوس التي تستغلها الزوايا إلضعافه
في َّين لإلندماج السياسي والثقافي تميلم تأت بنتائج مطلقة، إذ مقاومة األهالي الجزائر

  .)3(اإلطارالديني
 فكان مصالي الحاج يتوجه غالبا إلى الزاوية الدرقاوية لإلحتكاك بها، وكانت تعقـد

وكان يلتقي بالشيخ بن يلس الذي كان يلقنه مبـادئ  إجتماعاتها كل يوم الخميس واألحد، 
الزاوية الدرقاوية؛ من رفض الالعدل ، ومكافحة الظلم حتى وإن إقتضى األمرإستخـدام 

وكان الحاج أحمد مصالـــي . السالح، وتقديم التضحيات، والكفاح ضد األعداء الكفار
ل الذي يجب إتباعه، فيرد يستشيرمقدم الزاوية حول التجنيد العسكري اإلجباري والعم

 َّعليه بدعوة اهللا الرحمة والمغفرة والمساعدة، وأن اليقنطوا من رحمــــة اهللا، وأن

                                                           
(1)-Mahfoud Smati,Les élites Algériennes sous la colonisation,Paris:Maison neuve et  
    Larosse, 1999,pp..142-143.    
(2)-Juliette Bessis,Maghreb:la traversée du siécle,France:éditions L'harmattan,1997,p.60. 
(3)-George A.Taliadoros,La culture politique Arabo-Islamique et naissance du Nationalisme  
     Algérien 1830-1964,Alger:SNED,1985,p.45. 
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وقد ذهبت هـــذه . مشكالتهم ستجد حال بطريقة أو بأخرى، ويدعوهم بالتحلي بالصبر
 الزاوية إلى حد ضمان المؤمنين السعادة في الدنيا والجنة في األخرة، على أســاس أن

وقد إستمرالحاج أحمد مصالي .اإلسالم له مهمة أولى في توجيه اإلنسان نحوطريق اإلنقاذ
  .)1(في التعود على الزاوية الدرقاوية حتى بعد إنتهاء تجنيده في الجيش الفرنسي

دورا كبيرا في تنشئة وصقل شخصية الحاج أحمـــد  فقد لعبت الزاوية الدرقاوية
، كما تشبع أيضــا )2(التي تحكم عالقات الرجال بالنساء القواعد الرشيدةَّفتعلم. مصالي

فكانـت . بالقيم العربية اإلسالمية األصيلة، ونشرالحرية والعدالة في المجتمع الجزائري
الزاوية ملجأ للروح اليائسة والمطمئنة في آن واحد، وحصنا للمجتمع الجزائري الــذي 

والتقهقرالتي شجعها أوعلى األقـــل حاصره البؤس وأنواع عديدة من مظاهراإلعتداء 
فأصبحت الزاوية كمركزلتعليم القيم الدينية اإلسالمية، وكمركــز . )3(ساعدهااإلستعمار

لتنظيم كل المقاومات ضد اإلستعمارالفرنسي، وإن كانت هناك زوايا أخرى تواطئت مع 
  . المستعمرالفرنسي

إلقاء المحاضـــرات  وفي سن السادسة عشربدأ الحاج أحمد مصالي يشارك في
وتنظيم المناقشات حول األحداث الجارية والحالية والتي تتم في الزاوية الدرقاوية وربط 

  .الصالة باألمربالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة المحتل األجنبي
وفضال عن الدراسة، كان مهتما بالرياضة، وبالخصوص رياضة الجمبازوالعـدو، 

  .وحضرنفسه للمنافسة الجهوية وإنضم إلى نادي تلمسان،
كثيرا الحاج أحمد مصالي في تعلـم  Couetouxولإلشارة، فقد ساعدت عائلة كوتو

الجغرافيا والتاريخ، حيث تكفلت به، وساعدته في تحسين مستواه في إتقان اللغــــة 
  .فأصبحت بمثابة المدرسة الثانية. )4(الفرنسية، وفي إكتساب الثقافة العامة

                                                           
(1)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.83.    
(2)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.19. 

 .16 ،صالذكر السابق املرجعأمحد، آيت حسني-  (3)
(4)-Jacques Simon,L'immigration Algérienne en France:des origines à l'indépendance,op.cit. ,  
     p.95.    
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د الحاج مصالي للخدمة العسكرية بمدينة بوردو بفرنسا، كان يقرأ كثيرا وعند تجني
، "الزمان"التي تنشرمعلومات عن الجزائر، وجريدة " جنيف"الصحافة الفرنسية، كجريدة 

ا الكتب الفرنسية التي تمجد الحريات والحضارات االنسانية، كما شجعه الضابــط ذوك
سالم، فقـد إلديقا لمصالي وكان محبا لتركيا ولعلى القراءة، وقد كان ص M.Alisأليس.م

ذي كتب كثيـرا ال P.Lotiو بيارلوتي A.Mussetعرفه بالكتاب الفرنسين، كألفريد موسي
كماإلتحق بجامعة بوردو في المدرسة الوطنية للغات الشرقية كمستمع حر، له . عن تركيا

ة العربية حول المغرب حق المشاركة في المحاضرات العامة، وفي متابعة الدروس باللغ
. إال أنه لم يدم طويال لكونها بعيدة عن طموحاته السياسيـة. )1(العربي والمشرق العربي

، Jean Jacques Rousseauذا، فقد كان معجبا بالفيلسوف جون جاك روســووبموازاة ه
 .)2(مفكرالثورة الفرنسية، مما شجعه في أن يكون ثوريا

، وهي جريدة الطبقـــة "اإلنسانية"شيوعي الفرنسيكما كان يقرأ جريدة الحزب ال
، وقـــد ومساندتها لها لعاملة، تهتم بمطالب العمال، والشعب والفقراء وبحرب الريفا

في الحاج أحمد مصالي، فضال على تطرقها للمواضيع " الفقراء"، و"العمال"أثرت كلمتي 
  .)3(المتعلقة بالمشرق العربي واإلسالمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp..97-98.     
(2)-Ibid.,p.213.    
(3)-Ibid.,pp..107-113.           
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  :ته الوطنية واألخالقيةنشأ -
لقد تبلورت فكرة الوطنية عند الحاج  أحمد مصالي في مرحلة طفولته، حينما كان 

: إغتظى وغضب، وقـال والده يعمل حارسا في الليل، وبدخوله للبيت في يوم من األيام 
  .)1("عندما أفكرفإني أفكرفي أولئك الذين سرقوا بالدنا"

مسلوب ومحتل، ويجب تحريره من المستعمــر هنا تفطن مصالي وأدرك أن بلده 
  . الفرنسي

األراضي المتواجدة حولهم والتي يملكهــــا  إستيالبكما كان والده يحدثه عن 
ين الذين صودرت ملكيتهم، وإستمر ذات مرة يالمعمرون،وكانت في السابق ملكا للجزائر

ريبا من كل جانـــب، نحن مهددون، بإعتبارأننا محاصرون بالمعمرين تق:" قائال إلبنه
 .)2("وأصبحوا غزاة أكثر فأكثر

ذا في وقت عرف فيه اإلستعمارالفرنسي توسعا في السياسة اإلستيطانيــة هَّلقد تم
على حساب أراضي الجزائريين،فبدأ الطفل الحاج أحمد مصالي يعي بصعوبة الوضـع، 

  .ويتقاسم قلق الوالدين
لوطنية، بقوله له أنهما وأجداده عانا كثيــرا والديه غرسا فيه قيم اَّشارة، فإنإلل و  

 .وعليه تولى األب نقل أقوال األجداد لألطفال. )3(من اإلحتالل ومن الفرنسي

فتبنى الحاج أحمـد . فقيم الوالدين لها أهمية كبيرة في التأثيرعلى تطور قيم الطفل  
عود فقط إلى تأثير الوالد، فالقيم المتشابهة بين الوالد والطفل ال ت. مصالي نفس قيم والديه

  . )4(بل إلى كونهما أي الطفل والوالد يتقاسمان نفس الوضعية اإلجتماعية

وفي سن الثانية عشر، بدأت تتبلورلديه فكرة األطماع األوروبية على العالـــم 
اإلسالمي، خاصة تركيا والمغرب، فكان الطفل الحاج أحمد مصالي على غرار زمالئـه 

لوالديه يتحدثون بحسرة حول السلطان التركي، وكانوا قلقين علـــى  في تلمسان يسمع
  .)5(تركيا" الرجل المريض"مصير

                                                           
 .20  ،ص، املرجع السابق الذكربنيامني سطورا– (1)

(2)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.30.     
(3)-Ibid.,p.72. 
(4)-Las B.Whitebeck,Vector Gegas,"Value attributions and value transmission between paren- 
    ts and children",number3,volume50,Journal of Marriage and Family,USA,august1988,p.829. 
(5)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.41.     
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مقدم الزاوية الشيخ بن يلس الـذي َّوحتى أثناء تردده على الزاوية الدرقاوية، فإن
كان يجمع الشبان واألطفال، كان يحدثهم عن أحداث الحرب في الدولة العثمانية، وبمـا 

  .  )1(طفى كمال أتاتوركقام به مص
وبالتالي فعمل على نشرالوعي السياسي الوطني في نفوس الحاج أحمد مصالـي، 

  .مما جعله يتأثربمصطفى كمال أتاتورك
  وحتى أثناء تعلمه حرفة الحالقة ، كان يهتم كثيرا بما يتحدث عنه الزبائن فـــي

  .)2(السياسة حول المشرق العربي والمغرب العربي

  المدرسة غرس المعلم سي محمد بوعياد التأثيربطابعه الوطني للطفل ، وفي رحاب 
ذكرالتالميذ باإلختالف القائم بين الجزائريين المسلمين والفرنسيين في خاصة وأنه كان ي 

  .نهب األرض وإستغاللها
كما كان الطفل الحاج أحمد مصالي يتردد في صغره على طبيب األسنان  أوروبي 

فكان يعتبره كإبنه، ويقدم له الكتب الثورية ليطالعها، ويحدثه عــن لم يكن له أطفال، 
  .)3(الحركات الثورية في العالم

وعند إندالع الحرب العالمية األولى كان الحاج أحمد مصالي يقرأ الجرائد الفرنسية 
والمعلـم  Couetouxوكان يقوم بشرحها ألفراد عائلته وأصدقائه مستعينا بالسيدة كوتو

  .فكان يشرح لهم تطورات الحرب العالمية بوعياد،
وعليه فتتبع األحداث الدولية عن كتب سمحت له بإدراك الظروف الدوليـــــة 

فيفـري  27كما أن تجنيده في الخدمة العسكرية في . واإلقليمية بما فيها القضايا الوطنية
ظــروف ، سمح له بأن يدرك أن ال)4(م برتبة رقيب1921فيفري 28م إلى غاية 1918

السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية للفرنسيين أحسن بكثير، مقارنة بوضعية الجزائريين، 
مما زاد في وعيه السياسي وحسه الوطني، فلم يتلق هو والجزائريين اآلخرون نفــس 

 فضال عن تطرقه في الحديث مع الجزائريين اآلخريــن . المعاملة مع الجنود الفرنسيين

                                                           
  .70. ،ص، املرجع السابق الذكرقنانش وحمفوظ قداشحممد-  (1)

(2)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.41.     
  .70. ،صالذكر، املرجع السابق قنانش وحمفوظ قداشحممد-  (3)

(4)-Glorieuse Etoile Nord Africaine,Section Algérienne,Agence du Gouvernement General  
     de l'Algérie, le 5-6-1934 ,1CM/3, AOM,p.1.  
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  ."حب الوطن من اإليمان:"الجزائر وربط الوطن باإليمان، ألن  المجندين للوطن

من حيث فهمه للوطنية، فمدينـــة  فوسع الحاج أحمد مصالي من مجاله المكاني
تلمسـان والوسط العائلي والزاوية لم يعد يكف، بل أصبحت بوردوهي نافذة للتفتح على 

جديدة كقراءة الكتب والشعـر  أفكاراآلخر، وكسب تجارب سياسية جديدة، وتبني هوايات
والمسرح واإلهتمام أكثربالمشرق العربي، وبتقسيم الوطن العربي، وقد جعل من مدينـة 

  . بوردوإستمرارية لمدينة تلمسان وقيمها
اإلحباط والحسرة لما وقعت الدولة العثمانية وثيقة اإلستسالم وقد شعركثيرا ب

سلمين والعرب معا، خاصة بعد أن م، فإعتبره كارثة على الم1918نوفمبر11فــي
  .م1924سقطــت الخالفة العثمانية في عام 

وقد إزداد الوعي السياسي الوطني للحاج أحمد مصالي لما كان يقرأ جريــــدة 
الفرنسية، فبدأ يتعلم النضال النقابي، وأدرك معنى كلمة النقابــة  "Humanité"اإلنسانية 

اإلنسانية تعبرعن طموحات العمال وكانت جريدة . ئرالتي لم يكن يدرك معناها في الجزا
  .وعن مآسهم وآالمهم

  وبمجرد عودته إلى تلمسان عند إنهائه للخدمة العسكرية ، رفض الوضعية التــي
يعيش المواطن الجزائري فيها، وكذا الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية الصعبة التــي 

فضال عن تأثرالحاج أحمد مصالي بــرواد تعيشها الجزائربعد الحرب العالمية األولى، 
وفي نفس الوقت كــان ....الحركة الوطنية أمثال مصطفى كامل وفريد وحدي وغيرهم

والــذي زاده  Gustave Lebonغوستاف لوبونل" سنة من خالل اإلسالم 30"يقرأ كتاب 
فيـــه  وعيا سياسيا وطنيا، و تأثربكتابه حول الحضارة العربية في إسبانيا، حيث خلق

  .)1(الحنين إلى ماضي الحضارة العربية اإلسالمية
  م،1923أكتوبر 23وقد قررالحاج أحمد مصالي الهجرة إلى فرنسا، فوصل إليها في

وأعاد اإلتصال بعمال مختلف المستعمرات الفرنسية وخصوصا الجزائريين والمغاربـة 
ل حزب سياسي لمسلمي شمال والتونسيين لكونهم يشكلون النواةاألولى فيما بعد إلنشاء أو

ألــف 120م، كان يوجد حوالي1924إلى عام1920الفترة الممتدة من عام  ففي. إفريقيا
                                                           

(1)-Hadj Messali, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.41. 
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. )1(أالف مغربي10أالف تونسي،و10ألف جزائري، و 100فريقيا، منهممهاجرمن شمال إ
  .)2(فقاسم حياته مع عمال منطقة باريس وإهتم بكل نضالهم

ا بعدها ركزبالدرجة األولى على النضال السياسـي ذه الفترة من حياته وموخالل ه
  .ضد اإلستعمارالفرنسي، ولم يبحث عن الحصول على أية ترقية إجتماعية أو سياسية

م، كان الحاج أحمد مصالي يلتقي مع بعض إخوانه في المشــرق 1923ففي عام
ربي اإلسالمي، العربي المقيمين بفرنسا، وأنشئوا ناديا يتولى البحث في وضعية العالم الع

  .)3(مع العمل على إعادة بعثه من جديد
م، وشارك في هــذه 1924وقد حضر اإلنتخابات التشريعية األولى في باريس في

الحملة اإلنتخابية، فكانت فرصة له لتعلم السياسة واإلعالم والتربية السياسية، وبقـراءة 
" األخوة"للتعبيرعن تعابير مناشيرالتنظيمات اليسارية، وكانت تجمعات الشيوعيين فرصة

والبطالة، واألجور، والرأسماليين، وإستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، والالعدالــــة 
  .)4(اإلجتماعية، والضرائب

اإلنضمام إلى الحزب الشيوعـي ولقد حاول زميله الحاج علي عبد القادرأن يقنعه ب
فإحتك به، ممـا . )5(ال دائمومنذ ذلك الحين وهما في إتص. الفرنسي، ولكن بدون جدوى

وأصبح الحاج أحمد مصالـي . سمح له بإكتساب المعارف الجديدة في النضال السياسي
التي تتناول  (*)"Paria"يحضراإلجتماعات المحلية للجنة اإلستعمارية، ويقرأ جريدة الباريا 

يـــن مشكالت آسيا وأفريقيا مع اإلستعمار، فتعرف الحاج أحمد مصالي على الجزائري
 .)6(الخ، وكذا مناضلين من إفريقيا وآسيا...اآلخرين كسي الجيالني، ومعروف محمد

  الحاج أحمد مصالي مع سي جيالني وبقيادة الحاج علي عبدالقادر فـيوقد شارك 
                                                           

  .41ص،كرالذ السابق املرجع سطورا، بنيامني- (1)
(2)-Mémoire sur le cas de Messali Hadj1954,Comité national pour la libération de Messali  
     Hadj,Paris:sociéte Parisienne d'impressions,1954,p.4.       

 .44ص،املرجع السابق الذكر بنيامني سطورا،-  (3)
(4)-Hadj Messali, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp..135-136.    

  .113-112،صاملرجع السابق الذكرأمحد اخلطيب،-  (5)
  فضال عـن. حول اإلستعمار األورويب، و عن العالقة بني الشيوعية والوطنية) 1927-1924ما بني (إهتمت هذه اجلريدة كثريا مبقاالهتا – (*)

  .ركات الوطنية يف مشال أفريقيا بالشيوعيةدور إحتاد مابني املستعمرات اليت عملت على ربط احل      
-Claude Liauzu,"The History of labor and the worker's movement in North Africa",in  

,Boulder,Co:Westview The Social history of labor in Middle EastEllis Jay Goldberg,    
Press,1996,p.203.                                                                                                            

(6)-Hadj Messali,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp..153-154.   
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نهج مارشــي دي  3بمركزالجمعية في(*)م1926جوان 20تأسيس نجم شمال إفريقيا في 
وعين األميرخالد الجزائري رئيسا شرفيا، والحاج  .marche des Patriarchesباطرياش 

أسندت له رئاسـة  َّعلي عبد القادر كرئيس للحزب، والحاج أحمد مصالي أمين عام، ثم
وإنطالقا من سن الثامنــة . )1(م، وأصبح بسرعة ناشطا فعاال1927الحزب فيما بعد في

 .)2(وقدرته التنظيميةوالعشرين أصبح قدوة لكل المغرب العربي، لعبقريته السياسية، 

الحاج أحمد مصالي كان عضـــوا  َّإنحسب المناضل بانون أكلي، فإلشارة، فول
مشاركا فـي إنشاء إنشاء نجم شمال إفريقيا،وحضرفي اللجنة الفرعية لشمال إفريقيا التي 

 .)4(لق النجمخساهمت في 

تعتبربمثابـة على أنقاض جمعية األخوة اإلسالمية، التي (**) ذا الحزبوقد تأسس ه
وقد كان النجم وليد ظروف معينة في . )5(النواة األولى لتأسيس النجم، وهي جمعية دينية

اإليديولوجي الجزائر،كنفي األميرخالد،وخارجيا في ثورة األميرالخطابي،فضالعن التطور
  في ظــلأيضا الحزب عن مواقفه كتقريرالمصير، وظهورالشيوعية ، وقد عبر العالمي

                                                           
  قيا كان مببادرة من احلاججنم مشال أفرييرىأن ميالد  Jean Lecaهناك عدة دراسات حول مبادرة إنشاء جنم مشال إفريقيا، فجون لوكا -  (*)

  أما حممد جباوي فريى أن إنشاء جنـم. علي عبد القادريف حني فرحات عباس يرى أن إنشاء جنم مشال إفريقيا كان مببادرة من األمريخالد       
  مث توىل احلاج أمحد مصايل إال أنه إستقال ألسباب صحية ، . مشال إفريقيا كان من طرف األمريخالد، وعني سي حممد جفال رئيس للحزب      
  .م1926املنصب يف ديسمرب      

   :أنظر للمزيد أكثر        
   -Jean Louis Carlier,"La Premiére Etoile Nord-Africaine(1926-1929)",Revue  Algérienne, 
     Alger, volume Ix , numéro 4, decembre 1972, p.934.                                                                                                                              

(1)-Memoire sur le cas de Messali Hadj1954,op.cit.,p.4 .          
(2)-Mourad Benachenhou"Les Séquelles du systéme:Messali Hadj:une dimension historique 
     à  reconnaître", le Matin, Alger, numéro 1914 , jeudi 21mai 1998, p.4.    
(4)-Kamel Bouguessa,Emigration et politique :essai sur la formation et la politisation de la  
     communauté en France à l'entre-deux guerres mondiales ,Thése 3éme cycle, Lettres, 
     Paris,1979,p.418.  

  ، فإنه تقررإنشاء56- 55.في كتابه حول مصالي الحاج ص -ونحن نشاطره الرأي-حسب المؤرخ بنيامين سطورا-(**)
  نجم شمال إفريقيا في الدورة السادسة للجنة التنفيذية الموسعة للكومنترن، ومع تأسيس النجم، وضع الحــــزب    
  .الفرنسي مقراته تحت تصرف النجم لعقد اإلجتماعات وتنظيم المهرجاناتالشيوعي     
  ، ولويسAndré Noushi، وأندري نوشيCharles Robert Ageronوهذه الفكرة يؤكدها شارل روبيرأجرون - 

  هذا غيرصحيح،َّأن َّإ ال.في ظل الحزب الشيوعي الفرنسيَّ،حيث رأوا أن إنشاء النجم تمLouis Carlierكارليي    
    .الوطينوكل ما في األمر أن األميرخالد،ومصالي الحاج حاوال إستغالل الوضع السياسي لتحريرخطابهم     

(5)-Mahfoud Kaddache,Histoire du Nationalisme Algérien,Tome1 ,2 éme edition , Alger :  
      SNED,1984,p.184. 
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سياسي الفرنسي، خاصة وأن الحرب العالمية األولى دفعت بفرنسا كقــــوة السياق ال
الوضع  ذا التعبيرعن، وك)1(رأسمالية وإستعمارية في الدخول في مجموعة من التناقضات

اإلسالمي، ولكن -ولم يتبنى النجم في البداية البعد الوطني.للمهاجرين اإلجتماعي اإلنساني
  .)2(دلوا من خط الحزب،فأضافوا إليه البعـد  اإلسالميالحاج أحمد مصالي واألخرين ع

وقد لعب النجم دورا كبيرا وأساسيا في توعية العمال المهاجرين الجزائرييـــن 
  .)3(بحقوقهم، والمطالبة باإلستقالل

ويعد النجم كحركة وطنية ذات إتجاه ثوري يضم العمال الجزائريين المهاجريــن  
الذين واجهوا حياة صعبة مزدوجة؛ فمن جهة هم أجانب فــي . )4(والمغاربة والتونسيين

األرض الفرنسية اليتمتعون بالمواطنة الفرنسية، ومن جهة أخرى يعانون من التهميـش 
ونشأته وتطوره هو نتيجة لمسارالتنشئة السياسية التي تمت في وسـط . واإلقصاء بفرنسا

  .التنظيمات النقابية اليسارية
 م،1927مد مصالي في المؤتمرالمناهض لإلمبريالية في عـام الحاج أحوقد شارك  

خاللها صراحة عن مجموعة من المطالب؛ منها تلك المتعلقة باإلستقالل والتــي وعبر
وبدأ الحاج أحمد مصالي . تشكل فيما بعد قاعدة النضال من أجل التحريرالوطني أصبحت

 َّولكن القطيعة لم تتجسـد إال. يتبنى موقفا بعيدا ومنفصالعن الحزب الشيوعي الفرنسي
، فتطرق في قانونه لمنع اإلنتمـــاء )5(م مع تشكيل نجم شمال إفريقيا المجيد1933في 

المزدوج مع الحزب الشيوعي الفرنسي، كما رفض فكرة عقدة التفوق واإلتجاهـــات 
   .)6(ين الفرنسيينيالمهيمنة والقيادية لزمالئه الشيوع

  ،)7(م1929شاط، تعرض نجم شمال إفريقيا للحل في أفريلبعد ثالثة سنوات من الن

                                                           
(1)-Claude Collot,Le Mouvement du National en Algérie: textes1912 -1954 , Algérie : OPU , 
     1978, p.10. 
(2)-Belkacem Saadallah,"Le Facteur religieux dans le Mouvement National Algérien dans les 
     années vingt",Actes  du colloque du 27 fevrierau 1mars1987,Centre Culturel Algérien à  
      Paris,,1987,pp..290. 
(3)-Mémoire sur le cas de Messali Hadj 1954,op.cit.,p.4. 
(4)-Jean  Louis Carlier,"La Premiére Etoile Nord-Africaine(1926-1929)",op.cit.,p.913. 
(5)-Benjamin Stora,Ils venaient de l'Algérie:l'émigration Algérienne en France,France :  
    librairie Arthéme Fayard,1992,pp..27-29. 
(6)-Ibid.,p.43. 

 .113،ص، املرجع السابق الذكرأمحد اخلطيب -  (7)
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نجــم  بمئة سنة من إحتالل الجزائر، خاصة وأن وهذا بالموازاة مع اإلستعداد لإلحتفال 
شمال إفريقيا أكد على المطلب الثوري الجذري المتعلق باإلستقالل التام للجزائريــون، 

في وقت لم يكن  َّ، خاصة أن هذا تمودون أن يجد مساندة من الحزب الشيوعي الفرنسي
فيـه نجم شمال إفريقيا قد تجذرفي فرنسا، وأكثرمن هذا دخل الحاج أحمد مصالـــي 

  .وزمالئـه في صراع حضاري مع الحزب الشيوعي الفرنسي
ورغم حل نجم شمال أفريقيا، فقد عمل الحاج أحمد مصالي وزمالئه كراجـــف 

إلبقاء على حياة نجم شمال افريقيا وعلى بعثه في بلقاسم وعيماش عمارويحياوي، على ا
وبالتالي جسدوا . )1(م، بالمصادقة على البرنامج السياسي الجديد في جمعية عام1933عام

وبعدها أعاد الحاج أحمد مصالي وآخرون إعـادة إستمرارية اإلتجاه الثوري في الحركة 
أنه حل فــي  َّم، إال1934مارس17نجم شمال إفريقيا المجيد فيبعث النجم تحت إسم 

وهذا في ظل مجموعة من األحداث، المتمثلة في منع الخطب الدينيـــة م 1935فيفري
م  بين المسلميـــن 1934م، وكذا أحداث قسنطينة في 1933جويلية  4اإلصالحية في 

وخالل هذه الفترة، أقام الحاج أحمد مصالي إتصاالت وعالقات مع الطلبـــة . واليهود
 .ين، وبداية التفاعل مع المثقفينالجزائري

  ورغم هذا، فقد إستأنف قياديوالنجم بقيادة الحاج أحمد مصالي نشاطهم السياســي 
الحاج أحمد مصالي وزمالئه وقد تعرض  .)2(بإنشاء اإلتحاد الوطني لمسلمي شمال أفريقيا

امن القائـم ولم ينعكس هذا على التض النجم إستمرفي ممارسة نشاطاته، َّأنإال . للتوقيف
 .)3(بين العمال الفرنسيين والجزائريين

وبعد إطالق سراح الحاج أحمد مصالي، عاد نجم شمال إفريقيا إلى النشاط وبصفة  
 جانفي 25أنه لم يدم طويال، حيث حل نهائيا في َّم، إال1936رسمية وقانونية في فيفري

وعي الفرنسي، الذي وبضغط من الحزب الحزب الشي )4(م من قبل الجبهة الشعبية1937
   نجم شمال أفريقيا إرســـال،وكذا بسبب رفض  )5(نجم شمال إفريقيا فقد كل رقابة على

                                                           
(1)-Charles Robert Ageron," émigration et Politique:l'ENA et le PPA ",op.cit.,pp..288-289. 

  .185،ص املرجع السابق الذكرأمحد اخلطيب، -  (2)
(3)-Mémoire sur le cas de Messali Hadj 1954,op.cit.,p.4. 

  ..208،ص الذكراملرجع السابق أمحد اخلطيب، -  (4)
(5)-J.Jurquet,"Stratégie et tactiques communiste vis-à vis du Mouvement Nationaliste Algé- 
     rien " , l'Etoile Nord-Africain et le Mouvement National Algérien , Actes du colloque du  
     27-02  au 01 mars 1978 ,op.cit.,p.47.                                                                                               
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متطوعين إلى إسبانيا ضد فرانكو في صراعه مع الجمهوريين أثناء الحرب األهلية، وقد 
وهذا بالرغم من أن . أدى هذا إلى تبني الحاج أحمد مصالي وزمالئه لمواقف أكثرثورية

  .اج أحمد مصالي من خالل نجم شمال إفريقيا ساند الجبهة الشعبيةالح
أنه تعرض للعديد من المضايقـات  َّورغم إطالق سراح الحاج أحمد مصالي، إال

والمحاكمات القضائية مع زمالئه، مما جعله يفرإلى سويسرا أين إلتقى بأميرالبيان شكيب 
م،فكان 1934تمراألوروبي اإلسالمي فيأرسـالن للمرة الثانية، بعد أن إلتقى به في المؤ

  .)1(في إتصال معه يوميا، وشجعه على المقاومة
م من 1932وتعود بداية العالقة بين الحاج أحمد مصالي وشكيب أرسالن إلى عام 

. خالل سالم، صاحب فكرة عقد المؤتمر اإلسالمي األوروبي، وقد تدعمت العالقة بينهما
الي ، وكذا نجم شمال إفريقيا، وساعده في الخـروج فأيد شكيب أرسالن الحاج أحمد مص

وإن كان الزعيم الحـاج . )2(نهائيا من الفلك الشيوعي العمالي إلى الفلك العربي اإلسالمي
  .أحمد مصالي قد تشبع بقيم اإلسالم والعروبة، من خالل الزاوية الدرقاوية

ففــي . عربيفشكيب أرسالن كان يهدف أكثرلربط المغرب العربي بالمشرق ال 
هذا، فقد تجاوز شكيب أرسالن  إتصاالته مع الوطنيين على المستوى المغاربي، وإعتبر 
أن الجزائر، وتونس، والمغرب األقصى هي أجزاء من العالم اإلسالمي، تربطهم وحـدة 
الدين، واللغة، والثقافة، وقد تفطن شكيب أرسالن منذ زمن بعيد ألهمية أفريقيا الشماليـة 

  .)3(ة الشطرنج العالميفي رقع
وهذا في ظروف تميزت باإلحتفال بالذكرى المئوية لإلحتالل والتواجد الفرنسـي  

بالجزائر، وبظهورالظهير البربري بالمغرب الذي حرك الرأي العام العربي اإلسالمـي، 
وأخيرا إنعقاد المؤتمراألفخارستي في تونس الذي نظمته الكنائس المسيحية تحديــــا 

  .)4(مين في دارهمللمسل
  ولهذا، كثف شكيب أرسالن من إهتماماته بالمنطقة، التي تحظى بأهمية كبرى لدى 

                                                           
(1)-Mémoire sur le cas de Messali Hadj 1954,op.cit.,p.4. 

  .126-125.،ص1996دار الغرب اإلسالمي،:، بريوت1، ط4، اجلزء رأحباث وآراء يف تاريخ اجلزائأبوالقاسم سعداهللا،  -  (2)
  .34-33.،ص1976الدارالتونسية للنشر،: تونس) املنجي سليم وآخرون: ترمجة(،، أفريقيا الشمالية تسريشارل أندري جوليان -  (3)
  .120.،صاملرجع السابق الذكر أبوالقاسم سعداهللا، أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر، -  (4)
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الدول الغربية؛ فرنسا، وإيطاليا وإسبانيا، والواليات المتحدة األمريكية، خاصة بالنسبـة  
للجزائربإعتبارها دولة محورية لها تأثير على دول األوروبية المطلة على البحر األبيض 

وقد كانت الدول المغاربيــة . المتوسط، وعلى دول المشرق العربي، والدول اإلفريقية
  .سابقا وحاليا محل تنافس بين القوى الدولية العظمى

ومع إنعقاد المؤتمراإلسالمي، ألقى خطابا أمام الجماهيرالجزائرية جعله يكتسـب  
لهذا عمل مـع . ى العالنيةالمشروعية السياسية ويخرج نجم شمال إفريقيا من السرية إل

زمالئه على البحث على تغطية شرعية مناسبة إلستمرارنشاطهم الحزبي، فأسس جمعية 
  .   P.P.Aوإستمرنشاطها حتى تأسيس حزب الشعب الجزائري . )1(أحباب األمة

ولإلشارة، فقد عارض بقوة الحاج أحمد مصالي مشروع بلوم فيوليت اإلندماجـي، 
م يعتبره من أكبـر 1936الدولة للشؤون الداخلية الفرنسية في عام مما جعل نائب كاتب 
  .المغامرين والمخاطرين

حزب الشعب الجزائري في الحاج أحمد مصالي م، أسس 1937مارس11وهكذا في
باريس، فأعطى للحزب صبغة الشرعية، وجعل منه وسيلة لتحقيق هدف رفع الجزائرإلى 

نقل الحزب من فرنسا إلى الجزائرفي َّ، ثم)2(لحقوقمرتبة األمم األخرى التي تتمتع بكل ا
الوطنية الثابتة المطالبة  مواقفهبسبب .)3(م1939سبتمبر 26أنه حل في َّم، إال1938نوفمبر

  .باإلستقالل
وما يميزحزب الشعب الجزائري، هوطابعه الجزائري البحت، حيث ركز فـــي 

م 1927ال إفريقيا في برنامـج وهذا بعد أن كان نجم شم. مطالبه على إستقالل الجزائر
ويعود هذا أساسا إلنتقال حزب الشعب الجزائري مــن . يطالب بإستقالل شمال إفريقيا

فضال عن بـروز . باريس إلى الجزائر، وإلى إعادة تشكيل الحزب الدستوري من جديد
مما جعل الحاج أحمد مصالي يعطي لحزب الشعب . م1934النشاط الحزبي المغربي في 

  ولإلشارة، فإنه لم يشرمباشرة لمطلب اإلستقالل كما هـو. ائري طابعا جزائريا بحتاالجز
                                                           

                          .213.،صاملرجع السابق الذكرأمحد اخلطيب،-  (1)
(2)-Mourad Benachenhou,op.cit.,p.4. 

    .268.،صاملرجع السابق الذكرأمحد اخلطيب،- (3)
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  .)1("ال إندماج، ال إنفصال، ولكن تحرر" الحال مع نجم شمال إفريقيا، بل تبنى شعار

م بسنتين سجن من قبــل 1937الحاج أحمد مصالي في نهايةم على للعلم، فقد حك
 (*)كما أنه أثناء الحرب العالمية الثانيةحزب منحل،  محكمة الجزائر، بسبب إعادة تشكيل

رفض التعاون مع حكومة فيشي، وتعرض لذلك للحكم بستةعشر سنة أعماال شاقة، ومنع 
من اإلقامة في الجزائر، وإلى مصادرة أمالكه، وحرمانه من حقوقه المدنية، بتهمـــة  

ولهذا نقل إلى سجن المبيــز  المظاهرة ضد سيادة الدولة الفرنسية والمس بأمن الدولة،
بعد إنزال الحلفاء، حيث أطلق سراحه  م1943وإستمرفيه لغاية أفريل ،)2(لتنفيذ العقوبة فيه

على غرارالشيوعيين والمقاومين الفرنسيين،ولكن رغم هذا، وضع من جديد تحت اإلقامة 
ة، وأخيـرا إلى الجزائرالعاصمَّنقل إلى عين صالح، ثم َّم، ثم1943الجبرية حتى ديسمبر

ولما أطلق سراحه أعاد التأكيـد . )3(إلى إفريقيا اإلستوائية، حيث عانى من صعوبة المناخ
حزب الشعب الجزائري المنحل وإنتقـــد م على مطالب برنامج 1944جانفي 14في 

ماليين من الحكم لصالح أقلية من المعمرين،   8اإلستعمارالفرنسي الذي إستمرفي إستبعاد 
  . )4(زوفي التميي

  ، فــي -من خالل مندوبيه –م1944مارس14الحاج أحمد مصالي في وقد شارك 
  كحركة سياسية مع الزعيم  فرحات عبــاس،  AMLإنشاء جمعية أحباب البيان والحرية
  ، وكان الغرض منها الدفاع عن بيان الشعب الجزائـريوالشيخ محمد البشيراإلبراهيمي

  حزب الشعب الجزائري بتوسيعت هذه الحركة لم، وقد سمح1943فيفري  10الصادرفي
                                                           

(1)-Claude Collot"Le Parti du Peuple Algerien,(mars 1937-février 1947),  Revue Algérienne 
     des Sciences Juridiques,Economiques et Politiques,volumeVΙΙΙ,n 1,mars 1971,p.148. 

  وهذا يف وقت شجعت فيه الديكتاتوريات الفاشية والنازيةكل املبادرات الوطنية. توقيف احلاج أمحد مصايلَّفأثناء احلرب العاملية الثانية، مت– (*)
  أهنا مل تبني مساندهتا له مباشرة، وهذا رغم وضعه يف السجن حتت حكم املاريشـالَّإال. بريطانياإلضعاف األمرباطوريات التقليدية فرنسا و      
  كانوا يف إتصال مع أملانيــا  حزب الشعب اجلزائريبعض املناضلني من  َّوبقابل هذا ، فإن. بيتان الذي كان متحالفا مع مع أملانيا النازية      

  .احلاج امحد مصايل رفض النازية، لكسب دعمها، ولكن       
  وحسب سيد علي عبد احلميد، فإن احلاج أمحد مصايل كان يرى أن األملان سوف يستعملونه ملرحلة مؤقتة مث ينقلبون عليه وعلى احلركـة-     

                                                                                            .لذا فكان يرى أن القضية خطرية جدا. الوطنية      
,jeudi 19 janvier El WatanSid Ali Abdelhamid,"Le temps des grandes espérances",- 

     2006, p.14.                                                                                                                  
(2)-Memoire sur le cas de Messali Hadj 1954,op.cit.,p.4. 
(3)-Ibid.,p.5. 
(4)-Djamel Kharshi,Colonisation et politique d'assimilation en Algérie 1830-1962,Algérie:  
     Casbah éditions,2004,p.357. 
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                                                   .)1(قاعدته، وجذب الطلبة والثانويين، فجدد من قاعدته
إنتهاء الحرب العالمية الثانية، وإصدارفرنسا للعفو الشامل، عاد الحاج أحمـد  ومع  

م،وأسس حركة انتصارالحريـات 1946كتوبرعاد إلىالجزائرفي أَّمصالي إلى فرنسا ثم
، وهذا )2(م1946مشاركة في االنتخابات التشريعية المقررة في عاملل MTLDالديمقراطية

   .)3(بعد عزله لزميله في الدرب عيماش عمار،وبالتالي وضع حدا لمبدأ مقاطعة اإلنتخابات
موا بنوع فظهرت في داخله إنشقاقات،إذ من جهة الكثيرمن إطارات الحزب إصطد

من التشدد الكارزمتي للحاج أحمد مصالي، ومن جهة أخرى، فإن الشباب الذين تعبـوا 
  .وسئموا من اللعبة السياسية غيرالفعالة، وكانوا مؤيدين أكثر فأكثرللعمل المسلح
مـــع  (*)وفي هذه الفترة، أي بعد الحرب العالمية الثانية أعاد إتصاالته وعالقاته

ساعده في تنمية حسه الوطني، لذا يقول في هذا الشاوي توفيــق  شكيب أرسالن، الذي
 َّ، فــــأدرك أن)4("بفضل األميرإنتقلت من النقابة إلى الوطنية:" للحاج أحمد مصالي

 .اإلستعماريشكل تهديدا لكل المستعمرين ولحقوقهم

م، رفضه الحاج أحمــد 1947ولما إقترح القانون الجديد الخاص بالجزائرفي عام
صالي، إنطالقا من مبادئ الحزب، كما رفض كل مناقشة أوتحدث عن مستفبــــل م

علــى  )5(وهوقانون فرض على الجزائريين، وإعتبركخديعة. الجزائرفي اإلطارالفرنسي
اإلنتخابات ما هي إال وسيلـــة َّاإلصالحات السابقة لم تعرف التجسيد، وأن َّأساس أن

لموالين لها في مختلف المجالس المنتخبة، خاصة ما قام إلخفاء تعيينات اإلدارة الفرنسية ل
ونفس األمربالنسبة للجمعية الجزائرية القائمة علــى . Naeglenبه الحاكم العام نيجالن

. الالمساواة في التمثيل، وفي أنها محدودة الصالحية، وهي في خدمة فرنسا والمعمرين
                                                           

(1)-Boukhalfa Amazit,"8 mai 1945.L'episode de l'ordre et controdre d'insurrection:hate dans 
     la précipitation", journal El Watan,jeudi 19 mai 2005,p.15  
(2)-Charles Robert Ageron,Histoire de l'Algérie contemporaine,T. 2,France:P.U.F,1979,  
     p.578.                                                                                                                
(3)-Omar Carlier,Le Cri du révolté,Imache Amar,un itineraire militant,Alger:ENAL,1986, 
     p.167    

  لوطنيـــةمن خالل الوساطة غري املباشرة للفضيل الورتالين، متكن احلاج أمحد مصايل من أن يتصل ثانية بشكيب أرسالن وباألوساط ا-  (*)
  .اإلسالمية املشرقية      

Revue d'Analyse et de Débats surSadek Sellam,"La Culture et la formation", - 
                           l'Histoire Sociale,Alger,numéro 16,janvier,2000,p.11.                          
(4)-Ibid.,p.11. 
(5)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.183. 
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ن الذي تطرق إلقامة برلمان م على هذا القانو1947سبتمبر 20التصويت فيَّوقد تم
لألوروبيين، وقــد شاركت حركة  60للمسلمين، و 50عضوا؛ 120جزائري يتشكل من

في أول إنتحابات الجمعية الجزائرية المزورة، من  MTLDإنتصارالحريات الديمقراطية
 .مقاعد 9م، وتحصلت علـى 1948، في ربيع Naeglenقبل الحاكم العام نيجالن

م، 1947فيفري15ركة إنتصارالحريات الديمقراطية فيراألول لحوقدتقررفي المؤتم
  وعين على رأسهـا. ، كهيئة عسكرية تتولى اإلعداد للثورة O.Sإنشاء المنظمة الخاصة 
وألسباب صحية حل محله الحسين آيت أحمد والذي حل محلـه  َّالشهيد محمد بلوزداد، ثم

، وبكونه أحد مدبـري P.P.Kلبربريأحمد بن بلة، حيث إتهم بإنتمائه إلى حزب الشعب ا
م بعد إكتشافها على إثرخيانة 1950حلت هذه المنظمة في َّثم".األزمة البربرية"مايسمى ب

وقد تولت هذه المنظمة تكوين الرجال الذين فجروا الثـورة . محمد خياري المدعو رحيم
م تكونوا جلهَّعلما بأن.، وغيرهم22م، كمجموعة التسعة، و1954نوفمبر 1التحريرية في

  .في مدرسة حزب الشعب الجزائري
الحاج أحمد مصالي يدعو للثورة، فقام بجولة في منطقـة م، بدأ 1951وفي أكتوبر

م، أين إستقبلته جماهير كثيرة، ونظرا للمشروعية السياسيـة 1952أفريل 24قسنطينة في
رإقامته فـــي التي يتمتع بها أمام الجزائريين،منعه الحاكم العام في الجزائرمن إستمرا

قسنطينة،فأبعد منها، ولكنه واصل جولته في الغرب الجزائري،وإتصل مباشرة بالجماهير 
وإنتهت الجولة بتوقيفه فــي . الجزائرية، مما زاد في تعزيزالعالقة بين القائد واألتباع

مدينة األصنام، وبمنعه من الظهورفي كل الجزائر، ونقل إلى فرنسا حيث منعه أيضــا 
 سيفـــر-ا منطقة دوَّالداخلية الفرنسية من اإلقامة في كل التراب الفرنسي ماعدوزير

Deux-Sévres)1( وطلب من المناضلين القيادين الذين إستقبلهم في مقرإقامته بشانتـــي 
Chantillyأنه لم يلقى  َّ، بضرورة إرسال المناضلين للتدريب على السالح في مصر، إال

 ن منطقة المغرب العربي كانت في ثورة، ونفس األمر فـي خاصة وأ .)2(أي رد علىذلك

  .مصرمع ثورة الضباط األحراربقيادة الزعيم جمال عبد الناصرضد التواجد البريطاني

                                                           
(1)-Memoire sur le cas de Messali Hadj 1954,op.cit.,p.6. 

  .220، صاملرجع السابق الذكربنيامني سطورا، - - (2)
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للمناضلين فـــي  Niort)نيورت(الحاج أحمد مصالي برسالة من فرنساكما بعث 
لتعايش مع فرنسا قـد الجزائر، تطرق فيها للكفاح المسلح ضد فرنسا، وإعتبرأن سياسة ا

ولهذا قرروزيرالداخلية الفرنسي وضعه في إقامة جديدة فــي . إنتهى عهدها بال رجعة
تحت رقابة دقيقة مــن  Sable d'oloneفي مدينة صابل دولون َّثم Vendéeمدينة فاندي

  .)1(طرف الشرطة، مع مراقبة الزائرين، وبنته جنينة
من المشرق العربي وإلتقائه بالوطنييـن م، بعد عودته 1952ولإلشارة، ففي مارس

تطرق في إجتماع باريس مع التونسيين والمغاربة لمسألة تحريــر . العرب المشرقيين
  )2(بلدانهم؛الجزائر، وتونس، والمغرب من اإلستعمارالفرنسي

تبني برنامج  َّم تم1954الذي إنعقد في بلجيكا في جويليةHornu وفي مؤتمرهورنو
في أقــرب  )3(على ضرورة إنتزاع الشعب الجزائري لإلستقاللَّا، وأكدنجم شمال إفريقي

كماأسس الحاج أحمد مصالي الحركة الوطنيــــة  .)4(وقت عن طريق الكفاح المسلح
على َّكرد على إنشاء جبهة التحريرالوطني، حيث رفض إنشاؤه، وعمل MNAالجزائرية

رالوطني، وعلى أنها القـــوة فرض الحركة الوطنية الجزائرية كمنافس لجبهة التحري
  .)5(الوحيدة القادرة على خوض النضال من أجل التحريرالوطني

و رغم التنافس بين جبهة التحريرالوطني والحركة الوطنية الجزائرية مع بدايــة 
الحركة الوطنية الجزائرية تمكنت من البروز، ومن إعادة تشكيل خاليــا َّأنَّالثورة، إال

العسكرية في كل من مدينة الجزائر، ومنطقة القبائل، ووهــران، الحزب والمجموعات 
  العالقات بيـن َّم، فإن1955حتى فيفري ، و(*)التي إنضمت الحقا لجيش التحرير الوطني

  كل من؛ كريم بلقاسم، وأعمرأوعمران، ورابح بيطاط من جهة، وأتباع الحاج أحمـــد
  الوطنية الجزائرية تقدم مساعدة ماليةمصالي من جهة ثانية كانت ودية ، وكانت الحركة 

  

                                                           
(1)-Mémoire sur le cas de Messali,op.cit.,pp..6-7 .   
(2)-Joseph Craft,The Struggle for Algeria,New York:Doubleday,1961,p.66. 
(3)-Ali Haroun,"Messali,de l'ENA au MNA: apercu d'un parcours"dans Messali Hadj 1898- 
     1998 parcours et témoignages,Alger:Casbah éditions,1998,p.29.     

 .214 -213  ص ،املرجع السابق الذكربنيامني سطورا، -  (4)
(5)-F.Lakhdari,"Messali ,un oublié de l'histoire",Le Matin,jeudi 4 / 7/ 2002,numéro3153,p.8.      

  م، ملا عمل كل من؛رابح بيطاط، وأعمر أوعمران،وكرمي بلقاسم توطيد وتثبيت جبهة التحرير الوطين يف مدينة اجلزائـر،1954يف ديسمرب-  (*)
  العملية كانت حمدودةَّى أساس مجع األموال من السكان والتجارللثورة، فإناليت هي مركز املصالية، عل      

      (-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre ,op.cit.,p.196.)  
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 .)1(م تمت القطيعة بينهما1955ومادية ، ومع بروز المجاهد عبان رمضان في مارس

حيث طلب من  فتح المجال لكل التيارات السياسية؛ من ليبيراليين، والعلمـــاء  
لتيـارات فإذا كانت ا.المسلمين، والمركزيين، والشيوعيين والمصاليين للدخول في الثورة

األولى قد قبلت اإلنصهارضمن جبهة التحريرالوطني، وبحل أحزابها، فإن الحاج أحمـد 
مصالي وأتباعه، رفضوا اإلنضمام، وإعتبروا أنفسهم أنهم األولى بقيادة الثورة، مما أدى 

  .(*)إلى إشتداد الصراع الدموي بين الطرفين
م، أكد على مطلب 1959فيجان19وبعد أن أطلق سراحه من قبل الجنرال ديغول في

اإلستقالل، فطرح حل المشكلة الجزائرية في ستة نقاط، تتمثل النقطة األساسية في إقامة 
إعادة  ورفض هيمنة جبهة التحريرالوطني على الثورة،وعمل على.)2(دولة جزائريةمستقلة

  .)3(لوطنيبعث الحركة الوطنية الجزائرية، وإتهم بالخيانة،ولكنه لم يستسلم لجبهة التحريرا
وقد رفض الحاج أحمد مصالي من خالل الحركة الوطنية الجزائرية المشاركة في 

وبعد توقف المحادثات بين الطرف الفرنسي والجزائري حول مشكلة . مفاوضات إيفيان 
 َّالحضور في المحادثـات، إال Louis Joxeالصحراء الجزائرية، طلب منه لويس جوكس

 .)4(أنه رفض

مختلف األحزاب التي أسسها الحاج أحمـــد  ئالفكري ومبادبهدف نشرالوعي و
  : مصالي قام بإنشاء عدة صحف منها

  :"اإلقدام"جريدة ) 1-
  وقد تضمنــت. والتي كانت تعبرعن الرؤية الفكرية الرسمية لنجم شمال إفريقيا

                                                           
(1)-Jacques Simon, Messali El-Hadj 1898-1974.la Passion de l'Algérie Libre ,op.cit.,p.195. 

  أجرب فيه كل الثوار واملناضلني واملهاجرين على اإللتحاق و اإللتفاف جببهة التحرير الوطين، وعلى  حرره عبان رمضان tractففي منشور– (*)
  يف القضاء على العديد من مناضلي احلركة الوطنيةَّويف هذا مت. أن حمكمة جيش التحرير الوطين ستكون حازمة جتاه اخلونة ، وأعداء الثورة      
  .منطقة القبائل، ومدينة اجلزائر، وبفرنسا      
  م،حيث إنتقد فيه مبــدأ1956أوت  20وقد عربت جبهة التحرير الوطين عن معارضة احلاج أمحد مصايل من خالل مؤمتر الصومام يف       
  رخيني، خاصة املناضل حممد بوضياف الــذيوهي فكرة طرحها من قبل جمموعة التسعة التا. عبادة الشخصية، إشارة للحاج أمحد مصايل      
  .ونفس األمر بالنسبة للسجناء التارخيني الذين كانوا يف سجن الصحة بباريس. إنتقد احلاج أمحد مصايل      

       -Jacques Simon, Messali El-Hadj 1898-1974.la Passion de l'Algérie Libre,op.cit.,pp. 
        193-196. 
(2)-Ibid.,p.222. 
(3)-Mohamed Harbi,"Messali Hadj et la verité Historique",op.cit.,p.299 

  .272-271ص   ،الذكر السابق املرجعسطورا، بنيامني- (4)
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  ديسمبـــر -عدد نوفمبرَّم،ثم1926عدد أكتوبر:أعداد فقط وهي3هذه الجريدة 
  .ومنعت هذه الجريدة من الصدور.م1927فيفري -يرا عدد جانفيم، وأخ1926

  
  :"إقدام شمال إفريقيا"عادت للظهورتحت إسم َّثم) 2-

  منعـت َّم،ثم1927سبتمبر -جويلية، أوت  -ماي، جـوان: أعداد  3صدرت في
  .)1(من الصدورنهائيا

  
  :"إقدام نجم شمال أفريقيا"ه الجريدة إسم ذخدت هأ َّثم )3-

  م،1928العدد الثاني في جـوان َّم، ثم1927ألول منهـا في ديسمبروصدرالعدد ا
  وقد عبرت هذه األعداد عن مقاومة اإلستعمــــار،. م1928فالعدد في جويلية

  .)2(والمطالبة باإلستقالل ومهاجمة المنتخبين الفرنسيين وتأسيس جيش وطني
  
  ":األمة"جريدة ) 4-

  غة الفرنسية، مرة واحدة فــيم، وكانت تصدر في باريس بالل1930تأسست في
  وبعد حل نجم شمال إفريقيا، عملت هذه الجريدة على تجنيد العمال الوطنيين.لشهر

  وقد أنشأت هذه الجريدة جماعات  مـــن.الجزائريين خلف حركة أحباب األمة
  وقد منعـت. )3(األحباب من بين أعضاء النجم، بغرض مواصلة عمل هذهاألخيرة

  م، بسبب طرحهـا1939سبتمبر 29من الصدورفي -ة أخواتهاكبقي -هذه الجريدة
  .الوطني

  
  :البرلمان الجزائري)5-

  وهي جريدة تابعة لحزب الشعب الجزائري، ظهرأول عدد منها في شهرمــاي
  .أعداد منــها 7وقد صدر.م1939أوت 27توقفت عن الصدور في َّم، ثم1939

  .وكانت تصدر بالجزائر، وباللغة الفرنسية 
                                                           

(1)-Jean  Louis Carlier,"La premiére Etoile Nord-Africaine(1926-1929)",op.cit.,pp..958-959. 
  .248-247، صذكراملرجع السابق الأمحد اخلطيب،-  (2)
  .215- 214  ص ،نفس املرجع-  (3)
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  ":شعبال)"6-
  وتولى رئاستهاالحاج أحمد مصالي،. هي أول جريدة تصدربالجزائرباللغة العربية

  سبتمبـر 20م، والعدد الثاني في1937أوت 27رمنها عددان؛ العدد األول فيَّصد
  وكانت مواقفها وطنية للمطالبة باإلستقالل، مماأجبرالسلطات الفرنسيـة. م1937

  .)1(من منعها في نفس اليوم

  
  ":ائر الحرةالجز")7-

  .أصبحت أسبوعية ، وتصدرباللغة الفرنسيـــة َّوهي جريدة نصف شهرية، ثم
  ومع إنشقاق حركــة. م1954م إلى نوفمبر1949وإستمرت في الصدورمن أوت

  م،إحتفظ المصاليين بهذه الجريــدة،1954إنتصارالحريات الديمقراطية في أوت 
  وكانت تطالب بالحريـــة.)2(يةفي حين إستأثرالمركزيون بجريدة األمة الجزائر

  .واإلستفالل والسيادة الوطنية 
  
  :"صوت الشعب الجزائري")8-

  وهي جريدة كانت تصدرفي األشهر األولى من اإلستقالل، ويبدو من عنونها على
  أنها كانت تعبرعن المطالب الحقيقية للجزائريين، وعن ما يعانونه في األيام األولى

  .)3(من اإلستقالل
  
  .م1958الذي يصدرعن الحركة الوطنية الجزائرية في  ":لصحراءا")9-
  
  وهي جريدة تصدر عن اإلتحاد النقابي للعمال":صوت العمال الجزائريين")10-
  .م1962- 1957الجزائريين مابين 
 .)4(الحركة الوطنية الجزائرية م عن1959وتصدرفي  ":أخبارالجزائر)"11-

                                                           
  .253-251 ، صاملرجع السابق الذكرأمحد اخلطيب،-  (1)
  .45 ،ص1985املؤسسة  الوطنية للكتاب،:،اجلزائردراسة حتليلية لصحافة الثورة اجلزائرية:الصحافة العربية يف اجلزائرعبد الرمحن عواطف ،-  (2)

(3)-Jacques Simon, Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.241. 
(4)-Benjamin Stora , Dictionnaire biographique de militans Nationalistes Algeriens 1926 - 
     1954,Paris :L’harmattan,1985,p.371.  
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  : اجمصالي الحالزعيم العصرالذي ظهرفيه  -
  

لقد عاش الحاج أحمد مصالي األحداث الوطنية الداخلية والدولية عن كثب، والتـي 
  .لها األثرالكبيرفي حقل شخصيته وبلورة نضاله الوطني َّال شك أن

  :وتتمثل هذه العوامل الداخلية أساسا فيمايلي
  الوضع السيئ و المزري الذي كان يعيش فيه السكان الجزائريين منذ أن وطأ -
  أغلبية السكـانَّم ،إذ أن1830جويلية5إلحتالل الفرنسي أقدامه في الجزائرفيا  
  .كانوا يعيشون في فقرمتقع وفي جهل بفعل السياسة اإلستدمارية الفرنسيــة   
  ين في القطاعين الفالحي والصناعي  بفضـــليفضال  عن إرهاق الجزائر  
  ب العربية التي طغـتالضرائب المفروضة عليهم دون األوروبيين  كالضرائ  
  على الرأس المال البسيط الذي يملكه الجزائري، والذي لم يعد في إمكانـــه  
  .إستثماره في اإلنتاج وإنما أصبح مضطرا ألن يحتفظ به لتسديد الضرائــب  
  كما نجدالمنافسة القوية التي تمت بين القطاع الفالحي التقليدي الجزائـــري  
  فالحي العصري األوروبي الذي يتميز بتوفراآلالت وجودة المتخلف والقطاع ال  
  ونتج عن هذا إنسحاب معظم الجزائريين من القطاع الفالحي والهجرة.األسمدة  
  .)1(إلى األماكن األخرى للعيش  
  صدورمجموعة من القوانين الجائرة كقانون مجلس األعيان وقانون اإلنديجينـا-
  م، وهوعبارة عن مجموعة1881جوان 28لفرنسية فيالذي أصدرته الحكومة ا          
  من القوانين الجائرة والرهيبة،والتي تهدف من خاللها فرنساإلى تطبيــــق          
  فضال عن قانون التجنيد العسكـري . )2(سياسة الزجرضد المسلمين الجزائريين          
  السكان الجزائريينم،والذي كان يهدف إلى تجنيد 1912جانفي 31اإلجباري في    
  وفي. في الجيش الفرنسي لمواجهة خطربعض الدول األوروبية ، خاصة ألمانيا    
  هذا، فقد أفتى بعض العلماء بكفرالذين يموتون من أبنائهم في الجيش الفرنسي ،     

  التي أصبحت في نظرهم ديـــار -لذا فضلت الكثيرمن العائالت ترك الديار

                                                           
  .   95-94،ص1975لشركة الوطنية للنشر والتوزيع،ا:،اجلزائردراسة حتليلية:العمال اجلزائريون يف فرنساعمار بوحوش،-  (1)
  .21،ص، املرجع السابق الذكرعقيلة ضيف اهللا– (2)
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  ، فظهرت هجرة شبه جماعية من المــدن )1(اراإلسالم، وتوجهوا إلى د-كفر  
  .الجزائرية 
  الهجرة الجزائرية إلى المشرق العربي ، خاصة تلك التي عرفتها منطقة الغرب-

  م ، حيث أن العديد مـــن1912الجزائري ، و بالتحديد مدينة تلمسان بتاريخ 
  جباري في الجيـشالعائالت الثرية من مدينة تلمسان رفضت قانون التجنيد اإل  
  الفرنسي، فإستنكروا الخضوع لقانون الخدمة العسكرية، وضاقوا بنوع الحيـاة  
  :الغربيةالتي فرضت عليهم،وفي هذا كانت العائالت المعنية  تغني وتنشد  

  
    -Le chemin de l'exile,je vais suivre .                                                                                        
      Je dis adieu à mes parents                                                                                  
      Nous nous séparons avant la mort.                                                                                     
      Les français ont pris ceux de dix huit ans.                                                                          
      L'année prochaine,ils prendront ceux de dix-sept ans.                              

 .طريق المنفى سأتبعه          

  .وأقول وداعا لوالدي          
  .سنفترق قبل الموت          

  .الفرنسيون أخذوا ذوي ثمانية عشرسنة          
  )2(والسنة المقبلة ذوي سبعة عشرسنة           

  إتباع سياسة تغريب المجتمع الجزائري،ومسخه دينيا؛ من خالل حركــــة-
  .فرنسا بفضل الكاردينال الفيجري ، واألب دي فوكـوالتنصير التي شجعتها   
  وثقافيا وتعليميا بنشر التعليم الفرنسي محل التعليم الوقفي والزوايا والمـدارس  
  .القرآنية، وهذا بفضل قوانين فارني وجول فيري  

  تكوين نخبة مثقفة ثقافة فرنسية موالية لهذه الدولة المستعمرة، وهذا ما بــرز-        
  .جليا في الباشاغات وموظفيها  
  إنحيازاإلدارة الفرنسية لصالح المعمرين من ناحية ، وقمع السكان الجزائريين-
  .من ناحية ثانية  

  

                                                           
  .30،ص ، املرجع السابق الذكرعقيلة ضيف اهللا - (1)

(2)-M.Kaddache et D.Sari,op.cit.,p.226.         
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  م ، ومنح الجنسية الفرنسية للنخبة         1919م، وهذا بموجب قانون1919إصالحات-         
  لبعض الفئـــــاتالمثقفة بالثقافة الفرنسية ، فضالعن منح حق التصويت 

  اإلجتماعية من المجتمع الجزائري إلنتخاب ممثليهم في المجالس البلديـــة ،
  والمندوبيات المالية والمجالس العامة،وهذا عرفانا بالمجهودات التي بذلهـــا

  .الجزائريين خالل الحرب العالمية األولى
  م ،1922- 1921األزمات اإلقتصادية التي عرفتها الجزائر، وخاصة أزمــة-
  .والتي دفعت بالعديدمن الجزائريين إلى الهجرةالداخلية من الريف إلى المـدن  

  250آلف إلى 80م؛من1948و 1925فمنطقة متيجة مثال إزداد عدد سكانها بين
  فقد كانت الهجرة في البداية من الريف إلى المناطق الصغيـرة.  )1(آلف تقريبا 

  األفراد الذين يبحثون عن األعمال فـي ، وكانت تخصالمجاورة للمدن الكبرى
  الصناعات البسيطة والصغيرة ، وهي هجرة مقتصرة في الداخل إلىغايـــة

  برزت بعد هذا التاريخ الهجرة إلى الخارج، بفعل عوامل جديـدة، َّم، ثم1912
  إلى الهجرة الخارجية من الريـــفَّثم . )2(خاصة التجنيد العسكري اإلجباري

  باب إقتصادية ، خاصة للعمل في المصانع التي كانت في حاجةإلى فرنسا، ألس
  وقد كان الحاج أحمد مصالي من الذيـن. كبيرة للقوة العاملة، أي اليـد العاملة

  توجهوا إلى فرنسا في بداية العشرينيات من القرن الماضي، فإشتغلوا فـــي
  ئالتهم التـياألعمال الشاقـة والصعبة ، وكانوا يرسلون ثمرة جهودهم إلى عا

  .تركوها في الجزائر
  لذا أصبحوا يعيشون حياتين، حياتهم الشخصية في فرنسا كعمال ، وحيـــاة
  عائالتهم في الجزائر بما يرسلونه من أموال كدخل رئيسي وحيد لهم ، لســد
  .حاجاتهم األساسية، وهذا ما سيشكل فيما بعد مصدرالقوة للمهاجرين فيما بعـد

  قطيعة مع الظروف واألعمال الفالحية، والتخلي عـــنوقد ترتب عن هذا 
  

                                                           
(1)-Charles Robert Ageron,Histoire de l'Algérie Contemporaine,op.cit.,p.83.   

  .95-94،صاملرجع السابق الدكردراسة حتليلية،:عمار بوحوش،العمال اجلزائريون يف فرنسا -  (2)
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  التفكيرالفالحي، الذي هونتيجة لمسار سلبي، أدت إلى التخلي عـــن األرض
  ، ومــن )1(والهروب إلى المدن، أين ظهرنمط جديد من العالقات مع األرض

 .التفكير

  بــــانبروزنشاط األميرخالد، حفيد األميرعبد القادر، من خالل تنظيم الش-
  م كتنظيم مشابه لتنظيم الشبان التونسيين،وقد 1912الذي تأسس في .ينيالجزائر

  رفض أحد إتجاهات الشبان الجزائريين بقيادة األميرخالد للمواطنة الفرنسيـة ، 
  ولم يكن األميرخالد يريـد. الذي تأثركثيرا بمصطفى كمال أتاتورك وبوطنيته 

  .)2(يهم عن أحوالهم الشخصيةأن يصبح الجزائريين فرنسيين بتخل
  م، والذي يقضي بحــق1936إقتراح الجبهة الشعبية مشروع بلوم فيوليت في-

  بعض السكان الجزائريين من ممارسة الحقوق السياسية الممنوحة للفرنسييـن، 
  .دون التخلي عن أحوالهم الشخصية وحقوقهم المدنية

  حزب جماهيري ، من لـدنم، ك1944إنشاء جمعية أحباب البيان والحرية في -
  .فرحات عباس والحاج أحمد مصالي ومحمد البشير االبراهيمي

  م، إذ بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية ، تظاهرالجزائريين1945ماي8حوادث -
  للتعبيرعن فرحتهم بإنتصارالحلفاء أمام النازية والفاشية،وللمطالبة باإلستقـالل،

  .آلف قتيل45انت نتائجها فكان الرد هوالقتل والتوقيف، فك
  م،1954نوفمبـر 1ه الموافق ل1374ربيع األول 4ندالع الثورة التحريرية فيإ-
  من طرف مجموعة التسعة، الذين تولوا التكوين السياسي والثــــــوري  
  والعسكري في حزب الشعب الجزائري ، وفي حركة إنتصارالحريــــات  
 .الديمقراطية  
 

  :رجية التي أثرت في الحاج أحمد مصالي فتتمثل فيأماعن العوامل الخا
  خضوع كل القطر العربي اإلسالمي من طنجةإلى جاكرتا،وبتفـاوت طفيـف، -

  .لإلحتالل األوروبي الغربي؛ الفرنسي، والبريطاني، والهولندي، واإلسبانــي
                                                           

(1)-Pierre Bourdieu , le Déracinement : la crise de l'Agriculture traditionnelle en Algérie , 
     op.cit.,p.161.    
(2)-Peter R Knauss,The Persistence of patriarchy : class , gender and ideology in twentieth 
     century in Algeria,New york:Praeger,1987,p.50. 
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  بحيــــر.وحسب مروان ر. وعمل اإلستعمارعلى إحداث التغييروالتخريب
Marwan R.Buheiry كونراد.ولورانس إLawrence I.Conrad  تجربــةَّفإن  

  ويعمل علـــى. اإلستعماربين دائما على أنه إما يخرب ، وإما يخلق التمييز
  البحث على تبريرات لعمله، بالقول أنه حامل لرسالة حضارية، ولكن فـــي

  ـــن  وإعتبرالشاعرروديارد كيبل. )1(هذه المهمة هي عقاب معنويَّالواقع، فإن
 Rudyard Kipling على أنه عبء حمله الرجل األبيض الذي إفتخرلما قـام  

  م الذي يمجد ماقام2005وهوأمرمازال متمسكا به على غرارقانون فيفري .)2(به
 .به اإلستعمارالفرنسي في مختلف المستعمرات

  يــامثل مؤتمرأفريق  إنعقاد العديد من المؤتمرات التي كان لها تأثير فيما بعد،-
 م، والمؤتمراإلسالمــي1908أكتوبر10و 6الشمالية المنعقد في باريس ما بين

  .م1916م، وإنعقاد مؤتمرالقوميات في عام1915في األستانة في عام
  قيام الحرب العالمية األولى والثانية، اللتان كانتا تلقيحاللشعوب،وتجديدا للحيـاة  -
  مية األولى شكلت صدمة للجزائرييـنفالحرب العال. ودفعا للبشرية إلى األمام  

  فمن جهة صدمة في ساحات المعركـــة. المجندين في الجبهة وفي المصانع
  األوروبية، وفي نفس الوقت صدمة في إكتشاف مجتمع متطورمقارنة بآخــر
  متخلف، فالذين جاؤوا من المدن الداخلية ومن الدواويرإكتشفوا المدن الكبـرى

  مل والتنظيم النقابي ، فإكتشفوا فرنسا مختلفة عن تلـكوالصناعات وتعلموا الع
  .)3(المتواجدة في الجزائروالمتجسدة في الكولون واألداة القمعية

  النهضة الفكرية العربية، إذ خضعت الجزائروالدول العربية واإلسالميــــة -       
  دميـراألخرى لإلستعمارالفرنسي والبريطاني، الذي قام في البعض منها من ت  
  وفي هــذا.البنى اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية، مما أدى إلى أزمة الهوية  
  ظهر مجموعة من المفكرين العرب الذين سعواإلى تحقيق نهضة فكرية عربية  
  فظهر مثال جمال الدين األفغاني الذي دعا إلى مقاومة اإلستعمــار. إسالمية   

  
                                                           

(1)-Marwan R.Buheiry and  Lawrence I.Conrad, The Formation and Perception of the Modern  
    Arab World,Princeton:Darwin press,1989,p.45. 
(2)-Ibid.,p.45. 
(3)-Benjamin Stora,ils venaient de l'Algérie:l'émigration Algérienne en France,op.cit.,pp..14- 
    15.                                                                                                                                            
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  وقد لعب هذا دورا.قتضي العودة إلى اإلسالمالنهضة تَّأن األوروبي،وألح على  
  فإستعمـــل.كبيرا في التحريض على معاداة اإلستعمار، وفي ظهورالوطنية  
  وكرمز للكفاح المتواصل مـن،)1(اإلسالم كمرجعية هوية وكإيديولوجية وكرمز  
  .فضالعن دورمصطفى كامل الذي قام ببعث الحركة الوطنيـة. )2(أجل التحرر  

  فهذه الشخصيات تبنت عمال يرتكزعلى تنمية الوعي السياسي، وعلى إعــادة          
  وقد كان أميرالبيان شكيب أرسالن بمثابــة. بعث النهضة العربية اإلسالمية           
  المحرك لفكرة تحريرالشعوب العربية اإلسالمية، وإن كانت أصال فكـــرة          
  الدين األفغاني، وقد كان لهذه األطروحة تأثيرعميــق إستمدها من عند جمال          
  .الوطني لدى الحاج أحمد مصاليعلى تطورالوعي           

  ظهورالحركة اإلسالمية في المشرق العربي ، والتي عملت على نشرالعــداء-        
  فبرز في. والثورة ضد اإلستعماروالدعوة للرجوع إلى اإلسالم وتعاليمه األولى

  سماء أحمد خان، ومحمد عبد الوهاب،وجمال الدين األفغاني،ومحمد عبده ،هذاأ
  وفي هذه الفترة أيضا،هبت رياح الشرق على الجزائــر. وخيرالدين التونسي

  .)3(حاملة الدعوة اإلسالمية والنهضة اإلسالمية
  م،حيث وضع اللورد ليونال والترروتشيلــد1917وعد بلفورالمشؤوم في عام-

L.W Rotshild ،فرد كاتب الدولــــة مخطط صهيوني للحكومة البريطانية  
  م ، سميت بوعد بلـفور،1919البريطاني للشؤون الخارجية برسالة في نوفمبر

  .وهذا ما تم فعال.توعدت فيها بريطانيا بإقامة دولة لليهود في فلسطين
  م ، إذ بعدأن حررت شعوب روسيا من القمــع1917الثورة البلشفية في عام-

  واإلستغالل واإلستبداد ،أعلنت المساواة والسيادة للشعب الروسي وإعتبــرت
  .هذه الثورة بمثابة بداية لمرحلة التحريرالوطني في مختلف المستعمرات

  م، 1922- 1920فضال عن بروز العالمية الثالثة التي ركزت عملها منــــذ-
  ت العالمية الثالثـةعلى أهمية المستعمرات كوسيلة إلضعاف األمبريالية، وقرر 

                                                           
(1)-John L.Esposito,Islam and politics,USA:Syracuse University  Press,1985,p.58. 

  .68 ،ص1977، ديسمرب52، اجلزائر، العددجملة األصالة ،"مجال الدين األفغاين والتجديد اإلسالمي"عثمان أمني، -  (2)
(3)-Belkacem Saadallah,op.cit.,pp..293-294.     
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  فتقررمن جهة مساعدة حركــات. نشرأطروحة التحريرالوطني للمستعمرات 
  المستعمرات باإلرتكازعلى القوى الوطنية وحتى البورجوازيـــة، التحررفي

  ، المطالبة بإستقالل المستعمرات، ومن جهة ثالثة، تكوين ضمنومن جهة ثانية
  كما نجد أيضا بروز. )1(في المستعمراتالمهاجرين إلطارات الحركات الثورية 

  األحزاب الشيوعية، ففي فرنسا إهتم الحزب الشيوعي الفرنسي بمسألة تحريـر
  الشعوب ، وإعتبرأن كفاح ونضال الشعوب المستعمرة سوف تضعـــــف

  .)2(األمبريالية، وتسهل النضال التحرري للبروليتاريا األوروبية
  م بين الممثل البريطانـي1915ي بدأت في عامبيكوالسرية والت-إتفاقية سايكس-
 ،George Picoوـــوالممثل الفرنسي جورج بيك Marc Saycsمارك سايكس  
  أجزاء العالم العربي بين بريطانيـا تقسيم بموجبها وإتفقواعلى إعداد إتفاقية يتم   

  م، فأخدت بريطانيا منطقـــة1916وفرنسا، وقد وقعت هذه إلتفاقية في عام  
  أما فرنسا فأخذت منطقة لبنان والشاطئ السوري، فضـال .البصرة وضواحيها  
  على إنشاء دولة عربية كبيرة شبه مستقلة تقع بين المنطقتين، وتدويل فلسطين،  
  .ناهيك عن إستدمارالمغرب العربي  
  -م 1925قيام عدة ثورات في المشرق العربي، كالثورة السورية الكبـرى في-

 هذه الثورات م، وكل1920م، وثورة العراق في1919صرفيم، وثورة م1926

  فقد عبرت. الكبرى  وجهت ضد سياسة التجزئة التي إعتمدتها القوى األوروبية
  ثورة فلسطينوكذا . منطقة المشرق العربي على معارضتها لإلستعماروالتجزئة

  والثورة العربية الكبرى فــي. م للتعبيرعن معارضتهم لوعد بلفور1920في  
  م بقيادة الشريف حسين بن علي أميرمكةالمكرمة ، بهدف إستقالل العرب1916 

  .وتحريرهم من الحكم التركي  
  ـنيـم، شارك فيه المصريين والفلندي1916إنعقاد مؤتمرالوطنيين بلوزان في -
 وقد مثل التونسي باشا حامبا الجزائر، والذي طالب بميثاق للجزائــر. الخ...  

                                                           
(1)-Kamel Bouguessa,Aux Sources du Nationalisme Algérien,op.cit,p.82.   
(2)-Le parti communiste et la question coloniale,Cahiers du bolchevisme,numéro7, 2/1/1925.  
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  ضمن إحترام شخصياتهما، وممتلكاتهما، وحرياتهمـــــا،وتونس والذي  ي
  .)1(ولغتهما، ودينهما، وبحق الشعب الجزائري أن يقررمصيره بنفسه

  وفدا مـــن؛ 27م بمشاركة 1920 - 1919نعقاد مؤتمرالسلم في باريس فيإ-             
  األميـر وممثل الحجاز. بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية

  فيصل، بعدما كان يطمح لتمثيل العرب،وهواألمرالذي واجهته فرنسابمعارضة
  .شديدة

  م، بقيادة األميرعبد الكريم الخطابي ضـد1926- 1920الريف المغربي حرب-
  الريفيين طردوا الجيـــشَّحيث أن. اإلستعمارالفرنسي واإلسباني مجتمعين  
  مة بقيادة عبد الكريم الخطابي،ممــااإلسباني من منطقة الريف، وأقاموا حكو  
  على إعتبارأنهـا .)2(م1925جعل فرنسا تتدخل في تحالف مع إسبانيا في ماي   
  ستمس بمصالح فرنسا بمستعمراتها بإفريقيا،خاصة الجزائر،من خالل خلــق  
  عبد الكريم الخطابي تبنى حربا جهاديةَّفضال على أن. الوعي والتحريض فيها  
  مار الفرنسي،مما جعله يكتسب القوة أكثر فأكثر، وهذا دفعــــهضد اإلستع  
  وقد كان لهذه الحرب صدى في. لمطالبة عصبة األمم باإلعتراف بالريف كأمة  
  وقد كان عبد الكريم الخطابي يرغب مـن. )3(أوروبا وفي مختلف المستعمرات  
  القديم القائم قبل إلى إقامة دولة عصرية، وإعادة النظام" جمهورية الريف"خالل  
  .)4(اإلستعمار  

  وحاول في هذه الفترةالتونسي علي باش حامبه تنظيم مؤتمرمن مسلمــــي-
  وقد نشأت قبل إفتتاح مؤتمرالسلــم.والمستعمرة الجزائرية" الحماية التونسية"  

  .)5(في فرساي، لجنة بفضل أخ علي باش حامبه

  لتي انعكست سلبا علىالخالفــةم، وا1921- 1920الثورة الكمالية في تركيا-
                                                           

(1)-Mahfoud Kaddache,Histoire du Nationalisme en Algérie,op.cit.,pp..202-203 
(2)-Allen Douglas,War,memory and the politics of humor:the Canard Enchaine and World  
     War 1,USA:University of California Press,2002,pp.174-175. 
(3)-Edward L.Bimberg ,The Moroccan Goums:tribal warriors in a Modern war,Westport:  
     Greenwood Press,1999,p.16.  
(4)-Odile Moreau,"Echoes of National Liberation:Turkey viewed from the Maghrib in the  
     1920's" in James  Mcdougall,Nation,society and culture in North Africa,London:Frank  
     Cass,2003,p.59. 

  .85 ،ص1،جاملرجع السابق الذكرعبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون،  -  (5)
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  .  اإلسالمية، من خالل إنشاء الدولة الحديثة المتمثلة في الجمهورية العلمانية  
  اليونانية،وقد حقق األتراك بقيادة مصطفى كمــــال -قيام الحرب التركية -
  باشا إنتصارات كبيرة ، كانت لها تأثيرعلىالعرب المسلمين وعصمتأتاتورك   
  .ن الجزائروتلمسان خاصةعامة وسكا 
  ظهورمبادئ ولسن األربعة عشرا ، والتي تؤكد على حق الشعوب المستعمـرة-
  في تقريرمصيرها بنفسها،وإنشاء عصبة األمم التي تتولى نشرالسالم العالمـي  
  فقد إعتقد ولدروولســــن. وتوثيق التعاون بين الدول، وتصفية االستعمار  
 Woodrow Wilson ع األناني للقوى األوروبية العظمى قد أديا إلــى الطابَّأن  

  ولهذا البد من تحويل الطريق وسلوك الدول والذي يجنـب.م1914الصدام في  
  وفي هـذا . فيه النظام الدولي الحروب في المستقبل، وهذا بإنشاء عصبة األمم  
  يوفـــ.)1(فقد ألح في مؤتمر السلم في باريس على وضع نصوصهاوقوانينها  
  فهو تصورعصبة األمم كطرح وتصورعالمي ديمقراطي مناقـض. تجسيدها   
  فكان يطمح ولسن إلى إقامة. )2(لما هوقائما سابقا في أوروبا من توازن للقوى   
  ولكن في الواقع كانــت.نظام دولي جديد، يكون فيه لعصبة األمم دورا هاما  
  تجنب قيام الحرب العالميـة عاجزة في أن تلعب دورا أساسيا ، فلم تتمكن من  
  .الثانية، ومن إنهاء اإلستعمار  

  م ، وقد كان له صدى كبيرفي كـل1931المؤتمراإلسالمي العالمي المنعقد في-
  الدول العربية اإلسالمية، وكان هذا المؤتمريدعو لتوحيد كل مسلمي العالم، كما

  سالمي من أجـلكان يركزعلى توحيد مختلف الحركات الوطنية في العالم اإل  
  نعقد المؤتمراإلسالمي األوروبي في جنيف فيإ كما. النضال بهدف اإلستقالل   
  شخصية من أفريقيا وآسيا وأوروبا ، وقد  70م، والذي شارك فيه حوالي1935  
  .)3(عرض هذا المؤتمروضعية المسلمين بعد الحرب العالمية األولى  

  ي إيطاليا وألمانيا اللتان هددتاالعالـم،ظهور وبروزالحركات الفاشية والنازية ف-
                                                           

(1)-Ruth Henig,The Origins of the First World War,London:Routledge,2002,p.37. 
(2)-Cyril Buffet and Beatrice Heuser,Haunted by History:Myths in International Relations  
     providence,RI:Berghahm Books,1998,p.6. 
(3)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.198.  
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 .وكانتا لهما تأثيرا كبيرا على مجرى األحداث في أوروبا، خاصة فرنسا  

 دـظهورالديكتاتوريات الفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا وفي إسبانيا، وقــ-
 ولتجسيــد. عملت هذه على البحث عن المجاالت الحيوية والتوسع في أوروبا 

  ، عملت على تشجيع وتدعيم بعض الحركات الوطنية في كل من آسيـــاهذا 
  .وإفريقيا بغرض إضعاف األمبراطوريات التقليدية  
  - التقارب الفرنسي مع اإلتحاد السوفياتي بعد التوقيع على اتفاقية الفــــال-

  .م1937ستالين، وهذا ماإنعكس على نجم شمال إفريقيا المجيد الذي حل في
  ظمة األمم المتحدة، كمنظمة دولية تتولى حفظ السلم واألمن الدوليين ، إنشاء من-
  م، والتي عملت على تحريرالـدول1945وكذا إنشاء جامعة الدول العربية في   
  .العربية المستعمرة  
  م، ففقد الملك فاروق الحكم لصالــح1952ثورة الضباط األحرارفي مصرفي-
  عملــواَّلتوجه القومي العربي، ومن ثمجماعة من الضباط ذوي اإلحساس با  
 . على نشرالبعد الثوري في كل األقطارالعربية 

  م كانت المقاومة تندرج1948-م1947ظهورالقضية الفلسطينية ، إذ في سنوات-
  ضمن إلتقاء حروب التحريرالوطني التي ترتكز إلى القومية العربية التي كانت  
  كون فلسطين هي مركزحساس وإهتمـــامنهايتها في الهزيمة الفلسطينية ، ل  
  . )1(للكثيرمن حركات التحرير في العالم العربي واإلسالمي  

إذا كل هذه األحداث الدولية والوطنية معا، ساهمت بطريقة مباشرة أوغيرمباشـرة  
في بلورة النضال السياسي من ناحية، ومواصلة الكفاح من أجل إستقالل البالد والعبـاد 

انية، ناهيك عن ثباته وعزمه بالنفس إلى آخرلحظة من تصفية اإلستعمــار من ناحية ث
  .من ناحية ثالثة

  

                                                           
  م  1948أعمال امللتقى حول جيش التحرير املغاريب، "مشروع جيش التحرير املغاريب والتخلي عنه: هتميش الشعبوية الثورية" روين غاليسو،- (1) 

  .  75.،ص2004مؤسسة حممد بوضياف،: م، اجلزائر2001ماي 12-11م، يومي1955-     
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  :الخالصة واالستنتاجات -
   

الحاج أحمد مصالي قــد الزعيم  َّنستخلص من هذا الفصل ااألول من الدراسة،أن
عاليـم نشأ ضمن عائلة عربية إسالمية محافظة على القيم الدينية واألخالقية، ومتشبعة بت

الزوايا الدرقاوية، وهذا ليس بغريب عن قادة وزعماء الجزائر من مقاومة األميــــر 
عبد القـادرالجزائري، وبنضال المقاومات الشعبية األخرى، وبنضال الحاج أحمـــد 

  . م1954نوفمبر 1مصالي، إلى قادة ثورة
ه لم يدم طويــال أن َّوقد دخل الحاج أحمد مصالي المدرسة التعليمية الفرنسية، إال

في الوقت نفسه كانت الزاوية الدرقاويــة  َّلكنالمادية الصعبة،  هناك بسبب الظروف
  . بمثابة مالذه األول واألخير،حيث غرست فيه قيم مقاومة األجنبي، والحفاظ على إنيته

وقدإشتغل الحاج أحمد مصالي في عدة مهن قبل أن يجند جبرا في الخدمــــة 
  . رارالشباب الجزائري آنذاكالعسكرية على غ

وبعد إنهاء الخدمة العسكرية اإلجبارية، بدأ الحاج أحمد مصالي نشاطه السياسـي 
الوطني في فرنسا، باإلحتكاك مع مناضلين في النقابة العمالية وبالحزب الشيوعـــي 

ـدة كما قام بتأسيس ع. الفرنسي، وباإلتصال بالعمال الجزائريين، والتونسيين، والمغاربة
فـي  PPAحزب الشعب الجزائريَّم، ثم1926في ENAأحزاب منها؛ نجم شمال إفريقيا

م، وإنشاء المنظمـــة 1947في  MTLDم، وحركة إنتصارالحريات الديمقراطية1937
م، مــع 1954في MNAم، وأخيرا الحركة الوطنية الجزائرية1947في  OSالخاصة 

خاللها التأكيد على مطلب اإلستقـالل َّالمشاركة في عدة تظاهرات وتجمعات سياسية، تم
وفي هذا فقد قضى حياته كلها تقريبا في المهجربعيدا عــن . والحرية والسيادة الوطنية

   .وطنه، مما جعله أكثرعزة لوطنه الجزائر
والتي أثرت  مجموعة من األحداث المحلية والدولية، مصاليعاش الحاج أحمد  وقد

في قهرالجزائريين وتفقيرهم وإستعبادهم،  جلت عموماوت .السياسيفي مساره النضالي و
مع بروزالثورات التحررية في المشرق العربي، وفي بروزمبادئ التحرروالحريـــة 

    .واإلستقالل في العالم وفي أمريكا وغيرها
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  :لثانيالفصل ا

  
  والعصر فرحات عباس الزعيم نشأة
  .هــظهر في الذي
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  .والعصرالذي ظهر فيه فرحات عباس الزعيم نشأة:  لثانياالفصل 
  

يعتبرالزعيم فرحات عباس إحدى الشخصيات الوطنية البارزة التي تركت بصماتها 
فـي تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، إذ كان يطالب بالمساواة في إطاراإلندمـــاج 

  .أنه غيرمن مواقفه السياسية فيما بعد َّوالتجنس، إال
وسط العائلي واإلجتماعي والثقافي الذي ترعرع فيه الرجل من ناحية، وكـذا الَّإن

فضال . التعليم المدني الذي تلقاه كان له األثرالبالغ في تبني هذه المواقف من ناحية ثانية
العصرالذي نشأ فيه تميزبمجموعة من األحداث الدولية التي أثرت في الزعيـم َّعلى أن

  .فرحات عباس
ي هذا الفصل الثاني إلى نشأته العائلية وربط ذلك بنشأته الوطنيـة وسوف أتطرق ف

  .واألخالقية وأخيرا للعصر الذي ظهرفيه
  :وإرتأيت تقسيم الفصل الثاني إلى المحاوراآلتية

  
  .جتماعيةإلنشأته العائلية وا -
  .نشأته التعليمية والدينية -
  .نشأته الوطنية واألخالقية -
  .يم فرحات عباسالزعالعصرالذي ظهرفيه  -
.                                                       ستنتاجاتإلالخالصة وا -
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  :جتماعيةإلنشأته العائلية وا -
  

التابعة للبلدية المختلطـة " شالمة"م في دوار1899أكتوبر 24ولد فرحات عباس في
لمدينة الطاهيرالمطلة على البحراألبيض المتوسط، والتابعة لعمالة قسنطينة، وهـــي 

  . مرتكزة على األصالة والتقاليد
وقد كان أبــوه . وهوإبن سعيد بن أحمد عباس، أما أمه فتسمى ماجة بنت مالحة      
  . باشاغا َّقايد، ثم

فهي لم تعانـــي  وقد نشأ فرحات عباس  ضمن عائلة بورجوازية ميسورة، لذا
الحرمان والفقراللذان عانا منه الغالبية العظمى من سكان طاهير، والتي إستقرفيها بكثرة 

  .المعمرون الفرنسيون ذوي األصل من األلزاس واللورين
م، شاهد حرب اإلستعماراألولى في منطقة الشــرق 18فجده ولد في أواخرالقرن 

ه الجنرال الفرنسـي  َّالفرنسي الذي  قاد الجزائري، حيث شارك في الحرب ضد الجيش
كما شــارك . والذي أحرق مداشرومختلف القرى والقبائل ،)St.Arnaud )1سانت أرنوا 

.  )2(البكاءَّأيضا في عملية مصادرة الماشية والقمح، ولم يبق للسكان الفالحين البسطاء إال
، تركـوا Randoراندو، وPélissierعلى غرارالجنراالت بليسي St.Arnaudافسانت أرنو

آالما وجروحا في المجتمع الجزائري، بفعل القتل والقمع الذي مارسوه على سكان القرى 
  .والمداشير، وهو مايرونه في مذكراتهم

وبعد إنتفاضــة . عائلته اإلستيالب والنهب من قبل المستعمرالفرنسي وقد عانت  
الشيـخ  (**)شيخ الزاوية الرحمانية م، وإعالن1871في عام (*)الشيخ الحاج محمد المقراني

اإلنتفاضة إلى كل قبائل الحداد الحرب على فرنسا بقصد مواجهة الفرنسيين، إمتدت هذه 
 قبيلة، وأعطى للحرب طابعــا  250الشرق الجزائري، وتمكن من تعبئة منطقة التل في

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre: l'aurore ,France: éditions Garnier,1980,p.160.   
(2)-Ibid.,p.161.    

 ه1289/م1872-5- 5ستشهد بتاريخ أ-- (*)
 القشطويل اجلرجري  األزهــاري،   وهي تنتمي للزاوية الدينية اليت أسسها سي حممد بن عبد الرمحن الزاوية الرمحانية يف صدوق ببجاية،-(**)

 وب ـ، وهي منتشرة يف كل منطقة لقبائل، واجلزائرالوسطى، والشرق اجلزائري، واجلن18يف القرن  Bou Kobreinاملسمى بوكربيان     
  ). Neftaمنطقة نفتة (الشرقي حىت إىل تونس       

  :راجع( 
                        ( -Khélifa Meziani,op.cit.,p.12.               
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ا فيها جيجل وقد شملت هذه اإلنتفاضة الجزء الكبيرمن سكان منطقة قسنطينة، بم. وطنيا
يحي بوعزيز، فقد إمتدت هذه اإلنتفاضة إلـى المؤرخ األستاذ وحسب  .)1(ومنطقة القبائل

وقد كان دوار جد فرحات عباس معني بهذه اإلنتفاضة، فحمل جده  .)2(غاية مدينة شرشال
رت السلطات الفرنسيــة َّومع هزيمة مقاومة المقراني والحداد، قر .)3(من جديد السالح

 ،)4(،مع دفع غرمات مالية عالية(*)ألف هكتار 100القبائل الثائرة والمقدرة ب كاتحجزممتل
  .كما صادرت فرنسا الغابات واألراضي الصالحة للزراعة، ووزعت على المعمرين

وقد دفع هذا الوضع الجزائريين الذين صودرت أراضيهم إلى التعبيرعن معاناتهـم      
 .)5(من خالل الشعربالقول

 
Wahd ou Sevain Dhel flas                                               
Ihzza medden dhugamas                                                              
Ayukhfiw evdh'a sefru                                                
Barka yi doula Imettaas                                                          
Tharvaath Imendjas                                                  
El khoudjas dh' vourourou                                       

  
  .م هي سنة اإلفالس1871

  .فكسرت قوتنا
  .يارأسي عبرالشعر

  .فقد مللنا من هذه اإلدارة السيئة
  .التي تسبب الضرر) اإلجتماعات اإلدارية(ومن الجمعية

 ).الحيوان(والخوجة المسؤول
1871 fut l'année de notre ruine              
Elle nous brisa les reins                            

                                                           
(1)-Charles Robert Ageron,Politiques colonials au Maghreb,France:P.U.F,1972,pp..219- 220. 

  م فـي2004- 12-17ية،يوم اجلمعـة ، حصة تلفزيون"،املنفيني اجلزائرين إىل كاليدونيا اجلديدة حول حصة يف حديث يف"بوعزيز، حيي -  (2)
  . التلفزة اجلزائرية، على الساحة العاشرة ليال      

(3)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.161.           
  م،1939- 1919احلربني رية ما بني أما الدكتورعبد احلميد زوزو فيشري يف كتابه،دوراملهاجرين اجلزائرين بفرنسا يف احلركة الوطنية اجلزائ - (*)

  .آلف هكتار بعد انتفاضة املقراين 500، إىل حجز 38 ،صاملرجع السابق الذكر      
(4)-Charles Robert Ageron,Politiques coloniales au Maghreb,op.cit.,p.282.                              
(5)-Dr Khélifa  Meziani,op.cit.,p.13.    
 
                                                                                            



 - 81 -  

O ma tete,inspire-toi de la poésie           
Nous avons assez de cette administration de gueux   
De cette assemblée de mal propres      
Ayant pour sécretaire une chouette  
      

وأصبح مجرد فـالح  ،وقد كان جده واحد من الذين إنتزعت منه أرضه وصودرت
ونفس األمربالنسبة لدواره الذي أصبـح . األرض، كبقية الجزائريين اآلخرينبسيط في 

  .)1(فرنك فرنسي قديم150ساعة في اليوم مقابل15فقيرا، وقال له والده،أنه كان يعمل 

لقد تمت هذه اإلنتفاضة في ظروف دولية معقدة تميزت بأخذ ألمانيا ألجزاء مـن   
عملية اإلستيطانية على حساب الجزائريين، فضال األراضي الفرنسية، مما إنعكس على ال

عن بؤس الجزائريين بسبب المجاعات والكوارث الطبيعية،والظروف المناخية، واإلقتالع 
الثقافي للجزائريين، وكذا وضع التنظيم اإلداري الفرنسي محل القبيلة في بنياتها التحتيـة 

  .والفوقية
. على مستوى األسرة والقبيلة والقرية فأصبح الجزائريين غرباءا في وطنهم،مشتتين

  :)2(م في إحدى أشعاره1871ويقول في هذا الشاعرسي محند أومحند الذي عاش إنتفاضة 
  إننا نبحث كل يوم
  في األوطان غريب
  أتمنى لوعندنا بيت

Aqlay kullas net qallib 
Di tmura d’ayrib 
Mennay aw issan axxam 

 
لفترة إرتكزت على اإلستيالء على األراضـــي، إن السياسة الفرنسية في هاته ا

والقضاء على النظام العقاري القبلي، وتفكيك بني المجتمع، خاصة مع ظهورقانــون 
  ". Senatus consult"مجلس األعيان أومايسمى

أن يعطـــي  والدهم إقترح 1881ومع إقرارنظام التسجيل المدني في الجزائرفي
والذي عرف به في المنطقة ولكن جده رفض وقـال ، " Bendaouiبن داوي"لعائلته إسم 

                                                           
(1)-Ferhat Abbas, Autopsie d'une guerre: l'aurore,op.cit.,p.161.   

  اجلزائر، كلية األداب واللغـات، ،جامعةرسالة املاجستري،"دراسة حتليلية موضوعاتية:الغربة واحلنني يف شعر سليمان عازم"فريوز بن رمضان،- (2)
  .35.،ص2005-2004، قسم اللغة العربية وآداهبا      
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إلبنه أن عائلته ستحمل إسم جده عباس الذي كان عادال وشجاعا وكريما، وقد توفي جده 
  .)1(م، أي قبل ميالد الطفل فرحات عباس بقليل1890في

وتوقيعها على إتفاقية فرانكفـورت . م1870لمانيا في عامأمام أنهزام فرنسا إومع   
م، تقررنقل سكان األلزاس واللورين الذين رفضوا تبني الجنسيــــة 1871ماي10في

النظام اإلستعماري الفرنسي أقام فيها ما  َّخاصة وأن .)2(األلمانية إلى منطقة جيجل
قرية إستيطانية، منح الجزء األكبرمنها لسكان األلزاس  440م حوالي1900-1840بيـن

إنشاء مدن في المنطقـــة؛  َّوتم. )3(رارفي الجزائرواللورين، فوفرت لهم أسباب اإلستق
. )4(المسماة حاليا األميرعبد القـــادر Strasbourgوستراسبورغ  ،Duquesneدكسنك

منحت األراضي المحجوزة للمعمرين فسميت على غرار المدينة التي تركوها بفرنسا،كما 
  .الجدد
وايات المأثورة من خالل تلقين وقد لعبت األسرة الجزائرية دورا كبيرا في نقل الر  

األطفال ماضي أجدادهم وفي ما قامت به فرنسا أثناء المرحلة األولى لإلحتالل؛ فأثنـاء 
كل ليلة كانت جدة فرحات عباس تروي له وإلخوتة كفاح الجزائريين ضد اإلستعمــار 

الل وعليه، فقد تعلم فرحات عباس من خالل أسرته،إحتـــ. الفرنسي المحتل للجزائر
  .اإلستعمارإحتالل اإلستعمارالفرنسي لبلده، وبؤس إخوانه الجزائريين

وقد ساهمت أسرة فرحات عباس في ترسيخ المبادئ اإلسالمية لفرحات عبــاس، 
 .)5(وقد كانت محافظة ومتمسكة بمعتقداتها الدينية

كان عباس سعيد بن أحمد عباس أمي في البداية، حيث تولي مهمة الفالحة في  وقد 
المزرعة، وتكفل خاللها بتوفيرالمعيشة لعائلته الكبيرة، فكان له خمسة إخوة وأخت، وقد 

         ،M.Dasniére De Vigieم،على السيدالفرنسي داسنييردي فيجــي1880تعرف في عام
وهومهتم كثيرا بالسياسة، حيث تولى وظيفة المستشارالعام لجيجل، ودخل معه في شراكة 

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre: l'aurore,op.cit.,p.162. 
(2)-Suzette Granger, Djidjelli au coeur des Babors:1871 à1950,T.2,France:collection Africa  
     Nostra,1987,p.43. 

                                                                              .40 ،صاملرجع السابق الذكرعبد احلمبد زوزو، -  (3)
(4)-Suzette Granger,Ibid.,p.46.                                                                                                                                 
(5)-Benjamin stora et Zakia Daoud,Ferhat Abbas:une autre Algérie,Alger :Casbah éditions,  
    1995,p.20.        
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فقدتهاعائلته أثناء اإلحتــالل ا سمح له بإعادة شراء قطعتي أرض في بيع الماشية، مم
دة مكانتهــا امما سمح لعائلة فرحات عباس من إستع. )1(الفرنسي في الشرق الجزائري

  .وبالتالي تمكن من أن يرتقي إجتماعيا وبطريقة سريعة. )2(المفقودة
بداسنييردي فيجـي وأكثرمن ذلك، فبفضل الزمالة التي تجمع والد فرحات عباس   

M.Dasniére De Vigie عرف سعيد بن أحمد عباس الترقية اإلجتماعية السريعة، مـن ،
 َّأصبح قايد في القرية الصغيرة بستراسبورغ، ثـم َّحيث أصبح فالحا يمتلك أراضي، ثم

خيرا باشاغا، ممـا أو. )3(البلدية المختلطة لطاهير في Beni Siarقايد في دائرة بني سيار
 وفي. )4(تحصل على منصب اآلغاَّله بأن يترقى إلى منصب رائد فرقة الشرف، ثمسمح 
وقد إستمرطيلة حياتـه .م1928م عين على رأس دوارشحنة حتى سن التقاعد في1889

 في خدمة األرض، بالرغم من الشيخوخة، بقي يعمل في األراضي التي قام بكرائها منـذ
ن، وهذا ماسمح له بخدمة األرض التـي م من عند أحد معمري منطقة وادي سيقا1914

 .)5(م1945وفرت له ولعائلته الرزق، وعلى مساعدة إخواته، وقد توفي أبوه في نوفمبـر
الفترة اإلستعمارية،  وقدإعتبرأبوه أحد األفراد الجدد للبورجوازية الجزائرية المتوسطة في

عن دينه، وثقافتـــه، ولم يكن أبوه الذي ينتمي إليها منقطعا عن المجتمع الجزائري و
  . وتقاليده، بل كان متمسكا بهم، رغم الوالء لفرنسا

لقد عاش فرحات عباس حياة سعيدة ومريحة مقارنة باألطفال الجزائريين اآلخرين، 
أن هذا لم يمنعه من اإلحساس  َّإال.الذين عانوا من مختلف أنواع البؤس والفقروالحرمان

لى غرار أطفال القرية إلى المدرسة القرآنيـــة فكان يذهب ع .بألم وبؤس الجزائريين
فضال على أنه كان يشعر بالفرح عنـد . باللباس التقليدي لمنطقته، دون اللباس األوروبي

من مختلف القرى في منتصف سبتمبرمن كل سنــة  مجيء الخزناجي لجمع الضرائب
وكان في نفس الوقت ، وكان يمكث في بيت والده، رفقة الدرك الفرنسي للبلدية المختلطة

، فكانـت يتأسف لما يحس لما يعانيه الجزائريين العاجزين عن دفع الضرائب من عقاب
  كانوا يعرضون تحت نارالشمس الحارقة، عراة الـرؤوس،  َّيديهم تربط إلى الوراء، ثم

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre: l'aurore,op.cit.,p.161  
(2)-Ibid.,p.161.    
(3)-Ibidem .                                                                                                                             
(4)-Benjamin Stora et Zakia Daoud,op.cit.,p.161.                                                                    
(5)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre: l'aurore,op.cit.,pp..161-162. 
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  (*)وهذا ما دفع به إلى سرقة المال من أمه ليمنحها للفقراء كي يتمكنوا من دفع الضرائب
وهذه الضرائب باهضة أتعبت الجزائريين، وترتب عنها أن الفالحيـــن . )1(خزناجيلل 

الجزائريين كانوا معرضين لخطرالربا والمرابين، بفعل الضغط الضريبي، وتـــزداد 
األمورتعقيدا لما تكون المحاصيل الزراعية ضعيفة بفعل الظروف الجوية السيئة، ممـا 

األرض رغما عنه لتسديد مستحقاته الضريبيــة، أوأن  يدفع بالفالح الجزائري إلى بيع
  . تتعرض للمصادرة

  -ليس فقط ذي الطبيعة إقتصاديـة -ففي المجتمع الجزائري آنذاك كان الرأسمالي
فالخزناجي الذي ينتمي إلى فئة النبالء، وكذا بعض الزوايـــا . مستغال إجتماعيا أيضا

ا في فرض سيطرتهم على األفراد بخلــق وضعت يدها على المجتمع الريفي، وإستمرو
الوسائل التي تسمح لهم بالحفاظ على زبائنهم، وبالمقابل يضمنون جمع الضرائـــب، 
ويوضع جزءا لصالحهم، وبالتالي أعطوا شرعية للسلطة اإلستعمارية في نظرالسكـان، 

فظـــة وعليه، فتحالف اإلستعمارمع القوى المحا. وأصبحوا خدام ومناوبي اإلستعمار
المتشكلة من العصب العائلية  والمحلية والجهوية أعاق كل تطورإجتماعي على حسـاب 

فهؤالء الوسيطين ظهروا في سياق اإلستعمارعلى غرارالبورجوازيــة .)2(القوى الجديدة
  .الصغيرة والبروليتاريا

وقد نشأ فرحات عباس في مرحلة الطفولة في مدينة الطاهيرالتي كان يعيش فيهـا 
التعليـــم َّتوجه إلى مدينة جيجل لمزاولة التعليم االبتدائي ، ثمَّاأللزاسين واللورنين، ثم

  في مدينة سكيكدة، وبعدهاالتعليم الثانوي في مدينة قسنطينة، وأخيراالتعليـــم  اإلكمالي
  وخالل كل هذه الفترة، إحتــك ) . فرع الصيدلة(العالي في مدينة الجزائرفيدراسة الطب

  وتبناها، خاصة في المرحلة األولـى. وبيين، وتعرف على الثقافة الفرنسية الغربيةباألور
                                                           

  :املباشرة يف اخلزينة  الضرائب من نوعني يسدد اجلزائري الشعب كان لقد - (*)
  سـوم  الضرائب العربية اليت منها الزكاة على األنعام والعشرعلى احملاصيل الزراعية والضريبة على البساتني ، وعلى تكوين امللكية و الر- )ا         

  .على األعياد الدينبة وغريها             
  كما يساهم اجلزائريون يف دفع الضرائب العادية، فكانوا جمربين على دفع عدد من الرسوم نقدا، ويدفعون لضريبة العقارية علـــى -)ب       

  .اخل..األمالك الزراعية وعلى املباين             
  169.ص،  املرجع السابق الذكر، ودراسات يف تاريخ اجلزائراحلديث واملعاصرمجال قنان،قضايا -             

(1)-Charles Robert Ageron,"Mon Testament politique",Revue Francaise d'Histoire d'Outre- 
     Mer, Paris,numéro 303,2éme trimestre, pp..188-189. 
(2)-Mohamed Harbi,La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.84 . 
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  . من نضاله السياسي األول
م، أستدعي للتجنيد اإلجباري لتأديــة  1921وبحصوله على شهادة البكالوريا في عام  

م، وتولى وظيفة كاتب في مستشفيات عنابة، ثــــم 1923الخدمة العسكرية إلى غاية 
  .)1(تولى وظيفة مساعد صيدلي، وبعدها تقلد رتبة رقيب َّجيجل، ثم َّنطينة، ثمقس

إن فترة الخدمة العسكرية هذه سمحت له بمالحظة التمييزالقائم بين الفرنسييـــن 
    .  )2(والجزائريين المجندين، مماجعله يطالب بالمساواة بينهما داخل الجيش الفرنسي

ائر، واجه مشكلة اإلقامة، فأقام عند عدة عائـالت وأثناء الدراسةالجامعية في الجز
 ، وغونزاليسCharles، والسيدة شارلTurin، وجورانLaurentكعائلة؛ لوران فرنسية

Gonzalés .ذه ـــوإحتكاكه به. )3(وتلقى منها كلها معاملة كتلك التي تلقاها عن والديه
رف ــوفضال عن هذا، فقد تع. العائالت ساعدته في إكتساب أكثرللقيم الثقافية الفرنسية

على عدد كبيرمن الزمالء المسلمين والفرنسيين،وكذا المسؤولين الفرنسيين في الجزائـر 
مدير شؤون األهالي في الحكومة العامة، وموريـس  M.Miranteميرانت.على غرارم

  .وغيرهم... )4(الحاكم العام Maurice Violetteفيوليت 
توجه الزعيم  فرحات عباس إلى الحياة المهنية، فبدأ ومع إنتهاء الدراسة الجامعية، 

في مدينة سطيف، قرب مكان نشأته، وهذا  (*)م صيدلة1933جديدة، ففتح في فيفريحياة 
  .بطلب من سكان سطيف

عليهـــم َّفتولى مهنة حرة على غرارالجزائريين المحامين واألطباء، حيث حرم
لوظائف العامة ماعدا القليل جدا مــــن الدخول لإلدارة العامة الفرنسية، ومن تولي ا

هذا إستبعد ظهـــور َّفإن Douglas E.Ashfordأشفورد.وحسب دوغالس إ.الجزائريين
  .)5(وتطورطبقة وسطى من الجزائريين المسلمين

                                                           
(1)-Surveillance politique des indigénes(Panaislamisme):Commissariat de police de Sétif,  
     13-09-1934, 9H46 Algérie gouvernement generale,AOM,p.1. 

  .8 ،ص1999دار املعرفة،:،اجلزائرفرحات عباسرابح لونيسي،-  (2)
(3)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre: l'aurore,op.cit.,p.161 
(4)-Benjamin stora et Zakia Daoud,op.cit.,p.40. 

  .لقد تكفل زميله يف الدراسة، الطبيب ميزة بشري املدعو سايح، شراء هذه الصيدلة- (*)
        -Kamel Beniaiche,"Le tigre de Sétif",El Watan,Alger,vendredi 23-samedi 24 décembre  
          2005, numéro 4593,p.4 
(5)-Douglas E.Ashford ,"Second and third generatin  elites in the Maghrib"in I. William 
     Zartman,Man,State and society in the contemporary Maghrib,London:Pall Mall,1973,  
     p.93. 
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وقد تزوج من السيدة فاطمة الزهراء، بنت الثري عبد الرحمن خالف في جيجـل، 
م تكن سعيدة بسبب الطابع المحافظ لصهرالزعيـــم هذه الحياة الزوجية األولى لَّأنَّالإ

فرحات عباس، واإلختالف بين الزعيم فرحات عباس ذي التوجه العلماني، وصهــره 
فطلقها بعد الحرب العالمية الثانية وتزوج الحقا بالزوجة الثانيـــة  .)1(المسلم المحافظ

، Marcelleر،وتسمى مارسيلاألصل، من منطقة األلزاس، والتي ولدت بالجزائ)2(الفرنسية
وهي من ديانـة . )3(وعمره سبعة وأربعين سنة، سنتين فقط بعد وفاة والد فرحات عباس

مسيحية، وتقيم مع عائلتها في الجزائر، وقد قضت حياتها الزوجية مع الزعيم فرحـات 
في مصروتونس معه لماكان رئيسا للحكومة المؤقتة األولــى  َّعباس، في الجزائر، ثم

لثانية للجمهورية الجزائرية، وتبنت أفكاره،ووقفت بجانبه لما كان تحت اإلقامة الجبرية وا
وللعلم فقد، سجنت لمدة سنتين من قبل اإلستعمارالفرنسي، وتعرضــت . بعد اإلستقالل

ولم يرزقا في حياتهمـا . م2001الفرنسية في  Niceوقد توفيت في مدينة نيس .للتعذيب
  .)4(إبن أخ الزعيم فرحات عباس محمد الصالح-عبد الحميد-بولد، ولكنهما تبنيا

وقد قضى حياته بعد اإلستقالل في الكتابة عن اإلستعمارالفرنسي في الجزائــر، 
وقضى ما تبقى من حياته بين مكان .وتشريح الثورة الجزائرية، وعن اإلستقالل المصادر

زءا كبيرا من حياتـــه، إقامته في الجزائرالعاصمة، ومدينة سطيف التي قضى فيها ج
  .الفرنسية Niceومدينة نيس

م، مهمشا ومقصيا، وخصصت لـه 1985ديسمبر 24وقد توفي فرحات عباس في 
  .عن الرجل" الشعب"و" المجاهد"فقط مساحة صغيرة جدا من في جريدة 

  
  

                                                                                                                                                                                   
 
 
(1)-Jean Lacouture,Cinq hommes et la France,Paris :éd.Seuil,1961,p.273.  
(2)-Cdt René James ,Les partis nationalistes en Algérie,causerie faite à MM les officiers des  
     renseignements de la 5éme région aerienne,29 janvier 1953,carton 10H87, Algérie GL, 
     AOM ,p.9 
(3)-Benjamin stora et Zakia Daoud,op.cit.,p.163. 

  م على الساعـة2004- 2-12باجلزائر العاصمة، يوم اخلميس يف لقاء خاصشهادة السيد حممود حكيمي، زميل الدرب لفرحات عباس،  - (4)
  .الثالثة مساءا      
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  :نشأته التعليمية والدينية -
  

ل كماهوالحال لباقــي تعليمه األو -كبقية إخواته الخمسة –لقد تلقى فرحات عباس
وقد كانت هذه المدرسـة . Beni Afferلبني عفيراألطفال اآلخرين في المدرسة القرآنية 

كما هوالحال بالنسبة للمدارس األخرى تتولى تلقين التعليم الديني لألطفال، وتحفيظهــم 
بيـــة وكذا تر. القـرآن الكريم وإكسابهم اللغة العربية قبل الدخول للمدرسة الفرنسية

األطفال تربية إسالمية قوية، وغرس فيهم قيم المجتمع كالتضامن االجتماعي والقيـــم 
  .األخالقية والبطولية

وقد عرفت هذه المدارس القرآنية اإلنتشارالواسع في كل المناطق الجزائريـــة، 
وإما وهذا إما بفضل التعليم الوقفي والزوايا، . وخاصة في الريف، وفي المناطق الجبلية

  .بفضل نشاطات الجمعيات واألحزاب الوطنية
. في أغلب األحيان داخل المسجـد" الكتاب"وتوجد هذه المدارس، أوما يطلق عليها 

 préparatoireالتحضيريـــة -وبعدها زاول فرحات عباس التعليم في المدرسة األولية
والتي فتحت أبوابهـا بالطاهير،  Franco-indigéneالفرنسية  المفتوحة للفرنسين واألهالي

      .)1(م1890ألول مرة في عام
. (*)ألزاسي 400إلى 350وقد كان يعيش فيها في مدينة الطاهير، آنذاك حوالي 

ن ـفردا، فالملكيات الكبيرة إستحوذعليهاالمالكي 50م، لم يتجاوزعدد الفرنسين1950وفي
شبان الفرنسيين أصبحــوا الكبار، إما بالقوة أوإما بالشراء القهري من قبل السكان، فال

وفـي . يفضلون المدينة على الريف، والوظيف العمومي على أعمال المزارع والحقول
. سنة تجاوز عددهم الضعـف 30هذا زاد عدد السكان األوروبيين في المدن،ففي ظرف 

  .  )2(ثم نقص وأحيانا فقد األوروبيين اإلتصال مع السكان الجزائريين
اإلنديجينية بالطاهيرفــي -إلى المدرسة اإلبتدائية الفرنسيةتوجه فرحات عباس َّثم
       .، والتي كانت مقتصرة على أبناء المعمرين والمواليين لفرنسا)3(م1909

                                                           
(1)-Benjamin stora et Zakia Daoud,op.cit.,p.22 

  .هم سكان األازاس و اللورين بفرنسا -  (*)
(2)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.37.     
(3)-Ibid.,p.36.  
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 إن دخول السكان الجزائريين إلى المدرسة الفرنسية كان بفعل صدورمرسوم
ى وضع سياسـة م والخاص بتنظيم التعليم في الجزائر، والذي يهدف إل1850جويلية 14

هذا المرسوم لم يلق التطبيق بسبب مواجهة المعمرين َّأنَّإال. اإلندماج المخططة للسكان
وإتبع هـذا . له من جهة، وظهورثورة الحاج محمد المقراني وإنعكاساتها من جهة ثانية

م ينص على ربط النظام التعليمي في 1879المرسوم بصدورمرسوم حكومي آخرفي عام
وتجسيدا لمطلب التيارالجمهوري عرف التعليم مسارا . التربوي الفرنسي الجزائربالنظام
، M.Stanislasستانسالس.،ومLe Bourgeoisم،إذ بفعل مهمة لوبورجوة1880آخر في عام

، قام وزيرالتعليم الفرنسي بإنشاء هذه المدارس الحضاريـــــة M.Henriأنري.وم
 تومسـون.طلب السيد م م،1883يم لستة وأثناء النقاش حول ميزانية التعل.  )المزعومة(

M.M.Thomson، والسيد ترايTreille من وزير التعليم جول فيريJules Ferry  بإعادة
 Julesشكلت خلية متخصصة  بقيادة جول فيري َّثم )1(تنظيم البرامج ورفع عدد المدارس

Ferry ت م أصدر1883فيفري 13وفي . الذي ألح وتابع سياسة التعليم في الجزائر
، والذي جعل التعليم "مرسوم فيري"الحكومة الفرنسية المرسوم الحكومي والمعروف ب

ومن حقهم  الحصول على التعليم في المدارس ، "األهالي"إجباري ومجاني للسكان 
األوروبية، وفي البلديات ذات الصالحيات الكاملة، وفي البلديات المختلفة، وكذلك في 

الطابع  –وبكل تحفظ –وقد أخذ هذا التعليم ،)2(ئريينالبلديات الخاصة للسكان الجزا
  .الحضاري والثقافي الفرنسي

السياسة التعليمية التي إتبعتها فرنسا تجاه السكان الجزائريين، جاءت بعد القضاء َّإن
على ثورة الشيخ محمد المقراني، والشيخ الحداد رئيس الزاوية الرحمانية ، فإعتبرت أن 

من خالل التحكم في التعليم، الذي يعــد َّي المستقبل لن يتم إالوضع حد لهذه الثورات ف
فالتعليم حسـب . وسيلة فعالة في السيطرة على عقول وقلوب السكان الرافضين لألجنبي

سوف يخلق أناسا فرنسيين، مسالمين ومعتدلين غيرثورييـن،  Jules Ferry جـول فيري
  .ويتقبلون أفكارنا وثقافتنا ووجودنا

                                                           
(1)-Pierre Mourlan,Legislation et réglementation de l'enseignement public des indigénes en 
     Algérie:role  de l'ecole dans la colonisation,Thése Doctorat,Universié de Poitiers,       
     Faculté de Droit,1903,p.49.  
(2)-Ibid.,p.49. 
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 من خالل المـدارس األول فرنسي غربيالتعليم في الجزائرنمطين؛  وهكذا عرف
من خالل التعليم في الزوايا، وفيما بعــد الثاني عربي إسالمي الفرنسية في الجزائر، و
  .المدارس العربية الحرة

م، كما رفضـوا 1883وقد رفض المعمرون تطبيق التشريع المدرسي الفرنسي لعام
كان الجزائريين تمولها وزارة التربية الفرنسية في باريــس مدارس لصالح الس 5إنشاء 

وفي نفس الوقت رفضت مختلف البلديات في الجزائرهذا .بنسبة ثالثة أرباع من ميزانيتها
  اإلقتراح بحجة التكاليف الباهضة، خاصة من قبل المعمرين الذين إعتبروا نشرالتعليــم

المطالبـــة َّساب الوعي الثقافي، ومن ثموتعميمه يعد بمثابة إعطاء فرصة للسكان إلكت
بالحقوق السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، وبعدها المطالبة بالجزائرالمستقلـة 

 .خارج اإلطار الفرنسي

، "ثوارالمستقبل"و les Déclassésالمدرسة ستكون المتخلفين َّالمعمرين أنكما إعتبر 
هيمنـة َّوسياسيا فإن. ومحل إحتقارمن قبل ذويهم وأطفال المدارس الثائرين المتمردين،

  .)1(المعمرين جعلهم يرفضون كل سياسة تعليم الجزائريين
لذا فقد كان التعليم ينتشر ببطء في ظل أجواء المعارضة بين تيارين أساسييــن؛ 
التياراألول الرافض بالكامل لنشرالتعليم، والتياراآلخريدعوإلى تكوين نخبة محليــة ذي 

وكالهما يلتقي حول فكرة واحدة هوخدمـة .ومتأثرة بفرنسا )2(قافة والتكوين الفرنسيالث
  . السياسة الفرنسية

وفي األخيـر، . وبالتالي، كان الصراع بين التصوراإلستعماري والتصورالليبرالي
في وضع التعليم للمسلمين كمـا أراده " الليبرالي"فقد أعطوا للمدرسة طابعها وتصورها 

 Combes، وكومب Burdeau،وبوردوLéon  Bourgeois،وليون بورجوةRimbaudريمبوا
الذين إهتموا كثيرا بتعليم المسلمين، وعلى تبني المدرسة على النموذج الفرنسي وجعلهـا 

وهذا رغــــم  .)3(مالئمة مع المجتمع الجزائري، وإن كان البرنامج المدرسي مختلفا

                                                           
(1)-Hubert Desvages,"L'Enseignement des musulmans en Algérie sous le rectorat de Jeanma- 
     ire :le role de l'ecole", Mouvement Social,numéro70,janvier-mars 1970,p.112. 

  .املرجع السابق الذكر،  مقابلة خاصة،يفأمحد حمساس-  (2)
(3)-Hubert Desvages,op.cit.,.110.  
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من أن تخلق المدرسة منافسين لهم، وواعيــن معارضة المعمرين الذين كانوا يخشون 
  .سياسيا، مما من شأنه إيقاض األخرين

  لقدعمل اإلستعمارالفرنسي من خالل التعليم على تكريس الهيمنة والتبعية ، وعلـى       
وبدأ في تجسيد سياسة اإلندماج التـــي . عرقلة نشاط الزوايا والمدارس العربية الحرة

اة جديدة مختلف عن ذلك القائم بشكل يفصل فيه األفراد عـــن إستهدفت خلق نمط حي
القرن َّفإن  E.R Edwardرونالد إدوارد.وحسب أ. حياتهم الثقافية والتعليمية واإلجتماعية 

  :التاسع عشروبداية القرن العشرين قد تميز بالخصائص االتية
دن البلدان               فرض األنماط الثقافية والتعليمية على البلدان المغلوبة من ل - 1

  .الغالبة                  
  تكوين نخبة وفقا لألنماط الثقافية والتعليمية الغربية بقصد السيطــرة - 2

  .عليها في المستقبل لكي تعمل على تطبيق المخططات اإلستعمارية                 
  .يةخلق نخبة إندماجية بالثقافة الفرنس - 3              

وفي هذا الصدد يقول وزيرالتعليم العام في ظل الجمهورية الفرنسية الثالثة آنذاك، 
 : Alfred Ramboوهوألفريد رامبوا 

  
 م بنـزع1871اإلستعماراألول للجزائرتم بالسالح وإنتهى في " 

  ول ـــواإلستعمارالثاني تمثل في قب. من منطقة القبائل السالح
  واإلستعمارالثالث سيتم  .قضاء الفرنسيالسكان للحياة واإلدارة وال

  من خالل المدرسة التي ستضمن هيمنة لغتنا وتبرز دورفرنسـا 
  .)1( "في العالم

  
مبنيا على إفــراغ  - طوال تواجده بالجزائر -وعليه، فكان المخطط اإلستعماري

. الشخصية الجزائرية من مضمونها القومي، إلحالل مضمون الشخصية الفرنسية محلها
قد تولى أساتذة اإلستعمارالفرنسي تطبيق وتنفيذ هذا المخطط، خاصة وأنهم متخصصين و

  .)2(في العلوم اإلنيانية، ولهم دراية دقيقة وخفية للتركيبة النفسية واإلجتماعية للفرد
                                                           

(1)-Fanny colonna,Instituteurs Algériens 1883-1939,op.cit, p.40.   
  .93 ،ص1985املؤسسة الوطنية للكتاب، :اجلزائر ، 2 ، طعروبة اجلزائر عرب التاريخعثمان سعدي، -  (2)
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  فقد إعتبرت المدرسة بمثابة السالح للتغلب على الروح التي أدت  إلى إنتفاضــة  
  .)1("غزو فكرالجزائريين بواسطة المدرسة"تهدف إلى الفرنسيةوكانت السياسة  م،1871

كما إعتبرالتعليم الوسيلة األكثرقوة وفعالية في يد اإلستعمارالفرنسي في مواجهــة 
وعليه ، . سواء في الريف أوفي المدينة .)2(صعوبات معارضة الجزائريين له، ورفضه له
م، وهذا بعد 1871ي بعد ثورة المقراني في فقد تقبل الكثير من الجزائريين للتعليم الفرنس

 Fannyوتعتبر فاني كولونا. أن رفضوه سابقا في السنوات األولى من اإلحتالل الفرنسي

Colonna التعليم في القرن التاسع عشرتميز بمجموعة من السمات السالليــةَّأنtraits 

d'ethnologie  ناصرسالليــــة فالضباط العسكريين هم في غالبيتهم من ع. للمعلمين
تبنوا مع األفراد الذين سيطروا عليهم عالقات التفوق، أي عالقـة  َّأرستقراطية، ومن ثم

أماالعناصر الساللية المدرسية والجامعية فهم  معلمون وأحيانا أهالي ، . المنتصروالمنهزم
لى وهم من أصول شعبية، ويتبنون إتجاها قائما على األعراف، وعلى المساواة بينهم، وع

  .)3(بغرض التطور أنهم قريبين من طبقتهم ومن جنسهم، وهم مؤيدين للتثقيف
أي أن المعلمين األوائل بعد اإلحتالل الفرنسي كانوا عسكرين، ولهذا رفض السكان 

ولإلشارة، فقد تولى هؤالء العسكريين كتابة التقاريرعن القرى،والمدن، . تمدرس أوالدهم
سات عنها وعن الطبيعة اإلجتماعية للسكان وللزوايـــا، والزوايا، كما تولوا إعداد درا

  .واألولياء الصالحين
ولكن بعد إنتفاضة المقراني ، وإعتبارفرنسا أن المدرسة تعد الوسيلة لخلق سكـان  

مسالمين ومعتدلين، ينبذون العمل الثوري،قامت  بتكليف المعلمين الفرنسيين غيــــر 
يهم بعض المعلمين من  السكان الجزائريين من تدريـس العسكريين، أي المدنيين ، بما ف

وتعليم األطفال مما خلق قابلية لدى السكان، خاصة وأنها بدأت تحل محل الزوايــــا 
واإلنشغال بتعليم الطفل الحقا يعد من خصائص البورجوازية وأصبح اإلهتمام . والكتاتيب

  جتمع التي أدركت أهميتـــه، إذ الجزائرية آنذاك، ثم الحقاعلى الفئات األخرى من الم
                                                                                                                                                                                   

  
  . 54 ،صاملرجع السابق الذكر، عبد احلميد زوزو - (1)

(2)-Jaques Borgé et Nicolas Viasnof,Archives de l'Algérie,France : éditions Michéle Trinck-   
      vel ,1995,p.37.              
(3)-Francois Leimdorfer,Discours académique et colonisation:Thémes de recherches sur 
    l'Algérie pendant la période coloniale,France:Publisud,1992,p.86. 
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الحصول على الشهادة في المدرسة الفرنسية يعد بمثابة المفتاح للترقية اإلجتماعية فـي 
  .المجتمع

، قام والد فرحـات  عبـــاس  -وبكل تحفظ –وإنطالقا من إجبارية ومجانية التعليم   
رآنذاك بالفكرة المنتشرة في أحمد بن سعيد، بتسجيل أبنائه في المدرسة الفرنسية، ولم يتأث

فكان يقـــول . (*)الدوارمن أن المدرسة الفرنسية تفسد عقيدة ودين وأخالق الجزائريين
 َّاإلرث الوحيد الذي سأتركه لكم وال يمكن ألحد نزعه منكم هوالتعليــم، وإن: " ألبنائه

 .  )1("خيرصديق لإلنسان هوالكتاب

، كان الجزائريون يتخوفون من المدرســة فعال في هذه المرحلة من تاريخ البالد
هذا سيؤدي حتى إلى اإللحاد واإلنقطاع عن األصول، ناهيك عن التمسيح َّالفرنسية، ألن

  وبهذا الصدد يتحدث الكاتب محمد الميلي في ذكرى اإلستقالل أولويــــات  . والتبشير
  :من الفرنسية إلى التمسيح - :19اإلستعمارفي القرن 

  ومن جملة الكتب التي ظهرت في إحتفاالت مرورقرن على اإلحتالل كتاب"             
           La nouvelle eglise de l'afrique ou le catholicismeالتالييحمل العنوان               

en Algérie en Tunisie et au Maroc depuis1830                  جاء في مقدمته مايلي:  
  إن هدف هذا الكتاب ، ليس هو تمجيد أونقد العمل الزمني الذي قامت بـه"              

  لقد صـــدرت...فرنسا وراء البحار، ولكن هودراسة إنجازها الروحي               
  .)2("م1830فرنسا أبائنا أي الكاثوليك إلى الجزائر وتونس والمغرب منذ               

  

فالئكية التعليم العــام . ويلة بمثابة مسارللتنصيرفتعلم اللغة الفرنسية،أعتبرلمدة ط
 هوالذي جعل الجزائريون يترددون في التعود عليه، فلم ينتشربصفة واسعة، وما كــان

فالكثيرمن الجزائريين تضرعوا بإسم الدين لرفض المدرسة . )3(فهونادر، وتميزباإلنتقائية 
                                                           

  حسب شهادة والد والدي فانه ملا مت فتح املدرسة يف منطقته يف منتصف العشرينيات ، فقد رفض كل ااألفراد تسجيل  أوالدهم يف املدرسة-  (*)
  . جلأت إىل تقدمي اهلدايا لرفض متدرس أبنائهم يف املدراس الفرنسية الفرنسية، وحىت بالنسبة لبعض األطفال املسجلني إجباريا، فإن أسرهم       
  .م، باجلزائر العاصمة2002- 4-15يف مقابلة مع والد والدي يف املرتل، يوم -           

    .6 .،ص،املرجع السابق الذكررابح لونيسي-  (1)
  جريدة الشـــــروق من الفرنسة إىل التمسيح، - 2: 19 القرنيف ذكرى اإلستقالل أولويات اإلستعمار يف :وجهة نظر"حممد امليلي،- (2)

  .32.م،ص2005جويلية16، املوافق ل 1425مجادي الثانية 9، اجلزائر،1431، العدداليومي      
(3)-Mustapha Lacheraf,"Réflexions sur le nationalisme en Algérie",Temps Moderne, France,  
    mars 1962,p.1630.                                                                         
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مح إلى الترقية اإلجتماعية لم ترفـض الفئات اإلجتماعية التي كانت تطَّأنَّالفرنسية، إال
فبعد المرحلة اإلنتقالية التي عرفها المجتمع الجزائري المضطرب والمحـروم . المدرسة

من كل حقوقه األساسية، ومن حرياته وممتلكاته، ظهرت الحاجة للثقافة التي كانـــت 
فكان  .سة الفرنسيةفحدث تحوال في ذهنية الجزائريين تجاه المدر.)1(بمثابة ثقافة الضرورة

  المدرسة هي وسيلة لألسرة للحفاظ والتمسك  َّوالد فرحات عباس يرى بإستمرارودوام، أن
فقد كان أحد أفراد البورجوازية الجزائرية الصغيرة أثناء الفتــرة . بمكانتها اإلجتماعية

ـة اإلستعمارية، وبالتالي أصبحت المدرسة إحدى الوسائل األساسية للتدرج والترقيـــ
لهذا فكل إخوة فرحات عباس نجحوا في الدراسة،فأخوه األكبرسي عمــار .اإلجتماعية

وأخوه الثاني أحمد شغل منصب متصرف إداري في اإلدارة . آغا َّإستخلف أبوه كقايد ثم
وأخيرا أخــوه . وأخوه حميد كان طالبا في الحقوق بجامعة السوربون بباريس. البلدية

 . )2(لدراسات الفالحيةمحمد الصالح الذي إتبع ا

آخرين كانوا يرون في المدرسة الفرنسية على أنها وسيلة للكفاح ضـد  والحقا فإن
المستعمرالفرنسي، فكان غرضهم من التمدرس هوتحسين مستواهم المعيشي، ولكـــي 

وهومابرزفي مجموعة مـــن .يتمكنوا من الدفاع ومقاومة المعمرين، خاصة في لغتهم
يين باللغة الفرنسية،الذين كانت لهم شهرة تفوق شهرة الكتاب الفرنسييـن الكتاب الجزائر

أنفسهم من فترة األربعينات حتى الستينات والسبعينات من القرن الماضي على غـرار ؛ 
فهذا كاتب ياسيـن . الخ ...محمد ديب، وكاتب ياسين، وجون عمروش، ومولود فرعون

  .ين أني لست فرنسيايقول إني أكتب بالفرنسية ألقول للفرنسي
  .وقد  سمحت المدرسة الفرنسية لفرحات عباس من إكتشاف عالم الثقافة فرنســا 

  فإعتبرالكتب المدرسية أنها تمثل فرنسا كرمزالحرية، كما إعتبرالمدرسة أنها تنســـي
األطفال الظروف اإلجتماعية من فقروبؤس اللذان كانا يعاني منهما الجزائريين فـــي 

   .والمداشير وربما أيقضهم على الوضع المزريالدواوير
  م،1789وكانت الكتب المدرسية تشيرللثوارالفرنسيين الذين قاموا بالثورة في عـام 

  .مما أثرفي نفسية فرحات عباس
                                                           

(1)-Mustapha Lacheraf,op.cit.,p.1630. 
(2)-Benjamin  Stora  et Zakia Daoud,op.cit.,p.23. 
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 اإلستعمار يحمــلَّوإعتبرت المدارس الفرنسية سواء في الجزائرأوفي فرنسا، أن

الذي كان مرجع أساسي  (*)Ernest Lavisseففي كتاب إرنست الفيس.رسالة حضارية 
أن فرنسا تريد لألطفال العرب أن يصبحوا متعلميـن : لفرحات في القراءة، كان يقرأ فيه

. )1(فرنسا طيبة وتهتم بالشعوب الخاضعة لهــاَّكاألطفال الفرنسيين،وهذا مايدل على أن
  .  وتوظف التاريخ في توجيه حاضرها ومستقبلها

أنه كان يعاني على غرارالجزائريين اآلخرين في َّنسانية، إالورغم هذه المبادئ اإل
المدارس الفرنسية من التمييزمقارنة بالتالميذ الفرنسيين، مما إنعكس على نفسيته وعلـى 

  .نفسية الطلبة اآلخرين
كما تأثرفرحات عباس كثيرا بأساتذته الذين كانوا يلقونه أفكارفرنسا الحضاريــة 

وبالتالي صقل مواقفه السياسية في مراحله األولى مــن . )2(ألخوةوالحرية والمساواة وا
فرنسا حاملة للرسالة الحضارية  َّالنضال السياسي؛ كالمناداة بغياب األمة الجزائرية، وأن

  .لمجتمع متخلف
ويعتبرالتعليم اإلبتدائي أساس التعليم والتكوين، إذ التلميذ في هذه المرحلة يتأثــر 

  ه قابلية إلكتساب وتقبل األفكار، ولهذا راهنت فرنسا عليه لتمريــر بالمعارف، وتكون ل
وقد كانت المدرسة على حد تعبيرفرحات عباس تنسي آالم ومصائب . سياستها التعليمية

  :الجزائريين، فيقول في هذا الصدد
  كنا حينما ندخل المدرسة الفرنسية تنسى جراحنا التي تعترضنـا فـي"...              

   .)3(..."طريقنا، واآلالم التي تقهرنا في دواويرنا               
                                                           

  بـــونوكان أستاذ لسور   Nouviou-en-thierachكان مؤرخ فرنسي ولد بنوفيوأن ترياش).1922- 1842( الفيسإرنست - (*)
  . 1912-1900، وأدارمشاريعه الكربى بتاريخ فرنسـا مـن )E.N.S)1904-1922 م، ومديراملدرسة العليا لألساتدة 1888    
  : راجع يف هذا الشأن -    

         -Petit Larousse,Paris:librairie Larousse ,1980 ,p.1350.    
  .           املعلم الوطين"ب Pierre Noraوقد لقبه الباحث الفرنسي بيار نورا  -  

         -Bérémice Chalot"Ernest Lavisse,instituteur national",Http://perso.wanadoo.fr/david. 
           colon/sciences-po/lavisse.pdf,p.1.  
(1)-Benjamin  Stora  et Zakia Daoud,op.cit.,p.24.  

   .6 ،صللذكر،املرجع السابق ارابح لونيسي -  (2)
  .115،ص ت.مطبعة فضالة،د:،املغرب)أبو بكررحال:ترمجة(،1حرب اجلزائر وثورهتا:ليايل اإلستعمارفرحات عباس ، - (3) 
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بمدينة سكيكدة، حيث كـان " collége"وبعدها واصل فرحات عباس تعليمه اإلكمالي
  جزائريا يطبق عليهم النظام الداخلي، فيتقاسمون ظروف الدراسة مـــع 20من ضمن

عـددا َّعتبرفرحات عباس أنأوروبي، كانت تجمعهم عالقات تبدو حسنة، وإ 60إلى 50 
وكان التعليم اإلكمالـي . )1(فقط من األساتذة الذين كانوا حاقدين على السكان الجزائريين

يقتصرفقط على عدد محدود من أبناء األثرياء والموالين للحكومة الفرنسية، وكان غالبية 
 .              ألبائهميصبحوا خلفا  َّهؤالء من أبناء القياد الذين كانوا يطمحون بدورهم من أن

ويعد فرحات عباس من ضمن المستفدين من هذه المنحة الرسمية، والتي يشتـرط 
وقد سمحت المرحلـــة . من قبل اإلدارة اإلستعمارية في الحصول عليها القيام بتحري

: مــــنذكر منه(2) الدراسية في اإلكمالية لفرحات عباس من التعرف على عدة زمالء
    .)Alphonse Juin )3كسوس، والجنرال الفرنسي الحقا ألفونس جوانعبد العزيز 

أنه لم يـــرق  َّوعليه، فرغم تظاهرفرنسا بنشرالتعليم اإلجباري في الجزائر، إال
لمستوى طموحات الشعب الجزائري، بحيث أنه لم يشمل كل الجزائريين، فهولم يتعـدى 

مع بدايةالثــــورة  %15زم، ولم يتجاو1930في %8.9م، و1889في عام  %2نسبة
ولوقارنا ذلك بمرحلة ما قبل اإلستقالل من ناحية،وبالتعليم الفرنسي داخـل . )4(التحريرية

  . فرنسا لوجدنا فرقا شاسعا بينهما
تحصــل َّواصل فرحات عباس الدراسات الثانوية في مدينة قسنطينة، إلى أن َّثم

  ، (*)Balzacمفكرين الفرنسيين كبالــزاكعلى شهادة البكالوريا، وخاللها تأثربالكتاب وال
  كما كان يقرأ  ، (***)Voltaire، وفولتير(**)Diderot ، وديدروChateaubriandوشاتوبريون

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,pp..123-124.    
(2)-Benjamin  Stora et Zakia Daoud,op.cit.,p25.                                                                            

  م، على الساعــة 2005ديسمرب24، يوم السبت يف حوار معهم، 1936السيد بلقاسم صديقي،زميل فرحات عباس، تعرف عليه يف  - (3)
  .احلادي  عشر، مبقربة العالية، مبناسبة إحياء ذكرى وفاة فرحات عباس      

(4)-Fanny colonna, Instituteurs Algériens 1883-1939,op.cit,pp.47-48.      
  رواية وقصة 90، وهو كاتب فرنسي ، وصاحب  الكوميدية اإلنسانية، وأكثر من )Honoré De Balzac  )1799-1852هو- (*)

  .وغريها...م1831يف La peau de chagrinم،و1830يف Gobseckتدور حول الثورة الفرنسية و اجملتمع الفرنسي،أشهرها       
  .وهو فيلسوف فرنسي، صاحب املوسوعة) م1713-1784(-  (**)
  ).م1778-1694(فولتري فرانسوا ماري أريوي املدعو فولتري-(***)
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  .)E.Felix Gautier)(*)1فيلكس قوتيي. للجغرافي إ
وعليه، فالتعليم المدرسي في جيجل، والتعليم اإلكمالي في سكيكدة، والتعليم الثانوي   

ة قد أثرفي تكوين فرحات عباس من ناحية، وفي حياته وتوجهه الحضـاري في قسنطين
  .والثقافي من ناحية ثانية

  م، واصل فرحات عباس دراستـــه1923وبعد إنهائه الخدمة العسكرية في عام 
وإختياره لها يعود أساسـا ). فرع الصيدلة(تخصص الطب الجامعية بجامعة الجزائرفي
، "األهالـي"بارالمناصب اإلدارية كانت ممنوعة أمام السكان لكونها مهنة حرة، وإلىإعت

. ولهذا فغالبية المسلميـن الجزائريين إتبعوا تخصصات؛ قانونية، وطبية، وتجاريـــة
. وفضالعن الصيدلة، فقـد كان فرحات عباس مهتما بدراسة الفلسفة والتاريـخ واألدب

على الحضارة والثقافة العربيــة وإطلع على الكثيرمن الكتب التي سمحت له بالتعرف 
يوفق فيما بعد بين مبادئ اإلسالم وقيمه، ومبــادئ  - إلى حد ما-اإلسالمية، مما جعله

  .الثورة الفرنسية الثالثة؛ الحرية، والمساواة، واألخوة
وقد سمحت له الدراسة الجامعية من التعرف على العديد من األقدام السوداء الذين  

وقــد  )2(كما كسب ود العديد من الفرنسين أثناء الدراسات الجامعيةأصبحوا أصدقاء له،
فإنتقال  .سنوات كاملة 8بعد دراسة دامت . )3(م1931تحصل على شهادة الصيدلة في عام

إلى الثانوية ، وأخيرا  َّإلى اإلكمالية، ثمَّالشاب فرحات عباس من الريف إلى المدرسة، ثم
  .درجة من درجات السلم اإلجتماعي الجامعة يعد بمثابة خطوة في إرتقاء

وفي هذه الفترة، تم قمع حرب الريف بالمغرب ، وتقوى اإلستعمارالفرنسي أكثـر، 
. وبشكل رفض كل الحلول المتعلقة بتخفيف المعانات عن السكان الجزائريين المسلميـن 

إلى وقد دفع هذا فرحات عباس على أن يكون مقاوما سياسيا شجاعا، ومحرضا لألفراد ، 
  : أحد زمالئه األوروبيين األوفياء، من أصل أوروبي، قال فيه َّدرجة أن

  صيدلي في دراسته
  ولكن شاب تركي في عمق قلبه

                                                           
  .هومؤرخ وجغرايف،وأستاذ يف العشرينيات جبامعة اجلزائر -  (*)

(1)-Amar Naroun,Ferhat Abbas ou les chemins de la souverainté,Paris :éditions Denoel,  
     1961,p.30.         
(2)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.125. 
(3)-Amar Naroun,op.cit.,p.28 
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  يسبب في زرع البلبلة
 حتى أصبح محرضا

Pharmacien de son état, 
Mais jeune turc au fond du cœur, 
Tant de flacons il agita, 
Qu’il en devint agitateur(1).     

  
وبالموازاة مع مرحلة الدراسة الجامعية إنصب إهتمامه حول معيشة الجزائرييــن 

وراح يناضل من أجل تحسين مستواهم المعيشي المتدني، مع اإلهتمام باألحداث . العامة
  .الدولية

ففي . (*)وأثناء الدراسة الجامعية، كان فرحات عباس يقوم بنشاطات طالبية سياسية
أنتخب رئيسا لجمعية الطلبة المسلمين في جامعة -سنة 27ان عمره آنذاكوك –م1926عام

الجزائر، ثم نائبا لرئيس جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا التي تأسست في 
فترأس وتولى . م1931م إلى عام1927- 1926م، وأصبح رئيسها من عام1919عــام

. )2(مسلمي شمال إفريقياجمعية طلبة  -م1932الى1926من -سنوات متالحقة  6لمدة 
م، بفرنسا 1930وقد إزداد عدد أعضاء جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بعد

وأصبحت عامـال للتحريض ضد اإلستعمار، وإعتبرت مؤتمراتها كوسيلة للتعبيرعن 
  .)3(أفكارها

  وقد حول منزله في الجزائرالوسطى إلى نادي سياسي، ومركز إستقطاب زمالئـه،
جمعية التي ركزت في مطالبها على الحصول علىالمنح الدراسية والمساعـدات فسيس ال

  في الحي الجامعي في باريس ، وكذا تنظيــم " دارالجزائر"المادية، مع العمل على بناء 
                                                           

(1)-Amar Naroun,op.cit.,pp.30-31 
  قيم احلكم الذايت، ولتعويده على األشكال واإلجـراءاتهذه اإلحتادات الطالبية يتم إنشاؤها عادة لتعليم الطالب  َّيرى ريتشارد داوسن أن-  (*)

  .اليت سيواجهها يف البيئة السياسي و للكبار      
  مصطفى عبد اهللا أبو القاسم خشيم، وحممد زاهي حممـد :، ترمجة1،طالتنشئة السياسيةريتشارد داوسن، كينيث برويت، وكارن داوسن، -     

  .211 ،ص1990ت جامعة قاريونس،منشورا:بشري املغرييب، ليبيا       
(2)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.125 
(3)-Omar Carlier, 1901-1939 :Exils,mouvements independantistes et immigration/creativite  
     associative et contrainte politique :la dynamique de l’immigration Algerienne en France 
     dans l'entre-deux-guerres, Actes du colloque1901-2001 migrations et vie associative : 
     entre mobilisations et participation ,Institut du Monde Arabe,France,8 octobre 2001,p.15. 
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  .تظاهرات إجتماعية ودينية لتكثيف الروابط بين الطلبة الجزائريين وبقية السكان
لطلبة أن يعملوا على نشرالوعي السياســي وإعتبرفرحات عباس أنه ينبغي على ا

. وعلى المطالبة بالسماح للطلبة الجزائريين بالدراسة في جامعات باريـس. لدى األفراد
وعليه، فحتى الجزائريين المحظوظين من أبناء القياد والباشاغات والموالين لفرنسا لـم 

  .يكونوا يعاملون معاملة بالمساواة مع الفرنسيين
فـي  -قاد المؤتمرات الثالثة لجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقياوأثناء إنع

م بالجزائروالذي ترأسه فرحات عباس، 1932م بتونس، والثاني في أوت1931أوت
، تمت -م1933والثالـث في فاس بالمغرب ولكنه لم يعقد هناك بل في باريس في

ني وإعادة بعث اللغة المطالبــــة بتحريردول المغرب العربي، وإنهاض الشعورالوط
    .)1(كما طالب باإلندماج بين المجتمع الجزائري والفرنسي. العربية،والوحدة المغاربية

لقد كان التعليم من اإلبتدائي إلى الجامعي منصبا أساسا حول نضاله السياســـي 
 .ومواقفه من قضايا شعبه، ولوبطريقة المطالبة باإلندماج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                                           
(1)-Benjamin  Stora  et Zakia Daoud ,op.cit.,pp..41-43.   
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  :لوطنية واألخالقيةنشأته ا -
  
لقد بدأ الحس الوطني لفرحات عباس خالل فترة الطفولة لما كانت جدته تروي له  

وإلخواته ماعانه أجداده من قمع ومصادرة لألراضي أثناء التوسع اإلستعماري فـــي 
نقل صورة العالم السياسي القائم، فمنحت لـه َّالشرق الجزائري ، فمن خالل الصورة تم

 .)1(ة التعلم السياسي والنضج السياسيأسرته فرص

وإزداد حسه الوطني، أثناء فترة جمع الضرائب من قبل الخزناجي، حيــث أدرك 
 :قيمة الحرية وتحريرالفالحين المضطهدين من قبل المستعمرالفرنسي، فيقول

مساري ونشاطي السياسي األول بدأ بالتركيزعلى تحريرهذه الفئةالكبيرة وكـان "...
ألساسي هو رؤية الفالح الجزائري قبل موتي يتمتع بنفس الظروف المعيشيـة طموحي ا

فالحي َّم، تعلمت شيئا آخروهوأن1910ومنذ . لألوروبي؛ كأن يأكل جيدا، ويقرأ الجريدة
  وحتى اليــوم. كلهم عرفوا ويعرفون اإلستغالل. العالم كله هم أخوة في البؤس والشقاء

ائفة تستغل فالفالح الفرنسي والياباني والصيني يعيشون هناك فئة كبيرة من المستغلين وط
 )2("نفس ظروف الفالح الجزائري

فإنطالقا من ظروف المعيشة في القرية، تبلورت لديه فكرة الوطنية، وبـــدأ ت 
  .تتبلورفيه تحقيق المساواة السياسية بين األفراد، مهما كان جنسهم ولغتهم

لحرب العالمية األولى،كان ضابط فرنسي يفرق وأثناء مرحلة الخدمة العسكرية في ا
إسمع يا بني، :" بين الفرنسيين والعرب، ولما سأله فرحات عباس على السبب أجابه قائال

هنا أدرك فرحات عباس على أن الشعب الذي ال يملك علما ، هـو " هؤالء هم أبناء العلم
  . )3(شعب ليس له مستقبل

  
                                                           

 
(1)-Kenneth Prewritt, Heinz Eulau, Betty.Hzisk,"Political socialization  and political roles",  
    Annals of the American Academy of Political and Social Science, number  4 , volume 30 , 
    Winter 1966-1967,p.474. 
(2)-Charles Robert Ageron,,"Mon testament politique",op.cit.,p.189. 

  .الذكر السابق املرجع صديقي، بلقاسم السيد- (3)
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 .)1(م بعد بداية مهنة الصيدلة في مدينة سطيف1932وقد بدأ نشاطه السياسي في عام
وفي هذه الفترة كان الجوالسياسي هناك هادئا، ولكن بمجرد وصوله إليها تغيــــرت 

. ، ووجه نقدا الذعا لإلدارة الفرنسيـة"الشاب الجزائري"األوضاع، فوزع وعرف بكتابه 
وعن تأثره بالنظـام  كما عبرفي نفس السنة صراحة وعالنية عن أحاسيسه الفرنكوفولية،

  .والتي يعاني منها السكان الجزائريين )2(الفرنسي، وتأسفه لعدم تجسيده للمساواة
والتي كان هدفهـا " جمعية خيرية "كما أسس في هذه الفترة الزعيم فرحات عباس  

نشر األخوة بين أعضائها، وهي تجمع األهالي المسلمين ، وتتولى الوظيفة اإلعالمية فيما 
وهذه الجمعية كانت بمثابة ملجأ للسكان المسلمين الذين كـان . من أحداث سياسيةيحدث 

  .   )3(لهم شعورعدواني لفرنسا
هذا العمل الذي قام به، جعله يوسع من شعبيته، وأصبحوا يلقبونه حسب أحد أتباعه 

هذا في وقت كان يترأس جريدة الوفاق، التي هي َّتم. )4("أسد سطيف"السيد قماش عمار ب
م ، وفيها أعلن صراحة عن مطلبـــه 1939م إلى1935جريدة إتحادية المنتخبين من 

  .اإلندماجي، وعن ربط مستفبل الجزائربفرنسا
بعد إنهاء الدراسة الجامعية واإلنطالق في عالم مهنة الصيدلة، بدأ فرحات عبـاس 

نتخب مستشارا يهتم بالنشاط السياسي، فشارك في إنتخابات تجديد المجالس العامة، كما إ
 .)5(م1934أكتوبر 14رئيسيا لعمالة قسنطينة في

. م1927فــي (**)التي أسسها بن جلون (*)قام باإلنضمام إلى إتحادية المنتخبين َّثم
وتجمع إتحادية المنتخبين النخبة الجزائرية على أساس مكانتها اإلجتماعية في المجتمـع 

  .رية، ومتحصلين على الشهادات الجامعيةالجزائري،وهم ينتمون إلى البورجوازية الجزائ

                                                           
(1)-Cdt René James,op.cit.,p.8. 
(2)-Surveillance politique des indigénes (Panaislamisme):Commisariat de police de Sétif,  
     op.cit. ,p.1.  
(3)-Ibid.,p.2. 
(4)-Kamel Beniaiche,op.cit.,p.4.  
(5)-Charles Robert Ageron,Histoire de l'Algérie contemporaine,T.2,op.cit.,p.428.                 

  اليت تتكون من أعضاء يشتركون يف وضع ومركــز " جبماعة الرفاق"وتشكل إحتادية هذه واليت تندرج يف العلوم السياسية ضمن ما يسمى - (*)
  .ماعي متساوي نسبيا ويرتبطون بعالقات وثيقة، وخالل مرحلة املراهقة حتل روابط الرفاق حمل الوالدين، واملعلمني كرموز مرجعيةإجت     

  . 237 صاملرجع السابق الذكر،ريتشارد داوسن، كينيث برويت، وكارن داوسن، -            
  .م1955حممد حريب يقول انقطعت أخباره منذ عام )  ? -1896(-  (**)
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وقد تبنى خاللها فرحات عباس نفس أفكارومبادئ المنتخبين والمتمثلة في اإلندمــاج 
  :"والتجنس، وحينها قال

الجزائركوطن هي أسطورة وخرافة لم أكتشفها، فسألت التاريخ، وسألت األمـوات "
  . )1("اواألحياء ، وزرت المقابر، وال واحد تكلم وتحدث عنه

وفي البداية باألميرخالد والشبان الجزائرييـن  -إلى حد ما-كما تأثر فرحات عباس
فيما يتعلق المطالب اإلندماجية، واألخذ بالجنسية الفرنسية، مع المحافظة على األحـوال 

. أطروحة األميرخالد تختلف عن أطروحة اإلندماجيين الليبرالييـنَّعلما بأن. الشخصية
) م1923- 1919(صدراألميرخالد مسرح السياسةالجزائرية مدة أربع سنواتلإلشارة،لقد ت

وركزجهوده مع زمالئه في النضال على تحسين أوضاع الجزائريين، والتخفيف مــن 
  .)2(آالمهم، ورغم أنه لم يحقق هدفه، إال ساهم في بلورة الشعورالوطني في الجزائر

لتكوين الذي تلقاه في المدرســة تبني فرحات عباس لهذه األفكاريعود أساسا ل َّإن
الفرنسية من ناحية، ولتأثره بالمفكرين األوروبين المذكورين آنفا من ناحية ثانية، ناهيك 

  .عن تأثره بالنخبة الجزائرية الموالية لإلستعمارالفرنسي
م، بـدأت 1936ماي30 -أفريل 26ومع وصول الجبهة الشعبية للحكم في إنتخابات

آنذاك على غرارالعلماء المسلمين، والشيوعيين، والمنتخبين فـي  بعض القوى السياسية
م في ظـــل 1936جوان  األول الذي إنعقد في (*)التحضيرللمؤتمراإلسالمي الجزائري

م، والتي 1929ظروف وتحوالت دولية ظهرت إنطالقا من األزمة اإلقتصادية العالمية ل
وقد شارك فيـه  .الحرب العالمية الثانيةإستمرت إلى غاية إنتهاء الجبهة الشعبية وبداية 

الزعيم فرحات عباس، وقد إنتهى هذا المؤتمربجملة من المطالب منها؛ ربط الجزائــر 
، وتقديم مطالب إجتماعيـة "األهالي"بفرنسا، والحفاظ على األحوال الشخصية للجزائريين

حية، ومطالـــب كالتعليم اإلجباري للجنسين، ومطالب إقتصادية كإنشاء تعاونيات فال
  سياسية كإصدارالعفو العام الشامل، ووضع هيئة إنتخابية واحدة وإلغاء القوانيـــــن

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,"La France c’est moi",Journal Entente,23-02-1936,p.2. 

  .182،ص املرجع السابق الذكر قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائراحلديث واملعاصر،مجال قنان،- (2)
  ع أساسا أفراد البورجوازية اجلزائرية ذي التوجــه وقد مج. لقد مجع هذا املؤمتر إحتادية املنتخبني املسلمني، والعلماء املسلمني، والشيوعني -  (*)

  .الالئكي واإلسالمي      
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وهذه عبارة عن جملة مــن  .)1(والمؤسسات اإلستثنائية، وتمثيل المسلمين في البرلمان
بلورتها في هذا التجمع بعد تأكدهم من عدم جدوى الصحافــة، َّالمطالب اإلصالحية تم

  .اروتقديم العرائض لدى مؤسسات اإلستعمارالفرنسيوالحو
وقد شارك فرحات عباس ضمن الوفد الذي توجه إلى فرنسا لتقديم هذه المطالـب 

  .رفض تلبية هده المطالب (*)بلوم فيوليتَّأنَّإال. السياسية للسلطات الفرنسية
 11إلــى 9شارك فرحات عباس في المؤتمراإلسالمي الثاني الذي إنعقد من َّثم
، كما أيــدوا )2(م، وتمسك فيه المؤتمرين بمطالب المؤتمراإلسالمي األول1937جويلية 

الحقـــوق  - أي النخبة الجزائرية-مشروع بلوم فيوليت الذي يمنح لبعض الجزائريين
 َّأن َّإال. السياسية الممنوحة للمواطنين الفرنسيين، مع الحفاظ على أحوالهم الشخصيــة

في باريس من جهـــة، لقبول بسبب رفض المعمرين ومناوبهم هذا المشروع لم يلق ا
  .ورفض حزب الشعب الجزائري بقيادة الحاج أحمد مصالي له من جهة ثانية

م، حدثت القطيعة بين الدكتوربن جلون والزعيم فرحات عبــاس، 1938وفي عام
ــل م، وهذا بعد فشــ1938في جويلية وأسـس هذا األخيراإلتحاد الشعبي الجزائري 

فأدرك الزعيم فرحات عباس أنه مـن . المؤتمراإلسالمي في تجسيد المطالب اإلصالحية
الضروري إنشاء حزب سياسي جزائري لمواجهة المعمرين وللدفاع عن المطالـــب 
اإلصالحية وتحقيقها، وهويستند على الجماهير، تكون قاعدته ذي صلة بالمسلميـــن 

خبوي لوحده اليكف، بل البد من اإلعتماد علــــى الطرح النَّفإعتقد أن. الجزائريين
األسواق ، والمقاهـــي، َّ، وإعتبر"من الشعب ولصالح الشعب:" الجماهير، وتبنى مبدأ

واألكواخ يجب أن تكون مجاالت النشاط السياسي، وعمل على تشكيل خاليا وفــروع 
  المعتقد، وإنتقـــاد محلية لحزبه شارحا للسكان مطالبه؛ كمطلب اللغة العربية، وحرية 

                                                           
(1)-Roger Le Tourneau ,Evolution politique de l'Afrique du Nord 1920-1961,France:Armand  
     Colin,1962 ,p.326.                                 

  ويقضي املشروع بأن متنح لبعض الفئات من. ، الذي شارك يف وضعه رئيس احلكومة آنذاك السيد بلوم لإلشارة هناك مشروع بلوم فيوليت - (*)
  حماولة لتخفيف الفروقات القائمة بيــــنَّوإن كان هذا املشروع ماهو إال.اجلزائريني احلقوق السياسية اليت يتمتع هبا املواطنني الفرنسيني     
  وكان املعتدلون من املنتخبني والعلماء املسلمني يرون فيه على أنه الوسيلة للوصول لإلستقالل بطريقــة. سلمني األوروبيني واجلزائريني امل     
  وهذا املشروع مل يعرف التجسيد بسبب معارضة. يف حني الثوريني كانوا يرون يف هذا املشروع على أنه الوسيلة لتقسيم اجلزائريني. تدرجيية     
  .املعمرين     

  .197 ،صاملرجع  السابق الذكرأمحد اخلطيب، - (2)
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النجاح أواإلنتصــار :" وربما قد تأثربالدستورالجديد في تونس. )1(اإلندماج واألمبريالية
يجب أن يركزعلى نشاط الجماهيرـ واألسواق، والمقاهي يجب أن تكون مراكــــز 

فهذه األماكن التي تجمع الجماهيرهي التي يجب اإلعتماد عليها في نشـــر . )2("النشاط
وهــذا ولم يعد األمر يقتصرفقط على النوادي والجمعيات والتجمعات النخبوية . األفكار

إسالمــــي -تجمع فرنسي"على عكس الدكتور بن جلول الذي كان يطمح إلى إنشاء 
  . )3(الذي هوعبارة عن كونفيدرالية لكل المنتخبين الجزائريين دون إقصاء ألحد" جزائري
ولـم   . زائري يجمع جزءا من إطارات إتحادية المنتخبينوكان اإلتحاد الشعبي الج 

يتبنىأفكارا جديدة ماعدا تلك المتعلقة باإلندماج، ومطلب المساواة اللذان سيضعان حـدا 
وكذا مطلب التمثيل البرلماني،  والعفوعن السجناء، وحق السكان في تقلـد  لإلمتيازات،

ثير على الجزائريين المسلمين، وهذا لتبنيه ولم يكن لهذا الحزب أي تأ. المناصب اإلدارية
   لألفكاراإلندماجية التي لم تعد تلقى صدا لديهم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية

وعليه، فقد ركزهذا الحزب على مطالب المؤتمراإلسالمي األول، وأضاف لـــه 
 مطالب أخرى محددة كتحويل الدوارإلى مركز حضري، حيث يسيرمن قبل مجالـــس

                  .منتخبة عن طريق اإلقتراع العام

إذا، ما يتضح من خالل هذا البرنامج السياسي هو المطالبة بفكرة اإلتحادية بيـن 
  .الجزائروفرنسا، مع اإلحتفاظ باألحوال الشخصية للجزائريين

وكان فرحات عباس يطمح إلى نشرهذا الحزب على مستوى كل القطرالجزائـري، 
فشل في جعل هذا الحزب شعبيا، بل إقتصراإلنضمام لهذا الحزب على األعيـان أنه  َّإال
   .)4(فقط

فلم يتمكـن . فلم يجد القاعدة ولم يتجاوز حدود عمالة سطيف ونوعا ما في تلمسان
من أن يترسخ في مدينة الجزائرالتي كانت مركزا للمصالية، خاصة بعد نقل الحاج أحمد 

                                                           
(1)-Charles Robert Ageron,"Ferhat Abbas et l'Evolution Politique de l'Algérie Musulmane  
     pendant la 2éme Guerre Mondiale",Revue d'Histoire Maghrebine,Tunis,juillet 1975, 
     pp..125-126. 
(2)-Jean Lacouture,op.cit,p.277. 
(3)-Mohamed Chafik Mesbah, Idéologie politique et Mouvement National en Algérie: des  
    projets partisans au projet de renaissance nationale1936-1956,Thése de Doctorat en Droit,  
    Université d'Alger,1981,p.51. 
(4)-Charles Robert Ageron , Histoire de l'Algérie contemporaine ,T.2 ,op.cit.,pp..447-448.          
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من فرنسا إلى الجزائرخاصة مع تأثيرا ت األزمــة  مصالي لحزب الشعب  الجزائري
م على الجزائريين المسلمين ، وبروز شخصيته بعد خطـاب 1929اإلقتصادية العالمية ل

لم يدم طويال بل لفترة قصيرة، حيث حل في اإلتحاد الشعبي الجزائري أن  َّإال. م 1936
  . م بفعل الحرب العالمية الثانية1939سبتمبر

لحرب العالمية الثانية، تطوع فرحات عباس كصيدلي مساعد،ومكـث ومع إندالع ا
وكان يريد من هذا أن يعبــر .نقل إلى فرنساَّم، ثم1940في قسنطينة حتى نهاية مارس

أيـن  Pétainم تقريرا للماريشال بيتان1941أفريل  10وقد بعث في . عن والئه لفرنسا 
ائريين المسلمين يتم من خالل المسـاواة تحريرالجز َّإنتقد النظام اإلستعماري، وإعتبرأن

  :ففي هذا التقريرطلب ب. )1(في الحقوق مع األوروبيين
  في كل منطقــة" اللجان الفالحية"إنشاء صندوق للفالحين، يخضع لرقابة  -
  .بغرض حماية الفالحين الصغار ولكي يحافظوا على أراضيهم  
  .نتأميم الشركات الكبيرة، ومنح األراضي للفالحي -
  .)2(تطويرالتعليم -           

فطالب فرحات عباس بإصالح زراعي يسمح بالقضاء على اإلقطاعيات العقاريــة 
وهذا في وقت إنقسمت فيه إتحاديــة . من جهة، وبتشكيل طبقة الفالحين من جهة ثانية 

المنتخبين، وإدراك فرحات عباس على ضرورة اإلعتماد على الجماهير، ولكن فرحـات 
  .اس لم يعبرنهائيا عن القطيعة مع فرنساعب

. فبعد فشل مشروع بلوم فيوليت، بدأ فرحات عباس يغيرمن مواقفه اإلندماجيــة
 َّفأصبح يتكلم عن اإلتحادية بعدما كان في السابق يتطرق لإلندماج والتجنس، فتيقـن أن

  .هذه المطالب سوف لن تتحقق أبدا
نزول الحلفاء بالجزائر،أجرى فرحات عباس ومع إندالع الحرب العالمية الثانية، و

إتصاالت مع السياسيين والدبلوماسيين األمريكيين والبريطانيين؛ منهم الممثل الخــاص 
وقدم للحكومة العامة الفرنسيـة، . Murphy)مورفي(للرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت

سلمين للعمـــاالت وللمثلين األمريكي والبريطاني رسالة ممضاة من قبل المنتخبين الم

                                                           
(1)-Cdt René James,op.cit,p.8. 
(2)-Ahmed Mahsas,Le Mouvement revolutionnaire en Algérie de la 1 ére guerre mondiale à 
    1954 , France: édition L'harmattan ,1979 ,p.161.  
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وقــد . الثالثة، تمنوا خاللها تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقريرمصيرها على الجزائر
 .)1(رفضت الحكومة العامة الفرنسية هذه الرسالة، زيادة على أنه لم يكن هناك أي رد

شدد فرحات عباس من موقفه من خالل بيان الشعب الجزائري، حيث إنتقــد  َّثم
وقد تضمن هـــذا . وإعتبرأن الطرفان األوروبي واإلسالمي مختلفان سياسة اإلندماج

البيان الذي كان موضع إتفاق بين فرحات عباس والحاج أحمد مصالي حول النقـــاط 
  :التالية

  
  .إلغاء اإلستعمار -
 .تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقريرمصيرها -

  .تمييزإنشاء دستورجزائري يضمن الحرية والمساواة لألفراد بدون أي  -
  .اإلعتراف باللغة العربية كلغة رسمية في نفس درجة اللغة الفرنسية -
  .حرية المعتقد على كل الديانات -
 .التعليم اإلجباري والمجاني للذكورواإلناث -

  .)2(المشاركة الفورية والفعالة للمسلمين في حكومة بلدهم -
 

نسانية والحضارية، فرنسا حاملة للقيم اإل َّفتجاوز بهذا مطلب الجزائرالفرنسية، وأن
وأصبح يتطرق لمطلب اإلستقالل، مع اإلشارة لمطلب اإلصالح الزراعي، وإن كانـت 
نقاط تتضمن بصمات اإلتجاه الثوري، ويعبرهذا عن تطورفي اإلتجاه السياسي للزعيـم 

 . فرحات عباس

 ، peyroutonونـم للحاكم العام بيرتـ1943وقد سلمت هذه الوثيقة في مارس في
قدم إضافة للبيان المذكور، والذي تضمـن  َّثم. مت للممثلين األمريكي والبريطانيكما قد

نقاط لها عالقة بتحريرالجزائر، ودستورمستقل يتم إعداده من قبل جمعية جزائريـــة 
             .)3(منتخبة عن طريق اإلقتراع العام من قبل السكان

لسياسية، وأصبح ينـــادي فرحات عباس قدغيرمن مواقفه ا َّفمن هذا، يتضح أن
 .من موقف حزب الشعب الجزائري -إلى حد ما- بدولة جزائرية مستقلة، ويقترب

                                                           
(1)-Ahmed Mahsas,op.cit.,pp..163-164. 
(2)-Ibid., pp..166-167. 
(3)-Ibid.,p.167. 
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لم يتلقى أي رد من الحلفاء بقيادة الواليـات  فرحات عباس الزعيم  ولإلشارة ، فإن
فأنكروا مطالب الزعيم فرحات عباس، ولم يستجيبوا بل بقوا بجانـب . المتحدة األمريكية

  . )1(لحفاظ على اإلستقرارفرنسا ل
وقد دخل فرحات عباس في صراع مفتوح ضد اإلدارة وحرض المندوبين المسلمين 

كما طالب . )2(م1943سبتمبر 22على عدم حضورجلسات اإلفتتاح للمندوبيات المالية في 
توقيفه ووجه إلى الجنوب الوهرانـي  َّولهذا تم. )3(من المنتخبين تقديم اإلستقالة الجماعية

 ،Catrouxع سايح عبد القادر،حيث وضعا تحت اإلقامة الجبرية من قبل الجنرال كاتروم
 . )4(م1944م، وعاد لممارسة النشاط السياسي في1943ديسمبر 2فيَّولم يطلق سراحه إال

بمدينة سطيـــف ،  AMLم أسس حركة أحباب البيان والحرية1944وفي مارس
وترويج فكرة دولة جزائرية،وتأسيس جمهورية  وتمثلت أهم أهدافها في؛ إستنكاراإلستبداد

وقــد  .)5(مستقلة مترابطة بروابط إتحادية مع جمهورية فرنسية جديدة مناوئة لإلستعمار
زاد تأثيرالزعيم فرحات عباس، ولو لفترة مؤقتة، بسبب غياب حزب الشعب الجزائري ، 

  .إلعتقال قادته، وقمع ما تبقى
توقيـف  َّم، وتم1945ماي8م، بعد مجزرة 1945ماي15وقد حلت هذه الحركة في

  .)6(الزعيم فرحات عباس والدكتورسعدان في مكاتب الحكومة العامة
بين المجموعتين  - وبكل تحفظ-هذه األحداث تعود إلى أن عملية التعايش السلميَّإن

خاصة مع نشأة وظهـور . الفرنسية والمسلمة أصبحت غيرممكنة، بسبب التناقض بينهما
يا الحضرية التي إزدادت عددا،والتي كانت تنتمي إلى حزب الشعب الجزائري، البروليتار

ويجمعهم كلهم اإلستغـالل .الذي أقام فروع في المدن،وأصبح له أتباع فيها لهم طموحات
  ، وقد)7(الذي يعانونه، وكذا الوطنية وإعتبرت هذه كوسيلة لتوقيف اإلستغالل واإلضطهاد

                                                           
(1)-Mattew Connelly,Diplomatic revolution: Algeria's fight for independance and the origins 
    of the Post-Cold Era,New York:Oxford University Press,2003,p.41.  
(2)-Cdt René James,op.cit,pp..8-9. 
(3)-Rapport de l'Ajudant Feyt Commandant PVT,la section sur une réunion des élus Musulm- 
     ans de la ville de Sétif,Rapport numéro 119/4, Gendarmerie Nationale,compagnie de Sétif, 
     19 éme légion ,p.1. 
(4)-Cdt René James,op.cit,pp..8-9. 

 .182-181 ص ،،املرجع السابق الذكر1حرب اجلزائر وثورهتا :فرحات عباس،ليايل اإلستعمار -  (5)
(6)-André Noushi,La Naissance du Nationalisme Algérien,France:éditions Minuit,1962,p.142. 
(7)-Redouane Ainad Tabet,Le 8mai 1945 en Algérie,Alger : OPU , 1985,p.133.  
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ا ودفعا في نضال الحركة الوطنية، وأصبحـــت م منعرج1945ماي 8شكلت أحداث 
القضية الوطنية يتطرق إليها بوسيلة العنف، وقد بينت هذه األحداث على أنه ضمـــن 

، )1(الريفيين يتغذى العنف، مماجعل هؤالء الريفيين يشكلون نواة جيش التحريرالوطنـي
لتحقيق هــــدف فضال عن طرح اإلتجاه النشيط في الحركة الوطنية للعنف كوسيلة 

اإلستقالل، وعملوا على إنشاء المنظمة الخاصة في إطارحركة إنتصار الحريــــات 
م،عاد فرحات عباس إلىالحيــاة 1946وبصدورقرارالعفوالشامل في مارسالديمقراطية 

، والذي تضمـــن UDMAالسياسية وأنشأ حزب اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
  :يق ما يليبرنامج يهدف إلـى تحق

  .اإلعتراف بإستقالل الجزائر وبحكوماتها ورايتها -
  وأن الجمهورية الجزائرية سوف تكون عضو في اإلتحاد الفرنسي كدولـة -

  مشتركة وتكون فيه العالقـات الخارجية والدفاع الوطني للدولتين مشتركة   
  .تشرف عليها سلطات اإلتحاد   
  .)2(من األهدافالخ ..فضال عن الجنسية المشتركة  -

وتكون فـــي . وهي أهداف تتمحورحول الجزائرالمستقلة، بمؤساستها،وبقوانينها
 .تبعية لفرنسا، في إطار اإلتحادية

  م أجريت إنتخابات الجمعية التأسيسية الثانية وترشح فيها مــع1946وفي  جوان 
مقعدا  11ى مناضلين آخرين من حزب اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وتحصل عل

في الجمعية التأسيسية، منها فرحات عباس الذي إقترح قانون يهدف إلى وضـع  13من 
دستورجزائري ودولة جزائرية في شكل إتحادية مع فرنسا ، ويبقى فيها ميدان الدفــاع 
الوطني والشؤون الخارجبة  في هذا المشروع مشتركان للجمهوريتان الجزائريــــة 

وإن كان هذا المشروع يندرج ضمــن  .)3(فكرة اإلستقالل الداخليوالفرنسية، أي طرح 
اإلتحاد الفرنسي ككل، يجمع فرنسا ومستعمراتها ، مع األخذ بعين اإلعتبارلوضعيـــة 

  .الجمهورية الجزائرية المستقلة، ببرلمانها المنتخب، وأحزابها، وتكون مرتبطة بفرنسا

                                                           
(1)-Redouane Ainad Tabet ,op.cit.,p.135. 

  .188،ص ،املرجع السابق الذكر1حرب اجلزائر وثورهتا: فرحات عباس،ليايل اإلستعمار -  (2)
(3)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.137. 
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نه الوسيلة للقضاء على هيمنـــة وكان الزعيم فرحات عباس يرى في هذا على أ
وأما عن األمة الجزائرية فسيتم بناءها، .اإلستعمارالفرنسي، وفي الحصول على المواطنة

، وفي أن يعيشوا فـــي )1(وستكون مفتوحة للجزائريين المسلمين، والمسيحيين،واليهود
  .ل البرلمانهذا لم يجد صدى من قبَّأنَّإال. مساواة تامة، الفرق وال تمييزفيما بينهم

وللحصول على المشروعية السياسية من عند الفالحين، قام بجوالت في األريـاف 
الفئات المتوسطة في المدن أصبحت تشكل زبائن الزعيـــم َّالجزائرية، على إعتبارأن

م، ومن 1945ماي  8وقد تميزت هذه الفترة بالمعاناة من آالم مجازر.الحاج أحمد مصالي
كما كثف من إنتقاد المعمريـن . للجزائريين ، وتزوير لإلنتخابات غلق المجال السياسي 

سواءا قبل دخوله البرلمان الفرنسي ، أوفي البرلمان الفرنسي، إذ في الجلسات البرلمانية، 
فالزعيم . دخل في مشادات كالمية وفي مناقشات مع النواب الفرنسيين الممثلين للمعمرين

ا وبصراحـــة ، َّوالذي يتكلم اللغة الفرنسية جيدفرحات عباس ذي اللباس األوروبي، 
ويعرف التقاليد البرلمانية الفرنسية ، تمكن من أن يحكم سلبيا على اإلستعماروعلـــى 

 .)2(المعمرين،وقد إعتبرمن قبل زمالئه النواب في أواخراألربعينات على أنه إنسان خطير
حتى وإن كنت فـي  : " René Meyerم، للسيد روني ميير1952وفي هذا، فقد قال في 

فإستعمل التعليم والثقافة الفرنسية لمواجهة .)3("عمق المقبرة، فإني سأبقى أواجهكم بأفكاري
المعمرين، وكان يريد أن يقول لهم سأواجهكم بثقافتكم ولغتكم، وسأبين لكم التناقض بيـن 

  .ما تنشرونه من أفكار وبين ماهوقائم في الواقع
م، إال أنه تأكد الحقـا 1946عية لإلتحاد الفرنسي في نوفمبروقد إنتخب في أول جم

ومـع . )4(غالبية أعضائها كانوا منتقين، ويتم إختيارهمَّعلى أنها جمعية شكلية، بإعتبارأن
 60عضوا؛  120م الخاص بالجزائر، أنشأت جمعية جزائرية تتضمن 1947تبني قانون 

عباس نائبا في هذه الجمعية في ربيع  للمسلمين،وإنتخب الزعيم فرحات 60لألوروبيين، و
  مقاعــد،  8على  UDMAم، وتحصل حزبه اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري1948

                                                           
(1)-Daho Djerbal,"Ferhat Abbas ou la difficulté d'etre en Algérie",El Watan,Alger, vendredi 
     23 -samedi 24 décembre2005, numéro 4593 ,p.4. 
(2)-Malika Rahal,"L'homme montant de l'après-guerre",El Watan,Alger,vendredi 23-samedi 
     24 décembre 2005, numéro 4593 ,p5. 
(3)-Kamel Beniaiche,op.cit.,p.4  
(4)-Amar Naroun,op.cit.,p.115. 
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وهذا بفعل التزويرالذي قام . مقاعد  9على  MTLDوحركة إنتصار الحريات الديمقراطية
ة مـع فرحات عباس في تبني مطلب اإلتحادي َّوإستمر Naegelenبه الحاكم العام نيجالن

  .)1(فرنسا
 27إلــى - 25من  UDMAوفي مؤتر حزب اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

  :م، تبنى فرحات عباس المبادئ التالية1948سبتمبر
  .حق الشعوب في تقريرمصيرها بنفسها -
  .إستمراراألمبراطورية الفرنسية -
  .تحريرالمسجونين السياسين -
  .إلغاء اإلنتخابات المزورة -
  .)2(أكيد على التعليمالت -

المنعقد من  UDMAوفي المؤتمرالجديد لحزب اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
  . )3(م، وجه دعوة إلى هيئة األمم المتحدة من أجل تحريرالشعوب1949سبتمبر19إلى 16

 MTLDم ، شارك فرحات عباس مع حركة إنتصارالحريات الديمقراطية1951وفي
في تأسيس الجبهة الجزائريـة   Oulamasوالعلماء,  PCFائريو الحزب الشيوعي الجز

م، وإلغائها مع 1951فعل لتزويراإلنتخابات التشريعية ل عن الحريات، كرد FADLللدفاع
وقد ساهمت هذه الجبهة في تحديد مساراإلندماج الوطنـي، . )4(إحترام الحريات األساسية

رية،ومنحت لقيادة جبهة التحريـــر التي بموجبها جمعت مختلف القوى الوطنية الجزائ
الوطني مبادئ السيروالعمل التي تسمح لهم بتحقيق هدف اإلستقالل وإن كانت قبلهـــا 

  .)5(حركة أحباب البيان والحرية، كأول تجمع للقوى الوطنية الجزائرية
  م، 1954نوفمبـر1ه الموافق ل1374ربيع األول 4ومع إندالع الثورة التحريرية في

  
                                                           

(1)-Mahfoud Kaddache,Histoire du Nationalisme Algerien,T.2,op.cit.,p.798  
(2)-Benjamin stora et Zakia Daoud,op.cit.,p.185.  
(3)-Ibid.,p.186.  
(4)-Mahfoud Kaddache,Histoire du Nationalisme Algerien,T.2,op.cit.,pp..872-873.  
(5)-Claude Collot,"Le Front Algerien pour la Defense et le Respect de la Liberté",Revue Algé-  
    rienne des Sciences Juridiques,Economiques et Politiques,volume XΙV,numéro2, juin  
    1977, p.356. 
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، وإتخذ القرار بالمشاركة في الكفاح المسلح، ومساندة جبهة التحرير )(*)1(اء للهدوءوجه ند
 (**)الوطني وجيش التحريرالوطني، مع تجنيد المناضلين الشباب على اإللتحاق بالثـورة

 وقد بدأت اإلتصاالت بينه وبين جبهة التحريرالوطني في بداية جانفـي. وبطريقة سرية
م، أكد فرحات عباس على فكرة جـذب 1956ماي 26الثاني فيم ، وفي اإلتصال 1955

  :فرنسا للمفاوضة، فقال
فرنسا ستدافع طويال على الجزائر الفرنسية، فهي تعلم أنها خلقت مشكل غيرقابل " 

الشيء الوحيد الذي نطمح إليه هـــو . فهي ال تقبل الخسارة... للحل ووضعية صعبة
 .)2("المفاوضة

م أعلن فرحات عباس عن اإلنضمـام 1955أفريل  25فيوفي ندوة صحفية بمصر
 إلى جبهة التحريرالوطني،على غرارالتشكيالت السياسية األخرى كالعلماء والشيوعيين ،

و هذا بعدما فشل في  . (***) وهذا ما يعبرعن إتحاد الوطنيين ضمن جبهة التحرير الوطني
ة وحقيقية لصالح الجزائرييـن ، إقناع الطبقة السياسية الفرنسية بإحداث إصالحات جذري

وإستقال نواب اإلتحــاد  معتبرا إصالحات العشرينات والثالثينات قد تجاوزها الزمن ،
م، كما قررت قيادة 1955الديمقراطي للبيان الجزائري من الجمعية الجزائرية في ديسمبر

لي إنتهــت الحزب في إجتماع لها بسويسرا من اإللتحاق بجبهة التحريرالوطني ، وبالتا
م، 1956أوت20ومع إنعقاد مؤتمرالصومام في.ولألبد فكرة اإلندماج واإلتحادية مع فرنسا

إنضم إلى لجنة َّ، ثم-كسلطة تشريعية-عين عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية
  .التنسيق والتنفيذ

                                                           
(1)-Benjamin Stora et zakia Daoud ,op.cit.,p.204. 

  وفــي" جيب الصرب قليال للرد"وقادوم الشاب ملا سئل فرحات عباس عن رأيه يف هذه األحداث نرد عليه شهادة املناضل مسعود بحسب  - (*)
  .م ملا إلتقاه من جديد رد عليه أن األمر جدي1955      
  .م باجلزائر العاصمة على الساعة الثلثة مساءا2005- 12-6لقاء خاص مع السيد مسعود بوقادوم يومالثالثاء -     
  . فرحات عباس يف اإلتصال مع اللجنة الثورية للوحدة والعمل قد كان املناضالن ،القايد أمحد و الصيديل أونوغن ميثالنل-  (**)

        -Ferhat Abbas, Autopsie d'une guerre: l'aurore,op.cit.,pp..44 -45.  
(2)-Ibid.,pp..73-82.       

  لثورة أتوا من أصول بورجوازية صغرية ريفية ، وإثنني من السياسني املدنني املعروفني وهم فرحاتفقادة جبهة التحريرالوطين خالل فترة ا- (***)
  عباس، وبن يوسف بن خدة هم صيادلة ريفني         

       -Alain Richardo,John Waterbury,Political economy of the Middle East:State,class and 
        economic development,Boulder CO:Westview Press,1990,p.54. 
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ـع وقد قام بعدها بالتوجه إلى مختلف دول العالم ؛ كالبرازيل وتونس ومصر، ليداف
، وأصبح فيما بعد الزعيم فرحات عبــاس عن القضية الجزائرية ولكسب التأييد الدولي

  .)1(معروفا دوليا، بعد أن زارالدول الكبرى؛ كاإلتحاد السوفياتي، والصين
م،والتي 1958سبتمبر19ولما تشكلت أول حكومة مؤقتـة للجمهورية الجزائرية في 

يبرالين والمركزيين والعلماء والعسكريين، عين تضمنت مختلف التيارات السياسية من الل
وهذا بموافقة الثالثي البائي، بعـد  الزعيم فرحات عباس أول رئيس للحكومة الجزائرية،

وقد كان الزعيم فرحات عباس يمكنه قيادة وإدارة المفاوضات . رفض ترشح كريم بلقاسم
  .)2(يد من الدولبكل سهولة، وكذا للمكانة والسمعة التي يتمتع بها لدى العد

 وقد إحتفظ بهذا المنصب في الحكومة المؤقتة الثانية للجمهورية الجزائرية فـــي
أستبدل ببن يوسف بن خدة في إجتماع المجلس الوطني للثــورة  َّم، ثم1960جانفي 20

وهذا في ظروف تميزت بتملـــل  .م1961جويلية 28إلى 20الجزائرية الذي إنعقد من
من الحكومة المؤقتة الثانية للجمهورية الجزائرية، خاصة مع وضــع  الواليات الداخلية

خطي شال وموريس اللذان قلال من التموين بالسالح ، فضال عن رفض كريم بلقاسم لكل 
  .)3(تعيين للزعيم فرحات عباس على رأس الحكومة المؤقتة الثالثة للجمهورية الجزائرية

أول رئيس للجمعية الوطنية الجزائريـة م، عين 1962جويلية  5وبعد اإلستقالل في
م، وإعتقل بعدهـا 1963جوان 13إستقال من هذا المنصب في َّم، ثم1962سبتمبر 20في
أطلق سراحه، وإنعزل الميدان السياسي، بسبب القمع الذي مارسه النظام السياســي  َّثم

وصل بهــا وقد . الجزائري آنذاك، والذي لم يسمح بالمعارضة السياسية بالتعبيربحرية
األمرإلى وضعه، أي فرحات عباس تحت اإلقامة الجبرية، مع بن يوسف بن خـــدة 

م، ولم يطلــق 1976وآخرين، بسبب إنتقادهم للرئيس هواري بومدين وإنتقادهم لدستور
  .وإنعزل الميدان السياسي من جديد. م1977في  َّسراحهم إال

  
  

                                                           
(1)-Matthew Connelly,op.cit.,p.230.  
(2)-Saad Dahlab,Mission accomplie,Alger:éditions Dahlab,1990,pp..96-97. 
(3)-Ibid.,151. 
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  :فرحات عباسالزعيم  العصرالذي ظهرفيه -
  
  

أثرت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في حياة فرحات عباس،ممــا  لقد
  .أحدث تغييرا في مواقفه السياسية المتباينة
  :وتتمثل هده العوامل الداخلية فيما يلي

م              1874سن قوانين جائرة وضعها اإلستعمارالفرنسي، كقانون األهالي لسنـة - 
  .م1863لس األعيان فيوقانون مج   

  ظهورثقافة جديدة، ترتكزعلى ثقافة الجريدة أكثرمنه ثقافة الكتاب  ، سمحـت - 
  بظهورقوة إجتماعية جديدة في المدينة ، وبرزت فيها جمعيات؛ كجمعيـــة    

  م من تشكيل للجمعية1898في تونس في َّم، مثل ما تم1903الراشيدية في في
  تشكلت حركة الشبــان ميذ إكمالية الصديقية ، ثمالخلدونية من قبل قدماء تال  
  م، وتغلغلت هذه الحركة الجمعوية فيمــا1912الجزائريين في الجزائر في    
  م،1912في معسكر في " الغالية "فظهرت مثال جمعية .بعد في المدن الداخلية   
  عليــمإنتقلت هذه الحركة الجمعوية إلى األرياف كمنطقة بن يني بفعل التَّثم   
  في ظل إنتشاراألفكارالتحديثية في تركيا وفــي َّكل هذا تم إن.  )1(المدرسي   
  الوطن العربي عامة والجزائر خاصة، وبفعل السياسة التعليمية التي سمحـت   
  .باإلنفتاح على الفكرالغربي   
  "  لألهالـــي"م الذي يتضمن مجموعة من اإلصالحات الموجهة 1919قانون-
  وبموجبها يتمتع هؤالء ببعض الحقوق السياسية التي  يتمتع بهــاريين الجزائ  
  فهذه اإلصالحات أدت إلى إحداث تغييرات في ظروف وأشكــال .الفرنسين  
  الهيئـة"توسيعَّالممارسة السياسية الميدانية للعديد من المسلمين الجزائريين،فتم  
  ول مرة من الدخول إلى مختلفمع السماح للجزائريين المسلمين أل" اإلنتخابية   
  .)كالمجلس البلدي، والمجلس العام(الهيئات التمثيلية الشعبية   

                                                           
(1)-1901-1939 :Exils,mouvements independantistes et immigration/creativite associative et 
     contrainte politique :la dynamique de l'immigration Algerienne en France dans l'entre- 
     deux-guerres,op.cit.,pp..8-9. 
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  قانون التجنيد العسكري اإلجباري للجزائريين في الجيش الفرنسي بهــدف -
  .الدفاع عن فرنسا ضد ألمانيا  
  تـركَّحركة الشبان الجزائريين كحزب سياسي ، وكان يترأسها إبن تهامي ثم -

  مكانه لألميرخالد ،وتتضمن هذه الحركة الشباب الجزائريين المثقفين ثقافــة 
  فرنسية ، وكانوا يطالبون بمجموعة من اإلصالحات اإلدارية، وبالمســاواة     
  بين الجزائريين واألوروبيين في الضرائب ،مع المناداة بمنح الجنسية الفرنسية     

  فكانوا من المطالبين بالمواطنـة و اإلندماجميلهم نح.  (*)وبميلهم نحو االندماج
  الفرنسية مع الحفاظ على األحوال الشخصية العربية اإلسالمية، وعملوا علـى

  العناصـر"تخليص الجزائرين من  تأثيرالمرابطين األعيان والذين يسمونهم ب
  وأرادوا أن يكونوا وسطاءا بين مجتمعهم وفرنسا، وأثناء الحــرب" الطالبية

  .مية األولى عبروا ضداإلرادة الشعبية بتأييدهم للتجنيد العسكري اإلجباريالعال
  فأصبحوا متميزين عن الجماهيرالجزائرية، خاصة مع هجرة تلمسان وإنتفاضة

  م لم تكن تلبي1919اإلصالحات التي قامت بها فرنسا في َّكما أن. بني شقران
  فإعتبروا هـذا رنسي،رغباتهم في أن يكونوا مواطنين أعضاءا في المجتمع الف

  .)1(كإقصاء لفكرة المواطنة الفرنسية عن الجزائري 
  برزضمن الشبان الجزائريين شخصية األميرخالد، الذي طالب بطريقــة وقد

  تمثيل الجزائريين في عصبــة Woodrow  Wilsonسرية من وولدروولسن 
  وقــد. )2("ةاألخوة اإلسالمي"األمم ، وقد فشل في إنشاء جمعية سياسية إسمها 

  .تمكن من أن يفرض نفسه بشخصيته وبدعم النخبة له   
  هذا في فترة برزت فيها األفكار المتعلقة بتحديث المجتمع  الجزائري َّوقد تم 
  التقليدي وجعله مجتمعا عصريا، بعيدا عن تأثير المرجعية الحضارية العربية 

                                                           
  ـنيف حيــ.اجلزائريني حىت وان مت التخلي عن األحوال الشخصية للجزائريني" ألهايل"لقد كان ابن هتامي يطالب مبنح اجلنسية الفرنسيةل- (*)

  األمري خالد كان يطالب مبنح اجلنسية الفرنسية يف البداية مع االحتفاظ باألحوال الشخصية      
(1)-Mohamed Harbi,"Culture,politique et conflits", dans Joseph Jurt,Algérie-France-Islam, 
    France:L'harmattan,1995,p.164. 
(2)-O.Carlier,table ronde,1901-1939 :Exils,mouvements independantistes et immigration/ 
     creativite associative et contrainte politique :la dynamique de l'immigration Algerienne  
     en France dans l'entre-deux-guerres,op.cit.,p.5 
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  وقد برزت مـن. اإلسالمية ، خاصة مع إنتشار أفكارمصطفى كمال أتاتورك
  خالل عملية التحديث والعصرنة، مجموعة جديدة غيرمشخصة لم يعرفهـــا
  المجتمع الجزائري من قبل؛كاألحزاب السياسية، والجمعيات، والتي أصبحـت
  تلعب دورا إحتكاره الزوايا سابقا،خاصة مع بروزاإلدارة اإلستعمارية التــي

  .كزالحضريةقللت من تأثير الزوايا، وكذا بروز المرا 
  العمل علىإدخال نمط اإلنتاج الرأسمالي في الجزائرعلى حساب نمـطَّكما تم

  هذا لم يستتبع بتحويل جذري في عالقات اإلنتاج المهيمنة، ولمَّأنَّالتقليدي، إال
  يسمح في نفس الوقت من إستمراراألشكال التقليدية والتي سمحت بنشأة وسير

  ستقرنمط اإلنتاج الرأسمالي، وهذا لضعـففلم ي. عالقات اإلنتاج  الرأسمالية،
  تطورقوى اإلنتاج، وكذا الحالة الجنينية للصناعة في الجزائر،وهذا بدوره لـم

  . )1(يسمح بتشكل بورجوازية رأسمالية محلية، وكذا بروليتاريا محلية 
  للسكان الجزائريين،وهذا بموجب قانون جول   -وبكل تحفظ -التعليم اإلجباري -
  أخـــذ  َّحتى وإن إقتصرفي البداية على عدد محدود ثم Jules Ferry فيري     
  .يتوسع، والذي كان يرمي إلى قطع صلة األطفال بتراثهم وأصلهم      
  م وإقتراح مشروع بلـــوم1936وصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في عام -
  ــوقفيوليت الذي يمنح لبعض الفئات من األهالي الجزائريين بعض الحقــ  

  فقد كان فرحات عباس. السياسية  الممنوحة للفرنسيين منها الجنسية الفرنسية  
  يطمح كثيرا  في حكومة الجبهةالشعبية في منح الجنسية الفرنسية لكــــل  
  الجزائريين،وفي تحقيق إندماج المجتمع الجزائري مع المجتمـــع" األهالي"  
  .ض هذاالمشروعالبرلمان الفرنسي رفَّأنَّإال. الفرنسي   
  م، وخرج فيــه1936ماي 16إنعقاد المؤتمر اإلسالمي األول في الجزائرفي -

  بمجموعة من القرارات والمطالب منها؛ربط الجزائر بفرنسامع الحفاظ علـى  
  األحوال الشخصية ، وفصل الدين عن الدولة، وتوحيد الهيئة اإلنتخابية فــي  
  .مختلف اإلنتخابات   

                                                           
(1)-Sakina Demia ,op.cit.,p.29.  
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  م، وتأكيد فرنسا خاللها علىعدم نيتها في إحداث1945ماي 8ة أحداث مجزر -
  .أي تغييرفي سياستها إتجاه األهالي الجزائريين   
  م،  وإعتبارهـا1954نوفمبر1الموافق ل/ هه1374ربيع األول 6إندالع ثورة  -

  كتغييرثوري جذري في السياسة المتبعة من قبل إتجاه الكولون وفرنســـا،  
  ف التشكيالت السياسية األخرى إليها بعدإتصاالت ومشـاوراتوإنضمام مختل  
  .مكثفة   
  م في الشمال القسنطيني، لتخفيف الخناق والقمــــع1955أوت 20أحداث  -

  وقد إستهدف المجاهدين. اإلستعماري على المنطقة األولى التاريخية األوراس
  ضي الجزائريينفي هذه األحداث كبار المعمرين الفرنسيين،وكبار مالك األرا

  وقد كانـت. المسلمين المتحالفين مع فرنسا ، بما فيهم إبن أخ فرحات عباس 
  ، ممــاUDMAلهذه األحداث تأثيرعلى اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

  .جعل فرحات عباس ينضم فيما بعد لجبهة التحرير الوطني 
   

  : تتمثل فيمايليوأما عن العوامل الخارجية التي أثرت في فرحات عباس ف
  إنتشارمبادئ ولسن األربعة عشر منها ؛ حق الشعوب في تقرير مصيرهــا -
  كل واحد له الحق في العيش في بلده ووطنـهَّ، وهذا يفترض على أنبنفسها     

  فضال عن. )1(وتأييد مطالب الشعوب الخاضعة لإلستعمارالفرنسي والبريطاني     
  لتعاون بين الدول،وعلى تصفية االستعمارباعتبارهنشرالسالم العالمي وتوثيق ا    
  وقد كان لهذه المبادئ تأثيرعلى مختلف شعوب.أحد أسباب المنازعات الدولية    
  .العالم المستضعفة والمستعمرة     
  على إقامة عصبة األمم، تتولـى Woodrow Wilsonتأكيد ولدروو ولسنو   
  يام الحروب بين الدول، وهي وسيلـةنشرالسالم العالمي وتعمل على تفادي ق   
  تولى إدارة الشؤون الدوليـــة ، والحفاظ على السلم، كما)2(للوقاية للحروب   
  وقد كان لعصبة.  )3(المشتركة؛ السياسية، واإلقتصادية، واإلجتماعية، والثقافية   

                                                           
(1)-F.S. Northedge,the League of Nations:its life and time,1920-1946,New York:Homes and  
     Meier,1986,p.75. 
(2)-Ibid.,p.27. 
(3)-Ibid.,p.1. 
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  األمم تأثيرعلى الوطنين في مختلف الدول المستعمرة ، ومنها الوطنيــــن
  .الجزائريين    
  الحرب العالمية األولى التي ساهمت  في بلورة الوعي السياسي الوطنـــي-  

  ألـف 200فهذه الحرب دفعت فرنسا إلى تجنيد حوالي . لألهالي الجزائريين 
  ألـف25جزائري مسلم  وهؤالء عبروا إجباريا عن والئهم لفرنسا ، وقد تك 

  عيا لدى الجزائريين ، وكمكفأة لهمفتجربة الحرب هذه خلقت و. منهم حياتهم  
  ا فـيَّعن  المشاركة في الحرب منحت لهم فرنسا حقوقا سياسية محدودة جد 
  . )1(المواطنة 
  قيام اإلستعماراألوروبي بتقسيم العالم العربي و مختلف المستعمرات إلــى  -

   ؛ )2(دول ، مع رسم حدود مصطنعة بشكل تخدم القوى اإلستعمارية األوروبية  
  فرنسا وبريطانيا، بشكل يسمح لها بإستغالل ثرواتها ، وهذا ما أدى تأخيــر 
  .تطور هذه المجتمعات سياسيا وإجتماعيا  
  ولكـــن  الثورة الروسية التي لم تكن لها نتائج مباشرة على شمال أفريقيا ، -

  ةبتحريض من الحزب الشيوعي الفرنسي، والعالمية الثالثة،اللتان قامتا بدعايـ
  ضد اإلستعمارخاصة لدى العمال الجزائريين والمغاربة،والتونسيين المهاجرين 

  .)3(إنتقلت إلى الجزائرَّبفرنسا، ثم  
  إذ .الثورة الكمالية وماأحدثته من تغييرات في البيئة والعادات والتقاليد التركية  -
  ليـةكان مصطفى كمال أتاتورك  يمثل النخبة التركية الجديدة الناتجة عن عم 
  م، وحـــول1924، فقام بإلغاء الخالفة اإلسالمية في 19التحديث في القرن  

                                                           
(1)-John P.Entelis,Algeria:The Revolution institutionalized,Colorado:Westview Press,1986,  
    p.35. 
(2)-Nuber Hoysepian"Competing identities in the Arab World",Journal of International  
     Affairs, Columbia University,  volume 49,issue 1,1995,p.4. 
(3)-Roger Letourneau,Reponse à une enquete sur les causes des mouvements d'autonomie  
     dans les territoires d'Outre- Mer , Institute de Estudos Politicos a Socias de Lisbonne , 
     janvier 1957,p.15. 
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  تركيا من الخالفة إلى دولة عصرية على النمط الغربي األوروبي،ووضــع  
  م الذي تضمن مبادئ دستورية،ومؤسسات علىغرار المبــادئ1924دستور  
  إتخذ النمط الغربــــيو.المبادئ الدستورية والمؤسسات الليبرالية الغربية   
  فاإلصالحات التي قــام.)1(األوروبي  في الحياة وفي الثقافة ، وتبني الالئكية  
  مصطفى كمال أتاتورك تستهدف إحداث تغيير في الجذورالثقافية لسكـــان  
  األناضول ، وذلك لما قام به من إلغاء لألسس الدينية للدولة، وإستئصال معظم 

  ولإلشارة فمصطفى كمال أتاتـورك. عبرة في الحياة اليوميةالرموزالثقافية الم
  يعد نتاجا للفلسفة الوضعية األوروبية ، وتثقف بالحداثة والعقالنية وعمل على  
  . )2(تطبيقها كما طبقت في أوروبا   

  فبروزوظهورأفكار وصور األمة في المغرب العربي عامة والجزائر خاصة،
  ة عن العالم، قد تمت في سياق األحداث التيوالتي إعتبرت على أنها في عزل

  تمت أثناء سنوات العشرينات في البحر األبيض المتوسط، وخاصة في تركيا،
  أين حركة مصطفى كمال أتاتورك واصلت ألول مرة حرب اإلستقالل ضـد

  ، وعمل على إلغاء الرموزالدينية اإلسالمية وتبنى العلمانيـة،)3(القوى الغربية
  .لخالفة اإلسالميةفوضع حدا ل  
  فأحداث األناضول كان لها تأثيرتقريبا في كل الدول المطلة على البحراألبيض 
  المتوسط، وإعتبر مصطفى كمال أتاتورك على أنه بطل اإلسالم في كل الدول 
  م عرض اإلصالحـــات1920العربية ، خاصة وأنه في خطاب في جانفي 

  لى مصف الدول المتقدمة، وعلـىالضرورية التي من شأنها أن ترفع تركيا إ
  . )4(أن هذا ينطبق أيضا على الدول اإلسالمية، بغرض نجاح العالم اإلسالمي 
  فالمثال التركي في الحداثة ، وفي الحرب ضد الدول الغربية، والدفاع عــن 

 الحرية ، إعتبركنموذج للوطنيين في النضال ضد المستعمر، بما فيه فرحـات

                                                           
 
(1)-Jean pierre Derrienic,le Moyen Orient au xx e siecle ,France:librairie Armand Colin,1980, 
     p.65.                                                                                                                  

 .20،ص2001مكتبة العكيبان،: ، الرياض)فاضل حتكر:ترمجة(،تركيا املتغرية تبحث عن ثوب جديدهاينتس كرامر،  - (2)
(3)-Odile Moreau,op.cit,p.59. 
(4)-Ibid.,p.62.  
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  .عباس
  اإلصالحية التي تبناها جمال الدين األفغاني في منتصف القرن ظهور الحركة-

  الشبان المسلمين في مختلف األقطار العربية اإلسالميـة َّ،  لتخوفه من أن19
  .الذين تلقوا تكوينا غربيا من شأنه أن يرجعوا سبب تأخر المسلمين لإلسالم 

  عاد عن الشريعةمرد ذلك يعود إلى اإلبتَّأنفإهتم بسبب تأخرالمسلمين، وإعتبر
  فركز على ضرورة العودة إلى التعاليم اإلسالميــة.اإلسالمية والسنة النبوية

  وهذا سيسمــــح.األولى، والعودة إلى السلف الصالح الذين يشكلون المثل
  للمسلمين من مواجهة التحدي اإلقتصادي،والسياسي، والعلمي الذي نشرتــه

  َّأنَّرائدا لحركة النهضة العقلية، وإعتبـر يعد الدين األفغانيفجمال  .)1(أوروبا

  .)2("العمار"و"العمران"اإلستعمارهوأقرب إلى الخراب والدمارواإلستعباد منه إلى
             . فجمال الدين األفغاني تبنى مبدئي األصالة والمعاصرة 

  ظهورهيئة األمم المتحدة كمنظمة دولية تهدف إلى الحفاظ على السلم واألمـن -
  وليين،وعلى نشرالحرية من خالل تصفية اإلستعمارفي مختلف دول العالـمالد
  .ظهور الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفياتي كقوتين عالميتيـــن-

  فالطرفان بحثا على كسب أكبر قدرمن الدول لها وإليديولوجيتها ، كمــا أن
  ي الحصول علـــىاإلتحاد السوفياتي عمل على مساعدة الدول المستعمرة ف

  .اإلستقالل 
  ومع إنتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهر نظام دولي جديد، يرتكز على إنتشار-

  األفكارالتحررية ، مما خلق آماال كبيرا في أوساط الجماهيرالعربية اإلسالمية،
  هذا األمل تبخر بفعل ما وصف من قبل العرب والمسلمين بالكارثــة َّأنَّإال

  كما ترتب عـن. )3(إسرائيل، في وسط المنطقة العربية اإلسالميةبإنشاء دولة 
  هذا النظام الدولي الجديد إدراج المنطقة العربية في الحرب الباردة،بإنشــاء

  .م1955األحالف العسكرية؛ كحلف بغداد في   

                                                           
(1)-Lehouari Addi ,L'impasse du populisme,Alger :ENAL,1990,p.41. 

 .71-69ص،املرجع السابق الذكرمان أمني، عث - (2)
(3)-Feroz Ahmed , Radicalism and the specter of neocolonialism , Monthly Review , USA 
     Foundation.INC, issue:9,volume:42,february 1991,p.33. 
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  بداية أفول األمبراطوريات التقليدية في فترة الحربين العالميتين، وبلغـــت-
  عد الحرب العالمية الثانية، والتي تركت أوروبا في حالة كارثية مـنالذروة ب  
  الناحية المادية واإلقتصادية والفلسفية ، وبدأ عصرإقتالع اإلستعمارفي آسيـا، 
  إكس.وإفريقيا ؛ كالهند والباكستان، ومصر، وجنوب أفريقيا، وقد سمى مالكوم 
 Malcom .X   إلىغاية أواخرالخمسينــاتفترة نهاية الحرب العالمية الثانية  

  والتمثلتة في حركات التحرر الوطني المختلفة. )1(" الموجة العنيفة لأللوان "ب 
  من بيض، وسود في آسيا وإفريقيا بما فيه العالم العربي اإلسالمي، ضـــد 

  وما يميز هذه الحركــات. اإلستعمار األوروبي من أجل اإلستقالل الوطني 
  السلمي كما هوالحال في في الهند مع الزعيم ماهاتمــاهومن ناحية طابعها  

  .ومن ناحية أخرى بطابعها العنفي كما في الهند الصينيـة .  Ghandiغاندي 
  ظهورحركة عدم اإلنحياز التي تجمع مختلف الدول اإلفريقية،ومن أسيـــا، -

  ـدولوعملت على مساعدة ال.وأمريكا الالتينية، وكذا الدول العربية اإلسالمية
  المستعمرة على التحرر، وقد إستعملها فرحات عباس، لما كان رئيسا للحكومة

  .المؤقتة للجمهورية الجزائرية، كمنبر للتعبيرعن مطلب اإلستقالل الوطني 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                           
                                                           

(1)-Robin D.G.Kelley , "A Poetics of anticolonialism" , Monthly Review , USA Foundation. 
     INC,  volume51,issue:6, november 1999,p.36.   
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   :ستنتاجاتلخالصة واالا - 
  

نستخلص من هذا الفصل الثاني أن الزعيم فرحات عباس قد نشأ في ظل عائلــة 
محافظة وميسورة الحال، ولم تعاني كثيرا من سياسة اإلستعمار،ماعدا سلب أراضيهــا 

وقد عاش فرحات عباس حياة مريحة وميسـورة، . م بعد ثورة المقراني1870في فترة 
  .ولم يعاني من الفقروالبؤس

فرحات عباس قد بدأ مساره التعليمي في الكتاتيـب  َّويستخلص من هذا الفصل أن
إلتحق بالمدرسة الفرنسية التي كانت مفتوحة للسكــــان  َّا ،ثمَّولكن لمدة قصيرة جد

 الجزائريين في المرحلة األولى من التعليم، لتشمل فقط الفئات الموالية لفرنسا في المرحلة
ت عباس ضمن هؤالء بإعتباروالده كان قايد وموالي لـــإلدارة وقد كان فرحا. الثانية

  .الفرنسية
وما تحمله من قيم الحرية والديمقراطيـــة  -وبكل تحفظ-المدرسة الفرنسية َّإن

والمساواة والمعاصرة كان لها تأثيركبيرفي حياة الزعيم فرحات عباس وفي مواقفـــه 
  .قدمها لفرنسا السياسيـة وفي تقديم مطالبه السياسية التي

ومع إنهاء دراسته الجامعية توجه مباشرة للعمل في حقل الصيدلة في مدينــــة 
  .وربما هذا ما يساعده على اإلحتكاك بالفئات الشعبية. سطيف

ويستخلص كذلك من هذه الورقة أن فرحات عباس قد بدأ مساره السياسي مـــع 
, رنسية، سواء كانت سياسية أم ثقافيــةحركة الشبان الجزائريين وباإلحتكاك بالنخبة الف

اإلتحـاد  َّوقد أسس حركة أحباب البيان والحرية، ثم. قد أثرت كثيرا في مساره النضالي
  الديمقراطي للبيان الجزائري، وشارك في عدة تظاهرات وتجمعات سياسية بهـــدف 

مجتمع تحقيق المساواة بين األهالي الجزائريين والفرنسيين، وتحقيق إندماج ال
  .الجزائـري في المجتمع الفرنسي

العديد من األحداث الداخلية والخارجية والمتمثلة على العموم في  َّوفي األخير، إن
  ما كان يعانيه المجتمع الجزائري من فقروجهل وظلم، وفي إنتشارمبادئ الحريــــة 

__________  
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حات عباس وفي مســـاره والمساواة والتحرر، قد كان لهما األثرالبالغ في شخصية فر

  .وهذا ما سأعالجه الحقا. السياسي وفي مواقفه
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 122 -  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :لثالثالفصل ا                 
  
  

منابع الثقافة السياسية عند الزعيمين 
  .فرحات عباس الحاج  أحمد مصالي و
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ن الحاج أحمد مصالي وفرحـــات منابع الثقافة السياسية عند الزعيمي: الفصل الثالث
  :عباس

   
فيكتســب . إن الثقافة السياسية لدى أي انسان هي عملية مكتسبة، وليست فطرية

فيها الفرد مجموعة من اإلتجاهات والقيم والمعتقدات والمواقف السياسية، وهي عمليـة 
  .مستمرة زمنيا إبتداءا من فترة الطفولة إلى غاية نهاية فترة الشيخوخة

يتم إكتساب الثقافة السياسية من خالل عملية التنشئة السياسية، وهذا عن طريـق و
. الخ...مجموعة من المؤسسات؛ كالعائلة، والمدرسة، والمسجد، والنقابة، وجماعة الرفاق

وفضال عن هذا، نجد أن البيئة، أي المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان فهو يساهم بــدور 
  .وقفا ما دون اآلخركبيرفي جعل الفرد يتبنى م

وبالعودة إلى منابع الثقافة السياسية لكال من الشخصيتين الوطنيتين الحاج أحمــد 
مصالي وفرحات عباس، نجد أنهما حركيان وإحتكا بمجموعة من مؤسسات التنشئـــة 

ففيمـا . السياسية والتي ساهمت في إكسابهما مجموعة من اإلتجاهات والقيم والمعتقدات
  لماذا هناك إختالف بينهما؟يبرزذلك و

  :لقد إرتأيت تقسيم الموضوع إلى المحاوراآلتية
   
  المؤسسات الدينية والنقابية والحزبية ودورها في تكوين الثقافة السياسية عند            -  

  .الزعيم الحاج أحمد مصالي    
  ية عندوالنخبوية الحزبية ودورهافي تكوين الثقافة السياس-المدرسة الفرنسية - 

           .فرحات عباس    
  .التأثيرات والتفاعالت الخارجية في تكوينهما السياسي - 
  .الثقافة السياسية بين التأصيل والتجديد عند كل منهما - 
  .الخالصة و اإلستنتاجات - 
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المؤسسات الدينية والنقابية والحزبية ودورها في تكوين الثقافة السياسية عند الزعيـم  -
  :اج أحمد مصاليالح

الخ، دورا كبيرا في عمليـة ...تلعب مؤسسات التنشئة السياسية؛ كالمسجد، والنقابة
    .غرس مجموعة من التوجهات، والمعارف، والمعتقدات المرتبطة بمجتمع ما

الزاويـة -ففيما يتعلق بشخصية الحاج أحمد مصالي، فقد مارست المؤسسة الدينية
  .يه، وعملت على تنشأته إجتماعيا وسياسياتأثيرا كبيرا عل - الدرقاوية

مكان يوجد فيه قبرعائلة مرابطية، أي عائلة تتمتع بشرف أو بنبـل          :" والزاوية هي
   .)1("ديني وراثي

مرتبطة بالجمعيــة  confrérieبيت لجمعية دينية: " كما تعرف الزاوية على أنها
  .     )2("الدينية األم
ف قاصرة وغيرمتعمقة في مفهوم الوقف والرباط والزوايــا أن هذه، التعاري َّإال

  .والتصوف ...والحوزات
إنها تركيب تاريخـــي ...مؤسسة تركيبية:" ويعرف محمد قبلي الزاوية بوصفها

أي لفعل الصلحاء المميزبفرديته وجهاديته ومرابطته على تخــــوم . للرباط والطائفة
سسة دينية ظل األفراد ينتظمون ويلتحمــون وجيوب المغرب المستعمرة من جهة ولمؤ

وهي تركيب مؤسسـاتـي . بفضل طقوس وسارات ورؤية محددة للعالقة بين اللهوعباده
لثالث مستويات يبتدئها المستوى المذهبي أوالطريقة، أي الطريق المرسوم لألتباع مـن 

يهــــا يل َّثم. طرف الشيخ المؤسس والذي يترجم في صيغة أوراد وأذكاروأحزاب 
أي الطريقة وقد إتخذت شكال منظما يحدد العالقات بيـن . المستوى التنظيمي أوالطائفة

المريدين فيما بينهم وكذا بشيخهم مثلما يسمح بتحقيق التواصل وضمان الوحـــدة وإن 
تباعدت األمكنة واألزمنة ويختمها المستوى الميداني أوالزاوية، أي الوجود المادي فـي 

ربما لهذا يغلب إصطالح الزاوية علـــى . زمان لكل من الطريقة والطائفةالمكان وال
أي من دون تحقــق . اإلصالحات األخرى أي على الطريقة والطائفة فمن دون زاوية

  الزاوية تشكل في هــذا َّإن. ميداني للطريقة لن يستطيع الشيخ وأتباعه تحقيق مقاصدهم

                                                           
(1)-Yvone Turin,Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale:écoles,médecines,religion,  
     1830-1880 ,Algérie:enal,1983,p.124.         
(2)-Juliette Bessis,Maghreb:la traversée du Siécle,op.cit,1997,p.37. 
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 وفي مجــال . قة منظمة ومتجسدة في الواقعالسياق المؤسسة واالطار المركب من طري

   هذا التجسيد تظهرمدى قوة أوضعف الطريقة ثم فعاليتها أوضعف بنائها التنظيمي وكـذا
مدى قوة أوضعف شيخها أومستوى إحترام وطاعة مريديها ومدى نفوذ وإتساع حقــل 

   .)1("تأثيرها

التركيب الثقافي للزاوية، إذ  زيادة على البعد التاريخي والمؤسساتي للتركيب، نجدو 
اإلسالم التاريخي المحلي واإلسالم النقـي،  .هي مؤسسة للتركيب بين الشرف والبركة

وهي أيضا تركيب لكل هــذه . الخ...القدسي والدنيوي،اإلقتصادي والطقوسي والرمزي
   .)2(التركيبات الجزئية

فيها  يوجد  .)Marabotique Fondation )3وتستقرالزاوية عموما في مجتمع مرابطي
قبرمرابط أومؤسس الزاوية، وهو يأخذ بعد ديني وروحي بسبب إحترام السلف، حتــى 

  .يكون الخلف حامال لمشعل األوائل
له داللتـــه، إذ " في شمال أفريقيا"هذا اإلمتداد الجغرافي للزوايا في األرياف َّإن

جاليا لإلنفتاح على التاريـخ إستعدت وإسترجعت األرياف بفضل هذه الحركية الممتدة م
هــذا َّالمحلي والرجوع إلى األصل وكذا اإلنفتاح على اإلرث الجهادي، فضال على أن

اإلنفتاح سيعيد هيكلة البنية الرمزية اإليديولوجية لهذا المجال، وذلك من خـــــالل 
    .)3(إستحضارماضي الجهاد، وإعادة دمجه في الحاضر

إحصائهم في الجزائرفي عـام َّالذين تم-أي اإلخوان-زواياوقد بلغ عدد أتباع هذه ال
م 1930وفي عام . من العدد اإلجمالي للسكان %10فردا، أي حوالي 292432م؛ 1895

فردا ينتمون إلى الزاوية الرحمانية في منطقـة  133102فردا منهم  256086بلغ عددهم
د في الجنــــوب فردا، نصفهم يوج 400000م، قدرعددهم ب1939وفي عام. القبائل

  .)4(الجزائري
  وإنتشرت في الجزائركل من؛ الزاوية التيجانية، والرحمانية، والقادرية، والشاذلية ،

                                                           
   .5 ،ص2001أفريقيا الشرق،:، املغرباإلسالم والسياسة يف اجملتمع املغريب:،الزاوية واحلزبنورالدين الزاهي - (1)

    .6 ،صنفس املرجع -  (2)
(3)-Juliette Bessis,Maghreb:la traversée du siécle,op.cit.,p.37.          

  .14 ،صرجع السابق الذكر،املنورالدين الزاهي -  (3)
(4)-Juliette Bessis,Maghreb:la traversée du siécle,op.cit.,p.59.           
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وقد مارست هده األخيرة، أي الزاوية الدرقاوية، تأثيرا كبيرا علــى . الخ...والدرقاوية
ميــــدان خاصة وأن هذه تجاوزت المجال الديني لتهتم بال.عائلة الحاج أحمد مصالي

: م تمت تحت قيادة أطراف ثالثة هي1848-1840فالمقاومات الشعبية مابين . السياسي
، "الدين إلى السياســـة"وقد تجاوزت في برنامجها . القادرية، والدرقاوية، والرحمانية

، فمثال فقد خرج موسى الدرقاوي للحرب، وكذلــــك "المواطنين"إلى "اإلخوان"ومن
  . فشنت المقاومة بإسم الجهاد. )1(ن الدرقاويين للحربوغيره م" الطوطي"

، وهي مدينة صغيرة في المغرب فـــي Derkaوالدرقاوية تأخذ إسمها من درقة
بمغادرة مدينة فاس، وأقـام 18في القرن" العربي الجمل الدرقاوي"وقد قام . )2(مدينة فاس

وقد وجدالعربي الجمل . قاويةوأنشأ هذه الزاوية الدر ،)3(في قبيلة بني زروال في المغرب
. )4(في منطقة القبائل الدرقاوي النجاح والمساندة لدى النخب الحضرية والجماهيرالريفية

وقد إنتشرت الدرقاوية في الغرب الجزائري، وهي لم تكن أصيلة نابعة من ظــروف 
سياسية ودينية إقتضت ظهورها على المستوى المحلي في تلمسان بل هي مستـــوردة 

  .ألفكار من المغرب األقصى، فالشيخ العربي الجمل أخذ أفكارالزاوية األم في المغـربل
  وأثناء الوجود العثماني في الجزائر،إنتشرت الطريقة الدرقاوية في غرب الجزائر ،

  ممـا. فتطورت الزاوية الدرقاوية . )5(وأصبح لها تابعين هناك، أي في الغرب الجزائري
 .)6(باعها في المغرب وفي األقاليم الجزائرية الخاضعة لألتــراكسمح لها بزيادة عدد أت

عدد من علماء الجزائرقد إنجذبوا نحوهذه الزاوية وأصبحوا من مؤيديها في ذلك َّكما أن
لذا فقد وسع الشيخ العربي الجمل من عالقاته وزبائنه في مقاطعة وهران وخاصة  . العهد

كوسطاء بينه  Mokéddemsووضع مقدمينفي الجنوب، وأصبح يحظى بإهتمام كبير، 
ومن بين الذيــن .والسكان اآلخرين، وكانت لهم سلطة تلقين األفراد الطريقة الدينية

  إختارهم لتولي هذه الوظيفة نجد عبد القادر بن الشريف والذي يسمى غالبا تحت إســم 
                                                           

  .299-298. ص ،1992دار العرب اإلسالمي،:، بريوت1، طم1900-1830احلركة الوطنية اجلزائرية أبو القاسم سعداهللا، -(1) 
(2)-Charles Brosselard,op.cit.,p.8.   
(3)-Andrien Delpech,Résumé historique sur le soulévement des DerK'aoua de la province 
    d'Oran,Revue Africaine,journal des travaux de la sociéte Algérienne,1874,p.39.                     
(4)-Georges Drague, Cahiers de l'Afrique et l'Asie: esquise d'histoire religieuse du Maroc  
     confréries et Zaouias,Paris:J.Peyronnet et Cie éditions,1951,p.251 
(5)-Charles Brosselard,op.cit.,p.8.           
(6)-Georges Drague,op.cit.,p.251.  
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  .)1(الشريف الدرقاوي، وهوعضومن عائلة أبي الليل، وهومرابط من قبيلة كناسة
ولما كانت الدرقاوية قد إنتشرت في الوقت الذي تفاقم فيه الضعف السياسي للحكـم    

الدرقاوية  َّأنَّثم.العثماني في الجزائر،فإن رد فعل هذا الحكم كان عنيفا إتجاه هذه الزاوية
فقد هاجمتهم في عقردارهم وعلـى جبهتيـن . نفسها لم تدخروسعا في إضعاف العثمانين

  .(*)يم قسنطينة، وإقليم وهرانإقل: هامتين
م، 1830فرفضت الزاوية الدرقاوية الخضوع للباب العالي، أي السلطة العثمانية قبل

فهي رفضت الخضوع للسلطة الخارجية أي كانت مع العمل على الحفاظ بإرادتها فــي 
بـب فالزاوية الدرقاوية على غرارالزاوية السنوسية، إعتبرت بس. التمتع بالسلطة المطلقة

تعاليمها وما تعلمه وتلقنه للعدد الكبيرمن األتباع على أنها تشكل أكبرتهديد للمصالــح 
 .)2(األوروبية في شمال أفريقيا

ولم تفرض الزاوية الدرقاوية على الفروع وجوب اإلنسياق على خط واحد مـوافق 
بل هناك فـروع للزاوية األم، مما دفع ببعض الفروع إلى عدم اإلهتمام بالسياسة، وبالمقا

. دفعت بالتاريخ إلى إستعادة تراثه الجهــادي َّأخرى فضلن مقاومة اإلستعمار، ومن ثم
  وقد  كانت الزاوية الدرقاوية عامال مهما في قيام الحركة اإلجتماعية والسياسية والدينيـة
ر التي عرفتها مناطق بالمغرب وكذا إقليم وهران، بما فيه تلمسان، في القرن التاسع عش

وكان اإلستعمارالفرنسي للمغرب والجزائربمثابة اإلطار الذي جعــل . والقرن العشرين
الشيخ العربي الدرقاوي يركزليس فقط على تكوين تعليمي للمستائين، بل أيضا علــى 
  إقتراح روح المقاومة مركزا في ذلك على التأصيل والتجديد للتراث اإلسالمي،وخاصـة

  وما ساعدهـا.لزاوية الدرقاوية على إيقاف إستعمارداراإلسالملذا عملت ا. السياسي منه
لذا فما يميـــز . في هذا هونظامها الخاص بها وبعدها عن النظام المؤسساتي الرسمي

الزاوية الدرقاوية هومعارضتها لإلستعماراألجنبي وحثها على الجهاد، وقدعملت علــى 
  .ددين عليها،بما فيهم الحاج أحمد مصالـينقل ونشرهذه القيم الدينية والسياسية علىالمتر

                                                           
(1)-Andrien Delpech,op.cit.p.40.    

  :د أكثر حول هاتني اإلنتفاضتني يف كل من قسنطينة ووهران، أنظرللمزي - (*)
45.                                                                             -.,pp..40op.citAndrien Delpech,-     

(2)-G.F Andrews,"Islam and Confranternities in French North Africa",The Geographical  
     Journal.,USA,volume 47,number 2,February 1916,p.122. 
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  ومع عدم قدرة شيخ الزاوية على مسايرة وتيرة تزايد الفروع و إنشاء أخـــرى   
والتحكـم فيها، وإستقبال العشوروالزكوات، أصبح العمل المؤسساتي للزاوية الدرقاوية 

وحاجاتــه  الفروع تحركت حسب موقعها الجغرافي َّقائماعلى  الحكم المحلي، حيث أن
فالكوني أصبح يشتغل تبعا للمحلــي، . وإمكاناته، فأصبح المحلي هوالذي يحكم الكوني

وتترجم هذه المعادلة في تفضيل اإلسالم الجهادي على اإلسالم التعليمي، فتم إحيـــاء 
االسالم الجهادي، لكون حضوراإلستعمارفي داراإلسالم يعد عامال إلحيائه، أي إحيــاء 

  .)1(الجهاد منح اإلطارالفكروي لمصارعة اإلستعمارَّكماأن ،-الجهاد
أما تعليم الزاوية الدرقاوية فهي مستمدة من الزاوية الشاذلية، وبالتالي تعد فرعــا 

وكانت ألتباعها سبح، وخرق، وأوراد، وحلقات ذكر،وطرق لإلجتماع،واإلنتخـاب، .منها
رق العودة إلى اإلســـالم األول وقد حاول الدرقاويون أن يعلموا الناس ط. ونحوذلك

  ،(*)فتقشفوا ومنعوا اللباس الفاخر، بل لبسوا الرث من الثياب وإبتعدوا عن زخرف الدنيـا
حيث كانوا ينتخبون رؤسائهم ويضعـون . وكانوا يجتمعون في المناطق النائية والصعبة 

  ن زعمائهموقد تركزنشاطهم في الجزائر في منطقة الونشريس، وم. برامجهم وخططهم 
  فيهاعبد القادرالشريف، الذي سبق الحديث عنه، وإبن األحرش الغربي المسمى البودالـي

ومازالنا الندري ما العالقـة، إن . محمد بن عبد اهللا الذي قاد الثورة في نواحي قسنطينة
ومهما كان األمرفإن تحول . كانت بين الطريقة الدرقاوية والحركة الوهابية المعاصرتين

قاوين من التصوف إلى السياسة قد أخربهم، ألن الحكومتين الجزائرية والمغربيــة الدر
ولم يلعب الدرقاويون دورا بارزا في الحيـاة . عندئذ قد تفاهما على كبح جماح طريقتهم
  فعرفت الزوايا التراجع مع إنتشارالخطـاب   .)2(السياسية في الجزائر بعداإلحتالل الفرنسي

  المعارض لها ، فضال عن مصادرة األراضي التي تستغلها مماأثــر السلفي المناهض و
                                                           

  .11-9 ،ص،املرجع السابق الذكرنورالدين الزاهي -  (1)
  .فقد علم ولقن موالي علي بن عبدالرمحن اجلمل الفاسي احلرية املطلقة من كل األطماع والطموحات الدنيوية، واإلهتمام باألشياء املاديـة-  (*)

  فغنتخب حممد بن أمحد من زاويــة.م إىل إنتخاب الشيخ1901د دفع إرتباط الدرقاوة باحلرية املطلقة، ومعارضتهم لكل ماهوأجنيب يفوق      
  يف املغرب ملنصب الشيخ يف حني فشل احلاج أمحد ولد مبخوت املقدم الذي كانت له شهرة كبرية وتأثري واسع فــيSefrutصفروت       

  .ونه أتى من اجلزائر اليت كانت حتت حكم اإلستعمار الفرنسياجلزائر لك       
         -G.F Andrews,op.cit.,p.123.  

  فهذا يبني مدى إرتباط الدرقاوة باحلرية ورفض كل ماهو أجنيب وحمتال أي كان دينه      
  ،1981املكتبة الوطنية للنشر والتوزيـع،:، اجلزائر1،ججريتاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل الرابع عشر اهلأبو القاسم سعد اهللا،-  (2)

 .256ص       
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  .عليها سلبا
وتعد الزاوية الدرقاوية من الزوايا التي تحركت في بنيتها آليات المقاومة ضـــد 
  .المحتل الفرنسي ، وعملت على ربط المجتمع المغربي والجزائري بتاريخه اإلسالمـي

  الدرقاوية، وهذا نظرا لفعاليتها في هذه الفترة فـي  وسمي القرن التاسع عشرقرن الزاوية
  لم تدع الدرقاوية إلى التشبث بالسنـة. في الحقل الديني والسياسي في المجتمع المغربي 

  وتحريم البدع بل كانت تعلن مرجعيتها المذهبية والتي التعود إلى النبي فقط، بل إلــى
  ، وإرتـداء"منقوال عن النبي موسى" بالعصا فالدرقاوية تعتبرالمشي . األنبياء والصحابة 

ووضع التسبيح في العنق عـن ) .رضي اهللا عنهما(المرقعات عن الصحابي أبوبكروعمر
الزاوية الدرقاوية عايشـت َّورغم أن. أبي هريرة، والعيش في عزلة من المسيح عيسى

سكة بمكانتهـــا أنها بقيت متم َّتوجه الشيخ التيجاني إلى المغرب ودخوله الوهابية، إال
  .)1(القوية بسبب حفاظها على موقفها الرافض للطريقة الوهابية

وقد أدت الزاوية الدرقاوية على غرارالزوايا األخرىعدة وظائف،إذ قامت بمهمة 
الزاوية كانت مركزا للعبـادة َّويعني هذا أن. )2(توجيه المؤمنين في تطبيق تعاليم اإلسالم

والسيـر  "Tolba"يم واللغة العربية وتكوين األساتذة الطلبةوالصالة وتعليم القرآن الكر
يجب على كل مترشح يريد اإلنضمام : "فيقول الحاج أحمد مصالي. علىنهجها وطريقها

إلى الزاوية أن يقدم للشيخ، بعد مرحلة حضورفيها، طلبا للسماح باإلقتراب مـــن اهللا 
تقبل على تطبيق كل تعليمات الشيـخ، ويتعهد الدرقاوي في المس.بفضل الزاوية الدرقاوية

ويوصى له بــأن . وعليه أن يكافح ضد الظلم، وغرائزه. وفي حالة الصعوبة يعود إليه
وفضال عن الصلوات .يأكل قليال، وأن يصلي كثيرا وأن يعارض ويواجه شهوات النفس

  الدرقاوة أنفسهم يعتقد" ...  :ويستمرقائال.)3( ..."الخمسة اليومية،عليه أن يقوم بأعمال البر
  إخوة، فيتحبون فيما بينهم، ويبحثون عن فرص فيما بينهم لاللتقاء وتبادل األفكارحــول 

  وفي كل مكان يتحدثون حول وحدانية اهللا، وعلى هــذا...المشكالت الدينية التي تثيرهم
  .  )4("العالم، وعلى يوم الحساب في األخيرة ، وهم يؤمنون بالقضاء والقدر

                                                           
  .9-8 ، ص،املرجع السابق الذكرنورالدين الزاهي - (1)

(2)-Messali Hadj, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.23.        
(3)-Ibid.,p.24.   
(4)-Ibid.,p.25  
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  ت عائلة الحاج أحمد مصالي منضوية في هذه الزاوية،وقد تأثر بهــــذهلقد كان
، وبالفلسفة البسيطة للزاوية، التي ترتكزعلـى )1(المبادئ، وإحتفظ بهذه التربية التي تلقاها

مكافحة الظلم والدفاع عن الحق، وقد ساعده هذا في مواجهة كل الصعوبات التي القهـا 
  عاليم الزاوية الدرقاوية كانت بمثابة رأس مال إكتسبـــه  وعليه، فت. في حياته كمناضل

 الحاج أحمد مصالي وإستثمره في نضاله السياسي وفي العديد من خطاباته السياسيــة،

  .وبرامجه الحزبية، ومواقفه السياسية
  ، وقـد"  Moudarés" أحد أفراد العائلة المرابطة في الزاوية وظيفة المدرس ويتولى 

  هذه الوظيفة َّعلى التمسك بهذه الوظيفة التي تركهااألجداد، فضال على أنحرص هؤالء 
إعتبرت مصدرالثروة،كون السكان األهالي الجزائريين كانوا يمنحون الصدقات للزوايـا 

  .لتكوين وتعليم أوالدهم الذين يدرسون فيها
" Les savants"وأما العلماء."Thaleb"وكانت تخصص في الزاوية دروس للطالب

  .  )2(يدرسون القانون، وعلم الدين والعادات وعلم الفلك والحساب والجبروالنحوكانوا ف
وقد إعتبرت هذه المراكزالدينية عموما، والزاوية الدرقاوية خصوصا مؤسســات 

  فالجنرال. خطيرة على التواجد الفرنسي، من حيث التعليم والتكوين اللذان يمنحا لألطفال
  :رأن الزوايا تؤدي عملية تعليم لألطفال، وفي هذاالصدد يقولإعتب Lamorciéreالمورسير

  
  التعليم العام والمحاكم ماهم إال إنبثاق من المسجد، والــذي" 

  والتعليم وضع تحت. كل الحركة السياسية والثقافية ترتبط به  
  وبالنسبة لكل المسلمين فإن تعلم الكتابة يعنـي. رحمة الدين  
  وهــذا أي). أي القرآن الكريم(لمقدس العودة إلى الكتاب ا  
  القرآن الكريم هوأساس التعليم اإلبتدائي والثانوي والدراسات   
  .)3("العليا  
 

فلنعرقل بأقصى درجة ممكنــة :"بقوة Ducrotوقد أعلن الجنرال الفرنسي دوكرو
  بفلنعمل على نزع السالح الروحي والمادي للشعـــ.تطورالمدارس اإلسالمية للزوايا

                                                           
(1)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.25.        
(2)-L.Rinn,Note sur l'instruction Publique Musulmane en Algérie,xIx corps de l'armée,service  
    centrale des indigénes,Algérie,1877,pp..8-9.       
(3)-Yvone Turin,op.cit.,pp..117-118.  
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لى الشكل والموقف المضـــاد إفقد أشار De Neveuأما الضابط دونوفو .)1("اإلنديجني 
في الظروف الحالية، ففي الوقت الذي نـرى :" والمعارض لإلستعمارللزواياالدينية، فقال

فيه، من حين آلخرإنتفاضات أومقاومات جزئية، فإنه من األحسن البحث إذا كان كل قادة 
  .  )2(..."قات بالمجموعة الدينية التي هي تحت إسم اإلخواناإلنتفاضات لهم عال

فهي إذا مؤسسات لها مكانها ومجالها لمقاومة اإلستعمار، ولنشرالمعلومات ضــد 
العدو،ولتقريب وتوحيد الجزائريين ضد العدو، وقد كانت للزوايا سمعة وشعبية كبيــرة 

   . جدا، حيث كان لها مريدين ومتعاطفين
لزاوية الدرقاوية علىغرارالزوايا األخرى مهام تعليم قراءة وكتابــة وقد تولت ا

القرآن الكريم، وإرتكزت المنهجية التربوية في التدريس في الزاوية على تجويد وتـالوة 
وكذا تعليم وإنشاد األذكارواألوراد، وتلقيـــن . )3(وترتيل القرآن الكريم على ظهرالقلب

جوبة عن القضايا المطروحة وعلى رأسها الحضـــور الدروس الدينية التي ترسخ األ
كما لقنت الزاوية الروح المقاومية ضد اإلستعمارالدخيل، ولقنت األطفال علـى . األجنبي

  .الفرنسيين مستعمرين ومستغلين، ودعتهم وحرضتهم على الجهاد َّأن
للتواجـد  وفي هذا، فقد كان الرئيس األول للزاوية محمد الحبري بمثابة العدواللذوذ

وكانت الزاوية الدرقاوية وأتباعها دائمـا . الفرنسي، وكان دائما مضطهدا من قبل فرنسا
وكان ممثل الزاوية الدرقاوية الشيخ بن يلس ولغاية هجرته إلى سوريا .معارضين للسلطة

  .)4(م معارضا ومقاوما للتواجد الفرنسي، وعرف كل أنواع القمع والمحن1911في 
المرابطين وأفراد الزوايا أنهم يشكلــون الشيوخ ريون الفرنسيون وقد إعتبرالعسك

خطرا عليهم، خاصة في ظل عدم القدرة على فرض الرقابة عليهم وعلى الزوايـــا، 
 ، رأوا  La Calle ، والكـالHugonnet، وهقونيBedeu، وبودوLamorciéreفالمورسيير

  .)5("أكثرالمتحمسين عداءا لنا" Tolebaالطلبةفي 

                                                           
(1)-Smail Hadj Ali,"Les Zaouis de la colonisation au pluralisme politique: une histoire des   
     manipulations,El Watan,Alger,mercredi 31mars2004,numero 4057,p.7. 
(2)-Ibid.,p.7.  
(3)-Yvone Turin,op.cit.,p.122. 
(4)-Abdelhamid Chirane,"Les formes et les forces creatrices de l'Islam contemporaine en    
    Algérie1900-1954",Doctorat d'Etat en Sciences Humaines,Sorbonne, Descartes, Paris V,  
    1984,p.381. 
(5)-Yvone Turin,op.cit.,p.123. 
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كانت الزوايا معاقل لحفظ للقرآن الكريم ودراسة السنة النبوية الشريفة، ومصـادر ف
لنورالعلم والمعرفة، وكانت الحصن الحصين لتعاليم القرآن واللغة العربية، وكانت سـدا 
منيعا أمام حملة التنصيرالصليبية التي أتى بها المحتل الفرنسي وكان هدفها هوالحفـاظ 

  ". الغزو األجنبي المسيحي الصليبي ضد"على داراإلسالم 
ولم تتمكن السلطات الفرنسية من فرض الرقابة على نشرالتعليم المناوئ لها مــن 

. مما جعلها تلتجئ إلى الغلق والتضييق عليها، أي على الزوايـا.قبل دورالزاوية الريادي
، Ismail Urbainوإسماعيل أربين Walsin Esterhasyوحسب الجنرال والسين إيسترهسي

هناك عددا كبيرا من الجزائريين الذين يعرفون القراءة والكتابة مقارنة بواقــــع َّفإن
وبغلق المؤسسات التعليمية، ومصادرة أمالك الحبوس، وهجــــرة . الفرنسيين آنذاك

والنتيجة هوأنه بعـد . المعلمين سواء إلى المناطق غيرالخاضعة للسيطرة أوإلى الخارج
إن كـل . ، هذه حضارة فرنسا المزعومة)1(هم أميون 9جزائريين من 8سنة، فإن  125

اإلنتفاضات المسلحة، والمقاومات الشعبية الجزائرية لإلحتالل الفرنسي، كإنتفاضـــة 
) م1865-1864(وإنتفاضة أوالد سيدي الشيــــخ) م1847-1832(األميرعبد القادر

كانت بتحريـك ... وغيرها) م1871(المقراني وأخوه بومزراق وإنتفاضة الحاج محمد 
وتحريض من الزوايا والجمعيات الدينية أوتحت إدارتها وكانت ترتكزعلى العقيدة الدينية 

إنتفاضة أوالد سيدي الشيخ هي  َّإن. اإلسالمية، فكانت الزوايا أماكن للرباط واإلنتفاضة
يؤكد على ذلك المؤرخ  إنتفاضة مرابطية قادتها زاوية دينية منافسة للزاوية التيجانية، كما

 َّ، وإنطلقت هذه اإلنتفاضة من جبال عمورثمCharles Andre Julienشارل أندري جوليان
وإنتفاضـة . إمتدت إلى كل الجنوب الجزائري والجنوب الوهراني وإلى القبائل الشرقية

من الجزائر، كانـت 2/3المقراني وأخيه بومزراق والتي ضمت النبالء والفالحين شملت
  .ازمن الزاوية الرحمانيةبإيع

وحسب الباحث والمؤرخ الجزائري الدكتوريحي بوعزيز، فإن الشيخ المقرانــي       
م،لم يجد صدى لدىالجزائريين األهالي، 1871عندما أعلن الحرب على فرنسا في مارس

مما دفعه إلى اللجوء إلى الشيخ الحداد، شيخ الزاوية الرحمانية، وطلب المساعدة منـه، 

                                                           
(1)-Michéle et Claude Duchet,"Un Probléme Politique:la Scolarisation de l'Algérie", Temps 
    Moderne,France,11éme année, mars-avril 1956,p.1396.     
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 َّ،فإنArmand Jalinوحسب الباحث الفرنسي أرموند جاالن. )1(لرغم من تقدمه في السنبا
آلف فــرد، 30الشيخ محمد المقراني لما أعلن الحرب ضد فرنسا، تمكن فقط من تجنيد

فكل هــــذه . )2(آلف فرد100ولكنه لما إستعان بالزاوية الرحمانية، تمكن من تجنيد 
 .)3(م األمة اإلسالمية التي هي في خطربفعل الغزوالمسيحياإلنتفاضات الشعبية قامت بإس

  .  )4(وقد حث المرابطون المؤمنون بإسم القرآن الكريم على الجهاد ضد الكفار
وعليه تولت الزاوية بإسم اإلسالم والجهاد راية المقاومة واإلستشهاد، فكان لهــا 

  .لقيم الجهادية المقدسةدورا كبيرا في التعبئة السياسية لألفراد، بالتركيزعلى ا
كما أن هناك زوايا أخرى لعبت دورا سياسيا في إذكاء الوعي السياسي ضـــد 
اإلحتالل األجنبي، مثل زاوية سيدي عماربوسنة التي عبرت عن معارضتها للمستعمـر 
الفرنسي، فأثناء إنتفاضة أوالد دان والمعروفة باسم إنتفاضة عين سودة في البلديـــة 

، فقد تأكد أن منظم الزاوية؛ سيدي الحاج مبارك كان في عالقة مع Séfiaلسيفيةالمختلطةا
 َّم، فان نائب عمالة قالمة أشار وأعلن لإلدارة العلياالفرنسيــة أن1877وفي عام.الثوار

    .)5(الحاج إنسان خطير ويجب فرض رقابة مشددة عليه كوقاية منهسيدي مبارك 
لمقاومة واإلستشهاد من أجل القيم اإلسالميـة، وعليه فالزاوية كانت تحضرالفرد ل

الشعب الجزائري كان متمسكا باإلسـالم  َّخاصة وأن. )6(وكانت تلقن ألفراده قيم الجهاد
وكان غيورا على عقيدته وعلى روابطه مع العالم اإلسالمي، فضال على أن معاهــدة 

حتفاظ الجزائرييـن م، كانت تنص على إحترام وإ1830اإلحتالل التي وقعت في جويلية
لدينهم ومعتقداتهم، لذلك كان المقاومون الجزائريون يميلون إلى صبغ حركتهم بصبغـة 

     .)7(إسالمية

                                                           
  .املرجع السابق الذكر، "حنوكاليدونيا اجلديدة Déportésحول اجلزائرين املبعدين "حيي بوعزيز،-  (1)
  ،فــي2،احللقةحصةالذاكرة املنسية،"حنوكاليدونيا اجلديدة Déportésحول اجلزائرين املبعدين"،Armand Jalindأرموند جاالن -  (2)

  .م،على الساعة التاسعة ليال2004-12-17التلفزة اجلزائرية ،اجلمعة        
(3)-Juliette Bessis,Maghreb:la traversée du siécle,op.cit.,p.41.  
(4)-M.le colonel Doumer,Exposé de l'etat actuel de la societé Arabe du gouvernement et de  
    la legislation qui la régit,Alger:imprimerie du gouvernement,novembre1844,p.16.                
(5)-Xavier coppolani,Confrérie religieuse Musulmane de Sidi-Ammar Bou Senna ou l'Amm- 
     aria en 1893 ,Alger:Adolphe Jourdan librairie,1894,p.51.                                                                       
(6)-Mahfoud Smati,op.cit.,p.142. 

   .29.ص،املرجع السابق الذكر، عبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون - (7)
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،كتب فيـاال شــارون    -ولمواجهة الزوايا عامة والدرقاوية خاصة -وإنطالقا من ذلك
Viala Charon  ماي29في) قادة الفرق العسكرية في الجزائر(تعليمة تفسيرية للجنراالت 

  م، فإعتبرفيها أن فرنسا تمكنت من إستعمارالجزائر،واآلن ينبغي البحث بكـــل1849
الوسائل الممكنة على تحقيق الهدوء والسلم، إذ وال شيء  يمكننا فعله ما لم نتعرف على 

  :وقال أيضا. التنظيم الديني
  

  إذا بحثنا بتمعن عن كل األسباب التي أدت إلى مختلـــف" 
  ت، نجدأن التعصب الديني حرض األفراد األهالـياإلنتفاضا

  فمن الضـروري.ين يعلى مواجهة هيمنتنا وعلى كره المسيح
  البحث كيف أن المحرضين يستغلون األفراد لمواجهتنا، مـع

البحث عن االجراءات التي تضع حدالتأثيرهم على األهالي،      
  . )1("على األقل تخفيف هدا التأثير

أداة حربية للتحريض والمقاومة،وهم والمرابطين يشكلون  Tolbaبةومهما كان فالطل
مقيمون في الزوايا، وقد تلقوا تنشئة سياسية وحضارية إنطالقا من القرآن، والتي تطلب 

في . الزوايا أنها مراكز مؤامرات Blanginiوإعتبربلنقيني. منهم مواجهة الكفارواألعداء
 Bedeuأماالجنرال بيــدو. وبؤراإلنتفاضة بمثابة مراكز Aumaleحين إعتبرها أومال

على دورالزوايا في المقاومــة  Blanginiبلنقيني دوقد أك. )2(إعتبرها تبشيريات متعصبة
بمثابة المراكزالتي تنطلق منها اإلنتفاضات، وأن كل األفراد المعادين لنا يتلقون وإعتبرها 

فشكلت الزوايا . )3(لمضمون فيهاويجدون المأوى ا النصائح والتوجيهات والمساعدة منها،
 De Neveuأماالنقيب دونوفو.مراكزإيواء الفقراء الهاربين من القمع اإلستعماري الفرنسي

المعلمين األهالي المتشبعين بمبادئهم، يغذيهم حقد الهوادة  َّإن:"في كتابه عن الزوايا فقال
غلون حاليا فـــي ضد المسيحين، ويعميهم التعصب األعمى،هؤالء المعلمون الذين يشت

  .)4("يبعدوا عنا الجيل الصاعد،وهوالجيل الوحيد الذي نعتمد عليه َّالتعليم يحاولون دائما أن
  

                                                           
(1)-Yvone Turin,op.cit.,p.137..                                                                                                      
(2)-Ibid.,p.137.                                                                                                                              
(3)-Ibid.,p.138.                                                                  

  .156،ص 1،جاملرجع السابق الذكر، عبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون -  (4)
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  .وعليه ، فقد لعب إسالم الزوايا دورا بارزا في مقاومة اإلستدماروالهيمنة الفرنسية
ا ال ومن ورائه الزوايا، كان متجذرا في النفوس، مما جعل فرنس، اإلسالم َّعلما بأن

  .تستطيع هزم الشعب الجزائري
فاإلحتالل الفرنسي في الجزائرلم يكن مركزا على التفوق العسكري، بل كان أيضا 

فبالتالي كان اإلستعمار مسلحــا . إستعمارا ثقافيا، ولغويا، وجغرافيا، وإجتماعيا، ونفسيا
يأ إسالم المـدن وأمام عدم ته. تسليحا قويا لطمس الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية

  :وحسب الكاتب نورالدين الزاهي فان. إسالم الزوايا َّلهذه العملية اإلستعمارية لم يبق إال
  

لجوء  الزوايا إلى اإلسالم بكل معتقداته المحلية كان شكال شكال مــن " 
وعملية الخزن هي هروب بإتجاه العمق . أشكال خزن الكل اإلجتماعي 

إنه ليس بمـوت .لقصيرة إلى المدة الطويلةأي خروج من المدة ا.العميق
وال إستسالم بما أنه يحصن آخرمعقـل أمام المؤسسات العسكريـــة 
واإليديولوجية للمستعمر، وفي نفس الوقت يعيد دمج كل ما حصــل 
بشكل متفرق من حركات مقاومة و تمردات في الذاكرة وما يحفـظ ال 

 .)1("لإلنفجارفي أية لحظة يضيع بل يشتعل بشكل خفي،كما يبقى مؤهال 

  
       فالزعيم الحاج أحمد مصالي على غرارالذين قاوموا من قبل اإلحتالل الفرنســي

نجدهم يستندون إلى الفكرة الدينية، وهذا إلرتباطهم باإلسالم وبالقرآن الكريم، وهوكمـا 
والوطني  جنسيته الرسمية والتاريخية،وهووجوده الشخصي :"يقول عبد الرحمن بن العقون

  .)2("والقومي، وهوعقيدته الروحية الدينية
فهذه الزاوية كانت تلقن الزهد عن الدنيا، واإلتسام بالطهارة، واإلبتعاد عن ملذات  

بالزهد الدنيوي بالنسبة لرجل الديـــن  Max Weberالدنيا، وهومايعبرعنه ماكس فيبر
وكان الحاج أحمد مصالي يتغـذى كما كانت تلقن مقاومة كل ما هوأجنبي، . )3(الكاثوليكي

ويتأثر بوعظ سيدي الطاهر بن بوطب مقدم الزاوية التيجانية بتلمسان الذي كان يغـذي 
الذين يطعون  َّأيها الناس المخلصون التجلسوا مع الطغاة والمنافقين، إن:" دعايته بالقول

                                                           
  .139،ص ،املرجع السابق الذكرنورالدين الزاهي-  (1)
  .152،ص  املرجع السابق الذكر، عبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون-  (2)

(3)-Max Weber,L'éthique Protestante et l'esprit du Capitalisme,Paris:librairie Plon,1967,p.37. 
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وال تسلمـــوا  كفارفال تعاشروهم ألن النارمصيرهم، فال تكلموهم والتذهبوا إلى لقائهم
والتحبوا آباءكم وأمهاتكم، إذ هـم . إتبعوا الطريق الذي رسمه لنا القرآن الكربم. عليهم 

فالمقدم سيدي الطاهر بن بوطب التابع للزاوية التيجانيــة، . )1("ذهبوا على مالقاة الكفار
لوا الناس وكذا الشيخ بن يلس كانا يتمتعان بجاذبية وقدرة على التعبيرواإلقناع بشكل جع

يلتفون حولهم،ومما زاد في هذا هواإلتصال المباشرالذي ربط بين القائد واألتباع، فأمدهم 
  .)2(بالتماسك

فقد هيأته الزاوية الدرقاوية على كره األجنبي، وعلى عدم مالقاتهم،وعلى اإلستعداد 
  .لمواجهتهم

   فماذا عن دورالنقابة العمالية ؟.هذا عن دورالمؤسسة الدينية     
  

مع إندالع الحرب العالمية األولى، فتح التجنيد العسكري اإلجباري، باب الهجـرة 
 َّفتـم. الجزائرية إلى فرنسا، وتعد هذه الفترة بمثابة مرحلة مصيرية في تاريخ الجزائر

كما تزايد عــدد . تجنيد عدد كبيرمن الجزائريين في الجيش الفرنسي،للدفاع عن فرنسا
صدورالقوانين المشجعة للهجرة، وكذا إشراف السلطة الفرنسيـة المهاجرين خاصة بعد 

راجـــع " (مصلحة عمال المستعمرات"م، فأسست 1916نفسها على عملية الهجرة في
  ). 3:الجدول رقم

  م، زاد عدد المهاجرين الجزائريين للعمل في معامل الذخيــرة1915لذا، فمنذ عام
  .يين المجندين في جبهة القتال ضد ألمانياواألسلحة، وقد وظفوا كسند للعمال الفرنس

ألف مهاجــر، 100وقد بلغ عدد المهاجرين الجزائريين في منتصف العشرينيات  
فيما بعــد  -إيجاباوسلبا-وهذا ما إنعكس. آالف تونسي10آالف مهاجرمغربي، و10و

يـة ،حيث كانت العناصرالجزائر ENAالتركيبة القيادية في حزب نجم شمال إفريقياعلى 
  . تشكل األغلبية مقارنة بالتونسيين والمغاربة

الفروقات بين عدد المهاجرين الجزائريين والتونسيين والمغاربة يعود أساسا إلى َّإن
م عرفا مــا 1912م، والمغرب في عام1881طبيعة اإلستعمار، فتونس المحتلة في عام

                                                           
  .107،صاملرجع السابق الذكربنيامني سطورا،– (1)
  .363-362،ص1996دار املعرفة اجلامعية،: ،اإلسكندريةعلم اإلجتماع الديينحممد أمحد بيومي، – (2)
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الذي دمرالهياكـــل عكس الجزائر، فهي عرفت اإلستعماراإلستيطاني . يسمى بالحماية
التوجه إلى المدن َّالتقليدية للمجتمع الجزائري، وصادراألراضي، ولم يبقى للجزائريين إال

  .الجزائرية الكبرى وضواحيها، أوالهجرة مباشرة إلى فرنسا
وقد كان الحاج أحمد مصالي من ضمن المجندين في الجيش الفرنسي في فرنسـا، 

جرين الجزائريين لظروف إقتصادية وإجتماعية قاهرة ناهيك عن بقائه في فرنسامع المها
فإكتشف على غرارالجزائريين المهاجرين اآلخرين حياة سياسية وإقتصادية . في الجزائر

فراح يحتك بالطبقة العاملة . وإجتماعية في فرنسا مما جعله يوظفها لصالح إستقالل بلده
والتونسيين، والفيتنامييــــن  المتشكلة من أجناس مختلفة؛ كالفرنسيين، والمالغشيين،

  .فضال على إستغالل الجوالسياسي في فرنسا. والمغاربة
فالمأساةالتي عاشها الحاج أحمد مصالي علىغرارالجزائريين اآلخرين في المهجر؛ 

وقبلها معاناته من قانون اإلنديجينا والفقـر . من حنين للوطن ولألسرة وللتراب والزاوية
جعلته يزداد وعيا سياسياوإحساسـا . نسا التي هي ليست بوطنهوالجهل، ودفاعه عن فر

وكما يقـول . بالوطنية، وزادته قوة إستعملها فيما بعد في إنهاض المهاجرين الجزائريين
الماسأة الحقيقية هي أن المصيبة تجعل اإلنسان ...المأساة :" الكاتب الجزائري مالك حداد

  ".لجنود، بل تجمد العقولفالحرب التعبئ ا. أكثرذكاء منه مجتهدا
 

"Le drame,le vrai drame est que le malheur rend plus intelligent que 
studieux.La guerre ne mobilise pas que les soldats.Elle immobilise les esprits"(1) 

    
 ورغم الظروف الحسنة للمهاجرين الجزائريين عامة والحاج أحمد مصالي خاصـة

نساعنه في الجزائر، فقد أدرك والحظ الحاج أحمد مصالي أن العمال الجزائريين في فر 
يتقاضون أجور زهيدة مقارنة بالفرنسيين،ويعملون في ظروف قاسية وسيئة مقارنـــة 

العمال الفرنسيين المنظوين في النقابـات َّكماالحظ أن.بالظروف الجيدة للعمال الفرنسيين
والقوية تشن اإلضرابات من حين آلخرللدفاع عن العمــال العمالية المهيكلة والمنظمة 

فتمكن في هذا من اإلطالع على النزاعات العمالية وعلـــى . وإكتساب مكاسب جديدة
المطالب التي تطالب بها النقابات، وتعرف على النشاطات النقابية وتنظيمها ودعايتهـا، 

ن هذا فإن المفهوم السياسي الـذي وعلى كتابة المناشيروالكتيبات أوالكراسات، وفضال ع
                                                           

(1)-Malek Haddad ,L'eleve et la leçon , France :Union Génerale d'editions,1960,p.21.    
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فرض نفسه على الحاج أحمد مصالي خالل السنين األولى من نضاله هو المتعلـــق 
فأصبح الحاج أحمد مصالي يعيد ويكررالشعارات واألفكار التـي ". بالطبقة ضد الطبقة"

ة المنتخبـة الجمعية التأسيسي"و" إستقالل الجزائر"بلورتها الشيوعية العالمية، والمتعلقة ب
في المؤتمرالمناهض لإلمبريالية  ى، والتي وجدت صد"عن طريق اإلقتراع العام

  .فبدأت األفكار الثورية تجد صداها في الحاج أحمد مصالي. )1(م1927فــي
  م، نداء تحت شعار1923وقبل هذا فقد نشرت البروليتاريا اإلستعمارية في ديسمبر 

بفرنساعلى مساعدة  Toursمؤتمرتورالمشاركين في  قإذ واف .)2("ياعمال الجزائرإتحدوا"
الحزب الشيوعي الفرنسي لحركات التحررفي المستعمرات، والمطالبة بطرد األمبرياليين 
من المستعمرات وتعزيز الشعورباألخوة مع عمال مختلف المستعمرات، ومع الوطنييـن 

   .)3(المضطهدين
عالقة مع الحركة العمالية الفرنسية، فهكذا بدأ الحاج أحمد مصالي يبحث على إقامة 

للدفاع عن حقوق العمال الجزائريين  CGTUفإنخرط في الفيدرالية العامة للعمال الموحدة
المهاجرين، وتمكن من إدراك المظاهرات والتجمعات العمالية، مما ساعد الحقا لإلستفادة 

  : James Colemanفحسب جيمس كولمان. من الجانب التنظيمي
  تجمع النسبي لعدد كبيرمن األفارقة في المراكـز الحضرية، ساعد علــىفإن ال" 

   .)4("تحقيق اإلندماج والتوافق الوطني َّاإلتصال اإلجتماعي اإلثني، ومن ثم
 والمجموعات األخرى مـــــن وعليه، فتواجده بفرنسا وإحتكاكه بالجزائريين،

  .حلي إلى الوطنيهاجرين سمح له باإلنتقال من اإلهتمام بالمالم       
الدفاع عن العمال عامــة َّأن CGTUالموحدة للعمال العامة قد رأت كتابة اإلتحاديةو  
خاصة، يتم من خالل الحث على تنطيمهم، وتجميعهم وتعليمهـم " األهالي الجزائريين"و 

 العمل الثوري في النقابات الثورية، مع إزالة الحدود والعوائق التمييزية والعنصرية التي
  .وضعها اإلستعمار، وتعليمهم المساواة في الحقوق واألخوة

                                                           
(1)-Benjamin Stora,Ils  venaient de l'Algérie :l'émigration Algérienne en France,op.cit.,p.27.   
(2)-Tribune internaissance,document du Parti Communiste Francais,p.1.     
(3)-Amanda sackur,Promoting the colonial idea: propaganda and vision of empire in France,  
     New York:Palgrave,2002,p.57.   
(4)-James S.Coleman,"Nationalism in Tropical Africa"in Political change in Underdeveloped  
     countries:nationalism and communism,New York.London.Sydney:John Willey and sons, 
     1962,p.17.      
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  :   وللعلم، فقد قام الشيوعيون الفرنسيون بدورين 
  إتحاد ما بيــن " حاولوا تسيس األقلية الجزائرية ضمن التجمع الكولونيالي -1        

  .(*)"المستعمرات             
 .)1(ن المهاجرين على مستوى المصانعالتنشئة النقابية للعمال الجزائريي -2       

 
العالميـة،  منشط النقابة الثورية A.Losovskyلوسوفسكي.وفي هذا اإلطار،وحسب أ

فإنه يجب تنظيم البروليتاريا وخاصة العمال المهاجرين ، وتنمية الوعي الطبقي لديهــم 
جنـــة وقد وجهت ل. )2(وتحويل عمال المستعمرات إلى قوة لتحريرشعوب المستعمرات

 الدراسات المستعمرات، التابعة إلتحاد ما بين المستعمرات، للجزائريين نداءا للثورة فـي
 L'humanitéعدلت من موقفها من خالل النداء في جريدة اإلنسانية َّم، ثم1922جانفي  2

المستعمرات، ولنظام الهيمنة، وقانون اإلنديجينــا ، بالتنديد إلستغالل المستعمرلثروات 
  .)3(د األهالي الجزائريينوتجني

قبول الحاج أحمد مصالي وكذا العمال الجزائرييـن  َّوما تجدراإلشارة إليه ، فقد تم
وقد شعربأنه قريب من نقابـة  . )4(اآلخرين بصفة طبيعية دون خلق القيود والعراقيل لهم

ار إطـــ-التي وفرت له وللمهاجرين اآلخرين CGTUاإلتحادية العامة للعمال الموحدة
   .(**))واإليديولوجي(اإلطارالفكروي  -اللمقاومة والكفاح

وقدأعلنت النقابة على أنها لصالح السلم العادل، والمرتكزعلى حق الشعوب فــي 
تقريرمصيرها، وفي جعل العمال أسياد، كماإنتهجت مقاومة شرسة ضد الالعدالــــة 

  .قوق الشعوب األخــرىكما قامت بتوعية الحاج أحمد مصالي بحقوقه وبح. والتعسف
                                                           

  .إحتاد ما بني املستعمرات هوعبارة عن جتمع كبريملختلف املستعمرات، وقد لعب دورا هاما وكبريا يف عملية تسيس املهاجرين اجلزائريـني-  (*)
           .من اجلزائر إىل فرنساكما عمل إحتاد ما بني املستعمرات على نشر والتعريف مبشكلة إستقالل املستعمرات، ويف رفض قانون تنظيم اهلجرة       

(1)-Kamel Bouguessa,"Emigration et politique:essai sur la formation et la politisation de la 
     communauté Algérienne en France à l'entre-deux guerres mondiales",op.cit.,p.243  
(2)-Ibid.,p.246. 
(3)-Ibid.,pp..302-311.  
(4)-Francois Weiss,Doctrine et action syndicale en Algérie,Paris:éditions Cujas,1970,p.18  

  وهذه أعجوبة احلرب لكوهنا أجنزت خمرجا أو قامســـا .نيفاألفراد يتعرفون لسبب بسيط أهنم يعرفون أهنم جزائري:"فحسب مالك حداد-  (**)
  "فاحملنة واملصيبة جتمع أكثر من الفرح.أو بأكثرتدقيقا البلد...الوطن:مشتركا         

             -Malek Haddad,op.cit.,p.22.   
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كماعملت . )1(ودعت أيضا إلى تجمع العمال على أساس األخوة، وإلى تبني التنظيم
على التحريض على النضال من أجل تحقيق مطالب العمال اإلجتماعية، وتحسين 

  .مستواهمالمعيشي، وقد كان لهذا تأثيرا في نفسية الحاج أحمد مصالي
ة فرضت نفسهــا يالثالثة، فإن المسألة اإلستعمار لإلشارة، فإنه بإيعازمن العالمية

أكثرعلى الشيوعيين الفرنسيين كمهمة ثورية بعد الحرب العالمية األولى،بسبب إستغـالل 
  . )2(البورجوازية العالمية والفرنسية لثورات الشعوب المستعمرة والمضطهدة

الب بحقـوق وعموما، فقد وظف الحاج أحمد مصالي سالح النقابة، التي كانت تط
الحركة النقابية العمالية كان سالحها النضال واألحزاب،وهذا ما يزعج َّالعمال، حيث أن

  .المعمرين
في نضال الزعيم الحاج أحمـد - إلى حد ما-وإلى جانب الحركةالنقابية التي أثرت
حاول إستقطاب الرجل، لكن في النهاية  PCFمصالي، نجد أن الحزب الشيوعي الفرنسي

لقد حاول الزعيم الحاج أحمـد . تقطبه وتجاوزه بمطالبه الثورية الجريئةهوالذي إس
، بما فيها الحزب الشيوعــــي PCFمصالي توظيف ورقة الحزب الشيوعي الفرنسي

أنه كان دائما يصطدم بمطالبه اإلصالحية المحدودة ألنه كــان ال َّالجزائري الحقا، إال
  .يرالطبقة العمالية العالميةفي ظل تحر َّيؤمن باإلستقالل والحرية إال

وقد بدأ إتصال الحاج أحمد مصالي بالحزب الشيوعي الفرنسي من خـــــالل 
فأثناء إجتماعات الحملـة .م1924ماي11اإلنتخابات التشريعية التي حدد دورها األول في

نحن، الشيوعيين الفرنسيين، نحن لصالح إستقـالل :" اإلنتخابية التشريعية كانوا يقولون 
  ". الشعوب المستعمرة، لهذا نرحب بميالد جمهورية الريف بقيادة عبد الكريم الخطـابـي

  ونفس األمر بالنسبة لتركيا وتونس والجزائروالمغرب التي كانت لهم مكانة في الخطابات 
فأدرك الزعيم الحاج أحمد مصالي أن الحزب الشيوعي الفرنسي يعبرعــن .)3(اإلنتخابية

  ستضعفة والمضطهدة، وأنه يلبي آمال الجزائريين المهاجريــن ، طموحات الشعوب الم
                                                           

(1)-Ahmed Koulakssis,Le Mouvement ouvrier en Algérie après la premiére guerre mondiale 
    1919-1924,U.E.R Sciences Humaines(Section d'Histoire),Université de Tours,1970-1971, 
    pp..6-12.      
(2)-Kamel Bouguessa,"Emigration et politique:essai sur la formation et la politisation de la 
    communauté Algérienne en France à l'entre-deux guerres mondiales",op.cit.,p.241.  
(3)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.136. 
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  الذي استعمله الحقافي مؤتمــر"اإلستقالل"تطرق للمطلب الجذري الثوري خاصة وأنه 
  .م المناهض لإلمبريالية1927

م، 1924جانفـي 24إلى 20وأثناء أشغال المؤتمرالثالث المنعقد في مدينة ليون من
رنسي مشكالت العمال المغاربة، بما فيها المشكلـــــة عرض الحزب الشيوعي الف

زيادة على ترشيح المهاجرالجزائري الحاج علي عبد القادرالذي ترشــح . اإلستعمارية
وقد تكاثف وإزداد العمل النقابي .في باريس، لكنه لم يتحصل على عدد األصوات الالزمة

ءات لجعل عمال المستعمــرات ، وقد تقررإتخاذ مجموعة من اإلجرا(*)في هذا المؤتمر
  : ثوريين منها

  القيام بالدعاية النشيطة ضمن عمال المستعمرات بفرنسا بهدف التوظيــف  -1        
  . السياسي والنقابي             

  حيث يتم التحدث لهم بلغتهم األصلية حـول " األهالي" تنظيم تجمعات العمال - 2
  . اإلستغالل الرأسمالي             

  ؛كجريدة الثكنة، والعلم األحمرفيما بعـد،   "الدارجة"نشرالمناشيرباللغةالعربية  - 3
  .)1(وأخيرا الراية الحمراء             

،فإن أول ما يلفـت ) 4:الملحق رقم((**)راألولىوففي دراسة سيميولوجية لهذا المنش
هـو ،)Message Iconique)2تحليل الرسالة اإليقونيةاإلنتباه في هذا المستوى من حيث 

تقييد الحرية الذي ترمي إليه هذه الصورة ، إذ أن الشخصان اللذان وراء القضبـــان 
والجندي الحارس تحتهما بالسالح تدالن على تقييد حريتهما، وأكثر من ذلك التعسف في 
سلب الحرية خاصة وأن ذلك يظهر جليا من خالل التلويح بالمنديل الذي يرفرف، وهـو 

السالم والتعطش للخروج وإطالق السراح، وهي دالئل كلها تشير إلى اإلضطهـاد  كرمز
                                                           

  وقد قدمــتففي هذا املؤمترحتولت جلنة الدراسات الكولونيالية إىل اللجنة الكولونيالية، وهذا وفقا لتعاليم املؤمترالرابع للشيوعية العاملية ، -  (*)
   املقيمني يف فرنسا لتجنب أن تستخدمهم، فعملت العناصرالشيوعية على تنظيم األهايل"املسألة الكولونيالية"اللجنة  الكولونيالية تقريرا حول       
  .الرأمسالية يف املشاريع املضادة لثورة العمال،  وكذا لكي الينافسوا الربوليتاريا الفرنسيني      

    -Kamel Bouguessa,"Emigration et politique:essai sur la formation et la politisation de la 
      communauté Algérienne en France à l’entre-deux guerres mondiales",op.cit.,pp.248-250. 
(1)-Idem  

  .إقتصرت على حتليل الرسالتني اإليقونية واأللسنية فقط– (**)
(2)-Roland Barthes,"Rethorique de l’image",Revue Communications,(Recherche Sémiologi- 
     que),France,numero 4,1964,pp..45-49.  
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وأمام السجن توجد مناظر . الذي تعاني منه تلك الفئة، وبالدرجة األولى دعاة الشيوعية
لمباني توحي بأنه مساجد خاصة بالمسلمين، وكأنها دعوة أيضا إلشراكهم في القضية بل 

س شيوعي ومحاولة إقناعه أن الشيوعية والشيوعيين هـم أكثر من ذلك دعوة لكل من لي
فجاءت المباني على شكل مساجد إذن . فقط من يعرف قيمة الحرية ويدافع عنها كقضية

كمـا . ليس بشكل عفوي بل مقصود، بل وربما هذا لربط العامل الديني بالعامل الثوري
وأما السجنــــاء . لحنجد أن حجم السجن كبير، مع تقزيم حجم الجندي الحارس المس

وبالرغم من ذلـك . فيطالبون بالحرية، وهم ليسوا  أسيرا القضبان فقط بل أسيرا السلطة
فهم مسالمون بدليل الراية البيضاء وأحرارا بدليل رفرفتها، وغيرمستسلمون ومصـرون 

وهي رسالة بصرية إيقونية، أي تغلب عليها الدالئل . على طلب الحرية في كل األحوال
  ).مبدأ التشابه بين الدال والمدلول، لذلك فهي رسالة بصرية إيقونية( لشبهيةا

  .وأما من حيث اإلضاءة فقد جاءت كلها مضيئة بعيدة عن الظل إلبراز رمزالحرية
فقد جـــاءت  )Message Linguistique،)1تحليل الرسالة األلسنيةوأما عن 

ببنط عريض وبشكل خاصة حرف " التنسونا" لتوضح الرسالة البصرية من خالل كلمة 
الالم وذلك من أجل وظيفة ترسيخ المعنى، وهي نداء لكل العالم وباألخص المسلميــن 

إلى جانب كتابة أخرى أسفل منها التي تدعو إلـى . الخ...لكي يهتموا بقضيتهم وحريتهم
كأنهـا إسعاف الملل األحمرمع عالمة التعجب الكبيرة التي تظهر فوق بنايات المساجد، و

تخاطب المسلمين بالدرجة األولى وكأنها تجبرهم على التدخل أو تريد إشراكهم فـــي 
وكلمة إسعاف مقصودة، إذ يراد بهـا أن . القضية، أوأنها توقظهم، خاصة وأنهم مسلمون

وعموما هي في آخـر . الشيوعية جاءت كحل للشعوب المستعمرة وللسجناء المسجونين
على أنها تشكل رسالة ضمنية تبين أن الشيوعية هي الداعيــة  المطاف، يمكن إعتبارها
  .  ورمز الحرية والسالم

  تحليل الرسالة اإليقونية، فمن حيث ) 5:راجع الملحق رقم((*)رالثانيوالمنشوأماعن 
  الطاغي يبين إنضمام الجزائريين مع عمال فرنسا الثوريين إنضماما منظما، حيث يقودهم 

عمال الثوريين ، مما يدل على أن المرسل هنا يريد أن يوحـــي فرنسي، رافعا علم ال
بالقدرة القيادية للعامل الثوري، على تنظيم مجموعة كبيرة من العمال  الجزائرييـــن 

                                                           
(1)-Roland Barthes,op.cit.,pp..43-45. 

  .أما عن الرسالة األلسنية فهي غائبة يف هذه الصورة -  (*)
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والوصول إلـــى ) كرمز الرفاهية(للوصول إلى أكياس من النقود الملقاة على األرض
نوعا ما، وهو يعطى السيف موجهـا وأما الشخص بالزي العسكري والمنحني .  الحرية

في إنضمامهـم  َّإياه لناحية الجيش المنظم حيث أن المقبض موجه إليهم مما يدل على أن
تصبح األمورفي أيديهم  يمكنهم الحصول على إستقاللهم وتصفيق الشخص الثاني دليـل 

بدين على التأييد لهذا اإلنضمام من طرف عمال فرنسا الثوريين وما ركوع الرجل ال
والتخلي عن العهد القديم،بإنضمام الجزائريين الذيــن .(*)دليل على حلول العهد الجديدَّإال

) إذ يمثل الرجل البدين الراكع اإلستعمارالفرنسـي( سيغيرون أوضاعهم وأوضاع بالدهم
الذي سيهزم بإتحاد الجميع مع عمال فرنسا والحصول على واإلستقالل مرهون عليهـا 

  .وما رفرفة العلم الخاص بالعمال الفرنسيين إال دليل على ذلك ومتوقف عليها،
من الصورة، وفي حيز أصغر، تظهر صورة الجزائريين فـي القسم الثاني وفي 

 َّجو سيء، عكس القسم األول  فهم في حالة يرثى لها بسبب الفقروالجوع إذ المفرمنه إال
لطيورالمهاجرة إستعملت كرمزيدعو باإلتحاد مع العمال الفرنسيين لحلول العهد الجديد وا

الجزائريين المحرومين الجائعين المضطهدين والمستعمرين إلى الهجرة واإلنضمام إلـى 
وهذه الصورة تهدف إلــى . العمال الفرنسيين من أجل عيش أفضل في حرية وإستقالل

  .غرس القيم الثورية، وإلى إنهاض الوعي الطبقي والثوري في نفوس الجزائريين
من حيث تحليـل  فنجد أنها تضمنت:) 6راجع الملحق رقم(رالثالث والمنشماعن وأ

كمـا . أيدي أشخاص تحمل أسلحة مختلفة، باإلضافة إلى رمزالصليب الرسالة اإليقونية
تضمنت هذه الصورة أيضا دالئل تخطيطية، تمثلت في شكل خارطة جغرافية مقسمة إلى 

يقاض الوعي السياسي والحس الوطني لــدى وهي تهدف إلى إ. مقاطعات إدارية موثقة
 سنة،ويتعرضون للقمع،وللسجن100الجزائريين، باإلشارة إلى أنهم مكبلين باألغالل لمدة 

كما يمكن أن يشيرهذا المنشارإلى إستخدام وسيلتين للتحكم في الجزائريين؛ . واإلضطهاد
  .معنوية من قبل الكنيسـةوالثانية سلمية و. األولى بالقوة من قبل الجيش بالسيف والسوط

  
                                                           

  .السويل إىل األحداث اليت تأيت يف املستقبل وإىل العامل الثوري.يرمز كما يرى درويت بلومنستوك هارولد، ود – (*)
tionary propaganda:a ChigagoWorld revoluDorothy Blumenstock,Harold D.Lasswell,- 

New York:Alfred A.Knopf,1939,p.105.                                                   Study, 
                                                   

  



 - 144 -  

وبالتالي،اإلشارة إلى إستمرارية الحرب الصليبية،وقد كان لهذه تأثيرعلى نضوج الوعي 
ظروف األزمـــة  السياسي لدى العمال والزعيم الحاج أحمد مصالي خاصة، وهذا في

  . م،والتي ساهمت في بلورة الحركة الوطنية الجزائرية1929اإلقتصادية العالمية لعام 
شملت الصورة رسالة ألسنية مرافقة تلخصت ، فقد تحليل الرسالة األلسنيةوأما عن 

كتبت بنبط  "ans de domination en Algérie 100"في عنوانين؛ إحداهما باللغة الفرنسية 
مائة سنة إستعبـاد "عريض نوعا ما وهي نفس العبارة الخطية التي ترجمت إلى العربية 

  .، وعناصرهذا المستوى تندرج ضمن الدراسة التعينية"لجزائرتحت اإلستعمارالفرنسي با
التي وزعتها النقابات العمالية اليسارية، والحزب الشيوعي  Tractsفكل هذه المناشير

الفرنسي، على العمال المهاجرين، بما فيهم الزعيم الحاج أحمد مصالي ، ساهمت بحـظ 
  .  وفي نضوج الوعي السياسي والوطنيكبيرفي غرس القيم الثورية،والمطالب اإلستقاللية،

وقد ساعد كل من الحزب الشيوعي الفرنسي واإلتحادية العامة للعمال الموحــدة 
  ، وقد إستفاد الحاج أحمد مصالي كثيرا بالنقاش  (*)على عقد مؤتمرات لعمال شمال إفريقيا

القـادر، وقد تعرف على الحاج علي عبد .م1924جويلية 12في تجمع َّالسياسي الذي تم 
وأصبح في إتصال معه، وتأثربه كثيرا بسبب إنتقاده لقانون اإلنديجينا، والالعدالة القائمة، 

فبدأ الزعيــم  . )1(فحدثه على اإلتحاد السوفياتي، ودورها في تحريرالشعوب المضطهدة
الحاج أحمد مصالي ينشط في الحزب الشيوعي الفرنسي، ويحضرإجتماعاته، وتعـرف 

كبلغول محمــد،  - القادة في نجم شمال إفريقيا فيما بعد-ألعضاء اآلخرينخاللهاعلى ا
  .)2(وجفال محمد، وخيرالدين الشاذلي، وسي جيالني محمد، وشبيلة جيالني

  الحــزباإلتحادية العامة للعمال الموحدة ولقد سمح إحتكاك الحاج أحمد مصالي ب

فأصبـح . ن خلق ذهنية جديدةالشيوعي الفرنسي،وحضورإجتماعتهما وقراءة جرائدهما م
الحاج أحمد مصالي محل قلق ومتابعة ورقابة اإلدارة الفرنسية في فرنسا، وهذا رغــم 

الكثيرمن الجزائريين، :"أن O.Depontديبون.وقد الحظ أ.جوالحرية هناك مقارنة بالجزائر
 دهم في فنج...وأصبحوا خطرا علىالنظام اإلجتماعي واألمن...بدون  قيادة ، بدون رقابة

 
                                                           

  .ب السياسية واإلقتصاديةم، ومتت فيه املصادقة على برنامج املطال1924ديسمرب7مثل الدي انعقد يف باريس يف -  (*) 
(1)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.136.     
(2)-www.naissance du nationalisme algérien.htm, combat anticolonial : naissance du nationa-  
     lisme algérien,naissance de l'Etoile Nord-Africain,le 20-04-2004.                                                            
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 والكثيرمنهم جندوا تحت راية الشيوعية في فرنسا،منذ أن أعلن. السياسية كل التظاهرات

  .)1("إنخراط البروليتاريا اإلنديجنية في العالمية الثالثةالحزب الشيوعي الفرنسي 
 كما ساعد الحزب الشيوعي الفرنسي العمال الجزائريين، والتونسيين، والمغاربــة

فاللجنة الشيوعية الرابعة كانت تؤيد إنشاء . م1926فريقيا فيإنجم شمال في إنشاء  ماديا
فضالعلى أنه أرسل العمال المهاجريـن .)2(حزب وطني ثوري تكون له فروع في فرنسا

 صحيفةبباريس،وسمح للعمال بإستعمال  Bobignyللتكوين في مدرسة الحزب في بوبني
 ، )3(النضال  عدالزعيم الحاج أحمد مصالي في، مما سا(*)المضادة لإلستعمار  Pariaالباريا

وقد كان إنشاء النجم بفعل نشاط الشيوعيين الجزائريين .وفي التوعية السياسية والثورية
في اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا، التي نفذت توصيات التنفيذية السادسة للشيوعية العالمية 

وقد إعترف المناضلين .)4(ئروالتي وصت بإنشاء حزب وطني ثوري في مستعمرة الجزا
الحزب الشيوعي الفرنسي قدم لهم خدمات عديــدة، :"األوائل في نجم شمال إفريقيا بأن

  .)5("وهو الذي إستأجرالقاعات التي تمت فيها إجتماعات نجم شمال إفريقيا بإسم الشيوعين
الحزب الشيوعي الفرنسي فـــي دورَّفإن Jacques Jurquetيوحسب جاك جورك

  ة نجم شمال إفريقيا يرتبط أكثر بالتوجيهات التي تلقاها من العالمية الثالثة، حيـث مساعد
  فيما يتعلق مسألة المستعمــــرات : " بالقول أن اإلنضمام في صفوفها 8نص الشرط 

واألجناس المضطهدة والمستعبدة،فإنه يجب على األحزاب الشيوعية المتواجدة في 
خط سيرواضح، فكل حزب عضو في العالمية الثالثة له  البلدانالمستعمرة أن يكون لها

كواجب أن يوضح أطماع األمبريالين، ومساعدة المضطهدين بالكلمة والفعل،وكذا 
  مساعدة حركة تحررفي المستعمرات، حتى وإن إقتضى األمرطرد األمبريالين منهـــا 

 .)6("مستمرة مع نشرالشعورباألخوة مع العمال واألجناس المضطهدة، وتحريضها بصفة
   ساند الحزب الشيوعي الفرنسي في الجزائرالحركة التي تشكلت حول األميرخالد،مما وقد

                                                           
(1)-O.Depont ,"les Berbéres en France", Bulletin du Comité de l'Afrique Francaise1925,pp.  
    430-433.                                                                                                                                    
(2)-Charles Robert Ageron,"Emigration et Politique",op.cit.,p.284. 

  .هي جريدة مكتوبة ،كانت وسيلة إلحتاد مابني املستعمرات، وأصبحت تسمى منرب الربوليتاريا الكولونيالية  Pariaالباريا-  (*)
(3)-Louis Marie Victore,op.cit.,p.78 
(4)-Kamel Bouguessa,"Emigration et politique:essai sur la formation et la politisation de la 
    communauté Algérienne en France à l'entre-deux guerres mondiales",op.cit.,pp.248-250. 
(5)-Louis Marie Victore,op.cit.,p.79.      
(6)-Jaques Jurquet,"Stratégies et tactiques vis-à-vis du Mouvement Nationaliste Algérien", =     
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فناد . جعله،أي الحزب الشيوعي الفرنسي، يكتسب بعض التجاوب مع العمال الجزائريين 
   .)(*)1(بمساندة كل حركة تحررشعوب المستعمرات وبكل الوسائل المتاحة

المجاهد عبد الكريم الخطابي،تشكلت لجنة عمل ضـــد ومع حرب الريف بقيادة 
وجمعت كل من الحزب الشيوعي الفرنســي . م1925ماي14الحرب في المغرب في 

  . )2(فنظمت هذه اللجنة يوم مساندة وإضراب ضد الحرب.واإلتحادية العامة للعمال الموحدة

أثيرعلى السلطة من جهـة، لذا قامت بوظيفة التعبئة العمالية، وبالتجنيد للعمال بهدف الت
  .وكسب عطف العمال المهاجرين في مواجهة القوى الرأسمالية الليبرالية

فقام الحزب الشيوعي الفرنسي أثناء حرب الريف بنضال مفتوح ضد الكولونيالية  
الفرنسية، فإعتقد قادتها أنه بإمكان هذه األحداث أن تمنح لهم الفرصة لتطويرالحركــة 

شمال إفريقيا، لقلب الرأسمالية ومحاصرتها في مستعمراتها، خاصـة وأن اإلنتفاضية في 
البيئة الدولية آنذاك، كانت تتميزبإنتشاراألفكارالثورية، وببروزالحركات العمالية التــي 

  .دخلت في صراع مع البورجوازية المستغلة
 دورا في التحسيس بالوطنية لدى -بكل تحفظ-كما لعب الحزب الشيوعي الفرنسي

الجزائريين، فإعتبركل العمال لهم نفس المصالح وأن األوروبيين يجب أن يكونوا بجانب 
الجزائريين في المطالبة بإلغاء قانون اإلنديجينا والقوانين اإلستثنائية والمطالبة بحقوقهـم 
السياسية والنقابية بصفة متساوية مع العمال الفرنسيين، مع إستبدال المندوبيات الماليـة 

مان جزائري ينتخب باإلقتراع العام، مع إنشاء مدارس باللغة العربية، وأن يكافحـوا ببرل
  .)3(سويا من أجل القضاء على اإلستعمار

لقد أخذ الحاج أحمد مصالي نفس أشكال التنظيم الموجود في الحزب الشيوعــي 
تي ركـز كما أن مختلف المطالب ال. الفرنسي، فتعلم كيفية تشكيل وتنظيم منظمة سياسية

الحاج أحمد مصالي الحاج في مختلف البرامج الحزبية التي ترأسها هــي  الزعيم عليها
                                                                                                                                                                                   
  =op.cit.,pp..41-42.                     
(1)-Moneta Jacob , La politique du Parti Communiste Francais dans la question coloniale  
    1920-1963,France:éditions Maspero,1971,p.39.                                                                                

  :أنظر أكثر– (*)
       -René Galissot,"Mouvement national et mouvement ouvrier", Revue Algérienne des  
        Sciences Juridiques,Economiques et Politiques,volume XΙV,numéro 2,juin 1977,p207-        
         220. 
(2)-www.naissance du nationalisme algérien.htm,op.cit.                                                              
(3)-Henri Alleg et autres,La guerre d'Algerie,T.3,France:Temps Actuels,1981,p. 210. 
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إنعكاس للمطالب اآلنية للسكان التي صادقت عليها اللجنة  َّواحدة غيرمتغيرة، وماهي إال
  فمختلف تلك المطالـب. اإلستعمارية المركزية التي إستخلفت لجنة دراسات المستعمرات

  .  )1(ي مقررات المؤتمرالرابع للشيوعية العالميةتم تبنيها ف
الزعيـم َّفإن. وإذا كان الحزب الشيوعي الفرنسي قد إعتمد على طبقة البروليتاريا

الحاج أحمد مصالي إعتمد أيضا في بداية مساره السياسي على إستقطاب وجذب العمال 
الفقر،والقمع، والبطالة، الجزائريين المهاجرين في فرنسا، الذين توجهوا إلى فرنسا،بسبب 

وحسب عمركارليي فالهجرة كان لها بعد . واإلقصاء السياسي، واإلستيالب، واإلغتراب
  . )2(عمالي، ولكنها هؤالء العمال المهاجرين ال يشكلون طبقة عمالية

. إن هذا يعود أساسا إلى الطبيعة اإلجتماعية والثقافية لهؤالء المهاجرين الجزائرييـن   
 ا في بيئة ريفية متخلفة،معتمدين على الفالحة كمصدرإقتصادي أساسي ووحيد ، فهم نشأو

 فالمجتمع الجزائري. وله قناعة بتسديد حاجاته الذاتية بعيدا عن اإلستغالل وفائض القيمة 

كان زراعيا، وذهنية وتفكيرالفالح الجزائري كان ريفيا، مرتبط باألرض وباآللــــة  
ومع الهجرة . الصناعة، والرأسمالية، والطبقة والصراع الطبقي التقليدية، ولم يكن يعرف

إلى فرنسا، فبالرغم من دخولهم المصانع، وعملهم باآللة، وإحتكاكهم بالنقابات العماليـة، 
على حد التعبيـــر "طبقة عمالية "إال أنهم لم يكونوا يشكلون " العمال"وإكتسابهم صفة 

بالوعي الجماعي وإدراكا للمصالح الخاصة بها،  الماركسي، لكون الطبقة تتطلب شعورا
  .وهذا ما يقتضي وقتا من الزمن

ولهذا ففي مختلف المدن الفرنسية التي يتواجد فيها مهاجرون الجزائريون بكثـرة، 
نجدهم لهم روابط تضامنية، وبالتالي كانوا . الخ...خاصة في باريس، ومارسيليا، وليون
هم، أي بين  الجزائريين اآلخرين الذين اليعرفهم فـي يحسون بضرورة التضامن فيما بين

لم يعرفها، ولم يسمعوا بها، ولم يضعـوا وأرياف الجزائر، والذين أتوا من دواويروقرى 
  فالشيء الوحيد الذي يجمعهم هونفس الحياة، بما تتضمنه من ديــن،. فيها رجلهم سابقا

                                                           
(1)-Kamel Bouguessa,Emigration et politique:essai sur la formation et la politisation de la 
     communauté Algérienne en France à l'entre-deux guerres mondiales,op.cit.,pp.349-354.   
(2)-Omar Carlier,Historiographie et methodologie sur quelques aspects de l'histoire quantit-     

           etudes etative comparée du mouvement ouvrier Maghrebin à l'entre deux guerres ,  
     recherches sur le fait Ouvrier en Algérie,document de travail numéro 19,Université           
     d'Oran: Centre de Documentation des Sciences Humaines,1982,p.15.                             
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  وعليه بدأ يتشكل . تركة فيما بينهم وعادات، وتقاليد، وسلوكات مشتركة،وقيم متنوعة مش 
فالتضامنات التقليدية ما قبل الرأسمالية كان لها دورا كبيرا في دفع . الوعي الوطني لديهم

وهذا . الجزائريين للتجمع والتضامن فيما بينهم سواءا على أساس العائلة أوالقرية بفرنسا 
عدم تقاسم نفس الدين واللغــة بفعل الحنين إلى الوطن من الغربة والبعد عن أهلهم ، ول

 َّفضال علــى أن. والعادات والقيم مع الفرنسيين، ولتجنب العزلة اإلجتماعية والعاطفية
   .المهاجرين الجددالذين هم بدون مأوى وعمل،تستوجب عليهم تبني التضامن مع األقارب

قـــد التنظيمات العمالية اليسارية، وكذا الحزب الشيوعي الفرنسي َّوعموما، فإن
كما كانت الهجرة بمثابـة .ساهما إلى حدما في المطالبة بالمبادئ العمالية وحقوق اإلنسان

فرصة مالئمة لإلحتكاك بالمهاجرين اآلخرين القادمين من آسيا وأفريقيا ودول جنــوب 
شرق آسيا، الذين كانوا يسألون الجزائريون عن جنسيتهم وبالدهم فيتحرجون من اإلجابة 

ن هذه األسئلة كانت تثيرحنينهم الوطني،وتحرك فيهم مشاعرهم الكامنة، وكانوا أحيانا،ولك
بدورهم يتساءلون عن مفهوم الحرية والديمقراطية والشيوعية ، وعن معنى حق الشعوب 

فتفاعلت رؤيته مع أطروحاتهم بشأن مناهضة ومقاومة اإلستعمـار . )1(في تقريرمصيرها
،وصعود حكومة بلوم فيوليت إلى Poincaréنكاريهالفرنسي،خاصة بعد سقوط حكومة بوا

مما جعل المستعمرالفرنسي يواجه حركات وطنية منظمة ومهيكلة ومدافعة عن .السلطة 
  .ذاتيتها المتميزة عن اآلخر، أي المستعمر

لمؤسسة الدينية، ومن خالل المسجد والزاوية الدرقاوية مـن ا وخالصة القول، إن
ياسي في ديارالمهجرمن خالل تنظيم النجم والمنظمــات ناحية، وإستغالل الظرف الس

وبالتالي . النقابية والحزب الشيوعي الفرنسي من ناحية ثانية تكونت ثقافة الرجل السياسية
تدافع عن الحق وتدعوإلـى  (*)أصبحت له شخصية وطنية وعالمية، بل وشخصية إنسانية

ن واحد إستمدها من التراث اإلسالمي  وهذه الشخصيةاإلنسانيةالثائرة في آ.العدل والحرية
واإلنساني سواء من خالل مدلول الشخصية الوسطية المتوازنة أو سواء من خـــالل 

 .التربية اإلسالمية مفهوم الشخصية الكلية التي جبل، أي نشأ،عليها من خالل
                                                           

  .16،صاملرجع السابق الذكرعبد احلميد زوزو،-  (1)
  :للمزيد من املعلومات حول موضوع الشخصية راجع -  (*)

دار الفرقان                         –للفكر اإلسالمي املعهد العاملي : األردن-، أمريكا، الشخصية اإلنسانية يف التراث اإلسالمينزار حممد سعيد العاين  -              
  .          صفحة 254، 1998/ه1418للنشر والتوزيع،                
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  زعيموالنخبوية الحزبية ودورها في تكوين الثقافة السياسية عند ال-المدرسة الفرنسية -
   :فرحات عباس   

  
يسعى كل نظام سياسي إلى غرس القيم والمعتقدات والسلوك في نفوس النشأ بشكل 
يضمن إستمراريته ، ويتم هذا عن طريق التعليم، فاألطفال يكتسبون القيم واإلتجاهـات 

لـذا، .السياسية المنتشرة في المجتمع والتي ستنعكس في المستقبل على سلوكهم السياسي
ام السياسي، يستعمل التعليم كأداة لنقل القيم واإلتجاهات السياسية المقبولة في النظام فالنظ

  .  مما يسمح باإلستقرارالسياسي وتحقيق التنميةالسياسية. )1(من جيل إلى جيل آخر
. وتعد المدرسة بمثابة مؤسسة أساسية في التنشئة السياسية إلكساب الثقافة السياسية

درسة يعني اإلنتقال من وسط عائلي محدود إلى وسط مدرســي وذهاب الطفل إلى الم
  .واسع، يتم فيه اإلحتكاك بالمعلمين وبزمالء الدراسة

فالمدرسة تجسد الشكل الثاني للتنشئة السياسية، والتي يتعلم فيها الطفل أنواعـــا 
  . )2(وطرقا جديدة من التفاعل واإلتصال، والمنقطعة عن مناخ المنزل واألسرة

رزتأثيرالمدرسة من خالل التوجيه للمذهب السياسي الذي يقدم في شكل مقررات ويب
كما تعطي المدرسة المحتوى والمعلومات التي تزيد .)3(دراسية رسمية،كالمواطنة،والتاريخ

وتوسع المشاعرالمبكرة، وتبدأ بعض المفاهيم العامة في الوضوح، مثل مفهوم األمــة 
  .والحرية وحق اإلنتخاب 

، أن المدرسة تؤدي وظيفة أساسية تتمثـل Talcot Parsonsتالكوت بارسونزويرى 
في إعداد الطفل وجعله يتمسك بالقيم التي تجسد التماسك اإلجتماعي، وعلى تنشئة الفرد 

  .)4(على القيم السائدة في المجتمع والمتعلقة بالوسط
  والذي يعنـيوعادة ما توظف المدرسة ما يسمى بالمنهج الخفي للفصل الدراسي ، 

  مجموعة األمورغيرالرسمية وغيرالنظامية، والتي تدرس على أنها أمورال يلحظهـــا  
                                                           

 .154 .م،ص1987،جوان 100 ،بريوت،العدداملستقبل العريب،"ريبدور نظام التعليم يف تنشئة الطفل الع"حممود أمحد موسى، - (1)
(2)-Martha B.Crago,Betsy annahatak,Lizzie Ningiuruvik,Changing patterns of language soc- 

 -American AnthropologAnthropology and Education Quarterly,ialization in Inait homes",     
    ical Association,volume 24,number 3, september 1993,p.206. 

  .154.،صاملرجع السابق الذكرحممود أمحد موسى، -  (3)
 .41. ،ص1999الدار املصرية اللبنانية،:، مصرنظرية املعرفة من مساء الفلسفة إىل أرض املدرسةعادل السكر، -  (4)
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األشخاص المنوطة بهم مسؤوليات تدريس المنهج الرسمي، وقد ال يلحظها أيضا األطفال 
  . )1(الذين يتلقون مفردات المنهج الرسمي كذلك

للمدرسة، راحت فرنسا تركـز إنطالقا من هذا الدورالهام والخطيرفي آن واحد   
على إحتالل العقول قبل الحقول، هذا من خالل تحطيم المدرسة الجزائرية العربيـــة 

نشرقيمهاالحضارية والثقافية بشكل تغرس في عقول األطفال، بشكل َّاإلسالمية،  ومن ثم
 .يخدم سياستها اإلحتاللية

زائري وتقبله ماهوفي حقيقة إن فرض النظام التعليمي الفرنسي على المجتمع الج    
فالقوة العسكريـــة . األمرإال نتيجة لعالقات القوى التي أنتجتها الوضعية اإلستعمارية
ولكن مع مــرور ، (*)الفرنسية لم تتمكن من فرض قانون المدرسة الفرنسية في الجزائر

تمع تمكنت من فرض هذه المدرسة على المج - وبحكم عوامل إجتماعية وسياسية -الزمن
 .-ماعدا في بعض الحاالت -الجزائري بالترغيب وليس بالترهيب واإلجبار

ه، وإرتكـزت 13/م19وقد إنطلقت هذه السياسة التعليمية الفرنسية في نهاية القرن 
من ناحية، وفي فــــرض ) أي الممتلكات(على التحكم التدريجي في السوق العقاري
رمزية، بشكل يسمح لها بوضع اليد على قنوات الوضعيات والمكانات اإلجتماعية والقيم ال

ولهذا فقد أعطت األولوية للمدرسة الفرنسية، التــي . التدرج اإلجتماعي من ناحية ثانية
بمثابة أداة للعيـش ) م1920-1880(فرضت نفسها، بل أصبحت في أقل من نصف قرن

  . )2(والحياة

ناسقة ألول مرة منـــذ وضع سياسة إستدمارية مت َّم،تم1871فإنطالقا من عام  
اإلحتالل  الفرنسي، وهذا تحت تأثيرالمعمرين، وأهم اإلجراءات الرئيسية المتخذة نجـد 

كإستمرارية لقانون مجلــس ) م1887إلى 1873في الفترة الممتدة من(القوانين العقارية
 والذي دمرالنظام القبلـي) م1863في عام Senatus Consultسيناتوس كونسلت (األعيان 

  .وحطم الملكية الجماعية
                                                           

  .154.،صاملرجع السابق الذكرحممود أمحد موسى، -  (1)
  فضت املدرسة الفرنسية يف البداية ألن الذين تولوا التدريس هم العسكريني ،ومن مث فنظرا ملا قاموا به من جمازر وقمع علــــى  لقد ر-  (*)

  . اجلزائرين ،فإهنم رفضوها      
 :للمزيد أكثر يف هدا أنظر                 

                                                 .            301-.,pp..196,op.citYvone Turin,chapitres 4 et 5- 
(2)-Fanny Colonna,"Le Systéme d'enseignement de l'Algérie coloniale",Archives Européen- 
     nes de Sociologie,France,tome XΙΙΙ ,numéro  2, France,1972,p.198.            
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وثاني إجراء هوقانوني ، وهوجعل القانون المدني كأداة توسيع سلطة المعمريــن 
  : ناهيك عن اإلجراءات المالية والقضائيـة ك. ينيواإلدارة الفرنسية على حساب الجزائر

  الزيادة في الضرائب وتوقيف القضاء اإلسالمي ، والحد من دورالزوايا، ووضع أئمــة
 إستهدفت أساسا تحطيم البنى -وغيرها-ه اإلجراءاتذفكل ه. سميين يخضعون لرقابتهار

  .إلجتماعية للمجتمع الجزائريا 
وفي هذه المرحلة، إنهارالنظام التعليمي الجزائري التقليدي كنتيجة لإلجراءات التي 

بديــل وفي نفس الوقت أدخلت المدرسة الفرنسية ك. أخدتها السياسة التعليمية الفرنسية
كوسيلة لنشرالثقافة الجديدة في محل الثقافة التقليدية من جهــة،  فإعتمد عليها. )1(لألولى

 َّإذا،إن.)2(وإلعادة إنتاج تظام اإلنتاج من جهة ثانية على حد تعبيرموريس ديفيرجــي
المدرسة الفرنسية لم يكن بوسعها فرض نفسها دون تفكيك المجتمع التقليدي الجزائـري 

، وبخلق شروط مقبولة من السكان من جهة ثانية، وهذا رغم معارضة المعمرين من جهة
ذي الطبيعة " لألهالي"في الجزائرالذين ألحوا على التعليم المهني،من خالل إنشاء مدرسة 

 َّومن ثـم !!في حين ذهب الجمهوريون إلى المطالبة بإنشاء مدرسة حضارية. التعليمية
تمكن التيارالثاني من تحقيق غرضه  بمساعدة العاصمـة ولقد . تغييراإلنسان الجزائري

  .)3(الفرنسية باريس
 جوان 16من قانون  1وقد كان التعليم مجاني ومفتوح للجميع، وهذا بموجب المادة 

ن ــإقرارمبدأ الئكية التعليم م فضال عن.)4(م، وأصبح من حق المسلمين التمدرس1881
  .  )5(صل التعليم الديني عن التعليم المدنيوالذي يؤكد ف.م1882مارس 28خالل قانون 
وضع برامج تعليمية جديدة، إرتكزت أساسا على تعليم التالميــذ َّم تم1887وفي قانون

بأن األرض التي يعيشون عليها هي أرض فرنسا، وهي غنية بثرواتهــا " اإلنديجنيين"
  لقن الطفل حـبباإلضافة إلى إعطاء دروس في األخالق، حيث ي. ومصانعها وتجارتها 

  

                                                           
(1)-Fanny Colonna,"Le Systéme d'enseignement de l'Algérie coloniale",op.cit.,p.201. 

 . 104.،صاملرجع السابق الذكرموريس ديفريجبه، - (2)
(3)-Fanny Colonna,"Le Systéme d'enseignement de l'Algérie coloniale",op.cit.,p.206.                 
(4)-Felix Martel,Legislation et réglementation de l'enseignement primaire1878-1888,Paris:  
    imprimerie nationale,1889,p.9. 
(5)-Louis Gobron,Legislation et jurisprudence de l'enseignement public et de l'enseignement   
     privée en France et en Algérie,Paris:Larose,1900,p.656.   
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  .)1(فرنسا وإحترامها وتمجيد لغتها الفرنسية
الشك أن هذه البرامج المدرسية لها تأثيرها على الطفل الجزائري،وهذا ماإنعكـس  

على الطفل فرحات عباس الذي كان يرى فرنسا هي الحضارة واألم والخارج جزائـر 
  .عن هذه المقولة

م،إعتبرأنه من الواجب تركيز 1892عاموفي المخطط التعليمي المصادق عليه في 
الجهود على هذه المقولة وعلى التجمعات السكانية الكثيفة التي يوجد فيها األوروبين 

وهذا ما برزجليا في مراكز الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وتلمسان ". األهالي"والسكان 
المــــدارس " بناء مدارس منعزلة يطلق عليهاَّوقد تم. وتيزي وزو، وبجاية، والبليدة

تطبيق إجبارية التعليم َّكما تم. في المناطق المختلطة وفي  المناطق العسكرية" التحضيرية
م، 1883فيفـري  13من المرسوم الصادرفي 34في مختلف البلديات، وهذا وفقا للمادتين

وأثتاء هذه الظروف السياسيــة . )2(م1887نوفمبر 9من المرسوم الصادرفي12والمادة 
بعض السكان الجزائريين من تسجيل أبنائهم في المـــدارس  -ما ذكرنا آنفاك - تمكن

  .الفرنسية، ومن هؤالء أب فرحات عباس
 - بما فيهم طبعا أبناء المعمرين –وخالل الدروس التحضيرية،تمكن هؤالء األطفال 

غرس الثقافــة َّمن كسب وسيلة المعرفة من خالل المدرسة التعليمية الفرنسية، ومن ثم
  .لفرنسية من ناحية، وكسب روح اإلنضباط من ناحية ثانيةا

التعليم اإلبتدائي، إستهدف غرضيــن َّم، فإن1887وحسب البرنامج الدراسي لعام
  :أساسيين هما 
يتعلق األول؛بمجموعة من المعارف المتعلقة بحاجاتهم المستقبلية، مـــع  -

 .تعودهم على التفكير، وإنماء ذكائهم

تعلق بإعطاء المدرسة لعدد محدود من المعارف، نظـرا أما الثاني؛ فهو ي -
  .للقدرة اإلستيعابية لألطفال

  ولكن هذه المعارف منتقاة، بشكل يضمن الطفل المعرفة التطبيقيةالتي يحتاجهـــا 

                                                           
(1)-Pierre Mourlan,op.cit.,p.95.   
(2)-Ibid.,pp..106-107.       
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في حياته، واألهم من كل ذلك هوتكوين نخب مستقبلية موالية لفرنسا، وتحضيرإدمــاج 
وإن كانت النتيجة فيما بعد أن أصبـح . المجتمع الفرنسياألطفال من خالل المدرسة في 

إلتهامه بالخـروج " اإلنديجيني"معزوال نفسيا وذهنيا، وفي المجتمع !المتمدن"اإلنديجيني"
، ومن قبل المجتمع األوروبـي - خاصة في المناطق التي تنتشر فيهااألمية-عن اإلسالم

  .مع مجتمعه مما تطلب منه بذل جهد للتكيف. إلعتباره متخلفا
وبالرجوع إلى تحليل مضمون المواد المدرسية لألطفال في المدرسة الفرنسية، فقد 

  :جمعت في تسعة مجموعات، والمتمثلة بالخصوص في 
  :اللغة الفرنسية - 1  

تشكل اللغة الفرنسية األساس الدي ترتكزعليه المدرسة، فإنطلق البرنامج المدرسي  
إذا تبنى وسيلة  َّاليمكن أن يكون له تأثيرحضاري إيجابي إال التعليم اإلبتدائيَّمن مبدإ أن

فحسب البرامج  .التعبيرالتي هي اللغة الفرنسية التي هي كمحرك أساسي للحضارة الغربية
المدرسية،ستسهل اللغة الفرنسيةالعالقات بين الفرنسيين والسكان الجزائريين،وهي وحدها 

وقد أصبح درس اللغة مباشرة،الدرس .كل ممكناالتي تجعل التقارب والحوارالذي يريده ال
  .)Nouveau code sémantique)1األساسي، بإعتبارأنه يمنح للطفل نظام سامي جديد

في جـوان  F.Buissonبويسون.فالمدرسة، تركزأوال على تعليم الفرنسية، فيقول ف
  :  كما يقـول .)2("تعليم السكان األهالي هوأوال تعليم لغتنا:" م في المجلة البيداغوجية1887

فالتعليم يجب أن ينتشرفي أوساط السكان .لما يتكلم األهالي لغتنا،فيصبحون شبه فرنسيين"
فالتعليـــم . )3("المسلمين باللغة الفرنسية التي هي وسيلة للتبادل بيننا ولتوصيل األفكار

الفرنسيـة، بالفرنسية إعتبرعلى أنه حامل لألفكاروالوقائع المادية التي تعرف الحضارة 
  .بشكل تنغرس في عقولهم، وتسيطرعليهم، وتجعلهم بطريقة سلمية يتقبلون فرنسا

  هناك إختالف بين لغة َّفإن Cook-Gumperzوفي هذا، فحسب طرح كوك قومبريز
  ، )4(المنزل في التنشئة السياسية ولغة المدرسة،فهذه تتطلب من األطفال إستعمالها بوضوح

                                                           
(1)-Lucette Besserve-Bernollin ,"Adaptation de l'idéalisme des textes aux réalites Algérien-     
    nes",dans Amicale des anciens instituteurs et instructeurs d'Algérie et le cercle d'Algéria-  
    niste présentent:1830-1962 des enseignants de l'Algérie se souviennent de ce qu'y fut          
    l'enseignement primaire,France:éditions Privat,1981,p.134.      
(2)-Hubert Desvages,op.cit.,p.117. 
(3)-Ibid.,p.118.  
(4) Bambi B.Schieffelin and Elinor Ochs,"Language socialization",Annual Review of Anthro- 
    pology,USA,volume 15,1986,p.164. 



 - 154 -  

الهدف من َّخاصة وأن. مله من رسائل ومضامين، مع إستعابهاوالتحكم فيها إلدراك ماتح
التنشئة بواسطة اللغة هوجعل الفرد فاعال في المجموعات اإلجتماعية، وهي تسمـــح 

الوقت الذي يخصص للطفـل َّوهذا مع العلم أن. بإكساب المعارف واألدوار اإلجتماعية
فتسمح اللغة الفرنسية مـن أن . في المدرسة يتجاوز بكثيرالوقت الذي يقضيه مع األسرة

  .تكون محركا ألفكارفرنسا، وتعلمه وتكلمها يعني أن صاحبها أصبح جزئيا فرنسيا
فيتم تعليم الطفل اإلنديجيني اللغة الفرنسية على أساس أنها اللغة األم والحضـارة، 

الفعل الذي أي -يحدد الفعلَّيحدد إسمها، كما يتم القيام باألفعال، ثمَّإظهاراألشياء، ثم فيتم
 َّفيتم تعويد الطفل على التفكيرمباشرباللغة الفرنسية،وهذه هي الطريقة التي تم. -يعبرعنه
  .وهي طريقة طموحة ومالئمة. تفضيلها

  أن الطريقة المباشــرة :" Scheerم، إعتبرالسيد شيير1888جويلية18ووفقا لتعليمة
ألهالـي ل افاألطفا. الترجمة والمالئمة تتمثل في إظهاراألشياء والصوردون اللجوء إلى

 . )1("جديدة لهم دون المرورعلى اللغة األم واألصلية يجب أن يتعلمواالكالم والتفكير بلغة
على دور تمارين اللغة، التي تخصص لها أكثر من ساعة ونصف  Scheerكما ركزشيير

اعات وتحتل تمارين اللغة تسعة س. كل يوم في الدروس التحضيرية والدروس األساسية 
وبالتالي حوالي خمسة عشرساعة من خمسة .في األسبوع، وأما القراءة فخمسة ساعات 

وتعليم هذه يتم مباشرة بدون اإلمالء، وبــدون . وعشرين تخصص لتعلم اللغة الفرنسية
فالمعلمون . القواعد، بل وفقا للطريقة التي تقوم من خاللها األمهات بتعليم أطفالهن اللغة

م مباشرة، ويعلمهم التكلم والتفكير باللغة الفرنسية، التي هي لغة جديـدة يكلمون تالميذه
هذه اللغة سوف تحدث القطيعة وتحمل َّوبهذا فإن. بالنسبة لهم، دون المرورعن لغة األم
ومن خالل اللغة الفرنسية يكتشف األطفال ). لغة األم(حضارة أخرى وتطبق محل األولى
ة أخرى، وهي تتولى نشرالحضارة التي تريد فرنسـا الجزائريين المسلمين حضارة مادي

ما ندعي أننا نعلمه للطفل هـي : "بقوله .)Horluc)2وقد أكمل هذا بنصائح أورلوك. نقلها
اللغة الفرنسية،والكلمات التي تتشكل منها، وتشكيل الكلمات للعبارات،والجمل، وليس فقط 

   .)3("ه اللغة ينتج عن كل دروس المدرسةودراسةهذ...الذكاء،بل اإلستعمال الجيد لهذه اللغة

                                                           
(1)-Lucette Besserve-Bernollin, op.cit.,p.135.    
(2)-Hubert Desvages,op.cit.,p.117 
(3)-Lucette Besserve-Bernollin, op.cit.,p.135.     
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  .وفي هذا، فالتفاعل بين التالميذ والمعلمين يتم بطريقة مباشرة
" األهالي"اللغة الفرنسية هي حاملة لحضارة جديدة والتي سوف تجاورحضارة َّإذاإن

. من خالل جانبها المادي وباإلعتماد على؛التقنيات الجديدة، والوسائل، واأللبسة العصرية
. بكلمة واحدة، فإذا كان هذا التعليم فعاال بالفرنسية فإنه يؤدي حتماإلى فرنسة اإلنديجينيو

  . وهكذا، فاللغة ليست أداة فحسب، بل هي األمة والشعب والتاريخ والجغرافيا
  

  :التاريخ والجغرافيا والتعليم المدني - 2  
  في التاريـــخ"(مفاهيم حول فرنسا والجزائر" لقد تطرقت البرامج المدرسية عن 

  فلم يكن باإلمكان تطبيق برامج التاريخ لفرنسا على المدرســـة). والجغرافيا واإلدارة
  فالمعلم إذا له نوعين من دروس التاريخ ؛.وتاريخ فرنسا بجوارتاريخ الجزائر اإلنديجينية

ا به من وما قامودروس التاريخ التي تركزعلى الفينيقيين في الجزائر، وإفريقيا الرومانية،
دور في بناء المدن،وتشييد للطرقات،مع اإلشارة إلى أن األهالي قبلواالمسيحية والحضارة 

فكان أول عصرهاالذهبي وأول .الرومانية التي جلبت الحضارة للجزائر لمدة خمسة قرون
المرور مباشرة إلى البداية التواجد العربي وتبيان الجانـب َّفترة في العزة واالرفاهية، ثم

بي للغزوالعربي الذي أفلس البلد، وتذكيراألطفال ماقامت به القبائل في مقاومتهــا السل
يتم اإلشارة للمرحلة العثمانية، حيث يعتبر  َّثم. الشرسة ضد الرجال الذين حملوا اإلسالم

أن مع القرصان األتراك أصبحت الوضعية السياسية غيرمستقرة، فقسمت البالد ما بيـن 
فمــع . أتت السيطرة الفرنسيةَّوانتشرت الفوضى والسرقة والقتل، ثم القبائل المتناحرة،

جاؤوا إلى الجزائرمن أجل مواصلة العمل الذي بـدأه الفرنسيين أطفال وأحفاد الرومان، 
فرنساإستمرت في تجسيــد  َّالرومان مع تيبان محاسين اإلستعمار الفرنسي، بالقول أن

فهــذا . )1(المدن وخلق الثروات بعد القطيعة العمل الخيري للحضاري للرومان في بناء
هوالذي يتم التركيزعليه في تعليم األطفال بتمجيد الحضارة الرومانية، ودورها فـــي 
التشييد، مع إعتبارأن دور فرنسا يتمثل في البناء والتشييد، وبالمقابل تعتبرالتواجد العربي 

وإن كان هدف . ا يعد تشويها للتاريخاإلسالمي، والعثماني على أنه تخريب للبلد، وهذا م
  . دورالبرنامج المدرسي يتمثل في تحقيق القطيعة مع الماضي الحضاري، وإحتقارالذات

                                                           
(1)-Lucette Besserve-Bernollin, op.cit.,p.125 . 
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، فيعيدون ويكررون كلمة بكلمة ما يسمعونه              أما عن الدروس المتعلقة بتاريخ فرنسا
 .فرنساالجمهوريـة...والتقدم فرنسا الحضارة...التالميذعن الميتروبول،أي البلداألم فرنسا

 Voltaireفولتيرو Rousseauلكل من روسو شارةوأمافي طورالمتوسط فيتم مثال اإل
لشرح أسباب الثورة الفرنسية، مع إحياء ظهور الجمهورية األولـى،  Napoleonونابليون
وهذا بغرض تمجيد وتعظيم فرنسا، .)1(على البروسيين Valmyيأوت،وإنتصارفالم 4وليلة

" األمة الجزائرغيرموجودة"وكذا خلق عقدة النقص لدى األطفال الجزائريين، والقول بأن 
في التاريخ، وعدم التركيز على ماضي الجزائر، بل التركيزيكون على تاريخ فرنســا 

من الدروس الكلية، كما تقـرر  أوال، لهذا فقد خصص فقط خمسة إلى ستة دروس حولها
فالتوجهــــات .)2(اإلشارة في الكتاب المدرسي إلى أن أصول الجزائريين هم الغاليون

السياسية المتعلقة باإلرتباط يتم نقلها للطفل من خالل التعليم، بإنتقاء األحداث التاريخية، 
  .)3(ية للطفلوإعطاء االقيمة واألهمية لبعضها، وهذه تندرج ضمن التنشئة السياس

ويتمثل رهان تعليم وتدريس التاريخ في محاولة قطع جيل من األطفال عــــن 
أجدادهم،  وماضيهم، بتدريس تاريخ آخرللجزائريتالئم أكثر فأكثرمع األهداف السياسيـة 

وهي قيم تركت أثارها في فرحات عباس الـذي . للتعليم الفرنسي، ويمجد عظمة فرنسا
فالتاريخ هو أوال يشكل محــور . السياسي بعظمة فرنسا وبقوتها أشاد في بداية مساره

وأما عن مهمة المعلم في هذا، فتتمثل في تعليم األطفال حب فرنسـا، . الوطنية والقومية
،  St-Calbreفاالمعلم سانت كالبـر. وتبيان عظمة فرنسا، وأعمالها الخيرية والحضارية 

عدم تبيان آسيا أو أمريكا ولكــن :"وس علىفي مدرسة بقسنطينة، طالب بأن تركزالدر
أوروبا، وعلى أن أكبر قوة ليست الصين أوالواليات المتحدة األمريكية، ولكن فرنسـا، 

  .)4(وأن أول مدينة في العالم ليست لندن وال الصين، بل باريس
  :لذا تركز على المقولة التالية 

  هي أوروبا= الجزء الكبير في العالم   
  هي فرنسا= العالم        أكبر قوة في

                                                           
(1)-Lucette Besserve-Bernollin ,op.cit.,p.139.   
(2)-Hubert Desvages,op.cit.,p.125. 
(3)-Stuart B.Polansky,"Political socialization in elementary schools",The Elementary School  
     Journal, University of Chigago,volume 87,number 5,may 1987,p.494. 
(4)-Hubert Desvages,op.cit.,pp..126-127. 
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  .)1(هي باريس= أول مدينة في العالم      
فرنسا هي مركزالحضارة، باريــس :" كما تتضمن بعض الدروس العناوين التالية

  . )2("مدينة النور
فضال تعظيم حضارة فرنسا، وإنسانيتها، وإنقاص وتحريف تاريخ الجزائر، وتلقين 

سا،بشكل يصبح هؤالء األطفال يمدحون اإلنتصارات وهي فرنَّماضي جديد،وبلد جديد أال
  .الكبرى لفرنسا وقوتها، وبالتالي خلق إنسان جزائري جديد

وبمقابل هذا التعظيم للفرنسي، نجد إحتقارللجزائريين،وهومايتضح من هذه الصورة 
حول تاريــخ  Ernest Lavisseفي الكتاب الصغيرإلرنست الفيس)7:راجع الملحق رقم(

إذ من الناحيـــة . ي صورة أختيرت بدقة وفق علوم التربية والسيميولوجيافرنسا، وه
فرنسي ببنط عريض، في حين الفرسان العــرب  123، تمت اإلشارة ل)3(التوبوغرافية

 . وهذا مايؤثرفي المتلقي .آلف تمت كتابتها ببنط صغير، إلهانتهم وإحتقارهم12ب

البطولية في الدفاع عن قلعـــة  المعركة Ernest Lavisseويروي إرنست الفيس 
فاألرقام في . آلف من الفرسان العرب12جندي فرنسي ، هاجمهم  123مازفران من قبل 

وتستتبع هذه الصورة بمجموعة . عربي  123حد ذاتها معبرة ، كل جندي فرنسي يقابله 
يد ير Ernest Lavisseفإرنست الفيس. من الفرسان العرب في الهجوم على قلعة مازفران

هاجمهم العرب الخيالـة، َّفرنسيا سيطروا على عن القلعة، ثم 123يقول لألطفال أن  َّأن
، وإستعملوا بنادقهم لقتل الفرنسيين، وقـد إزداد )للداللة على اإلختالف(البرانيس مرتدين

فرنسيا في قلعة مازفران لمــدة  123آلف، وبقوا يحاصرون  12عددهم إلى أن بلغوا 
وقد كانت لهذه الحادثة تأثيرا علــى . أنهم لم يتمكنوا من القضاء عليهم َّثالثة أيام، إال

، وكـان "ينيشجاعة الجنود الفرنس"الفرنسيين في كل فرنسا، الذين أصبحوا فخورين ب 
آلف عربي لتبيان شجاعة الفرنسيين،  12فرنسي مقارنة ب123يهدف من إستعمال العدد 

 َّبالقول بـأن" قوة فرنسا"جغرافيا التركيز على كما يتم في مادة ال.وجبن وخوف العرب

                                                           
(1)-Christiane Chaulet Achour,"Langue Francaise et Colonialisme en Algérie:de l'abécédaire 
    à la production Littéraire",Thése de Doctorat d'Etat ES-lettres, ΙΙ éme partie,Université de 
    la Sorbonne Nouvelle-parisΙΙΙ,1982,p.411.  
(2)-Idem.  

  ، ألقيت على طلبة السنة الثالثة، قسم علوم اإلعالم واإلتصال، كليةحماضرات يف السيميولوجية، "أسس حتليل الصورة الثابتة"حممود إبراقن،-  (3)
  .1997اآلداب واللغات، جامعة اجلزائر،ماي      
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فرنسا هي أمة قوية لها جنود كثيرين، والفرنسي هوجندي فرنسا،التي لها أسلحة كثيـرة 
. ففرنسا قويـة. وبواخرعسكرية تحمي فرنسا الواسعة جغرافيا، وتحمي العربي والقبائلي

رعن مدرسة الوطنية، ويركزفــي فهذا التعليم يعب. )1(فأحبوا فرنسا ياأطفال، تحيا فرنسا
التاريخ والجغرافيا على تعويد األطفال على حب فرنسا واإلفتخاربها، كأقوى أمة فــي 

لما تقوم به من حماية للسكان بمختلـــف . العالم، واألكثرتحضرا، وتسامحا، وإنسانية
فكــرة  وفي هذا، فقد لقت أسطورة اإلندماج إنتشارا واسعا في فرنسا، وهي. أعراقهم

وجدت القبول لدى بعض الجزائريين الذين ظنوا بأن فرنسا حاولت أن تجعل منهـــم 
وهي غاية كان يطمح إليها القــــادة . فرنسيين بالمكانة، واللغة، والثقافة، والتطلعات

وهناك من ذهب إلى حد التصورمن أن ستة آالف . الفرنسيين واألوساط اليسارية لتحقيقه
فهذا التعليــم .)2(يل عشرة ماليين جزائري إلى عشرة ماليين فرنسيمدرس يكفي لتحو

وتوظيف اإلدارة في إنشاء  يركزأساسا على دروس التاريخ والجغرافيا، والتعليم المدني،
وهذا هوهدف برنامـج . النخب الحاكمة، يتعلق أساسا بمدرسة المواطن، وفرنسا الوطنية

  . Aix-En-Provenceنسالدراسات التاريخية، ومدارس إكس بروفا
فيكررون هـذا " أجدادهم هم الغاليون"كما يقوم المعلمين بتعليم األطفال األهالي أن 

كما يتم اإلشارة في مادة التاريخ، أنه بالمـزج . على ظهرالقلب حتى تترسخ في أذهانهم
األهالـــي َّأي مصالح الفرنسيين،فإن -بمصالحنا -أي مصالح األهالي-بين مصالحهم

فمثالية الجمهورية الثالثة التي . اسمون معنا إرث الماضي وأجدادنا يصبحون أجدادهميتق
  .)3(تريد ترقية الجزائروجعلها إندماجية ومفرنسة

  :األخالق- 3  
    -بعد اللغة الفرنسية -تحظى مادة التربيةاألخالقية في إطارمبادئ الجمهورية الثالثة

  فهي في نظرالمنظرجول فيري ضامنــــة بمكانة هامة في النظام التربوي الفرنسي،
  ، التي وجههـا"رسالة المعلمين"ففي. النظام بكل أشكاله ، كالنظام اإلجتماعي والجمهوري

 في ميدان التربيــة:" م، تطرق فيها إلى دورالمعلم قائال1883نوفمبر17جول فيري في

                                                           
(1)-Hubert Desvages,op.cit.,p.128.  

  منشورات الذكرى األربعني:،اجلزائر)حممد الشريف بن دايل حسني،وحممد هناد:رمجةت(ختليص التاريخ من اإلستعمارالساحلي،حممد شريف -  (2)
  .).2002لإلستقالل،      

(3)-Lucette Besserve-Bernollin ,op.cit.,p.139. 



 - 159 -  

  .)1("كلموا أوالدكمفكلمواالطفل كما ت...إعتبرالمعلم بمثابة أب العائلة...األخالقية
النموذج الوحيد للتعليم اإلبتدائي الفرنسي في الجزائروالذي أراده المؤسسيــن  َّإن

. في فرنسا للمدرسة الفرنسية العصرية آنذاك، هوالمتعلق بالمدرسة العلمانية كماهوالحال
ـن فهي نفس مبادئ التربية األخالقية التي وضعت لتعليم األهالي، والتي نشرها المعلمي

  .الفرنسيين في المجتمع الجزائري
  فالمعلم الفرنسي يعمل على تربية وتطويرالطفل اإلنديجيني ، بشكل يصبح إنسانـا 

نزيها ومستقيما، باإلعتماد على الجانب األخالقي والعلمانية األخالقية، والتي هي مثالية  
. رتبطة بحياته الخاصـةالجمهورية الثالثة، مع إحترام المعتقدات الدينية لإلنديجيني والم

، ويستمرون في النظرللدين كشيء خاص بالفرد، (*)فاليسمح للمعلمين إنتقاد القرآن الكريم
      .)2(ومقدس يتعذرإنتهاكه

  فرنسا التريد أن تجعل من العــــرب َّوقد ركزالبرنامج المدرسي على فكرة أن       
  :يكمن في تطبيق شعارالجمهوريـة المعلم دوره التعليمي  َّأشخاصا مستعمرين، كما أن

       .)3("الحرية، والمساواة، واألخوة "

 م، برمجة منهج التعليم األخالقـــي1887وقد تقررفي التعليمات الرسمية لعام      
Education Morale والمدني أي تدريس التعليم األخالقي.في المدرسةMorale et civile .

  اإلرادة لدى الطفل،وإلى التركيزعلى الجانب العاطفـيوتهدف هذه التعليمات إلى تنمية 
وليس على الجانب التفكيري والتجريدي، كما تجعل من كل السلوكات التربوية  والنفسي،

     .)4(عادة، وخاصة في األقسام التربوية
،  Ernest Lavisseوقد إعتمد في تدريس التعليم المدني على كتاب إرنست الفيـس      

م أن هذا الكتاب 1883في المجلة التربوية لعام Emile Boutrouxإيميل بوترو فإعتبرالسيد
ركزأساسا على البعد الوطني بالدرجة األولى، وهذا أمرطبيعي مادام صاحبه مؤرخــا 
  ومهتما بتاريخ وحضارة فرنسا ومتأثرا كثيرا بفقدان فرنسا لمناطق األلزاس واللورين في 

  : د إرنست الفيس في هذا الكتاب على حقيقــة أن  كما شد.م أمام بروسيا1870حرب 
                                                           

(1)-Lucette Besserve-Bernollin ,op.cit.,p.139 
    .والتاريخ يثبت ذلك...اإلستشراقية هو عكس ذلك متاما- املدرسة التبشرييةولكن ما قامت به ...ظاهريا- (*)

(2)-Lucette Besserve-Bernollin ,op.cit.,p.136. 
(3)- Ibid.,p.137.                                                                                                                              
(4)- Annuaire de l'enseignement primaire 1929-1930,Paris:librairie Armand Colin,1930,p.22.       
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الوطن هي فرنسا في الماضي، وفرنسا في الحاضر، وفرنسا في المستقبل وهذا الوطن "
   .)1("أحبه من كل قلبي وبعطف شديد

وتطرق أيضا في هذا الكتاب المدرسي للمسألة الوطنية بقوة، حيث إستخدم العبارة 
حيث إعتبرأن كل المستعمرات هي جزء مـــن    .)2("كلهاالوطن، هي فرنسا :" التالية 

بما فيها أطفال السكــــان  –ولتعزيزإرتباط أطفال المدارس !فرنسا، بما فيها الجزائر
اإلشــارة  َّبالوطن فرنسا وبحبهم لها، والدفاع عنها، تم –)كفرحات عباس(الجزائريين 

  :لفرنسا وإحتاللها لبعض األقاليــم -البروسي-لهذا الطفل الفرنسي أثناء الغزواأللماني
ين بأحصنتهم لما إلتقطوا طفال فرنسيا، يفلما غزت ألمانيا فرنسا، توقف الجنود البروس" 

وقــد . فهددوه بالقتل إن لم يجب. ال أعلم:فسألوه عن القرية التي فيها الجرس، فأجابهم
أين يؤدي هذا الطريق؟  ثم سألوه مرة ثانية حول.هدده خاصة الضابط البروسي، ولم يبك

هددوه مـرة َّفرد عليهم إقتلوني، ثم. فهددوه مرة ثانية بالقتل بالرصاص. الأعلم:فأجابهم
فشجاعته أتعبت الجنود . ولم يبك، ولم يجب على أي من كل هذه األسئلة. ثالثة بالمسدس

      .)3("الطفل شجاع"األلمان، فتركوه ألمره بعيدا وقالوا 

المدرسة غرست في الطفل الفرنسي، والجزائري قيم الوطنيــة،  كل هذا يعني أن  
المدرسة تحضر  وأن. بالتضحية بالنفس والنفيسأدى ذلك وحب الوطن والذود عليه، ولو

  .الطفل للدفاع عن وطنه، وعن مواجهة كل األخطارالخارجية
ـــال كما أشيرفي هذا الكتاب المدرسي المتعلق بالتربية المدنية لعبارة تذكيرأطف

فلنتذكر الذين ماتوا من أجل فرنسا، :" المدرسة الرجال الذين ماتوا من أجل فرنسا بقوله
 Jules-Denis، وهم جول دوني دي بـــوردوAisneكمقتل ثالثة أساتدة في مدينة أسن

Debordeauxولوي تيوفيل بولت ،Louis Théophile Pouletteوجول أتوناس لـوروا ، 
Jules Athonase فيتم تعظيم الشخصيات الفرنسية، مع اإلقتداء ".الجنود البروسين من قبل

يا أطفال إسمعوا ألساتذتكم بحذرعندما :" كما يلقن لألطفال من كتيب الفيـس ما يلي. بها
فمعلموكم هم وطنيين ومحبين للوطن، من خالل إعطاء المثــل، . يكلموكم عن الوطن

                                                           
(1)-Pierre Nora,"Ernest Lavisse:son role dans la formation du sentiment national",Revue  
    Historique,tome cc ,86 année,France,1962,p.99.                                                                   
(2)-Ernest Lavisse,Les récits de Pierre Leloi:lecture courante,morale,morale civique,cours  
    elementaire et cours moyen,édition réedite,Paris:éd.Armand colin,1925,p.117. 
(3)-Ibid.,p.117. 
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فلنتذكرالذين ماتوا من : العبرة األخيرة.فرنساوقدسية كالمهم،فيعلموكم الوفاء واإلخالص ل
كماإعتبر الفيس أن المعلم له مهمة وطنية جليلة، بحيث التسمح له مـن   .)1(" أجل فرنسا

تضييع الوقت في غيرغرس حب الوطن واإلنتصارات الوطنية للطفل، وتلقينه أن أجداده 
وطن تطلب تحقيقها بالنفس قاوموا في ساحات المعركة من أجل غاية نبيلة، وأن وحدة ال

  .)2(والنفيس
ولقد إنعكست هذه القيم السياسية التي تعلمها فرحات عباس في المدرسة الفرنسيـة 
على بداية مساره السياسي، وإلى غاية الحرب العالمية الثانية لما تطوع في الجيـــش 

  .الفرنسي في الحرب ضد ألمانيا
كرة الجمهورية في نفوس التالميـذ، كما عمل هذا الكتاب المدرسي على غرس ف 

هـــل . تعلمون ياأطفال، ماهي الكلمات األولى للجمهورية الفرنسية ؟:"...فأشاربالقول
بلد أين ال يوجد الملك، :"الجمهورية هي:" تعلمون ماهي الجمهورية؟ هناك من يجيبوني 

بلد كفرنسا، أيـن " هي " وال األمبراطور، وال سيد يعمل ما يريد على األطفال واألشياء
الجمهورية ". "ما هو؟ "هذا صحيح، ولكن يجب إضافة شيء".األمة تعين بنفسها الحكومة 

هي البلد أين كل السكان يجب أن يكونوا متعلمين ونزيهين، بهدف تعيين حكامهـــم، 
األكثرهم إضطالعا وتقديرا وإحتراما، وبدوركم ياأطفال، يجب أن تختاروا، النواب الذين 

رون رئيس الجمهورية،يجب أن تعلموا منذ الطفولة، وطوروا تفكيركم وقلبـكم، وإذا يختا
بقيتم في الجهل وفي الالنزاهة واللإلستقامة، فسيكون إختياركم سيئا، وشؤون األمة سوف 

إستخلص إرنست كما . )3("الجمهورية هي إرادة الشعب السيد. تسير بصفة سيئة
لتاريخ للتالميذ يهدف أساسا إلى ترسيخ فكـرة حب أن تعليم ا Ernest Lavisseالفيـس

أليس التاريخ  .)Les Gaulois)4أجدادكم هم الغاليون َّالوطنيـة في قلوب التالميذ، وأن
       .نعم موجه لفهم الحاضروإستشراف المستقبل. هوالموجـه

وعليه لقد غرست هذه القيم السياسية الفرنسية في ذهن فرحات عباس، وأصبــح 
 ها في مستقبل مساره السياسي، فنجده مثال يركزعلى قيم الجمهورية،وعلى إنتخـاب يتبنا

                                                           
(1)-Ernest Lavisse,Les récits de Pierre Leloi:lecture courante,morale,morale civique,cours  
     elementaire et cours moyen ,op.cit.,pp.117-118.  
(2)-Pierre Nora,op.cit.,p.103. 
(3)-Ernest Lavisse,Les récits de Pierre Leloi:lecture courante,morale,morale civique,cours 
     elementaire et cours moyen,op.cit.,p.175. 
(4)-Pierre Nora,op.cit.,pp..89-90. 
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وهذه .النواب الممثلين  للشعب في البرلمان، وعلى إعطاء دوركبيرللبرلمان والديمقراطية
القيم الغربية هي التي جعلته ذات مرة ينكرتاريخ الجزائر، ويطالب بقوة بالجمهوريــة 

  فضال عن تركيزه في مستقبله السياسي والنضالي على ضـرورة. على النمط الفرنسي 
  .تعليم الجزائريين الذين يتخبطون في األمية والجهل بشكل يسمح لهم بالنضج السياسي 

الحق في اإلقتراع يفتـرض :"وفضال عن هذا تم تلقين وتعليم مبدأ اإلقتراع بالقول
ات عباس كثيرا على ضرورة تعليم هذا،فقد ركزالزعيم فرح في.)1("علىالكل واجب التعلم

فإكتساب الزعيم فرحات .الجزائريين إلدراك حقوقهم السياسية بما فيه الحق في اإلقتراع
عباس للقيم السياسية؛كاإلنتخاب،وبنية البرلمان،والجمهورية في المدرسة الفرنسية والحقا 

 وجاك دونيس David Easton دافيد إيستونفي البرلمان الفرنسي، فإنه كما يرا كال من 
Jack denis 2(المؤسساتي-العقالني- قدأدرك السلطة الحكومية من خالل الطابع الشرعي(.   

لقد ترتب عن هذه القيم السياسية التي تعلمها وإكتسبها فرحات عباس أن ألح فـي 
نضاله السياسي والحزبي على السماح للجزائريين بممارسة حقهم السياسي على غـرار 

  .ربطه هذا الحق بالتعليمالفرنسيين، و
لقد أثرت هذه األفكارالسياسية في فرحات عباس، وجعلته يرتبط بفرنسا ويعبرعـن 

  !؟!والئه لها، وينفي وجود األمة الجزائرية
المجتمع الفرنسي تحكمه قوانين :"الكتاب المدرسي، للمساواة بالقولي ويشاردائما ف

متساوين في الحقوق،ولكن هناك تباينات  ينيوكل الفرنس. عادلة، لكونه مجتمع ديمقراطي
       . )3("وهذه الفروقات يمكن أن تزول.،والتي تعود إلى الطبيعة أوالثروة)أي الفرنسيين(بيننا

دفعه ألن يطالب في مختلف كتاباتــه  في المدرسة الذي تعلمه فرحات عباس َّإن
ات الفرنسية، علــى  الصحفية، ونضاالته الحزبية، وفي مختلف المطالب المقدمة للسلط

خاصة وأن المعلمين يعلمون التالميذ على إعتبار .المساواة بين الفرنسيين والجزائريين
وعلى أن التعليم يعمل على تلقين أن النظام السياسي .قواعداللعبة السياسية على أنهاعادلة

   .)4(يعمل على تحقيق مصالح الكل، وهوسوف يستمر إذا تم قبوله من قبل الكل

                                                           
(1)-Ernest Lavisse,Les récits de Pierre Leloi:lecture courante,morale,morale civique,cours  
     élementaire et cours moyen ,op.cit.,p.117. 
(2)-David Easton,Jack Denis,op.cit. ,p.47. 
(3)-Pierre Nora,op.cit.,p.102.  
(4)-Stuart B.Polansky,op.cit,p.494. 
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.  ضمن كتاب الفيس فكرة اإلقتراع العام لوضع حدللنزاعات السياسيةواإلجتماعيةوت
فإعتبرأن الثورات التي تمت سابقا لم تعد ضرورية اليوم، واإلقتراع العام أصبح بمثابـة 

وهذه الفكرة وجدت صداها لدى فرحات عباس أثناء نضالـه  .)1(مصدرالشرعية السياسية
الفرنسي وبعد إستقالل الجزائر،حيث ركزكثيرا على اإلعتدال السياسي في فترة اإلستعمار

كماأشيرفي هذا الكتاب أن فرنسا كان يحكمها لمدة قرن . واإلصالح، وعلى تجنب العنف
 .)2(الملك،واليوم هي جمهورية، والفرنسيين يحكمون أنفسهم بأنفسهم

فرنـسا،  فكرتين أساسيتين هما؛حب Ernest Lavisseقد تبنى كتاب إرنست الفيسو
الحرب هي عمـل َّفمن خالل هذا الكتاب يدرس المعلمون التالميذ أن. وكراهية الحرب

وبالمقابــل . تنشرالخراب والخوف، والجوع، وتدميرالمدن والقرى، وقتل الناس سيء،
. المفاوضة والمصالحة يمثالن البديل الجيد والعادل للدول المتحاربة َّأن -للتالميذ - يبين

الميذ الوالء للوطن فرنسا، وهذا من خالل النشيد الوطني الفرنسي؛ كنشيـد كما يبين للت
األخوة، : م والمتمثلة في1789، وفق تعاليم الثورة الفرنسية لعام"األخوة"، ونشيد "المقاوم"

بعد أن تصبح الوسائل  الحرب كآخرحل قد يلجأ إليه،َّويبين أيضا أن. والمساواة، والحرية
            .)3(غيرمجدية السلمية

فأفكارهذا الكتاب وجدت تجاوبا كبيرا لدى الطفل فرحات عباس، إذ لم تكن مواقفه 
  .    ثورية، بل كانت دائما مواقف سلمية، فكان ينبذ اللجوء إلى العنف والثورة

إذا،لقد تمكنت المدرسة الفرنسية من التأثير على فرحات عباس، مماجعله يحمل في 
لمها في المرحلة التعليمية اإلبتدائية، فغرست المدرسة في فرحات المستقبل األفكارالتي تع

عباس المعتقدات المتعلقة بالنظام السياسي الفرنسي، ومحاسين الحضارة الفرنسية، وإبعاد 
التطرف والالتسامح، كما أججت فيه مشاعرحب فرنسا واإلرتباط بها، وهذا منذ بدايـة 

خالل كتابات الفيس، أداة أساسية لتلقيــن  مشواره السياسي، كما شكلت المدرسة، من
الجمهورية،والديمقراطية،والحرية، :فرحات عباس مجموعة من القيم السياسية الفرنسية ك

  م، إعتبرفرحـات1926ولهذا في عام. والعلمانية والتي كونت في النهاية مبادئه السياسية
  .!!رنساالحضارة، ويجب أن يرد جميل فcolonisé intime"مستعمروفي"عباس نفسه

                                                           
(1)-Pierre Nora,op.cit.,p.102 
(2)-Ibid. ;pp..89-90. 
(3)-Jaques et Mona Ozouf , " Le théme du Patriotisme dans les manuels primaires " ,  Revue 
     Mouvement social,France,numéro 49, octobre-decembre 1964,pp..15-21.   
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  فيفــري 23الصادرة في Entente"التفاهم"بنفسه في إفتتاحية جريدة  و يقول أيضا
إن نخب األهالي وجدت في الكتابات المدرسية الكلمات المعبرة؛ كالعدالـة، "؛ )1(م1936

ويوجد وراء هذه الكلمات أفكارفرنسـا ". والمساواة، واألخوة، وفرنسا، واألمة، والوطن
 .!!!وكان يؤمن إيماناكبيرا بذلك. والثورة وحقوق اإلنسان، والدفاع عن الحرية الدائمة

لذا سمحت المدرسة لفرحات عباس بإكتشاف مجموعة من المفاهيم؛ كالديمقراطيـــة، 
وسمحت المدرسة أيضا بتطويرالوعي لدى الفرد .واإلنتخاب، والمساواة، والحرية الفردية

فعملية التحول السياسي تتم في المدرسة َّاجبات،ومن ثمكمواطن في المستقبل له حقوق وو
وكل هذا للحفاظ علـى .)2(أين يوجد مجموعة من الزمالء التالميذ والثانويين والجامعيين

النظام وإحترام القانون والسلطة، وترسيخ التقاليد الوطنية وخلق الوالء للنظام بتقبـــل 
  .معاييره

نخبا متعلمة، ففي الوقت نفسه أدت إلى القطيعة وإذا كانت المدرسة الفرنسية كونت 
إذ بعض السكان الجزائريين، ومنهم فرحات عباس،أصبحوا  .الحضارية والقطيعة اللسانية

اليتقنون اللغة العربية، وبالمقابل يتقنون اللغة الفرنسية بإعتبارها لغة التدريس الرسميـة 
ة فرحات عباس مع الجماهيــــر والوطنية، ولغة العلم، وهذا ما كان له أثرفي عالق

  .العامة الجزائرية
كما ساهمت المدرسة الفرنسية في جعل فرحات عباس يقتنع فيما بعد بالتمايزبيـن  

      ،)3(فرنسا الجمهورية والحضارة وبين مجتمع المعمرين المهيكل إجتماعيا في الجزائــر

الدرجة الثانية، ومن جهة ثانية  الجزائريين من" األهالي"فمن جهة األشخاص المتمثلين في
  .المواطنين المتمثلين في المعمرين
كل المستقبل السياسي للنخبة، وكل :"...Jacques Morelويقول الباحث جاك مورال

ويبدولنا فعال أن المدرسة . مواقفها المتخذة مرتبطة إرتباطا وثيقا بالتعليم المتحصل عليه
تولي أهمية كبيرة لتكوين هؤالء لكي يصبحــوا الفرنسية من خالل طاقم معلميها كانت 
وبدون وعي أو بطريقة غيـر  - وفي نفس الوقت. مواطنين فرنسيين صالحين، وجيدين

                                                           
(1)-Entente , 23-02-1936,p.2 . 
(2)-James C.Davies,"The Family's Role in political socialization",The Annals of the Ameri- 
     can Academy of Political Science,USA,cccLxI september1955,pp..15-16.  
(3)-Amicale des anciens instituteurs et instructeurs d'Algérie et le cercle d'Algérianiste prés-     
     entent :1830-1962 des enseignants de l'Algérie se souviennent de ce qu'y fut l'enseigne-  
     ment primaire,op.cit.,p.235.        
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ففي كل مراحل الطـور . كانت تغرس فيهم بذورالتمرد والعصيان ضد فرنسا - مباشرة
 .)1(التعليمي المدرسي، كانت فرنسا تمثل الشرعية والمشروعية والتحضر

هذا يرى الباحث والمؤرخ محمد حربي أن اإليديولوجية الكولونيالية لهـــا  وفي
جذورها العميقة في التقاليد الثقافية األوروبية، وهذا مانجده في الكتابات المدرسية، وفي 

فإذا قرأناخطاب جول فيري، والكاردينال الفيجري، وغي مولي، وديغول، . كتب التاريخ
  . )2(م حول الجزائر لها بصمات مشتركةوموريس توريز، نجد أفكاره

تلقين هذه القيم السياسية واألفكارتمت في فترة الطفولة التي هي الفترة الحاسمة  َّإن
تعد  13إلى  9، فالسنوات Fred. I.Greensteinإغرينشتاين .فحسب ف. في حياة اإلنسان

نيا من جانـب النفسي، وثا-مرحلة حاسمة في جانبين؛ أوال من جانب التطوراإلجتماعي
وهذين الجانبين في علم النفس التحليلي يمثالن سنوات الكمون أومرحلة . التنشئة السياسية

، 10ماقبل البلوغ، وفي السنوات الخمسة األخيرة من التعليم اإلبتدائي، أي تقريبا في سن
 فينتقل الطفال من الجهل القريب للسياسة الذي يتمتع به الكبارإلى الخصائص الواضحـة

ففرحات عباس، على غرارزمالئه التالميذ،كان كالصفحة . )3(بالوعي السياسي لدى الكبار
  . البيضاء في هاته المرحلة، يكتب فيها المعلم الفرنسي ما يشاء

فالتعليم المدرسي يعد من أهم الوسائل التي تسمح لمجتمع ما أن يحافظ على قيمـه 
الرأس المال الثقافي لعالم اإلجتماع بيـار وحسب نظرية . الحضارية والثقافية والسياسية

، فاللتعليم وظيفة إجتماعية، حين تستخدمها القوى اإلجتماعيـة Pierre Bourdieuبورديو
ودائما حســـب . المسيطرة كأداة لفرض سيطرتها اإلجتماعية والسياسية في المجتمع
وإستمرارعالقــات بياربورديو، فإن القوى اإلجتماعية المسيطرة لها مصلحة في بقاء 

فهي ال تلجأ إلى العنف فقط لتجسيد سيطرتها، بل تلجــأ . السيطرة القائمة في المجتمع
وهذا بغرض فرض هيمنتها على . )4("العنف الرمزي"أيضا إلى نوع آخرمن العنف، وهو

فالمدرسة .ويتم هذا من خالل النشاط التربوي والبيداغوجي.الطبقات اإلجتماعية المقهورة
                                                           

(1)-Emile Hazan,"Instituteur du Bled"dans amicale des anciens instituteurs et instructeurs      
    d'Algérie et le cercle d'Algérianiste présentent:1830-1962 des enseignants de l'Algérie se  
      souviennent de ce qu'y fut l'enseignement primaire ",op.cit.,p.257.                                                 
(2)-Mohamed Harbi ,la guerre commence en Algérie,op.cit.,p.93.     
(3)-Fred. I.Greenstein, Children and politics,USA:Yale University Press,1965,p.1.   
(4)-Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron,La Reproduction:les élements pour une théorie  
     du systéme de l'enseignement,France:éditions de Minuit,1970,pp..10-12.                            



 - 166 -  

رت وسيلة في يد اإلدارة اإلستعمارية لضمان سيطرتها الثقافية والفكروية والسياسية إعتب
  .   على الجزائريين المستعمرين

وبإعتبارأن مجال الثقافة هومجال إنتاج وتوزيع رأس المال الثقافي الذي تطمــح 
يـــع القوى المهيمنة السيطرة عليه، فإن النظم التربوية هي التي تحافظ على بنية توز

  وإستهالك رأس المال الثقافي في المجتمع، وتعيد إنتاج عالقات التفاوت اإلجتماعـــي
 .)1(والسيطرة الطبقية

ويتمثل العنف الثقافي في مجال التربية في فرض ثقافة النخبة في تطبيق المناهـج 
ـل وفي شكل المعاني والرموزالتي توجه وتسيطرعلى العم. التعليمية، وأساليب التدريس

  . )3(وهذه الثقافة تنقل بطريقة سرية والشعورية )2(الدراسي
فالتعليم السياسي يشكل األساس في سيرة المدرسة، وتعد صورالكتب ونقل الرسائل 
السياسية، ونماذج السلوك السياسي للمعلمين بمثابة الإلتجاهات المعيارية لألفراد تجــاه 

دورا أكثر تناسبا وتناسقا من دوراألم ، ويحكم  فالمعلمين لهم. )4(النظام السياسي والسلطة
  .)5(عليه من قبل األخرين في التعليم من خالل األدوارالعلمية التي يؤديها، وهويعد وسيطا
. بين السلطة واألطفال حيث يقوم بنقل المضمون التعليمي المدرسي الذي تقرره السلطـة

، "األهالي"ن أصل يختلف عن أصلخاصة وأن هؤالء المعلمين في غالبيتهم العظمى هم م
وتنقصهم المعارف عن الثقافة األصلية لألطفال، وهم غيرجذابين لها، أي للثقافة األصلية 

. كما أن مضمون البرنامج المدرسي ليست له عالقة بثقافة السكان المحلييــن. لألطفال
نة باألسرة ، فكل هذه العوامل تجعل الطفل، خاصة مع النظام المتشدد في المدرسة مقار

ويصبح الطفل متكيفا مع المعلم والمدرسة، ومنعزال  يندرج ضمن  نصائح وأوامر المعلم،
ففرحات عباس تقبل قيم وتوجهات المدرسة، والمعلم حتى أنـه  .)6(عن مجتمعه األصلي

                                                           
(1)-Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron,La Reproduction:les élements pour une théorie 
     du systéme de l'enseignement,op.cit.,pp.46-48. 

  .157-156.،صاملرجع السابق الدكرل السكر،عاد-  (2)
(3)-Pierre Bourdieu,les Héritiers,op.cit.,p.34                                                                           
(4)-stuart B.Polansky,op.cit.,p.494. 
(5)-Kaspar D.Naegel,"Clergymen,teachers,and psychiatrists:a study in roles and socializat- 
     ion", The Canadian Journal of Economics and Political Science,Canada,volume22,numb- 
     er 1,February 1956,pp..54-62. 
(6)-Patricia Draper,"Comparative studies of socialization",Annual Review of Anthropology,  
     USA, volume 3, 1974,p.267. 
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ذهب إلى القول أن المدرسة والكتب المدرسية تمثل فرنسا كرمزللحرية، وتنسي جـرح 
  .وتربط األفراد بالثوريين الفرنسيين وبؤس الدواوير

كما أن المعلمين غرسوا في الطفل فرحات عباس وبعمق كبير قيم الجمهوريــة، 
وقد تأثرفرحــات . وهذا رغم العنصرية والسخرية التي كان يتعرض لها في المدرسة

وإذا ، (*)عباس كثيرا بمعلمه محيو، الذي غرس فيه قيم الجمهورية، وكان مثاال يقتدى به
. ناشرا للحضارة  فيهاَّالمعلم ماهو إالَّكانت المدرسة تعتبرمنزال للحضارة الفرنسية، فإن

مع الحرص على إحترام المعتقدات الدينية اإلسالمية لألطفال المسلمين، وعدم خلـــق 
 . المعلمين العسكريين األوائل بعداإلحتالل الفرنسي فشلوا في ذلكَّالعداء معهم،خاصة وأن

  
  عن المدرسة فماذا عن دور النخبة الحزبية؟   هدا   

  

ضال عن تأثيرالمدرسة الفرنسية،نجد أن فكرة النخبة قد القت صدى كبيرا عنـد  فف 
فاإلنسان كائن إجتماعي يعيش في محيط، وهو في حاجة لألخريـــن، . فرحات عباس

  ل فيكوتسكـيوفي هذا يقو. وينضج عقله من خالل إقامة وتمتين العالقات مع اآلخرين 
Vygotsky":أرقى األعمال التي نقوم بها تنشأ فعال من التفاعل مع اآلخرين واإلختالط َّإن

بهم في أي عمل وفي أي تطورحضاري يبدو في صورتين، األولى على المستـــوى 
فاألفراد يكونون األفكار ويناقشونها، ويعبرون . اإلجتماعي والثاني على المستوى الفردي

  .)1("هات النظرحول قضايا معينة،فقد يتفقون حولهاوقد يختلفونعن مختلف وج
عملية مجتمعية أخرى عبــــر :"وحسب عالم السياسة موريس ديفيرجيه،هناك 

فهذه المجموعات تحظى بمكانة . المجموعات العفوية مثل رفاق الحي والقرية والمدرسة
. معاييروقيم وأدوارخاصة هامة في حياة الفرد، فهي تشكل جماعات حقيقية مستندة إلى 

  وفي داخل هذه المجموعات ينقل الولد واألدوارالتي تعلمها في العائلة أوالمدرسةأوالبيئـة
  وغالبا ما تظهرمجموعات السن في أعين أعضائها بمثابة المجتمع الحقيقي الذي يعيشون 

                                                           
  .هو معلم إنتقل من منطقة القبائل للتدريس يف الطاهري، وهو من املعلمني األوائل من السكان اجلزائرين يف مدرسة املعلمني ببوزريعة-  (*)

  قربة العاليــة،م، على الساعة  احلادي  عشر ونصف ، مب2005ديسمرب24، يوم السبت يف حوار معه، نسيم عباس يف حوار معه-          
  .مبناسبة إحياء ذكرى وفاة فرحات عباس           

  . 56 ،ص2000دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع،:،األردن1،طاملدرسة وتعليم التفكريحممد عبد الرحيم عدس، -  (1)
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    .)1("فيه بطريقة صحيحة
حفيد األميرعبدالقادرالجزائـري،  (*)باألمير خالد -إلى حد ما- لقد تأثرفرحات عباس

، ورفـــض )Saint Cyrسانت سير(الذي تلقى تكوينه العسكري في المدرسة العسكرية
م، 1913وقد بدأ اإلتصال بالشبان الجزائرين في الجزائرفي عام.تقمص الجنسية الفرنسية

  .   أستدعي إلى الجيش الفرنسي في الحرب العالمية األولى َّولكن مالبث أن
م، وبدأ نشاطـه 1919إنتهاء الحرب العالمية األولى، إستقرفي الجزائرفي عام ومع

السياسي من جديد مع الشبان الجزائريين،وقدتسلم قيادة الحركة بعد أن تركها إبن التهامي 
  .  )2("وجماعته

تجنيدهم من ضمــن َّوالشبان الجزائريون يمثلون جماعة إجتماعية قليلة العدد، تم
: وهي نخبة فرنكوفونية، من تجمـع. اعية التي نشأت في الدائرة الفرنسيةالفئات اإلجتم

جماعة البورجوازية، العقارية، والتجارية، والحرفية، وكذا المتحضرين أوالمتمدنيــن 
           .الذين دخلوا المدرسة الفرنسية وتمكنوا من تولي بعض الوظائف العليا

يشغلونها، المكانة اإلجتماعية التـــي ومايجمع هؤالء، فضال عن الوظائف التي 
يحتلونها مقارنة بالجماهيرالكبيرة من األهالي الجزائريين الفالحين والبؤساء، زيادة على 

تطبيقهاعلى المجتمــع  َّتبنيهم لقيم الحضارة، والتطور، والعقالنية، والتحديث، ومن ثم
  . الجزائري، لكي يسايرالمجتمع الفرنسي

جزائريين من الثقافتين الفرنسية والعربية، وإعتبروا أنفسهـــم وقد أخذ الشبان ال
منتمين إلى فئات إجتماعية متميزة بالدينامية والحركية بفعل إحتكاكهم بالمعمريـــن 
ودخولهم المدرسة الفرنسية، وبالمقابل األفراد اآلخرين مازالوا متمسكين بالعـــادات 

لمكانة اإلجتماعية التي يحظون بها والوظائــف فإنطالقا من ا. والتقاليد وإرث األجداد
التي يتولونها، طالبوا بإحتكارالعمل السياسي لألهالي الجزائريين، وتمثيلهم، وتوجيههـم 
على أساس أنهم يملكون الرأس المال الثقافي المتمثل في العلم، وإتقان اللغة الفرنسيـة، 

  .   الجزائريين األميين  مقارنة بالسكان
                                                           

 .105 ،ص،املرجع السابق الذكرموريس ديفرجيه- (1)
  ادة ـوكذا شه.م،باجلزائرالعاصمة على الساعة اخلامسة مساءا2003-12- 30يوم  ء خاصيف لقا،)إبن فرحات عباس(شهادة حليم عباس-  (*)
  . م،على الساعة العاشرة صباحا2004-01- 26معه مبرتله باجلزائر العاصمة،يوم الثالثاء يف لقاء خاصاملناضل الكبريعبداحلميد مهري،     
    .60 ،صاملرجع السابق الذكر أمحد اخلطيب،-  (2)
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  لشبان الجزائريون أنه بإمكان إدماج السكان الجزائريين في المجتمــــع وإعتبرا
من خالل المدرسة، والجيش، والمصنع، واإلحتكاك  -في المجتمع المتطور - الفرنسي

وبالمقابل فصلها عن القوى المعارضة والمقاومــة .بالمعمرين واألوروبيين والفرنسيين
  .لقبلية والدينية والتمسك باألصالةللتطويروالتحديث والعقالنية، كالروح ا

فالشبان الجزائريون يشكلون نخبة عصرية وفرنكوفونية، تلقت التكوين في المدرسة 
الفرنسية، وتولت وظائف التعليم واإلدارة والتجارة،وإندمجت في هياكل النظام الرأسمالي 

في إطارالنظـام وعليه فهم ينتمون إلى فئات جديدة نشأت . كالتجارة والملكيات العقارية
وقد عبرهؤالء عن والئهم للنظام الفرنسي، بقصد الحفاظ على مكانتهـــم . الكولونيالي

  .  اإلجتماعية وإمتيازاتهم
فقد تمثلت أساسا في المطالبة بتمثيل األهالي . )1(أما عن مطالب الشبان الجزائريون

 عـام إذ حتى.ي الجزائرالجزائريين في البرلمان الفرنسي بنفس عدد النواب الفرنسيين ف
م المتعلق باإلصالحات التي قامت بهــا 1919فيفري  4تاريخ صدورقانون  –م 1919

فرنسا لصالح الجزائريين كمقابل قبول األهالي الجزائريين للتجنيد العسكري اإلجبـاري 
كان التمثيل السياسي للجزائرعلــى  -في الجيش الفرنسي خالل الحرب العالمية األولى

ستوى الفرنسي مقتصرا فقط على النواب الذين إنتخبهم الفرنسيون، فلم يكن هنـاك الم
أما على المستوى الجزائري، فتوجد المندوبيات المالية التي . أي ممثل للسكان المسلمين

تمثلت مهمتها في التصويت على الميزانية، وهي ترتكزعلى تمثيل المصالح اإلقتصاديـة 
  . وليس بناء على التمثيل السياسي للسكان الجزائريينللمعمرين لمختلف الفئات 

 :كما طالب الشبان الجزائريون بالمطالب اآلتية، وبمطالب أخرى

  .إلغاء القوانين اإلستثنائية -      
  "األهالـي"المساواة في الخدمة العسكرية، وفي الحقوق والواجبات بين  -      

  .الجزائريين واألوروبيين        
  .حرية التعليم وإجباريته على الجزائريين -      
  حق الجزائريين في تقلد جميع المناصب دون تمييزبين األوروبييـــن -      

  .والسكان الجزائريين        
                                                           

      .139- 138 ،صاملرجع السابق الدكرحرب اجلزائر وثورهتا، :حات عباس،ليايل اإلستعمارفر - (1)
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.                                                           حرية الصحافة والتعبير -      
 .)1(تطبيق القوانين اإلجتماعية على السكان األهالي -      

وقد تمسكت حركة الشبان الجزائريين بالوجود الفرنسي، وفي المقابل إعتقـــدوا 
وفي هذا عارضــــوا . بإمكانية اإلندماج التدريجي للجزائريين في المجتمع الفرنسي

السياسـة َّكماأن. األقلية األوروبيةاإلجراءات اإلستعمارية التمييزية المرتكزة على تفوق 
  . التي تبنوها كانت قائمة على رفض قانون اإلنديجينا

عموما لقد ركزت حركة الشبان الجزائريون على المطالب اإلصالحية، وهذا ضمن 
النضـــال َّوعلما بأن. تطبيق النظام الفرنسي اإلندماجي، ولصالح السكان الجزائريين

ترك صدى لدى الزعيـــم  -وبقيادة األميرخالد -لهؤالءالسياسي اإلصالحي السلمي 
فرحات عباس،خاصة من حيث المطالب السياسية، واإلقتصادية، واإلجتماعية اإلصالحية 
  .التي طالب بها، وكذا المطالب اإلندماجية،ناهيك عن نضاله السياسي السلمي واإلعتدالي

بالمنتخبين الذين إحتـك وبجانب هؤالء الشبان الجزائريون، إرتبط فرحات عباس 
بهم، فبمجرد وصوله إلى مدينة سطيف، ومزاولته مهنة الصيدلة، بدأ ينشط في الحقــل 

فإنضم إلــى . السياسي متأثرا بالدكتورمحمد بن جلون الذي لفت إنتباهه وزادت شعبيته
 ولقد أحس المنتخبون السكان، خاصة المستشارين البلدين بضـرورة. إتحادية المنتخبين

تنسيق نشاطتهم وتوحيد صفوفهم كرد فعل للحركات األوروبية في الجزائر،وبالخصوص 
  .)2(م1927تجاه جمعية رؤساء بلديات الجزائرالقوية، فكان أول مؤتمرلهم في

إنشاء إتحادية المنتخبين من قبل البورجوازية اإلسالمية الجزائرية، المتكونـة  َّإن
  تعبيرعنَّ، والمتمدنين المفرنسين والمعربين، ماهوإالمن المالكين العقاريين، وكبارالتجار

والذي كانت . )3(م1926ذعروخوف هذه البورجوازية من نشأة نجم شمال إفريقيا في عام 
  .   مطالبه قوية ال لتحريرالجزائر بل وكل المنطقة المغاربية

أصلهم  وتعد إتحادية المنتخبين بمثابة إستمرارية لحركة الشبان الجزائريين، كما أن
  .-أي بين الشبان المسلمين وإتحادية المنتخبين-.اإلجتماعي وتكوينهم هونفسه

                                                           
(1)-Mahfoud Kaddache,Histoire du Nationalisme Algerien,op.cit.,pp..92-96.                              
(2)-_______  ________,Djilali Sari,op.cit., pp..26-27. 
(3)-Amar Ouerdane,La Question  Bérbére dans le mouvement national Algérien1926-1980,  
   Alger:éditions Ijtihad,1993,p.48.        
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ـن ـوقد كان المنتخبين المسلمين يمارسون في ظل مؤسسات الجمهورية العديد م       
، )كالمجالس البلدية،والمجالس العامة،وغرف التجارة والفالحة(الوظائف السياسية التمثيلية

وهاته الوظائف، التي تولتها هذه البورجوازيـــة . رية واإلقتصاديةوكذاالوظائف اإلدا
الناشئة،سمحت لها بإنتقاد الالمساواة والالعدالة والفروقات القائمة في النظام اإلستعماري  

وإعترفت إتحادية المنتخبين لفرنسا أنها حاملة قيم الحرية، والديمقراطيــــة، . القائم
  . والجمهورية

وظائفهم اإلدارية طالبوا بإدماج المجتمع الجزائري في المجتمـــع  وإنطالقا من
  . الفرنسي، ومنح المواطنة لألهالي الجزائريين

  :وقد أعاد المنتخبين المسلمين نفس برنامج األمير خالد، فركزوا في مطالبهم علـى
  .تمثيل األهالي الجزائريين في البرلمان الفرنسي -      
  قانون اإلنديجينا،النظام الخاص المفــروض( لغاء النظام الخاصالمطالبة بإ -      

).                        على الجزائريين المسلمين الذين يريدون الذهاب للعمل في فرنسا        
  ة في الخدمة العسكريـة، كالمساوا( المطالبة بتطبيق القانون العام في الجزائر -      

  وتطبيق القوانين اإلجتماعية التي يستفيد منها األوروبيين فقط والمساواة فـي         
  .)1( )الشغل         

  
فلم يشرالمنتخبون أبدا إلى إستقالل الجزائر، بل عبروا فقط عن المطالب القانونيـة 

  .)2(إلندماجفي النظام الفرنسي القائم، وبالتركيزعلى المساواة وا
 َّم، إعتقد المنتخبــون أن1930وفي إحتفال الذكرى المئوية إلحتالل الجزائر في

الوقت قد حان لتذكيرفرنسا بوعودها والخاصة بتحريراألهالي الجزائريين في اإلطــار 
الفرنسي،فعبروا عن والئهم الكامل لفرنسا آملين الحصول على بعض الحقوق لصالــح 

ولكن إعتدالهم لم يسمح لهم بالحصول على أي شيء هام، فبقيــت . األهالي المسلمين
  فرنسا صامتة إزاء مطالبهم ، لكونها كانت منشغلة بالجزائرالفرنسية أكثرمن إنشغـاالت

فضال عن إنشغالها بالصعوبات اإلقتصادية الناجمة عن األزمـــة . السكان الجزائريين
  .اإلقتصادية العالمية

                                                           
(1)-Mahfoud Kaddache, Djilali Sari, op.cit.,pp..26-27 
(2)-Amar Ouerdane,Ibid.,p.48.                                                                                                     
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  س إلى إتحادية المنتخبين لما كان صيدليا في مدينة سطيف ،نضم فرحات عباوقد إ 
وطمح للعب دورثاني هام بعد شخصية بن جلون، وتمكن من فرض نفسه ضمن أحــد 

وتحت غطاء اإلتحادية، كمستشارعام لمدينـــة . العناصرالهامة في إتحادية المنتخبين
  .  حترف النشاط السياسيمندوب مالي، بدأ ي َّسطيف، ومستشار بلدي لنفس المدينة، ثم

وقد قدم خاللها فرحات عباس، برنامجه الخاص بتحريرالشعب الجزائــري من  
  .خالل سياسة المراحل، واإلندماج والتي يعد أحد المدافعين عنها

وقد تقاسم فرحات عباس مع بن جلون نفس المبادئ اإلعتدالية، كما تبنى مبــادئ 
وأراد بذلك على غرارنخبة المتحضرين والمتمدنين . اإلصالح في إطار سياسة اإلندماج

إستعمال يافطة شعارالجمهورية، والنظام الديمقراطي الفرنسي لتحسين وضعية السكـان 
  . ؟!الجزائريين، والنضال والمطالبة ضمن القانون الفرنسي

وبجانب النخبة الجزائرية، فقد كان للنخبة الفرنسية تأثيرعلى فرحات عباس، وذلك 
فترة الدراسةالجامعية، وكذا أثناء العهدة اإلنتخابية في المندوبية المالية وفـــي خالل 

- الذي كان فاعال في الحكومة العامــة F.M.Miranteميرانت.ف م. البرلمان الفرنسي
تعرف بفرحات عباس وإنجذب له فرحات عباس،فعرفه بأشخاص -كمديرللشؤون األهالي

نخبة ساهمت في غرس مجموعة من القيم السياسية في فال.  )1(آخرين وأعطى له النصائح
فرحات عباس كاإلعتدال، خاصة وأن جماعات الرفاق تحتل مكانة هامة في مســـار 

يرى أنه من الضـــروري  William M.Chandlerشاندلر. فوليام م. التنشئة السياسية
يدة التي تحل محل اإلشارة لألثارالتي تتركها جماعات الرفاق، فهي تمثل المجموعة الوح

العائلة، لكون التفاعل يتم بصفة مباشرة، من خالل النقاش مع الرفاق، مع تقدير آرائهـم 
فهي تمنح شكال عاطفيا .الخاصة مباشرة، مما يجعل هذه المؤسسة تمتلك آلية قوية للتعليم

وواسع ودائم لإلتصال، إلى درجة أنه يصل إلى حد التأثير واإلقناع، بالخصوص مــع 
ففي هذا، يرى هــــاري . )2(إنتشارفيها لمعاييراإلحترام المتبادل، والمساواة، والحرية

  اإلتجاه والسلوك الديمقراطي يتم إكتسابه عن طريق التنشئة َّأن Harry Ecksteinإكشتاين 

                                                           
(1)-Jean Lacouture,op.cit.,p.269. 
(2)- William M.Chandler,op.cit.,pp..691-689.  
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  .        )1(السياسية بفضل جماعة الرفاق أين تكون العالقات السلطوية ديمقراطية
وبجماعة النخبة الذيـن  ،(*)رحات عباس كثيرا بالشبان الجزائريينوهكذا، فقد تأثرف

وقــد . وتبنى مبدأ اإلعتدال، وطابع اإلصالح المستمد من المدرسة الفرنسية. إحتك بهم
إزداد إعتداله معهم من جهة، كما إكتسب معهم تجربة سياسية كانت بمثابة رأس مــال 

جعله يستخدم كل هذا اإلرث في نضالـــه  سياسي بالنسبة له من جهة ثانية، وهذا ما
السياسي وفي بلورة برنامج الجمعيات السياسية التي قادها، كمطلبه السياسي المتعلــق 
باإلندماج، وإصالح أوضاع األهالي الجزائريين اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسيـــة 

  . الخ...والتعليمية، وإلغاء قانون اإلنديجينا
وتسمح للفرد من أن ،منح وتغرس في الفرد مجموعة من األفكارفجماعة الرفاق ت

فتتم تنشئة األفراد .يتقاسم نفس المكانة والروابط، إذ األفراد يتبنون وجهات نظرزمالئهم
األعضاء في الجماعة من خالل تشجيعهم والضغط عليهم لكي يتكيفوا مع التوجهات 

ويعدل من سلوكه بشكل يجعله مقبوال واألساليب المقبولة من قبل الجماعة، فيغيرالفرد 
منظمة تجمع مجموعة ففي ظل إتحادية المنتخبين، ك. )2("من قبل الجماعة التي ينتمي إليها

من الشبان الجزائريين،ذوي التعليم الجامعي،ويجمعهم نفس اإلنتماء اإلجتماعي، ونفس 
ة ـــبورجوازي تمكن الزعيم فرحات عباس، بإنتمائه لعائلة. ونفس األهداف اإلهتمام،

من خالل المناقشة والمشاركة في أعمالها  ةودخوله للجامعة، من تطويرأفكاره السياسي
فهذه تعد على حد تعبيرجوديت . وفي بلورة األفكاروتبنيها) إتحادية المنتخبين(وإجتماعاتها

مثال للنضج السياسي، لكونها تسمح بالتعبيرالسياسي  Judith Torney-Purtaتورني بورتا 
  .  )2(الحر، والمشاركة في بلورة الخطاب السياسي للمجموعة

                                                           
(1)-William M.Chandler,op.cit.,pp..691-689.  

  ضات الشعبية، وتشكلت حركة وطنية حديثــةفاملدن إستخلفت األرياف يف النضال ضد التواجد الفرنسي باجلزائر، بعد قمع آخر اإلنتفا-  (*)
  وقد كانت بداية العمل السياسي نتيجة للمثقفني بالثقافة الفرنسية ، وكذا الصناعيــني. مببادرة من البورجوازية اجلزائرية الصغرية واملثقفة     
  .الصغار     

0,p.45.    ,France,éd.EPO,200l'intégrisme Algérie:les racines deSaid Boumama,-  
(2)-Gabriel A.Almond,Biingham Powell Jr,Comparative politics today:A World view,  
     Glenview,ILG.:Scott,Foresman and company,1988,pp..37-38. 
(2)-Judith Torney-Purta,"Psychological theory as a basis for political socialization research  
     individual's construction of knowledge",Perspectives on Political Science,USA, volume 
     24 , issue1,1995,p.33. 
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  :التأثيرات والتفاعالت الخارجية في تكوينهما السياسي -
  

ال شك أن العوامل أوالتأثيرات الخارجية قد ساهمت بقسط كبيرفي تكوين الثقافـة 
  .السياسية عند كل من الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس

مد مصالي، فقد جند إجباريا في الحرب العالمية األولـى، فالبنسبة للزعيم الحاج أح
وهذا رغم محاولة عائلته الحصول على عفو من لدن السلطات العسكرية الفرنسيـــة 

وأثناء أدائه الخدمة العسكرية بمدينة بوردوفي فرنسا، وجد أن هناك ظروفـا . المختصة
لجزائر،كحرية التعبيرالسياسي، سياسية وإقتصادية وإجتماعية مختلفة عن وطنه األصلي ا

وحرية اإلجتماع والتفكير، كما يسمح لسكان المستعمرات بممارسة المهن الحرة المختلفة 
وأما إجتماعيـا، . كالتجارة، فضال عن وفرة العمل وبأجورمختلفة عن مواطنهم األصلية

طالــة البَّالظروف اإلجتماعية هي أحسن بكثيرعما عليه في المستعمرات، حيث أنَّفإن
غيرمنتشرة بكثرة كما هوعليه في المستعمرات، بل كانت هناك الحاجة إلى اليد العاملـة 
الرخيصة، زيادة على تمتع العمال ببعض اإلمتيازات اإلجتماعية غيرالموجودة فـــي 

  .  أوطانهم األصلية
مشاركته في هذه الحرب، سمحت له باإلحتكاك بالفرنسيين من ناحيـــة، َّكما أن

ناهيك عن المالغشيين والفيتناميين وشعوب . خوانه التونسيين والمغاربة من ناحية ثانيةوبإ
المستعمرات األخرى التي إحتفظت بشخصيتها من ناحية ثالثة، وكان يسألهم عــــن 

وهذا ما جعل الرجل يعي جيدا الظاهرة . موطنهم، فيجيبونه بدون تردد باإلعتزازببلدانهم
  . لبلدان المغلوبة على أمرهااإلستعمارية في هذه ا

وعليه، فوسعت هذه الحرب من المجال الجغرافي واإلجتماعي للجزائريين، فلم يعد 
بل أصبحت هذه الحـرب . األمريقتصرعلى مستوى مجال القرية الواحدة، والدوارالواحد

اث كماأدت إلى إحد.تجمع الجزائريين من المناطق الشمالية،والشرقية،والغربية، والجنوبية
تحوالت في سلوكات، والممارسات والعالقات اإلجتماعية سواءا بين الجزائريين فيمــا 

فحدث بالتالي تحوال وتغييرا في عملية التفاعل اإلجتماعـي . بينهم، أو بينهم والفرنسيين 
  بين األجناس ، خاصة مع الذين أتوا من مختلف المستعمرات وكذا مع الفرنسيين الذيـن

                                                                                                                                                                                   
 



 - 175 -  

كما زادت هذه الحرب في التبعية المتبادلة في الهجرة لكون . ذين بالجزائريختلفون عن ال
  .فرنسا أصبحت قبلة العمل ومواجهة الفقروالجزائرإلستغالل الثروات

كما إكتشف الحاج أحمد مصالي خالل مرحلة الخدمة العسكرية التمييزالقائم بيـن 
  :ل في مذكراتهفيقو. الجزائريين، والجنود الفرنسيين" األهالي"الجنود 
  

  -كان لي زمالء فرنسيين في الجيش الفرنسي في رتبة ضباط" 

 سخطي وغضبي تجاه الالعدالة التـي الصف، وعبرت لهم عن

 إحتجاجات لـدى  وعبرت لهم عن إرادتي في تقديم. عانيت منها

  صف، أدركت- رتبة ضابط  يوبعد تعييني ف.السلطات العسكرية
  حيث كنت. الشهري مع الفرنسيينأنني ال أتقاضى نفس الراتب 

  سنتيم في حين الزميل الفرنسي فـي 50فرنك و 1أتحصل على
  فكتبت إحتجاجا لقائد فرقـة . فرنكات 7نفس الرتبة يتحصل على

   !!!وبعد شهرتحصلت علىالرد بالرفض...للجيش في بوردو18
  لكوني أنديجيني وال يسمح لي بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتـع

  .)1("رنسيينبها الف

   
فمن هذا أدرك الحاج أحمد مصالي الالمساواة المطبقة بين السكان الجزائريين 

". الحرية،والمساواة،واألخوة"والفرنسيين،رغم أدائهم لنفس المهام ورغم رفع شعارمباديء
  .كما بدأ يدرك اإلنعكاسات والنتائج الخطيرة المترتبة على تطبيق قانون اإلنديجينا

 َّإتصاله بالخارج من خالل الخدمة العسكري اإلجبارية، ومن ثم َّفإنوبجانب هذا، 
إقامته بفرنسا، جعلته يبتعد عن اإلطارالجغرافي المحلي، وعن الوسط الذي تعود فيــه 
حياته، وسمحت له بالمشاركة في أشكال أخرى من الممارسة، وبإدراك عالقات جديدة، 

وهذا . تحول في الذهنيةَّالسياسي، ومن ثم وثقافة جديدة، وإكتساب أشكال جديدة للنضال
  .رغم أن هذه لم تسمح للجزائريين بإكتساب صفة المواطنة

تأثيرا علــى  (*)وقد كانت لمبادئ ولسن األربعة عشرا التي ناد بها وودرو ولسن
السكان الجزائريين بصفة عامة، والحاج أحمد مصالي بصفة خاصة، فأصبحت محــل 

                                                           
(1) Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp.105-106.   

(*) – Woodrow Wilson )1856-1924.(  و هو من...أمريكي ة م، وهو رجل دول1929عام حتصل على جائزة نوبل للسالم يف  
  .وكان ينادي باألمن والسالم العامليني.. احلزب الدميقراطي       
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. نها تتطرق لحق الشعوب المستضعفة في تقريرمصيرها بنفسهاحديث عامة الناس، لكو
  .وحاول الزعيم الحاج أحمد مصالي توظيفها في بداية نضاله السياسي الطويل

لنجاح الثورة البلشفية،قد تركت أثارا كبيرة في نفوس الوطنييـن، َّوبجانب هذا، فإن
أراضيه، وتأميـــم بما قامت به من وضع حد للنظام القيصري الرأسمالي، ومصادرة 

وقد عملت العالمية الثالثة . األراضي التي تملكها العائالت الكبيرة ووزعت على الفالحين
وقد كان لهذا الحدث الدولي تأثيرا على الحاج أحمد مصالي  .)1(الحقا على نشرهذه األفكار

  . ريقيافي بعده الثوري، وهوما تجسد في تبني األفكاراليسارية في برنامج نجم شمال إف
وعند إنتهاء الحرب العالمية األولى، والقضاء على الخالفة العثمانية، أصبحــت 
هذه األخيرة محل تنافس بين مختلف القوى األوروبية للحصول على المجاالت الحيويـة 
لألمبراطورية العثمانية الواسعة، ففرنسا وبريطانيا كانتا تطمحا لوضع حد لألمبراطورية 

ستوى المشرق العربي وبعض أقاليم أوروبا الشرقية، في حين روسيــا العثمانية على م
وفي هذه الظروف ظهرت شخصية كمـال .كانت تطمح للسيطرة على مضيق البوسفور

أتاتورك الذي قاوم وقادالحرب ضد بلغاريا وبعض القوى األوربية األخرى من أجــل 
أهداف  اج أحمد مصالي، ولوأنالحشخصية  وربما هذا كان له بعض التأثيرفي. تحريربلده

مصطفى كمال أتاتورك في النهاية كانت لها بعد تغريبي وتحديثيي للمجتمع التركي على 
  . النمط األوروبي

وفي بداية مرحلة العشرينيات، قام الزعيم المغربي عبد الكريم الخطابي بحرب في 
مما جعل هـذه . اجبال الريف في المغرب ضد القوات اإلسبانية، وقد تمكن من هزيمته

الثورة كمصدرتهديد ألوروبا، فأصبحت بمثابة نمودج للشعوب اإلسالمية المستعمــرة 
فضال على أن هذه تمت في بلد له قواسم مشتركة  .)2("عامة، والحاج أحمد مصالي خاصة

    .أصبح كمصدرإستلهام في المنطقة َّمع الجزائر، ومن ثم
لجزائريين والتونسيين إلى عدم قبول تجنيدهم وقد دعا األمير عبد الكريم الخطابي ا

لمحاربته، خاصة وأنهم من جنس واحد ودين وعادات مختلفة، ودعاهم إلى حمل السالح 
وقـد . ضد الفرنسيين إلنقاذ األمة اإلسالمية من الذل والهوان للعيش في العزة والكرامة 

جزائريين، وذلك بمطالبتـه إستخدم عبد الكريم الخطابي الخطاب الديني إلثارة وتأجيج ال
                                                           

(1)-Marcel Merle,La vie internationale,France:Armand Colin,1963,pp..179-180. 
(2)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.133.                                        
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بإعالء كلمة اهللا ونصرة المسلمين،ومواجهة األعداء مع حثهم على إستغالل فرصة قيامه 
بالحرب لكي يقوموا بنفس العمل الثوري إلنقاذ البالد اإلسالمية وتحريرها، والتخلـص 

  .  وقد ساعد هذا في التقريب بين المهاجرين، وتعزيز حسهم الوطني.)1(من اإلستعمار

وقد كان أيضا للثورات التي تمت في المشرق العربي صدى كبيرا على الزعيــم  
 عام فنتيجة لما تقررمن مصائب بالعرب في مؤتمر سان ريموفي. الحاج أحمد مصالي

م، إحتلت فرنسا سوريا، وسيطرت بريطانيا على العراق وفلسطين، وقامت عـدة 1920
بعد الحرب، والتي رسمت خطوطها القـوى  ثورات لإلحتجاج على التسوية التي تمت

فحدثت صدامات في سوريا بين مجموعة . العظمى المنتصرة في الحرب العالمية األولى
ولكن هذا . هؤالء من إخماد هذه الثورة َّمن الثوارالمتطوعين والقوات الفرنسية، وتمكن
ذ بمجرد اإلعالن ونفس األمربالعراق،إ. زاد من شدة مقاومة السوريين لإلنتداب الفرنسي

عن مقررات سان ريمو،قاد رؤساء القبائل الثورة،والتي ضمت الشيعة والسنة، وإنتشرت 
لقد أيقظت هذه األحداث الحس القومي الوطني لدى الحاج أحمد .)2(الثورة في كل العراق

  . مصالي، وتبلورت فكرة الحرية، والوعي السياسي لديه
مي في المشرق العربي،بقيادة جمال الدين وماأثرفيه أكثرهوحركة اإلصالح اإلسال

  .  )3(األفغاني وفكرته حول الجامعة اإلسالمية، فضال عن دورالكواكبي، ومصطفى كامل
لجأ إليها خوفا من اإلضطهاد السياسي الفرنسـي َّوأثناء تواجده في سويسرا،بعدأن 

يج الحركــات له ولزمالئه، إلتقى باألميرشكيب أرسالن الذي لعب دورا كبيرا في تأج
 Charles. Andreفإعتبرالمؤرخ شارل أندري جوليان.التحررية في العالم العربي اإلسالمي

 Ageron  كان يعطي تعاليم ونصائح للدول اإلسالمية المطلة علـى  أنه لمدة ثمانية عشر
وقد قال الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة في هذا الشـأن . البحراألبيض المتوسط

 َّأن"الشخصية المرموقة في الوطن العربــي:لألميرشكيب أرسالن" مقال مخصصفي 
  شكيب أرسالن كانت له شعبية كبيرة في تونس وضمن مناضلي،أي مناضلي الرئــيس

                                                           
  .30 ، صاملرجع السابق الذكرحممد قنانش وحمفوظ قداش، -  (1)
  دار العلم للماليـني،:،بريوت)ناصر الدين األسد وإحسان عباس:ترمجة(،3،طتاريخ حركة العرب القومية:يقظة العربجورج أنطونيوس،-  (2)

  .431-428 ص ،1969      
  :أنظر أكثر – (3)

  ، املركز الوطين للدراسات والبحثجملة املصادرحول حركة اإلصالح اإلسالمي واجلامعة اإلسالمية يف القرن التاسع عشر، "مجال قنان،-         
  .65-15 ،ص2005، عدد خاص،السداسي األول 11م، العدد 1954يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب          
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  . )1("الحبيب بورقيبة

فقد كان شكيب أرسالن رمزا لمقاومة الشعوب اإلسالمية المستضعفة الخاضعــة 
  . ا للوحدة العربية،وربط بين مختلف الحركات الوطنية العربيةللهيمنة اإلستعمارية، ورائد

وقد إلتقى األميرشكيب أرسالن بالشيخ محمد عبده في سن الرابعة عشر، وقد أثـر 
إلتقى األميرشكيب أرسالن في سن العشرين أثناء توجهه إلـى  َّفيه كثيرا في تكوينه، ثم

شكيــب َّفمن هذا، فإن. )2(ن األفغانيتركيا باألب الروحي للنهضة اإلسالمية جمال الدي
أرسالن الذي مارس تأثيرا كبيرا علىالزعيم الحاج أحمد مصالي، قد إستلهم أفكـــاره 

  .من مفكري النهضة العربية اإلسالمية
ولإلشارة، فقد كان لشكيب أرسالن في البداية توجه إسالمي، حيث عارض كــل 

والتي أخذها مــن  -ت الجامعة اإلسالميةفصل بين العرب واألتراك، فكانت له معتقدا
غيرمـن َّ، ثم-جمال الدين األفغاني والذي كان األول الذي ناد بتشكيل الجامعة اإلسالمية

  .  (*)موقفه بعد تغييرنظام الحكم في تركيا
لقد خاض األميرشكيب أرسالن من جنيف عمال ضد اإلنتداب الفرنسي في سوريا 

وكان معارضاعلى إقامة موطن . اني في فلسطين والعراقولبنان، وضد اإلنتداب البريط
، وأصبح من أنصارالوطنية العربية، وأيدالهاشمية في جعل األميـر )3(لليهود في فلسطين

كما كانت له نظرة شمولية، حيث رأى أنه البد من عمل مشترك . فيصل أميرا للمؤمنين
  يدية اإلستعمارية ، أي فرنسـا من قبل كل العرب لوضع حد للهيمنة األمبراطوريات التقل

ففي إطـار . م من أجل الوحدة العربية1929وبريطانيا، وأعلن الكفاح من مصر في عام
لشكيب أرسالن للقومية العربية، أصبح المغرب العربي يحظى بمكانــة  النظرة الجديدة

ــه   فبإمكانـــ َّهامة، خاصة في ظل مواجهته للهيمنة اإلستعمارية الغربية، ومن ثم
  . )4(أن يزعزع المركز الفرنسي - أي المغرب العربي-

                                                           
(1)-Juliette Bessis ,"Chekib Arslan et les mouvements Nationalistes au Maghreb", Revue  
     Historique ,France , numéro 526 , avril-juin 1978 ,p..467.    
(2)-Ibid., pp.. 467-469. 

  العثمانبة وجناح كمـالاألملاين يف احلرب العاملية األوىل، ولكن بعد إهنيار اخلالفة - شكيب أرسالن جبانب التحالف التركيلقد وقف األمري-  (*)
  .النأتاتورك وتبنيه للوطنية التركية والالئكية،أصبح هذا األخرييتبىن موقفا مضادا لألمة اإلسالمية والعربية، ومل يريد إستقبال شكيب أرس      

(3)-Juliette Bessis,"Chekib Arslan et les mouvements Nationalistes au Maghreb",op.cit., pp.. 
     pp..470-471.                                                                                                                            
(4)-Ibid.,pp..476-480. 
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وقد تعـــززت . )1(لقد إرتبط إسم األميرشكيب أرسالن بقضايا العروبة واإلسالم
األمـة "وتكثفت العالقة بين األميرشكيب أرسالن وشمال إفريقيا عموما بعد إنشاء جريدة 

وقــد . رفيقه إحسان الجابري م بجنيف، مع1930باللغة الفرنسية في مارس " العربية
ركزت الجريدة فـي البداية إهتمامها بالبالد العربية والمشرق العربي، وخاصة فلسطين، 

تطوراألحداث في المغرب العربي، جعل هذه الجريدة منبرا حرا لقضية الجزائـر َّأنَّإال
الثــة وإرتبط إهتمام األميرشكيب أرسالن بالمغرب العربي ببروز ث. والمغرب العربي

أحداث هامة تمثلت؛ في اإلحتفال بالذكرى المئوية لإلحتالل والتواجد الفرنسي فـــي 
الجزائرمن جهة، وظهورالظهيرالمغربي الذي حرك الرأي العام العربي واإلسالمــي، 
وأخيرا إنعقاد المؤتمراألفخارستي في تونس والذي نظمته الكنائس المسيحية تحديـــا 

 . )2(همللمسلمين في عقردار

وقد بدأت العالقة بين أميرالبيان شكيب أرسالن والزعيم الحاج أحمد مصالي فـي 
م، من خالل سالم، صاحب فكرة عقد المؤتمر اإلسالمي األوروبي، وتدعمت 1932عام 

   .)3(العالقة بينهما، فإرتبط المشرق العربي بالمغرب العربي
بسويسرا في المؤتمراإلسالمي  وقد شارك الزعيم الحاج أحمد مصالي أثناء تواجده

م،وتعرف فيه أميرالبيان شكيب أرسالن من الزعيـم 1935األوروبي الذي إنعقد في عام
الحاج مصالي الحاج ومن حزب نجم شمال إفريقيا، وإعتبره أحد الرائدين الوطنيين فـي 

دخـول وفي المغرب العربي، مما أخرج النجم من الفلك الشيوعي العمالي وال ،)4(الجزائر
لوكانـــت :" في الفلك العربي اإلسالمي، وقال شكيب أرسالن في الحاج أحمد مصالي

  ". الشبيبة اإلسالمية كلها على نمطه لتحرراإلسالم منذ زمن طويل
وعموما، تتمثل تعاليم ونصائح األمير شكيب أرسالن التي ألقيت في المناقشــات 

ت فيها المنظمات العربية والمغاربيـة م، والتي شارك1935التي تمت في باريس في عام

                                                           
  .114.،صاملرجع السابق الذكر، 4أبوالقاسم سعداهللا،أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر، ج -  (1)
  .120.،ص رجعنفس امل-  (2)
   .126-125.، صنفس املرجع -  (3)

(4)-Juliette Bessis ,"Chekib Arslan et les mouvements Nationalistes au Maghreb",op.cit.,  
     PP..482-484. 
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كنجم شمال إفريقيا وجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا، ولجنة الدفاع عن الحريـات 
  :في تونس، فيما يلي

  .إتباع كل الحركات الوطنية ألسلوب المقاومة -1       
  ي وعـــدم عدم تقديم أي تنازل في اإلصالح لفرنسا،أي تبني اإلتجاه الثور -2       

  .التحول إلى اإلتجاه اإلصالحي           
  إستغالل األوضاع الداخلية إلثارة اإلضطرابات في أكبر عدد ممكن مـــن  -3       

    .)1(المراكز واألماكن في سوريا، ومصر، والجزائر، وتونس           
  

ي العربي ويبدوتأثيراألميرشكيب أرسالن أنه خلق وأعطى روح التضامن اإلسالم
لمختلف الحركات الوطنية العربية عموما، والحركة الوطنية الجزائرية خصوصا والتـي 

لـذا . (*)عمل اإلستعمارالفرنسي على نزعها وعلى نزع الشخصية الجزائرية ومواجهتها
  .  أعطى شكيب أرسالن بعدا سياسيا جديدا مبني على مبدأ األمة العربية اإلسالمية

ب العالمية الثانية، وكذا لحركات التحررالوطني التي تمــت وقد كان أيضا للحر
عند إنتهاء الحرب العالمية الثانية تأثيرا كبيرا على الزعيم الحاج أحمد مصالي، حيـث 

لذا، فقد سمحت فترة مابين الحربين . زاد حسه الوطني، وغرست فيه الحماس والوطنية
واألزمات اإلقتصادية والتحول فـي  من ميالد وعي سياسي، خاصة مع األحداث الدولية

  .أشكال الهيمنة، وبالمقابل تفكك المجتمع الجزائري أكثر فأكثر
وقد وجدت القومية . للعلم، فقد أثرت حركة العروبة كثيرا في الحاج أحمد مصالي

من خالل محاولة جمال الدين األفغاني في إيقــاض  19العربية طريقها في أواخرالقرن
وإرتكزت حركة العروبة على . وكذا تلميذه محمد عبده، ومصطفى كامل األمة العربية،

إحياء الثقافة العربية اإلسالمية واللغة العربية بعد الجمود الذي عانته، مع الوقوف فـي 
  . )2(وجه سياسة التتريك، وفي وجه اإلستعمار األوروبي

                                                           
(1)-Juliette Bessis ,"Chekib Arslan et les mouvements Nationalistes au Maghreb",op.cit PP.. 
     482-484.                                                                                                                          

  .هذا ما حدث به الدكتورعلي زكي، وكذا الشيخ توفيق املدين، واألستاذ صاحلي بودخيل- (*)
  ،1970منشورات عويــدات،:، لبنان1يوسف أسعد داغروفريدم داغر،ط:،ترمجةاصرالعهد املع: تاريخ احلضارات العامموريس كروزيه،-  (2)

  .  672-671ص        
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  فماذا عن فرحات عباس؟. هذا عن الحاج أحمد مصالي   
  

حات عباس، فقد كانت لبعض األحداث الخارجية تأثيرا كبيراعلـــى أما عن فر
  فأثناء إندالع الحرب العالمية األولى كان فرحات عباس في مرحلة الدراسـة. شخصيته 

  اإلكمالية بمدينة سكيكدة يالحظ بعينه تجنيد اآلالف من الجزائريين للمشاركة فيها  بجانب 
فإذا . وقد هذه الحرب إلى تغييراألوضاع السياسية. ركيافرنسا لمواجهة ألمانيا وإيطاليا وت

م، فإنه بعــد 1880كان العمل السياسي سابقا مقتصرا على تبني األعيان للعرائض منذ 
الحرب العالمية األولى أصبح العمل السياسي يتم من خالل المندوبيات المالية، خصوصا 

ائريون كأول حركة سياسية عصريـة وتبنى الشبان الجز. بعد توسيع الهيئات اإلنتخابية
  .تقنية الدعاية الصحفية

وفي هذه الفترة، بدأ يتأثربحركة الشبان الجزائريون، وبحزب تونس الفتاة، وهـي 
أحزاب عبرت عن طرحها في عملية تحديث المجتمعات العربية، إنطالقا من تأثرهــا 

ك ، قيم سياسية جديـدة؛ بالنموذج التركي، فبدأت هذه األحزاب تطرح على غراراألترا
  .الخ...كالجمهورية، والالئكية، والعلم، والعقالنية، والقومية

لقد ذهب فرحات عباس في تأثره بكمال أتاتورك إلى حد إستعمال إسمه كإســـم 
  .(*)"Kamel Abencerageكمال إبن سيراج" مستعارفي بداية كتاباته الصحفية 

مانية بعد مواجهته للجيش اليونانـــي، فقد قام مصطفى كمال أتاتورك بثورة عل
كل المؤسسات المبنية على اإلستعباد والتمييـز َّفإعتبرأن. ا للخالفة العثمانيةَّووضعه حد

  .   )1(بين األمم، هي محكومة بالزوال
الدين يجب أن يتالءم مع العقـل َّوأما عن الدين والعلمانية، فإعتبركمال أتاتورك أن

والجمهورية التركية ليس لها . ق، وديننا اإلسالم يتالءم مع كل هذاوالتقنية والعلم والمنط
  ، وحسب وفي تسيير شؤون الدولة يجب أن تكون تشريعاتها تتماشى والعقل. دين رسمي

                                                           
  فإسم كمال يعرب عن إسم رجل الدولة التركي مصطفى كمال أتاتورك الذي كان عدوا لفرنسا، والذي كانت له أفكارا ثورية على اجملتمع-  (*)

  .وأما إبن سرياج فهي أخرقبيلة يف مملكة غرناطة. تمع اجلزائريالتركي، و أفكاره  من شأهنا إهناض اجمل      
    -Abdelkader Dhobb,"Biographie de Ferhat Abbas",Conférence à la Maison de la  
      culture de Kouba,à l'occasion de l'anniversaire du GPRA,29 septembre 2002. 
(1)-Akil Aksan ,Citations de Mustapha Kemal Ataturk, Ankara:Ministére des Affaires Etran-   
     géres de Turquie,1981,p.17  . 
 



 - 182 -  

وبإعتبارأن مفهوم الدين يتعلق بالمعتقدات الفردية والشخصية، فـي . الضرورات الحديثة
ارالدينية وشؤون الحكم والسياسة، وهذا فـي حين الجمهورية تقوم على الفصل بين األفك
  . )1(حد ذاته يعد بمثابة نجاح وتطورألمتنا التركية

، وكل فرد حرفي إختيارديانته ومعتقداتـــه، -حسب رأيه-فالدولة التركية الئكية
  .وال يحق للدولة أن تتدخل في شؤونه الدينية والعقائدية

والنخبة الحزبية على فرحات عباس، نجد ولإلشارة، فبجانب تأثيرالمدرسة الفرنسية 
  .أن أفكارمصطفى كمال أتاتورك قد وجدت صداها لدى الرجل؛ كالعلمانية، والجمهورية 

مبادئ ولسن المتعلقة بحق الشعوب في تقريرمصيرها بنفسها كانت لهــا َّكما أن
ين لهــا إذ إعتبرت هذه المبادئ آنذاك بمثابة عقيدة تد. تأثيرا كبيرا على فرحات عباس

  .الشعوب المستغلة والمحرومة من الحريات والحقوق
فضال عن هذا، فقد أثرت الحرب العالمية الثانية على فرحات عباس، حيث جند في 

  . وأحس أن هناك غيابا للمساواة بين الفرنسيين والجزائريين في المعاملةالخدمةالعسكرية،
المقاومة والتصدي للجيـــش كماالحظ فرحات عباس عدم قدرة الجيش الفرنسي على 

فإنهزام فرنسا أمام ألمانيا وتوقيعها معاهدة إستسالم كان له أثركبيرفي نفسيـة . األلماني
فرحات عباس الذي عاد إلى الجزائر خائبا، وكأنه بإهانة فرنسا هي إهانة له شخصيـا، 

  .فرنسيةوهذا إلرتباطه بها في مرحلة شبابه، كمايعود هذا أيضا لتأثيرالمدرسة ال
م،  1942نوفمبر 8ومع نزول الحلفاء بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائرفي

ممثــل  Robert Murphyجرت إتصاالت بين الزعيم فرحات عباس، وروبيرت مورفي
بمثابة منفـــذ  -ولو ظاهريا -وقد كان روبيرت مورفي. الرئيس األمريكي روزفلت

قد وعد فرحات عباس ممثل المتحضرين والمتقدمين بـأن السياسة المعادية لإلستعمار، و
ونتيجة للتشجيع . الواليات المتحدة األمريكية ستتبنى موقفا حاسما تجاه الدول المستعمرة

هذا الذي تلقاه فرحات عباس حاول تدويل القضية الجزائرية، وطرحها علىالساحـــة 
  .الدولية، خاصة في ظل جوالتحررالدولي

                                                           
(1)-Akil Aksan,op.cit.,p.49. 
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ت عباس باألمريكيين قد سمح له بتغييرموقفه السياسي، إذ تخلـى إن إتصال فرحا
وأصبح يطالب بإستقالل الجزائرفي إطاراإلتحادية . نهائيا عن مطلب اإلندماج مع فرنسا

  .مع فرنسا، وذلك لتأثره بالنظام اإلتحادي األمريكي
  نسيةالوصاية الفرَّفبمجرد نزول الحلفاء على أرض الجزائر، إعتقد الجزائريون أن

وبالتالي أصبحت الجزائرمنقطعةعن .تغيرت،وأصبحت تابعة للواليات المتحدة األمريكية
  .الميتربول،أي الوطن األم فرنسا، والتي كانت تابعة لنظام فيشي وحليفة أللمانيا النازيـة

  الواليات المتحدة األمريكية بقواتها العسكرية المتطـورة، َّفإعتقد فرحات عباس أن
تقوده وتحدد مستقبله، مما يمنح الجزائر الفرصة إلقامة  لعالم وهي التيأصبحت سيدة ا

الواليات المتحدة  ومن جهتها، فإن. إتصاالت معها لمعرفة ما تريده بالضبط من الجزائر
كمجال حيوي للصراع والتنافس بين القـــوى  األمريكية تعتبرالبحراألبيض المتوسط

العربي، يتمتع بموارد طبيعية كانت محل إهتمام  والجزائر كجزء من العالم. )1(العظمى
فضال عن تجنيد الجزائرين للمشاركة في الحرب إلى . )2(الواليات المتحدة األمريكية

من هذا ألحت الضرورة على إقامة عالقات مع النخب السياسية المغاربية .جانب الحلفاء
ين الزعيم فرحات عباس فتمت في البداية اإلتصاالت ب. عامة، والنخب الجزائرية خاصة

ة ـالديبلوماسي المكلف من قبل كتابة الدولة األمريكي،Robert Murphyوروبرت مورفي
    .  بملف متابعة القضية الجزائرية

لقد كان الزعيم  فرحات عباس طموحا في المطالبة بمساعدة الواليات المتحــدة 
. لى تطبيق الميثاق األطلسياألمريكية للجزائريين في الحصول على الحقوق السياسية،وع

. إذ كان ينص على مبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها ولقد وزع حتى في األرياف،
  ومن هذا يقول فرحات عباس أثناء الحديث مع محمد ممشاوي، الذي كان رفقة خليفة بن 

  :أعمر وأحمد بومنجل وشوقي مصطفاي
                                                           

(1)- Annie Lacroix -Riz , Les Protetoras d'Afrique du Nord entre la France et Washington ,  
      France: éditions L'harmattan ,1988,pp..8-49. 

  :أنظراكثر– (2)
  املركز الوطين للدراســات جملة املصادر،" م1962-1954القضية اجلزائرية يف ظل احلرب الباردة بني القوتني العظميني " مرمي صغري،-      

  .214-173،ص 2004، السداسي الثاين 10م، العدد 1954والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب        
-Paul J.Zingg"America and North Africa: a case study in United States-Third World 

270.     -USA,volume12,n 2,February 1979,pp..253The History Teacher,relations", 
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  .)1("مةين سوف نشكل حكويإني تحصلت على وعود من األمريك" 
  بالواليات المتحدة األمريكية، كدولة حديثة تخلصــت  لقد تأثرفرحات عباس كثيرا

فضال على أنها مزيجـا .من التناقضات الداخلية والتي مازالت النخبة الفرنسية قائمة فيها
  .منسجما من األجناس والديانات واألعراق

ولم يكن يتمتع ممثلهــا  خالل هذه الفترة، فقدت فرنسا سلطتها في شمال إفريقيا، 
 ،بأية حرية تحرك أمام األمريكيين الماسكين بزمام األمور Giraudبالجزائرالجنرال جيرو

ولقد كانت هذه الظروف مواتية للبورجوازية الجزائرية للتعبيرعن رأيها بقوة،حيث أعلن 
 م، والذي سنتحدث1943فيفري 10الزعيم فرحات عباس على بيان الشعب الجزائري في

  . عنه الحقا
فعموما، لقد كانت للحرب العالمية الثانية تأثيرا كبيرا على فرحات عباس حيــث 
إزداد نشاطه السياسي، وإهتمامه بالسياسة، ويتضح هذا من خالل بيان الشعب الجزائري 
الذي أعده مع التيار الوطني الثوري، وقد عبرفيه فرحات عباس عن تغيير إتجاهـــه 

إلهتمام بالسياسة، وتشكيل الوحدة مع القوى الوطنية، وتبني اإلستقـالل وهذا ا. السياسي
ربما يرتبط بضعف السلطة الفرنسية المركزية، حيث كانت فرنسا أثنائها تخضــــع 
لحكومتين؛ األولى هي حكومة فرنسا وتفرض سلطتها على مختلف المستعمرات الفرنسية 

فهذه الحكومة كانت  َّأللمانيا النازية، ومن ثم  تحت قيادة الماريشال بيتان الذي كان تابعا
تهتم أكثر بمواجهة الحلفاء أكثر منه من فرض الرقابة على العمل والنشاط السياســي، 

وأما الثانية فتتمثل في الحكومة الحرة ببريطانيا . م قبل نزول الحلفاء1943خصوصا في 
  .الذي كان مع الحلفاء De Gaulleبقيادة الجنرال ديغول

وبجانب هذا نجد ظهورالميثاق األطلسي، ومبادرة إنشاء هيئة األمم المتحدة، وظهورمبدأ 
  .حق الشعوب في تقريرمصيرها بنفسها

  
  

                                                           
(1)-Mohamed Harbi, Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945- 
    1962 , Paris : éditions J.A,1980, pp..23-24 .  
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  :  الثقافة السياسية بين التأصيل والتجديد عند كل منهما -
  

ة ـــلقد نشأ وترعرع الزعيم الحاج أحمد مصالي في عائلة غيرميسورة في مدين
ولقد عانت عائلته من اإلستغالل اإلستعماري .ي وسط عائلي ريفي محافظتلمسان، ونشأ ف

الفرنسي، ولم تستفيد أبدا من مزايا النظام اإلستعماري على غرارالفئات البورجوازيــة 
فمعاناة عائلته، وباألخص والده الذي لم ينل حتى وظيفة حارس قـد . الحضرية والريفية

  .  يا لإلستعمارأثرت فيه، وجعلته يتخذ موقفا معاد
) أي الجامـع(فأدخلته إلى الكتاب العربي. وكانت عائلته متصلة بالزاوية الدرقاوية

  .  بجامع سيدي الوزان، الدي صقل موهبة شخصية الطفل 
وعملت عائلته على تربيته تربية عربية إسالمية أصيلة، وعلى دفعه على إتباع  

كما تمكن الزعيم الحاج أحمد مصالي .سيرة السلف الصالح،مماأصبح خيرخلف لخيرسلف
  :من إكتساب ثقافة أجداده في فترة الصغر، من خالل عائلته خاصة والديه فيقول

  الوجود الفرنسي كان له سبعون سنة من الوجود، خالل فتـرة  
  طفولتي، فوالدي كانوا يحدثوننا خالل جلسة السهرة ويبينـون

  ا،بدون وعي كنــاوأحيان.لناالوضعية الصعبة،وهذاكان يخيفنا
  نصر أو نلجأ معهم،أي مع الوالدين،للبحث عن الحماية، وكانوا
  يكلموننا ويحدثوننا في الليل عن وضعية تونس المحتل قبــل

  أتذكرأبي في:" ويواصل قائال.)1("م والمغرب القريب منا1881
  يوم من األيام عندما حدثنا حول تاريخ األراضي الموجــودة

  ففي السابق كان يملكهــا. ملك للمعمرين  وهي اليوم. حولنا
  وواصل قائال نحـن... الجزائريون الذين صودرت ممتلكاتهم

  ألم نحاصرمن كل جهة من قبل المعمرين الذيــن. مهددون 
   .)2("أصبحوا عزاتا أكثر فأكثر 

       
وهكذا، لعبت عائلة مصالي دورا كبيرا في ترسيخ القيم الوطنية الجزائرية، وفـي 

  فعمل األب على النقل المباشرللتوجهـات التحسيس بالوطنية للطفل الحاج أحمد مصالي،
                                                           

(1)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.26.              
(2)-Ibid.,p.30.     
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فاألخطارالخارجية على أعضاء العائلة .تأثيرا كبيرا عليه إبنه،ومارس والقيم السياسية إلى
إذاألزمات . تنتج ردود أفعال مختلفة  James C.Davies دايفيس.على حد تعبيرجيمس س

وقد برزهذا التأثيرللوالدين على الطفل .)1(تؤثرعلى نمو الطفل وتنشئتهاإلقتصادية الحادة 
الحاج أحمد مصالي علىمواقفه الشجاعة وإتجاهه إزاء فرنسا وعلى مواجهتها، خاصـة 

فالطفـل . هذا يندرج في التعلم السياسي العرضيَّإن. في فترة الصغرَّهذا التأثير تمَّوأن
لسياسية لألب، وهذا إنطالقا من العالقة بينهمـا، الحاج أحمد مصالي تبنى وجهة النظر ا

أي الطفل واألب، فالطفل يثق في أحكام األب، ويتعلم من عند الكبار القيم السياسيـــة 
فساهمت . والتي من خاللها تمارس األفعال الحقا .)2(واإلجتماعية وكذا المهارات السياسية

سياسة، وهذا اإلتجاه السياسي المعـــادي العائلة في إنتاج القيم والتوجهات المتعلقة بال
لإلستعماركان له تأثيركبيروعميق في الحاج أحمد مصالي، وبشكل ترسخ في ذهنه مما 

  .يجعله من الصعب تغييره
  فلم يتأثرالطفل الحاج أحمد مصالي في فترة صغره بالثقافة الفرنسية الغربية ، إذ لم

  وفي المقابل كـان . المادية الصعبة لعائلته يحتك كثيرا بالمدرسة الفرنسية نظرا للظروف
. كثيرالتردد على الزاوية الدرقاوية، مما جعله يتمسك بثقافته العربية اإلسالمية األصيلـة

فرفض فيما بعد، فكرة اإلندماج وقاومها، بل ودعا إلىإستقالل الجزائروالتحرر، وإلـى 
  . إلهام لتعبئة الجماهيرالشعبيةالدفاع عن الثقافة العربية اإلسالمية وإعتبرها مصدر

وفي هذا اإلطار، لقد ركزت الزاوية الدرقاوية كثيرا على تلقين الحضارة العربيـة 
كقيــم  اإلسالمية، والتركيزعلى القيم الدينية الجهادية، والتمسك بالدين واللغة العربية،

الفرنسيين وعلى حضارية ودينية وسياسية جعلته يتبنى مبدأ اإلختالف بين الجزائريين و
 Fred I. Greenstein إ غرينشتاين.ويندرج هذا ضمن مايسميه فرد. ضرورة مقاومتهم

كما أن إحتكاكــه . )3(بالهويات األساسية الهامة التي يتعلمها الطفل قبل دخوله المدرسة
، سمحت له بالتفتح علـى Couetouxبعائلة من المعمرين في تلمسان، تدعى عائلة كوتو

  .   الفرنسية، فعلمته زوجة كوتو القراءة والتكلم والتحدث باللغة الفرنسية الثقافة 

                                                           
(1)-C.Davies,op.cit.,p.16 
(2)-Roberta Siegel,,"Assumptions about the learning of political values"Annals of the Ame-    
    rican  Academy of  Political and Social Science,volume361,September 1965,pp..5-7. 
(3)-Fred I. Greenstein,op.cit.,p.9. 
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لقد إعتبرالحاج أحمد مصالي أن التمسك بثقافته األولية المحلية العربية اإلسالميـة 
ال يكفي، ورأى أنه من الضروري البحث عن تجديدها من خالل خلق آليات لتحريــر 

ا أثناء وجوده في فرنسا إلكتساب معارف جديـدة، فبذل جهدا شخصي. البالد من المحتل
والتفتح على العالم،فكان يحضرالمحاضرات الجامعية حول اللغات والحضارات الشرقية، 

، "اإلستشراق"خاصة المحاضرات حول الحضارة العربيةاإلسالمية التي كان يلقيها أساتذة 
بالنضال السياسي وبعـث أنه إنقطع عنها، بسبب إنشغاله  َّإال. وكان يحضركمستمع حر

  .الشعب نحوالثورة ضد المحتل
وكــان . كذلك في فرنسا، إحتك بالعمال الجزائريين ومن مختلف المستعمرات  

يأمل في اإلبقاء على إتصال معهم وبالخصوص المهاجرين المسلمين من شمال إفريقيا ، 
السنوات األولــى  نجم شمال إفريقيا في َّولهذا فإن. بغرض المحافظة والتمسك بالوطن

وقد كان للثقل اإلجتماعي .كان يجمع العمال المهاجرين الجزائريين والمغاربة والتونسيين
للهجرة في فرنسا نتائج إجتماعية وإقتصادية في الجزائر، فأصبح المهاجرين محـــل 

  . )1(النقاش والرهانات السياسية في فرنسا والجزائر
   الي مع المهاجرين اآلخرين من شمال إفريقيــا، البداية األولى للحاج أحمد مصَّإن

  وهذه كانت تجمع بإنتظام العديد من الشخصيات. كان من خالل جمعية األخوة اإلسالمية
  .  )2(التاريخية، ومن المثقفين واألساتذة من العالم العربي واإلسالمي

ت لقد سمح إنضمام الحاج أحمد مصالي إلى هذه الجمعية على إكتساب توجها
سياسية جديدة حول دورالظاهرة اإلستعمارية، وكيفية التحررمن اإلحتالل وكذا دراسـة 

بالعالم العربي اإلسالمي، خاصة وأنه في هاته الفترة كانت للجامعــة  القضايا المتعلقة
  .اإلسالمية دورا بارزا في إيقاض شعوب العالم العربي واإلسالمي

عجز الدول اإلسالمية عن مواجهة الغــزو وقد ظهرت الجامعة اإلسالمية نتيجة ل
النضال علـــى َّالعسكري والثقافي األوروبي، فإقتنع الكثيرمن المفكرين المسلمين أن

                                                           
(1)-Kamel Bouguessa, Emigration et politique:essai sur la formation et la politisation de la  
     communauté en France à l'entre-deux guerres mondiales ,op.cit.,pp..33-34.                                                     
(2)-J.L Carlier,Individus groupes et propagandisme,le procés de politisation de l'émigration  
     Algérienne en France à l'entre deux-guerres (l'Etoile Nord Africaine de 1932 –1936 ) ,  
     Mémoire pour le D.E.S. des Sciences Politiques,Institut de des Sciences Juridiques                
     Administratives et Politiques, Université d'Alger,1976,p.34.    
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متقدما ومتطـورا ) أي الغرب(المستوى المحلي ضد الغرب لن تكون له جدوى بإعتباره
 حقيق الوحدة العامة ، فعمدوا إلى العمل السياسي المنظم الشامل مع السعي لت ماديا وعلميا

اإلسالم صالح لنهضة المسلمين، وأنه البد من تقليـد َّبين األقطار اإلسالمية، معتبرين أن
ولهذا أحيت الجامعة اإلسالمية الشعور بالوحدة . الغرب في مجاالت العلم والتقدم المادي

لتـــي والتضامن، وكانت ألفكارها تأثيرعلى العديد من الحركات الدينية والسياسية ا
  . )1(ظهرت في القرن العشرين
الجامعة اإلسالمية هي تيارفكري وسياسي إصالحي، ظهـر  َّوبإختصار شديد، إن

وقد عملت الجامعة اإلسالميـة . في بالد الشرق اإلسالمي في القرن التاسع عشرميالدي
وعة من أجل مواجهة المسلمين لمجم. )2(على إستخدام روابط التضامن واألخوة اإلسالمية

من التحديات؛ كالتخلف الفكري والحضاري، والعيش في العصورالمظلمة في ظـــل 
هناك مشكالت واحدة تعرضت لها الشعوب اإلسالمية، َّفإعتبرت أن. اإلستعماراألوروبي

فرأت أنه من الضروري مواجهة والتغلب على هذه التحديات للحضارة األوروبية مـن 
  . دم الفكري والحضاريأجل الدخول في العصرالحديث والتق

. وقد عرفت أفكارالجامعة اإلسالمية اإلنتشارفي مختلف األقطارالعربية اإلسالميـة
فهي كانت بمثابة طاقة باعثة لإلرث الحضاري . إذ كانت كالغذاء الذي يمد الجسم بالطاقة

 اإلسالمي من جديد في الحركات الوطنية في األقطارالعربية اإلسالمية عامة، والحركـة
  .الوطنية الجزائرية خاصة

وأثناء تواجد الزعيم الحاج أحمد مصالي في فرنسا، كانت الظروف مناسبة له لكي 
عن تلك التــي  يدخل في عمق النشاط السياسي ويكتسب إتجاهات جديدة مختلفة تماما

م، أجريت إنتخابات في فرنسا سمحـــت 1924ففي عام. إكتسبها في العائلة والزاوية
وقد كانت هده الحكومة معروفـة . إلى الحكم Edouard Horriotوارد أريوتبوصول إد

بتفتحهاوإعتدالها تجاه المستعمرات، وكذا تجاه العمال المهاجرين في فرنسا، خاصـــة 
                                                           

  ،ص1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيـــع،:اجلزائر،)يف فجر النهضة احلديثة(املواقف السياسية بني اإلصالح والوطنيةحممد قنانش،-  (1)
       13-14.  

   . 18 ،ص1991املؤسسة العربية للدراسات والنشر،:،لبنان2،طموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيايل، -  (2)
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كما . المنحدرين من شمال إفريقيا الذين تزايد عددهم، وتزايد إهتمامهم بالنشاط السياسي
منظمات اليسارية كاإلتحادية العامة للعمال الموحـدة عمل الحزب الشيوعي الفرنسي وال

  على تكثيف عملها بإيعازمن الكومنترن تجاه عمال المستعمرات ومحاولة إستقطابهم لهـا 
وتبنت مواقف مناهضة لإلستعماروالتمييــز . واإلنخراط في الحزب الشيوعي الفرنسي

. في المستعمرات الفرنسيـةالعنصري ، وإنتهجت أيضا سياسة مؤيدة للحركات الوطنية 
  . كما تطوردورإتحاد ما بين المستعمرات وإزداد نضالها إزاء العمال المهاجرين

كل هذا جعل الحاج أحمد مصالي مستعدا لبداية نضاله السياسي من خالل إستغالل 
فشارك في اإلجتماعات اإلنتخابية أثناء اإلنتخابــات . هذه التنظيمات الحزبية والنقابية 

وقد سمحت له هذه التجربة السياسية التي عايشها من أن يكتسب م، 1924تشريعية لعام ال
   . مهارات سياسية إستعملها الحقا في األربعينات من القرن الماضي في النضال

لقد إكتشف الزعيم الحاج أحمد مصالي دورالتنظيم في تعبئة الطبقة العمالية، مـن 
تحادية العامة للعمال الموحدة من ناحية، كما تعلـم خالل الحزب الشيوعي الفرنسي، واإل

أساليب الدعاية والتحريض، والتوعية السياسية من ناحية ثانية، والذاتية الحزبية وتقليـده 
ناهيك عن محاولته كيفية التسلــح . لعمله وألسلوبه وشعاراته ومطالبه من ناحية ثالثة

  . الجماهيرمن ناحية رابعةفي تعبئة ) أو اإليديولوجي(بالسـالح الفكروي
زيادة على إحتكاكه بالعالم الصناعي الرأسمالي، الذي كان يتسم بصراع الطبقات  

  .مما سمح له بالتمسك بثقافته السياسية األصيلة والمتجددة في آن واحد.)1(واإليديولوجيات
ة من ثقافته السياسي -وبكل تحفظ-لذا إستمد الزعيم الحاج أحمد مصالي جزءا كبيرا

من الفكرالسياسي الغربي، بتوظيف اإليديولوجية الثورية والتنظيم الحزبي في تعبئـــة 
  .المناضلين،مع الحرص على اإلحتفاظ بالقيم العربية اإلسالمية والتأكيد على ركن الجهاد

الحاج أحمد مصالي تسلح برصيد ثقافي إسالمي عربي قوي منذ أن إحتك َّالشك أن
ي الوقت نفسه إتصل بالعمال المهاجرين المغاربة وإنضم لهم، مما بالزاوية الدرقاوية، وف

جعله يتمسك بالقيم األصلية التي تلقاها في تنشئته األولى، وبالعادات والتقاليدوالتضامن 
اإلجتماعي والحنين إلى الوطن، وتحصين الذات من الذوبان والتشتت في ظل بيئـــة 

                                                           
(1)-Jean Claude Vatin,"Nationalisme et socialisation politique:de quelques conditions du         
     regroupement national entre 1919 et 1945",Revue Algérienne des Sciences Juridiques     
     Economiques et Politiques,Alger,volume xΙ,numéro 4,decembre1974,p.46.    
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ها رموز شعبوية إمتزجت  بتلك المتعلقة بالمشرق فالوطنية الجزائرية ل. رأسمالية مستغلة
أي الثقافة السياسية التي إكتسبها .)1(العربي، وبالتالي فهي وطنية ذات قيم غربية وشرقية

بفرنسافي وسط مؤسسات التنشئة السياسية التي إكتسبها بفرنسا، فضال عن الثقافـــة 
. اوية وإحتكاكه بشكيب أرســالنالسياسية التي إكتسبها في إطاراألسرة والزاوية الدرق

فالمجال السياسي بباريس سمح للحاج أحمد مصالي بتبني تعابير سياسية ورموزسياسية 
جديدة مرتبطة بالتقاليد السياسية للمجتمع الغربي،مع الحفاظ على بعض التعابيروالرموز 

القمعي الـذي  السياسيةالتقليدية المرتبطة بالبيئة المحلية، خاصة مع المنطق اإلستعماري
  .تبناه المستعمرالفرنسي، فجمع بين اإليديولوجية اليسارية وتعاليم الزاوية

وإنطالقا من منتصف العشرينيات تنامى نشاط الحاج أحمد مصالي، فإنتقل مــن 
في التنظيمات اليسارية الفرنسية الحزبية والنقابية إلى تنظيم وطني خــــاص النشاط 

عمل السياسي المهيكل والمؤطر ضمن نجم شمال إفريقيا، فنجـم بالجزائريين من خالل ال
حزب الشعب الجزائري، فحركة إنتصارالحريات الديمقراطيـة، َّشمال إفريقيا المجيد، ثم

وكل هذا العمل السياسي كان بهدف تحقيق إستقـالل . وأخيرا الحركة الوطنية الجزائرية
  .الذين ال يؤمنون بفكرة اإلستقالل الجزائر وحريتها، وهذا يختلف عن تياراليسارين

م، وإلتقائــه 1935األوروبي المنعقد في عام-وبعد مشاركته في المؤتمراإلسالمي
بأميرالبيان شكيب أرسالن وببعض المفكرين المسلمين والعرب السبعين المشاركيـــن 
ي كإحسان الجابري، وعلي زكي، إزداد الحاج أحمد مصالي تمسكا أكثر بالبعد الحضار

. فتبلورت وتصلبت ثقافته السياسية األصيلة والمتجددة في آن واحد. العروبي واإلسالمي
   .  )2(فساهم شكيب أرسالن في غرس روح الكفاح بروح عربية إسالمية ضد فرنسا

وكان من آثارإتصال الحاج أحمد مصالي بأرسالن إبتعاده عن الحزب الشيوعـي 
وتطوروإتضاح رؤيته للعالم .)3(يا وإيديولوجيامن ناحيةالفرنسي نهائيا،وتبنيه له عداءا فكر
  ، والتسلح بالفكرالنهضوي العربي، وإعتباره المشكـل )4(العربي اإلسالمي من ناحية ثانية

                                                           
(1)-W.B Quandt,Between Ballots and bulllets Algeria's Transition from Authoritarianism,  
    USA:Brookings Institution Press Washington,1998,p.16.  

  .58 ،ص1ج،املرجع السابق الذكرعبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون،-  (2)
  .137 ،صنفس املرجع-  (3)

(4)-Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,pp..209-210.   
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الجزائري ماهوإالعنصرمن المشكلةالعربية،وحلها يتم باإلستقالل ضمن المغرب العربي 
  )1(المتحد

الحاج أحمد مصالي قد إنعكست على إتجاهاته   هذه القيم السياسية التي إكتسبها َّإن
  .ومواقفه السياسية، والتي برزت في خطاباته السياسية، وهذا ما سنراه الحقا

م بمثابة حدث تاريخي زاد أكثر في وطنية الحاج أحمد 1945ماي  8وتعد مجازر 
ــو مصالي، وهذا ما دفعه من أن يتبنى العمل السياسي المرتكزعلى العنف المسلح، وه

  .ماتجلى الحقا في إنشاء المنظمة الخاصة، خاصة في إطار ضغط النشطين في الحزب
  

  فماذا اآلن عن الزعيم فرحات عباس؟. هذا عن الزعيم الحاج أحمد مصالي    
  

لقد نشأ وترعرع فرحات عباس في وسط عائلي أرستقراطي ميسورالحال، حيـث 
ي في المجتمع الجزائري،وتحديدا في منطقة كانت عائلته تتمتع بمكانة في السلم اإلجتماع

فإكتسب الطفل . وقد ساهمت عائلته مساهمة واضحة في توجيه الطفل منذ البداية. جيجل
. فرحات عباس قيما حول شخصيته الجزائرية العربية اإلسالمية، وإعتبرنفسه مسلمــا

الذين إلتقى بهـم ونشأته في عائلة مسلمة جعلته يختلف عن األوروبيين وأبناء المعمرين 
ونفس الشيء يــراه . في المدرسة بالطاهيرأواإلكمالية بسكيكدة، أوفي الجامعة بالجزائر

  .اآلخرتجاه فرحات عباس
لم يتعلم فرحات عباس كره اإلستعمارإنطالقا من التنشئة اإلجتماعية والسياسيــة 

فوالده كان قايــدا . يالتي تلقاها من عائلته، لكونها كانت متحالفة مع اإلستعمارالفرنس
لكن في الوقت نفسه،إن كره فرحات عباس لإلستعمارنابع أساسا .ومواليا لإلدارة الفرنسية

من اإلستغالل واإلضطهاد اإلستعماري المفروض علىالجزائريين، وكان شديد اإلحساس 
  :لالجزائريين، والذي الحظه في فترة طفولته، فقا" األهالي"لما يراه من بؤس الفالحين 

  أن أباه الذي كان قايدا في البلدية المختلطة لطاهير، كان يقــوم"
) طاهير(بأمرمن اإلداري واإلدارة الكولونيالية في منطقة جيجل  

بجمع الفالحين الذين لم يدفعوا غرامتهم المالية يوم الســـوق 

                                                           
(1)-Charles André Julien,"le Zaim",dans Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.268.  
 



 - 192 -  

األسبوعي ويتركونهم كل اليوم، أيديهم تربط للـــــوراء، 
   .)1( ..."شمس، عراة الرؤوسويعرضون تحت نارال

     
  إن هذا الحدث الذي عاشاه السكان الجزائريين جعل الزعيم فرحات عباس يتخــذ 

ولم يغير موقفه وإتجاهه مـن  سلبيا إزاء المعمرين واإلدارة الفرنسية في الجزائر إتجاها
جزائرية، فكان الفالحين البؤساء رغم إنتمائه للبورجوازية الجزائرية وإحتكاكه بالنخبة ال

  .وهو إتجاه مختلف عن ذلك الذي تبنته عائلته. له وصاية عليهمَّيريد أن يقول أن
إن تمسك فرحات عباس بثقافته األصلية يعود للتربية التي تلقاها في عائلتــــه 
  المحافظة ، فتلقى تربية إسالمية جعلته يتميزعن األوروبيين المعمرين، وعن بعـــض

  رين خاصة  وأنه في البداية دخل لفترة قصيرة من الزمن للمدرســة الجزائريين الميسو
  .  )2(القرآنية، أي الجامع، في قرية بني عفير

على اإلحسـاس "غيرالمباشرة "وقد ساهمت أسرته في تعليمه وفي تنشئته السياسية 
. )3(اسيةبالقدرة والكفاءة الشخصية، والتي تقود بدورها إلى اإلحساس بالقدرة والكفاءة السي

ولو  -ويتضح هذا من خالل تركيز أبيه على تعليمه في المدرسة الفرنسية، فهوكان يريد 
أن يخلق فيه القدرة والكفاءة على قيادة الجزائرييــن  -بطريقة غيرمباشرة وغيرواعية 

  .المسلمين المضطهدين
لمحتــل كما أن جدته وأمه كانتا تحكيان له حكايات عن بطوالت أجداده مع مجيء ا  

في المساء كنت وإخوتي مرتبطين :" الفرنسي، وفي هذا الصدد يقول فرحات عباس نفسه
باألم والجدة، اللتان تحكيان لنا عن وصول الفرنسيين إلى الجزائر، وعن المقاومات التي 

وتحدثنا أيضاعن مصادرة أراضي الجزائريين وعن بؤسهم،وعلى . (*)قام بها بني عمران
وقالتا لناأن اهللا ضرب أوأبتلى الجزائريين المسلمين لكونهم . ي الماضيفترة اإلزدهار ف

كمــا . في حين اليهود والمسيحيين إتبعوا وإلتزموا بديانتهم. لم يلتزموا بتعاليم اإلسالم
                                                           

  .، املرجع السابق الذكرشهادة املناضل عبد احلميد مهري،يف لقاء خاص-  (1)
  :وهذه الفكرة يؤكدها بنيامني سطورا يف كتابه-     

                                                         .,p.27.  op.citBenjamin Store et Zakia Daoud,-                                       
   .املرجع السابق الذكرشهادة السيد حليم عباس،إبن فرحات عباس،-  (2)
 . 157 ص،املرجع السابق الذكرريتشارد داوسن، كينيث برويت، وكارن داوسن، -  (3)
  .اضي اإلستعمارهي القبيلة األصلية لعائلة عباس، وأراضيها تقع بني مدينيت جيجل والطاهري، وهذه األراضي أصبحت فيما بعد أر-  (*)
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ونقلت له عائلته صورة عن قيم العالميـة  . )1("كانت جدتهم تحفظ لهم الروايات المأثورة
عائلتــه َّكما أن.عي على أنها حاملة للرسالة الحضارة والتمدنالتي تحملها فرنسا وتتد

  .الميسورة والغنية والمحتكة بالمعمرين جعلته يهتم إهتماما كبيرا بالثقافة  الفرنسية
فمن خالل عائلته تمكن فرحات عباس من إكتساب ثقافة األجدادوالتمسك باألصالـة 

جدته من إكتساب توجهات سياسيــة  فتمكن من خالل -تجاوزثقافته األصلية اإلسالمية
وفي نفس الوقت تفتح مــن  .أساسية هامة متعلقة بالشعورباإلنتماء للمجموعة اإلسالمية

. خالل أسرته، والمدرسة كما رأينا سابقا على مجموعة من قيم الحضارة الغربيــــة
اه، ترتبط أساسا فالمطالب  الشرعية واإلصالحية، بما فيه ذلك المتعلق بالمساواة الذي تبن

بالثقافة السياسية التي تلقاها من عائلته، التي كانت متحالفة مع اإلدارة الفرنسية،وإعترفت 
باإلحتالل الفرنسي، وبشرعية وجوده، وهي عائلة مستفيدة من الوضع القائم، وعبـرت 

    .عن والئها لفرنسا
في مختلـــف  كما الحظ الزعيم فرحات عباس أن أبناء الجزائريين عددهم قليل

بالرغم من أنهم يشكلون أغلبية السكـان  -المدارس واإلكماليات والثانويات وفي الجامعة
وصلت دراستي في إكمالية : "وفي هذا الصدد يقول فرحات عباس. -مقارنة بالفرنسيين

 جزائري في النظام الداخلي من بيـن 20حوالي كنا سكيكدة مع عدد قليل من الجزائريين
إذ لكن هذا اليصح على بقية المدارس الفرنسية األخـرى، . )2("معمرأوروبي 60إلى 50

ففي هذه المرحلة تمت عملية التنشئة السياسية وإكتســب  .نجد العدد أقل من ذلك بكثير
إعتقادا باإلختالف القائم بين الجزائريين المسلمين والفرنسيين من حيث العدد، وهذا مـا 

  .اجعله يطالب بالمساواة الحق
التعليم في مختلف أطواره كان يتم باللغةالفرنسية فقط، َّكما رأى فرحات عباس أن 

دون اللغة العربية، فضال عن حقد بعض األساتذة األوروبيين في التعامل مع  التالميـذ 
لذا، فالتأثيرالثاني في المدرسة الفرنسية فــي  .ناهيك عن تاريخهم وحضارتهم.)3(العرب

ياسية يبرز في مضمون البرنامج المدرسي، فإكتسب قيم اإلنتماء للجنس عملية التنشئة الس
  ، وقيم حب الوطن فرنسا والوالء لها، والتضحية مــن Les Gauloisالغالي،أي الغاليون

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.163. 
(2)-Ibid.,p.123. 
(3)-Ibid.,p.124. 
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ويندرج هذا ضمن مايسميه ريتشارد داوسن بالتلقين السياســــي . أجلها، وتعظيمها
فضال عن إكتساب . التي ناضل من أجلها فيمابعدكما إكتسب قيم المواطنة .)1(اإليديولوجي

القيم السياسية المتعلقة باألبطال الفرنسيين، والعلم الفرنسي، والنشيد الفرنسي، واألحداث 
  .الخ، وهي تشكل تعبيرات رمزية...م،والباستيل1789التاريخية الفرنسية الهامة؛ كثورة 

ن الجزائريين واألوروبييـن كل هذا دفع بفرحات عباس للمطالبة بحق المساواة بي
ألن بإسم الديمقراطية فإن الجزائريين المسلمون يشكلون األغلبية تجاه األقلية . المعمرين

  .من األوروبيين والمعمرين المستحوذين على كل شيء
قيم الحضـارة  -ومن خالل المدرسة الفرنسية -كما إكتسب الزعيم فرحات عباس

والتي تبناها الحقا في مختلف .الحرية، واألخوة، والحداثةالفرنسية الغربية كالجمهورية، و
  .البرامج السياسية ومواقفه الحزبية والسياسية

وأخيرا فقد سمحت له الثانوية والجامعة من التفتح واإلتصال بالجزائريين المسلمين 
ففي الثانوية مثال تعرف علــى . الواعين سياسيا، وبالفرنسيين ومن إقامة عالقات معهم

وجريــدة " الوفاق"زيز كسوس الذي تحالف معه فيمابعد في الكتابة الصحفية بجريدة ع
  . E .F Gauthierغوتييه.ف.، وكذا تأثره باألستاذ إ"الجمهورية الجزائرية"

وفي الثالثينيات، دخل فرحات عباس مسارالحياة السياسية ضمن إتحادية المنتخبين، 
. يين،المتشبعة بالثقافة الفرنسية وبلغتها وحضارتهافتأثركثيرا بهم وبحركة الشبان الجزائر

فطالبوا . وكان لديهم إطالع سياسي كاف سمح لهم بمناقشة مسألة التجنس المثارة آنذاك
بمنح الجنسية الفرنسية للسكان الجزائريين، وإلغاء قانون اإلنديجينا، والقيام ببعـــض 

وقد وفرت جماعة الرفاق  .جزائرييناإلصالحات السياسية واإلقتصادية لصالح السكان ال
، حول التغيرات القائمة في المحيط السياســـي )2(لفرحات عباس تلميحات ومؤشرات
فسمحت جماعة النخبة للزعيم فرحات عباس مـن . الجزائري، وعمل على التكيف معها

  .إكتساب التوجهات السياسية المتعلقة باإلعتدال، واإلصالح في العمل السياسي
  ى فرحات عباس إتجاهات سياسية تحديثية المستمدة من الثقافة الفرنسيـــةفتبن 

                                                           
  .186ص ،املرجع السابق الذكرريتشارد داوسن، كينيث برويت، وكارن داوسن، -  (1)
  .237،ص نفس املرجع– (2)
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الغربية، وهذا من خالل المدرسة الفرنسية أوال، وباإلحتكاك بالشبان الجزائريين وإتحادية 
اإلرث العائلي الذي حمله والمتمثل في ثقافتـــه َّوفي نفس الوقت فإن. المنتخبين ثانيا

  .تبنى الجنسية والمواطنة الفرنسيةاإلسالمية جنبته من أن ي
اإلندماجي بمثابة صدمة للزعيم  Blum-Violetteويعد فشل مشروع بلوم فيوليت

المطالب اإلندماجية من الصعب تحقيقها، مما جعله يبدأ َّفرحات عباس، ببداية إدراكه أن
     .في تغيير إتجاهه السياسي من اإلندماج إلى اإلتحادية مع فرنسا

لمعمرين على رفض منح تنازالت سياسية وإقتصادية السكـــان وعقب إصرارا
الجزائريين في إطارالجمهوربة الفرنسية، وكذا موجات القتل والقمع، التي تعرض لهـا 

م، بدأ فرحــات 1945الشعب الجزائري ومناضلي الحركة الوطنية الجزائرية في عام 
ا في إطارالسيادة الفرنسية،كمابدأ عباس يتراجع عن سياسة اإلصالح والمهادئة التي إتبعه

م أمام ألمانيـا، 1940يتخلى نهائيا عن سياسة اإلندماج خاصة بعد إنهزام فرنسا في عام
وظهورمفهوم حقوق الشعوب في تقريرمصيرها، وكذا الميثاق األطلسي الذي إنتقد نظام 

فيه الزعيـم  فالحرب العالمية الثانية كانت بمثابة حدث تاريخي هام، إكتسب .المعمرين
فرحات عباس مجموعة من القيم السياسية المتعلقة بالتحرر، وبحق الشعوب في تقريـر 

وخالل هذه . مصيرها، والتي عمل الحلفاء بقيادة الواليات المتحدة األمريكية على نشرها
الحرب جدد الزعيم فرحات عباس من ثقافته السياسية، حيث أشارألول مرة لمطلــب 

وما يشكل نقلة نوعية في إتجاهه السياسي بعدما كان يطالب باإلندمــاج، اإلستقالل، وه
  . وينكروجود األمة الجزائرية

م قدأثرعلــى 1945ماي 8كماأن إلتقائه مع الشيخ البشيراإلبراهيمي بعد حوادث 
ويعد كل من الشيخ البشيراإلبراهيمي والعربي التبسي بالنسبة للزعيـم . توجهه السياسي

وهنا يكمن . وقبلها الشيخ عبد الحميد بن باديس .)1(س بمثابة الموجه الروحيفرحات عبا
السرفي التقارب بين اإلتحاد الديمقراطي لفرحات عباس وجمعية العلماء المسلمين بـدال 

  إجتماع وتحالــــف َّوبالتالي، تم. من عالقة مع الزعيم الحاج أحمد مصالي بالجمعية
  

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.126.    
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ولم يتحقق ذلك بيـــن . ى أساس أنهما ينتميان لفئة واحدةالبورجوازية فيما بينها، عل
  .  البورجوازية والعمال، أي بين الزعيم فرحات عباس والزعيم مصالي الحاج

  :زيادة على هذا، فإنه عندما إلتقى الحاج أحمد مصالي بفرحات عباس، قال لــه 
 ".بالقــوة  َّسترجع إالفماأخذ بالقوة الي. ال تنتظرشيئا من فرنسا فهي ال تعطيك شيئا" 

وهذا ما أثبتته األيام عندما إندلعت الثورة المسلحة من طرف مناضلي حزب الشعــب 
  .الجزائري

  اإلتحاد الديمقراطـيَّ، ثم U.P.Aوعند إقدامه على إنشاء اإلتحاد الشعبي الجزائري
ن مبادئ هذه الحركات السياسية لم تكن مختلفة ع َّ، نجد أنUDMAللبيان الجزائري

مبـادئ حركة الشبان الجزائريين وإتحادية المنتخبين مما يجعلنا نؤكد على التواصــل 
فالثقافة السياسية التي تبناها فرحات عبــاس  .واإلستمرارية بين هذه النخب الفرنكفونية

إنطالقا .)1(تتسم بالعقالنية،وهي كما يسميها محمد سبيال بعقلنةوظيفية ديمقراطية في عمقها
روالواقع السياسي الفرنسي الغربي القائم على أساس المساواة السياسيـــة، إذ من الفك

الجميع هم متساوين في الحقوق والواجبات، والفرق بينهم، ولكن بمجرد أن تنتقل مــن 
  .موطنها األصلي األوروبي إلى البيئة المستعمرة تتخذ شكال آخر

ي، وفي جمعية اإلتحاد الفرنسـي، وفي العهدة البرلمانية كنائب في البرلمان الفرنس
وفي الجمعية الجزائرية تمكن من أن يكتسب قيما سياسية برلمانية؛كالمناقشات البرلمانية، 
وتقديم مشاريع القوانين، وكيفية سيرالبرلمان، والتي حاول أن يجسدها الحقا كتقاليـــد 

ل طبيعة المجتمـع برلمانية في أول برلمان جزائري مستقل، وإن لم يتمكن من ذلك بفع
  .الجزائري التقليدي، وللظروف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية للجزائرآنذاك

، وإنضم إليها، مما سمح له باإلحتكاك FLNوإتصل فيما بعد بجبهة التحريرالوطني
  .بالثوريين، وأصبح يطالب باإلستقالل التام للجزائر

لفرحات عباس، كان يكتســب وعليه، ففي كل مرحلة من مراحل العمل السياسي 
إتجاهات سياسية جديدة وفقا لتطوراألحداث، مع الحفاظ على ثقافته السياسية األصليــة 

  . التي تحصل عليها في األسرة
  

                                                           
  .109 ،ص2000إفريقيا الشرق،: ، بريوتالتشريع السياسي: ،السياسة بالسياسةحممد سبيال- (1)
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  :الخالصة واإلستنتاجات -
  

يستخلص من هذا الفصل الثالث أنه بالنسبة للزعيم الحاج أحمد مصالي أن الزاوية 
وتربوية، قد أثرت فيه كثيرا مثله مثل الزعماء وقادة المقاومـة  الدرقاوية، كمدرسة دينية

ففيها تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم، والتشبع بقيم الجهاد وتحريـر . الشعبية قبله
  .البالد من اإلحتالل الفرنسي

أما في المهجر بفرنسا فقد إحتك بالنقابات العمالية اليسارية الفرنسية، وحـــاول 
يف أساليبها التنظيمية في التعبئة والنضال السياسي واإلعالمي، خاصة بعدأن تولـى توظ

  .باألمير شكيب أرسالن الذي كان بمثابة الدعم -الحقا–رئاسة النجم من ناحية، وإتصاله 
وطنــه َّأما الزعيم فرحات عباس، فقد أثرت فيه المدرسة الفرنسية، فتعلم فيها أن

كما تعلم أيضا فيها مباديء الجمهورية .وجود األمة الجزائرية هي فرنسا، مما جعله ينفي
كما تأثرأيضا بالشبان الجزائريين، . الفرنسية؛ كالحرية، والمساواة، واألخوة، ونبذ العنف

  . وبتيارالنخبة اإلندماجي الفرنكفوني
األحداث الخارجية قد أثرت كثيرا في الرجلين معا، لكن مـــــن رؤى َّكما أن
فالزعيم الحاج أحمد مصالي تأثر كثيرا؛ بالوضع وبالبيئة التي وجدها .مختلفةوتصورات 

في فرنسا، وبحرب الريف وبحركات التحرربالمشرق العربي والتي كانت تطمح إلــى 
كما تأثربقوة شخصية األميرشكيب أرسالن، ومصطفى كمال زعيـم . اإلستقالل والحرية

  .الحركة الوطنية المصرية
عباس، فقد تأثربمصطفى كمال أتاتورك، الذي حمل لواء الحداثـة أما عن فرحات 

كما تأثر بنزول الحلفاء بالجزائروبقوة الواليـــات . و العصرنة بتركيا، وتبنى الالئكية
  .المتحدة األمريكية التي حررت الجزائرمن نظام فيشي

تحرير وزيادة على هذا، فقد حاوال إستغالل مبادئ ولسن األربعة عشرا في قضية 
  الجزائر، ناهيك عن ظهورالحرب العالمية الثانية وإنهزام فرنسا أمام ألمانيا النازيــة ، 

  
________________  
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وظهورالميثاق األطلسي المتعلق بتحريرالشعوب، وبحركات التحررفي مختلـــــف 
  .المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية

مع التباين الواضح -صيتين بالتأصيل والتجديدوقد تميزت الثقافة السياسية لكال الشخ
فمثال الزعيم الحاج أحمد مصالي بقي متمسكا ببعده الحضاري العربي . -في الرؤية لهما

عززثقافته السياسية بالبعــد َّاإلسالمي الجهادي الذي تلقاه لدى عائلته وفي الزاوية، ثم
تحمس أكثر للبعد القومـي َّ، ثمالثوري بعد إحتكاكه بالنقابات العمالية والحزب اليساري

ونفس األمربالنسبة للزعيم فرحات . العربي اإلسالمي بعد إتصاله باألميرشكيب أرسالن
جـــدد َّعباس الذي إحتفظ بهويته العربية اإلسالمية التي إكتسبها في وسط عائلته، ثم
ية، ومـع ثقافته السياسية من خالل ما إكتسبه في المدرسة من مبادئ الجمهورية الفرنس

إدراكه رفض فرنسا تقديم تنازالت للجزائريين، تطورت ثقافته السياسية، وأصبح يطالب 
  .باإلستقالل، وتخلى نهائيا عن اإلندماج
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  :لرابعالفصل ا
  
  

  مفهوم  الخطاب الوطني السياسي
  مصالي الحــاج الزعيمين  عنـد

  .وفرحـات عــبــاس
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مصالي الحاج وفرحات  الزعيمين مفهوم الخطاب الوطني السياسي عند: الرابعالفصل 
  :عباس

  
تلعب مختلف مؤسسات التنشئة السياسية األولية منها ؛ كالعائلة، والمدرســــة، 
والمؤسسة الدينية، وكذا الثانوية منها كزمالء الرفاق، ووسائل اإلعالم، دورا كبيرا فـي 

وتأثيرهذه على الفرد يجعلـه . تجاهات، والقيم، والمعتقداتإكساب الفرد مجموعة من اإل
يتبنى ويعبرعن مواقف سياسية معينة، أي يتبنى طرحا معينا سياسيا معينا يتضمـــن 

  .مجموعة من القيم التي إكتسبها خالل حياته، ومن مختلف التجارب التي مربها
ة، لكنها غنية حضاريا، وهكذا، فالزعيم الحاج أحمد مصالي الذي نشأ في بيئة فقير

عرف كيف يوظف إرث الزاوية الدرقاوية الجهادية من ناحية، وتفعيل دورالهجرة  مـن 
  .    ناحية ثانية، مما جعله يتبنى خطاب ثوري أصيل

أما الزعيم فرحات عباس، الذي نشأ في بيئة ميسورة الحال، فقد إستعمــل اإلرث 
حية، واإلحتكاك بالنخبة من ناحية ثانية، ممــا الذي إكتسبه في المدرسة الفرنسية من نا

جعله يطالب باإلصالحات في ظل النخبوية وقيم البديل الفرنسي الجمهـــوري، دون 
  .إنكارشخصيته العربية اإلسالمية

  :هذا ما سأحاول تسليط الضوء عليه من خالل
  

  .مصالي الحاج الزعيم الثوري الحضاري عند- الطرح الشعبي - 
  .فرحات عباسالزعيم الديمقراطي عند -االصالحي- لنخبويطرح اال - 
  .مصالي الحاج وفرحات عباس الزعيمينالسياسي عند-تحليل الخطاب الوطني - 
  .الخالصة واإلستنتاجات - 
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  :مصالي الحاج الزعيم الثوري الحضاري عند-الطرح الشعبي -
  

مهجر بفرنسا، وكأنه أراد لقد بدأ الزعيم الحاج أحمد مصالي نضاله السياسي في ال
اإلنديجينا الذي إستمر  وهذا بسبب قانون.بذلك توظيف الناموس الكوني لمفهوم الهجرة

م، والذي منع حرية التحرك للجزائريين، كما حرم عليهم ممارسة 1928إلى غاية عام 
لهذا ليس غريبــا أن . العمل السياسي بحرية كاملة، وقمع حريات الجزائريين األساسية

، ، وكذا الشعوربالوطنية الجزائريــة )1(يظهرالحس باإلنية الجزائرية على أرض فرنسا
بسبب بيئة الحرية السائدة هناك من ناحية، وتوظيف عامل اإلحتكاك بالتنظيمات السياسية 

  .بالحرية وحقوق اإلنسان من ناحية ثانية -ولوظاهريا - والنقابية الفرنسية المطالبة
الذي يمثل إنتقاال من مرحلة الوطنية الريفيـة  (*)شمال إفريقياومع إنشاء حزب نجم 
وهذا بعد  -أي اإلنتقال من المقاومة المسلحة في الريف ،)2(إلى مرحلة الوطنية الحضرية

إلى النضال السياسي في المدينة، ولكن خـــارج  -فشل المقاومات الشعبية العسكرية
الزعيم الحاج أحمد مصالي على التحسيس وقد ركز. األرض المحتلة في ما وراء البحر

السياسي الوطني لدى العمال المهاجرين الجزائريين، الذين هم أساسا من أصل ريفـي، 
حيث عانوا من القمع واإلستدمارالفرنسي العسكري والسياسي الممتد زمانيا منذ عــام 

ومـــن م والذي ترك جراحا وآثارا في أنفسهم من الصعب عليهم أن ينسوها، 1830
.  مصادرة األراضي واإلستغالل اإلقتصادي، ومن الفقروالجوع ومختلف األمــراض

وأخيرا العنف الثقافي، كغلق المدارس التعليمية، والزوايا، والقيام بعمليات التمسيـــح 
للسكان الجزائريين خاصة في ظل الظروف اإلجتماعية المزرية آنذاك، والتـي إستغلها 

  .  معيات الدينية األنجليكانيةالقس الفيجري والج
إن هؤالء العمال المهاجرين الذين إعتمد عليهم الزعيم الحاج أحمد مصالي كـان 
يجمعهم الدين اإلسالمي المشترك، والحنين إلى أرض الوطن واألجداد، ممادفعهــــم 

ـي للتضامن فيما بينهم، والعودة إلى الذات دون الذوبان واإلنصهارفي ذات اآلخرالفرنس
                                                           

(1)-Mohamed Harbi, Le F.L.N mirages et réalités: des Origines à la Prise du Pouvoir 1945-  
     1962,op.cit.,p.11.                                                                                               

  .إن إنشاء جنم مشال إفريقيا فاجأ وأدهش فرنسا اإلستعمارية، ويف نفس الوقت خلق دعرا يف أوساط البورجوازية اإلسالمية اجلزائرية  -  (*)
(2)-Michel Camau,La Notion de démocratie dans la pensée des dirigeants Maghrebins,Paris: 
     C.N.R.S.,1971,p.69   
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من المجتمع ما قبل الرأسمالي إلىالمجتمع الرأسمالي،  -و بكل تحفظ-فإنتقالهم.الرأسمالي
. دفعهم للتمسك بالتضامن التقليدي القائم في الريف الجزائري وفي األسرة الجزائريــة

والذي يرتكزأساسا على المنظومة القيمية الحضارية المتمثلة في العادات والتقاليــــد 
في حين أن المجتمع الرأسمالي تسوده قيما ثقافية . الخ..لقبلي والعائلي والعرقوالترابط ا

فاإلنتقال من نمط مجتمع معين بقيمه الثقافية والحضارية . غريبة عن المجتمع الجزائري
واللغوية والدينية واإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية إلى نمط مجتمع آخر يختلـــف، 

ممــا أدى . ى يعد في غاية الصعوبة التكيف والتأقلم فيهويتميزبصفات وخصائص أخر
بالمهاجرين الجزائريين إلى روح التضامن والتكتل في وجه قيم المجتمع الجديد بالنسبـة 

  .لهم من جهة، وفي مواجهة مشقة وصعوبة وقسوة الغربة من جهة ثانية
تغريب، هـي فالظروف المادية الصعبة في الجزائر، ناهيك عن هاجس التمسيح وال

التي دفعتهم للهجرة إلى فرنسا، خاصة وأن الجزائرعرفت في  بداية القرن العشريــن 
وذلك بفعل نـزع . تزايدا في النموالسكاني دون أن يقابله تحسين في الظروف المعيشية

ومصادرة أمالكهم وأراضيهم من ناحية، وتطبيق سياسة اإلغتراب اإلجتماعي من ناحية 
ذلك كانت لهم ثالثة بدائل؛ إما الهجرة نحوالسهول الخصبة التي إستولـى  أمام كل. ثانية

  .عليها المعمرون، أوالتوجه إلى المدن، أوالتوجه إلى فرنسا
القبيلة، كما عوض الحزب الزاوية الدينيــة، " الشعب"وفي فرنسا إستخلف مفهوم 

ون جماعة وطنيــة ، المقتلعين يشكلDéclassésوبالتالي أصبح المتخلفين أوالمهمشين
وقـد .)1(شعبية من خالل التحول من زبائن أعيان األرياف، إلى زبائن األحزاب السياسية

ا مع السكـــان ذأقام هؤالء الجزائريين المهاجرين عالقات مع العمال الفرنسيين ، وك
اقة، وإعتقدوا أنه رغم المنفى،واألعمال الش.الفرنسيين الذين أثروا فيهم مقارنة بالمعمرين

والعزلة العائلية، واإلستغالل، فإنهم إعتبروا أنفسهم أنهم أحرارمقارنة بما هوعليه فــي 
الجزائربفعل قانون األنديجينا، فليس هناك في فرنسا القياد والباشاغات والإدارييـن وال 

حيث القمع، وتحديـد  ،)2(كالفرنسيين اآلخرين قانون السيف، فهم يتمتعون ببعض الحقوق
  .ات أقل منه في الجزائرالحري

                                                           
(1)-Mohamed Harbi, Le F.L.N Mirages et Réalités: des Origines à la Prise du Pouvoir 1945- 
    1962,op.cit.,p.14.    
(2)-Henri Alleg et autres,op.cit.,p.209.    
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الطرح السياسي الذي تبناه الزعيم الحاج أحمد مصالي هوطرح شعبي ثـوري، َّإن
فهوبقدرما يعتمد علىالحركة العمالية كقاعدة ويعمل على تأطيرها وتوظيفها في اإلطـار 

مع العمـل  ، بقدرما ينادي بالبعد الجهادي الحضاري من جهة أخرى،)1(الثوري الشعبي
 .طائها بعدا دينياعلى إع

فضالعلى أن مطلب اإلستقالل يتطلب كما يذهب إليه المثقف والباحث عماربلحسن  
فهي  َّإيديولوجية ثورية، تتجاوزاإليديولوجية الشعبية العقيدية واإليمانية القدرية، ومن ثم

أن الذي من شأنـه  )2(تتبنى التحضيرللعمل الثوري المسلح وتنتقد اإلنتظار الديني للمهدي
لقد ركزالحاج أحمد مصالي في بداية مساره . يحقق اإلستقالل وينشرالحرية فوق األرض

السياسي على هؤالء العمال المهاجرين المضطهدين،بفعل أنهم ينتمون إلى فئة المنقطعين 
لم يكونوا سعداءا ال في أوروبا وال في بلدهم األصلي، وهم و. les déracinéesأوالمقتلعين

ة تختلف عن البيئة التي ولدوا فيها ونشئوا فيها، وبعيدا عن عائالتهــم يعيشون في بيئ
منقطعين عن أصولهم، ومنقطعيـن  Frantz Fanonفهم حسب تعبيرفرانزفانون. وأهلهم

وما خفف عليهم هوالتجمع والتضامن فيما بينهم والذي أرجعه الباحــث .)3(عن مستقبلهم
  :إلى André Michelأندري ميشال
  ارسة الدائمة ألرباب العمل في فرنسا في توظيف الجزائريين عــنالمم -أ

  .العائلية والقروية Cooptationطريق     
  .)4(محاولة البحث عن الرفقاء والزمالء من الوطن لما يكونوا في الخارج-ب

كان  على أســاس . فتجمع هؤالء في نفس النزل، والمقهى والحي، ومكان العمل
وكان اإلتصال بالبلد يتم من خالل التجمعات السياسيـة . القبلية والقرويةالقرابة العائلية و

التي إحتلت مكانا في حياة المهاجرين بالمقهى، وحسـب " األسطوانة الغنائية"الحزبية، و
وهذه التجمعات تعبرعـــن .  )5(عمركارليي فتجمع هؤالء كان بالسياسة وللسياسة

                                                           
(1)-Mohamed Harbi,Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945-  
    1962,op.cit.,p.17.       

  الرواية الثالثية للكاتب حممد:دراسة سوسيولوجية حلالة) 1962-1830(اإليديولوجية الوطنية والرواية الوطنية يف اجلزائر"عمار بلحسن، - (2)
  .110، ص 1982،جامعة وهران، معهد العلوم اإلجتماعية، قسم علم اإلجتماع، أفريلماجستري القسم األولديب،       

(3)-Frantz Fanon,"The North Africa syndrome"in  I. William Zartman,Man,state and society  
     in the contemporary Maghrib,op.cit.,p.81. 
(4)-Amrane Ben Younes,op.cit,p.49. 
(5)-Omar Carlier, 1901-1939:Exils,mouvements independantistes et immigration/creativite  
     associative et contrainte politique:la dynamique de l'immigration Algerienne en France= 
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غربية القائمة في نمط اإلنتاج الجديد على الفردانيـــة اإلرادة في تجاوزالثقافة والقيم ال
وذلك بإحياء نمط اإلنتاج التقليدي ماقبل الرأسمالي، فإستمروا في إعادة إنتـاج . والحرية

الذهنيات، والممارسات، والسلوكات القديمة وكذا للتضامنات المحلية القائمة على أسـاس 
  .عارضا لما هو قائم بفرنساالقرابة والدم وهذا يشكل مسارا وسلوكا م

 الفـالح وقد وجد الحاج أحمد مصالي الدعم في هؤالء المهاجرين الذين فقدوا صفة 
des paysans despysannes حسب تعبيربياربورديو Pierre Bourdieu)1( . ،في الجزائـر

 وهم يشكلون القوة الراديكالية بسبب معاناتهم من اإلغتراب السياسي واإلجتماعــــي 
  .والثقافي في الجزائر الناتجة عن السياسة الفرنسية اإلستيطانية بالجزائر

وهؤالء البروليتارييــــن  -فالمنطق اإلستعماري خلق نوعا جديدا من األفراد 
الذين طمحوا لتغييرالوضع القائم وبطريقة جذريــة  - الجزائريين المهاجرين ، األميين

مي الزعيم الحاج أحمد مصالي، الذي تبنى الحقـا؛ برئاسة العصا. (*)إنطالقا من المهجر
الجزائر وطننا، واإلسالم ديننا، والعربية لغتنا، وعارض الفرنسة، وهو بهذا يقترب مـن 
شعارجمعية العلماء المسلمين، وإن كانت الجمعية تهتم باإلسالم العقيدي التربوي، مـن 

وقد إستغل التفتح السياسي . صحافةخالل المدارس العربية اإلسالمية والخطب الدينية وال
بفرنسا، وكذا الجذور التنظيمية اإلجتماعية ضمن البروليتاريا الجزائرية بفرنسا، للتوعية 

  .السياسية ومعارضة اإلستعمار الفرنسي
وعليه، فقد إصطبغ حزب نجم شمال إفريقيا بالصبغة العمالية، وأصبح الزعيــم 

خاصة بعد أن وطد عالقـات . بقة العمالية المهاجرةالحاج أحمد مصالي ممثال حقيقيا للط
  .بالحركات التحررية والثورية في العالم

لقد ركزالزعيم الحاج أحمد مصالي جهده في البداية على أرض فرنسا ذاتها التـي 
" للغرق"طردته من أرضه بطريقة غيرمباشرة، حيث يوجد اآلالف الجزائريين المعرضين

 متمثل في؛ نزع الملكية أوال، وفي اإلغتراب ثانيا، واإلستغـالل في اإلستيالب الثالثي ال

                                                                                                                                                                                   
  = dans l'entre-deux-guerres,op.cit.,p.22.  
(1)-Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad,le Déracinement:la crise de l'agriculture tradition- 
    nelle en Algérie,op.cit.,p.162. 

  وما مييز هذه اهلجرة هو عـدم . م 1929لقد شكل هؤالء املهاجرين القاعدة يف جنم مشال إفريقيا ، خاصة مع األزمة اإلقتصادية العاملية يف -  (*)
  .اإلستقرار بسبب صعوبة التكيف مع منط اإلنتاج الرأمسايل      
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فعمل على تحويل ضعف المهاجرين الجزائريين إلى قوة، وهذا إنطالقا مــــن . ثالثا
المساعدة المادية للحزب الشيوعي الفرنسي، مع الحفاظ على األصالة والتراث، فوجــد 

البروليتاريين الريفييـن َّخاصة وأن. )1( الوطنية الجزائرية -بكل تحفظ -سندا في بروز
الجزائريين المهاجرين وجدوا في هذا الحزب وفي اإلتحادية العامة للعمال الموحـــدة 
 المنظمتان اللتان إنتقدتا الظلم والالعدالة اللتان يعانيان منها، وناضال من أجـل المساواة

  .  )2(في المعاملة بين كل العمال رغم إختالف جنسيتهم
فالوعي اإلجتماعي والسياسي لدى الجزائريين ظهر بفعل ظروف الصراع فــي 

وعليه فالوعي الطبقي . مجتمع يقوم على الطبقات والذي نشأ بفعل نمط اإلنتاج الرأسمالي
هي وظيفة نمط اإلنتاج الرأسمالي والذي سيسمح بدون شك من نشوء تشكيالت قطبيـة 

التي إكتسبها الزعيم الحاج أحمد مصالي من خالل  فبفضل الممارسات السياسية. )3(طبقية
النقابات العمالية، وظروف الصراع الطبقي، وتمكن من أن يخلق وعيا إجتماعيا وسياسيا 
بالوجود كمجموعة خاصة متميزة لها خصوصيتها الثقافية والحضارية، ولها طموحاتهـا 

د عمل على نشره فــي ومصالحها المشتركة، وربط هذا بالنضال لتحقيقه وتجسيده، وق
الجو بباريس يتسم بإنتشــار َّأوساط المهاجرين ذوي األصول اإلجتماعية، خاصة وأن

  .األفكارالعمالية والثورية 
العامل الفعال الممكن اإلعتماد عليه لتعبئة هــــؤالء َّفضال على أنه إعتبرأن  

وفي . في الزاوية الدرقاوية المهاجرين األميين هوالعامل الديني، إنطالقا مما تلقاه من قيم
هذا كان يعقد إجتماع كل يوم السبت للمناضلين الجزائريين، يتم فيه عرض الوضعيــة 
  العامة للعمال الجزائريين في فرنسا، وكذا في الجزائر، وهنا بدأت تبرزأكثر فأكثـــر 
ـة وقد نشأ الزعيم الحاج أحمد مصالي في باريس التي شهدت سابقا الثورة الفرنسي

  تمـت  -باريس بالتحديد -ففي فرنسا م ،1871م، وكومونة باريس في 1789الكبرى في
  

                                                           
  جـوان24،اخلميسجريدة البالد،)عبد احلميد ساحل.أ:ترمجة(،"رسالة إىل احلاج أمحد مصايل:رسائل من أجل اجلزائر" عبد القادرجغلول،-  (1)

  . 9م،ص 2004       
(2)-Henri Alleg et autres,op.cit.,p.209.                                                             
(3)-Dawa Norbu,Culture and politics of the Third World Nationalism,New York:Routledge, 
    1992,p.32.  
 
 



 - 206 -  

فإعتبــر . (*)الثورات التي وضعت حدا للنظام القديم، كما تمت فيها النضاالت العمالية
بأن باريس هي في نفس الوقت بوتقة لألفكار الثوريــة  Emile Zolaالكاتب إميل زوال 

كما عاش الحاج أحمد مصالي تقلبات الصراع اإلجتماعـي . .)1(اليةومعبد للسلطة الرأسم
الذي قامت به الحركة العمالية في المراحل األولى لنشأتها بفرنسا، والتي تركت آثارهـا 

  م 1917وبعدها الثورة البلشفية في عام .في نفوس المهاجرين الذين أتوا من المستعمرات 
بروليتارية في الدول األوروبية الغربية عامة، ودون التي تركت آثارا كبيرة على طبقة ال

  .أن نتناسى تجنيده اإلجباري للدفاع عن تحريرفرنسا
لقد تركت هذه األحداث أثرها وبصماتها في الزعيم الحاج أحمد مصالي، فجعلتـه 
يتسلح بمبادئها الثورية، وزودته بروح جديدة في النضال وخلقت منه مناضال سياسيــا 

الثــورة َّوحسب الباحث والمؤرخ محمد حربي، فإن. )2(في قلب المستعمر في باريس،
م، ونشأة الحزب الشيوعي الفرنسي ساهما بدوركبيرفي إنهــاض 1917البلشفية في عام

الحس والوعي الوطني لدى الزعيم الحاج أحمد مصالي، وكذا في نشأة نجم شمـــال 
ذكرمنها ظهوراإلستعمارفي البلـــدان لكن هذا غيرصحيح لعوامل عديدة، ن. )3(إفريقيا

 .العربية اإلسالمية من ناحية، وظهورالوعي السياسي للجامعة اإلسالمية من ناحية ثانية
  فضال على أن الجو الذي عمل فيه الزعيم الحاج أحمد مصالي كانت لها تأثيركبيرعلـى 

  .)4(توجهاته الشعبوية والمعارضة لإلستعمار
حاج أحمد مصالي للفكرالثوري يعود إلى طبيعة واقــــع كماأن تبني الزعيم ال 

اإلحتالل الفرنسي من ناحية، وإلى التاريخ القمعي لإلستعمارالفرنسي للجزائريين مــن 
  .ناحية ثانية

  ويبرزهذا المطلب الثوري الشعبي للزعيم للحاج أحمد مصالي من خالل تركيزه في
                                                           

  عمالية، وعن الفترة الـيت عن التاريخ اإلجتماعي لفرنسا ، وعن احلركة ال Germinalفالكاتب الفرنسي إمييل زوال يعربيف كتابه جريمنال - (*)
  .إنفجرت فيها اإلضطرابات التلقائية أين نشأ الوعي الطبقي      

    -Claude Abastado,Profil d'une oeuvre8:Germinal de Emile Zola,France:Hatier,1970.,p.54 
(1)-Ibid.,p.30. 

  .31-25.،ص1982الشركة الوطنية للنشروالتوزيع،:،اجلزائرم9391-1919احلركة اإلستقاللية يف اجلزائر بني احلربنيحممد قنانش،- (2) 
(3)-Mohamed Harbi,Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945- 
    1962,op.cit.,p.14.   
(4)-Emed Eldin Shahin,Political ascent:contemporary islamic movements in North Africa,  
     Boulder: Westview  Press,1997,pp..28-29. 
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 برنامج حـــزبَّامج نجم شمال إفريقيا، ثمبرن َّ، ثم(*)برنامج حزب نجم شمال إفريقيا 

حركة إنتصارالحريات الديمقراطية، وأخيرا الحركة الوطنية َّالشعب الجزائري، ومن ثم 
الجزائرية على مطلب واحد أساسي وهواإلستقالل، ألنه هوالمطلب الرئيس للشعـــب 

 .الجزائري

جاة وإنقاذا وشرطـا اإلستقالل الوطني يعد نَّفإعتبرالزعيم الحاج أحمد مصالي أن
للتحررالوطني، وإستطاع من هذا تنظيم العمال الجزائريين في فرنسا في حركة سياسية 

 ، ...مستقلة،كماتركزدوره علىتوجيه العمال المهاجرين وتوضيح لهم أسباب البؤس والفقر
. )1(وغرس فيهم الحس والوعي الوطني، بنشرأفكاراإلستقالل والحرية في أوساطهـــم

ه في تعبئة العمال المهاجرين يعود أساسا للنداء الذي أعلنه وتبناه  والمتعلـــق فنجاح
  .والذي أعطاه بعدا دينيا" البعد الثوري اإلستقاللي" ب

م، إعتبرالزعيم الحاج أحمـد 1930وأثناء الذكرى المئوية إلحتالل الجزائرفي عام
لذا عمل على إيقـاظ . د غالباالدنيا تؤخَّالحرية التعطى بل تؤخد بالقوة، ألنَّمصالي أن

ونتيجة لمواقفه الثابتـة ، . شعورالشعب وعلى خلق الحماس الجماهيري لدى الجزائريين
 .حل نجم شمال إفريقيا، بإعتباره يشكل تهديدا لسياسة فرنسا اإلستعمارية في المنطقة  َّتم

فبعد . ائرنقل الزعيم الحاج أحمد مصالي نضاله الثوري هذا من فرنسا إلى الجز َّثم
الجزائرية المهاجرة في فرنسا، إنتقل لتنظيم الفئة الحضرية مع جزء من " الشغيلة"تنظيم 

تمكن من إستقطاب جزءا من النخبة المتكونة في اإلطاراإلستعمــــاري َّالفالحين، ثم
  .  ، وهذا في ظل تراجع سلطة األعيان واألشراف في األرياف)2(الفرنسي

لي في بداية نضاله السياسي على النخب البورجوازيـة ولم يركزالحاج أحمد مصا
وهذا ما برزفي صعـــود . ، بل كان همه هوالعمال وفئات الشعب المحرومة(**)المثقفة

  .أوت هذه األرض التباع وال تشترى20م حين صرخ عاليا في ملعب1936نجمه في عام

                                                           
  .وإجتماعي يعربعن الطموحات العميقة للجماهري اجلزائريــة) هدفه اإلستقالل الوطين(وهو برنامج سياسي -  (*)

  :راجع  -       
                         ., p.48.                                                            , op.citAmar Ouerdane-          

 . 31،ص املرجع السابق الذكرم،1939-1919حممد قنانش،احلركة اإلستقاللية يف اجلزائر بني احلربني-  (1)
  . 9،ص املرجع السابق الذكر،"رسالة إىل احلاج أمحد مصايل:رسائل من أجل اجلزائر"عبد القادرجغلول، -  (2)
  .ومن مث مل تكن معنية باهلجرة. تعاين من العنف السياسي، ومن املصادرة والفقرألن النخبة اجلزائرية مل - (**)
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م، 1927ي مؤتمرولقد تبنى الزعيم الحاج أحمد مصالي البعد الثوري منذ أن عبرف
فشارك في هذا . عن مطلب اإلستقالل، وجالء القوات اإلستعمارية، وتأسيس جيش وطني

المؤتمربجانب العديد من الثوريين؛ كأحمد سوكارنو، وهوشي منه، والشاذلي خيرالدين، 
ومن هنا أصبح أحد المناضلين الكبارمن دول العالم الثالث،على غرارهــؤالء، . ونهرو

فتبنوا األفكارالثورية المنتشـرة . )1(ال عفلق، وأصبحوا ثوريين في باريسوالسوري ميش
في نضال طبقة العمــال  Emile Zolaفيقول إميل زوال . فيها والتي لها صبغة عمالية 

فركزوا في . )2("التصوراألحمرللثورة قد أخذهمَّإن:"الكادحين ضد البورجوازية في فرنسا
 (*)فبيئة وجوباريس تركت األفكاروالجنينات الثوريــة. )3(نضالهم على وسيلة اإلضراب

على الزعيم الحاج أحمد مصالي وعلىالغالبية من الوطنيين الذين أقاموا بباريس، علـى 
  .غرارهوشي منه، الذي أقام بباريس وإحتك بالنقابات العمالية اليسارية

الحيـــة، وللتذكير، فالزعيم الحاج أحمد مصالي كان اليؤمن باألطروحة اإلص 
فراح يطالب باإلستقـــــالل . وخاصة تلك التي نادى بهاالحزب الشيوعي الفرنسي

   .م1933وهوماتجسد إنطالقا من  )4(والتحررمن هيمنة الحزب الشيوعي الفرنسي
لقد وضع الزعيم الحاج أحمد مصالي عمله ونشاطه الثوري في إطارالتغيــــر 

  .تاريخية لمقاومة الشعب الجزائري التاريخي، فإعتبره بمثابة إستمرارية
لإلشارة، فمن خالل نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري، تمكن الزعيـم و

وذلك من .  )5(الحاج أحمد مصالي من إدخال الفئات الشعبية في الحياة السياسية الجزائرية
خل وخارج خالل المهاجرين المرتبطين بعائالتهم وقراهم، ناهيك عن مناضليه األوائل دا

من هذا، تنامى العمل السياسي بفضل هذه األحزاب، وعوض الحزب لــدى . الجزائر
  . )6(الجزائريين مفهوم القبيلة، واإلعتصام مفهوم الجهاد

                                                           
(1)-Alain-Gérard Slama,op.cit.,p.40. 
(2)-Emile Zola,Germinal,France:Broaderd et Taupin,sd,p.334.  
(3)-Ibid.,p.331 

  : هذا يف أنظر– (*)
e:Hatier,1970.                                      ,FrancII -IT. treize,-vingt-QuatreVictor Hugo,- 

(4)-Ahmed Mahsas,op.cit.,pp..70-71.                                                                                                            
(5)-Hugh Roberts,"Prémisses historiques d'une libération inachevée" , dans Aurés/Algérie        
     1954 : Les Fruits verts d'une révolution,France:éditions Autrement,1996,p.76.   

  ، املركز الوطين للدراسات والبحث فــيجملة املصادر، "احلركة الوطنية اجلزائرية بني النضال القيادي والنضال اجلماهريي"أمحد مسعود،-  (6)
  .188.،ص 2005، السداسي األول 11م، العدد 1954احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب      
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م 1933ودائما في إطار الطرح الثوري الجذري الشعبي، فقد تبنى في برنامـــج
رية في إطارالحكومـــة مجموعة من المطالب المعبرة عن طموحات الجماهير الجزائ

  :الوطنية الثورية المستقلة والمتمثاة في
  .إنشاء جمعية تأسيسية تنتخب باإلقتراع العام- 1
  حق اإلقتراع العام بجميع أنواعه و حق الترشيح لكل الجمعيات العامــة - 2

  .لجميع السكان السكان   
  .اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبالد- 3
  رافق اإلقتصادية والعمرانية ، والمناجم والموانئ التـــي تسليم جميع الم- 4

  .إغتصبها المحتلون إلى الدولة الجزائرية صاحبة الحق الشرعي فيها   
  مصادرة الملكيات الكبيرة التي إستولى عليها اإلقطاعيون، والمستعمـرون- 5

  .ةوالشركات اإلستغاللية وردها إلى الفالحين وإحترام الملكيات الصغير   
  .التعليم المجاني واإلجباري في جميع مراحله وباللغة العربية- 6
  .إعتراف الدولة الجزائرية بحق اإلضراب، وبالنضال النقابي- 7
  .   )1(مساعدة الفالحين بتقديم قروض معفاة من الفوائد- 8

وبجانب هذه المطالب المتعلقة بإستقالل الجزائر إستقالال تاما، وإنسحاب جميع قــوات 
  .)2(حتالل، وإنشاء جيش وطنياإل

وما يشـار . وعليه، يتضح أنه بلور برنامجا آنيا، وآخر للدولة الجزائرية المستقلة
بإحترام الملكية الفردية، َّأنه أقرَّإليه هوبالرغم من الطابع الثوري واليساري لبرنامجه، إال

  .ومتوسطة مما يعني أنه كان ينظر إلى مستقبل الجزائرمن زاوية بورجوازية صغيرة
ولكن اإلنشغال األساسي للحاج أحمد مصالي من خالل هذا البرنامج يتمثل في؛ بناء دولة 
وطنية جزائرية، وبجيشها المستقل، وبمؤسساتها السياسية القائمة على الشرعية، ولغتهـا 
الرسمية، واإلعتراف بالحق النقابي والتعددية النقابية، وبمجموعة من القوانين اإلجتماعية 

  . وهي تحديات مازالت تواجه الجزائرالمستقلة ولغاية اليوم. مع إحترامها
 على أنه برنامج واسع، جمع مبـادئ Claude Collotوقد إعتبر الباحث كلود كولو

                                                           
(1)-Programme del'Etoile Nord –Africaine,assemblée générale tenue à Paris,mai1933. 
(2)-Idem. 
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تأثره َّفالنجم وجد. عامة ذي طبيعة إشتراكية، ومبادئ ذي طبيعة بورجوازية وليبرالية
  .)1(ة والرأسماليةاإلشتراكي: في مذهبين مختلفين ومتناقضين

  ورغم هذا، فاإليديولوجية التي تبناها الحاج أحمد مصالي تتصف بالوطنيـــة ، 
  ، (*)وهذا ماتسبب  في القطيعة التامة مع الحزب الشيوعي الفرنسي. والشعبوية، والثورية

فتمكن الحاج أحمد مصالي من فرض الشعبوية على النجم، وهذا بعد كسرالتحالفات مـع 
وهذا يعبرعن إنتصار السياسي على الجمعوي الذي بادر به الجزائرييــن . ينالشيوعي

  .(**)األوائل الذين نزلوا بمرسيليا
الطرح الثوري الشعبي للزعيم الحاج أحمد دفعه ألن يرفض مشروع بلـــوم إن 

فيوليت، الذي كان يسعى لمنح بعض السكان الجزائريين الحقوق السياسية الممنوحــة 
، أي منحهم المواطنة الفرنسية، وإعتبره كوسيلة لفرض إستمرارية الهيمنــة للفرنسين

اإلستعمارية الفرنسية من خالل تقسيم المجتمع الجزائري اإلنديجيني إلى فئتين؛ فئـــة 
النخبة المفرنسة من جهة، والجماهيرالعامة من جهة ثانية، مما يمهد إلى تمزيق الوحـدة 

  :حاج أحمد مصالي قائال عن هذا المشروعفعبرالزعيم ال. الجزائرية
الجزائريين الذين أختيروا ليصبحوا مواطنين فرنسييـن، "األهالي"فالعشرون ألفا من"

هم ينتمون في غالبيتهم إلى فئة البورجوازية التجارية، وكبارمالك األراضي الزراعيين، 
ألستاذ والطبيــب فالمشروع إقتصرفقط على المعلم والمدرس وا. والمثقفين والمرابطين

... والعسكري المتقاعد والمتطوع في الجيش وحراس الغابة، والقايد، واآلغا، والباشاغـا
المواطنة الفرنسية تستهدف منـاورة  الجزائريين" األهالي"عملية منح عشرين ألفا من َّإن

فمشروع بلوم فيوليت يجعل عشرين ألـف . خطيرة وإستغالل جديد للسكان الجزائريين
  .)2("إنديجيني جزائري"ئري مميزيقفون في وجه الستة ماليين جزا

                                                           
)1( -Salah  Mathlouti,"le Messalisme:itineraire politique et idéologie 1926-1939",Thése  

    Doctorat 3 éme cycle, Département d'Histoire,Université de Paris VΙΙΙ,1973.,p.166. 
 

  .أتباع احلاج أمحد مصايل رفضوا البقاء حتت املظلة الشيوعية َّفاحلزب الشيوعي الفرنسي رفض الوطنية الثورية، كما أن - (*)
  م واليت تضم اجلزائرين املهاجرين ، وكــذا 1912أكتوبر3ليت تأسست  مبرسيليا يف من هذه اجلمعيات، جند مجعية التضامن اجلزائري ا-  (**)

  .م اليت قبلت اإلنضمام إىل جنم مشال إفريقيا1924مجعية العمال اجلزائريني يف        
          -Omar Carlier, 1901-1939:Exils,mouvements independantistes et immigration /crea- 
           tivite associative et contrainte politique :la dynamique de l'immigration Algerienne    
           en France dans l'entre-deux-guerres,op.cit.,pp..9-10. 

)2( -Messali Hadj,Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.239.     
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رفض الزعيم الحاج أحمد مصالي لمشروع بلوم فيوليت،أي للمشروع اإلندماجي َّإن
والتخلي عن الشخصية العربية اإلسالمية للجزائريين، يعود أساسا للمواقف التي تعلمهـا 

. ي إكتسبها من خالل شكيب أرســالنفي الزاوية الدرقاوية، ولقيم القومية والعروبة الت
فالمشروع القومي العروبي في ظل الفضاء العربي اإلسالمي للزعيم الحاج أحمد مصالي 
كان يتعارض مع مشروع بلوم فيوليت هذا من ناحية، ولتناقضه مع مطالب حزب نجـم 

  .شمال إفريقيا المتمثل أساسا في اإلستقالل والحرية من ناحية ثانية
بدأ نجم الزعيم الحاج أحمد مصالي    م، أين 1936تمراإلسالمي الثاني فيومنذ المؤ

أرض الجزائر بدال من فرنسا وهذا  أنه عرف كيف ينقل النضال علىَّيسطع من جهة، ثم
فلخص الوضعية القائمة فـي . من خالل إنشاء حزب الشعب الجزائري من جهة ثانية

وكما يقـول . هير الشعبية تلتف حولهالجزائر، وأنهض الشعورالجمعي، مما جعل الجما
عمر كارليي، فشعبوية الحاج أحمد مصالي تطورت وتجذرت بفعل التجربة السياسيــة 

والتي إستغلهما في إلقاء هذا الخطاب،مما جعله كشخص غيرمعروف يستولي .)1(والنضال
، على الجماهيرالجزائرية التي أتت لتسمع لكل من؛ فرحات عباس، ومحمد بن جلــول

   اإلجتماعية ، فوسع من قاعدته. والواحد ماكان ينتظرهذا الحدث. وعبد الحميد بن باديس
فإرتكزعلى عناصرمن فئة العمال، ومن البورجوازية الصغيرة في المدن، وعمل علـى 
إستقطاب مختلف القوى اإلجتماعية األخرى؛ كالمثقفين،والطلبة، والموظفين الصغارالذين 

  .ردية، وعملوا على خدمة اإلستعمارشكلوا فئات وسيطية ف
وعمل الحاج أحمد مصالي على تأطيراألفراد من قبل مناضلي الحزب، بتدعيم من 
الفئات الحضرية،من البورجوازية الصغيرة بالخصوص،والتي وفرت عددا من اإلطارات 
للحزب، الذين تولوا الوظائف القيادية في حركة إنتصارالحريات الديمقراطية، والتــي 

  . دخل معها في صراع فيما بعد
  لقد كان ظهوروبروزالنجم المجيد، ومن ورائه الحاج أحمد مصالي في الجزائــر
  بمثابة آمل في الوسط الشعبي المتعطش للحقوق والحريات ، خاصة بعد تلك الخيبــات

 تدهوروتفتت المؤتمراإلسالمي بسبب رفـــض َّالمتتالية لحركات المطالبة بالحقوق، ثم

                                                           
(1)-Omar Carlier,Entre nation et Jihad:histoire sociale des radicalismes Algériens,France : 
     Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,1995,p.222. 
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  .سا لمطالب المؤتمر اإلسالميفرن
لقد إعتبرالزعيم الحاج أحمد مصالي أن الشعب الجزائري بمختلف فئاته، ومــن 

للثورة، وال مفرمن وحدة كافـة  potentielleورائه العمال المهاجرين هم القوة الدائمة 
أن خصوصا الجماهير العامةالمستغلة، على إعتبــــار ،)1(الفئات اإلجتماعية المختلفة

   الفرنسي عمم وبسرعة الالمساواة، وضياع العالم الريفي بفعل الهجرة، ونـزع اإلستعمار
فالبورجوازية بمختلف مستوياتهــا .)paysans dépaysannés)2الفالح عن الفالحينصفة 

الوطنية واإلستقالل الوطني هي وسائل للردعلى التنزيل والتراجع السياسـي ُّإعتبرت أن
Déclassement Reclassement et .التحرير الوطني يجب َّوبالنسبة للشعبوية العامة، فإن

فهـذه  . )3(أن يحتوي على الثورة اإلجتماعية بغرض تحقيق العدالة اإلجتماعية المتساوية
الحركة الشعبوية تدمج ضمنها الطموج وتصورات مختلف األزمنة، وكذا العودة للماضي 

ختالفات العرقية، وتحقيق الرقي الذي عرفــه المقدس، والتضامن اإلسالمي بتجاوز اإل
  .السلف في الماضي

  :وتتميز شعبوية الحاج أحمد مصالي بسمتين
  تقديس الشعب الذي هو في غالبيته ذات شروط مادية متواضعة، ومنضوي -أ

  بعمق في الهوية الوطنية، وله جذورمترسخة في األرض ، مما يجعـــل  
  .تميزةالفالحين يشكلون الطبقة الم  
  الشعب كمحرك للثورة والضامن والحق أن.هي المثل الديمقراطي األعلى-ب
  الثورة بالشعب ومن"شعار َّإن َّثم.لنجاحها، ينبغي أن يكون مسموع الكلمة   
  .)4(تجعل لهذا دورا مزدوجان فهوالوسيلة وهوالغاية" أجل الشعب   
 ، وهوالذي سيستفيد قاعدة ومصدر الثورة هوالشعب الحاج أحمد مصالي أنفأدرك 

 وللعلم . منها الحقا، وهومصدرالسلطة والشرعية والمشروعية، وهوالذي يصنع التاريخ  
 

                                                           
(1)-Mohamed Harbi,Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945-  
    1962,op.cit.,p.72.                                                                                                                     
(2)-René Galissot,"La colonisation du Maghreb de l'Afrique du Nord Francaise au Maghreb  
    en suspens",dans,Mohamed Harbi,La guerre d'Algérie,T.1,Algérie:éd.Chihab,2004,p.61. 
(3)-Ibid.,p.61. 

  ،)حممد حافظ اجلمايل:ترمجة (، دراسة حتليلية يف تاريخ احلركة الوطنية والثورة املسلحة:اجلزائر حتمل السالح أو زمن اليقنيسليمان الشيخ، - (4)
  .431.،ص2003دارالقصبة للنشر،:اجلزائر      
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  .فالماركسية أولت إهتماما كبيرابالجماهيرالشعبية
إن تبني الحاج أحمد مصالي للمبدأ الشعبي الثوري والمرتكزأساساعلى اإلعتمــاد 

صغيرة، وكذا تبني مطلب اإلستقالل الوطنــي على العمال والفالحين والبورجوازية ال
التام، جعله يلقى ردا عنيفا من قبل اإلستعمار الفرنسي، التي لجأت إلى إستخدام األجهزة 

، فتعرض تارة للتوقيــف Louis Althusserالقمعية للدولة على حد تعبيرلويس ألتوسير
  .والسجن، وتارة أخرى للنفي

ية، وعدم تجسيد فرنسا لوعودها المتعلقة بمنح الحقوق إن نهاية الحرب العالمية الثان
السياسية واإلقتصادية للجزائريين، جعل الزعيم الحاج أحمد مصالي يتأكد أن النضــال 
السياسي الثوري هوالطريق الوحيد للتحرير، ولم يبق للمواقف السياسيةاإلصالحيـة أي 

مع أسلوب العمل السابـق،  م التي شكلت القطيعة1945ماي8، خاصة مع مجازر)1(مبرر
مما دفعه في الدخول الحقا في صراع مع النشطاء في الحزب، ومن ثم المعتدلين فــي 

  . الحزب، والتي أدت إلى إنقسام الحزب
ونتيجة لهذه المجازر، وافق الزعيم الحاج أحمد مصالي على إنشاء المنظمـــة 

الذين سئموا من العمل  (*)طين، كمنظمة شبه عسكرية بإيعازوضغط من النشيOSالخاصة 
وإقتنع الزعيم الحاج أحمد مصالي بأنه . ، حيث تتولى اإلعداد للعمل المسلح)(**)2(الشرعي

وفي هذا اإلطــار . ال مفرمن اللجوء إلى األسلوب الثوري العسكري لتحقيق اإلستقالل
ي إحــدى م وضع مسألة المواجهة المباشرة مع اإلحتالل الفرنس1951وإنطالقا من عام

أولوياته، فإعتقد بعد سفره إلى المشرق العربي في نفس الفترة الزمنية أن الثورة قريبة، 
  :وركزفي سياسته على إتجاهات ثالثة

                                                           
  .104،ص  بق الذكراملرجع الساحممد قنانش، -  (1)
  رلقد عارض هؤالء النشيطني املشاركة يف اإلنتخابات، وإعتربوها إعتراف ضمين  للنظام املؤسسايت القائم ، ويف تأخريالثورة، ورفعوا شعـا-  (*)

  ح من مساره وبالعكـسكل مطالب سياسية وإجتماعية جزئية تعين إخراج الكفا َّاإلستقالل هواهلدف ، وأن َّ، وإعتربوا أن"للتعاون-ال"       
  فضال على أن هؤالء النشيطيـن. فالزعيم احلاج أمحد مصايل إعتربها مفتاحا حلل املشكلة الوطنية، والعمل على احلفاظ على ريادته الزعامية      
 :أنظر.      كانت هلم نظرة تنظيمية للمجتمع اجلزائري      

54.                        -.,pp..53op.cit,Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie- 
  حسب شهادة حسني آيت أمحد وأنظر كناب علي قنون-  (2)

  سلمني الذينبعد احلرب العاملية الثانية، قبل احلاج أمحد مصايل العمل يف إطار الشرعية، والذي إنتقد فيه سابقا العلماء املسلمني واملنتخبني امل-  (**)
  وميكن تفسريهذا بالعمل على جذب فئة البورجواية للحزب ، الذين متلكون موارد سياسيـة. تقبل اإلطار الذي رفضه سابقاف. تبنوه سابقا      
  .غريقائمة يف احلزب      
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  تكوين اإلطارات العسكرية،وذلك بتكليف بن يوسف بن خدة بإختيـار -1   
  .المناضلين، وإرسالهم إلى مراكزالتدريب في مصر      

  ضية الجزائرية بتقوية وتعزيزالبعثة الخارجية لحركــــةتدويل الق-2   
  .إنتصارالحريات الديمقراطية      

 تعبئة الشعب الجزائري، من خالل القيام بجولة عبرالتراب الوطنــي-3   

  .)1(رغم القيادة      
  

وعليه، قرراإلنتقال من العمل السياسي إلى العمل العسكري، ومن العمل في ظـل      
بسبب التماطـل  -ورغم إكتشاف وحل المنظمة الخاصة. رعية إلى العمل في السريةالش

م، وخضوع الزعيم الحاج أحمد مصالي لإلقامة الجبرية، إال أنه 1950في عام -والخيانة
بفرنسا، خلق جوا  Niortففي عزلته في نيور. لم يتخل أبدا عن المبدإ الثوري اإلستقاللي

جزائرية خاصة من قبل دول العالم العربي اإلسالمي، كمـا تضامنيا للحركة الوطنية ال
                                  . )2(لعب دور الداعية، وعرف سكان هذه المنطقة بالقضية الجزائرية

وقد إستمرالزعيم الحاج أحمد مصالي في نفس الخط السياسي الشعبي الثوري الـذي       
  :تبناه من قبل، فقال

  لمستقبلية هي نفس سياستي باألمس،واليوم، وستكونسياستي ا"
  مطابقةللخط السياسي للحزب التي بدونها ال يمكن الحديث عن
  الوطنية واإلستقالل الوطني،بمعنى الهدوء والصالبة والتعقـل

   .)3(" السياسي وخاصة روح التضحية
  

ف فئاتـه   تبني الزعيم الحاج أحمد مصالي للطرح الشعبي من خالل تجنيد مختل َّإن
فكإبن الشعب، كان نقطـة . السياسية ضد النخبوية جعلته يكتسب شهرة كبيرة في اللعبة

  إلتقاء مختلف األحاسيس، والمصالح، التي دفعته إلى األمام، فعلم الشعب أن يثق فــي 
  .)4(نفسه، كما جعل منه قوة يعتمد عليها

                                                           
(1)-Mohamed Harbi,"Messali Hadj et la vérité historique",op.cit.,pp..304 -305. 

  .56،ص 2001دارهومة،:،اجلزائرم1962-1946 احلاج واللجنة املركزية وجبهة التحريرالوطيناإلهتامات املتبادلةبني مصايلحيي بوعزيز،- (2) 
  .57.،صنفس املرجع-  (3)

(4)-Mohamed Harbi,"Messali Hadj et la vérité historique",op.cit., p.301. 
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ك بطريقة غيرمباشرة فـي الحاج أحمد مصالي قد شارالزعيم َّإذا، يمكن القول أن
م، سواء من خالل خريجي مدرسـة 1954نوفمبر1/ه1374ربيع األول  4اإلعداد لثورة 

، أوجماعــة 22حزب الشعب الجزائري، والمنظمة الخاصة، أوسواء من خالل جماعة
وجبهة التحرير  MNAوأما عن موضوع الخالف بين الحركة الوطنية الجزائرية التسعة
حتاج إلى التعمق في مسألة نزع البساط من القيادة الثورية، وتفريـغ فهو ي FLNالوطني

  .العديد من مناضلي الثورة-الحقا-وهذا ماأكده.محتوى اإلستقالل السياسي الحقا
  : وعموما يتمثل البعد الثوري الشعبوي عند الزعيم الحاج أحمد مصالي فيما يلي

  هجر، مع العمل على تأطيرها ، إرتكازه على قاعدة الحركة العمالية في الم- 1    
  على الفئات اإلجتماعيةَّومن ثم إعتمدعلى الفالحين والعمال في الجزائر،ثم       
  الثورة الترتكزعلى صراع الطبقات، بــلَّورأى أن.األخرى في الجزائر       
  خاصة وأن الشعب الجزائري يتشكل من الفالحين.  )1(على العمال والشعب       
  .بسطاءال       

  تبني نظرة شاملة للمشكلة التي يعانيها السكان الجزائريين، أال وهي مشكلة- 2    
  اإلستقالل و التحررالتام من السيطرة اإلستعمارية الفرنسية في جميـــع       
 .مظاهرها السياسية والثقافية واإلقتصادية       

  زرع الوعي السياسـي    اإلعتماد على العمل الثوري في تنشئة المناضلين و- 3    
  .والحس الوطني في أوساطهم       

  إنطالقا من الواقع اإلستعماري اإلستغاللـي، (*)تكوين اإليديولوجية الثورية- 4    
  وكذا باإلعتماد على فئة إجتماعية واسعة وهم العمال المهاجرين، مع األخذ       
  .)2(بعين اإلعتبارالتقاليد العربية اإلسالمية       

  وبالمنظمات النقابية اليساريــة PCFاإلحتكاك بالحزب الشيوعي الفرنسي- 5    

                                                           
(1)-Mohamed Harbi, Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945-    
    1962 ,op.cit.,p.17    

  لقد أوجدت هذه اإليديولوجية القاعدة لبعض الشعراء املغنني يف تبين األناشيد الثورية للمقاومة ضد اإلحتــــالل .اإليديولوجية الثورية - (*)
  .الفرنسي،  مبا فيهم سليمان عازم وفريد علي       

      -Paul A.Silverstein,"Martyrs and patriots:ethnic,national and transnational dimensions 
        of  Kabyle politics",in, Nation,society and culture in North Africa,op.cit.,p.91.     

  .32-31،ص املرجع السابق الذكرم،1939-1919حممد قنانش،احلركة اإلستقاللية يف اجلزائر بني احلربني-  (2)
  



 - 216 -  

  . كاإلتحادية العامة للعمال الموحدة       
أما عن الطرح الحضاري، فقد تبنى الزعيم الحاج أحمد مصالي البديل العربــي 

ية، ومن هنـا اإلسالمي، سواء من خالل تبني أفكارالجامعة اإلسالمية، أوالجامعة العرب
  . كان ينادي ببعث مجد الحضارة العربية اإلسالمية، وإحياء الخالفة العثمانية من جديد

فأدرك الزعيم الحاج أحمد مصالي خطورة اإلستعمارالغربي الذي واجهته األمــة 
لذا نجده يركزفي نضاله السياسي الثوري على .العربية اإلسالمية عامة، والجزائر خاصة

. عمارالفرنسي اإلستيطاني الذي عمل علىطمس الشخصية العربية اإلسالميةمواجهةاإلست
فقدظل دائما مرتبطا باإلنتماء العربي اإلسالمي من ناحية،ومتمسكا بقضايا أمته من ناحية 

  .ثانية، لذا كانت مواقفه صلبة وثابتة تحطمت عليها كل المخططات اإلستعمارية
أحمد مصالي الرجوع إلى األصل والتقاليــد وتعني العروبة بالنسبة للزعيم الحاج 

كمـا . الماضية، وهي إستحضارالماضي، وهي أيضا البحث عن ماضي الكرامة والعزة
يعني أيضا البحث عن تحالفات في الوطن العربي لمواجهة إنعزال الحركة الوطنيـــة 

ه مــــع وفي هذا كثف الزعيم الحاج أحمد مصالي إتصاالته وإرتباطات. )1(الجزائرية
فإتصل .المناضلين والزعماء العرب والمسلمين المنتقدين والمعارضين للنظام اإلستعماري

بأميرالبيان شكيب أرسالن، والشاذلي خيرالدين، وعبد الكريم الخطابي، وعمل معهم على 
وهذا ما برزجليا فـــي . إعادة بعث الحضارة العربية اإلسالمية، وإحياء اللغة العربية

  رامجه السياسية  ، حيث نجده يلح على مطلب مجانية التعليم وإجباريته، وإنشاءمختلف ب
وهذا المطلب حسب الزعيم الحاج أحمد مصالي هو كرد . لتكوين النشأ (*)مدارس عربية

فعل وفوري لتعرض الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية للطمس، فضال عــــن 
  .باء البيض والمدرسة الفرنسيةمخططات المسخ والتغريب من خالل دوراأل

في المغرب، والذي (**)وقد طالب الزعيم الحاج أحمد مصالي بإلغاء الظهيرالبربري
تمت المطالبة فيه بتبني العرف، والتقاليد البربرية في القضاء، وفي العالقات اإلجتماعية 

                                                           
(1)-Mohamed Harbi,Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945-   
     1962 ,op.cit.,p.17. 

  .أثـريلقد أنشأ يف أواخر األربعينات بعض املدارس العربية اليت كانت جماال خاصا جبمعية العلماء املسلمني سابقا، وعلى التعليم ملمارسة الت-  (*)
  .لى النشأع     

  :للمزيد من املعلومات حول الظهري املغريب أنظر - (**)
           -Roger Le Tourneau,Evolution politique de l'Afrique du Nord musulmane1920-1961,  
             op.cit., ,pp..180-182.  
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كل هذا بتخطيط  َّوقدتم. بين السكان، بعيدا عن الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية الشريفة
  كما وقف ضد الحزب الشعبي البربري فـــي. وتشجيع من اإلدارة الفرنسية بالمغرب

  ، وألح على الوطنية الجزائرية العربية اإلسالمية، وعلى الوحدة الثقافيــــة(*)م1949
                                                                                                                                                                                   

                                                                            
  

  22-21يف جريدة اجلزائر اجلمهورية يف Ali U-Mahmoud Ferhat Alias Ferhatعلي أوحممود ألياس فرحات  لقد كتب -  (*)
  اجلزائرال تكون العربية وال بربريـــة. احلزب الشعيب الرببري مل يوجد أبدا سابقا، واليعرف الوجود يف املستقبل أبدا:" م1949أوت        
       Kabyle  بل تكون فقط جزائرية."...  
  الذي أعد التقريراملايل يف مؤمترهورنو، إعتربأن األزمة الرببرية هي من إعــداد  M.Léonليون.وعلي أيت أمحد أنه إنطالقا من مال وق       
  .يةفإهتمهم بالرتعة الرببر.مصايل احلاج، بغرض إبعاد الذين ميكنهم أن ينشروا القلق داخل احلزب       

   -Ouali Ait Ahmed,"Du passé composé au présent compliqué",le Matin,jeudi21-5-1998, 
    p.11 

  ، فاألزمة الرببريةتعربعن ربط اجلوانب املادية واألفكارباهلوية وما تقتضيه من إعادة اإلنتاج Omar Carlierحسب الباحث عمركاراييو -    
  وهي نتاج فريقني سياسيني داخل حركة إنتصار احلريات الدميقراطية؛ فريق يطالب بشء، وفريق آخرينتقد هذا.يف مكان حمدد وزمان حمدد       
  وكل الطرفني فهما أن رهان الصراع يتمحور حول تعريف الذات واألنا، وكذا وحدة احلزب، ولكن . وهذا الشيء مل يتم مناقشته. الشيء       
  لقد متحورت األزمة  بني قيـادة. معرفة ما يريده اآلخر، وال يف قدرة على التحدث على بناء مصطلح الوحدةوال واحد على القدرة على        
  احلزب، ومجاعة من الشبان املثقفني من منطقة القبائل، وهم بالتحديد من منطقة األربعاء نايث إراثن وعني احلمام، وهي مناطق تعرضـت       
  من خالل مقاوميت الشيخ املقراين والال فاطمة نسومر ، ولإلستغالل اإلقتصادي والفقر،ولعملية التعليم والتمدرس  أكثرللقمع  اإلستعماري       
  .وهلذا طالب هؤالء بوضع حد للزعامة احلاج أمحد مصايل، وبالدميقراطية داخل احلزب. مقارنة بقرى منطقة الفبائل األخرى       

      -Omar Carlier,"La production sociale de l'image de soi.Note sur la"Crise Berbériste" 
        de 1949",Annuaire de l'Afrique du Nord,France:CNRS,1984,pp..347-370.  

  ا مــن احلصول على دليل مادي للمؤامرة الرببرية مسح بإكتشاف احلزب الشعيب الرببري إنطالقَّأما الباحث أمحد بن نعمان، فريى أنه مت   
  رسالة بعثها عمر أوصديق من السجن إىل بناي وعلي،وسقطت يف أيدي القيادة، وكان ضمن هذا التنظيم احلزب املوازي حلزب الشعـب  

  .اخل وطردوا من احلزب...اجلزائري، وعلي بناي، عمار ولد محودة، صادق هجرس   
  . 124م، ص 1991منشورات دحلب،:، اجلزائراجلزائر فرنسا واألطروحة الرببرية يفأمحد بن نعمان،   -            

  .وإن كان احلاج أمحد مصايل قد جلب فيما بعد يف صراعه مع املركزين ، بناي وعلي       
  ة، فقد ربط هذه األزمة بالسياســ"جذور املد الشعويب يف اجلزائر"أما الباحث واملؤرخ ناصر الدين سعيدوين، ففي مقال له حتت عنوان -      

  اجلزائر الفرنسية ، بسبب الواقـــع"الفرنسية املرتكزة على إجياد تيار جزائري مظهره وأصوله جزائري ، وفرنسي اإلجتاه، يرفض مقولة        
  التيــار هذاَّفضال على أن. اإلستعماري وإبعاد املعمرين هلم كي الينافسهم كجزائرين يف اإلمتيازات اليت يتمتعون هبا ويتحصلون عليها        
  وقد متكن هذا التيار من أن يلفت حوله مجاعـات. على أساس أهنا التتماشى وقناعاهتم وإجتاهاهتم" اجلزائر العربية اإلسالمية" يرفض مقولة       
  ياسية اجلزائرية ومن أنوقد متكن بعض أفراد هذه اجلماعة من أن يتسرب إىل الساحةالس. من الشبان  الذين تلقوا تكوينا فرنسيا، والئكيا        
  خيترق حزب الشعب اجلزائري وحركة إنتصار احلريات الدميقراطية مما تسبب يف األزمة الرببرية اليت بدأت يف شكل متلل من موقف حزب        
  يف الذات واهلوية بفعــلحتول القلق إىل البحث  َّم، بسبب قراراته وتوجيهاته املتضاربة، مث1945ماي 8الشعب اجلزائري  بعد جمازر         
  وقد أصبح جمموعة من املنتسبني إىل اللجنة الفيدرالية حلزب الشعب اجلزائري وحركة.الواقع الثقايف القائم الذي وضعه اإلستعمار الفرنسي        
  وقناعات جهوية وميوالت شيوعيـة حتمل توجهات عنصرية ،) املدعو رشيد(إنتصاراحلريا ت الدميقراطية يف فرنسا بقيادة حمند علي حيي        
  .معادية ملبادئ احلزب وللطرح العريب اإلسالمي،وقد متكنت قيادة احلزب من وضع حد هلذا التيار وهلذه األزمة بطرد أنصارها والداعني هلا       

  . =128 ،ص، املرجع السابق الذكرأمحد بن نعمان، فرنسا واألطروحة الرببرية يف اجلزائر -
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  .(*)الجزائرية، وطرد مناضليها
في تكويــن أما عن ركن اإلسالم فقد إعتبره الحاج أحمد مصالي عنصرجوهري 

، )1(الشخصية الجزائرية، وعامل إندماج ووحدة لكل الجزائريين وبالتالي بديل للجنسيــة
  .وبدونه لن يتحقق اإلستقالل السياسي والثقافي معا

وقد حاول أيضا أن يؤكد على عملية اإلنطالق من تجديد التراث السياسي اإلسالمي 
 َّبودية واإلستبداد واإلستعمار، حيـث أنالحرية تقتضي مقاومة الع َّوتأصيله، فإعتبرأن

  من هذا، فعلى الشعوب المستعمرة أن تثورضـــــد . اإلنسان في اإلسالم يولد حرا 
  .اإلستعمار، وأن ترفع راية الجهاد والثورة لتحقيق الحرية والكرامة

                                                                                                                                                                                   
  الباحث عثمان سعدي، فيقول أن األزمةالرببرية ترتبط جبماعة من الشبان الذين تلقوا تعليمهم على أيدي فرنسني، واألباء البيــض،أما  - = 

  م، ملا إكتشقف الوايل السابق شاتينيـون1948وقد بلغت هذه احلملة يف ). على أهنم غزاة، والرببر جرمان(وغرسوا فيهم كرههم للعريب   
  لشعب اجلزائري وما يشكله من خطر على اجلزائر،فقرر تدمريه من الداخل ، ببث الرتعة الرببرية يف بعض أعضائه، لكن قادةقوة حزب  ا  

  . احلزب مبا فيهم املناضلني القبائل قاموا بطرد عناصرها وبالتصفية اجلسدية للبعض منهم   
  .  130-129،ص ، املرجع السابق الذكررأمحد بن نعمان، فرنسا واألطروحة الرببرية يف اجلزائ-          

  أما الباحث أمحد بن نعمان فقد ربط هذه األزمة يف سياق تشكل نوع من الوعي الرببري بدافعني؛ -     
  العربية اإلسالميةأنصار احلركة الرببرية تلقوا تكوينا فرنسيا حبثا، يتكلمون القبائلية يف البيت ومع العائلة، وجيهلون الثقافة  َّأن-1                
  خيبة العرب يف فلسطني، ودورهم احملزن جتاه دولة إسرائيل املفروضة عليهم مما أحدث نوعا من الرد الفعل السليب تداه العرب-2                

  .لدى بعض شباب منطقة القبائل                    
  .121،ص ، املرجع السابق الذكرزائرأمحد بن نعمان، فرنسا واألطروحة الرببرية يف اجل-          

  ني،ومهما يكن، فإن هذه األزمة ترتبط جبماعة من الشبان اجلزائرين الذين تلقوا تعليما وتكوينا فرنسيا، وهم ميكن إعتبارهم على أهنم مثقف       
  ذ أفراد البورجوازية اجلزائرية اليت تبنت عمالشرعياوباملقابل قيادة احلزب اليت عرفت تزايد يف نفو.وهم يدعون للعمل الثوري املسلح اآلين       
  الظروف اإلقليمية كانت تساعد يف َّقامت بتأجيج التحريض ضدها لعزهلا خاصة وأن َّومن مث. معاكس لكل ثورة و، لكل عمل مسلح         
  للشبان املثقفني يف صراع مع احلاج أمحد مصايل مـماوقد دخلت هذه الفئة الحقا بعد إقصاء . ذلك واملتمثلة يف الظهريالرببري يف املغرب       
   إجنرعنه إنشقاق يف احلزب       

  لقد ربط كل من حممد حريب وحسني أيت أمحد وعلي قنون عملية الطرد هذه بربوز النشطاء داخل حركة  إنتصار احلريات الدميقراطيـة -  (*)
  ، واستهدفوا حتطيم النظام الكولونيايل بواسطة العنف ، وتبنوا فكرة الثورة اآلنيــة ،م بقيادة حممد األمني دباغني1945ماي8بعد جمازر       
  وعارضوا سياسة التحالفات،وإعتربوا أن املشاركة يف اإلنتخابات من شأنه تأخري الثورة،وقد واجههم احلاج.ومرجعيتعم هي ثورة الفالحني       
 . ، حيث وافقوا على املشاركة يف اإلنتخابات مبقابل إنشاء املنظمة اخلاصةم،الذي إنتهى بوفاق1947مصايل يف مؤمتر       

 -Mohamed Harbi,"Messali Hadj et la vérité historique", op.cit., p.304.     
  :للمزيد أكثر حول األزمة الرببرية أنظر-     

  رسالة املاجستري يف العلوم السياسية، "ة الوطنية حىت التعددية السياسية احلزبيةظاهرة الرتعة الرببرية يف اجلزائر من احلرك"فلة بن جياليل،-          
  والعالقات  ، فرع التنظيم السياسي واإلداري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية          
  .2002الدولية،         

(1)-Mohamed Harbi,Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945- 
    1962, op.cit., p.17.                                                                                                                   
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لقد أدرك الزعيم الحاج أحمد مصالي البعد الحضاري منذ إحتكاكه بالزاويــــة 
فإعتبرأنه من . وية، كمؤسسة للتنشئة اإلجتماعية والسياسية، وكمكان للعقيدة والتعلمالدرقا

الواجب تحريراإلنسان الجزائري من التبعية لفرنسا خاصة في الميدان السياسي والثقافي، 
تحقيق العودة إلى الذات الجزائرية في إطاربعدها المغاربي والعربي اإلسالمـي، َّومن ثم

أكد علىعنصرالزمن من أجل طرد المستعمرمـن َّثم. لتراب الجزائريوكذا ربط هذا با
إلعداد الثورة، مـع   OSالجزائروتحقيق اإلستقالل، وأستتبع هذا بإنشاء المنظمة الخاصة
  .التأكيد على البعد الحضاري اإلسالمي، أي جهاد األنا ضد اآلخر

طرح الحضاري عند طرح الزعيم الحاج أحمد مصالي هذا، يعيدنا إلى الذهن الَّإن 
اإلنسـان، : المفكروالفيلسوف مالك بن نبي، عندما عرض العناصرالثالثة للحضارة وهي

هـــذا َّعلما بأن. والتراب، والزمان، وربطها بالعامل الديني كباعث وكمحفزلإلنسان
وهكذا فالبعـد . المفكركان مناضال في صفوف حزب الشعب الجزائري وسجن من أجله

حريراإلنسان،واألرض وتوظيف البعد الزماني في بعث الحضــارة الحضاري يقضي ت
 .  والرقي من جديد

وخالصة، فقد أعطى الزعيم الحاج أحمد مصالي لوطنيته صفة الشعبية، بفتـــح 
المجال لمختلف الفئات الشعبية للمشاركة في النضال والكفاح المشترك حول هـــدف 

لذا فالزعيــم . اإلستقالل، واإلرتباط بالماضيالقضاء على النظام اإلستعماري وتحقيق 
الحاج أحمد مصالي كسياسي محترف وجد نفسه مدعو للتفاؤل، فمزج الوقائع باإلرادات 

   .واألمال
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  :فرحات عباسالزعيم الديمقراطي عند -صالحيإلا-طرح النخبويال -
ة الرجل أكدواعلى حقيقة أن الزعيم فرحات عباس يمثـــل كل الذين تناولوا حيا

اإلتجاه المعتدل في الحركة الوطنية الجزائرية، وهذا يعود لتكوينه العلمي المدرســـي 
  . والسياسي كما الحظنا سابقا

التي لعبت دورا فـي  .M.JAفالزعيم فرحات عباس تأثربحركة الشبان الجزائرين
م ظهرت إتحادية المنتخبيــن  1927سية مهيمنة، ومنذ م، كقوة سيا1926-1912فترة 

. التي حلت محل الشبان الجزائريين، بإستقطابها للنخبة الجزائرية المثقفة ثقافة فرنسيـة
والشبان الجزائريون هم أول السياسين الجزائريين المعاصرين، وهم يشكلون نخبة أنتجها 

فركزوا . )1(ما يرددون مصطلح اإلندماجاإلستعمارمن خالل المدرسة والتعليم، وهم عادة 
على سياسة اإلندماج كوسيلة للتحرر، وطموحهم الفكروي كان يكمن في أنهم كانـــوا 

وكانت طموحاتهم هوتكوين . متيقنين من تشكيل نخبة جديدة تكون موالية للنظام الفرنسي
لجماعة تأثيــر وقد كان لهذه ا.)2(وجعل السكان الجزائريين المسلمين مواطنين فرنسيين

اإلندماج يعد الحـل  َّهذا األخيرإعتبرأنَّكبيرعلى حياة الزعيم فرحات عباس، لدرجة أن
  .المناسب لحل مشكالت الجزائرين األهالي

فقد بلورالزعيم فرحات عباس مطالبه السياسية إنطالقا من مطالب الشبـــــان 
الجزائريين، كما طالبوا بتمثيل " لألهالي" الذين كانوا ضد التجنيد اإلجباري . الجزائريين

األهالي الجزائريين في البرلمان الفرنسي، وإلغاء القوانين اإلستثنائية،والتأكيد على التعليم 
  .اإلجباري، وحق التعليم والصحافة، وحرية التنقل إلى فرنسا

إذا، لقد إستمد الزعيم فرحات عباس مرجعيته السياسية المطلبية، والتي شكلــت  
جه السياسي الحزبي، من المطالب األولى التي وضعها الشبان الجزائرييــــن، برنام

وباألخص من تلك التي تبناها األميرخالد، وحاول بلورتها في شكل يتقبلها المعمريــن 
الجزائريين والمعمرين الفرنسيين، مع العمل علـى " األهالي"الفرنسيين كالمصالحة بين 

  .)3(ون الكامل بينهماوتحقيق التعانسيان الماضي  
                                                           

(1)-Gilbert Meynier,Histoire intérieure de FLN1954-1962,Alger:éditions Casbah, 2003,p.45. 
(2)-Ibid.,p.46.    

  ،1991ديوان املطبوعات اجلامعيـة،:، اجلزائر1948-1912اإلجتاه اليميين يف احلركة الوطنية اجلزائرية من خالل نصوصهبوعزيز،  حيي -(3)
  .23ص  
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فقال . فلم يكن األميرخالد قادرا على السكوت أمام بؤس وشقاء السكان الجزائريين
م، فرض نفسه كناطقا رسميا بإســـم 1919أن دمه لن يسمح له بالسكوت، لذا في عام

فخاض نضاال مريرا ضد المعمرين واإلدارة الفرنسية في الجزائر،  الشبان الجزائريين،
ى حق السكان الجزائريين في الحصول على المواطنة الفرنسية مع اإلحتفـاظ مركزا عل

الذي يعد الوسيلة . باألحوال الشخصية العربية اإلسالمية، فضال على تركيزه على التعليم
  . )1(لبلوغ الغاية األولى في إطاراألحوال الشخصية العربية اإلسالمية

الجزائرين والتي ركزعليها األمير  إن المطالب هده المعبرة عن طموحات السكان 
بالرغم من  .خالد جعلته يتعرض للنفي بعد ضغوطات رؤساء البلديات والمندوبين المالين

  . أنه أشارفقط لمطلب المساواة، ولم يشرلإلستقالل أبدا
من هذا، فقد أخذ الزعيم فرحات عباس العبرة،ولم يتطرق في بداية مساره السياسي 

تقالل، بل وألح على مسألة الوحدة الترابية للجزائرمع فرنسا، خاصة النضالي لقضية اإلس
  .في ظل تشنج المعمرين الغالة

لقد إستمدالزعيم فرحات عباس طابعه النخبوي واإلعتدالي واإلصالحي من َّومن ثم
إتحادية المنتخبين، التي كانت تجمع المنتخبين الجزائريين، الذين تحصلوا على المقاعـد 

وهي فئات وسيطية برزت مع تراجع . المجالس البلدية والمندوبيات المالية في إنتخابات
وعملت علـى . وبعض األعيان (*)القوى التقليدية المتمثلة أساسا في بعض شيوخ الزوايا

إحتكارالنشاط السياسي، على أساس المكانة اإلجتماعية التي تتمتع بها في ظل النظــام 
الجزائريين؛ كالعلــم " باألهالي"ية التي تمتلكها مقارنة الفرنسي، وبفعل الموارد السياس

  .فإعتبروا أنفسهم على أنهم قريبين من كال الطرفين. وإتقان اللغة الفرنسية
  وقد عرفت هذه اإلتحادية البروزالسياسي في منتصف الثالثينات، بفعل الفوزالـذي

ورعناصر هذه الفئــــة وإن كان ظه  .حققته في إنتخابات المجالس البلدية والعماالت
م بفعل التحوالت اإلقتصادية والثقافية في 1900المشكلة للبورجوازية الصغيرة يعود إلى 

                                                           
(1)-Mahfoud Kaddache, Djilali Sari, op.cit.,pp..59-60 

  وهناك القليل منها وقع يف أضاليل املستعمر. اخل...من القادرية إىل الرمحانية إىل الدرقاوية: ألن هناك زوايا جهادية مبا حتمله الكلمة منة معىن -  (*)
  .الفرنسي     
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الجزائر، خاصة مع إنتهاء الحرب العالمية األولى وقيام فرنسا بمجموعة من اإلصالحات 
   .السياسية المحدودة
 البرنامج زائرين من حيثاإلتحادية تعد إستمرارية لنشاط الشبان الج هذولإلشارة،فه

 . )1(الخ...والمساواة، ومطالبها اإلندماجية الجزائري، والتصورللمجتمع السياسي

ى ـ، دخل الزعيم فرحات عباس الميدان السياسي، فإنضم إلبالذات المرحلة هذه في
ه الحركة السياسية أن يدخل المؤسسات السياسية ذوتمكن من خالل ه المنتخبين،إتحادية 
 َّمـمستشارا عاما لمدينة قسنطينة، ثَّكمستشاربلدي لمدينة سطيف، ثم الرسمية،ية الفرنس
ت ـه المؤسسات كانذخاصة أن ه ومارس فيها السياسة، .في مدينة الجزائر ماليامندوبا 
ام ـين المسلمين، الموالين ، والمتحالفين مع النظيالجزائر"األهالي"لفئة قليلة من  مفتوحة

ع ـي يتمتذفرحات عباس على أساس رأس ماله التعليمي ال الزعيم ءيفكوف. اإلستعماري
عائلته  مكانة اذمكانة أبيه في السلم اإلجتماعي الفرنسي والجزائري وك أساسبه، وعلى 

 "يــــألهالا" مما جعله يعتبرنفسه من ناحية أنه األول بالدفاع عن . لفرنساالموالية 
 .التـــام الفرنسي القائم وفي مختلف المجوالمقصيين من النظا المهمشينين يالجزائر

  .من ناحية ثانية  من الظلم والقمع ذين نحواإلنقايمن واجبه توجيه الجزائرملتزم  كمثقفو
د ـي ولذبرزضمن إتحادية المنتخبين، دورالدكتورمحمد بن جلول، ال فقد ،تذكيرولل

عباس، وهوينتمي  فرحات الزعيم م، في نفس الفترة مع1896عام في قسنطينةفي مدينة 
فرحات عباس الطب الزعيم رارغوقد درس على  الصغيرة،إلى عائلة من البورجوازية 

الذين كانــوا و المنتخبين،ويعود إليه الفضل في تأسيس إتحادية . يةفرنسالفي الجامعة 
ه ـــجعل مماين في المجتمع الفرنسي، يالجزائر "لألهالي" اإلندماج والتجنس ب يطالبن 
ا ـــخاصة وأنهم. ي إحتك به كثيراذفرحات عباس ال الزعيم تأثيرا كبيرا علىيمارس 

  .لنفس الفئة اإلجتماعية انيينتم
 ورـــعباس على غرارالمنتخبين األهالي اآلخرين؛ كالدكت فرحاتالزعيم  فتقاسم

ة ـنفس المواقف اإلصالحي...في مدينة الخروب وصحراويسعدان في مدينة بسكرة، 
العمل في إطارالشرعية القانونية في نفس كما تقاسم  ل،جلوللدكتورمحمد بن واإلعتدالية 

                                                           
(1)-Slimane Chikh,L'Algérie en armes ou le temps des certitudes,Alger:O.P.U.,1981,p.41. 
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ة ــكانت إتحادية المنتخبين مؤيدة للترقية الفردي كما. ظل النظام اإلستعماري الفرنسي
                          .اك في الجزائرذمحورالعملية السياسية آن شكلت التي )1(ولسياسة اإلندماج

ة ــوالمشكل –األخرى البارزة  الشخصياتا ذفرحات عباس وكيم الزع اولح لقد
 - ج الفرنسيذاإلنتاج اإلجتماعي للنمو إعادةضمن إتحادية المنتخبين،  -للنخبة الجزائرية

ة ــــبالمساواة في الحقوق السياسي طالبواكما  -مع الحفاظ على الشخصية اإلسالمية
على  عالنية ونحالفرنسية جعلهم يل ديمقراطيةالبتطبيق  ا الوهم والغرورذوه.  والتعليمية

رة ـتتقاسمه أيضا البورجوازية الصغي المطلبا ذهَّعلما بأن. مطلب المساواة واإلندماج
ه ــذالفرنسي والمتحالفة معه، ولقد أخرت ه اإلستعمارياإلسالمية المستفيدة من النظام 

السيما وأن  طنية في الجزائر،من ترسيخ فكرة الو واإلندماجالمطالب المتعلقة بالمساواة 
فهي تشترط َّبموافقة اإلدارة اإلستعمارية، ومن ثميتم تعيينهم  كانغالبية هؤالء المنتخبين 

ادئ ــفضال على أنهم كانوا يتصرفون في إطارالمب. سياستهال والخضوععليهم الوالء 
ر ــمصي نفسسيعرفون ال وإ. )2(من قبل اإلدارة الفرنسية المحتلة المفروضةالسياسية 

ن ــين رفضوا عذوال الديمقراطية،المرشحين فيما بعد في إطارحركة إنتصارالحريات 
  .التعبيربالوالء لإلدارة الفرنسية

وقد وضعت إتحادية المنتخبين برنامج سياسي، نادت وعملت على تجسيده، وقــد 
  : وجد صدى لدى الزعيم  فرحات عباس، ويتمثل في المطالب اآلتية 

  .تمثيل السكان األهالي المسلمين في البرلمان الفرنسي - 1      
  .المساواة في األجوروالعالوات بين األوروبيين والمسلمين - 2      
  .المساواة في الخدمة العسكرية بين األوروبيين والمسلمين - 3      
  . إلغاء رخصة الذهاب إلى فرنسا بالنسبة لألهالي المسلمين في الجزائر - 4      

  .إلغاء قانون اإلنديجينا الذي يسمح بفرض عقوبات قاسية على المسلمين - 5      
  .توفير التعليم والتدريب المهني ألبناء البلد األصليين - 6      

                                                           
(1)-Mohamed Harbi, Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945-   
   1962,op.cit., p.11.          
(2)-Youcef Beghoul,"Le manifeste du peuple Algérien:sa contribution au mouvement natio-  
    nal", Université d'Alger, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Département juri-     
    dique, Mémoire pour le Diplôme d'Etudes Supérieures de Sciences Politiques,1974,p.2.      
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  .)1(تطبيق القوانين اإلجتماعية الفرنسية في الجزائر - 7      
  .إلغاء الغرامات الجماعية وكذا المحاكم الزجرية - 8      
  .صالح وتعديل قوانين الغاباتإ -9      
  .)2(تطبيق مبدأ الحرية الدينية -10    

اس، ـ، بما فيهم الزعيم فرحات عب-المشكلين للنخبة - وعليه، فالمنتخبين المسلمين
ركزوا على المطلب اإلصالحي اإلعتدالي في إطار السياق،وبالخصوص مطلـــب 

ا أبدا بإستقالل الجزائر، وال بإحداث تغيير واألوروبيين،ولم يطالبو" األهالي"المساواة بين 
ويعود هذا أساسا للعبرة التي أخذوها، وقراءتهم الخاطئة لهـا . جذري في الوضع القائم

فضال علىإنتمائهم   .من الثورات الشعبية السابقة، والتي ردت عليها فرنسا بالعنف والقمع
  .للفئة المتحالفة مع اإلستعماروالمستفيدة من مزاياه

قد كان الزعيم فرحات عباس والمنتخبين األخرين يطمح لتطبيق مبادئ النظــام و
الجمهوري الفرنسي؛ كالحرية، والعدالة، واألخوة التي تعلموها في المدرسة الفرنسية من 

آمانيهم لــم َّأنَّأجل تحسين األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية للسكان الجزائريين، إال
  .  ، ومن ورائهم اإلدارة الفرنسية في الجزائرتتحقق بسبب تعنت المعمرين

إحتكاك الزعيم فرحات عباس بالنخبة، وخوض غمارالسياسة معها، وإكتسابـه َّإن
الشهرة، من خالل رأس ماله الثقافي المدرسي والتعليمـــي  َّمكانة إجتماعية، ومن ثم

والبحث عـــن الجامعي ومن خالل كتاباته الصحفية، ومكانته اإلجتماعية دفعه للعمل 
إحتكارالحياة السياسية، وتمثيل السكان الجزائريين، والتكلم بإسمهم، مقارنة بالسياسيــن 

وعليه، إستعمل التعليم والمدرسة كموارد سياسية، مع اإلنطالق من .الجزائريين األخرين
تحــه تف َّأنَّفرغم نشأته العائلية والتعليمية المدرسية في الريف، إال. المدينة إلى الريف

على العالم وإحتكاكه بالنخبة الجزائرية واألوروبية، وممارسته للسياسة كان من المدينـة 
وهذه تعد كمكان مالئم للسياسة، التي تعتمد على كل الوسائل . كمكان للحضارة والمدنية
في حين الريف يعد مركزالصفاء، والوفاء، والحفاظ علـى . مهما كانت لتحقيق الغايات

وهذا ما . فإستعمل المدينة ليس كنقيض للريف، بل كمكمل لها. ارسات األجدادتقاليد ومم

                                                           
  .234-233.،ص1997دار العرب اإلسالمي،:،بريوت1،طم1962،التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغايةعمار بوحوش - 1)( 

  48-47،ص ،املرجع السابق الذكر1962-1946حيي بوعزيز،اإلهتامات املتبادلة بني مصايل احلاج واللجنة املركزية وجبهة التحريرالوطين-  (2)
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رغم دخول نمط اإلنتاج الرأسمالـي، . إنعكس عليه في محافظته على شخصيته المسلمة
  .وتقبله لقيمه الحضارية والثقافية والسياسية وإحتكاكه بنخبه

ود أساسا لكونه نشـأ الزعيم فرحات عباس على إحتكارالنشاط السياسي يع لجوءَّإن
  .في عائلة ميسورة الحال إجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا،بفعل تحالفها مع اإلدارة اإلستعمارية

وهذا مقارنة ببقية العائالت الجزائرية األخرى المحرومة من العيش في حياة كريمــة، 
  . ناهيك عن اإلضطهاد والقمع

مسؤولية إزاء الجماهيرالجزائرية من هذا نشأ وتطورلديه الحس األبوي والشعوربال
الخ، خاصة وأن والده ...الفقيرة، وبالمطالبة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية

. ، أي أحس بمايسمى بالسلطة األبويـــة)1(كانت له مسؤولية تجاه أبناء دواره ومنطقته
ة في اإلستالب، والفقر النخبة هي التي تتحدث نيابة عن الجماهيرالشعبية الغارقَّأنَّفإعتبر
فهي التفكر، بل الفرد الذي له مكانة إجتماعية وله رصيد معرفي علمي هوالذي . واألمية
  .اإلتباعَّأما الجماهيرالشعبية التي ال حول وال قوة لها إال. يفكر

لقد وصف الزعيم فرحات عباس على أنه المتحضر، ونشأ وتربى في التقاليـــد 
الجزائرييــن " األهالي"ة اإلجتماعية ضمن النخبة واألعيان الفرنسية، وهورمزللحركي

المسلمين، وهومثقف، ومجادل، ومناقش المع وكان مدافعا عن المصالحة والوفاق بيـن 
  .)2(الجزائريين المسلمين واألوروبيين

وقد ساعدت عدة أحداث في بروز شخصيةالزعيم فرحات عباس كرائد التيــار  
كرمنها حصرا منها؛ تشتت التياراإلصالحي اإلعتدالي، خاصـة اإلصالحي اإلعتدالي نذ

وكذا وفاة العالمة عبد الرحمن بـن . بعد تراجع بن جلول بعد فشل مشروع بلوم فيوليت
باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين، إلى جانب إعتقال الزعيم الحاج أحمد مصالي مما 

، وأخيرا نزول الحلفاء في الجزائرأثناء البد من ملئهَّترك المجال السياسي فارغا ومن ثم
  .   الحرب العالمية الثانية وإقامة إتصاالت معهم

 وجيــرو Darlanم طالب كل من دارالن1942فبعد نزول الحلفاء في الجزائرفي

                                                           
(1)-William  B.Quandt,Revolution and political leadership:Algeria,1954-1968,USA: the  
      M.I.T.Press,1969,p.28.                                                                          
(2)-Robert Malley,op.cit.,p.65.  
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Giraud  من القادة السياسيين الجزائريين،وأساسا الزعيم فرحات عباس،في الحصول على  
ن ـــالجزائرين المسلميـَّفرحات عباس وزمالئه على أن وقد رد. الدعم من المسلمين

مستعدين للتعاون في الحرب من أجل تحريرالشعوب ولكن بشرط أن مشاركتهم تكـون 
أنــه َّدون تمييزفي الجنس والعرق والدين وبقابل الحصول على حقوقهم وحرياتهم، إال

ا على مجموعة شخصي Giraudلم يكن أي رد على رسالة فرحات عباس، وقد رد جيرو
. من الممثلين المسلمين على أنه مهتم بشؤون الحرب وليس بالسياسة، وأنه اليوعد بشيء

من المنتخبين من أن يحرروا بيــان  28وهذا اإلستبعاد هوالذي جعل فرحات عباس و
مماأدى إلى إعتقال الزعيم فرحــات . )1(م1943الشعب الجزائري الذي نشر في فيفري

  .هذل بمثابة فرصة لكي يكتسب مشروعية واسعة في أوساط الجماهيروقد كان  .عباس،
وقد طالب الزعيم فرحات عباس بإلغاء التمييزالعنصري سواءا من طــــرف 
المعمرين أومن طرف اإلدارة الفرنسية، وإعتبرها بمثابة مأساة حقيقية يعيشها الشعــب 

واة في الحقوق والواجبات، وفي فحارب هذه التفرقة من خالل المطالبة بالمسا. الجزائري
كما ناد ". األهالي"منح الفرص المتساوية بين األقلية األوروبية واألغلبية من الجزائريين 

  بسياسة اإلندماج والتجنس، أي منح الجنسية الفرنسية للجزائريين األهالي، كما هوالحـال 
كمرحلة أولـى . شخصيةبالنسبة لليهود واألوروبيين األخرين، مع إحتفاظهم بأحوالهم ال

لذا أدرك الزعيم فرحات عباس أنـه . لتحقيق مكاسب وحقوق أخرى في المرحلة الثانية
" األهالـــي"الكلي، والتجنيس في المجتمع الفرنسي، سيصبح  من خالل سياسة اإلدماج

الجزائريين مواطنين فرنسين على أن يحتفظوا بأحوالهم الشخصية الدينية والثقافية، ممـا 
يسمح لهم فيما بعد من الحصول على كامل حقوقهم السياسية واإلقتصادية والثقافيــة س

الجزائريين ونشـره " لألهالي"كل هذا يتم من خالل فتح التعليم  َّعلى أن. واإلجتماعيـة
الجزائريين لـه " لألهالي"التطوراإلقتصادي واإلجتماعي َّفي كامل الجزائر، وإعتبـرأن

  .بالحقوق السياسيةأهمية كبيرة مقارنة 
  لذا فمن خالل البيئة اإلستعمارية، فقد نشأ لدى الزعيم فرحات عباس وعيا سياسيـا

                                                           
(1)-Lorna Hahn,John F.Kennedy,North Africa:Nationalism to Nationhood,Washington D.C:  
     Public Affairs Press,1960,p.142. 
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وهوكأحـد . وحسا وطنيا للمطالبة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية لألهالي الجزائرين 
أفراد البورجوازية الصغيرة، كان إنشغاله األساسي هوالحصول على مكانة في النسيـج 

وإنتقدت هذه النخبة الجديدة . )1(ماعي، مع اإلرادة في التشكل كطبقة وسيطية جديدةاإلجت
الصفة التمثيلية للنخب التقليدية؛ كالزوايا، والقياد، وما تبقى من شيوخ القبائل، وإنتقـدت 

فعملت على إكتساب سلطة التفاوض في اإلطاراإلستعمـاري .هيمنتها للجماهيرالجزائرية
ن تشكيل قطب تاريخي في ظل المؤسسات التي وضعهاالمستعمــر الفرنسي، فضال ع

  .للتكيف مع األوضاع الجديدة المنبثقة عن فترة ما بين الحربين
فرحات عباس المنطوي تحت لواءالبورجوازية الجزائريـة  الزعيمَّولإلشارة، فإن

مجتمـع الصغيرة الدائرة في فلك اإلستعمار، قد إرتبط بالمجتمع الجزائري، وخصوما ال
 :الريفي منه، من خالل ثالثة أسس هي 

  فلهم مجموعة.اإلرث، الذي يرتكزعلى نظام من العالقات الخاصة، والعنف- 1
  من األفراد الذين يشكلون الزبائن، يخضعون لنظام من اإلتصاالت، والوالء،

  .وبالمقابل يمنحون لهم الحماية
  كفي لوحده للحفاظ علــىاإلرث لم يعد يَّتعقد الوضعية اإلجتماعية، فإن مع- 2

  وأصبح التطور. العالقات، وعلى الزبائن، وفي الحفاظ على الوضعية السابقة   
  العلمي والثقافي بمثابة المتغيرالذي يسمح للنخب الجديدة بالتكيف مع الوضع   
  .الجديد   
  مع بروزمجموعات من الصدمات المدنية لحزب الشعب الجزائري، والتـي - 3

  المدن إلى األرياف لمواجهة األعيان، تقلص دورهؤالء، الذيــن تنطلق من   
.                                          )2(قبلوا التنازل عن مهامهم للحفاظ على الواجهة   

                                                                                   

ي مطالبه ـل فرحات عباس جهدا ملحوظا من خالل توظيف الصحافة فذب ا،ذه ولتحقيق
على جرائد؛الوفاق ،والجمهورية الجزائرية،والمساواة والراشيدية،  إعتمدكورة، فنجده ذالم
ي ــها فخذمحل إعجاب وإنتقاد من هنا وهناك للموقف السياسية التي إت جعلها ما ذوه

 .اكذنآ القضايامختلف 
 

                                                           
(1)-Mohamed Lakhdar Maougal,op.cit.,p.51. 
(2)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,pp..131-132.              
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  ةـــبها شخصي إتسمتالطابع اإلصالحي اإلعتدالي التي َّا، فإنذهباإلضافة إلى 
ن عــ الفض .فيه ترعرعي ذفرحات عباس يعود أساسا لتأثيرالوسط العائلي الالزعيم 

بعـده  َّ،ثمالفرنكوفونيةالنخب  تكوندورالمدرسة الفرنسية اإلستعمارية التي عرفت كيف 
سمح بتأويل ما تحصل عليه الزعيم فرحات عباس مــن رأس مما ي. للعب أدوارمحددة

الزعيم فرحــات َّوالنتردد لحظة إذا قلنا بأن. مال ثقافي نخبوي، حيث إحترف السياسة
فقد ركز على مطلب المسـاواة . عباس هومنتوج هذه المدرسة أكثرمنه منتوجا جزائريا

ين األوروبيين ممكنة ومفيـدة المصالحة مع المعمرَّأكثرمنه مطلب اإلستقالل، وإعتبرأن
  .للشعبين معا

فقد تمكن من اإلندماج في النظام الرأسمالي اإلستعماري، وهذا رغم أنه يعيش في 
  الهامش مقارنة بالمعمرين المستحوذين على كل شيء، وإستفادته منه ضئيلة، وإعتبــر

ط المستعمــر، الجزائريين وفرنسا، خاصة وأنه إكتسب أنما" األهالي"نفسه كممثل بين 
  .)1(وتجنب في بداية مساره السياسي، إعادة النظرفي الوجود الفرنسي

الزعيم فرحات عباس يمثل النموذج الجزائري المفرنس، الذي ناضل من أجـل َّإن
وكان يطمح لتحقيق اإلندماج في المجتمــع .Pour la Cité Françaiseالمجتمع الفرنسي 

م من خالل قانون كريميو 1870في الجزائر في عامالفرنسي، على غرارماتحقق لليهود 
  فتجنسوا بالجنسية.  )2(الذي منح لهم الجنسية الفرنسية دون تخليهم عن أحوالهم الشخصية

الفرنسية وإندمجوا في المجتمع الفرنسي وأصبحوا مواطنين فرنسيين، وترتب عن هـذا 
حوا يعاملون كغيرهم من تحسن في أوضاعهم السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية، وأصب

  .)3(الفرنسيين
والنظرة اإلندماجية للزعيم فرحات عباس، تؤيد من جهة أخرى إندماج األوروبيين 
مع المجتمع الجزائري، ويصبح هؤالء جزائريين لهم الحق في إكتساب المواطنــــة 

 .الفرنسية والجزائرية

                                                           
(1)-Jean Claude Vatin,"Sur l'approche des mouvements nationaux Maghrebins en géneral,et  
     sur l'Algérie des années trente en particulier, Revue Algérienne des Sciences Juridiques   
     Economiques et Politiques, volumeXIV,n  2,juin 1977,p.253.         
(2)-Gilbert Meynier,Histoire intérieure de FLN1954-1962,op.cit.,p.48.                                     
(3)-Ferhat Abbas interview,february,17th1967,in  Revolution and  political leadership : 
     Algeria,1954-1968, op.cit.,p.34.   
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  ماء على غرارأعضاء ويعد فرحات عباس عضوا في النخبة ، وهو فخور بهذا اإلنت
إتحادية المنتخبين، بفعل حصوله على الشهادة الجامعية من الجامعة الفرنسية، وتمتعــه 
بمكانة إجتماعية في المجتمع الجزائري، ولكنه في نفس الوقت كان له شعور إستيــاء 

ـن وإحتقارإلستبعاده مع الجزائريين اآلخرين من المشاركة في إدارة البلد أمام المعمريـ
الذين يتمتعون بإمتيازات وحصانات مقارنة بالجزائريين المسلمين، ويشعرون نفسيــا 

  .بمركب التعالي والتفوق عليهم
والنخبة التي ينتمي إليها فرحات عباس كانت تعتبر أن لها نوعا من الوصايـــة 

تعون به وشعروا على أنه رغم والئهم لفرنسا، ولما يتم. األبوية على األهالي الجزائريين
أنهم وجدوا صعوبة في الحصول علـى َّمن رأسمال ثقافي وعلمي، وبمكانة إجتماعية إال

فالزعيــم . الترقية اإلجتماعية في النسيج اإلجتماعي اإلستعماري، بصفة مطلقة وكاملة
فرحات عباس كان دائما محل إحتقار وإنتقاد من طرف العديد من المعمرين وممثليهـم 

ورغـم . ية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي وفي الصحافة اإلستعماريةمن الطبقة السياس
النضال الذي خاضه فرحات عباس مع النخبة من أجل جعل الجزائريين يتحصلون على 

   .أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلكَّإال. المواطنة الفرنسية، والجنسية الفرنسية
جابية، فإعتبرها بلــــد لقد كان الزعيم فرحات عباس ينظرإلى فرنسا نظرة إي

 ، والمسـاواةLibertéالتي نادت بالحرية(م1789الديمقراطية، والحرية، وبلد مبادئ ثورة 
Egalitéواألخوة ،Fraternité(َّأنَّإال. ، وهي قيم سياسية إكتسبها في المدرسة الفرنسيـة 

فرحـات  فأدرك الزعيم. المعمرين األوروبين كانوا ضد هذه المبادئ الحضارية لفرنسا
عباس التناقض القائم بين الثقافة الفرنسية العصرية التي تلقاها حول فرنسا، بلـــــد 
الجمهورية، والحرية، والمساواة، وحقوق اإلنسان، وبين الواقع اإلستعماري في الجزائر 

لكن الشيء الذي غاب عنه، ولوبطريقـة  .)1(القائم على اإلستبداد واإلستغالل واإلستعباد
ادية وغيرمباشرة، هي أن المحتل المتحضروالمعمرالمستغل يلتقيان في شيء واحد غيرإر

فكالهما يتفنان . هوخدمة مجد األمة الفرنسية، ولوعلى حساب إنسانية الشعوب المقهورة
  .إزدواجية الخطاب السياسي لتمرير مشاريعهم اإلستعمارية

  :ات عباس فيما يليوعموما يتمثل الطرح اإلصالحي اإلعتدالي عند الزعيم فرح
                                                           

(1)-Gilbert Meynier,op.cit.,p.48.   
                           



 - 230 -  

  إستبعاد اللجوء إلــىَّإستبعاد العمل السياسي الثوري ضد فرنسا، ومن ثم- 1  
  .العنف الثوري، والتأكيد على المطالب القانونية السلمية     

  اإليمان بمبدإ التعاون مع فرنسا وأفراد الطبقة السياسية الفرنسية المؤمنيـن- 2  
  . ديمقراطيةبرسالة فرنسا الحضارية وال      

  ربط الجزائر بفرنسا في إطاراإلتحاد الفرنسي أوالكونفيدرالية الفرنسيــة، - 3  
  .بشكل يبعد إنفصال الجزائرعن فرنسا      

  .اإلعتماد على الوسائل السلمية كالنضال السياسي الحزبي - 4  
  .ريةاإلعتماد على المبادئ الديمقراطية؛ كالتمثيل النيابي، واإلقتراع، والح- 5  
 

 الزعيم فرحات عباس مع زمالئه اإلصالحيين ؛  ولتجسيد هذا الطرح ميدانيا، إعتمد

، وأحمد بومنجل على تقديم المطالب اإلقتصاديــــة )م1968-1912(كأحمد فرنسيس
واإلجتماعية للسكان الجزائريين المسلمين في المندوبيات المالية، والمجالس البلدية وفـي 

ماإعتمد على اإلقناع ونظام العرائض وتقديم اإلحتجاجات فـــي ك. البرلمان الفرنسي
لذا رأى أنه من الضروري المشاركة السياسية في مختلف هذه المؤسســات . الصحف

السياسية الفرنسية المتفتحة على بعض الفئات من السكان الجزائريين المسلميـــــن 
ة التأثيرالسياسي على السلطات الخ، بغرض ممارس...كالباشاغات، واألطباء، والمحامين

.                             الفرنسية، لألخذ بعين اإلعتبارإنشغاالت وإهتمامات الجزائريين المسلمين
اإلحتجاج ضد  عدة وفود سياسية توجهت إلى باريس من أجلَّوفي هذا اإلطار، فإن

" باألهالــي"أعمال وسلوكات المعمرين في الجزائر، والعمل على وضع قانون خاص 
  .الجزائريين يسمح لهم بتحسين أوضاعهم اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

وعليه، لم يعد الزعيم فرحات عباس ينظرفي مسألة السيادة الفرنسية على الجزائر 
لى الطرح الجذري الثوري اإلستقاللي، وهذا إلنحــداره بشيء من الريبة، ولم يعتمد ع

إجتماعيا من عائلة تنتمي إلى الفئة البورجوازية، وهي مرتبطة بطريقة مباشرة أو غيـر 
 ولهذاإنتقد فقط النظام الفرنسي اإلستعماري في الجزائـر . )1(مباشرة باإلدارة اإلستعمارية

                                                           
(1)-Jean Claude Vatin,"Sur l'approche des mouvements nationaux Maghrebins en géneral,et  
     sur l'Algérie des années trente en particulier",op.cit,p.254 .   
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   .ساواة والحريةمن حيث كونه غيرإنساني، وغيرقائم على الم
وقدعلق الزعيم فرحات عباس آماال كبيرة على الجبهة الشعبية التي وصلت للسلطة   
في تلبية مجموعة من اإلصالحات السياسية لصالح الجزائريين ، وهذا فـي  م،1936في

إطارمشروع بلوم فيوليت، كمنح الحقوق السياسية الممنوحة للمواطنين الفرنسيين لبعض 
  .جزائريين، مع إحتفاظهم بأحوالهم الشخصية اإلسالميةال" األهالي"

إال أن المعمرين في الجزائروالوطنيين الفرنسيين في باريس رفضوا رفضا قاطعا       
ذلك حسب رأيهـم َّهذا المشروع، فرفضوا إندماج الجزائريين في المجتمع الفرنسي، ألن

قهم، مما يجعل المواطنيــن سوف يفتح المجال لسكان باقي المستعمرات للمطالبة بحقو
فضال عن اإلرادة في الحفاظ على .الفرنسيين في موقع األقلية مقارنة بسكان المستعمرات

إذ الفرنسيين لهم دائما عقدة التفـوق . نقاء وصفاء الجنس الفرنسي األوروبي المتحضر
نسيــة وهذا ما دفع بالحكومة الفر. إزاء سكان مختلف المستعمرات، وتعتبرهم متخلفين

  .لسحبه نهائيا، رغم أنه مشروع إندماجي يخدم مصالح فرنسا
موقف الحكومة الفرنسي هذا يعني فشل المشروع، واإلبقاء على األمرالواقـع،  َّإن

مما خلق صدمة لدى الزعيم فرحات عباس، والمعتدلين اآلخرين؛ كمحمد بن جلــول، 
ض العلماء المسلمين، وكلهم كانـــوا والنخبة الجزائرية المثقفة بالثقافة الفرنسية، وبع

كما فتح أزمة ضمن فيدرالية المنتخبين، فإنسحب الزعيـــم . مؤيدين لسياسة اإلندماج
فرحات عباس منها، وأصبح منذ ذلك الحين يمثل اإلتجاه األكثردينامية في اإلتجـــاه 

    .  )1(اإلصالحي
ميله في الدرب السياسي في وبعد هذه القطيعة السياسية للزعيم فرحات عباس مع ز

م، وفشل المؤتمراإلسالمي، إستمرالزعيم فرحات عباس نشاطه السياسي مـن 1937عام
، فبـدأ -وإن كان لفترة محددة زمنيا-خالل اإلتحاد الشعبي الجزائري، كحزب جماهيري

يدرك أنه لوضع حد للنظام اإلستعماري، يجب اإلعتماد أوال وأخيرا على الجماهيـــر 
  .بية، بدال من المنتخبين المعروفين بوالئهم لمصالحهم ومصالح فرنساالشع

                                                           
(1)-Slimane Chikh,op.cit.,p.41.   
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وقد إستمرالزعيم فرحات عباس في التأكيد في اإلتحاد الشعبي الجزائري علــى 
  ين المعمريـــنيالمساواة بين األوروب: المطلب ذي الطابع اإلصالحي اإلعتدالي وهما

ولم يتطرق أبدا لمسألة . الهم الشخصيةوالجزائريين المسلمين، مع حفاظ هؤالء على أحو
اإلستقالل الوطني،بل أدرج عمله السياسي في إطارالشرعية القانونية الفرنسية من ناحية، 

  .جزء من التراب الفرنسي من ناحية ثانيةَّالجزائرماهي إالَّواإلعتراف بأن
الزعيـــم وأثناء الحرب العالمية الثانية، وإنهزام فرنسا أمام ألمانيا النازية،وضع 

وأبقى على والئه . فرحات عباس حدا للنشاط السياسي الحزبي لإلتحاد الشعبي الجزائري
فإنطالقا من التنشئة التي إكتسبها في المدرسة الفرنسية والتي . لفرنسا المثالية وحضارتها

تعلم خاللها التضحية من أجل الوطن، وضع نفسه تحت تصرف فرنسا، فذهب إراديــا 
  .للدفاع عنهاإلى فرنسا 
  إدراك فرحات عباس ألهمية الجماهيرالشعبية في الحصول على المشروعيــة َّإن
 إكتساب الصفة التمثيلية لهم، فضال عن إنسداد المطالب اإلندماجيـــة،  َّومن ثممنهم، 

م، وأكثرمن 1943جعله يضع حدا لمطلب اإلندماج، من خالل بيان الشعب الجزائري في
م بجمهورية جزائرية مستقلة في 1944باب البيان والحرية في عامهذا طلب في حركة أح

     .  )1(شكل إتحادية مع الجمهورية الفرنسية الجديدة المضادة لإلستعماروالمضادة لألمبريالية
، "بيان الشعب الجزائري"وللتذكير، ففكرة أحباب البيان والحرية هي مستوحاة من  
فرحات عباس بموجب هذه الحركة اليعتمد على  وأصبح الزعيم". البيان اإلضافي"ومن 

لذا يمكننـا . العرائض وزيارة الوفود، بل أصبح يعتمد على الشارع والجماهيرالجزائرية
  .القول أنه بدأ يتخلى نوعا ما على الوسائل السلمية واإلصالحية

ية، وقد عاد الزعيم فرحات عباس للحياة السياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثان
، وركزفيه على المطلــب UDMAوذلك من خالل اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

القديم المتعلق بالمساواة، وعلى إنشاء جمهورية جزائرية مستقلة وإتحادية مع فرنسـا، 
وإعتمد على سياسة المراحل والتطورالسياسي التدريجي وتجنب العمل الثوري، وهومـا 

، أي التمسك بالطابع السلمي واإلصالحي والعمل "الثورة بالقانون"أشارإليه فيما يسميه ب

                                                           
(1)-Slimane Chikh,op.cit.,p.45. 
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في إطارالشرعية القانونية والسيادة الفرنسية، من خالل المشاركة في مختلف اإلنتخابات 
  . ، واإلرتقاء من حالة سياسية ألخرى أحسن منها)1(كوسيلة سلمية للتغيرالسياسي

ركة في اإلنتخابات األولى التي أعقبـت أن اإلدارة الفرنسية لم تسمح له بالمشا إال
بعد أن أظهرإعتداله وعـــدم َّالحرب العالمية الثانية، والمتعلقة بإنتخاب البرلمان، إال

م للشبيبـــة 1946ماي 1هذا في النداء الذي وجهه فيَّوتجسد. )2(اإلنفصال عن فرنسا
  :عارات المعروفةالجزائرية الفرنسية اإلسالمية، وتبنى سياسة جديدة تمثلت في الش

  
  .ال لإلندماج-1        
  .ال لألسياد الجدد-2        
   .)3(ال لإلنفصال-3        

                    
مـاي  8إن هذا يعبرعن اإلتجاه السياسي الجديد لفرحات عباس، الناتج عن مجازر

، وفي أن م، والظروف الدولية التي جعلته يرى في عهد المطالبة باإلندماج قد ولى1945
وألح أيضـا . المساواة السياسية بين األهالي الجزائريين والفرنسيين غير ممكنة التجسيد

على رفض أن تكون الجزائرمقتصرة على أصحاب اإلمتيازات من المعمرين المتشددين 
وأتباعهم من حلفائهم الجزائريين المتشكلين أساسا من الباشاغات والمستفيدين من النظام 

وقد ربط أيضا مستقبل الجزائربفرنسا، حيث لم يطالب باإلستقالل التام، بل . اإلستعماري
طالب بجزائرإتحادية مرتبطة بفرنسا، خاصة في ميداني الدفاع الوطني والسياســــة 

                .الخارجية
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)-Slimane Chikh,op.cit.,pp.46-47. 

  .241 ،صاملرجع السابق الذكرم، 1962وش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوح-  (2)
(3)-Slimane Chikh,op.cit.,p.45. 
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  : السياسي عند الزعيمين الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس-تحليل الخطاب الوطني 
خطاب الوطني السياسي عند الزعيم الحاج أحمد مصالي يرتكزبالدرجة األولى إن ال

اإلعتراف به،  َّوأن. على تأكيد وجود الوطنية الجزائرية، وعلى وجود الوطن الجزائر
في ماضيه وفي بعده العربي اإلسالمي، من قبل المستعمرالفرنسي يشكل الهدف والغاية 

ركزطيلة نضاله السياسي والحزبي على رفـض ولقد . األساسية لمحورنشاطه السياسي
فكرتي اإلندماج والتجنس لألمة الجزائرية في األمة الفرنسية، وعلى رفض طمسهـــا 

  .وإنكارتاريخها المجيد
ويعد مطلب الزعيم الحاج أحمد مصالي مطلبا جوهريا للسكان الجزائريين، لكـون  

اإلحتالل الفرنسي، وإعادة فكـرة  فكرة اإلستقالل الوطني، وتحريرالشعب الجزائري من
فالمطالب السياسية الجوهرية لها أهمية أكبر . األمة الجزائرية، تحظى بأولوية األولويات

  .  بكثيرمقارنة بالمطالب اإلقتصادية واإلجتماعية
كما تميزأيضا الخطاب الوطني السياسي عنده بالعمل على غرس الوعي الوطنـي 

دين من قبل اإلدارة الفرنسية والمعمرين من ناحية، وعلى في نفوس الجزائريين المضطه
  .  )1(إيقاظ اإلحساس والشعورالوطني لديهم من ناحية ثانية

فحسب الزعيم الحاج أحمد مصالي، فإن الجزائريين يناضلون من أجل اإلستقـالل 
الوطني، ومن أجل إعادة اإلعتبارللشعب الجزائري المضطهد في إطارتحريراألمـــة 

وكذلك كان همهم هوالمطالبة بالعيش الكريم في ظل الحريــــة . (*)ربية اإلسالميةالع
فرنسا ومن ورائها المعمرين كانت ترفض فكرة الوحـــدة َّأنَّإال. واإلستقالل والوحدة

الوطنية، وكانت تعتبرالجزائرلم تشكل أبدا الوحدة الوطنية، ولم تعرفه في السابق، ولـم 
      . )2(حداتشكل تجانسا إثنيا وا

                                                           
(1)-J.L.Carlier,"Individus groupes et propagandisme,le procés de politisation de l'émigration 
     Algérienne en France à l'entre deux-guerres  ( l'Etoile Nord Africaine de1932 -1936) " , 
     op.cit., p.141.                                                                                                                            

  يف أواخرالعشرينات وبدايـــة َّتقالل يف إطارحمورمشال إفريقيا ، مثيف بداية مساره السياسي ، ركزالزعيم مصايل احلاج على فكرة اإلس-  (*)
الطرح احلضاري العريب اإلسالمي، وهو ما جتسـد                       الثالثينات من القرن العشرين، وبإنفصاله عن احلزب الشيوعي الفرنسي، بدأ يركز على      
  .م1933جليا يف برنامج جنم مشال إفريقيا يف  

(2)-Pierre Rossignol,"Les partis politiques musulmanes en Algérie de leur origine au 1er  
     novembre1954",Thése pour le Doctorat en Sciences Politiques,Faculté de Droit et des  
     Sciences Economiques, Université de Paris,1962,p.127.   
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م، تاريخ 1830تشكل قبل وكأمة الجزائركوطنَّيرى الزعيم الحاج أحمد مصالي أن
اإلستعمارالفرنسي للجزائر، وربطها بها، بشكل جعلت الجزائر جزءا من المجال الحيوي 

وممارسة هيمنتها على الجزائر، وقــد . الخاص بها، ومقاطعة فرنسية لما وراء البحر
        .)1(م قمعي، تقمع فيه الحريات، وتصادراآلراء الفردية والجماعيةإستتبع بإقامة نظا

فحسبه، فالجزائركانت تنمونموا إجتماعيا وسياسيا طبيعيا وفقا للقيم اإلجتماعيــة 
والثقافية والسياسية والبيئية للمجتمع الجزائري في إطاره دورته الحضارية العربيـــة 

وأكثرمن هذا فقـد  سي وقف ضد عملية التنمية السياسيةالمستعمرالفرنَّأنَّاإلسالمية، إال
. وضع بنيات سياسية، وإقتصادية،وإجتماعية، وثقافية، وتعليمية في مكان البنيات المحلية

أي عمل علىإدخال نمط اإلنتاج الرأسمالي بقيمه الثقافية والحضارية والسلوكيةوالسياسية 
ديمه في بعض جوانبه تارة، وإلى تذبـذب مما أدى إلى ته. والتعليمية في مجتمع تقليدي

سيره تارة ثانية، وإلى تخلفه أكثروبطريقة مازال المجتمع الجزائري يعاني منها إلى غاية 
  . (*)اليوم

وقد عبرالزعيم الحاج أحمد مصالي عن الوطنية الجزائرية وعلى تحررها، وهـذا 
كيد على وجود القيـــم كرد فعل فوري عن أضاليل اإلحتالل الفرنسي من ناحية، وكتأ

الوطنية الجزائرية ذي البعد العربي اإلسالمي من ناحية ثانية، ناهيك عن الشخصيــة 
المعنوية اإليجابية للشعب الجزائري مقارنة بالشخصية المادية السلبية للمستعمرمن ناحية 

  .ثالثة
عقيدة هي أساس نضاله، خاصة وأنه ربطها بال" الحرية"لقد كان همه هوجعل فكرة 

اإلسالمية التي جعلت اإلنسان حرا، وكرمته، وجعلته يخضع فقط لخالقه دون الخضـوع 
فهويهدف إلى تجسيد وترقية القيم الدينية الروحية، وفي نفس الوقـت َّومن ثم. لفرد آخر

تجسيد القيم المادية المتمثلة في تحريراإلنسان الجزائري من اإلستغالل الذي يتعرض له 
.                                                                                   ينمن قبل المعمر

                                                           
(1)-Pierre Rossignol,op.cit.,p.128. 

  ينيــة،إن اجملتمعات ختضع يف تطورها لقوانني داخلية، ترتبط بعواملها وظروفها املختلفة السياسية، واإلجتماعية ،و الثقافية، والبيئية ،والد - (*)
  هذا خصوصا فـــيَّوقد مت . أية عوامل أخرى خارجية عنها تتدخل يف العملية ، فإن هدا سوف ينعكس عليها سلبا  َّوأن. واحلضارية     

  .  املستعمرات اإلستيطانية     
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،أي سيادة الشعب الجزائري "السيادة"كما تتجسد أيضا وطنيته في العمل على تحقيق 
اإلدارة الكولونياليـة  على نفسه دون الحاجة لوصاية فرنسا وممثليها من المعمرين ومن

وقد ركز في طرحه على فكرة السيادة الكاملة؛ في المجاالت السياسيــة، . في الجزائر
السيادة السياسية دون السيادة اإلقتصاديــــة َّواإلقتصادية، والثقافية، على إعتبار أن

برنامــج لهذا نجد مثال في . والثقافية، يعد أمرا خطيرا ومخال بسيادة الشعب وبمستقبله
م، يؤكد على مبدإ اإلستقالل التام للجزائر، وعلى 1933حزب نجم شمال إفريقيا في عام

مقاومة اإلستعمار اإلقتصادي المحلي الذي جسده المعمرون والبورجوازية الفرنسيــة 
الجزائرييـن " األهالي"فضال عن الفئات الوسيطية من . المرتبطة بالبورجوازية العالمية

ولذا فإستغالل المعمرين ليس منفصال عــن . ذين دخلوا في فلك اإلستعمارالمسلمين ال
وهنا يبرزتأثيــر -اإلمبريالية اإلقتصادية العالمية التي تستغل خيرات الشعوب وثرواتها

الحزب الشيوعي الفرنسي، والمنظمات العمالية اليسارية على شخصية الزعيم الحــاج 
، والتي تندرج ضمن السياسـة التجاريـة -سياسيأحمد مصالي وعلى خطابه الوطني ال

المركانتيلية اإلستعمارية التوسعية، التي تبحث عن الثروات الطبيعية واألسواق الجديـدة 
وعليه، رأى بأنه مـــن . لكي تنمووتستمرفي سيرها وسيرورتها وفي هيمنتها العالمية

  .ها ويبقى سيدا عليهاالجزائري أرضه، ويستغل ثروات" الشعب"الضروري أن يسترجع 
زيادة على هذا، فالوطنية عند الزعيم الحاج أحمد مصالي، تبرزحسب رأيه فــي 
السماح للجزائريين بالتحدث والتعلم بلغتهم العربية، وفي ممارسة عقيدتهم اإلسالميــة 
السمحاء بعيدا عن تدخل اإلدارة الفرنسية، أي فصل الدين عن الدولة، والتي عمــل 

  .رالفرنسي على طمسها نهائياالمستعم
لقد عبرأيضا في مختلف خطاباته السياسية على مطلب اإلستقالل السياسي ووضع 

وعليه، فهـــو . حد للوجود الفرنسي في الجزائر والذهاب به نحوالحرية والديمقراطية
يرفض رفضا مطلقا التصورالفرنسي القاضي بإعتبارالجزائرأرضا فرنسية، والرافـض 

  . الجزائرية، ولحق شعبها في الجنسية والسيادة الوطنيةللوطنية 
لقد كرس كل نضاله في المطالبة بإستقالل الجزائر، فناضل وكافح في سبيل بعـث 
  ونشرالروح الوطنية في نفوس السكان الجزائريين،ودفعهم لنيل الحرية والتمسك بهــا،

________________  
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. فإتخذ مواقف جريئة ومعارضة لفرنسـا. بدادبعيدا عن اإلستغالل، واإلضطهاد، واإلست
م، إتخذ في جمعية المجلس قرارا يعتبرأن 1933ففي إجتماع لنجم شمال إفريقيا في عام 

هدف نجم شمال إفريقيا هوالصراع والكفاح من أجل اإلستقالل التام لدول شمال إفريقيا، 
نجم شمال إفريقيا وفـي كماإعتبرفي برنامج حزب . )1(وإلى تحقيق إتحاد المغرب العربي

الهدف األساسي من النضال هوالكفاح من أجـل َّم، أن1927-1926مواقفه السياسية في
فضال عن . إستقالل كل أقطارالمغرب العربي المتمثلة في؛ الجزائر، وتونس، والمغرب

تشكيل برلمان جزائري، وحكومة ثورية، وجمعية تأسيسية منتخبة عن طريق اإلقتـراع 
وكان رد فعل فرنسا أن إتخذت إجـراءات . الخ...شكيل جيش وطني جزائريالعام، وت

ردعية ضد النجم، ورئيسها الزعيم الحاج أحمد مصالي بإعتبارأنه مس بالسيادة والوحدة 
  .الترابية الفرنسية

  وهي مطالب مأخوذة ومستوحاة من مطالب الحزب الشيوعي الفرنسي إذ في مجلة 
  :م تطرقت بالقول 1924جوان  6ل  " lutte sociale"النضال اإلجتماعي

النتوقف عن المطالبة باإلستقالل التام لكل شعوب المستعمرات ، تحت أية حكومة "
فضال على أنه . )2("إمبريالية كانت، ونناضل ونكافح من أجل تحقيق كل مطالبهم البسيطة

" ديـــنالمؤي"م، تبنت موقفا معارضا للمتحضرين 1927مارس 8في نفس المجلة في 
ورفضت التمثيل في البرلمان الفرنسي، مع المطالبة بحــق . لإلندماج الكلي والفرنسي

  . )3(الجزائريين في تسيير شؤونهم خارج كل تدخل البرلمان والحكومة الفرنسية
فالطرح الوطني السياسي عند الحاج أحمد مصالي كان جذريا رافضا لكل تنـازل 

يها إتفاقيات إيفيان الحقا، والتي إعتبرها بمثابة إستعمـار لصالح فرنسا المستعمرة، بما ف
فرنسي جديد على الجزائر، حيث ربط الجزائربفرنسا ثقافيا وإقتصاديا، وهذا هوالشكـل 

وهـذا الطـرح . الجديد لإلستعمارالذي تعاني منه الجزائراليوم، والدول النامية األخرى
  سا بالتنشئة السياسية التي إكتسبها فــيوالتصورللزعيم الحاج أحمد مصالي يرتبط أسا

  األسرة، وفي التربية الروحية التي تلقاها الزاوية الدرقاوية، ناهيك عن تفعيل عامـــل
                                                           

(1)-Janet Dorsch Zagoria , The rise and fall of the movement of  Messali Hadj in Algeria , 
     1924-1954 , The Degree of Doctor of Philosophy , Faculty of  Political Science,Columbia 
     University ,1973,p.93.   
(2)-Henri Alleg et autres ,op.cit.,p.201. 
(3)-Ibid.,p.201. 
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الظروف المادية والمعنوية الصعبة التي مر بها جعلته يتبنـى َّحيث أن. الهجرة بالمهجر
  .حلول جذرية

د للهيمنة األجنبية ولتهديد الثقافـة فالوطنية التي تبناها الحاج أحمد مصالي هي كر
وقد إنتشرت هذه الوطنية في البداية في أوساط العمال بالمهجـر . الفرنسية على المحلية 

في وسط الجماهير الشعبية في الجزائر، وكذا في وسط البورجوازيـــة  َّفي فرنسا ثم
ك التي يعبـــر والوطنية التي تبناها الحاج أحمد مصالي هي تل. الصغيرة والمتوسطة
عنها بالتضامن النشيط للمجموعـــة  Symmons-Symonolewitzسيمونس سيمنولفيتز

اإلنسانية الكبيرة التي تتقاسم الثقافة المشتركة، واإلرث المشترك وهذا بغرض تشكيــل 
فعمل الزعيم الحاج أحمد مصالي في وطنيته على على خلق اإلحساس . )1(حكومة وطنية

عث التضامنات اإلجتماعية التقليدية، والدينية، والثقافية لمواجهــــة المشترك وعلى ب
وقد وجدت هذه صدى  في العامة الجزائرييـن، . اإلحتالل الفرنسي، وتحقيق اإلستقالل

الذين تزعزعوا بقوة  وبعمق في نمط حياتهم، وشعروا أنهم مهددين في مستقبلهم وفـي 
اج أحمد مصالي لكونها توعدهم بتحقيق وتجسيـد فاستغلوا وطنية الح. هويتهم المشتركة

  .هذا الهدف، وتعيد لهم اإلحترام الذاتي
وعليه، فقد ركز الحاج أحمد مصالي على إبراز الخصوصية الذاتية وعلى إظهـار  

وعمل على الدفاع على هذه الذات، بالتعبيرعنها في صورة الدفـاع . عمق الوعي الذاتي
في الحديث عنها بإثبات عمقها التاريخي وأصالتها، وتأكيـد عن هذه الشخصية والمغاالة 

فهويعبرعـن َّحضورها الحي في الحاضر رغم محاوالت فرنسا  القضاء عليها، ومن ثم
  .وإعتبرأن تحريرالجزائر يرتبط بتحريرالوطن العربي اإلسالمي ككل.  )2(حب الوطن

مشكلة للمجتمـــع وأما عن األوروبيين، فرفض أن يعترف بهم كأقلية مكونة أو
  األوروبيين المقيمين في الجزائربإمكانهم اإلندماج في المجتمــع َّالجزائري، بل رأى أن

                                                           
(1)-Ken Wolf,"Comparing or Evaluating Nationalism",The Review of Politics,University of 
     Notre-Dame du Lac on Behalf,volume 35,n 3,july1973,p.442. 

  .63-62 ،ص1997مركز دراسات الوحدة العربية،:،لبنان1،طالوطنية والتحديثية يف املغربسعيد بنسعيد العلوي،-  (2)
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يتمتعوا بالجنسية الجزائرية، وبحقوقهم وواجباتهم ويخضعون للقانون َّالجزائري، ومن ثم
  .الجزائري المسن من برلمان جزائري منتخب ومستقل

  للجنسية، ولألمة الجزائرية في البعد العربـي  هذا الموقف يرتبط بنظرة الرجلَّإن
وفي .فهويرفض فكرة تفتح الجزائرعلى المسيحين األوروبييـن واليهودَّاإلسالمي،ومن ثم

هذا،يذهب المفكرقسطنطين زريق إلى ربط فكرة الوطنية بالعامل الديني، وإلى إتخــاذ 
وفي هذا يكون الزعيـم .)1(الفرد لماضيه التاريخي والحضاري كمرجعية لنضاله الوطني

الحاج أحمدمصالي عرف كيف يربط بين وطنيته وحبه للوطن الجزائروتحريره بالمتغير 
فعاد إلى منابع اإلسالم ومبادئه لكي يوظفها كأفكار . الديني والحضاري العربي اإلسالمي

حية في طلب الحرية والتحرروالقوة والبحث عن اإللهام بشكل يؤثرفي نفوس األفراد 
وقظ شعورهم وإحساسهم السياسي الوطني، لذا فأعطى لفكرة الوطنية قيما روحيــة وي

فمثال إعتبر مبدأ الحرية كحق مقدس لدى اإلنسان، وأنه يولد بالفطرة حرا غير . (*)دينية
مستعبدا وغيرخاضعا ألحد، فلهذا فهو يدعوإلى الثورة لتحقيق الحرية والتحرر، ألنــه 

الحرية إحتلت مكانة كبيرة في التـراث َّعلما بأن. بالقوةَّإال سترجعإعتبرما أخذ بالقوة الي
وإعتبرأن فكرته الثورية المتعلقـــة  .السياسي اإلسالمي، وعند علماء الكالم والسياسة

التوعية السياسية َّإذا مزجها بالقيم العقيدية والدينية، ورأى أنَّباإلستقالل التكون فاعلة إال
فمثال في إجتماع لعمــال . بربط العمل السياسي بالدينيَّن إالللمجتمع الجزائري ال تكو
م، والذي إستدعي فيه مصالي الحاج إللقاء الخطاب، فعبـر 1925شمال إفريقيا في ربيع

  ونــاهللا معناوأتمنى أن يك...إخواني األعزاء، أنا فرح من أن أكون معكم اليوم:" قائال
                                                           

(1)-Qustantin Zuraiq,"Arab Nationalism and Religion",in Sylivian G.Haim,Arab Nationalism:    
     an Anthology,Berkeley,Los-Angeles,London:University of California  Press , 1974 , pp.. 
     168-169.      

  سبـةونفس األمر يف الدول ويف الوطنيات األخرى، فالوطنية يف أملانيا ماهي إال تعبريا عن إحتاد الربوتستانت والكاثوليك، ونفس األمر بالن– (*)
  .وكذا يف إيرلندا الشمالية. للنخب اليت تستعمل الدين لتعبئة اجلماهري وضمان والئهم هلم     

  :للمزيد أكثر أنظر -          
-Gertrude Himmelfarb,"The dark and bloody crossroads:where nationalism and religion     

       meet",The National Interst,USA,Summer 1993,pp.53-62. 
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  لنا خليفة كبير، ولصالح العدل، كل العدل ، وهذا كان. نريد العدالة والحرية لبلدنا. لألبد
  . الخليفة هوعمربن الخطاب، كنا أمبراطورية كبيرة من األندلس بإسبانيا إلى الصيــن 

لماذا؟ ألننا إبتعدنا عن اهللا وعلـــى . واليوم أصبحنا بؤساء وحزنين، وفقراء متفرقين
   ،لنتحب.حضارتنا،وإلى ماضينا التاريخيالمبادئ اإلسالمية،فالبد من العودة إلى اهللا،وإلى 

 .)1("...ولنتحد، واهللا يفعل ماتبقى 

  فمن هذا، يتبين أن هذا ليس بخطاب سياسي فقط بل هوأيضاخطاب ديني، حيث أنه
إستنجد بالماضي وباإلرث الحضاري كمخزن إجتماعي، وكملجأ للحماية، مع إعطــاء 

  .اآلمال لألفراد، وإنهاض وعيهم وشعورهم
قوة وطنية الزعيم الحاج أحمد مصالي تعود أساسا لتعنت وإضطهاد وقمـــع َّإن

المستعمرالفرنسي، حيث هدم المستعمرالبنى اإلجتماعية للمجتمع الجزائري، وإستولــى 
المعمرون الفرنسيون على األراضي الزراعية الخصبة،وسيطرت الرأسمالية الفرنسيـة 

اراإلقتصاد والتجارة الجزائرية، مع إقصــاء على ثروات البلد، وتمكن هؤالء من إحتك
السكان الجزائريين، مما أعاق قيام طبقة عمالية جزائرية بالجزائرتعي بوجودها وذاتيتها 

ومما زاد في قوة وطنية الزعيم الحاج أحمد مصالي هوأنه أدرك أن اإلحتالل .ومصالحها
ن؛ الثقافي والديني للمجتمع طمس المتغيري َّإلىالعمل على السيطرة ومن ثمَّالفرنسي إمتد

       . )2(الجزائري وتشويههما، بهدف إقتالع المجتمع الجزائري من جذوره
لقد لعبت عائلة الزعيم الحاج مصالي، خاصة والده دورا كبيرا في توعية اإلبــن 
الثائر، الذي سيكون له شأن في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، وفي بث الحـــس 

 .ني فيه بصفة خاصةوالشعورالوط

، فإنه منذ وجود اإلنسان على األرض، Leonard .W.Dobدوب .و.وحسب ليونارد
 ليست -وإلى غاية اليوم، فقد لوحظ أن وجود جماعة معينة أجنبية، على أرض ليست لهم

  هذا سوف يؤدي إلـــىَّوتمارس القمع والعداء إزاء األفراد األصليين، فإن - ملك لهم
  

                                                           
(1)-Hadj Messali, Mémoires de Messali Hadj 1898-1938,op.cit.,p.141.   
(2)-Mohamed Harbi,Le F.L.N mirages et réalités: des origines à la prise du pouvoir 1945- 
    1962,op.cit., p.9. 
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  .  )1(ء المضطهدين لجماعتهم الخاصة وعلى تأكيد التضامن فيما بينهمتعزيز والء هؤال
لقد أدرك الزعيم الحاج أحمد مصالي حقيقة نوايا المحتل الفرنسي في الجزائــر، 
وخاصة في بلدته تلمسان، حيث سيطرعلى األراضي الخصبة، في حين أن عائلته كانت 

وهذا من خالل .ية السكان الجزائريينتعاني من الفقرواإلضطهاد واإلستغالل على غراربق
  .سن القوانين الفرنسية الجائرة والمتعلقة بممارسة العنف بمختلف أشكاله

وقد تعززت وطنيته أكثر من ذي قبل، أثناء وجوده بالمهجر، وإحساسه بالغربـة، 
وتواجده ضمن عمال مختلف المستعمرات الذين ينتمون إلى أوطان مختلفة خاضعـــة 

لهذا ألح في مختلف اإلجتماعات السياسية، وفي مختلف خطاباتــه . الوصايةللحماية و
على مطلب اإلستقالل والحرية، وإستمربثبات في التأكيـد  - وغيرها-السياسية في فرنسا

  . على هذا المطلب طوال نضاله السياسي
 ولإلشارة، ففي هذه المرحلة التاريخية الهامة من تاريخ الجزائر، برزت المطالـب

اإلصالحية في الجزائر، والمتعلقة خصوصا بإندماج الجزائربفرنسا والمساواة بيـــن 
  .وهي مطالب قد تبنتها النخبة الجزائرية سابقا. الجزائريين المسلمين والفرنسيين

الخطاب الوطني السياسي للزعيم الحاج أحمد مصالي يرتكزأساسا على َّوعموما،إن
،وعلىالطرح التاريخي الحضاري القومي من ناحية مطلب اإلستقالل والحرية من ناحية

. ثانية، وربط هذا النضال بإستمراربتواصل األجيال في النضال، وبالصراع الحضـاري
لوكانت الشبيبة اإلسالمية مثله، لتحرراإلسـالم :" وهذا ما جعل شكيب أرسالن يقول فيه

  ".منذ زمن طويل
  
  
  
  
  

                                                           
(1)-Leonard .W.Dobb, Patriotism and Nationalism:Their Psychological foundations,USA: 
     New Haven and London:Yale University Press,1964,p.249.    
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خطاب الوطني السياسي للزعيــــم هذا عن الحاج أحمد مصالي، فماذا عن ال
  فرحات عباس؟ 

  السياسي للزعيم فرحات عباس أنه يتميز بالتكيف والتغير، -ما يميزالخطاب الوطني
وكان ينادي بإدماج الجزائرفــي . في البداية كان ينكرأصال وجود األمة الجزائرية ذإ 

يقضي علــــى فرنسا، وكذلك ذوبان الشعب الجزائري في الشعب الفرنسي، بشكل 
فكانت وطنيته سلبية، حيث ربط وجود الوطنية الجزائرية بوجود . خصوصياته المتميزة

فإيمانه بالوطنية، وفي أن يكون وطنيا جزائريا .؟!األمة الجزائرية، غيرالموجودة تاريخيا
مرتبط بوجود الوطن الجزائرواألمة الجزائرية، وبشكل يحس أنه يعيش في بلد له حدود 

  ":فرنساهي أنا" وجغرافية محددة ومعينة، فقال ذات مرة في مقال  إقليمية
نحن األصدقاء السياسين للدكتوربن جلول، سنكون وطنين، والتهمة ليست "...  

الوطنية،هـي : جديدة، تحدثت مع شخصيات عديدة  في هذه القضية وكان رأيي معروفا
يمية إحساس خلق هذه الشبكة ذلك اإلحساس الذي يدفع بشعب أن يعيش داخل حدوده اإلقل

: ويواصل قائل بتأجـــج .)1("لكنت وطنيا " األمة الجزائرية"لوكنت إكتشفت . من األمم
  .  )2("...ألن هذا الوطن غيرموجود لم أكتشفه" الوطن الجزائر"ال أموت من أجل "...

ولإلشارة، فقد ربط الزعيم فرحات عباس سياسة إندماج المجتمع الجزائـري فـي 
  لمجتمع الفرنسي، بالحفاظ على األحوال الشخصية للجزائريين المسلمين من ناحيــة ،ا

وبتحريرالمجتمع الجزائري من القمع واإلستبداد من ناحية ثانية، وبتحسين ظروفهـــم 
  .اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتعليمية من ناحية ثالثة

هذا األخيـر َّوأن -ماعي والسياسيوفي هذا لقد ركزعلى التحرراإلقتصادي واإلجت
 َّهذا لن يتحقق إال َّفرأى أن. للمجتمع الجزائري - سوف يكون نتيجة للمتغيرين األولين

ضمن الجمهورية الفرنسية، ويجب العمل بقوة وإرادة على تحريرالجزائريين من القمـع 
نســي، الفرنسي واإلستغالل والفروقات، بحيث يصبح فيه الجزائري مثل المواطن الفر

وقد أخذ الزعيم فرحات عباس هذه الفكرة من األقلية اليهودية .يعامل بصفة عادلة وحرة

                                                           
    .45،ص املرجع السابق الذكر،1948-1912ي بوعزيز،اإلجتاه اليميين يف احلركة الوطنية اجلزائرية من خالل نصوصهحي-  (1)
  .45، ص نفس املرجع-  (2)
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في الجزائروالتي تجنست بالجنسية الفرنسية من خالل قانون كريميو،فأصبحوا مواطنين 
  .فرنسيين، يتمتعون بحقوق وواجبات كالمواطن الفرنسي
يع أبعاده السياسية و اإلقتصاديـة زيادة على تبنيه النموذج الفرنسي الغربي في جم

. ؛ كالحرية، والفردية،والديمقراطية وأهمية العلم والتقنية-ماعدا الجانب الديني - والثقافية
تبنيها سوف يفرض  َّوإعتبرأن.وهي قيم سياسية تبنهاها وإمتدحها الزعيم فرحات عباس

، (*)دولة، والنظرة للمـرأةإعادة تأويل الكثيرمن األمورالدينية كمبدأ الفصل بين الدين وال
  .والجنسية
جهوده في إحداث هذه التحوالت واجهتها مجموعة من التحديات المتعلقــة َّأنَّإال

بالثقافة التقليدية السائدة في المجتمع الجزائري، وكذا دوراإلتجاه الثوري بقيادة الزعيـم 
مرين لها فـي الحاج أحمد مصالي الذي رفض األفكاراإلندماجية، فضال عن رفض المع

  .الجزائرلكونها تشكل تهديدا لهم
كماأن طرحه المتعلق بربط مصيرالجزائربفرنسا، ومطالبته بالمساواة في الحقـوق 
  والواجبات  ضمن مبادئ الجمهورية الفرنسية لم تجد ردود فعل إيجابية من قبل الحكومة 

والتمييزية تجــــاه  الفرنسية، والتي واصلت في تطبيق السياسة القمعية واإلستغاللية
فرفضت في البداية تلبية مطالب المؤتمرين في المؤتمراإلسالمي، والمتعلق . الجزائريين

باإلصالحات اإلقتصادية واإلجتماعية وبربط الجزائربفرنسا، وهي مطالب ال تمـــس 
  .بالسيادة أوبالوحدة الفرنسية

كان ينتظرآماال كبيـرة  لقد شكل هذا الموقف الفرنسي، خيبة آمال كبيرة له، حيث
فبدأ يغيرمن مواقفه السياسية، فإنتقل من سياسة اإلندماج إلى سياسة . من فرنسا الحضارة

وعلى أن يتم هذا بصفة سلميـة . اإلستقالل عبرالمراحل أوما يسمى اإلستقالل التدريجي
العنـف  إعتدالية، وبالتركيزعلى المحوراإلقتصادي واإلجتماعي، مع إستبعاد اللجوء إلى

تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية للجماهيرالجزائريــة  َّإذ برأيه، فإن. !المسلح
فضال عن بناء المدارس، ونشر التعليم، وتحسين . سوف يسمح بالقضاء على اإلستغالل

  الظروف الصحية للجزائريين المسلمين من شأنه أن يؤدي إلى إحساسهم ونشرالوعي في
                                                           

  :راجع – (*)
Journal ElLeila Benammar Benmansour,"Ferhat Abbas et la question de la femme",-  

,Alger,mardi 7 mars2006,p.13.                                                          Watan  
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  .!؟ !قيق اإلستقالل، ولكن في إطارالدستورالفرنسيأوساطهم، ومن ثم تح
السياسي للزعيم فرحات عباس، من اإلندماج  -هذا التحول في الموقف الوطنيَّإن

، وإلى رفض اإلدارة الفرنسية (*)م1945ماي 8إلى اإلستقالل المحدود، يعود إلى مجازر
السكان األوروبيــن  والمعمرين تقديم أية تنازالت لهم، مما أدى إلى توسيع الهوة بين

  .والجزائريين المسلمين، وإلى التخلي عن فكرة اإلندماج
فمن خالل هذه األحداث، أصبح الزعيم فرحات عباس يتطرق بإستمرارإلى فكـرة 
األمة الجزائرية، وأصبح يقربوجود الوطن الجزائري، كما كان يطالب بتشكيــــل 

  .جزائرية مستقلةجمهورية 
  م، ومن1943تحول السياسي للزعيم فرحات عباس يعود إلى عامالَّفي الحقيقة، فإن

  :خالل بيان الشعب الجزائري الذي تضمن خمسة نقاط هامة هي
 

 .مطلب نبذ وإلغاء اإلستعمار  - 1

 . حق الشعوب في تقريرمصيرها  - 2

 إعداد دستورخاص بالجزائر  - 3

 .المشاركة اآلنية والفعلية للمسلمين الجزائريين في حكومة بلدهم  - 4

 .)1(ق سراح كل المساجين السياسينإطال  - 5

  
لذا، فقد تطرق الزعيم فرحات عباس لحق الشعب في الحياة الوطنية والسياسيـة 

بإسم الحلفاء على مبدأ حق الشعوب َّالحقيقية، مع التركيزعلى إعالن روزفلت الذي أعلن
س، في تقريرمصيرها بنفسها، وهذا يعد تطورا في الموقف السياسي للزعيم فرحات عبا

ظروف دولية تميزت بإنتشارمبادئ  فأصبح يتطرق لدستورخاص، ولإلستقالل،وهذا في
 فضال عن دعم الرئيس األمريكي روزفلت . الميثاق األطلسي،وببروزحركات التحرر

Roosevelt2(الشعوب في تقريرمصيرها،ومعارضة اإلستعمار لميثاق األمم المتحدة،وحق(.  
                                                           

  فهــذا.وهو الزمن الدي أخرج الدموع...هي سنة املصيبة 1945...و شهر الشرفه:" فحسب الكاتب مالك حداد وحنن نشاطره الرأي-  (*)
  ".... !لشهر،هوشهراللعنة للجميع، واجلهنم      

                 -Malek Haddad,op.cit.,p.22.   
(1)-Youcef Beghoul,op.cit.,p.8. 
(2)-Pierre Montagnon,La guerre d'Algérie:genése et engrenage d'une tragédie,France:éd. 
     France Loisirs,1984,p.92. 
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لزعيم فرحات عباس  على فكرة اإلندماج، ونبذ فمن خالل البيان المذكور، تخلى ا
هذا المطلب، وعبرعن حق الشعب الجزائري في تطبيق مبدإ تقريرالمصيربشكل يسمـح 
لهم بالمشاركة السياسية في إدارة بلدهم، وعلى أن ال يقتصرهذا فقط على السكــــان 

  .الفرنسيين في الجزائر
تصرفقط على إصالح األوضـــاع وعليه، فطرحه السياسي في هذه الفترة، لم يق

اإلقتصادية واإلجتماعية للجزائريين، بل تعدى إلى المطالب المتعلقة بالسيادة الجزائريـة 
هذا الطرح لم يكــن َّأنَّوبإعادة النظرفي التواجد اإلستعماري الفرنسي في الجزائر، إال

مع فرنسا، بـل مطلقا وواضحا بل كان مطلبا غامضا، حيث لم يدعوإلى القطيعة التامة 
  . نادى بجمهورية جزائرية في إطاراإلتحادية والتعاون مع فرنسا األم

وحتى الجريدة التي كان يترأسها الزعيم فرحات عباس، غيرإسمها، فأصبح إسمها 
وهذا يعني اإلنتقال مــن ". المساواة"بدال من اإلسم السابق " الجمهورية الجزائرية "هو

لمساواة في الحقوق والواجبات، إلى اإلستقالل؛ الذي يرتكـز اإلندماج، الذي يرتكزعلى ا
أنه إشترط في إقامة الجمهورية الجزائريـة  َّإال. على الجمهورية الجزائرية ذي السيادة

كما هوواضح في خطاب   - فهولم يشرإلى فكرة اإلستقالل التام. العمل بالتعاون مع فرنسا
الإندماج، وال أسياد جـــدد، : " بقوله  ، وقد عبرعن هذا-الزعيم الحاج أحمد مصالي

  ".  والإنفصالية
وفي مشروع الدستورالجديد للجزائرالذي قدمه الزعيم فرحات عباس للبرلمـــان 
  الفرنسي، إقترح إنشاء دولة جزائرية، كوسيلة لتجنب األسوأ، وتكون فيها شؤون الدفـاع 

،أي ناد باإلستقالل الذاتــي )1(الوطني والعالقات الخارجية تحت إشراف سلطات اإلتحاد
المجلس الوطني الفرنسي رفض دراسة هذا المشروع بسبب َّأنَّإال. المحدود الصالحيات

ضغط ورفض المعمرين ومناوبهم في باريس، من تقديم أية تنازالت أوإصالحـــات 
  .الجزائريين" لألهالي"

نداءا ضـد  م1949وقد وجه الزعيم فرحات عباس أثناء مؤتمرالحزب في سبتمبر
أنه من حقها أن تتمتع بحقها في َّالنظام اإلستعماري، ولتحريرالشعوب المستعمرة، وإعتبر

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.137.  
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ممارسة السيادة، وطالب بدولة جزائرية، وبجمهورية ديمقراطية إجتماعية، حيـث يعيش 
فيها كل الجزائريين بنفس المساواة، مهما كان جنسهم،ودينهم، وطالب بأن تعترف فرنسا 

         . )1(الجزائرية، وبحقها الكامل في اإلستقاللبالدولة 
ولتوحيد العمل وتحقيق اإلندماج مع األحزاب الجزائرية األخرى شارك الزعيــم 
فرحات عباس من خالل اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري مع العلماء وحركة إنتصار 

جبهة الجزائرية للدفـاع الحريات الديمقراطية والحزب الشيوعي الجزائري، في إنشاء ال
م، وهذا في ظل ظروف تميزت خارجيا ببدايـة 1951أوت  6في  FADLعن الحريات

حركات التحررمغاربيا ودوليا، وتشكيل الجبهات الوطنية في تونس والمغرب في ربيـع 
م، وتقارب برامـج 1951م وداخليا بتزويراإلنتخابات المتجددة في فيفري وجوان1951

سية الجزائرية، وإكتشاف المنظمة الخاصة وما إستتبعها من إعتقـاالت األحـزاب السيا
أن هذه الجبهة لم تدم طويال بسبب الصراعات اإلنتخابية التي ظهرت فـي َّإال.ومتابعات
  .)2(م بين مختلف القوى السياسية الجزائرية1953أفريل

جانفي  28وقد أخذ أيضا نضال فرحات عباس طابعا مغاربيا، إذ شارك في إجتماع 
. م للقادة الوطنيين في شمال إفريقيا، بعد إعتقال المناضل التونسي الحبيب بورقيبة1952

فشارك فرحات عباس والحاج أحمد مصالي، والتونسي مصطفى المصمودي والمغربـي 
" بإعالن مشتـــرك"، وخرجوا  Chantillyمحمد حسين الوزاني، فإجتمعوا في  شانتي

ع في تونس، وإطالق سراح الحبيب بورقيبة، وكذا المناضليـــن طالبوا فيه بإنهاء القم
  .)3(األخرين، مع اإلعتراف بإستقالل تونس

 فكرة اإلندماج، مع إندالع الثورة فـي ىوقد تخلى الزعيم فرحات عباس نهائيا عل 

  مستقلة، ولكنها" جزائر جديدة "م، وإعتبرأنها فكرة تجاوزها الزمن، وإحتفظ بفكرة 1954
  وإستمرموقفه هذا إلى غاية أن إتصل به أعضاء من جبهــــة. تحادية مع فرنسافي إ

                                                           
(1)-1er Congrés National de l'Union Démocratique du Manifeste Algérien , " Regards sur le 
     présent et l'avenir  de l'Algérie",Rapport présenté par Ferhat Abbas, Sétif, les 25,26 et 27  
     septembre1948, pp..10-12.                                                                                                     
(2)-Claude Collot,"Le front Algerien pour la defense et le respect de la liberté" , op.cit.,pp.. 
     357- 359.                                                                                                                                         
(3)-Michael K.Clark,Algeria in turmoil,New York:Frederick A.Praeger,1959,p.69. 
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م، فإنضم إليها، وأصبح 1955ماي-التحريرالوطني قصد إستمالته للثورة،وهذا في أفريل 
  .عضوا في جبهة التحريرالوطني، ليصبح أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة

صية الزعيم فرحات عباس يعود أساسا إلى وإهتمام النخبة السياسية والعسكرية بشخ
عدة عوامل منها؛ تجنب جذب وإستمالة المستعمر لمختلف القوى السياسية في الحركـة 

الزعيم فرحات عباس كان قريب بممارسته السياسيــة َّالوطنية الجزائرية، خاصة وأن
رنسا إليـــه تخوفت من أن تلجأ فَّوحنكته السياسية بالنخبة السياسية الفرنسية، ومن ثم

فضال عن هـذا، فقـد . إلستخدامه في خلق التصدع في الثورة، وفي إجهاضها أوإفشلها
كانت الحاجة إليه بهدف جعله كحاكم بين مختلف اإلتجاهات المتنازعة فيما بينها فــي 

ن من ناحية ثانية، وأخيـرا يالقيادة العسكرية للثورة من ناحية، وبين العسكريين والسياسي
   .(*)لطابعه اإلعتدالي اإلهتمام به هوتوظيفه كورقةلجلب اإلستعمارلطاولة المفاوضاتكان 

إنضمامه كان بعد أن تأكد أن الوسائل السلمية لم تعد مجدية، وهذا في ظـل َّكما أن
وأيضا للحفاظ على الواجهــة . رفض اإلحتالل الفرنسي والمعمرين تقديم أية تنازالت

النخبة التي قامت َّ، خاصة وأنEchiquier Politiqueلسياسيوعلى مكانته في الشطرنج ا
باإلعالن عن الثورة رفضت كل قوة سياسية وعسكرية أخرى تنافسها في الميدان، عكس 
األمربالنسبة للزعيم الحاج أحمد مصالي الذي نافس هذه النخبة، ورفض تمثيلها الوحيد، 

  .ألنها إلتحقت بالنضال متأخرا
ة هو بداية توسع الثورة الجزائرية، وعجزفرنسا في القضــاء ما يميزهذه الفترَّإن

 كما تميزت هذه الفترة الحاسمة أيضا ببروزالحركة الوطنية الجزائريـــة. عليها نهائيا
MNA   التي قادها الحاج أحمد مصالي، فإشتد الصراع بين الحركة الوطنية الجزائريـة

هؤالء كانوا يمثلـون  َّجرين، بإعتبارأنوجبهة التحريرالوطني لفرض الرقابة على المها
  من خالل الموارد المالية التي يتم جمعها منهم، موردا سياسيا، ورهانا سياسيا يجـــب

  
                                                           

  :فيقول املناضل عبد احلميد مهري- (*)
  ".كان شخصية معتدلة أمكن من خالهلا إقناع سلطات اإلحتالل بإستعداد قيادة الثورة التحريرية للتفاوض"       

  م ،2006سبتمرب 17د ،األحجريدة اخلربعبد احلميد مهري يف مداخلة مبناسبة اإلحتفال بإنشاء احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية،-          
  .24 ، ص4810 العدد           
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للسيطرة على منطقة  - وبكل تحفظ -وكذلك بالصراع بينهما. السيطرة عليه هذا من جهة
  فقبل منتصـف. يةالقبائل، لكونها آخرمعقل ينضم إلى جبهة التحريرالوطني من جهة ثان

مع الثورة أصبحـت َّ، ومن ثم(*)م، كانت تعبرعن والئها للحاج أحمد مصالي1954عام 
تشكل رهانا سياسيا لكال الطرفين المتنازعين، لذا إلعطاء دفع لجبهة التحريرالوطنـي، 
تقررفتح جبهة التحريرالوطني لمختلف التيارات السياسية المشكلة للحركة الوطنيـــة 

  .ية، بما فيه الزعيم فرحات عباسالجزائر
السياسي للزعيم فرحات عباس منذ هذه الفترة هــو -ما يميزالخطاب الوطنيَّإن

فأثناء لقاءاته الرسمية مـع . مرونته السياسية، لذا أصبح يطالب باإلستقالل التام للجزائر
حريرالوطني فقبل إلتحاقه بجبهة الت. جبهة التحريرالوطني، كان يتطرق للدولة الجزائرية

أن الحل الوحيد َّم، وإعتبر1956في مارس  Lacosteفي القاهرة، إلتقى بالحاكم الكوست 
، )1(والممكن هواإلعتراف بالدولة الجزائرية،لكون الجزائرالفرنسية لم تقبل فكرة اإلندماج

  .هذه الفكرة لم يعد لها ألي وجود وقبول آنذاكَّفضال على أن
إلتحاقه بالثورة الجزائرية، يتبنى خطابا وطنيـا  فأصبح الزعيم فرحات عباس منذ

إستقالليا، وإنتقل من بلد آلخرقصد تدويل قضيتها والتعريف بها في المحافل الدوليـة ، 
ولكسب الود والمساعدة والتعاطف الدولي للقضية الجزائرية، بغرض تحقيق اإلستقالل، 

  .وكان ناطقا رسميا للحكومة الجزائرية
  
  
  
 
 
 

                                                           
  دار القصبــة:، اجلزائر)عبد العزيزبوباكري وعلي قسايسية: ترمجة(،م1962-1945مذكرات سياسية : حياة حتد وصمودحممد حريب، - (*) 

  .277- 276، ص  2004للنشر،       
(1) Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre: l'aurore,op.cit.,p.113. 
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  :واإلستنتاجات الخالصة -
 

خطاب الزعيم الحاج أحمد مصالي يتمحـور  َّيستخلص من هذا الفصل الرابع،أن
حول الطرح الشعبي الذي يجسد طموحات غالبية العمال الجزائريين في المهجربفرنسـا 

السكان الجزائريين في الجزائرثانيا، والذين يعانون من اإلستعماروالقمــــع َّأوال، ثم
ن طرحه ثوريا جذريا، أي طرحا إلعادة النظرفي النظام اإلستعمـاري فكا. واإلستغالل

الحل الوحيد يكمن في تحقيق اإلستقالل، وبالتالي رفـض َّأنَّوإعتبر. القائم بصفة شاملة
  .رفضا مطلقا حكم فرنسا على الجزائر، وكذا كل األطروحات اإلندماجية

لى وجود الوطنيـــة كما شمل طرحه البعد الحضاري العربي اإلسالمي، فألح ع
  .وكان طرحه ثابتا من البداية إلى النهاية. الجزائرية في إطارالعربي اإلسالمي

أما عن الزعيم فرحات عباس، فقد كان طرحه إصالحي نخبوي، كان يطالب بنفس 
المطالب التي تطالب بها حركة الشبان الجزائريين، وإتحادية المنتخبين، والمتمثلة فـي 

  .ة لتحريرالسكان الجزائريين من اإلستعماروالظلم والقمعاإلندماج كوسيل
كما ركز في طرحه على إصالح أوضاع الجزائريين السياسية واإلقتصاديــــة 

وكذلك دفاعه عن قيم . واإلجتماعية والثقافية دون المساس بالسيادة الفرنسية على الجزائر
  .الديمقراطية، والجمهورية، والمساواة، واإلقتراع العام

خطابه الوطني السياسي يتميزبالمرونة، ففي البداية أشارإلى إنكـار  َّفضال على أن
مع تطوراألحــداث َّاألمة والوطنية الجزائرية، والترويج لفكرتي اإلندماج والتجنس، ثم

التاريخية وبروز مجموعة من التغيرات الوطنية والدولية، تخلى عن اإلندماج وأصبـح 
ومــــع . ية وبحقها في اإلستقالل في إطارإتحادي مع فرنسايقربوجود األمة الجزائر

  .إنضمامه لجبهة التحريرالوطني أصبح يطالب باإلستقالل التام للجزائر
وفي النهاية، وكما سنرى الحقا لوالهذا التناقض بين الخطابين الثوري اإلستقاللـي 

ولذا أعتبرا كتيارين . واإلصالحي المطلبي، لما تبلورتحريرالجزائرمن اإلستعمارالفرنسي
  وهذا ما يشبه إلى حد بعيد تالقي التيارالثـوري. في الحركة الوطنية الجزائرية الحديثة 

  
_________________  
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  .اإلستقاللي والتياراإلصالحي لجمعية العلماء المسلمين في التمهيد لإلستقالل

لتي آلت إليهـــا ولكن السؤال الذي يبقى مفتوحا على كل التحليالت هي النهاية ا
وضعية آب الحركة الوطنية الجزائرية الزعيم الحاج أحمد مصالي من جهة، وقمع حتى 

 .رئيس الكومة الجزائرية المؤقتة الحقا من جهة ثانية
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  :لخامسفصل اال
  
  

  مـــــاذج من خطـــبن
  .و كتـــابات الـــزعيمين
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 .ينزعيمنماذج من خطب وكتابات ال:  لفصل الخامسا
 
 

بتحليل مضمون الخطب السياسية والكتابات الصحفية لكل من الزعيم الحاج أحمـد 
وتحليـل  مصالي، والزعيم فرحات عباس، نتوصل إلى معرفة عمق أفكارهما من ناحية، 

برامجهما السياسية من ناحية ثانية، ناهيك عن التوصل إلى جوهرالفكرة السياسية التـي 
من أجلها كرس حياتهما النضالية، وما مدى إرتباطها بلغة خطابهما السياسي من ناحيـة 

  .ثالثة
كما سأحاول معرفة العالقة بين التنشئة السياسية لكال الرجلين واألفكارالسياسيــة 

إكتسابها في مؤسسات التنشئة السياسيـة  َّأي ما مدى تأثيرالقيم التي تم. ي ركزا عليهاالت
األولى والثانوية التي إحتكا بها الرجالن، على الخطابات السياسية والكتابات الصحفيـة 

فهل هذه األخيرة هي إنعكاس لألولى؟ أم العكس؟ أم هتاك عالقة جدلية بين . لكال منهما
  المتغيرين؟
  :تعرف على ذلك، إرتأيت تقسيم هذا الفصل إلى المحاورالتاليةلل
   

  . مصالي الزعيم الحاج أحمد خطبتحليل  -           
  .فرحات عباس الزعيم خطبتحليل الكتابات الصحفية و -           
  .هما السياسيةاتباالفكرة الجوهرية في خط -           
  .الخالصة واإلستنتاجات -           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 

 :الحاج أحمد مصالي خطبتحليل  -
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بدراسة تحليليةلعينة من الخطب السياسية،ولمختلف السنوات التي ناضل من خاللها 
الزعيم الحاج أحمد مصالي، إنطالقا من منتصف العشرينيات إلى أواخرالخمسينيــات، 

ا عالقة بمبدإ السيادة الكاملة يتضح أنه ركزعلى مجموعة من المطالب الثورية التي له
وتتمثل هذه : ). راجع الملحق رقم(م1936للشعب الجزائري،وسأركزعلى خطاب أوت 

  :المطالب فيما يلي
  :المطلب اإلستقاللي-1

مرة، فجاءت أحيانا بمفردةاإلستقالل التـي  282لقد تكررت كلمة اإلستقالل حوالي      
. عانيها؛ كالحرية، وحرة، والحرة، وأحرارا مرات، ومفردة الحرية بمختلف م 6تكررت 

  وكذا الحريات ؛ كحريات الفرد والمواطن، وحرية الشعوب وحرية الصحافة، واإلجتماع
كما تكررت حرة ومحررة والحرين .والتجمع، وحرية الشعوب في تقريرمصيرها

  .مرة 54حوالي
احدة، وتعبيـر مرة و" مبادئ ولسن "كما عبرعن كلمة اإلستقالل، بإستخدام عبارة 

" الشعب الجزائري"مرات،وتعبير 4" طموح الشعب الجزائري"مرات، و 5" تقريرالمصير"
المستخدمة من " األهالي"وهذا كرد من الزعيم الحاج أحمد مصالي على مفردة . مرة 19

ومفــــردة . قبل المستعمر تجاه الجزائريين، وإعتبارالجزائري كمواطن له شخصيته
  .مرة واحدة" الدولة الجزائرية"، و مرات3" المواطن"

. فهذه المفردات والعبارات المختلفة تشيربطريقة مباشرأوغيرمباشرة لإلستقــالل
تعبرعن البلد واإلقليم الجغرافي المحدد، وتشيرإلى السكــان " الدولة الجزائرية"فمثـال 

  .الذين لهم شخصيتهم، المتميزة عن شخصية المحتل
، يرى الباحث األستاذ الدكتوررشيـد "اإلستقالل"دلوالت كلمة ودائما فيما يتعلق بم

، والذي يستعمل من قبــل "الشعب"إستخدام الحاج أحمد مصالي لمصطلح َّتلمساني، إن
، هوموجه للجزء الكبيرمن العامــــة  Plebein massesآخرين بتعبيرالجماهيرالعامة

  .الجزائريين 
 __________________  
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الذين عانوا الجزائريين " األهالي" "الشعب"لحاج أحمد مصالي بمصطلحوقد كان يخاطب ا
من اإلستعمارالفرنسي، وما تسببه من ثالثي؛ الفقر، والجهل، واألمية، كما تعودوا علـى 
ظروف الحياة الصعبة، المادية والمعنوية، سواءا بفرنسا أم بالجزائر،كما تعودوا علـى 

التضامن اإلجتماعي والجماعة في القضاء علـــى  اإلنتفاضات، وبقوا أوفياء لمفاهيم
الجزائريين كانوا يريدون تحطيم، وتهديم المجتمع القائـــم، َّخاصة وأن. )1(اإلستعمار
في ". أهالي"سبب تخلفهم وفقرهم، وخضوعهم مرتبط باإلستعمارالذي إعتبرهم  َّفإعتبرأن

تاريخها وماضيها وعاداتها حين هو يريد أن يعبرمن كلمة شعب على أمة لها مقوماتها و
  .وتقاليدها الخاصة بها

عند الحاج أحمد مصالي يشيرللفئات الدنيا في المجتمع، والتــي " الشعب"فمفهوم 
تتشكل أساسا من الجزائريين العامة الذين تعرضوا لإلحتقار والتهميش واإلقصاء من قبل 

وال . من معاملتهم لهـمالمستعمرالفرنسي، ويشعرون بعقدة النقص من تفوق المعمرين و
يدرج الحاج أحمد مصالي فئة المعمرين الفرنسيين واألوروبين ضمن هذه الفئة، لكونـه 
يشك في تحالفهم مع المستعمرالفرنسي، ونظرا لسلوكهم وممارساتهم السياسية تجـــاه 
ذا الجزائريين المسلمين،وكذلك هم بعيدين عن الممارسات والعادات والتقاليد الوطنية، وه

مايعني إستبعادهم في الجنسية الجزائرية المستقبلية، أي أنهم ال يشكلون جزءا مـــن 
بمثابة القوة الثورية " الشعب"َّفإعتبر. بعدا دينيا" للشعب"الجزائريين، خاصة وأنه أعطى 

المغيرة، وهي العامل المحرك للتاريخ، والذي من شأنه أن يعيد النظر في الوضع القائم، 
العزة والكرامة لهم وللمحتقرين والمضطهدين،من خالل مصورات وتبريرات بشكل يعيد 
  .اإلشتراكية

كما إستعمل الزعيم الحاج أحمد مصالي في التعبيرعن مطلب اإلستقالل عبـارات 
ويعني بهذا وضع حد للتواجد . مختلفة، فنجد جالء القوات المحتلة، وتشكيل جيش وطني

                                                           
(1)-In the absence of an appropriate term, we would like to introduce this stage the notion  of  
    'plebeian masses'. This describes more accurately the overwhelming majority  of the Alg- 
     erian population than a term borrowed from quite a different social context . By 'plebeian  
     masses' we mean the deep structural connotation of the term 'El Chaab' (people) ; that is ,  
     the people who had been accustomed to hard conditions of survival , to insurrection  and , 
     above all , the people who remained within this context faithful to the notions  of  social      
     integrity and of community in the process of decolonization .    
                  -Rachid Tlemcani,State and revolution in Algeria, op.cit.,1986,p.50.   
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معه، وظلمه الممارس على الجماهيرالجزائرية، مـع العسكري الفرنسي اإلستعماري، ولق
إستبداله بجيش وطني جزائري، وهذا في حد ذاته يشكل ركنا أساسيا للسيادة وللدولــة 

ويعبرأيضاعن الوطنية الالمتسامحة والعنيفة، والتي تعود أساسا للظـــروف  .المستقلة
  .يها الجزائريين المسلمينالسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية التي نشأ ف

 6" البرلمان الجزائــري"مرة واحدة، وكذا " الجمعية الجزائرية"كما إستعمل تعبير
مرات، وهي تعابيرلها رموزها في حقل العلوم السياسية ، والتي تعني وضع مؤسسـات 
سياسية تتولى التشريع وسن القوانين، بإسم الشعب الجزائري، صاحب السيادة، الــذي 

أن يتمتع بالواجبات والحقوق؛ منها حق المشاركة السياسية في تعيين ممثليه فــي  يجب
  .الجمعية التأسيسية التي تتولى إصداردستورجديد، والبرلمان الذي يتولى سن القوانيــن

  .وفي هذا، فقد أشارإلشكالية المواطنة. ورفض فكرة التمثيل في البرلمان الفرنسي
الحكومة "،و"إلغاء البلديات المختلطة"مصالي على تعابير كما ركزالزعيم الحاج أحمد

، وإستبدال المندوبيات المالية المنتخبة باإلقتراع الضيق وتعويضها بالمجالــس "العامة
وهذه تعـد مؤسسات . المنتخبة التي تسمح بالمشاركة السياسية الواسعة لكل الجزائريين

  .ئريين المتحالفين مع اإلدارة الفرنسيةسياسية تمثيلية للمعمرين، ولألقلية من الجزا
اللتان تكررتـــا " اإلنتخاب"، و"اإلقتراع العام"وبجانب هذه العبارات، نجد تعابير

مرة ، وهي تعبرعن حق الجزائريين في صنع القرارالسياسي، وفي المشاركـة 17حوالي
  .السياسية بالترشح، أوبإختيارممثليهم

أحمد مصالي آليات الممارسات السياسية الغربيـة، وعليه، فلقد تبنى الزعيم الحاج 
فتجاوزفي ذلك الممارسات السياسية التقليدية القائمة في البنى السياسية واإلجتماعيـــة 

لذا، فإستخدم مجموعة المعارف . للمجتمع الجزائري، كما هوالحال في الزاوية الدرقاوية
خرى، وبإحتكاكه بالمجتمـــع التي إكتسبها من خالل إتصاله بشعوب المستعمرات األ

وقد سمح له هذا الرأس المال الثقافي السياسي المكتسب من أن يصبح فــي . الفرنسي
مرتبة أعلى لسانيا وطالقة وثقافة مقارنة بالغالبية العظمى من العمال المهاجريــــن 

  .والجماهيرالعامة
  

__________  
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  دفات؛ الحقوق، والحقوق السياسيةكما تعبرمفردة اإلستقالل من خالل إستخدام مرا
وهذا يعني أنه من حـــق . مرة12والنقابية، والحقوق اإلجتماعية التي تكررت حوالي 

الجزائريين اإلستفادة منها، وهذا نظرا للوضع المزري الذي يعيشون فيه من كــــل 
  .وعلى أن ال تقتصرفقط هذه الحقوق على المعمرين. الجوانب

ونجد في الخطب .مرات 3" السلم"مرات،وكلمة  4"الديمقراطية"وإستخدم أيضا كلمة 
واإلعالنات السياسية للحاج أحمد مصالي في السنوات األخيرة من الخمسينات، إستعمال 

  . مرات 3" الحل العادل"مرات، و 5" التفاوض" مفردة 
كمطلب ثـوري " إستقالل الجزائر"وكان يؤكد في كل خطبه السياسية على مطلب 

يعبرعن طموحات الجماهيرالعامة، وعلى وضع حد للتواجد اإلستعماري الـذي  وشعبي
طال، وكذا إنشاء دولة وطنية، تتمتع ببرلمان وطني، تكون فيه للجمعية التأسيسيـــة 
ولإلنتخاب دورا هاما، مع إنسحاب الجيش اإلستعماري الفرنسي،وتعويضه بجيش وطني 

وهي مطالب تعبر عن الجزائرالمستقلة، وعن . جزائري، كما كان قبل اإلحتالل الفرنسي
  مطالب وأسس الدولة التي تتبناها الجزائر المستقلة

فقد وضع الحاج أحمد مصالي، من خالل حزب نجم شمال إفريقيا وحزب الشعـب 
  الجزائري وحركة إنتصارالحريات الديمقراطية، بنية تنظيمية معاكسة، وثقافة سياسيــة 

  :تي وضعها المستعمر، والتي يتمثل هدفها فيعصرية معاكسة لتلك ال
  .إحياء الدولة الجزائرية، السيدة والديمقراطية اإلجتماعية-1       
  .إحترام كل الحريات األساسية بدون تمييزفي الجنس والعقيدة-2       

  :تحقيق هذا يتطلب َّوإعتبرأن    
  صحيح وتدميــــرالتطهيرالسياسي بإعادة الحركة الوطنية في طريقها ال-أ   

  أوإبادة الفساد والرشوة والطابع اإلصالحي الذي تسبب فيما بعد في إنشقـاق     
  .حركة إنتصارالحريات الديمقراطية      

  .)1(تجميع وتنظيم كل الطاقات المؤمنة بضرورة تصفية النظام اإلستعماري-ب   
  نسيين، والجزائرهـيالجزائريين فرَّوكل هذا في الوقت الذي إنتشرت فيه ثقافة أن

 .جزء من فرنسا، وأن األمة الجزائرية غيرموجودة في التاريخ
                                                           

(1)-Mahfoud Bennoune,"Espoirs et Réalites de l'indépendance",1ére partie,le Matin,5-6/7/2006, p. 7. 
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وقد ركزنشاطعه أوال في المهجر بفرنسا، خاصة في ظل فاعلية التضامنات العائلية 
إعتمد علـى َّوالقروية والقبلية من جهة، ولسياسة اإلستعمارالفرنسي من جهة أخرى، ثم

المقاومة بيــن  Isotopieفإعتمد على إيسوتوبيا. جزائرالفئات الريفية والحضرية في ال
القائم في ديار الغربة حيث الظروف الصعبة للعمال المهاجرين  الواقع. الواقع والمستقبل

فبظروفهم هذه، فهم . في المأوى، والعمل، واألجر، والحنين للوطن، واإلبتعاد عن األهل
ولنسيان هذا، وتخفيف .أكثرمنه بشرا  Karl Marxكما يرى كارل ماركس" سلعة"يشكلون 

اآلالم، دفعهم الواقع إلقتسام نفس غرفة اإلقامة،ونفس مكان العمل واإللتقاء يوميا،وبالتالي 
ونفس األمر بالنسبة للسكان المتواجدين بالجزائر، فهم غارقين . إحياء التضامنات التقليدية

المستقبــل وأما . ل، واألميةفي القمع، واإلغتراب بمختلف أشكاله، وفي الفقر، والجه
فيأملهم بمستقبل سعيد وأحسن في ظل اإلستقالل،بطرح مجموعة من المطالب التي تشكل 

وقد فرضت عليه عملية التعبئة السياسية إنتاج خطاب سياسي يقوم على إعطـاء . حلوال
ب أهمية للزمن، وعلى إضفاء الطابع المصيري عليه بغرض إثارة إنتباه الغافلين وجـذ

  .المحايدين والمترددين
فكان أول ما نادى بإستقـــالل . فكان كل همه هوالتأكيد على اإلستقالل والحرية

 َّأنَّم ، وإعتبــر1927الجزائرفي المؤتمرالدولي ببروكسل لمناهضة اإلستعمارفي عام
تحريرالجزائرهومقدمة للتحريرالثقافي واإلقتصادي واإلجتماعي ، أي وضع حد للتبعيـة 

فعمل على إستنهاض الجماهيـر . يمنة الثقافية واإلقتصادية المفروضة من قبل فرنساواله
  .)1("اإلستقالل"السالح المتمثلة في -الجزائرية بإطالق نداء الذي هوالكلمة

م إلى غاية برنامج حركة إنتصارالحريات الديمقراطيـة 1927وعليه، فمنذ مطالب 
م، وبرنامج حزب الشعب الجزائري في 1933م، وبرنامج1928مرورا بقوانين الحزب ل

فإنه لم يتوقف على التأكيد على البعد الوطني وعلى مطلب اإلستقالل للــدول . م1937
المغاربية في البداية، والجزائرفيما بعد فقط، وذلك بإستعمال الصحافة الحزبية والمناشير 

كماإستعمـــل . ساريةوالدعاية التي تعلمها في الحزب الشيوعي الفرنسي والنقابات الي
الجهاز الحزبي الذي ترأسه في تعبئة الجماهيرالشعبية، بربط الحاضر بالمستقبل،آمال في 

  .تلقي إستجابة من الجماهير واإللتفاف حوله
                                                           

  .9 ،صاملرجع السابق الذكر،"رسالة إىل مصايل احلاج:رسائل من أجل اجلزائر"عبد القادر جغلول،  -  (1)
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وقد ربط الحاج أحمد مصالي هذا التحرربالبعد الحضاري العربي اإلسالمي ، حيث 
. عدة مــرات" الحرية"دم في هذا مفردة فإستخ اإلسالم هودين الحرية والتحررَّإعتبرأن

" مدخل إلى فهم مصر"وفي هذا ، فحسب سعد الدين إبراهيم في دراسة غيرمنشورة حول 
فإن هناك مجموعة من القيم التي لها عالقة بالثقافة الدينية اإلسالمية؛كالعدالة، والمساواة، 

وعليه، فاإلنسـان  . )1(فةوهي قيم وردت صراحة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشري
متى إستعبدتم الناس :"يولد بالفطرة حرا، وإقتـداءا بقول عمربن الخطاب رضي اهللا عنه

  ".وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 
أنه من واجب الشعوب المحتلة، وطبعا، منها الشعب الجزائري أن يثــور َّفإعتبر

مصالي هوواجب دينــي،  فاإلستقالل حسب الزعيم الحاج أحمد. ضد المحتل الفرنسي
المعنى لإلنسان بدون حرية التي ناد َّألن. للعيش في كنف الحرية وتغييرالوضع المزري

 .بها الدين اإلسالمي

فمثـال . كما يبرز إستعمال العامل الديني، في إستخدام عبارات ذات محتوى ديني
    .)2("ن إنتخب كفرم"م،أثناء فترة مقاطعة اإلنتخابات، وزعت مناشير كتب عليها1954قبل 

فهذا العامل الديني اإلسالمي كـان . هي من إستعماالت الزاوية الدرقاوية"الكفر"فمفردة 
حب الوطـن "كما كان يكررعبارة . بمثابة محرض دفع العمال الجزائريين لتبني الوطنية

  .)3(فالوطنية هي حسبه جزء من الدين، وهي مسألة عقيدة". من اإليمان

ل الزعيم الحاج أحمد مصالي من النظري إلى التطبيقي، أي من المجال              وهكذا إنتق 
ه على تعبئة الجماهيرالجزائرية في مختلف خطاباتـَّالنظري إلى المجال التطبيقي، فعمل

م، نحواإلستقــالل 1936وإعالناته سواء في المهجرفي فرنسا، أوفي الجزائربعد عام 
  .وعمل بدون هوادة على إيقاظ النفوس، وتنمية الغافلين، ومن ثم اإلعداد للثورة. والحرية

إن وطنية الزعيم الحاج أحمد مصالي جعلته يركزكل نضاله على التضحية بالنفس 
. ائروكراماتها من أجل إستقاللها وتحررها الكلي عن فرنساوالنفيس في سبيل عزة الجز

وهذا ما . الجزائريين في البرلمان الفرنسي" لألهالي" وكان يرفض فكرة التمثيل البرلماني
                                                           

  .44،ص ، املرجع السابق الذكركمال املنويف -  (1)
(2)-Gilbert Meynier,"Le PPA-MTLD et le FLN:etude comparé,dans la guerre d'Algérie",sous  
     la direction de M.Harbi et B.Stora,t.2,Alger:Chihab éditions,2004,p.97 
(3)-Lehouari Addi,"Algeria's democracy between the islamists and the elite",Middle East  
     Report,USA,number 175,march-april 1992,p.36. 
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جعله يكسب تأييد الجزائريين المهاجرين في المهجرأوال، الذين قبلوا مبادئ نجم شمـال 
تأييد الجماهير َّ، ثم- في في المهجر- اسي هناكإفريقيا، بفعل صعوبة الحياة والفراغ السي

  . الجزائرية، وهؤالء تأثروا به
ففي فرنسا تفتح البروليتاريين الريفيين وتعلموا حرفة السياسية في فترة ما بعــد 
الحرب العالمية األولى، ختاصة وأنهم تأثروا بالثورة الروسية،وبالجوالثوري في باريس، 

ونظرا للقمع الذي تعرض له مناضلي نجم شمال . الوطني فتفتحوا على الوعي الطبقي و
) أي الحزب( إفريقيا، وحزب الشعب الجزائري ، قررت قيادة الحزب نقل مركز الجاذبية

فضال عن المواجهة التي تمت سابقا بين الزعيم الحاج أحمـد . )1(من باريس إلى الجزائر
مشروع بلوم فيوليت،ووقوف مصالي وتنظيمه من جهة ضد حكومة الجبهة الشعبية حول 

  .الجبهة الشعبية مع الحزب الشيوعي الفرنسي
فعمل على إنهاض الوعي الوطني والجمعي لدى الجزائريين المسلمين، وهووعـي 
كما يقول كارل ماركس ناتج إجتماعي، وهووعي له عالقة بالبيئة، ومرتبط بأشخـاص 

  .)2(أخرين
بشأنه، فهذه مليكة آيت أعمر، تقـول  (*)ما جعل األفراد ينشدون وينظمون الشعرم  

باللغة األمازيغية من خالل نشيد لمدح الزعيم الحاج أحمـد  بشأنه حسب ذكريات والدها
  :"ويقول فيه إيدير آيت عمران. مصالي ووضع من قبل الطلبة الثانويين ببن عكنون

  . إناس إناس إمصالي الحاج    
  .          أسا أزكا خيرإغلي    

  .       ثورى أوالش أكوكرو    
  .  أنراز وال أنكنوا    
  .قل لمصالي الحاج       

                                                           
(1)-David Assouline et Mehdi Lablaoui,Un Siécle d'immigration en France:deuxiéme période  
     1919-1945 de l'usine au maquis,France:Syros,1996,p.98. 
(2)-Karl marx,Oeuvres choisies,tome 1,France:Gallimard,1963,p.131. 

  :ي شهادة والد والدي، كان األفراد يعربون على احلاج أمحد مصايل، يف أواخر الثالثينات واألربعينات، مايليفف– (*)
  الذي يريد أن يزور، ما عليه إال أن يتوجه إىل األب مصايل-                         .  ويفغان أذيزور، أذيروح أرفافا أحلاج مصايل-

  يقولون عنه ذكي يف احلزب الوطين-                                         .قارن ذسبيوين ذي احلزب أوطين-  
  .ياإخوة، األخوة جيدة-                                                      .  أيثمثان ثلهى اخلوا-  
  ).الفرنسي(تغلب على الروميوبالسياسة ن-                                                .  سسياسة أنغلي أرومي-  
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  .اليوم وغدا أحسن من البارحة
  .اآلن ليس فيه التردد

  ).ال نخضع(ننكسروال نركع
In-as, in-as i Messali.           
zekk'adyif idelli.                                    
Tura,tura,ulac akukru.           
Annerrez wala anneknu.(1)    

  
Dis,dis à Messali.   
"Demain sera meilleur qu'hier.   
Maintenant,maintenant,plus d'hésitation. 
Nous briserons mais nous ne plierons pas. 

، تعبران من ناحية إيسوتوبيا أي غدا "Azekkaأزكا"أي اليوم، و Assa"أسا"فمفردة 
وأمــا ". المستقبل الالمع والساطع" و" الكفاح"، عن isotopie de la resistanceمقاومةال

البارحة، فهي تعبرعن اآلالم، وتعبرأيضا من ناحية إيسوتوبيـــا "  Idelliإغلي"مفردة 
ففي هذا، فهي تعبرعـن . عن الماضي السلبي De la soummision isotopie الخضوع 

  .)2(عادة الس/التعارض بين اآلالم
" إيزم"، فقد وصف الحاج أحمد مصالي ب Laiméche Aliوأما الطالب لعيمش علي

، وهذه المفردة تعبرإجتماعياعن المقاومة، كماتعبرعن شجاعــــة "Le lionاألسد"أي 
  .، والقوة، وعدم التردد ومواجهة الصعاب )3(اإلنسان
  :د مصاليأما المناضل  حسين آيت أحمد، فكان يقول في الحاج أحم 

Amcafaa L-Lazzayer d Messali                                                               
I-d-isbadden L hizb Laali 
 
Le sauveur de l'Algérie,c'est Messali                                                                        

                                                           
 

    -02-, le samedi 19chaine  BRTVMalika Ait Amer,émission Tezram  Isuraf  sur  l'ENA ,-(1) 
     2005, à 21h00.                                                                                                              

Ali Guenoun, Messali Hadj et les Berbéro-nationalistes: quand le "Zaim" est contesté,    -  
     Dans réflexions,Messali Hadj1898-1998 parcours et témoignages,op.cit.,p.101. 
          Idir Ait Amrane dans Ekker a mmis oumazigh (debout fils d'amazigh).                 
(2)-Malha BenBrahim-Benhamadouche,"La Poésie populaire Kabyle et la résistance a la           

, Ecole des Hautes Etudes       Thése de Doctorat 3éme cyclecolonisation de 1830 à 1962,   
     en  Sciences Sociales,France,1982, p.98.          
(3)-Ibid.,pp..119-120. 
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Qui a crée le bon parti (1) 

  منقذ الجزائر، هومصالي
 الذي أنشأ حزبا ثابتا وحسنا

، تعبرعن De la soummision isotopie،من ناحية إستوبيا الخضوع"الجزائر"فكلمة 
، فهي تعبرعـن de la resistance isotopieوأما عن إيستوبيا المقاومة . الفقدان والضياع

  .)2(الضياع/عبرعن البحثالتعارض فهي ت/وأما من ناحية التناسب. الحرية
الذين برزوا فيما بعد في القضية البربرية ودخلوا فــي  -لقد قام طلبة بن عكنون

بتعظيم الزعيم الحاج أحمد مصالي في هاتــه  -صراع مع الزعيم الحاج أحمد مصالي
وعملوا، من خالل هذه األناشيد على توعية سكان منطقة القبائــل . الفترة وحتى بعدها

فبجانب العمال القبائل المهاجرين في فرنسا، بــرز دور . م أكثرللحركة الوطنيةوجلبه
في هذه األناشيد إدخـال َّوقد تم. المثقفين في اإللتفاف حول الزعيم الحاج أحمد مصالي

ومن . مفاهيم سياسية أجنبية عن اإليديولوجية التقليدية المرتبطة بالقرية، والجهة، والوطن
  .)3(سمالية، والوطنيةأضال ضد الرالن: هذه المفاهيم

فمن هذا ، يتضح أنه باإلضافة لعامل الهجرة الذي أعطى دفعا لشخصية الزعيــم 
المثقفين الذين إنضموا بجانب مصالي، قدعملوا على َّالحاج أحمد مصالي للبروز، نجد أن

 وحســب. جذب وإلتفاف الجماهيرالجزائرية حوله بصفة عامة، ومنطقة القبائل خاصة
الجزائر العاصمة، ومنطقة القبائــل َّ، فإنJean Claude Vatinالباحث جون كلود فاتان

كانتا تشكالن قاعدة المصالية، وتوغل المصالية في منطقة القبائل يعود أساسا لـــدور 
حزب الشعب َّمهاجري هذه المنطقة،الذين لعبوا دورا كبيرا في نشأة نجم شمال إفريقيا ثم

  م،1948فإلى غاية .)4(دورالمثقفين الذين كانوا في ثانوية بن عكنون فضال عن. الجزائري

  األفراد في منطقة القبائل يعيدون خطب حزب الشعب الجزائري،وحركة إنتصار  َّنجد أن
  الحريات الديمقراطية،ويمجدون الحاج أحمد مصالي وينشدون بنشطاته وخطبه ضدالكفار  

                                                           
(1)-Ali Guenoun, Messali Hadj et les Berbéro-nationalistes: quand le "Zaim" est contesté,  
     op.cit.,p.100 
(2)-Malha Benbrahim-Benhamadouche,op.cit.,p.96.    
(3)-Ibid.,p.58. 
(4)-Jean Claude Vatin,L'Algérie politique,histoire et sociéte,France:Fondation Nationale des  
     Sciences Politiques,1974,p.222.  
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يحظى هو وحزبه أثناء األعراس والحفــالت  وحلفائهم من الجزائريين المسلمين، كما
فحسب بن حمادوش، كان فــي .  )1(بمكانة هامة لكونه يدافع عن الفقراء والمضطهدين

األناشيد يمثل بطل األبطال، وقائد الشعب والمدافع عن اإلسالم ، والمعادي لإلستعمـار، 
صالي في األناشيد ماقبل م ألغى المثقفين البربرإسم الزعيم الحاج أحمد م1948ولكن بعد 

، حيث أصبح بعد األزمة البربرية ال يتمتع بمشروعية لدى المثقفين الذيــن  )2(م1948
الحاج أحمد مصالي كان زعيما وطنيا من تلمسان َّورغم هذا،فإن.دخل معهم في الصراع

  .إلى تبسة، ومن الشمال إلى الجنوب، وإن كان تواجده وتجذرة يختلف من منطقة ألخرى
إمتالكه لقـدرات  إلتفاف الجماهيرالعامة بالزعيم الحاج أحمد مصالي، يعود إلىَّإن

ومهارات فائقة في الخطاب والكالم والقيادة، وفي تعبيره عن الوضع اإلجتماعي للعامـة 
عن طموحاتهم، ونتيجة لحبه لوطنه الجزائروإرتباطه به، ممــا الجزائريين المنحطة و

فأكد في مختلف البرامج الحزبية على ضرورة إعادة . ضجعله يربط نضاله بعنصراألر
وهذا يعني إعادة الكرامة . األراضي للجزائريين والتي صودرت منهم من قبل المعمرين

. إستيالب األرض في اإلسالم يعد فرض عين على مسلـــمَّوالشرف لهم ، بإعتبارأن
م، ويقـول 1936ي فيوتمسكه باألرض جعله يأخذ حفنة من تراب أثناء المؤتمراإلسالم

فهوإعتبرهذه اللحظة على أنها حاسمة وأعطى لفعله . (*)"هذه األرض التباع وال تشترى"
للزمن مرحلتين، من قبل ومـن  َّأهمية كبيرة، فكأنه يريد من مطلب األرض أن يقول أن

 فكان ينظرإليها كما يعبرعنها محمد سبيـــال) للمستقبل (فمن قبل يهيء لما بعد . بعد 

  . )3(ظرفا تاريخيا دقيقا"وعلى أنه " المنعطف التاريخي"، و"باللحظة الحاسمة"
 Hans Kohn موقفه هذا،يعود بالدرجة األولى إلى ما يسميه الباحث هانس كوهنَّإن

  وهوإتجاه تنتجه الظروف اإلجتماعية .لدى اإلنسان Natural Tendencyباإلتجاه الطبيعي
  .)4(والمناخ وما يحيط به من خالل حب مكان الوالدة والطفولة

                                                           
(1)-Mohamed Harbi , Aux origines du FLN:Le populisme révolutionnaire en Algérie, Paris: 
     Ch.Bourgeois,1975,pp..85-86. 
(2)-Malha Benbrahim-Benhamadouche,op.cit.,p.116. 

  .بول شلتون، فاملكان يندرج بعمق يف اإلستخدام السياسي يف اخلطاب السياسي فحسب عامل السياسة– (*)
                  -Paul Chilton,op.cit.,p.138. 

  .101،ص ،املرجع السابق الذكرحممد سبيال (3)
(4)-Hans Kohn, The Idea of Nationalism:A study in its origins and background,New York:  
     the Mac Millon Company,1961,p.6.                
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ويعد حبه الصوفي لألرض بمثابة قلب الوطنية، ويعد كنتيجة للتطورالتاريخـــي 
  ومن خالل زاوية التحليل النفساني، تعتبراألرض عنده بمثابة القاعدة،. والثقافي في حياته

  .اتوكنتيجة للنشاط الذي يقوم به الطفل منذ الصغرفي إستكشافه المناطق في كل األوقـ
  عندما يصبــح َّفيخصص الطفل في البداية كيانه ألمه، والمحيط الذي يحيط به، ومن ثم

وتبقي . إلى األرض،والوطن، واألمةَّرجال واع بعائلته، يمتد نظره وإحساسه لجيرانه، ثم
األرض على الواقع الملموس حيث يوجد منزل الطفل وحياته التي يعيشها والعالقــات 

فظروف الحياة العائلية الصعبة التي نشأ فيها الزعيم الحاج أحمــد . )1(اإلنسانية القائمة
في تلمسان جعلته يرتبط بأرض الجزائــر،  -على غرارالعائالت الجزائرية -مصالي

ويقول في هـــذا . األرض بالنسبة له ولإلنسان الجزائري تعتبرشيئا مقدساَّخاصة وأن
ألرض ليست لها فقط قيمة إقتصادية،بل لها ا:"...الباحث الجزائري  الدكتوريوسف نسيب

لها دخل إقتصادي، بـل َّفإمتالك األرض ليس على إعتبارأن. أكثرمن ذلك قيمة رمزية
ا، فإنه اليبيعها ولوبمالييـــن َّالذي يملكها، حتى ولوكانت قطعة أرض صغيرة جدَّأن

األرض : " َّنأ" األرض والـدم"ويواصل قائال حول كتاب مولود فرعون ...". الدينارات
  وكما يقول الشاعرمظفرالنـواب. )2("هي أرض الجزائر، أرض األجداد، والدم هوالشعب

  .وهو يقصد بذلك الحرية وحب الوطن واألرض" من ال أرض له ال سماء له"  
الشعب الذي اليملك األرض، لم تبق له َّوحسب الزعيم الحاج أحمد مصالي، فإن

، الأصل، Déracinésم منقطع، أي يتصف بالمنقطعينأية حياة، وأي تاريخ، وأنه مجرد ك
. اإلتنقال من منطقة ألخرى،بحثا عن الملجأ واإلسترزاقَّوالتاريخ، حيث ال يبق أمامه إال

فربط الزعيم الحاج أحمد مصالي بين القومية واإلحساس بأرض األجداد جعله يلهـــم 
  .عالغيرة في نفوس الجزائريين الذين تعرضوا للمصادرة والقم

،والتي تعني إدارة المكان والزمان أوما يعرف )3("لجمباكيزونا"ومن هنا برزت فكرة     
  بفهم هذه األرضية المكانيةَّألن المعنى لإلنسان دائما وإتخاذ قرارات إال.بإدارة الزمكاني

  
   

                                                           
(1)-Leonard.W.Dobb,op.cit.,p.25.      
(2)-Youcef Nacib, dans l'emission Idles"culture", dans BRTV,le 15-03-2005, à20h15mn.    

  . 71.ص،2002لوحدة والصحافة والطباعة والنشر،مطابع مؤسسة ا: ، دمشق، الثورة اإلد ارية يف القرن احلادي والعشرينسعيد حممد  احلفار (3)
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  . (*)إستراتيجي جمال حمـدان- إنها عبقرية المكان على حد قول العالم الجغرا. والزمانية
الحياة السياسية فــــي َّم هوأن1954م إلى غاية 1936ن هذا، فما يميزفترة فم

أي إذا كانت أواخرالعشرينات وبدايــــة . الجزائرعرفت تحوال في اإلحتكارالسياسي
الثالثينات، تميزت بسيطرة فرحات عباس والنخبة الليبرالية للحياة السياسية، فإنه إنطالقا 

وهذا يرتبــط  . ميزت بإحتكار الراديكاليين والثوريينم، ت1954م إلى غاية 1936من 
م مست 1929إذ األزمة اإلقتصادية العالمية ل. بالتغيرات التي حدثت إقتصاديا وإجتماعيا

  :اإلقتصاد الجزائري بما فيه العالم الريفي وإقتصاده، وبرزت آثارها في
  ى تراجع اليـــدتراجع المواد األولية الموجهة لألسواق الدولية،مما أدى إل- 1

  .العاملة الجزائرية، بما فيه في الميدان الفالحي   
  .)1(توقيف التوظيف َّتسريح العمال المهاجربن بفرنسا، ومن ثم- 2
  .)2(إنخفاض األجور التي تعطى من قبل العالم الريفي المتطور للعمال اليومين- 3
 

 العالم الريفي التقليدي، توبجانب هذه األزمة العالمية،نجد التقلبات المناخية التي مس

  .بوتيرة سريعة خاصة في العالم الريفي التقليدي َّفضال عن النمو الديمغرافي الذي تم
وعليه،فإجتماع كل من األزمة اإلقتصادية والتقلبات المناخية،وإنخفاض األسعارأدى 

إلــى  العمال البطالين الذين كانوا بفرنسا عادواَّإلى إنخفاض في دخل الفالحين، كما أن
وقد ساهم النمو الديمغرافي في إحــداث . الجزائر،والعمال اليومين أصبحوا بدون عمل

تحول إجتماعي في بعض المناطق، وفي بروزحركة مطالب إجتماعية وسياسية إتسعـت 
  . قاعدتها اإلجتماعية

فــي ردود َّكما كان للعوامل السابقة الذكرتأثيرفي ظهورالوعي السياسي، ومن ثم
م، والتي تميزت بتطورمختلــف 1938-1930لدى الجماهير الجزائرية في فترة أفعال

أشكال التحريض اإلجتماعي والسياسي على مستوى العالم الحضري،وبدرجة أقل علـى 
م الحركات اإلجتماعية، مما ساعد في تسـرب 1936فتعددت في . مستوى العالم الريفي

                                                           
  :راجع يف ذلك-  (*)

  .صفحة 1662، 1996،1995،1994مكتبة مدبويل،: ، مصر3،2،1،جخمتارات شخصية مصرمجال محدان، -         
(1)-Mahfoud Kaddache,Histoire du Nationalisme Algérien,T.1,op.cit.,pp..273-277. 
(2)-Jean Marie Peretti,Crise mondiale des années trente,Mémoire pour le Diplôme d'Etudes  
     des Scieces Politiques,Université d'Alger,Faculté de Droit,mars 1974,p.30. 
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هذا هوعملية المصادرة لألراضي التي تمـت  وممازاد في.)1(األفكار الوطنية لدى السكان
فالعديد من العوامـل .سابقا، والتي أدت إلى نزوح سكان األرياف إلى المدن، بسبب الفقر

اإلقتصادية واإلجتماعية والمناخية تفاعلت لكي تجعل من سكان األرياف والمدن أحــد 
ج أحمد مصالي الدعم فـي فوجد الزعيم الحا. العناصر الهامة التي تبنت األفكارالوطنية

بفعل أزمة اإلقتصـــاد , هذه الفئات النازحة من األرياف الجزائرية لإلقامة في المدن 
 Frank Tachauالفالحي، وهي فئات مهمشة إقتصاديا وإجتماعيا،  ويسميها فرانك تاشو

  .وقد بقوا هؤالء أوفياءا للحاج أحمد مصالي . )2("ضحايا النظام اإلستعماري"ب
م، 1933مـاي 28هذا فقد جاء، برنامج نجم شمال إفريقيا المصادق علية في  وفي

بمجموعة من المطالب لصالح هؤالء الضحايا من الفالحين المهاجرين كردعلى ماعانوه، 
  :وتتمثل في

  .توسيع القروض الفالحية للفالحين الصغار- 1
  .التنظيم العقالني للهجرة- 2
  .عماليةتطبيق  القوانين اإلجتماعية وال- 3
  فضال عن مطالب أخرى منها؛إعادة الموانـــئ . معاملة الجميع بالمساواة- 4

  والبنوك والسكك الحديدية والمناجم التي إستولى عليها المستعمرللدولـــة    
  .)3(الخ من المطالب..الجزائرية، مع إحترام الملكية الصغيرة والمتوسطة   

يدي، أما عمال المدن فقد تركزت مطالبهم وهي مطالب تتعلق بالعالم الريفي التقل
  .على تطبيق القوانين اإلجتماعية

  إن وطنيته الصادقة وحبه للوطن الجزائرمن ناحية،وتركيزه كل التركيزعلى تحقيق
هدف إستقالل الجزائرمن ناحية ثانية، جعله يفكرحتى في صنع علم الجزائرالحالي،الذي  

بعده التاريخي والوطني والديني، بشكل  -هذا العلمأي ل -ويكون له. يرمزللجزائرالمستقلة
ها يتميزعن العلم الفرنسي وعن أعالم الدول األخرى، وبشكل تكون ألوانه بمثابة رموزل

داللتها، كالهالل الذي يرمزإلى اإلسالم وهوعكس الصليب الذي يرمزللمسيحية، والنجمة 
لوان الثالثة تعبرعــن دول التي تدل على النجم الساطع للعرب المسلمين، في حين األ

                                                           
(1)-Jean Marie Peretti,op.cit.,p.130  
(2)-Frank Tachau,op.cit.,p.7 
(3)-Bulletin de l'Etoile Nord-Africaine,Assemblée générale tenue à Paris,mai 1933. 
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وقد تولت زوجة .-تونس الخضراء،والجزائرالبيضاء،والمغرب الحمراء- المغرب العربي
الزعيم الحاج أحمد مصالي، السيدة إميلي بوسكان، صنع ووضع هذا العلم، الذي كـان 

ي السيدة إميل وقد بلورته. )1(العلم الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                .)2(م1937بوسكان بصفة نهائية في جويلية 

فوطنية الزعيم الحاج أحمد مصالي تعبرعن حب الوطن ، وعن اإلرادة في إنهـاء 
وهي وطنية لتحريرالشعـب . اإلضطهاد اإلستعماري، وإعادة السيادة للشعب الجزائري 
رالسياسي واإلقتصـــادي، المكبل، وإعادة كرامته ، وهي إرادة الكفاح من أجل التحري

فالوطنيـة . واإلجتماعي،والثقافي للشعب الجزائري، ورفض فكرة الجزائرأرض فرنسية
التي تبناها الزعيم الحاج أحمد مصالي هي لتبيان الوعي واإلحساس الوطني المتميزعن 
 َّالذات الفرنسية، وتبيان اإلعتزاز واإلفتخاربها أمام الوطنيات األخرى، خاصـــة وأن

إحتكاكه بالمهاجرين من مختلف المستعمرات جعله يشعربعقدة النقص لما يسألونه عـن 
  .وطنه

لقد تمكن الزعيم الحاج أحمد مصالي من الحصول على دعم وسند القــوى لهذا،
إذ . الشعبية والمحرومة من النظام الفرنسي اإلستعماري، على أساس مطلب اإلستقـالل

صـورة  -بسبب الجهل واألمية - العامة، التي لم تكن لهاتمكن من التأثيرعلى الجماهير
بل ولم تكن تعرف ماهوالمجتمع الجديد . وال نظرة وال إستراتيجية عن تحقيق اإلستقالل
  فكرة اإلستقالل فــيَّفضال على أن .)3(الذي تطالب به، كي تتمتع فيه بمكانة في وسطه

فيقول في هــذا .  )4(رالجزائريةالثالثينات كانت غيرناضجة وغيرمفهومة لدى الجماهي
الدعوة لإلستقالل لم تكن سهلة،لقد كان هذا المطلب َّفإن:" مساعده المناضل راجف بلقاسم

تخـدش " اإلستقالل "لذا كانت كلمة  - يبدوللعمال المهاجرين أمرا مستحيال أو بعيد المنال
، "ليس لنا إمكانيـات"، "فرنسا قوية"غيرممكن : السمع ألول وهلة، فيكون رد الفعل عادة

  ولكن المناضل المؤمن الييأس من هذه الـــردود . وما أشبه ذلك" ليست لدينا أسلحة"
                                                           

   .190-189، ص املرجع السابق الذكرأمحد اخلطيب، -  (1)
(2)-Houda B,"Qui a concu le drapeau Algérien?",El Watan,Alger,le 20-08-1997,numéro2052,  
     p.6. 
(3)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.18. 

  .373،ص 1ج،املرجع السابق الذكرعبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون، -  (4)
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فالوسائل يمكــن . مادامت القضية قضية وسائل: اإلنهزامية، بل يتصدى لها في الحين
علــى َّفتبنى الوصاية على العمال المهاجرين، ثم  .)1(توفيرها باإلتحاد وتنظيم الصفوف

الجماهيرالجزائرية،فعمل على إستغالل العالقات األبوية والقائمة على عالقات المجموعة 
وفي هذا فهوقلد بطريقة واعية أوغيرواعية وصاية الزاوية الدرقاوية علــى . الواسعة

  .األتباع، فأعاد إنتاج ممارسات الزاوية الدرقاوية

مختلف إتحاديات فرنسا َّأنم، نجد 1954نوفمبر 1ومع إندالع الثورة التحريرية في
قد عبرت عن والئها للزعيم لمصالي الحاج، ونفس األمربالنسبة لمنطقة القبائل وغيرها 
   التي شكلت المعادلةالحاسمة لمصالي الحاج في صراعه مع اللجنة الثورية للوحدة والعمل 

إذا إنضمت :" وحسب الباحث والمؤرخ محمد حربي، فقد قال الزعيم فرحات عباس
وفعال، ففي منطقة القبائل تحــدد . )2("اللعبة ستنتهي لصالحهَّوالية الثالثة للزعيم، فإنال

  .وهذه إحدى األخطاء في التاريخ.مصير الحاج أحمد مصالي
قد كان مناضلي منطقة القبائل يعبرون دائما عن والئهم للزعيم الحاج أحمد ف 

، فإن (**)بمجموعة التسعة(*)لقاسمومع إلتحاق كريم ب. مصالـي ، وكانت قراراته التناقش
، وكانوا  كريم بلقاسم كان تحت سلطة مصالي الحاجَّالمناضليـن كانوا يعتقدون على أن

ع ـــيتبعونه، ولم يكونوا على علم بإلتحاقه باللجنة الثورية للوحدة والعمل، وبقطيعته م
  :مصالي يقولوفي شهادة موالي مرباح أحد األوفياء الحاج أحمد .  )3(مصالي الحاج

  
                                                           

  .22 ،ص2004 دار هومة،:اجلزائر ،شخصية وطنية 28شهادات : رواد الوطنية حممد عباس،- (1) 
(2)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.47.    
 

  مصايل احلاج يقبل أن َّمرباح، مبعوثه إمسه احلاج علي إىل كرمي بلقاسم وأعمرأوعمران،وقال له أنلقد بعث مصايل احلاج من خالل موالي - (*)
  ولكن مصايل احلاج كان يريد يف الواقع تغيري الواقع والوضع ،  جبعل املناضلني يف منطقة القبائل. يكون جبانبكم، ومل يفهم كرمي هذا املوقف     
  إىل احلركــة  َّ بلقاسم يتخلون عن جبهة التحرير الوطين، وينضمون إىل حركة إنتصار احلريات الدميقراطية مثالذين كانوا حتت قيادة كرمي     
  .ورغم إندالع الثورة ،فمصايل مل يعترف جببهة التحرير الوطين وبقي وحيدا.الوطنية اجلزائرية     

           -Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.61.       
  ختلي كرمي بلقاسم عن احلاج أمحد مصايل،وإلتحاقه مبجموعة التسعة، يعود أساسا ملا عني احلاج أمحد َّحسب شهادة رمضان بوشبوبة، فإن- (**)

  ال باللجنة الثوريةمصايل حممد بلونيس مسؤوال على ناحية القبائل ، مما أغضب كرمي بلقاسم وأعمر أوعمران ، فعربا عن رغبتهما يف اإلتص       
   .للوحدة والعمل       

  .198 صاملرجع السابق الذكر، شخصية وطنية، 28شهادات : رواد الوطنية حممد عباس،-           
(3)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.71. 
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كريم بلقاسم وأعمرأوعـمران  َّم أن1954نوفمبر 1فقد بلغنا بعد إندالع الثورة في "
  .)1("األمر بالثورة صادرعن موالي مرباحَّوأن !ثوروا معنا" قاال لبعض المناضلين

ونفس األمر فـي . الحاج أحمد مصالي،وشكال تحالفا معه وهذا األخيريعد رجل ثقة
فكيك حركة إنتصارالحريات الديمقراطية وجبهة التحريرالوطنــي  ناحية وهران، فبعد ت

بعد مقتل رمضان عبد المالك،أصبح المجال السياسي فارغا ولكن تمكنت الحركة الوطنية 
الجزائرية من تشكيل خاليا بعد وصول العديد من المناضلين أتباع الزعيم الحاج أحمـد 

أنها شكلت قيـادة َّم إال1954في ديسمبرمصالي من فرنسا إلى وهران، ورغم أنها حلت 
 نوفمبر1وكذا في الوالية األولى التاريخية األوراس، فأثناء .  )2(م1955جديدة في مارس

م إستند الثوارفي نشاطهم في مناطق أريس وخنشلة على حركة إنتصار الحريات 1954
لى أن حركـــة الديمقراطية مما أعطى دفعا قويا للثورة، وقام الثوار بتوزيع مناشير ع

إنتصار الحريات الديمقراطية دخلت في الثورة لتجسيد البرنامج الوحيد الذي يعرفونــه 
  .)3(وهو برنامج حزب الشعب الجزائري

هؤالء الذين فجروا الثورة لم يكونوا معروفين في األوســاط َّهذا يعبرعلى أنَّإن
بغطاء حركة إنتصارالحريات اإلجتماعية، ولم تكن لهم مشروعية، وبالتالي برروا عملهم 

   .الديمقراطية وبشخصية الحاج أحمد مصالي
ولتجسيد . )4(م1954نوفمبر15لقد قررالزعيم الحاج أحمد مصالي، أن تبدأالثورة في

، أرسل الحـاج -أي اإلنتقال من العمل السياسي إلى العمل العسكري -هذا العمل المسلح
  فياللي إلى القاهرة بقصد طلب المساعدة  أحمد مصالي وفدا يتشكل من؛ مزغنة، ومبارك

  ، حتم عليه(*)قرارنقل مصالي الحاج إلى مدينة صابل دولـونَّأنَّعند إندالع الثورة، إال

                                                           
  .332.صالسابق الذكر،املرجع  شخصية وطنية، 28شهادات : رواد الوطنية حممد عباس، (1)

(2)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.189. 
(3)-Ibid.,p.179.  

  .469.،ص3،ج املرجع السابق الذكرعبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون،-  (4)
  م بقصد 1954سبتمرب 20بنقل مصايل احلاج من نيورت إىل صابل دولون يوم  لقد إختذ وزيرالداخلية الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران قرارا-  (*)

  .عزله متاما عن عمل العصيان، وإبعاده عن هذه اجلماعات الثورية،وضوعفت الرقابة حوله      
  .470.،ص 3،جاملرجع السابق الذكر،عبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون- -
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م، مما أعطى الفرصة للجنة الثورية للوحدة 1955أن يؤخرالبدء في الثورة لغاية جانفي 
  .)1(والعمل لتحضيرالثورة وتفجيرها

شارك في اللجنة الثورية للوحدة والعمل في عملهـا، وقد رفض مصالي الحاج أن ي
نوفمبـر،  1وحكم على جنودها بالعصيان والخروج عن طاعة الحزب، ولم يستنكرعملية

  .)(*)2(وإعتبرها نتيجة حتمية وطبيعية لكفاح الشعب الجزائري وكفاح حزبه
الحاج أحمد وفي الواقع، ففي الوقت الذي تراجعت فيه اللجنة المركزية أمام الزعيم 

. النشطين ظهروا وبرزوا وطمحوا لتجاوزالكـل َّمصالي بفضل شخصيته اإللهامية، فإن
فجماعة التسعة، بتجاوزهم للتناقضــات Hugh Roberts وحسب الباحث هيوج روبرتس

م،لما جسد 1930-1920الداخلية مع الزعيم الحاج أحمد مصالي،فإنهم إتبعوا ماقام به في
وإن كان عجزهـــم .)3(شيوعي الفرنسي، فإنقطعوا مع شخصيتهالقطيعة مع الحزب ال

السياسي على التعبئة السياسية للجماهير، جعلهم يستعملون إنتصارالحريات الديمقراطيـة 
  . وشخصية الحاج أحمد مصالي كموارد سياسية

وقد حاول الزعيم الحاج أحمد مصالي تبني خطة إرتيادية موسعة مع مختلـــف 
قيادة جبهة التحريرالوطنـــي َّأنُّالخ، إال...سياسية؛ كالعلماء، والشيوعيناإلتجاهات ال

الداخلية دبرت عملية إفشال هذه الخطة اإلرتيادية، ففتحت الباب للوطنيين المعتدليــن، 
وأحيت الخالفات مع الزعيم الحاج أحمد مصالي الحاج حول جدول إنطالق الثورة، مـع 

وقد كانت نتيجة هذا التهديم الجسدي . وتشويه تاريخها التهجم على شخصيته، وتشويهها،
م، مع فتح الباب والمجــــال 1954- 1926للتأطيرالشعبوي المصالي الذي تشكل بين

وفي هذا فحسب المناضل أحمد بن بلة، فلوبحثـت . للعناصرالمتشكلة في ظل اإلستعمار
ترك بينهما لكان مستقبل جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية عن قاسم مش

فالزعيم الحاج أحمد مصالي بحث عن اإلتحاد مع جبهة التحريرالوطني . الجزائرأفضل
                                                           

  .470،ص املرجع السابق الذكر،نعبد الرمحن بن إبراهيم بن العقو – (1)
  .501- 497،ص نفس املرجع -  (2)
  ال تسألوا:"يف اليوم الرابع بعد إندالع الثورة من إرسال رسول يبلغ أنصاره بفرنسا واجلزائرالتعليمات التالية:"فحسب املناضل موالي مرباح-  (*)

  ...!على احلركةحاولوا أن تسيطروا !واصلوا غمار الكفاح !عمن يقف وراء الثورة      
  .332ص املرجع السابق الذكر، شخصية وطنية، 28شهادات : رواد الوطنية حممد عباس،-           

(3)-Hugh Roberts, Prémisses historiques d'une libération inachevée, op.cit.,p.77.    
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فالمشكلة المطروحة بينهما تتعلق أساسـا  .)1(م1959م، وجانفي1956م، وفيفري1955في
بالمشروعية، فجبهة التحريرالوطني إعتبرت أن المهم هومصادرة إرث حزب الشعب 

مؤسسه الزعيم الحاج أحمد مصالي،مما تطلب تهديم المصالية، وشخصية  الجزائري ضد
مصالي، وربط نضاله بالماضي فقط، خاصة وأن تطورجبهة التحريرالوطني كحركــة 
سياسية فتية غيرمعروفة،في أوساط جماهيرالفالحين، والعمال، والبورجوازية، وال تتمتع 

حاج، ورأس ماله الثقافي والسياسـي بالمشروعية، مرتبط بمصادرة مشروعية مصالي ال
فضال على أن جماعة التسعة لم تكن لهم مكانــة . واإليديولوجي لألحزاب التي ترأسها
 Hughروبـــرتسوفي هذا، يرى الباحث هيوج . وسمعة كالرمزالحاج أحمد مصالي

Roberts  أن جماعة جبهة التحريرالوطني أعادت البعد الثوري لمصالي، وبرنامجـــه
ولكن في نفس الوقت، فإنها موقف المركزييـــن . إلنفصالي، وعناصره األكثر ثوريةا

وقد تأكد قادة جبهـة ". للزعيم"المرتكزعلى أهمية الجهاز، وكانوا ضد السلطة الشخصية 
فتمكنوا من جذب .)2(التحريرالوطني أنهم لكي ينجحوا البد لهم من إعادة المشروع الثوري

القمع الفرنسي مورس َّلهم ومن تأييدهم، خاصة لما أدركت هذه أنالجماهيرالجزائرية حو
فقط على المصالين وعلى مناضلي حزب الشعب الجزائري، وحركة إنتصارالحريــات 

  .هذا األخير دخل في الكفاح المسلح َّالديمقراطية وعلى أن
ول وفيما يتعلق بالقتال المسلح بين أنصارمصالي الحاج، وجبهة التحريرالوطني، فيق

 َّم، وقال لــه أن1957أحمد مهساس، أنه إلتقى مع فياللي عبد اهللا في مدينة روما في
أي فرحات عباس وبن يوسف  -مصالي مستعد للدخول للجبهة مثل اآلخرينالحاج أحمد 

فأعلـن .، كما كانت هناك مبادرة لوقف اإلقتتال بين اإلخوان وتوحيد الصفوف-بن خدة 
بباريس فـي  (*)القتال، ولكن السجناء الجزائريين القياديينالحاج أحمد مصالي عن وقف 

البعـض َّولوأن .، ربما ألسباب مرتبطة بالزعامة)3(رفضوا ذلك La santéسجن الصحة 
  في حيـن . أكبرخطأ هو نزع البساط من زعيم الحركة الوطنية الجزائريةَّمنهم أدرك أن

                                                           
(1)-Mohamed Harbi,Messali et la vérite historique,op.cit.,pp..307-308. 
(2)-Hugh Roberts,Prémisses historiques d'une libération inachevée,op.cit.,p.75.                       

  .أي حممد بوضياف، وأمحد بن بلة، وحسني آيت أمحد، و حممد خيضر، و الحقا رابح بيطاط -  (*)
  .ع السابق الذكر، املرجأمحد مهساس، يف مقابلة خاصة، مبرتله باجلزائر العاصمة -  (3)
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لي لم يريد ترك المجال حـرا الحاج أحمد مصاَّيقول أن Jean Vaujourأن جون فوجور
لخصومه، لهذا عبرمن خالل النشرة الداخلية للحركة الوطنية الجزائرية عن تحياته لكفاح 
ومقاومة أبنائه، وحث مناضليه على اإلقتراب من جبهة التحريرالوطني، وكان يطمح إلى 

قيـــادة  تحقيق التقارب مع جبهة التحريرالوطني، وإلى توحيد القيادة العسكرية، وإلى
،وقدعمل هووأنصاره على جذب مصطفى )1(أن جبهة التحريرالوطني رفضت َّالثورة، إال

بن بولعيد إلى الحركة الوطنية الجزائرية،وساعدوه المصاليين في الهروب من السجـن، 
   .بعد أن أعتقل

وإعتبرالمناضل أحمد مهساس أيضا أن كل الذين فجروا الثورة ، تبنوا مفاهيـــم 
وتنظيم الحركة الوطنية،بداية من نجم شمال إفريقيا،إلى حزب الشعب الجزائري،  وفلسفة

        .)2(وحركة إنتصارالحريات الديمقراطية
أما المناضل عبد الحميد مهري، فكان يرى أن موقف الزعيم الحاج أحمد مصالي  

المناضل  أي –فحسبه دائما. كان يريد أن يتم كل شيء بمافيه العمل المسلح تحت قيادته
م، بعيدا 1952مالبسات إندالع الثورة التحريرية بدأت في عامَّ، فإن-عبد الحميد مهري

عن قيادة الحزب ، سواء تحت قيادة مصالي الحاج نفسه أواللجنة المركزية ، فكانوا 
وكان في ذهن مصالي الحاج أنه بعد أن ينفرد الحزب، سوف  !!يجهلون التحضير للثورة

م، كما قرركل من 1953ة الخاصة واللجنة المركزية تطبيقا لقرارأفريليعيد تنظيم المنظم
ولكن المجموعة التي أعدت . مؤتمر الحزب واللجنة المركزية إعادة تنظيم الكفاح المسلح

فمصالي الحاج واللجنة المركزية أخطأ . الثورة تجاوزت الجميع وتجاوزت كل المراحل 
    .        )3(في تقديرالموقف العام

النضال َّيعد مطلب اإلستقالل عندالزعيم الحاج أحمد مصالي الهدف الرئيسي، وأنف
  ولهـذا . من أجل اإلصالحات هوضروري، ولكن ال ينبغي أن يكون على حساب الهدف

                                                           
(1)-Jean Vaujour , De la Révolte à la révolution:Aux premiers jours de la guerre d'Algérie ,  
     France:Albin Michel,1985,p.441. 

  .املرجع السابق الذكرأمحد مهساس، يف مقابلة خاصة، -  (2)
  .ذكراملرجع السابق العبد احلميد مهري،يف مقابلة خاصة،-  (3)
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في مختلف التحالفات التي أحدثها مع الزعيم فرحات عباس،فإنه لم يتخلى عــن  فحتى
هوتحريرالشعب من كل فكرة تؤدي إلى الخضوع  فالمهم بالنسبة له. المطلب اإلستقاللي
  .      لإلستعمارالفرنسي

فطرح الزعيم الحاج أحمد مصالي يمثل حال ثالثا أوطريقا ثالثا، لتجنب اإلنسـداد، 
لفرحات عباس وبن جلول الذين درسـوا  -الناتج عن إتجاهين فكرويين؛ األول إندماجي

فهؤالء لم يعيـدوا . -لعبد الحميد إبن باديس– ، والوطنية الثقافية- في المدرسة الفرنسية
بل الزعيم الحاج أحمد مصالي فقط الذي إنتقــــد . النظرفي اإلطارالفرنسي السياسي

وتبنى عملية التحريك واإلندفاع لألفكارالجديدة التي تعلمها في تاريــخ . اإلطارالفرنسي
واألمة، مع تحقيق الوفاق بينها فرنسا وفي فرنسا الثورية؛ كالحرية، والتطور، والدولة، 

وبين الشخصية العربية اإلسالمية، وهي أفكارتجسد الحداثة، والتي كان الجزائرييـــن 
لذا، فقد جسد الزعيم الحــاج .يعبرون عن حساسية لها على أساس أنها نتاج اإلستعمار

امج وطنـي مصالي خالصة للحداثة السياسية والثقافة الواقعية والحقيقية، من خالل برن
إنفصالي، وهذا أمرأيده المهاجرين في فرنسا أوال، ثم الفئات الشعبية في الجزائرثانيـا، 
فعبأ عناصر المجتمع الجزائري، غيرالمنتمية ال لفئة المتحضرة، وال لفئة العلمــــاء 

  . )1(المسلمين الذين ينتمون إلى البورجوازية الحضرية
  
  
  
  
 
  
  
  
  

                                                           
(1) Hugh Roberts,Prémisses historiques d'une libération inachevée,op.cit.,p.75.    
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  :اإلسالميالطرح الحضاري العربي -2
  

البعـــد "وكل ما يتعلق بـ" تاريخ الجزائر"و" ماضي الجزائر"لقد تكررت فكرة 
مرات، وعبارة  8حوالي " األرض" مرة ، بما فيها مفردة  24حوالي " العربي اإلسالمي

كماإستخدمت عبـــارات؛ . مرتين" األمة الجزائرية"مرات، و 3" الشخصية الجزائرية"
الشعب الجزائري الذي يبقى متمسكا بلغته ودينيه وماضيه "واحدة، و مرة" أوفياء لماضينا"

الطموحات الحقيقية للشعب الجزائري الذي يبقى متمسكا بوفـاء "مرة واحدة، و" التاريخي
هناك شعب له ماضي كبيرفـــي "مرة واحدة، و" لماضيه التاريخي وتقاليده اإلسالمية

  .مرة واحدة" نونه ولغته ودينهالبحراألبيض المتوسط معروف بحضارته ، بف
فكان يرمي من كل هذا إلى وضع حد لإلستعمارالفرنسي، والتأكيد على إعادة بعث 
وإحياء ماضي الجزائرالعربية اإلسالمية، وتأصيل التراث وتجديده، دون أن ننسى تشبثه 
ب بإسترجاع العزة والكرامة والمكانة للمجتمع الجزائري ، مع التأكيد على وجود شعــ

متميزعن الشعب الفرنسي، بخصوصياته الثقافية، والحضارية، واللغوية، وبفنه، وماضيه 
شرط  َّفإن" :Frantz Fanon فكما يقول فرانزفانون. ، وربط هذا بالتحررالوطنيالتاريخي

  .)1("وجود الثقافة يرتبط بالتحررالوطني، وبإعادة بعث الدولة أو إعادة التأسيس
اإلعتبارللثقافة المحلية في إطارالهيمنة الفرنسية، بل فـــي فاألمرال يتعلق بإعادة 

الوطنيـــة َّالحاج أحمد مصالي أنَّوإعتبر. إحيائها خارج اإلطاراإلستعماري الفرنسي
اإلستقاللية التي تبناها تعبرعن حد أدنى من الدفاع عن الثقافة الوطنية التي هي تعبيرعن 

جانب الدولة لتحريرالثقافة وتضمن لهـــا األمة ووجودها ، واألمة هي شرط أساسي ب
وهو ما قام بـه . فتحرير األمة من شأنه أن يعطي دفعا قويا للثقافة. التحريربصفة دائمة

 Frantz وكما يقول فرانز فانون. الحاج أحمد مصالي من خالل العمل النضالي الحزبي 

Fanon سيادة أمته يشكــل  فالنضال المنظم والواعي الذي يقوم به شعب مستعمرإلعادة
والنضال في حد ذاته في مساره وحدوثه، سوف يسمــح . تعبيرا عن ثقافته الخاصة به

  .)2(بتطوير مختلف إتجاهات الثقافة

                                                           
(1)-Frantz Fanon,Les Damnés de la Terre,France:Maspéro,1968,p.172. 
(2)-Ibid.,p.173. 
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  تعبيرا عن عن هوية اآلنــا َّفتبنيه للوطنية في بعدها العربي اإلسالمي، ماهو إال
أمة جديدة ، بعيـدا -ولةضد اآلخر، وعن تضامن الجماعة داخل مشروع واحد لتشكيل د

فالبعد العربي اإلسالمي يشيرإلى إعادة بعث التقاليد القديمــــة . عن كل رقابة أجنبية
)  أي تقاليد سياسية جديدة،وكذا الوالءات(والوالءات القديمة، مع خلق أساطير يرتكزعليها 

اليـد، بمصطلح إعادة خلق التق Ranger'sورونجرز Hobsbawnوهذا مايسميه أوبسباون
كمورد سياسي، وإعتباره على أنه نائم ولكن  )1(قرنا للحضارة العربية اإلسالمية 13فإتخذ 

سوف يعاد بعثه، مع العمل على إحياء اآلداب وعلوم العرب واللغة العربية كعناصــر 
  وربط العروبة باإلسالم ساعد وأعطى دفعا قويا للوطنية في مواجهة التحديــات .إفتخار

العروبة واإلسالم بالنسبة للمسلمين على أنهمـــا  Bernard Lewisارد لويسوإعتبربرن
  .)2(شكالن في التعبير،غيرمتميزان ويجتمعان للتعبيرعن الهوية

فالوطنية عند الزعيم الحاج أحمد مصالي ضد اإلستعمارالفرنسي إتخذت بعدا دينيا  
هي تجمع الفكرة  Ignatieff Michaelالوطنية حسب إغناتيف ميخائيلَّخاصة وأن. وثقافيا

السياسية لإلقليم المحدد،والفكرة الثقافية لألمة كهوية أولية واحدة، أو فكرة معنوية لتبرير 
ومهما يكن فالدين يعد متغيرا فعاال فـي . )3(العمل للحفاظ على حقوق األمة ضد اآلخرين

ركثيرا علـــى لدى العديد من المسلمين، فإن الديني يسيطَّإيقاض األفراد، خاصة وأن
في مجتمع ما قبل رأسمالي تسيطر فيه التضامنات التقليديـة َّهذا تمَّالدنيوي، خاصة وأن

اإلسالم عبرالعالم اإلسالمي يتم تأويلـــه َّوفي هذا يرى الباحث يحيا زوبيرأن. الدينية
وإستخدامه كدعامة لنماذج مختلفة من السلوك السياسي، وإستعمال الرموزالدينية كوسائل 

  .)4(للتعبئة والتحريض وللحصول على المشروعية
وقد . وعليه، فقد حرص كثيرا الحاج أحمد مصالي على التمسك باألصالة وبالتراث

التأكيد على العالقة بالقاعــدة، :" األصالة على أنها Jacques Berqueعرف جاك بيرك
  ة والالشعورية وهي إيكولوجية، وإجتماعية، ونفسية، أي أنها تجمع كل األسس الشعوري

                                                           
(1)-Rashid Khalidi,"Arab Nationalism:historical problems in the literature,The American  
     Historical Review,USA,volume 96,number 5,december 1991,pp.1364-1365. 
(2)-Ibidem. 
(3)-Lowelf w.Barrington,"Nation" and "Nationalism":the misure of key concepts in political  
     science,Political Science and Politics,USA,volume 30,number 4,december 1997,p.713. 
(4)-Yahia H. Zoubir,"Algerian islamists' conception of democracy",Arab Studies Quarterly, 
     USA,volume 18,issue 3,1996,p.65. 
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ولكي يبقى شعبا ما أصيال، يجب عليه أن ال يتجرد مـن . للوطنية، واإلرتباط باألرض
هذه األسس، والتي تمتد في الماضي، ويجب على الفرد أن يأخذ في عين اإلعتبار، فـي 

واألصالة الحقيقية، تتمثل في الدفاع ضــد . عالقاته وإتصاالته الشخصية، هذه األسس
  .)1(..."عمارآثاراإلست

وعليه، فقد كثف الزعيم الحاج أحمد مصالي في مختلف خطاباته السياسية، وفـي 
إتصاالته مع الجماهيرالعامة على اإلرتباط بالشخصية العربية اإلسالمية، كأن له وصاية 

  كما مارس ما يسمى بالسلطة  .للحفاظ على اإلرث الثقافي، والحضاري للمجتمع الجزائري
نفسه بمثابة الموجه للجماهيرالجزائرية،التي تعاني مـن َّالجزائريين، فإعتبراألبوية على 

  .الفقر، والجهل، والجوع
العروبة واإلسالم هما العنصران األساسيــان َّفإعتبرالزعيم الحاج أحمد مصالي،أن   

 .)2(ج وإتحاد لكافة الجزائريينااللذان يشكالن الشخصية الجزائرية، وهماعنصرا إندم
 )3(بالوطن العربي، وبحثا فيهما النجـدةَّثم. لى أنه إهتم بالقسطنطينية كأم اإلسالمفضال ع

  .، والمساعدةوالخالص
. فإعتبراإلسالم كمصدرلثقافة الهوية،وكعامل للتجانس ولخلق قوة ضدالحكم األجنبي

وقد تبنى الزعيم الحاج أحمد مصالي الخطاب الديني كوسيلة للتعبيرالسياسي،خاصة وأن 
. تمع الجزائري عرف تغيرات في بنياته الثقافية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعيةالمج

، فالمجتمعات التي هي في أزمة تبحث فــي Mehran Kamravaوحسب مهران كامرافا
إكتشاف هويتها،وإرثها، وما هي جوانب جنسيتها لإلفتخاربها، والتي تجعلها متميزة عن 

التي فرضت هيمنتها، ساهمت في بلورة المأساة، كمـا أن فاإلتصال بفرنسا  .)4(اآلخرين
إحتكاكه بالنقابات العمالية، وبأميرالبيان شكيب أرسالن، ساعده في إدراك خطـــورة 

  اإلستعماراألوروبي، مما جعله يطرح سؤال لماذا تأخرالمسلمون وتقدم غيرهم؟
  عطيها بعدا إجتماعيا وقد أعطى الحاج أحمد مصالي للعروبة بعدا سياسيا دينيا،ولم ي

  :، والتي حددها المفكرين العرب في مصدرين"الوطنية العربية"فأخذ مايسمى ب. إثنيا
                                                           

(1)-Abdelhamid Chirane,op.cit.,pp..188-189.               
(2)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.75. 
(3)-Ibid.,p.103. 
(4)-Mehran Kamrava,Democracy in the balance:culture and society in the Middle East,New  
    York:Chatham house,1998,p.64 
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  شرعية الماضي،بوجود لغة مشتركة،ونفس التقاليد،ونفس التجارب التاريخية،- 1
  .وهذه المعايير سوف تؤدي إلى الوحدة   
  .)1(لوطنيةالتأثير الثقافي الفكري الغربي في تشكيل األفكار ا- 2

إن للبعد العربي اإلسالمي عند الحاج أحمد مصالي له داللة ومعنى، فالوعي بهذا 
اإلنتماء يعبرعن هدف وطنيين؛ من جهة عن العالقة بين األحياء واألموات، ومن جهـة 
أخرى،عن اإلرادة في إعادة بعث الحضارة العربية اإلسالمية التي وصلت إلى قمـــة 

ي القرن العاشرالميالدي، وإعتبره نموذجا أصيال، ويدعوإلـــى تطورها وإزدهارها ف
  .إحيائه، لكونه سيسمح بمواجهة اإلستعمار الفرنسي وحضارته وثقافته

مشكلة الجزائرتعود إلى بداية اإلحتالل الفرنسـي َّوحسب الحاج أحمد مصالي، فإن
ويضه بالديـن م، الذي حاول جاهدا أن يطمس الدين اإلسالمي وتع1830للجزائرفي عام

تشويه تاريخهــم َّالمسيحي أوال، وفرض اللغة الفرنسية وتهميش لغتهم العربية ثانيا، ثم
لهذا وجد الزعيم الحاج أحمد مصالــي . الزاخرباإلسهامات الحضارية واإلنسانية ثالثا

ث فتبنى الفكر الجدلي، حي. الملجأ في القرآن الكريم، والتحصن بالثقافة العربية اإلسالمية
تبنى فكرة أن كل حقيقة تنشأ من تضادها، فطرح المستقبل بالماضي، فهويحضرهـــم 
لمستقبل أحسن مقارنة بالماضي المؤلم الذي يعيشونه، وربط هذا هذا بالماضي العربـي 

الذي يعبر عن السعادة، وألح على العدالة كنقيض للبؤس، وهذا التناقــض  (*)اإلسالمي
والتي تستهدف تأصيل " إعادة الهيكلة الثقافية"أيضا لما يسمى ب كما لجأ. يعبرعن التفاؤل

  ،)2(المجتمع وفقا لقواعد متميزة ؛ كالدين، واللغة، والعودة للشخصية العربية اإلسالميـة
الثقافة هي أوال تعبيرعن " بشكل يعبرعن خصوصياته المتميزة، وكما يقول فرانز فانون

  فالمطالبة بالثقافة الوطنيــة. )3(ا، وعلى أنماطهاأمة، وعلى تفضيالتها، وعلى ممنوعاته
  .وتأكيد وجودها سابقا، يعد مجاال لإلستثمار السياسي 

                                                           
(1)-Hazen Zaki NuserBeck,The ideas of Arab Nationalism,New York:Ithaca,1956,p.66. 

  الروح الوطنية هي نتاج: "َّيقول يف هذا إن Frederick Hertzففريدريك هرتز. ة اإلتصال باملاضي، الذي هو ضد الغربوبالتايل إعاد -  (*)
  "التاريخ ككل،وهو مرتبط بالبيئة، والوطنية هي جتسيد للمؤسسات والتقاليد والعادات، وتركز على التاريخ     

            -Frederick Hertz,"The Nature of  Nationalism",Social Forces,volume 19 , number 3 , 
              march 1941,p.414. 
(2)-Jean Claude Vatin , " Questions culturelles , et questions à la culture " , dans Culture et 
     Sociéte au Maghreb,France: CNRS,1975,p.8 
(3)-Frantz Fanon, Les Damnés de la terre,op.cit,p.173 
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 ماي 28وتأكيدا لهذا البعداإلسالمي، صادقت الجمعية العامة لنجم شمال أفريقيا في
 م على برنامج سياسي جديد للحزب،وإستمد فيه النجم مرجعيته من الدين اإلسالمي 1933

فحسـب . ذا في وقت عانت فيه الجماهيرالجزائرية العامة من آثاراألزمة اإلقتصادية وه
، ففيها (*)المؤرخ محمد حربي فالنشاط الديني اإلسالمي يبرزفي أوقات األزمات واإلنسداد

يحظى بمكانة مقارنة بالخطاب البشري ، ففي الجزائراإلسالم ليس فقط دين بل هـــو 
فربط .  )1(مال الشعبية وعن طموحات النخب المقصية من السلطةإيديولوجية يعبرعن اآل

  Carl Brownويرى كارل براون.  (**)الحاج أحمد مصالي خطابه السياسي بالعامل الديني
في هذا على أنه االعامل المشترك في المغرب العربي عامة والجزائر خاصة، وهو رمز 

مع التقليدي ما قبل الرأسمالي ، يتبنــى األمريتعلق بالمجت َّخاصة وأن.)2(للوحدة والهوية
درجة من المشروعية اإلالهية مع اإلرتباط بها، ويستخدم الرموزالدينية، وكذا يلجـــأ 

فالتقاليد الدينية لها .)George Balandier)3للمقدس كثيرا في السياسة حسب جورج بلونديي
  .(***)ل رابطة مقدسةمهمة أساسية تتمثل في إعادة بعث الوحدة في المجموعة من خال

م، من خالل نجم شمال 1934وأكثرمن هذا، فقد تولى الزعيم الحاج أحمد مصالي في عام
 إفريقيا،تنظيم دروسا ومحاضرات في اللغة العربية مع تدريس تاريخ اإلسالم بقوة،
  وبإسم الوفاء للدين اإلسالمي،ندد الحاج أحمد مصالي بتمثيل الجزائريين في البرلمــان 

                                                           
  يف بداية التعددية السياسية يف اجلزائر،ففي ظل األزمة السياسية،واإلقتصادية، واإلجتماعية، تبنت اجلبهة اإلسالمية اخلطاب السياسيَّهذا مامت-  (*)

  احلل يكمن يف العودة إىل  َّت على أناملشكلة تكمن يف اإلبتعاد عن الدين ، وأحل َّالديين، مما مسح بتعبئة واسعة للجماهري، حيث إعتربت أن      
  .الشريعة اإلسالمية والسنة النبوبة      

(1)-Mohamed Harbi,"Culture,politiques et conflits",op.cit.,p.162. 
  أنية ،من سـورةم بدأها بأيات قر1936نوفمرب 12يربز الطابع الديين للحاج أمحد مصايل يف إستخدامه لآليات القرآنية ، ففي رسالة يف -  (**)

  و نطلب لك برملاناجزائريا:"...ويواصل إنتقاده لإلندماج بالقول للشعب اجلزائري...".وإنه لتسم لو تعلمون عظيم:"بالقول76الواقعة اآلية       
  ملان الفرنسوي قد التنجـووال نريد إذاللك على يد أقلية ضئيلة يف الرب. يضمن لك ذاتيتك وحقوقك أمام األغلبية الساحقة من املستعمرين      
  :من سورة الكهـف 5وقدإستند على اآلية . وال نطلب إحلاقك بفرنسا لتكون فرنسويا عزيزا كما يقولون...!ضمائرهم من عبث العابثني      
  "...كربت كلمة خترج من أفواههم"      

  .294-293 .،ص2001دار البالغ،:جلزائر، ادراسات ووثائق:تاريخ اجلزائر املعاصرحممد األمني بلغيث، -           
(2)-L.Carl Brown,"Islam role in North Africa",in Man,state and society in the contemporary  
     Maghrib,op.cit.,p.32 
(3)-Ted C.lewellen, Political Anthropology:an introduction,Westport:Bergin and Ganvery,  
     1992,p..69-71. 

  .فقد إعترب اإلسالم كمصدر اهلوية، وإستعمل أثناء احلكم اإلستعماري كعامل للتجانس وخللق القوة ضد احلكم األجنيبف-(***)
,USA,number 163,Middle East ReportRachid Tlemcani,"Chadli's Perestroika",- 

                    mars-april 1990,p.16.                                                                                            
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فقد إنعكست دروس الزاوية الدرقاوية على الممارسـة  .)1(الكفارفرنسي الذي طالب به ال
  . السياسية لمصالي الحاج، وعلى خطبه السياسية

ويرى مصطفى األشرف أن الحاج أحمد مصالي جعل من نجم شمال إفريقيا حركة 
القائمة على  تتضمن مزيجا من ثالثة إيديولوجيات؛ قشورالماركسية، والوطنية الجزائرية

   .)2(العاطفة والمتميزة بالحنين للبلد، واإلتجاه اإلسالمي السطحي
لقد رفض بكبرياء سياسات اإلندماج والفرنسة سواء من قبل فرنسا، أوسواء مـن 
. خالل النخبة الجزائرية، أوسواء من طرف الذين اليدركون خبث اإلحتالل الفرنســي

وتبنى بالمقابل العروبـــة .ؤتمراإلسالمي كلهاوهكذا رفض مشروع بلوم فيوليت، والم
و يندرج هذا ضمن مجموعة تاريخية، وضمن مجموعة وظيفية متناسقـــة  واإلسالم،

ومنسجمة، وهوعامل للوحدة، وعامل لمواجهة كل المحاوالت اإلندماجية للقـــــوى 
  .الحاج أحمد مصالي أعطى تبريرات منطقية لطرحهفالزعيم .)3(اإلستعمارية

إستمرارالحفاظ على اإلرث الحضاري العربــي َّالحاج أحمد مصالي أنَّلقد إعتبر
فتكررت مفـردة . اإلسالمي والتمسك به، يكمن أساسا في تربية وتعليم األطفال المسلمين

وفي هذا فقد أدرك أهمية التعليم في عملية التنشئة اإلجتماعيــــة . مرات 4" التعليم"
  .فس جمعية العلماء المسلمينوالسياسية، فإهتم به ونا

وقد ربط عملية التعليم هذه ، وكذا ماضي الجزائروإرثها التاريخي بالفضاء العربي 
فركزعلى متغيـر . اإلسالمي، والذي يتميزكلية عن الفضاء التاريخي الفرنسي المسيحي

برزتأثيــر للتأثيرعلىالجزائريين، وهنا ي" المرجعية العربية اإلسالمية"و" الهوية الثقافية"
الزاوية الدرقاوية، وكذا دور شكيب أرسالن، الذي ألح على ضرورة تبني مختلـــف 

على مخاطبة العقـول  فعمل.الحركات الوطنية في مختلف األقطار العربية للبعد العربي
فبطرحه الحضاري هذا، يكون قد حدد مستقبل الجزائرفي الفضــاء . والسيطرة عليها

، ولجزائرمفتوحة على العناصر "الجزائرجزائرية"إستبعاده لفكرة  العربي اإلسالمي، مع
  .األوروبية

                                                           
(1)-Charles Robert Ageron,émigration et politique:l'ENA et le PPA,op.cit.,p.289.   

  . 250،ص1983املؤسسة الوطنية للكتاب،: ، اجلزائر)حنفي بن عيسى: ترمجة(، األمة واجملتمع :اجلزائرمصطفى األشرف،  -  (2)
(3)-Louis Jean Duclos,Introduction theorique a l'étude des Nationalismes Maghrebins,Etudes  
     Maghrebines,numero 7,juillet 1977,France:Fondation Nationale des Sciences Politiques,  
     p.11 
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، الذي يتجسد حسبه من خالل تغريب اإلنســان "اإلستعمارالثقافي"لقد قاوم فكرة 
الجزائري بواسطة المدرسة الفرنسية من ناحية، وفرض النخبة المثقفة الفرنسية علــى 

المجتمع الجزائـري َّكما أنه عارض بشدة فكرة أن. (*)الشعب الجزائري من ناحية أخرى
اإلستعمارالفرنسي جاء ليحضره وينقذه من كابوس وقمع الرجـل َّهومجتمع متخلف، وأن

فبتبنيه للدين اإلسالمي، فهويعني العودة إلــى  .المريض المتمثل في الخالفة العثمانية؟؟
المتميزة عن "األنا"و" الذات"رعلى األصالة، وبالتالي فهويستبعد الفكرالمستورد، ويعتمد أكث

  ".اآلخر"
جغرافيا ففي كل النضال ضد فرنسا،أصبح الشعورباإلنتماء اإلقليمي ألرض محددة 

وتاريخيا، وبخصوصية الدين واللغة من العوامل المميزة للمجتمع الجزائري، وهـــي 
  .   عناصرمميزة للشخصية الوطنية عن الشخصية الفرنسية

ة الجزائرية هي مرتبطة بالوطنية العربية التي وجد فيها الزعيم وخالصة، فالوطني
وقد وفرا . الحاج أحمد مصالي الدعم، وهي تعبيرعن العالقات الثقافية والدينية المشتركة

كال من اإلسالم والعروبة له خزانا وملجأ، يلجأ إليه دائما، وهذه رموزتعبرعن الوجـود 
ج أحمد مصالي إلى الماضي، بتراثه ورموزه ومجـده فلجأ الزعيم الحا. الدنيوي والديني

وفي هذا يقول الباحث منصـف . لتعبئة الجماهيرالجزائرية، ولإلهتمام به والحفاظ عليه
  : الوناس
فإن الحاج أحمد مصالي وحركته يعد أكثر الحركات السياسية والثقافية، وعيا بدور "

  .)1("ستمرارهالمسألة الثقافية، وأهميتها في تماسك المجتمع وإ
  
  
  
  
  

                                                           
  يف كل دولة خيرج منها اإلستعمارفإنه يقوم بإعداد خنبة تـحل َّنسا، وبريطانيا حيث أنوإن كان األمربالنسبة للنخبة يف كل مستعمرات فر-  (*)

  .حمله، ومن هنا جتسد التبعية السياسية للدولة املستقلة جتاه الدولة املستعمرة سابقا      
  .34.،ص1990املطبعة العربية،: ، تونسالدولة واملسألة الثقافية يف اجلزائرمنصف الوناس، -  (1)
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  :مقاومة األجنبي-3
  

 مرات، بالقول مثـــال 30ومدلوالتها حوالي لقد إستخدم مفردة وعبارة المقاومة 
، )1("المقاومة ضد الحكام واألحزاب  التي ترفض التطورالطبيعي للشعب الجزائــري"

  .)2("مقومتنا ونضالنا في الماضي: "وقوله
ي على ضرورة مقاومة اإلستعمارالفرنســـي فقد ركزالزعيم الحاج أحمد مصال 

األجنبي، وأعطى لهذه المقاومة صبغة دينية، معتبرا هذا واجبا دينيا، مع اإلشــــارة 
واإلنتفاضــات "وقوله أيضا " المقاومات التي تلت اإلحتالل"فأشارمثال لعبارة . للماضي
التوسع اإلستعمـــاري، فقد ربط الوطنية بالمقاومات  التي تمت سابقا مع . )3("1871

  .وبتحريض من الزوايا
، وهو في هذا يريد أن يقول ما قاله الباحث "حب الوطن من اإليمان"كما تبنى فكرة

أحمد بن نعمان بأن تحقيق الحياة الكريمة يفترض وضع حد لحياة الذل والعبوديــــة 
  .خالص للكلوالالعدل، وهذا ما يفترض الجهاد من أجل الجنة، وبالتالي تحقيق ال

فالزعيم الحاج أحمد مصالي إتخذ في مقاومته لإلستعمارطابعين متداخلين؛ طابـع 
ديني يتمثل في الجهاد ضد الكفار، وطابع وطني يتمثل في تحريرالبلد وإعادة إبــراز 

. )4(الشخصية الوطنية،وهما مبدأين جمعهما اإلسالم وثورته في معنى النصروحب الوطن
لحاج أحمد مصالي لمفردات العدل، والعدالة، والمساواة وهي مرادفات وقد أشار الزعيم ا

  :لمفردة الجهاد، وهوما يذهب إليه أبو األعلى المودودي بالقول
إن تغيير وجهات أنظارالناس وتبديل ميولهم ونزعاتهم وإحداث إنقالب عقلي "

لى نظم الحياة كما أن القضاء ع" الجهاد"وفكري بواسطة مرهفات األقالم نوع من أنواع 
العتيقة الجائرة، بحد السيوف وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضا من 

                                                           
(1)-Discours de Messali après la dissolution de l'E.N.A.,février 1937. 
(2)-Déclaration de Messali Hadj le 8-11-1954,emprisonné aux Sables d'Olonne 
(3)-Idem 

  . 86-68،ص 1982دارالبعث للطباعة والنشر،:، اجلزائر1،طاجلهاد وثورة اجلزائرأمحد بن نعمان، - (4)
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أصناف الجهاد، وكذلك بذل األموال وتحمل المشاق ومكابدة الشذائد أيضا فصول من 
  .فاإلسالم ما يهمه هو سعادة األفراد.)1("العظيم" الجهاد"وابواب مهمة من كتاب 
مد مصالي كان يستهدف إستبدال النظام اإلستعماري القائم علـى فالزعيم الحاج أح

وفي هذا، فقد  تمكن من التأثيرفــــي . الظلم، والقمع بآخرقائم على العدل والنصفة
المهاجرين الجزائريين، وفي اإللتفاف حوله، لما له من قوة الجاذبية، وعلى أساس أنه  

لحاسمة والحرجة في تاريخ أي شعب على ينظرإليه على أنه رجل المصير في المراحل ا
كما أن إلتفاف الجماهير حوله يطرح مسألة .   Sigmund Freudحد تعبير سيغموند فرويد

،  وعلى أنه القائد الذي يحتل مكانـة )2(التماهي بالقائد، وإعتباره كاألب الرمزي للجماعة
وهوالقادرعلــى . )3(االمثل األعلى للجماعة، وهو عاملال في وجودها وإستمرار تماسكه

  .فالعالقة بينهما هي عالقة التماهي َّومن ثم. مواجهة ومجابهة تحديات الحياة واإلستعمار
وتكمن طبيعة هذا الطرح للزعيم الحاج أحمد مصالي،وربطه هذا بالدين اإلسالمي، 

اسيـة والركيزة األس. لما تلقاه في الزاوية الدرقاوية، التي رفعت راية الحرية واإلستقالل
. للزاوية هي الحرب ضد المسيحي، فكل الزوايا في مواجهة فرنسا عبرت عن الجهـاد

وبالنسبة للجزائري، فالدين والوطن هما عنصران متكامالن وغيرمنفصالن، وحـــب 
ورؤساء الزوايا إعتبروا من قبل األفراد كحراس اإلسـالم . الوطن يعد جزءا من العقيدة

ومما ساعد الحاج مصالي في أن يعتبرنفسه كحارس على .  )4(مهوالمدافعين عن البلد وقي
أفراد عائلته تولوا إدارة الزاوية الدرقاوية في توجيه سكان تلمسان، ومـن َّاإلسالم هوأن

مختلـــف َّإعتبرأنه من واجبه أن يوجه العمال الجزائريين المهاجرين في فرنسا،ثمَّثم
  .الشرائح اإلجتماعية في الجزائر

 
 
 
 
 

                                                           
  .13- 11دار الفكر، بال تاريخ، ص : ، بال مكان، اجلهاد يف سبيل اهللاأبو األعلى املودودي-  (1)
  ،1981، نيســـان11،ب يروت،العدد ، جملة الفكر العريب املعاصر"يف ضوء التحليل النفسي: اجلماهري والقائد"مصطفى حجازي، -  (2)

  .64 -57ص       
(3)-Guy Hermet et autres , Dictionnaire de la Science Politique et des Institutions Politiques , 
    4éme éd.France:Armand Colin,2000,p.67. 
(4)-Abdelhamid Chirane, op.cit.,pp..191-192.    
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  :حليل الظاهرة اإلستعمارية ت-4
  

مرة، فإستعملــت  267لقد تكررت المفردات المنتقدة للظاهرة اإلستعمارية حوالي
وأما عن المفردات المرادفة لإلستعمارفتتمثل في؛ مفـــردة . مرة 16مفردة اإلستعمار

يـــن قانون األنديجينا والقوان" مرة، وعبارة  4" األهالي"مرات، و 8المستعملة " القمع"
مرة واحدة، وفكرة " الغزوالتلقائي"مرتين، وفكرة " اإلضطهاد"مرة، ومفردة 11"اإلستثنائية

الشعـــوب "مرة واحدة، وفكرة " المستعمرة"مرة واحدة، ومفردة " اإلحتالل العسكري"
 8إبعـاد "وقد عبرأيضا عن ظاهرة اإلستعمارمن خالل عبارة . مرة واحدة" المضطهدة

إدارة البالد من قبل النظام السياسي اإلستعماري لصالح أقلية التي تدير ماليين عربي في 
إخراج الشعب الجزائري من البؤس والظالم الذي يعيشه بعــد "وعبارة ، "لوحدها البالد

العفوعن المسجونين والذين تحت الرقابة الخاصــــة "، وعبارة "قرن من اإلستعمار
  .اراتالخ من المفردات والعب"...والمنفيين

هـــذا َّفإنتقد الزعيم الحاج أحمد مصالي النظام اإلستعماري الفرنسي بقوة، ألن
األخيرإعتمد على شتى وسائل القمع واإلضطهاد في مواجهة الجزائريين المعارضيــن 

فزج بالسكان الجزائريين في السجون، وعرض البعض اآلخرللنفي، مــــع . لسياسته
اإلنديجينا ومختلف القوانين اإلستثنائية، التي تكــرس  مصادرة األراضي، وإنتقد قانون

التمييزوالتبعية، فضال عن تقسيم األراضي إلى مدنية وعسكرية ومختلطة، وتوزيـــع 
  .ينياألراضي الخصبة على المعمرين وحلفائهم من الجزائر

كان له إنعكاسا خطيرا على  -وخاصة القوانين اإلستثنائية والعسكرية - هذا كلهَّإن
الحريات الفردية للجزائريين، بما فيها حقوقهم السياسية واإلجتماعية، وسمحت للفرنسيين 
واألوروبيين بفرض منطق الهيمنة السياسية، وجعل الجزائريين مستعبدين ومستغلين من 

اإلستعماركظاهرة سياسيــــة َّوإعتبرالزعيم الحاج أحمد مصالي، أن. قبل المعمرين
بقدوم موجات متتالية من الفرنسيين واألوروبيين إلـــى وعسكرية، هي التي سمحت 

الجزائربهدف إستيطانها، واإلقامة فيها بصفة دائمة، وبممارسة القمع والعنف بشكـــل 
  .يجعل  الجزائريين يتقبلونهم

____________  
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على العالقة المترابطة بين اإلستعمارمن جهة واإلمبريالية العالمية من جهــة  كما أكد
" اإلمبرياليــة"فإستخدم مفردة . ية، بحيث إعتبراإلستعماركظاهرة متصلة باألمبرياليةثان

 Louise Marie Victore وهوفي هذا حسب الباحثة أن ماري لويس.مرة12لوحدها حوالي
للقيم السياسية التي إكتسبها في فتــرة  إماهذا يعود َّإن. )1(قريب من التحاليل الماركسية

مع الحزب الشيوعي الفرنسي ولتأثير المنظمات اليسارية، خاصة وأن اإلحتكاك والنضال 
هاته في العشرينات ركزتا على مقاومة اإلمبريالية العالمية واإلستعمار، وهذا بإيعازمـن 

واإلجتماعيـــــة العالمية الثالثة، وفي هذا فقد أرجع كل مشاكل الجزائراإلقتصادية 
التيارالليبرالي الفرنسي بالتياراليساري الفرنسـي،  إلى محاولته ضرب وإما. لألمبريالية

وهذا ما يؤكد المنهج الداللي لفهم المفردة فـي . لتمريرخطابه السياسي الوطني المستقل
  .سياقها التاريخي العام

التي تكررت " الرأسمالية"وقد إستخدم عدة مفردات وعبارات مرادفة لإلمبريالية ك؛ 
وهي مرادفات معروفة في . مرتين" اإلستغالل"مرتين، و" ة الشركات الرأسمالي"مرتين، و

  .األدبيات اليسارية
مرة، وعبـارة  15" مصادرة األراضي"مرتين، و" المالكين الجدد"كما إستعمل أفكار

الملكيات الكبيرة المحتكرة من قبل اإلقطاعين الكباروالمستعمرين والمعمرين والشركات "
من الثروة الكلية للبالد في حين  %33 َّساكن اليملكون إال ماليين10"، وكذا عبارة"المالية

" شبابنا في الشــارع"، وفكرة "من ثروات الجزائر %67مليون أوروبي يملكون لوحدهم
األراضي والغابات التي إحتكرت عليها الدولة الفرنسية علـى "مرة واحدة، وأخيراعبارة 

  .مرة واحدة" درة من الفالحيناألراضي المصا" مرة واحدة، و"الدولة الجزائرية 
هذه المفردات واألفكاروالعبارات التي إستخدمها الحاج مصالي الحاج، كانــت َّإن

ترمي إلى فضح وتبيان سياسة المستعمرالفرنسي المعتمد على المعمرين والرأسمالييـن، 
  .والمتحالفين مع األمبريالية العالمية

امج نجم شمال إفريقيا على اإلصالح وإذا كان الحاج أحمد مصالي قد ركز في برن
الزراعي كحل للمشكل الفالحي بمصادرة األراضي الكبيرة للكبار المعمرين والمالكيـن 

م، 1933التأكيد على اإلصالح الزراعي في  َّكماتم. الجزائريين وتوزيعها على الفالحين

                                                           
(1)-Louis Marie Victore ,op.cit.,p.92.                   
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عب الجزائري أنه في برنامج حزب الش َّإال. حيث إستهدف المصالح اإلقتصادية للفالحين
م، إقتصرفقط على مطلب توزيع األراضي العمومية التي تملكها الدولة علـى 1937في

الفالحين على شكل الملكيات العائلية غيرالقابلة للحجزوالرهن والبيع، مع توسيــــع 
القروض الفالحية لكل المالكين لألراضي بدون تمييز، وإن كان الغرض من هذا التحول 

فـي َّهذا تم َّولة جذب البورجوازية الجزائرية لصفوفه ، فضال على أنالتكتيكي هومحا
. وقت كانت هناك إرادة في نقل مركزحزب الشعب الجزائري من باريس إلى الجزائـر

التي تتميزفيها الحياة السياسية بالصالبة والشدة، حيث كان مجبرا في ظل ضغوطــات 
في بعض المطالب ، وفي تبني المرونـة المعمرين واإلدارة الفرنسية على إعادة النظر 

  .والليونة، وإال سيلقى نفس مصيراألميرخالد
 Pierreالحاج أحمد مصالي في خطبه على مايسميه بياربورديــــو َّوقد إعتمد

Bourdieu "الذي يتشكل من الملكات الذهنية، ومن المجال اللساني، والذي "بالتعبيراللساني
على أنه خطاب ناتج عن الظـــــروف  Noam Chomskyيرى فيه نعوم شومسكي

اإلجتماعية وليس ناتجا عن الخطاب السياسي في حد ذاته ، وهو نتاج الخطاب الذي لـه 
 .)1(عالقة بالوضع القائم، وبالتالي بمكان  ومجال معين

فقد كان خطاب الحاج أحمد مصالي إنعكاسا للواقع اإلقتصادي واإلجتماعــــي 
ربطه لخطابه الوطني باآلثار السلبية للرأسمالية، واألمبريالية، وهو للمجتمع الجزائري، و

في ربطه إلنتشار الوطنية باآلثـار  Anthony D.Smithسميث .ما يذهب إليه أنطوني د
واألمــرال .)2(اإلجتماعية للرأسمالية، وبفعل الدوافع اإلقتصادية والتحوالت اإلقتصادية

واإلجتماعية لإلستعمارالفرنسي، وفي اإلحتكــاك يقتصرفقط على األوضاع اإلقتصادية 
بالمجتمع الرأسمالي في بروزالوطنية الجزائرية، بل إن ماتلقاه في الزاوية الدرقاوية من 

  .معتقدات ساهمت في تنمية الحس الوطني لديه
وهذه المطالب السياسية اإلقتصادية الوطنية التي ركزعليها الزعيم الحاج أحمــد 

 ل برامج نجم شمال إفريقيا، وحزب الشعب الجزائري،وحركة إنتصـارمصالي، من خال

                                                           
(1)-Pierre Bourdieu,Questions de Sociologie,France:les éditions de Minuit,1994,p.121. 
(2)-Anthony D.Smith,Nationalism and modernism:critical survey of recent theories of  
     Nations and Nationalism,London:Routledge,1998,p.47. 
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م، 1927فضال عن ماأعلنه في المؤتمرالمناهض لإلمبريالية في عام.الحريات الديمقراطية
وهي مطالب سياسية وإقتصادية وإجتماعية  . )1(ماهي إال تعبيرا عن برنامج شعبي جذري

هذا الطرح الشعبي الثوري لم يستهـدف َّم فإنوللعل. بلورتها في اإلطاراإلستعماري َّتم
إلغاء الملكية الفردية وال إعادة النظرفي العالقات القائمة على أساس عرقي مع مختـلف 

بل تبنى إحترام الملكية الفرديـــة . )2(المقيمة في الجزائر) المسيحية واليهودية(األقليات
وهذا ما يشكـل . الدينية اإلسالمية ، وهذا إنطالقا من  تشبعه بالقيمالصغيرة والمتوسطة

إذ من جهة، يدعولتبنــــي . تناقضا في برنامج المطالب  للزعيم الحاج أحمد مصالي
المبادئ اإلشتراكية ؛ كالملكية الجماعية، واإلصالح الزراعي، والتصنيع، وهي مطالـب 

، ومن جهة ثانية تبناها بفعل تأثيرالحزب الشيوعي الفرنسي، والنقابات العمالية اليسارسة
  .تبنى كمطلب إحترام الملكية الفردية الصغيرة والمتوسطة

، -من البداية إلى النهاية -وبقراءة تحليلية معمقة لمضمون محتوى خطابه السياسي
 ، وهذا ماأزعــج(*)نجده يتسم بالثبات والتركيزحول محورأساسي هواإلستقالل والحرية

يه عن هذه المطالب الشعبية والثورية، ولكنها فـي السياسة الفرنسية التي حاولت أن تثن
النهاية فشلت بفضل التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري المتعطش لإلستقــــالل 

  .والحرية
  
  
  
  
  
 

                                                           
(1)-Peter R.Knauss,op.cit.,p.64.           
(2)-Déclaration du bureau politique du PPA,le 10 avril 1937. 

  هذه األخـرية َّ، حيث إعترب أن"الإندماج، الإنفصال، بل حترر" م، ويف شعاراحلزب1937ما عدا يف برنامج حزب الشعب اجلزائري يف -  (*)
  .ائر، وإستقالهلاسوف تسمح للجزائريني املسلمني بالتحرر السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي، مما سيسمح هلم بتحديدمستقبل اجلز     
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  :تحليل الكتابات الصحفية وخطب الزعيم فرحات عباس-
  

 وتحليل عينة من مختلف الكتابات الصحفية والخطب السياسية للزعيـــم بدراسة
فرحات عباس، لمختلف السنوات من الثالثينيات إلى بداية الستينيات من القرن الماضـي 

، يتضح أنه ركزعلى مجموعة من المطالب التي تميزه عـــن :  )راجع الملحق رقم(
مطالب اإلتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية الحديثة، والتي يمثله الزعيم الحاج 

زت الكتابات الصحفية والخطب السياسية للزعيم فرحات عبـاس وقد إرتك. أحمد مصالي
  :على المحاوراآلتية

  :من مطلب اإلندماج إلى اإلستقالل-1
: مرة، فجاءت واضحة في التعابيرالتالية55حوالي " اإلندماج " لقد تكررت مفردة 

ــوف ال س: "... ، ويستتبع قائال..." لكنت وطنيا"األمة الجزائرية " لوكنت إكتشفت ..."
لم أكتشفه وسألـــت . هذا الوطن غيرموجودَّألن" الوطن الجزائري" أموت من أجل 

لربط مستقبلنــا :" وكذا قوله ".األحياء واألموات، وزرت المقابر، ولم يكلمني أحد عنه 
هذه األرض التي أصبحت منـذ :"...فضال عن قوله". نهائيا مع نشاط فرنسا في هذا البلد

نريد رفعه إلى كرامة اإلنسان ليصبح عزيزالنفس حتى "...وقوله...". يةمائة عام، فرنس
الننسى بدون تحريراألهالي، ليس هناك من جزائرفرنسية :"...وقوله أيضا".يكون فرنسيا

مصالح فرنسا هي مصالحنا من اللحظـة التي تصبح مصالحنـا "،"فرنسا هي أنا"دائمة، 
  ".الم جديد، نبع من الروح والجهد الفرنسيننحن أبناء ع:"...وقوله".هي مصالح فرنسا

لقد جندت تحت العلــــم :" ويقول أيضا الزعيم فرحات عباس في التعابيرالتالية
يوجد هنا فـــي . ونحن مسلمون ونحن فرنسيون:"وقوله". كفرنسي، وليس لشيء آخر

ليــــم الجزائرهي إق َّالجزائر أوروبيين وأهالي ولكن يوجد فرنسيين فقط، بإعتبارأن
  . )1("فرنسي

  الشــــاب"في كتابه " العدالة والوالء أوال،السياسة فيما بعد"كما قال في مقال له
  الذي يمنع الجزائري من أن يصبح" الكتاب المقدس"ليس هناك أي شيء في ":" الجزائري

                                                           
(1)-Ferhat Abbas, "La France c'est moi",op.cit.,,p.2.   
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... نريد من أن الجزائر تصبح في القلب مع فرنسـا:" وقوله". من حيث الجنسية فرنسيا
  .)1("نسا األم وفرنسا الجزائريةوفر

ليس هناك من إعادة النظرفي وجود فرنسا وهوأمرقلتـه :"وقال أيضا في مقال آخر
في بداية عرضي، وأكرره ويمكن حتى أن أذهب بعيدا وأقول أن فرنسا الجمهوريـــة 

  .  )2(" والديمقراطية تبقى معنا في وسطنا
معبرة عن خطابات فرحات عباس، نجـد فمن هذه العينة من الكتابات الصحفية، وال

أنه يركزبقوة على المطلب اإلندماجي، أي إندماج المجتمع الجزائري كلية في المجتمـع 
. حيث أنكروجود األمة الجزائرية، وراح يروج لفرنسا الجمهورية والحضارة . الفرنسي

عليمية، من الطـور إن كل هذا يعود إلى تكوينه التعليمي الفرنسي الذي تلقاه في الفترة الت
فأصرعلى نكران الثقافة والحضارة الجزائرية، واإلنيـة . اإلعدادي إلى الطورالجامعي

  .)3(الوطنية الجزائرية، ونفى وجود أي مؤشرعنها عند إحتالل فرنسا للجزائر
 ففرحات عباس كممثل لإلندماجين عمل على تبني مبادئ الثورة الفرنسية لعــام 
اإلنسجام بين أفكارالحرية والمساواة واألخوة وحقوق اإلنســان م، وعلى تحقيق 1789

والمواطن مع الممارسات القائمة في الواقع والمرتكزة على القمع اإلضطهاد والتمييــز 
  . عــفهوكان يطمح لتجسيد ما تعلمه من قيم المدرسة الفرنسية في الواق. العرقي والظلم

لماضي، وتبنى أفكارالمدرسة الفرنسية التي ركزت وبإنكاره لألمة الجزائرية، فإنه أنكرا
   .وماضيهم وأجدادهم وتاريخهم" األهالي"على تحقيق قطيعة بين األطفال 

إن فكرة الزعيم  فرحات عباس المتعلقة بإنكارماضيه ، تعبرعن تبنيه للحداثــة  
مـــع وبصفة مطلقة، ويرى عبد اهللا العروي في الحداثة على أنه اليمكن تحديث المجت

ولتجسيد هذا، فقد واجه الزعيم فرحات عباس نضاال .)4(العربي خارج القطيعة مع السلفية
  مزدوجا، فمن جهة ضد المعمرين المعارضين لتقديم الحد األدنى من الحقوق للسكــان

  الجزائريين المسلمين، فهوكان يكافح من أجل تحقيق المساواة مع المعمرين بغـــرض 

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Le Jeune Algérien,France:éditions Garnier,1981,p.152.                                   
(2)-Ferhat Abbas, "Intervention que Ferhat Abbas a été empeché de faire à l'assemblée      
    Algérienne:" voulez-vous messieurs, construire la patrie Algérienne ?, La République   
    Algérienne ,XI année, numéro 47, vendredi 03 decembre1954, p.1.                    

  .15.،صاملرجع السابق الذكراصر، قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائراحلديث واملعمجال قنان،-  (3)
  .69.،ص1993دار اآلداب،:، بريوت1،ط)م1990- 1960(الثقافة واإليديولوجيا يف العامل العريبفهيمة شرف الدين،  -(4) 
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فرنسية،ومن جهة أخرى خاض نضاال ضد البنيات الثقافية واإلجتماعية تحقيق المواطنة ال
للمجتمع الجزائري التقليدي التي يرى فيها أنها تجاوزها الزمن، وعليها أن تتكيف مـع 
الواقع الجديد، فهوبهذا عمل على تجسيد ما قام به مصطفى كمال أتاتورك من تحديـث 

  .للمجتمع التركي
ات عباس هذه بما تلقاه من قيم عظمة فرنسا، والتجديد ، وترتبط نظرة الزعيم فرح

ويعبرالطرح اإلندماجـي . وأهمية األفكارالحديثة في المدرسة الفرنسية والتي أثرت فيه
درجـات "ب  Herbert Marcuseللزعيم فرحات عباس عن ما يسميه هربرت ماركوس 

قافي المدرسي وللعنـــف ، أي عدم الوعي لدى األفراد للعمل الث)1("التغريب الجماعي
الرمزي الذي تمارسه المدرسة، على أساس أن البرنامج المدرسي والنشاطات الثقافيـة 

 والمدرسة هي كما يقول روبيرتا سيغـــل. هي محل تخطيط مبرمج وواعي وهادف
Roberta Siegel   تعمل على تنشئة وتدريب األفراد بشكل يجعلهم في المستقبل يحافظون

  .)2(ر األمة الجديدة ويضمنون إستمراريتهاعلى معايي
أنــه َّالزعيم فرحات عباس أحس برفض المعمرين لفكرة اإلندماج، إالَّورغم أن

خالص السكـــان َّفإعتبرأن. أكثرمن مرة على فكرة تطبيق السياسة اإلندماجيةأصر
م في أن الجزائريين المسلمين يكمن في إكتساب المواطنة الفرنسية،التي تؤهلهم وتسمح له

يكونوا مواطنين فرنسين كباق الفرنسين والمعمرين اآلخرين، وبهذا يتمكنوا من إكتساب 
حقوق وواجبات تجاه فرنسا، وخاصة فيما يتعلق بحق الترشح للوظائف العامـــــة 

وفي هـذا، . واإلنتخابية، وحق اإلنتخاب، مع حفاظهم على أحوالهم الشخصية اإلسالمية
حقــــوق "ب Karl marx، يركزعلى مايسميه كارل ماركسفالزعيم فرحات عباس

التي هي حقوق كل عضو في المجتمع المدني، أي حقوق الفرد المتميزعــن " المواطن
وإن كانت هذه الحقوق المتعلقة بالمجتمع المدني، هي بعيدة المنال بفعـــل  .)3(الجماعة

ية للمجتمع الجزائري، وإن كـان طبيعة المستعمر الفرنسي في حد ذاته، وللطبيعة التقليد
  .هذا المجتمع المدني كان في بداية ظهوره آنذاك

                                                           
(1)-Jean Claude Vatin,"Questions culturelles, et questions à la culture",op.cit.,p.6. 
(2)-Roberta Siegel,op.cit.,p.2. 
(3)-Karl Marx,op.cit.,p.84. 
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هذا في فترة إستقراروتطورالنظام اإلستعماري الفرنسي، فتسببت في ضياع  َّلقد تم
المتمثلة أساسا في األرستقراطيات العقارية، واألعيـــان، ،)1(الفئات اإلجتماعية القديمة
  .بروزالظاهرة الحزبية بمختلف تشكلتيهاوالباشاغات ، وهذا بفعل 

المسلم يمكنه أن يكون فرنسيا، فليس هنـــاك َّالزعيم فرحات عباس، أنَّفإعتبر
تعارض بين اإلسالم والفرنسي، وهدفه هوالحصول على المواطنة الفرنسية دون التخلي 

رنسية كماأنه ليس هناك أي عائق من شأنه أن يمنع السلطة الف.)2(عن األحوال الشخصية
حــق من منح الجنسية الفرنسية لكل الجزائريين المسلمين، بشكل يسمح لهم بإكتساب 

المواطنة الفرنسية، وعلى إلغاء المحاكم الخاصة، وعلى تمثيل الجزائريين في مختلـف 
  .المؤسسات السياسية الفرنسية، فإعتمد على سياسة اإلندماج أكثرمنه سياسة اإلستقالل

الجزائرييــن " جزائريين في العشرينيات والثالثينيات هوأن يصبحفمثالية الطلبة ال
وهذه كانت بمثابة موضة عندهم، متعلقة بالنخبة أكثرمنه بالفئات اإلجتماعيـة ". فرنسيين

والديمقراطية .األخرى، على غراراإلشتراكية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي
  .في القرن الحادي والعشرين

فإن الزعيم فرحات عباس لم يسع من خالل السياسة اإلندماجية إلــى  ولإلشارة،
تفكيك المجتمع الجزائري، وبشكل فردي من خالل اإلندماج والتجنس الفردي، كماهـو 

في بداية القرن الماضي، بل كان يسعى من خالل اإلندمـــاج الحال مع جماعة النخبة 
  . يتمتع فيه الجزائريين بالمواطنة الفرنسية، بشكل "المساواة في الحقوق"الجماعي لتحقيق

وقد كان بإمكان الزعيم فرحات عباس الحصول على الجنسية الفرنسية على أساس 
أنه ينتمي إلى فئة البورجوازية، وينتمي لفئة النخبة المثقفة التي لها الحق في الحصـول 

كرفي كيفية إخـراج أنه رفض ذلك، فقد كان يفَّعلى الجنسية الفرنسية، بصفة فردية، إال
فتبنيه للجنسية الفرنسية لصالــح  .الجزائريين من اإلستعمارواإلستغالل، ولوباإلندماج

الجزائريين، وإنكاره لألمة الجزائرية كان فرحات عباس يريد أن يقدم تبريرا أساسيا 
  األمة الجزائرية لم توجد ولكن اإلستعمارالفرنسي هوالذي ساهم فـــيَّلفرنسا على أن

                                                           
(1)-Ben Naoum,"Classes sociales et mouvement national démocratique en Algérie(1830- 
     1954),Université d'Alger ,Faculté des Lettres et Sciences Humaines,Diplôme d'Etudes  
     Supérieures de Philosophie,1970,p.ΙΙ. 
(2)-Lorna Hahn,John F.Kennedy,op.cit.,p.139. 
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، فهي ليست أمة قائمة لألبد بل هي في طورالبناء، وهي أمة تتشكـل )1(بنائها وتشكيلها 
 Mauriceوهو في هذا يتبنى أطرحة موريس توريز. من المسلمين، والمسيحيين، واليهود

Thorez . فالشيء المهم عندالزعيم فرحات عباس ليس في تحقيق اإلستقالل بل في تحقيق
  .يحقق اإلندماج، وهذا مايسمح من التخلص من اإلستعمار المواطنة الفرنسية، بشكل

فقد كان الزعيم فرحات عباس يطمح في المجال السياسي إلىتطبيق القانون العـام 
. )2(الفرنسي في الجزائر، وإلى إلغاء كل المؤسسات الخاصة واإلجراءات اإلستثنائيــة

ذا من شأنه  تجسيــــد وه. وبشكل يضع حدا للقمع المطبق على السكان الجزائريين
 أدورنو ويورغن أبيرمـاس.الديمقراطية والعقالنية السياسية، وهو مايذهب إليه تيودورو

T w.Adorno et Jurgen Habermas  اللذان تطرقا للمجتمع العقالني، ولتجسيد أكثـــر
  .)3("لالنهايات المعيارية للحرية واإلستقال" للديمقراطية، فوجهوا نظريتهم لما يسمونه ب

التي أتى بهاالمستعمرالفرنسي وعمل على نشرها، لقت   la Modernitéالحداثةَّإن
رفضا جديدا من قبل المعمرين وحلفائهم في باريس، فعملوا على إفشالها حتى يكونوا هم 

ورغم هذاألح الزعيم فرحات عباس على ضرورة تحديث المجتمــع . أصحاب القرار
. الجزائري له الحق في إكتساب المواطنة الفرنسيــةالجزائري، بشكل يصبح المواطن 

فعمل على نقل المجتمع الجزائري من مرحلة ما قبل الرأسمالية إلى مرحلة الرأسماليـة، 
  .وما تتطلبه في ذلك من تغيرات في الذهنيات وفي التفكير

الثقافة التقليدية هي كمعرقل  للتطوروالرقي،فإعتبرأنه من الضروري َّفكان يرى أن
هنــاك َّففرحات عباس كمثقف ونخبوي رأى أن.)4(ينيإتباع الطريق الذي إتبعه األوروب

عالقة ثقافية مع أوروبا وأنه من الضروري التخلي عن كل ما هويتعارض مع النمـاذج 
كما أن الحداثة التي تبنها الزعيم فرحات . التي أنتجها، بالتخلي عن التقاليد والفكرالتقليدي

  :فهـي Jurgen Habermas الثورة العلمية، كما يقول يورقن أبرماسعباس هي تتجاوز 
وهذا إنطالقا من المضمون الحضـاري " إقتحام الثورة في الحياة الشخصية واإلجتماعية"

  واإلنساني في القرن الثامن عشرللحضارة الفرنسية، بإقحام أفكار وأثارالثورة الفرنسيـة 

                                                           
(1)-Malika Rahal,op.cit.,p.5 
(2)-Louis Marie Victore, op.cit.,p.277.     
(3)-Deborah Cook, Adorno,Habermas for a rational society,New York: Routledge,2004,p.2. 
(4)-Silvie Naef,"Islam-Modernité: 200 ans d'un rapport conflictuel",dans Algérie-France- 
     Islam,op.cit.,p.131. 
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  .ة والتي كان لها إنتشار واسع المتعلقة بالحرية، والمساواة واألخو
فإعتبر الزعيم فرحات عباس أنه من الواجب العمل على مسايرة الحضارة الفرنسية 
الغربية وإستيعاب إنجازاتها، على أساس أنها تمكنت من أن تفرض نفسها في كـــل 

أ فهو يتبنى مبـــدَّومن ثم. مجاالت الحياة؛ كالعلم، والطب والثقافة، والفلسفة والشعر
القطيعة مع التراث والتاريخ، وهومايعبرعنه المفكروالفيلسوف محمد عابد الجابـــري 

  .)1(بالقطيعة
فحسبه، فبإعتباراليهود قد تمكنوا من خالل قانون كريميومن إكتساب الجنسيـــة 

فإنه بإمكان الجزائريين من إكتســـاب . الفرنسية، وعلى إحتفاظهم بأحوالهم الشخصية
  .نسية، وفي أن يصبحوا مواطنين فرنسين علىغراراليهودالجنسية الفر

  ولتجسيد هذا الوهم السياسي، شارك الزعيم فرحات عباس في المؤتمراإلسالمي في 
م، وطالب خاللها مع العلماء المسلمين، والشيوعيين، والمنتخبين بربط الجزائر 1936عام

 Rogerروجي لوتورنـو وحسب الباحث. بفرنسا، وإعتبارها جزءا من التراب الفرنسي

Letourneauهذا اإلتحاد الذي ضم جمعية العلماء، وإتحادية المنتخبين، هم منضوين َّ، فإن
تحت فئة البورجوازية ، في حين مناضلي وقادة نجم شمال إفريقيا الرافضين للمشاركـة 

 . )2(في المؤتمراإلسالمي كانوا يمثلون فئة العمال البروليتاريا

حات عباس هذا، كان تعبيرا عن جزائرالثالثينات، التي كانـت طرح الزعيم فرَّإن
ماهوالطريق الواجـــب "و" من نحن؟:"في مفترق الطرق، حيث طرحت األسئلة التالية

وقد كان الزعيم فرحـات . م1936و1930وهي أسئلة طرحت بكثرة في فترتي". إتباعه؟
. ض األوساط الجزائريةعباس تصوره الخاص بمستقبل الجزائر، وأفكاره تجذرت في بع

وفي هذا، ففي حين إرتبطت الجماهيرالشعبية بالممنوعات ورفضت أنماط الحياة والتفكير 
العناصرالمتنورة الناتجة عن المدرسة الفرنسية والمتشبعة بإيديولوجيـــة َّالجديدة، فإن

  .  )3(دخلت في الساحة السياسية ووجهت ظهرها للتقاليد الوطنية"األنوار"
عشرينات وبداية الثالثينات من القرن الماضي، برز دورهذه الفئة، وهــذا ففي ال

إلنتهاء دوراألعيان، وللحركية اإلجتماعية، وتراجع في عدد المهاجرين إلى فرنسا بفعل 
                                                           

  . 20 ،ص1982املركزالثقايف العريب،:، الدار البيضاء 2، طقراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي:حنن والتراثحممد عابد اجلابري،-  (1)
(2)-Roger Letourneau, Evolution politique de l'Afrique du Nord 1920-1961,op.cit.,p.322.     
(3)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,pp..104-106.       
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األزمة اإلقتصادية العالمية، وبالمقابل تزايدعدد المهاجرين من الريف إلى المــــدن، 
؛ الريفي التقليدي والريفي الحديث،  تتعلق بإستعمال اليـد وأصبحت العالقة بين العالمين

وفي نفس الوقت قام عددكبيرمن المعمرين ببيع أراضيهم في الريف وعادوا .العاملةأساسا
فإستغلت العائالت البورجوازية واألرستقراطية الجزائرية الوضع القائــم ، . إلى المدن

فمثال في العالم الريفي فـي . كتسب القوة بشرائها هذه األراضي، مما سمح لها من أن ت
من أراضي المسلمين،  %20من الجزائريين المسلمين يملكون أكثرمن  %1م كان 1930

وهذه الفئة تقوت من قبل اإلستعمارالفرنسي، بإستفادتها من الحرب ومن القروض التي 
التي يمثلها، فالزعيم فرحات عباس من خالل الفئة .)1(تحصلت عليهافي إستغالل األراضي

كانت تحرص على أن تحل محل البورجوازية الفرنسية، وكانت تطمح إلى تحقيق عملية 
التراكم الرأسمالي التي تسمح لها بالتطوروالتوسع، وبتجاوزمرحلة التراكم الرأسمالــي 

 .وهذه ترتبط  بفرنسا آنذاك. البدائي، بما تقتضيه من تبني لقيم الحداثة والتقنية والعلم

لمطالب المؤتمرين في المؤتمراإلسالمي، ورفض  (*)رفض الحكومة الفرنسيةَّأنَّإال
تقديم إصالحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية، جعل الزعيم فرحات عباس يبـدأ 

هذه تسببت في القطيعة بين الجماهيرالشعبية َّ،خاصة وأن(**)في التخلي عن فكرة اإلندماج
ى الثقافة الفرنسية، نتيجة للمسارات التاريخية والثقافيـــة والنخبة المثقفة والمتفتحة عل

  التعليمية والبيئية المختلفة والمتعارضة ، مماأعاق تطوربنيات فوقية جديدة في المجتمـع 
  .فقد قام المجتمع التقليدي بالتصدي لنمط اإلنتاج الرأسماليَّومن ثم الجزائري،

: مرات، فقال الزعيم فرحات عباس 5وقد تكررت فكرة التخلي عن اإلندماج حوالي
الجزائرمختلفة عن :"...ويواصل قائال". سياسة اإلندماج التي ال يريد بلدناأن يسمع عنها"

                                                           
(1)-Jean Marie Peretti,op.cit.,p.19. 

  يف فترة ما بعد احلرب العاملية األوىل إلـى André Noushiففي دراسة ألندري نوشي. باخلصوص رفض ذلك املطلب املتعلق باملواطنة-  (*)
  وشككوا يف. املعمرين رفضوها وإعتربوها كمطالب اجلامعة اإلسالمية، وثانيها كمطالب الشبان اجلزائريني  َّية احلرب العاملية الثانية، فإنغا      
  .ةإعتربوا هؤالء على أهنم يشكلون مؤامرة يف املغرب العريب ضد اهليمنة الفرنسيَّإرتباط هؤالء بالشبان التونسيني واملصريني، ومن مث      

     -Peter Dunwoodie,Writing French Algeria,Oxford:Clarendon,1998,p.27. 
  فإدماج اجلزائر يف فرنسا كانت بالنسبة هلذه األخرية من األولويات الثانوية مقارنة باألولويات الرئيسيـــة. التخلي عن فكرة اإلندماج -(**)

  .ستيطاينلإلستعمار الفرنسي واملتمثلة يف اإلستعماراإل     
       -Guy  perville,Pour une histoire de la guerre d'Algérie 1830-1930,France:éditions  
        Picard, 2002,p.40.  
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فرنسا من حيث إنسانيتها، بعدد الديانات واألجناس وتعدد اللغات والتقاليد المختلفـــة 
  :ويقول أيضـا". ماجبالطبيعة من حيث األرض والمناخ والجغرافيا، بشكل غيرقابل لإلند

اإلندماج الذي يتصوره البعض في المساواة في الحقوق والواجبات اليجنب الفيدرالية "...
بالنسبة لإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، مهماكانــت :"...، وكذا قوله"من التجسيد

ــــة إختيارنا يبقى جمهوريَّالمزايااآلنية التي نتحصل عليها من سياسة اإلندماج، فإن
حسب رأيي فأطروحة اإلندماج لم تعد تتوافق مع الحقائـق :"...، وقوله"جزائرية فيدرالية

  " .   الجزائرية
اإلندماج هي فكرة ميتة، وال يمكن الكـالم َّوبالتالي إعتبرالزعيم فرحات عباس أن

  .)1(عنها وتجاوزها الزمن
  

من الدعــــوة ترى، فبماذا نفسرهذا التحول السياسي للزعيم فرحات عباس 
  لإلندماج، إلى التخلي عنه نهائيا؟

     
هناك عوامل عديدة ساهمت في تغيرمواقفه السياسية، ومن بينها خيبة ظنه َّالشك أن

الشيء الذي لم يدركـه َّألن. من تطبيق سياسة اإلندماج التي طال مداها وبدون جدوى
بينها وبين المعمريــن  اإلدارة الفرنسية وزعت األدواربحنكةَّالزعيم فرحات عباس أن

  .الرأسماليين
ومن العوامل أيضا التي أثرت في تغيير الموقف السياسي للزعيم فرحات عبـاس، 
نجدعدم الوفاق بين أفكار؛ الحرية، والمساواة، وحقوق اإلنسان، والمواطنة، واألخوة التي 

يق القائم علـــى تعلمها في المدرسة الفرنسية وتبناها فيما بعد ، وبين الممارسة والتطب
فهذا التناقض، وفشل مشـروع . التمييز، والالمساواة تجاه الجزائريين مقارنة بالمعمرين

للزعيم فرحـات إذ ففشله يعد ضربة حادة . )2(بلوم فيوليت جعله يغيرمن موقفه السياسي
. وللنخبة اإلصالحية اإلعتدالية،والتي وصل بها األمرإلى حد اإلنفصال عن الشعب عباس

وهذا في وقت  نقل فيه الحاج أحمد مصالي النشاط السياسي من فرنسا إلى الجزائــر، 
وفضال عن هذا، نجـد . وجذبه للزبائن الذين كانوا سابقا من أتباع الزعيم فرحات عباس

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.84. 
(2)-William Andrews, French politics and Algeria, New York:Appleton-century,1962,p.8. 
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تطورذهنيات الجزائريين المسلمين،وكذا تدهور اإلقتصاد الجزائري بصفة مستمرة مابين 
ص في الحبوب والشعير والمواد الغذائية وإرتفاع فـــي م، ونق1942م و1940أواخر

  .)1(األسعار، وإنخفاض األجور، وتزايد الفقروالبؤس في وسط الجزائريين
فبفعل إنهزام فرنسا وإستسالم . ظروف الحرب العالمية الثانية وبجانب كل هذا،نجد

ي الساحــة حكومة فيشي وخضوع فرنسا أللمانيا النازية، وبروزقوى سياسية جديدة ف
الدولية ونزول الحلفاء بشمال إفريقيا لوضع حد لألطماع والرهانات األلمانية على البحر 

  . األبيض المتوسط وشمال إفريقيا
وإنطالقا من هذا الوضع الدولي الجديد راسل الزعيم فرحات عباس الواليـــات 

ئرمقابل إنضمامهــا المتحدة األمريكية طالبا منها مساعدتها في وضع قانون جديد للجزا
  . للتحالف ضد النازية والفاشية

كما راسل فرحات عباس فرنسا، داعيا إلى عقد مؤتمريحضره ممثلي الجزائرييـن 
  المسلمين، وقدمت السلطات الفرنسية وعودا تتولى لجنة إدارية بدراسة مشروع اإلصالح

بــدأ ، وإنطالقا من هذا (*)هذه اللجنة لم تتشكل أبداَّلصالح الجزائريين المسلمين، ولكن
  .  )2(عباس يتبنى توجها سياسيا جديد مخالف للذي تبناه سابقاالزعيم فرحات 

  إذا، كل هذه العوامل الداخلية والخارجية، والمتمثلة في التحوالت الداخلية والدولية 
  المرتبطة بالحرب العالمية الثانية، جعلت فرحات عباس يغيرموقفه السياسي، خاصة مع 

  م،لن تتنازل1789فرنسا الجمهورية،وبلد ثورة عامَّم،والتي بينت بأن1945ماي8ادث حو
  .للسكان الجزائريين المسلمين عن حقوقهم السياسية، واإلجتماعية، واإلقتصادية، والثقافية

                                                           
(1)-Charles Robert Ageron,"Ferhat Abbas et l'evolution politique de l'Algérie musulmane  
     pendant la 2éme guerre mondiale ",op.cit.,pp..128-129.  

  فرحات عباس هــو َّلفر نسني يف اجلزائر أنالقادة ا  Giraud ،وجريو Darlanبعد نزول احللفاء يف اجلزائر، إتضح لكل من دارالن  - (*)
  اجلزائريــــن َّإن:" فرحات عباس وزمالئه هبذه الرسالةَّاألكثر أمهبة يف حماولة احلصول من اجلزائرين على مساندة جلهود احلرب، فرد      
  ييز يف اجلنس والدبن، وأن يتحصلــوا مشاركتهم تكون دون متَّمستعدين لللحرب والتعاون مع احللفاء لتحرير الشعوب ولكن بشرط أن      
  على حقوققهم وحرياهتم، ولكن مل يكن هناك أي رد على هذه الرسالة لعباس، وملا طالبت جلنة من اجلزائرين املسلمني من جريو النظــر       
  منتخبــا 28وهذا ما دفع بفرحات عباس ويف احلقوق السياسية للجزائرين والوفاء بوعده، أجاب على أنه مهتم باحلرب وليس بالسياسة،       
  .م1943فيفري10مسلما  من إعداد بيان الشعب اجلزائري ونشره يف       

       -Lorna Hahn,John F.Kennedy,op.cit.,p.142.         
(2)-Mohamed Chafik Mesbah,op.cit.,p.57.    
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الذي حرره الزعيم فرحات عباس في عــام "بيان الشعب الجزائري"َّلإلشارة، فإن
عن السياسة اإلندماجية، وتأكيد على تبني سياسـة جديدة على فكرة التخلي َّم، أكد1943

 .ترتكزعلى الديمقراطية، وتحسين المستوى المعيشي للسكان

  :وقد إرتكزالبيان المذكورعلى نقطتين هامتين هما
  .نبذ اإلستعمار -1       
 .  )1(إرادة المسلمين في المشاركة بصفة فعلية في حكومة بلدهم -2       

 ن سياسة المعمرين األسياد منذ قرن ، والذين ما فتئوا يمارسون الهيمنـةفإنتقدالبيا

من طــــوق " اإلنديجان"علىالسكان الجزائريين المسلمين،ومن ثم البد من تحرير   
  .   اإلستعماراإلستيطاني

م، تعد منعرجا حاسما في المسارالسياسي للزعيم فرحـات 1945ماي  8مجازرَّإن
يا على سياسة اإلندماج، ولكن في مسارنضال الحركة الوطنيــة عباس الذي تخلى نهائ

م، دفنت إلى األبد خرافة اإلندماج، وإنه 1945ماي8أحداث:"...فحسب شهادته يقول. ككل
لم يعد األمرمن اليوم فصاعدا بنشر فكرة األمة الجزائرية لها كهدف وكمبتغى جمهورية 

 .)2("أكثرتحديدا إنه اإلستقالل الوطني ولكن لقد ترسخ في ذهني مطلب جماهيري. مستقلة

العالم عـرف َّفضال على أن. )3(...فالشعب تطورولم يعد يتقبل فكرة اإلندماج:"...وقوله
تحوالت، وعرف عملية إعادة البناء في بنياته بتراجع فرنسا وبريطانيا، األمبراطوريتان 

حاد السوفياتي محلهمـــا، التقليديتان، وحلت  كل من الواليات المتحدة األمريكية واإلت
وبجانب هذا بداية بروزاألفكار التحررية التي كان لها تأثيرفي فرحات عباس فــــي 

    .تغييرتوجهاته السياسية
 فماهوالمطلب السياسي الجديد لفرحات عباس بعد تخليه عن مطلب اإلندماج؟

ري الشعبي إن الزعيم فرحات عباس لم يتطرق بصفة مباشرة للمطلب الثوري الجذ  
المتعلق باإلستقالل التام للجزائرورحيل اإلستعمارالفرنسي نهائيا، ألنه كان يعتبرهــذا 

خاصة أنه أخذ العبرة عن ما حدث لجده ووالده بعد ثــــورة . بمثابة مغامرة جنونية

                                                           
(1)-Youcef Beghoul, op.cit.,pp..14 -15.       
(2)-Ibid.,p.190. 
(3)-Ibid.,p.185. 
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م؛ من قمــع 1945ماي 8م، وما حدث في مجازر1871الشيخ محمد المقراني في عام
  .ائريين، ومن إنعكاسات أخرى في مختلف المجاالتوتقتيل إزاء الجز

لذا إعتبرأن الحل المنطقي والعقالني يكمن في إنشاء دولة جزائرية إتحادية مرتبطة 
علـى الذي له وزن في أوساط المعمرين  Juinفحاول إقناع الماريشال جوان. مع فرنسا

لفرنسي، والتي تنص من الدستورا 82خطته ضمن القانون الفرنسي، مستندا على المادة 
الجزائرمستمرة في إطارالجمهوريــــة َّعلى منع كل تمييز ديني أوعرقي ، طالما أن

 .  )1(الفرنسية وغيرمقسمة

مرة واحدة،ومفردة "Associéجمهورية جزائرية كدولة مشتركة "وهكذا تكررت فكرة
مـع " تعايش"و "تعاون" "مرة، بما فيه مفردتي 37" اإلتحاد"مرات، ومفردة  3" فيدرالية"

  :وفي هذا الصدد يقول. مرة17حوالي" فرنسا
الحل يكمن في ...بحيث ال تكون سياسة الحقد، وال روح اإلنتقام...الوفاق ممكن"

  :وقوله أيضا .)2("المصالحة بين األجناس والديانات، في بناء عالم عادل وأحسن
صالحة بين المسيحية والم البلد في كليته وضع إختياره نحوإيديولوجية التركيب"...

وضع جسركبيربين مختلف اإلثنيـات ...واإلسالم التي عبرعنها بيان الشعب الجزائري
الحزب قادرعلى ضم جماعات حول العمل المشترك الذي قــد ...التي تعيش في البلد

خلقه في مختلـــــف َّجومن التفاهم تم...يؤدي إلى تحريرالجزائرمن نظام المعمرين
  .  )3(مسؤولينا والمسؤولين الحقيقيين من السكان من األصل األوروبيالمقاطعات بين 

الجزائر "وجعل" ثالثة مقاطعات فرنسية : الجزائر"وضع حدا ل:"...ويستطرد قائال
حيث كل الجزائريين يشاركون بالتساوي في حياة جماعية وتعاونية " تتمتع بحكومة ذاتية

 .)4("مع فرنسا الديمقراطية 

فت عالقــــات َّم، عر1945ماي 8العالمية الثانية، وبعد مجازرفأثناء الحرب 
الجزائرمع اإلستعمارالفرنسي تسارع في درجة التوتر، وخاللها تبنى الزعيم فرحــات 
عباس من خالل اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري مواجهة مزدوجة؛ من جهة ضـد 

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.84.                                                       
(2)-______ _____,Le Jeune Algérien,op.cit.,p.162.                                                                         
(3)-Republique Algérienne,15-5-1953.P.2.      
(4)-Ferhat Abbas,"Les évenements d'Algérie de novembre1954 : c'est le Colonialisme qui    
     provoque et alimente le désordre et la violence" , la République Algérienne, Alger,   
     12-11-1954,XI année,n  46,p.4.         
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وقــد . بية بقيادة مصالي الحاجالكولون المحافظين، ومن جهة ثانية ضد الوطنية الشع
وقد . كانت قاعدة الزعيم فرحات عباس متواجدة في المدن؛ قسنطينة، وسطيف، وتلمسان

نفسه مع زمالئه من النواب ذوي التجربة في البرلمان الفرنسي، وفي مختلــف َّإعتبر
ى لدى المجالس اإلنتخابية الفرنسية، على أنهم المستمعين للمطالب الشعبية، وذوي الصد

م مقارنة بالثوريين في حـزب 1946الحكومة الفرنسية وعدم خضوعهم للقمع منذ عام 
 .)1(الشعب الجزائري، جعلهم يظهرون كقوة، وعنصرللتعاون الممكن مع فرنسا

 ولإلشارة، فالزعيم فرحات عباس، بإنشائه لإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائــري
UDMA مصالي والعلماء المسلمين،وعمل على تحقيق  تخلىعن التحالف مع الحاج أحمد

فطمح في تحقيق تحالف . إستقالل داخلي للدولة الجزائرية، ضمن األمبراطورية الفرنسية
فالمسارالسياسي للزعيم فرحات .بين فرنسا والجزائر، وإن تعلق األمرأكثربالتبعية لفرنسا

تجابة لمطالبه، وعلــى عباس، يبين مدى عدم إستعدادية النظام اإلستعماري على اإلس
إصراره على عدم قبول الطرح اإلصالحي اإلعتدالي الليبرالي كوسيلة سلمية لتحقيــق 

لذا إنتقل الزعيــم . تصفية اإلستعماروتحقيق اإلستقاللَّطموحات الجزائريين، ومن ثم
فرحات عباس من الطرح اإلندماجي  إلى اإلستقالل الداخلي في إطاراإلتحادية مـــع 

وهذا التحول يعني التخلي وإستبعاد اإلستعمارالفرنسي للطرح اإلندماجي وإلغـاء . سافرن
بالبــــروز  إلمكانية بروزوتطورحركة وطنية علمانية، وهذا ما سمح لإلتجاه الديني

. )2(كمشروعية و إيديولوجية شعبية،وسمح بإلتفاف كل الجزائريين حوله، وسمح بتوحيدهم
  إيديولوجة ليست دينية فقط، بل هي أساسا ذي محتوى سياسـي  وإن كان هذا األخيرتبنى

 .، فجمع بين قيم الزاوية والنقابة.وإقتصادي وإجتماعي يساري، وأعطى لها صبغة دينية

، فالوعي السياسي عند الفرد ينمولما  Fred I.Greenstein غرينشتاين .إ.ف  وحسب
عملية التعلــم َّؤثرون فيه، كما أنيتعرض لألحداث السياسية، ويحتك بالفاعلين الذين ي

. )3(السياسي تمتد عبركل حياة الفرد، وخاصة لما يتولى أدوارا سياسية،كنائب في البرلمان
وهكذا فالوعي السياسي للزعيم فرحات عباس وإدراكه للمطالب العميقة للجماهيرالعامة، 

                                                           
(1)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.13.       
(2)-John P.Entelis,The Revolution institutionalized,op.cit.,pp..41-45. 
(3)-Fred I.Greenstein ,op.cit.,pp..5-8.   
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م، 1945ي مجازرمايإزداد من خالل األحداث السياسية التي عايشها، والمتمثلة أساسا ف
  .والكشف عن المنطق الحقيقي لإلستعمارمن خالل البرلمان الفرنسي ذاته

  :ومع بداية السنة األولى من إندالع الثورة التحريرية قال بصريح العبارة
في إطارتضامن ... أتريدون إنشاء وطن الجزائر في إطارتضامن أمواتنا وأمواتكم"

تقبلي أفضل، ولنتضامن كلنا الجزائريين الذيــن األحياء الذين يطمحون إلى وجود مس
مع إنشاء جمهورية جزائريــة ...ولنتعايش سويا كلنا سكان الجزائر...يولدون بالجزائر

  .    )1("كدولة مشتركة مع فرنسا
ويالحظ من خالل تحليل مضامين هذه الكتابات، أنه تخلى عن مطلب إندمـــاج 

بل وأصبح يدعوإلى إنشاء دولة جزائـــرية . نسيالمجتمع الجزائري في المجتمع الفر
وبمواطنة جزائرية، وهذا مايشكل حال منطقيا وعقالنيا مرتبطة بفرنسا على شكل إتحادية 

  على اإلثنيات األوروبية األخرىكماأصبح يدعوإلى إقامة مجتمع جزائري متفتح .)2(حسبه
  .وذجا لذلك، جاعال مثال اليهود في فرنسا نم - الفرنسيين والمعمرين-

  :وما يمكن إستخالصه من فكرالرجل، ما يلي
  المطالبة بإنشاء دولة جزائرية إتحادية مرتبطة بفرنسا، تكون مركزإلتقاء بيـن  -1       

  اإلسالم والمسيحية، والعيش بين الفرنسيين والمعمرين واألهالي، والتعايــش           
  .مدرسة اإلستشراقيةوهي فكرة مستمدة من ال. بينهما           

  وفكرة اإلتحاديـة ، . إنشاء برلمان تعددي في إطاراإلتحادية ، ومرتبط بفرنسا-2       
  إستوحاها من النظام اإلتحادي األمريكي،الذي أثرفيه بشكل كبير، خاصة بعـد          
  ورفــيإلتقائه بممثل الواليات المتحدة األمريكية في المغرب العربي السيد م          
          Murphy  .خيرنظام سياسي إلختـالف (*)النظام اإلتحادي األمريكيَّفإعتبرأن  
  فضالعلى أن اإلتحاد الذي كان يطمح الزعيم فرحات عباس إلـــى.اإلثنيات          
  تحقيقه في إطارالفيدرالية بين الفرنسيين والمسلمين، هومستمد من اإلتحاد الذي           

                                                           
(1)-Ferhat Abbas, "Intervention que Ferhat Abbas a été empeché de faire à l'assemblée    
    Algérienne:" voulez-vous messieurs, construire la patrie Algérienne ?,op.cit.,pp..1-5.        
(2)-Youcef Beghoul,op.cit.,p.185. 

  رتباط مع فرنسا، ولكن فيما بعد تبناهــا،م أي إ1943فرحات عباس مل يبلوريف بدايةَّيرى أن Jean Lacoutureفجون الكوتور-  (*)
  فرحات عباس دخل يف املناورة واللعبة األمريكية َّوهلذا فهو يعتربأن     

        -Charles Robert Ageron,"Ferhat Abbas et l'evolution politique de l'Algérie musulmane  
          pendant la 2éme guerre mondiale ",op.cit,p.139. 
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  ،)1(في الهند  Le Mahatma Gandhiحققه الزعيم مهاتما غاندي         
 .بين الهندوس والسيخ، فحقق الوحدة الهندية، رغم إختالف إثنيتهم وديانتهم          

  
في التأكيد على مطلـب َّوالسؤال المطروح على الزعيم فرحات عباس، هل إستمر

  بين الجزائروفرنسا؟ -الفيدرالية-اإلتحادية
منذ إنضمامه إلى جبهة التحريرالوطني، أصبـح َّب على ذلك بالنفي، ألنالجواَّإن

مرة ، وذلك بإستخدام مفردة  57حوالي الكلمة يطالب باإلستقالل التام للجزائر، فتكررت
والحرية أحيانا، أوبإستخدام مدلوالتها؛ ككرامة، وعبـــارة  مرات،7حوالي اإلستقالل

وفي هذا . ة للشعب الجزائري، ومبدأ تقريرالمصيرالجمهورية الجزائرية الحرة والمستقل
  : الصدد يقول

سيادتـه وليمارس  ليبث حقه في شخصيته...إستقاللهو كرامته وحريتهليسترجع "
وفيا للغته  يعيش حراشعب عربي يريد أن ...بمطامحه المشروعةاإلعتراف له ...بنفسه
لكي نكـون ...راقيل والمخاطرمحفوظ بالعالحرية طريق َّوالمحن قدعلمتنا أن...وتقاليده
 بحقه في تقريرمصيـــره...مضمونة ألجيالنا القادمةالحرية لكي تبقى هذه ...أحرارا
 جزائرالمستقبل لـنَّوأن...أسطورة الجزائرالفرنسية قد إنتهتَّهذا يعني أنَّإن...بنفسه

والأناس من جنس متفوق وأناس آخرون من جنس منحـط ورعايا  يبقى فيها مواطنون
أن يعيشوا جمعيـن ...في اإلحترام عشرة ماليين من البشرالمتساويننما سيكون فيها وإ

 َّإن...جمهورية جزائرية حرة ومستقلــةفي ظل  كمواطنين متساوينجنبا إلى جنب 
بتطلع وأمـل مبدأ تقريرالمصيرالجزائريين مهما يكن أصلهم ومعتقداتهم يجب أن يتقبلوا 

   تقريرمصيره بنفسه ويسطرمستقبلهمن  الشعب الجزائري اليوم الذي يتمكن فيه...عظيم
 الشعـبَّإن...الحريةجذورَّإن...يوم اإلنتصارسيبقى مجندا إلى  شعبناَّ، ولهذا فإنبنفسه 

وبعزمناعلى أن نضمن ...الحق في الحرية واإلستقاللككل شعوب األرض له  الجزائري
  .)2("حقوق الذين يريدون أن يعيشوا أحرارا

                                                           
  :أنظر يف هذا.حيث جند صورة للزعيم اهلندي مهامتا غاندي،كأب روحي للوحدة اهلندية -(1)
 ,Alger,La République AlgérienneRegards sur l'union indienne",Ferhat Abbas,"-  

                       le 1er octobre 1954, XI année,numéro 44 ,op.cit.,p.1.                        
  . 5. م،ص1959نوفمرب 1،اجلزائر، عدد خاص،جريدة اجملاهدنداء الرئيس فرحات عباس إىل الشعب اجلزائري،  -  (2)
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الحريــــة الكفاح من أجل :"...فرحات عباس قائال في نداء آخر وإستمرالزعيم
إلى الضحايا،وكماقلت  الحريةوإنه لم يوجد أي إستعمارقدم هدى ...سيتواصل واإلستقالل

فـي  بحق الشعب الجزائريواإلعتراف الشكلي ...اليمنح بل يفتك إفتكاكا اإلستقاللَّفإن
 تقريرالمصيـرلقد تكلمت على . الل الوطنإستقهدفنا الرئيسي الذي هو...تقريرالمصير

... تحريره من السجن هدف المفاوضات هوبالضبط ...تقريرالمصيرشروط تطبيق ...
يتولـى تقريرالمصيرواليجوزلناأن نضع هذا السالح إعتمادا على وعود غامضة عن 

 ريقيانعيش شعبا إففإماأن ...ذاتهتقريرالمصيرتطبيقه جيش وإدارة وشرطة،ال تقبل بمبدأ 
الجزائر بلدا في عزمنا على أن نجعل من ...، وإماأن نبقى جموعا من العبيدحرا مستقال
إنكمـاش ...عهد اإلستعمارقد إنقضىَّإن...كغيره من بلدان أفريقيا األخرى حرا مستقال
يدافع عن  الشعب الجزائري... الوطنية المستقلة وزحف الشعوب نحوالحياةاإلستعمار 

كل ...حريته وإستقاللهمن أجل  شعب أفريقي يكافحالذي هو لجزائريالشعب اَّإن. حقيقة
 تقريرالمصيرَّإن...يعلنون أن معركتنا هي معركتهم الحرية الذين حاربوا من أجل 

ستكون خيالية إن كان الجيش الفرنسي هـو  الحريةلكن هذه . تنظيم إستفتاء حريستلزم 
تعنـي حرية اإلختيارَّإن...رهاب السكان الذي يتولى مراقبة اإلستفتاء وتنظيمه بواسطة إ

 َّإن...مشوهة مبتورة دولة جزائرية، وال تعني تحديد هذا اإلختياربإيجاد حرية التصرف
إنهـا  -السيادة الكاملةذات  الشعب هي الجزائرالمستقلةالجزائرالتي يحارب من أجلها 

حـرب َّإن...ن إستثناءبدوالمواطنة الكامل في  بحقهمالجزائرالتي يتمتع فيها كل سكانها 
مصمم على المضي في ) أي الشعب الجزائري(هو...الحريةهي معركة من أجل الجزائر

      .)1(..."إستقالل الجزائر، أي إلى أن يحقق النصرنضاله حتى 
تأكيد الزعيم فرحات عباس على مطلب اإلستقالل يعود أساسا إلى إتصاله بجبهة َّإن

ففي هذه الفترة برزت إتصـاالت . لى الثورة التحريريةإنضمامه إَّثم ،(*)التحريرالوطني
عباس من المنضوين  مع مختلف األحزاب لإلنضمام إلى الجبهة، وكان الزعيم فرحات

  هـم، التي فقد فيها فرحات عباس قاعدت1955أوت  20خاصة بعد أحداث .تحت رايتها

                                                           
  .  5.،صاملرجع السابق الذكرم، 1959نوفمرب1نداء من الرئيس فرحات عباس إىل الشعب اجلزائري، -  (1)
 .م، من خالل الشهيد عمار القامة1955لوطين يف جانفيمت اإلتصال األول بني فرحات عباس وجبهة التحري ا -  (*)

  -Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre: l'aurore,op.cit.,pp..73-83 
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ة قسنطينة، وسكيكدة مدين َّاإلجتماعية والجغرافية لصالح جبهة التحريرالوطني، حيث أن
وسطيف التي هي في جزء منها مركز للبورجوازية الحضرية، أجبرالعديد من أفرادها 

بفعل الرعب والقمع الذي مس المعمريــن  - على اإلنضمام إلى جبهة التحرير الوطني
، وعلى التخلي عن المطلب المتعلـق -والجزائريين المسلمين حلفاء اإلدارة اإلستعمارية

  .م1947انون بتطبيق ق
فإن عناصر الطبقة الحضرية المتوسطـة . وبإنضمام الليبراليين والمركزيين للثورة

سيطروا على أجهزة تنظيم جبهة التحريرالوطني، وبإعطاء األولوية للسياسي علـــى 
الضباط المحاربين والمجاهدين في الواليات، وكذا الثوريين من المــدن َّالعسكري، فإن

تلف المناطق فقدوا سيطرتهم كليا لصالح قيادة وطنية لجبهة التحريـر والفالحين من مخ
وإن كان هذا، لـم .)1(الوطني،والتي برز فيها الوطنيين الحضريين والسياسيين المحترفين

يلقى إتفاقا من قبل كل أعضاء الثورة، فمثال بعض األعضاء األحياء من اللجنة الثوريـة 
هذا يعني َّومحمد بوضياف، رفضوا ذلك على أساس أنللوحدة والعمل ؛ كأحمد بن بلة، 

  .سحب البساط منهم
هدف جذب فرحات عباس إلى الثورة، هو لدفع فرنسا لفتح مفاوضات مـــع َّإن

كنا رجال :"فيقول فرحات عباس. الثواربإسم جبهة التحريرالوطني لتحقيق غاية اإلستقالل
نظام المعمرين الذي رفــــض  والوفاق بين الفرنسيين والمسلمين،ولكن بسببالحوار

  .(*)"أصبحنا رجال جبهة التحريرالوطني. اإلصالح والتغيير
إذا كان لدى جيش :"وأثناء لقاء عبان رمضان بفرحات عباس، قال األول إلى الثاني

فردعليــه ". التحريرالوطني األسلحة الالزمة، فبإمكانه رمي الجيش الفرنسي إلى البحر
. إن المشكلة هي سياسية، وأنه يجب التصرف بواقعيــة:" حظةفرحات عباس مبديا مال

  ففرنسا تعلم أنها خلقت مشكلة غيرقابلة للحل، وهي وضعية معقدة وصعبة جدا ولكــن

                                                           
(1)-Mahfoud Bennoune,Impact of colonialism on an Algerian peasant community : A study 
     in socio-economic change,PHD Anthropology Cultural,Michigan University,1976,p.337. 

  ففي لقاء بني ويل العهد املغريب األمري احلسن من جهة، وتوفيق املدين وفرحات عباس من جهة ثانية، قال فرحات عباس إنين ما أندجمت فـي-(*)
  ذلك أمر يسري:"بينهما ، قال فرحات عباسوبعد جدال حاد "...جبهة التحرير الوطين إال من أجل املفاوضة مع الفرنسني، حول حتقيق غاياهتا    

  أمر يسري جدا ، أن يعترف الفرنسيون حبقنا يف تقرير املصري وأن يتفاوضوا مع رجال اجلبهة وبإخالص حول ما جيب أن يقع من عمل مـن     
  .أجل اخلروج من منطقة اإلستعمار إىل منطقة احلرية واإلستقالل، مع حفظ مصاحل الفرنسيني     
  .  297.،ص1973الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،: ،،اجلزائر3،جمذكرات: ،حياة كفاحأمحد توفيق املدين-     
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  فالشيء الوحيد الذي نأمله هوالمفاوضة، فإذا . للحفاظ على سمعتها فهي التقبل بالهزيمة 

  .    )1("قد فزناتمكننا من جذب فرنسا إلى طاولة المفاوضات ف
قد إقترحنــا :"...مرات، فقال15وفي هذا فقد إستعملت مفردة المفاوضات حوالي

إنتهزنا الفرصــة :"... وقال أيضا. )2(..."مع الحكومة الفرنسية مالقاة إلجراء محادثات
 بالوسائلإلى باريس شرط أن تقع تهيئة هذا السفر إلرسال وفدلإلعراب عن إستعدادنا 

  فـي  مفاوضيننا نوفمبرعينا بصورة علنية 20وفي. ال بالتصريحات العلنية سيةالديبلوما
طلبنـا ...آخرين مفاوضينوأي ...هدف المفاوضات...ضمانات وشروط تطبيق المصير

 َّإعتقدناأن...لقبول مبعوثين من طرفنامن رئيس الجمهورية الفرنسية ماإذا كان مستعدا 
الحكومة الفرنسية لـم ...ضل من التصريحات العلنيةقد تكون له نتائج أفاإلتصال المباشر

لتسوية النزاع ...عندها هواإلستسالم عن مبعوثنا في موالن أن معنى المفاوضاتتخف 
إستسالمنا الذي تحاول الحكومة الفرنسية أن تتحصل عليه وراء  َّإن...بطريق التفاوض

  .)3(..."وهمية حول إيقاف القتال مفاوضات
يم فرحات عباس على فكرة المفاوضات، وهذا بغرض تحقيــق إذا، لقد أكد الزع

القادة  َّمبدأ التفاوض كان بإسم جبهة التحريرالوطني، خاصة وأنَّأنَّإال. إستقالل الجزائر
القـــادة : "التاريخيين كانوا مستعدين للتفاوض مع فرنسا، فقال الزعيم فرحات عباس

كانوا مستعدين للتفاوض،ولتجنب حربـــا  التاريخيين بما فيهم الذين كانوا في القاهرة،
لقد كان مسؤولي جبهة التحرير :"وقال أيضا فرحات عباس. )4(..."دموية، طويلة ومكلفة

وهذا ما قالــه . الوطني مستعدين للحواروالتفاوض حتى على أساس اإلستقالل الداخلي
  .)5("م، في لقائه به في القاهرة1957كريم بلقاسم لفرحات عباس في 

  الظروف الداخلية والخارجية هي التي دفعت بالطرفين الجزائــــريَّ شك أنال
  وتتمثل هذه الظروف الداخلية في كون القضيــة . و الفرنسي للبحث على المفاوضات 

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.82.                                                       

  .5.، صاملرجع السابق الذكرم، 1959نوفمرب1ائري، نداء من الرئيس فرحات عباس إىل الشعب اجلز-  (2)
  . 5. ، صنفس املرجع-  (3)

(4)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.91.   
(5)-Ibid.,p.110.   
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فضال على أنهــا . أصبحت معقدة والتتماشى والحركية الجديدة إلستقالل المستعمرات
لقد إعتبرت  :"ذ حسب شهادة المناضل علي منجليإعتبرت كوسيلة لتجاوزاألزمة الحقا، إ

المفاوضـة َّقيادة األركان العامة بقيادة الهواري بومدين، وعلي منجلي، وقايد سليمان أن
هي محاولة لتجاوزاألزمة التي تطالب قيادة األركان العامة بتسويتها، ولهذا قاطعـــت 

زمة الداخلية بين قيادة الثــورة ففي رأيه فلتجاوزاأل. )1(المفاوضات في مرحلتها األخيرة
الناتجة عن الصراع من أجل الوصول إلى السلطة، لجأ الطرف الجزائري الذي هوفـي 

 َّولكن في الواقع ليس السبب الوحيد،إذ أن. موقع الضعف إلى فتح المفاوضات مع فرنسا
ــف الوضعية الداخلية للواليات أيضا لم يعد يسمح بمواصلة الحرب، خاصة مع مختلـ

  .العمليات العسكرية القمعية للثوار
  وأما عن الظروف الخارجية ، فتتمثل في وصول الجنرال ديغول للحكم الذي لجـأ 
إلى فتح مفاوضات مع جبهة التحريرالوطني، نظرا للظروف اإلقتصادية والمالية الصعبة 

ــــوة التي تمربها فرنسا بسبب تكاليف الحرب، فضال عن خوفه من أن تميل كفة الق
وكذا إتساع نطاق هذه الحرب داخل الرأي العام الدولي والفرنسي، .للعسكريين الفرنسيين

وجود جيش قوي في الحدود كان له وزن هام في إرادة ديغول فـي فتــــح َّكما أن
  .)2(مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، فهذا عنصرسياسي هام

الحل الوحيد للحرب هو المفاوضة، ففي َّم على أن1958فأدرك الجنرال ديغول في 
كــل  -للجزائرالفرنسية -م أعطى الجنرال ديغول للجنراالت الفرنسين المؤيدين1959

السلطات للقيام بعمليات عسكرية، فأعطى الورقة البيضاء للقيام بكل األعمال، وفي نفس 
  . )3(يرالوطنيالوقت قام بطريقة سرية بإجراء مفاوضات سرية مع جبهة التحر

- م1958م إلى سبتمبـر1946من أكتوبر-لقد تميزت الجمهورية الرابعة الفرنسية
  بهشاشة المؤسسات وبضعف النظام السياسي، الذي مربأزمات سياسية حــادة، إزدادت

كماتميزت .م1958حدتها مع إندالع الثورة التحريرية في الجزائر والتي بلغت ذروتها في
سنة،  12ي، والذي تجلى في تغييروتعاقب الحكومات، فخالل بعدم اإلستقرارالسياس

                                                           
  412.صاملرجع السابق الذكر، شخصية وطنية، 28شهادات : رواد الوطنية حممد عباس، -  (1)

(2)-Yasmina.B ,"Benjamin Stora parle de son documentaire", filmer pour mieux  compren-  
     dre, entretien avec Benjamin Stora, le Matin, n  3153, jeudi 4 juillet 2002,p.10. 
(3)-Arun Kapil , "Algeria's crisis intensifies : the "search for a civic pact" " , Middle East  
     Report,USA,n 192, january-february 1995,pp..2-5. 
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وزارة، فضال عن مرورالحكومات  24رئيس حكومة شكلوا 17تعاقب على حكم فرنسا 
  .)1(بفترات شغورإمتدت أحيانا أسابيع ظلت خاللها فرنسا بال حكومة

وقد تمكن الجنرال ديغول من الوصول إلى السلطة، بفضل الجيش،من خالل إنقالب 
، وعرض وقف إطالق النارالذي رفضتـه (*)م، وبدأ يتقرب من الجزائريين1958ماي13

، كما أعلن عن نيته في فتح لقاءات جادة بين الجانبين، والتــي )2(جبهة التحرير الوطني
، بعد تعيين الزعيم فرحات عباس كرئيس ثانـــي م1960بدأت بلقاء موالن في جوان

وعليه، فبمجيء ديغول بدأت المفاوضات بيـن  .)3(جزائريةللحكومة المؤقتة للجمهورية ال
الطرف الفرنسي والجزائري، فإضطرللرضوخ لمطالب الثورة الجزائرية، والتسليـــم 

  .)4(بضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية عن طريق المفاوضات
ة وبعد إنتمائه إلى جبهة التحريرالوطني، قام الزعيم  فرحات عباس بجوالت عـد

في مختلف البلدان األوروبية وأمريكا الالتينية وآسيا وفي مختلف المحافل الدولية، حيث 
 .)5(حاول فيها شرح القضية الجزائرية وإستقطاب الرأي العام الدولي لها

تشكيل الحكومة CCE ونتيجة ألسباب تنظيمية للثورة، قررت لجنة التنسيق والتنفيذ 
  ، وتتكون من تسعة عشرا وزيـرا(**)م1958سبتمبر 19المؤقتة للجمهورية الجزائرية في

                                                           
  ، جامعة اجلزائر، كليــــة  رسالة دكتوراه،"م1962-1958تطورات حرب التحريرالوطين يف عهد اجلمهورية اخلامسة"صاحل بلحاج،- (1)

  .50- 49 م،ص2004العلوم السياسية واإلعالم،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جوان      
  ولكنـه" للمشاركة يف التدابري املتعلقة مبصري اجلزائر "لقد إقترح اجلنرال ديغول على عبد الرمحن فارس أن يدخل يف حكومته كوزير للدولة - (*)

  .رفض، بعد رفض قادة جبهة التحرير الوطين يف تونس     
  .69 ،صاملرجع السابق الذكرصاحل بلحاج،-     

(2)-Richard Cavendish ,"Insurrection in Algeria:november 1st,1954, History Today ,USA ,   
     volume 54 ,issue 11,Gale group,november 2004,p.60.                                                                        

  .92-91.،ص املرجعنفس صاحل بلحاج، -  (3)
  جامعة اجلزائــر، ماجستري يف العلوم السياسية،،"م1962-1958دولية للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائريةالسياسة ال"أمحد بن فليس،-  (4)

  .404.م،ص1985معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية،فرع العالقات الدولية،سبتمرب      
 للمزيد أكثرحول املفاوضات أنظر،      

  .432-336 ص،ابق الذكراملرجع الس،أمحد بن فليس-             
(5)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,pp..222-223.                                          

  م مصدر قلق متزايد لقيادات اجلبهة، بفعل احلواجز احلدودية  املتمثلة يف خطي شال وموريس اللـذان1958لقد كان الوضع يف منتصف - (**)
  غلقا احلدود بنسبة كبرية، مما قطع التموين العسكري على واليات الداخل ،وهذا يف حد ذاته شكل خطرا كبريا على الثورة، وإىل إستيـاء       
  ة إلـىواليات الداخل على قادة اخلارج،فضال عن اإلنتصار الديبلوماسي احملدود الذي حتقق لصاحل القضية اجلزائرية، ورغم هذا فهي حباج       
  .من خالل إنشاء حكومةَّإالاملزيد من  الدعم الدويل، وهذا لن يتأتى        
  .284 ،ص، املرجع السابق الذكرصاحل بلحاج -      
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، )1(يمثلون مختلف التيارات السياسية من الليبراليين والمركزيين والعلماء والعسكرييــن
وعين فيها فرحات عباس على رأسها كأول رئيس للحكومة المؤقتة األولى للجمهوريـة 

المؤقتة الثانية للجمهوريـــة أعيد تعيينه في نفس المنصب في الحكومة َّالجزائرية، ثم
  .م1960جانفي18الجزائرية، التي تشكلت في 

أنه لم يدم فيها كثيرا، حيث أبعد من الحكومة المؤقتة الثالثة للجمهوريــــة َّإال
الجزائرية، وهذا من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائرية في مؤتمره الرابع بطرابلس 

وذ الجيش القوي في المجلس الوطني للثــورة م، وهذا بفعل نف1961أوت 27إلى 9من
الجزائرية، فرفض أغلبية أعضاء المجلس، وخاصة العسكريين،عرض سياسة الحكومـة 
الذي قدمه فرحات عباس، ورأوا في نتيجة سياسة الحكومة على أنها غيرمرضيـــة، 

  .)2(توخاصة في مجال التفاوض مع فرنسا،حيث كان متساهال مع الفرنسين في المفاوضا

إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، كان بهدف التعريف بالثـــورة َّإن
الجزائرية دبلوماسيا ودوليا، وقد تمكنت هذه الحكومة من تحقيق نجاح دبلوماسي، لــم 
  تحققه المقاومة العسكرية لجبهة التحريرالوطني وجيش التحريرالوطني، على حد تعبيـر

  .)3(محمد حربي
تشكيل هذه الحكومة كتنظيم سياسي دولي لجبهة التحريرالوطني، يعد َّلى أنفضالع

  بمثابة نفس جديد للثورة التحريرية من أجل إستمرارية كفاحها،وهي مسؤولةأمام المجلس 

                                                                                                                                                                                   
  
  

  فريى إبراهيم مزهودي أن تشكيل احلكومة من عناصر خمتلفة املشارب والتصورات واخللفيات السياسية يعود إىل طبيعة تأسيس جبهـــة- (1)
  م، فتحت صدرها جلمييع العناصر الوطنية، ال فــرق1954اجلبهة منذ أول يوم أسست فيه مبقتضى بيان أول نوفمربَّنالتحرير الوطين، أل     
  يــربني املتطرف، وال بني اليسار واليمني ، وسهل املرامي، مجيع هذه العناصر يكفي أن تتخلى عن إنتماءاهتا احلزبية لتنظم إىل جبهة التحر     
  مجيـــع َّنمع العلم بأ. ومن هنا كانت تشكيلة احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية صورة صادقة لتنظيم جبهة التحرير الوطين . الوطين     
  العـام الربامج واملناهج واملطالب واإليديولوجيات اليت كانت تقوم عليها األحزاب و اجلمعيات مل تعد ذات أمهية كبرية ،بل أصبح اإلعالن     
  .ألول نوفمرب هو القاعدة األساسية للعمل حتت مظلة جبهة التحرير الوطين     

  .    82- 81 ، ص، املرجع السابق الذكرأمحد بن فليس-       
   .83 ،ص نفس الرجع-  (2)

(3)-Mohamed Harbi ," L'Algérie à la lumiére de l'histoire",les amphis de France5 ,Akram  
    Elyas a interviewe  Mohamed Harbi, television France 5,samedi 23octobre2004 , 5h00  
    du  matin.   
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ويمثل أيضا تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في . الوطني للثورة الجزائرية
الحرب، وشمولية التحرك السياسي، وتوسيع ذلك إلى  هذه الفترة تطورا إقتضته ظروف

  .)1(نطاق عالمي، بإبالغ سمعة الثورة وإنجازتها إلى الرأي العام العالمي
وقد جاء تعيين الزعيم فرحات عباس لهذا المنصب بفعل عوامل عدة نذكرمنهــا 

ورية حصرا؛ أنه يعد شخصية تحظى بإجماع لدى العسكريين في الحكومة المؤقتة للجمه
فضال على أنه يعــد . الجزائرية األولى والثانية، قبل أن تحال إلى بن يوسف بن خدة
زيادة على عالقاتــه . شخصية سياسية محنكة ومعروفة في األوساط السياسية الفرنسية

المتميزة بهم، وهويمثل إتجاها معتدال في الحركة الوطنية الجزائرية، بشكل يسمح بفتـح 
رفين خاصة في ظل الظروف الداخلية التي يمربها كل طرف، والتي مفاوضات بين الط

مما إستوجب النظر إلى الحلول السلمية، فهويشكل عامـــال . أثرت في ساحة المعركة
تعيين الزعيم فرحات عباس هوبفعـل َّكما أن. أساسيا في المفاوضات وفي إنهاء الحرب

ريين،فإعتبرالرأس المال الثقافي والتعليمي مستواه التعليمي العالي مقارنة بالثوريين الجزائ
للزعيم فرحات عباس كمورد سياسي، وكذا لتجنب تشكيل فرنسا لقوة ثالثة كان يطمـح 

لتشكيلها بين الجزائريين واألوروبيين،لتطبيق قرارات  Jacques soustelleجـاك سوستيل
جبهة التحرير م، وهذا بهدف عزل 1947وتطبيق قانونم،1936المؤتمراإلسالمي في عام
ولهذا، فلقطع الطريق أمام سوستيل تم جذب الزعيم فرحـات . الوطني وإجهاض الثورة

 .)2(عباس على رأس الحكومة المؤقتة األولى للجمهورية الجزائرية

تعيين الزعيم  فرحات عباس هولتسهيل المفاوضات مــع َّومن جهة أخرى ، فإن
كان كريم :" رجية الحكومة المؤقتة الثانيةفيقول في هذا سعد دحلب، وزيرخا. الفرنسيين

مجلس الثــورة  -لهذا الغرض، ولكننا فضلناَّبلقاسم يتمنى أن يكون رئيسا لها، وعمل
فرحات عباس بحكم كفاءته وخبرته وتجربته في الميدان السياسي، ولكونـه  -الجزائرية

  وكان يسير وفق . أيضا معتدال وال يمكن أن يتالعب بالثورة أويستغلها ألغراض خاصة
                                                           

  .78،ص املرجع السابق الذكرأمحد بن فليس،  (1)
(2)-Benjamin stora et Zakia Daoud,op.cit.,p.212 .   
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  وباإلضافة كنا نتوقع أن تكون المفاوضات بين الجنرال ديغـول . قرارات مجلس الثورة 
الفضل النهائي للقضية كان يتوقع أن يكون بيــــن  َّذلك أن. والزعيم فرحات عباس

  .)1(الرئيسين
إننا قد :"...م1959جوان29ودائما في هذا الشأن، يقول لخضربن طوبال، في جلسة 

لنا أثناء تأسيس الحكومة فرحات عباس على كريم بلقاسم،من أجل صبغته التفاوضية، فض
  .)2(..."مع إستمرارالحرب

عسكري قيادة األركان العامة الذين بـدأ  َّوبجانب هذه النظرة للثالثي البائي، فإن 
فهؤال العسكريين ليسـت . (*)م على حساب الثالثي البائي1959يبرزنفوذهم إنطالقا من 

هم تجربة سياسية وحنكة سياسية في التفاوض مع فرنسا، فهم كانوا غيرقادرين علــى ل
ميزان القوة آنذاك لم يحسم  َّوكل ماهو في األمرأن. التفاوض، ولم يكونوا راضين عليها

ولكن هــذه . بصفة مطلقة لصالحهم، ومن هذا فهم غيرقادرين على توقيف المفاوضات
قبلهم كرهان سياسي وكمورد سياسي إلبعاد السياسييـن  المفاوضات إستعملت الحقا من

هذه اإلتفاقيات َّالمفاوضين خصوصا بن يوسف بن خدة و فرحات عباس على أساس  أن
تعبرعن إستعمارجديد، وفي هذا ، فقد عمل العقيد هواري بومدين بعد اإلنقالب العسكري 

تعلقة بالتواجــــد م على إعادة النظرفي بعض بنود اإلتفاقيات خصوصا الم1965في
  .العسكري الفرنسي في القاعدة العسكرية مرسى الكبير بوهران

  
  
  
  

                                                           
  : يف. م1983- 1-1يف مقابلة الطالب أمحد بن فليس  مع سعد دحلب، يف-  (1)
  .81 ،صاملرجع السابق الذكرأمحد بن فليس،  -     
  .438 ،ص3،جاملرجع السابق الذكرأمحد توفيق املدين، -  (2)
  لكلعود قوة قيادة األركان العامة لضعف الثالثي البائي، بفعل الصراع غري املعلن فيما بينهم ، وكذا لصراعهم مع واليات الداخل وفقداهنم - (*)

  اقية أمامهم، فضال عن دور خطي شال وموريس على احلدود الشرقية والغربية اللذان فرضا اخلناق على واليات الداخل،وباملقابل تقوىمصد     
  .جيش اخلارج     
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  :المطلب اإلصالحي-2
  

لقد عرف الزعيم فرحات عباس كيف يوظف خطاب العقل، بإعتباره خطابا محرجا 
يحمل في مضمونه حسن النية " اإلصالح"َّإن. للمستعمر، بمطالبه اإلصالحية واإلعتدالية

قيام تعاون بين المستعمروالمستعمرمن خالل النخبة، باإلستناد إلى خطــاب  في إمكانية
  .العقل

فقد حاول الزعيم فرحات عباس تبني أسلوب يعتمد فيه على التجديد والتفتح مــع 
  .العدو، وهوأسلوب غيرمألوف في نضال الحركة الوطنية الجزائرية

المطلب اإلصالحي اإلعتدالـي  َّولوقمنا بتحليل مضمون العينة المختارة، فنجد أن
مـرة، 12التي تكررت حوالي "المدرسة"مرة، فجاءت بالمفردات التالية، 111تكررحوالي
مـــرة " المؤسسات التعليمية"مرات، وعبارة  3"المعلم"مرتين، و" تمدرس"ومرادفتها؛ 
 7" لطريقا"مرة واحدة ، ومفردة"التربية "مرة واحدة، و"العلم"مرتين، و" التعليم"واحدة، و

 حـوالي" الحماية الصحية واإلجتماعية "، وعبارة "المستوصفة "و" المستشفى"مـرات، و
نجعـــل :"...كماإستعمل عبارة. مرات 4" المساواة"مرتين، و"العدالة"ومفردة. مرات 9

الجزائرتتمتع بمؤسسات تسمح لشعبنا بممارسة نصيبه من السيادة والمشاركة فــــي 
  . ، وإلى غيرذلك من المفردات والعبارات)1( ..."ه الخاصةتسييروقيادة شؤون

لقد إعتبرالزعيم فرحات عباس أن القيام بإصالحات إقتصادية وإجتماعية لصالـح 
الجزائريين مع تجسيدها،يعد المفتاح لتحريرالجزائريين،وعلى أن هذه ينبغي أن تتم فـي 

قتصادي واإلجتماعي ماهــوإال وفي هذا فهويرى أن الميدان اإل. إطارالسيادة الفرنسية
  ".بسياسة الخطوات"خطوة نحو الميدان السياسي، فهوتبنى مايسمى 

الجزائريين هم بحاجة إلى المدرسة، التي تفتح لهم ميدان التعلـــم َّفكان يرى أن
وسيتم حتى تكوين إنسان جزائري جديد متشبع بالقيم الحضاريـة . والتثقيف والحضارة
  مما يؤدي إلى التخلي على القيم التقليدية البالية، وبالمقابل تسمح بغرس الفرنسية الغربية،

  " اإلنديجيني"القيم الحديثة والعصرية وبالنضج السياسي،بشكل يدفع إلى تقارب فكري بين 
                                                           

(1)-Ferhat Abbas,"Les évenements d'Algérie de novembre1954:c'est le colonialisme qui prov- 
    oque et alimente le désordre et la violence",op.cit.,pp..1-4.  
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فإعتبـرت . فالمدرسة ستسمح للجزائريين بالتعلم وبالتحرروالتطور. والمواطن الفرنسي
. كمركز لمسارتحررالقيم الفردانيــة Yves Deloyeيلويالمدرسة على حد تعبير إيف د

وإعتبر بيداغوجي الجمهورية أنه من المدرسة سوف يتم خلق أفراد جدد، وتفكير جديد، 
كما إعتبــر . )1(خاصة وأن الكتابات المدرسية الالئكية تمجد الفردانية والجمهورية بقوة

ستقبل خارج اإلطارالفرنسي هوغير كل محاولة الترقية في الم َّأنالزعيم فرحات عباس 
ممكن، ولهذا يجب المرورإجباريا من المدرسة الفرنسية، أين نتحصل على المعــارف 

المدرسةهي وسيلة للجزائريين َّكماأن.)2(والشهادات،وتسمح لنا بالخروج من البؤس والفقر
تحسيـن إلدراك حقوقهم وواجباتهم، وبالتالي يصبحون مواطنون، وهذا بدوره يؤدي إلى 

  .أوضاعهم على كل المستويات
فتكوين المواطنين يعد رهانا سياسيا هاما ، ورقابة الدولة للجهاز المدرسي التعليمي 

فالمدرسة تعمل على تكوين المواطن، كما تعمل حسب تعبيرميشـال . له بعد إستراتيجي
  )3(القوة على تحسين وتعديل السيرات اإلجتماعية في مجال عالقاتMichel Focaultفوكو

وقد أكدالزعيم  فرحات عباس على تعليم الجزائريين،وفي هذا فهو يلتقي مع رفاعة 
م، وحمل الحداثة إلى الوطن العربــي ، 1831-1826الطهطاوي الذي زار باريس في

وتدقيقا إلى مصر، وركزعلى ضرورة تعليم كل الشعب ، وعلى التطورالتقني الذي هـو 
لعلم سوف يسمح بتحقيق قفزة نوعية في تطوراألفراد والمجتمع، اَّكماأن. )4(مفتاح الحداثة

  .)5(ويسمح لهم بمواجهة التحديات وبإيجاد الحلول لمختلف المشكالت
فإقتنع الزعيم فرحات عباس بضرورة أخذ وتبني العلم والتقنية وطرق التعليـــم 

وهنا .طورها العلميالحديثة، وهذا بغرض اإللتحاق بالحضارة الغربية وقيمها العالمية وبت
الحضــارة، - من أجل كل شيء في العالم:" يبرزتأثيرمصطفى كمال أتاتورك الذي قال

  هـــي" قيم الحداثة"  َّأيضا أن، وإعتبر"وأساسه هوالعلم والمعرفة -والحياة ، والنجاح

                                                           
(1)-Fred Constant,La Citoyenneté, 2éme édition,France:éditions Montchrestien,2000,p.59. 
(2)-Henri Alleg et autres,op.cit.,p.178.     
(3)-Fred Constant,op.cit.,p.57 
(4)-Silvia Naef,"Islam-modernité" 200 ans d'un rapport conflictuel ,dans Algérie-France- 
     Islam,op.cit.,p.130 

  .115.،ص1997، 4املركز الثقايف العريب،ط:، املغربثقافتنا يف ضوء التاريخعبد اهللا العروي،  -  (5)
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الغرب َّأنالغاية األسمى لألمة يفترض تبنيها ، وإعتبرَّ، وأن"بالحضارة العالمية"مرتبطة 
فأدرك الزعيم فرحــات .  )1(الشرق يمكنا أن يلتقيان على أساس قيم العلمانية والعالميةو

تغييرذهنيات األفراد يمرعلى المدرسة، و بالتعليم، بغرض تحديث المجتمــع َّعباس أن
  .  الجزائري، وبشكل يسمح له باإللتحاق بالغرب

واإلجباري، وباللغــة ولإلشارة فالزعيم فرحات عباس  بتركيزه على التعليم الحر
العربية، وعلى التمسك بالقانون اإلسالمي، فهذا يعني أنه أدرج مسألة إحياء الثقافـــة 

  .الجزائرية، خصوصا بعد الفشل في تحقيق المطالب اإلندماجية
كما ركزالزعيم فرحات عباس على بناء المستشفيات وعلى تحسين األوضـــاع 

وهوفي هــذا . من مختلف األمراض واألوبئة الفتاكةالصحية للجزائرين، بشكل يجنبهم 
م،وفـي 1867كان يريد وقاية الجزائريين، من مختلف األمراض التي عرفوها في عام 

  .م1937عام
إلى جانب هذا، فكان الزعيم فرحات عباس يؤكد على مطلبي المساواة والعدالة بين 

مح للجزائريين بالمشاركــة الجزائريين والفرنسيين والمعمرين في الجزائر، بشكل يس
السياسية في إدارة شؤون البالد، وبالتمثيل الفعلي في البرلمان الفرنسي، وفي مختلــف 

  .المؤسسات السياسية الفرنسية، وفي الخدمة العسكرية
ففي هذا، فالزعيم فرحات عباس كان يراهن كثيرا على فرنسا المثالية،وعلى فرنسا 

لذي خلق أسس الثقافة الديمقراطية الحديثة، وفي أن تفرض م، هذا البلد ا1789ثورة عام
فالبنسبـة . على أوروبي الجزائرإحترام اآلخر، أي الجزائريين المجردين من كل الحقوق

 إليه يمكن أن نكون في نفس الوقت فرنسيين بصفة كاملة ومسلمين بصفة كاملة، فإعتبر
تعلمه في المدرسة الفرنسية من قيــم فما . )2(نفسه كوارث المثالية الجمهورية الفرنسية

ماهو قائم في الواقع هوعكـس َّسياسية مثالية عمل على تجسيدها في الواقع، خاصة وأن
 .لكن هذا لم ولن يتحقق أبداماهوقائم في الكتاب المدرسي الفرنسي، 

 
                                                           

(1)-Matt Chery,"When a muslim nation embraces secularism",The Humanist ,USA,American  
    Humanist Association,volume 62,issue 3,may-june 2002,p.23. 
(2)-Benjamin Stora,Algérie1954,Alger:imprimerie Mauguin,2004,p.58.   
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 :المطلب الشرعي السلمي-3
 

 َّمرفي إقتناعنـاأننست:"...مرة، بقوله52لقد تكررالمطلب الشرعي السلمي حوالي 
: وقولـه. )2(..."عملنا يبقى وفقا لإلطارالشرعي:"...وقال أيضا.)1(..."العنف ال يحل شيئا

  .،إلىغيرذلك من المفردات والعبارات)3("المسلمون أحرارا ويشاركون في الحياة الوطنية"
وعليه، فقد رفض الزعيم فرحات عباس منذ بداية مساره النضالي السياسي اللجوء 

لى األسلوب العنفي، بل تبنى سياسة العمل في اإلطارالرسمي الشرعي، وهذا من خالل إ
فإعتمدعلى تقديم . المؤسسات السياسية الفرنسية، كالبرلمان الفرنسي، والمندوبيات المالية

اإلحتجاجات، والعرائض، والمناقشات، والتعبيرعن اإلنشغاالت المختلفة التي تهم السكان 
  .لمينالجزائريين المس

الطابع الشرعي السلمي الذي تبناه الزعيم فرحات عباس يعود إلى التنشئـــة َّإن
 إ غرينشتايــــن.فحسب الباحث فراد. السياسية التي تلقاها في المدرسة الفرنسية

Fred I.Greenstein...":السلطة السياسية تكون أكثرإستقرارا لما يخضع لها بصفـة َّإن
واطنين تعلموا قبول بعض المؤسسات الشرعية والقــــادة أوتوماتيكية، بسبب أن الم

فقد تعلم ضرورة تجنب  .)4(منه اللجوء إلى إستخدام التهديد والعقوبات  ،الشرعيين
  .اللجـوء إلى الثورة والعنف، وإعتباره كالوسيلة األخيرة التي يلجأ إليها

لهندي ماهاتمـا سياسة السلم والالعنف والتي إستوحاها من طرف  فكرالزعيم اَّإن
بالكفاح السلمي الالعنفي ضد اإلحتالل البريطانــي  الذي ناد Mahatma Ghandiغاندي
  .تشكل مطلبا أساسيا في نضاله وكتاباته -لبلده

ففضال عن تأثره باألسلوب الغاندي، نجده متأثرا بجماعة النخبة وإتحاديـــــة 
م المتعلقة 1919قانون المتعلق بإصالحاتفنتيجة لتطبيق ال.المنتخبين،والمتمدنين المسالمين

  أساسا بتمثيل الجزائريين المسلمين في المجالس البلدية المنتخبة، فقد شكل الزعيم فرحات 

                                                           
(1)-Ferhat Abbas,"Les évenements d'Algérie de novembre1954:c'est le colonialisme qui pro-  

.,p.4.                                            op.citet la violence" ,  voque et alimente le désordre      
(2)-Ferhat Abbas,"Intervention que Ferhat Abbas a été empeché de faire à l'Assemblée Algér- 
     ienne:" voulez-vous messieurs, construire la patrie Algérienne ?",op.cit.,p.1.         
(3)-Ferhat Abbas,Le Jeune Algérien,op.cit,p.151. 
(4)-Fred I.Greenstein ,op.cit.,pp..5-8.  
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  وهذا على. )1(عباس مع أعضاء إتحادية المنتخبين مجموعة جديدة من محترفي السياسية
في تونس  َّغرارماتموهذا على . حساب رجال الزوايا وأعضاء جمعية العلماء المسلمين

من قبل محترفي السياسة المتسامحين والمعتدلين المتخرجين من إكمالية الصديقية مقارنة 
 Williamشندلــــر.فجماعة الرفاق كما يرى وليام م.بالمتخرجين من جامع الزيتونة

M.Chandler)2(تمنح قاعدة قوية في التعلم اإلجتماعي للتسامح.  
عن التغيير في إطارالنظام الفرنسي، وإختياره العمل فبحث الزعيم فرحات عباس  

  .في دائرة القانون الفرنسي كان إختيارا للطريق األقرب
 ، ولكن في إطارالشرعيــة"اإلصالح الثوري"فطرح الزعيم فرحات عباس فكرة  

  الجمهورية الفرنسية، ومع إحترام الدستورالفرنسي، ورغم تفهم بعض أفراد الطبقـــة 
  .)3(الفرنسية، وقبولهم الفكرة، ولكن لم تجد رد الفعل والتطبيق السياسية

ماعدا  -ففرحات عباس إستبعد العنف كحل سياسي ، ورفض التحالف مع الثوريين
وهذا خوفا من أن يوجهوا نحو مواجهات جديدة مع  -في إطارحركة أحباب البيان واألمة

ني هذا هوتخوفه من إعادة إنتـاج وما دفع الزعيم فرحات عباس لتب. )4(المستعمرالفرنسي
العنف المضاد لإلستعمار الذي عانته عائلته بعد إنتفاضة الشيخ محمد المقراني فـــي 

ولهذا تجنب كل عنف .م، وما إنجرعنها من مجازر1945ماي  8م، وكذا ألحداث 1871
عمــل وكل ما يمس بالسيادة الفرنسية، كما ناد في بيان الشعب الجزائري بالتحالف، وال

السياسي السلمي، وفي إطارالشرعية القانونية الفرنسية ، وفي ظل مبادئ الجمهوريــة 
  .الفرنسية

فضال على أن زبائن فرحات عباس يتمثلون أساسا في أفراد البورجوازية، وهـي 
كانت بحاجة للترقية التدريجية أكثرمنه بالعمل الثوري، للحصول على مكانة هامة ضمن 

فهي فئة كانت تطمح في أن تحل محل المعمرين بصفة . فرنسية والعالميةالبورجوازية ال
فالوعيم فرحات عباس بتأكيده على الخطاب السلمي الشرعي فهو يماثـــل . تدريجية

                                                           
(1)-Alf Andrew Heggoy,Insurgency and counter insurgency in Algeria,USA:Indiana Univers- 
     ity Press,1972,pp..13-14. 
(2)-William M.Chandler,op.cit.,p.961. 
(3)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.85. 
(4)-Redouane Ained Tabet,op.cit.,p.136. 
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البريطانيين الذين يتبنون الطابع السلمي في حل خالفاتهم فيما بينهم، أومع مستعمراتهـم 
  ال يؤمنون بوسيلة العنف ، وهذه قيمة منتشرة فيالقديمة من خالل المفاوضات والوفاق و

وحتى بداية الخمسينات مع الجبهة الجزائرية .كل الطبقات اإلجتماعية البريطانية المختلفة
  .للدفاع عن الحريات، بقي الزعيم فرحات عباس متمسكا بالمطلب الشرعي

  
م كـان السؤال الذي يطرح؛ هل إحتفظ الزعيم فرحات عباس بهذا المطلب ، أَّإن

  هناك تغيرفي موقفه السياسي؟
  

مايمكن قوله هوأنه هناك تغيرا في خطابه السياسي، فأصبح يستعمل تعابيرثوريـة 
ثورتـــه الشعب الجزائري َّم شن1954في أول نوفمبر:"...جذرية عنيفة، فمثال يقول
وخوض إمتحان الحرب بكل مافيه من تضحيات، وقدإختـار ...المسلحة ضد اإلستعمار

المجاهدين الذين سقطوا في ميدان الشـرف ...شعب الجزائري طريق الكفاح والشرفال
 َّإن...والمقاومين الذين أعطوا حياتهم للوطن والشهداء الذين ذهبوا ضحية قضية عادلـة

الجزائرأصبحت منذ خمس سنوات طويلة مديدة هي أرض البطولة والوطنية والتضحيـة 
ذكرى حربنا التحريرية الوطنية لنرفع إبتهاالتنــا لننحن جميعا في خشوع وإجالل ل...

وأوفياء لتضحيــات ...إن خمس سنوات من الحرب والمحن...إلى اهللا أن يرحم موتانا
شعبنا َّإن...وإننا مستعدون ألن نموت...هناك جزائرين قدإستشهدواَّإن...شهدائنا القاسية

 َّهذا يعني أن...ة أولى لكفاحهفي هذه الذكرى الخامسة لثورته قد سجل بفخرنتيجة إيجابي
كل الطاقات مهما كان مصدرها لتقاوم عـــدونا ...أسطورة الجزائرالفرنسية قد إنتهت

سيتمكنون من دفع شعبنا بقــوة ...وهوالسيطرة اإلستعمارية والتمييزالعنصريَّالوحيدأال
م تدخــل 1960غدا يوم أول نوفمبر:"...وقال أيضا .)1(..."السالح إلى أن يطلب األمان
اإلستعماربهــذه َّإن...كتب شيء كثيرعن حرب الجزائر...حرب الجزائرعامها السابع 
بوصفه َّإننا لم نحمل السالح إال...شعبنا حمل السالح َّألنَّإال...الحرب اإلحتاللية الجديدة

وحدة الشعب الجزائري ويقظتــه ...وال يجوزلنا أن نضع هذا السالح...الملجأ األخير
                                                           

  .5.، ص، املرجع السابق الذكرم1959نوفمرب1نداء من الرئيس فرحات عباس إىل الشعب اجلزائري، -  (1)
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المقاومين الجزائريين جديـــرون َّإن...الية التي يتشبع بها جيشناالوطنيوروحه النض
  .)1(..."بالشرف

الزعيم فرحات عباس، قد غيرمن لهجته الخطابية تجاه المستعمــر َّومايالحظ أن
. فإستعمل مفردات وتعابيرسياسية شادة، وتعبرفي مدلوالتها عن العنف السياسي.الفرنسي

الحرب والعنف السياسي يعـــدان َّلمدرسة الفرنسية؛ من أنومرد هذا لما تعلمه في ا
  .آخروسيلة يلجأ إليها، ولما تستنفذ الوسائل السلمية

، فهذا التغيرالسياسي في خطاب الزعيم فرحات عباس، يعود أساسا إلـى َّومن ثم
 (*)إحتكاكه بقيادة جبهة التحريرالوطني، والثوريين الراديكالين، خاصة العسكرييــــن

فالزعيم فرحات عباس كان يخضع لتأثيــر . رافضين ألي إصالح وإعتدال مع فرنساال
كريم بلقاسم، وعبد الحفيظ بوصوف، ولخضر بن طوبال، الذين يجسدون : الثالثي البائي

القوة الحقيقية في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ثم برزدورجيش الحدود مــن 
بقيادة كل من العقيد هواري بومدين، والرائدين علي منجلي، خالل قيادة األركان العامة، 

  .والقايد أحمد
فضمن هؤالء، لم يعد بمقدار الزعيم فرحات عباس أن يستعمل خطابا معتـــدال 

  .وهذا هومنطق التاريخ والثورة. وسلميا
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . 3.،ص، املرجع السابق الذكر"غي مويل"ود إىل سياسة ديغول يع:" تصريح الرئيس فرحات عباس لصحيفة فرانس أوبسريفاتور-  (1)
  .يتعلق األمر أساسا بقيادة األركان العامة بقيادة العقيد هواري بومدين- (*)
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  :الفكرة الجوهرية في خطاباتهما السياسية -
  

فكـــرة الَّسية لكال الزعيمين ، يمكن القول أنبعد تحليلينا لمضمون الخطب السيا
الجوهرية والرئيسية للزعيم الحاج أحمد مصالي تتمثل في اإلستقالل التام للجزائـــر، 

علما بأنه كرس  كل حياته في المهجر والسجن والمنفـى .والنضال من أجله قوالوعمال
  .واإلقامة الجبرية من أجله

ل في منتصف العشرينيات وحتى إستقــــالل فمنذ بداية نضاله السياسي الطوي
وهويؤكد على المطلب الوطني الجذري  -وحتى بعد اإلستقالل-م،1962الجزائرفي عام 

الشعبي المتعلق بالسيادة الكاملة للشعب الجزائري من خالل إقامة برلمان وطني جزائري 
وحاتـــه، مستقل ذي سيادة، ويكون ممثال للشعب الجزائري، ومعبرا عن آرائه وطم

كما كان يطالب . ورفض بالمقابل أي تمثيل كان للشعب الجزائري في البرلمان الفرنسي
بإستبدال المندوبيات المالية بمجالس منتخبة عن طريق اإلقتراع العام الحر، مع ربط كل 

  .هذا بإنتخاب جمعية تأسيسية حرة منتخبة
فرنسية المحتلة من الجزائر، كما كانت فكرته األساسية هي المطالبة بجالءالقوات ال

كما كان يلح على تشكيل حكومة جزائرية حرة وشعبيــة . وتشكيل جيش وطني شعبي
  . وكل هذه تعبرعن الجزائرالمستقلة، وذي السيادة. تتولى إدارة الشؤون العامة للجزائر

لقد إعتمد الزعيم الحاج أحمد مصالي على الوطنية التحررية، فهويستهدف الحرية، 
ث القيم الوطنية ذي البعد الديمقراطي من خالل مضمونها ، وذي البعد الثوري مـن وبع

خالل هدفها المتمثل في إعادة بعث األمة الجزائرية، والتركيزعلى الطموحات الطبيعية 
لألفراد بشكل يسمح بالممارسة الكاملة للسيادة، وبالعيش في أرض الوطن، والتعبيــر 

ية الزعيم الحاج أحمد مصالي على حب الوطن الجزائـر، بحرية، كما ترتكزأيضا وطن
والتعبيرعن اإلرادة في وضع حد للتواجد اإلستعماري، وإستعادة الشعب الجزائـــري 

وهكذا عبرعن اإلرادة في الكفاح من أجل التحررالسياسي واإلقتصــــادي . لسيادته
  دعلى وجودالوطنيــــة واإلجتماعي والثقافي للشعب الجزائري، وهي إرادة في التأكي

_________  
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والعمل على السيربالمجتمع الجزائري " الجزائرأرض فرنسية"الجزائرية، ورفض مقولة 
ووعد الحادج أحمد مصالي من خالل نجم شمال إفريقيــا . )1(نحوالديمقراطية والحرية

ــة وحزب الشعب الجزائري وحركة إنتصارالحريات الديمقراطية على إقامة ديمقراطي
  .حقيقية تقوم على المساواة بين كل الجزائريين، مع وضع حد للتميز القائم آنذاك

لقد عرف كيف يعبرالزعيم الحاج أحمد مصالي عن هذه األفكارالمجسدة فـــي  
  ناهيك.اإلستقالل، والحرية في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الحزبية التي شارك فيها

وعمل على نقل المعارف السياسية .أكد فيه على هذه المطالبعن البرنامج السياسي،الذي 
الجديدة والمعتقدات والممارسات  السياسية التي إكتسبها في المجتمع الفرنسي الرأسمالي؛ 

الخ، مع العمل على تطبيقها في المجتمــع ...كاإلنتخابات، وإقامة برلمان وطني مستقل
. ئمة  في الزاوية وفي المجتمع الجزائريالجزائري، وهي قيم ومعارف تتجاوز تلك القا

فقيم . وهذا ما يشكل تحديا في التطبيق ولغاية اليوم، بحيث أدت إلى إنحرافات خطيرة
وثقافة سياسية ماقد تصلح في مجتمع ما، ولكنها قد التصلح في مجتمع آخرنظــــرا 

  .إلختالف الطبيعة الثقافية، واإلقتصادية، واإلجتماعية
بالتحضيرللعمل العسكري، ولهذا وافق علـى َّسيد هذا لن يتأتى إالوقد رأى أن تج

م، التي من مهامها األساسية هواإلعداد للثـــورة 1947إنشاء المنظمة الخاصة في عام
 َّإال. بالقوةَّماأخذ بالقوة ال يسترجع إالَّالمسلحة، بغرض تحقيق اإلستقالل، ولقد إقتنع أن

الظروف الداخلية والخارجيـة كانت َّالرغم من أنهدف المنظمة الخاصة لم يتحقق، بَّأن
فداخليا وصل المدى الثوري نقطة الـذروة . مواتية في مواجهة النظام اإلستعمارالفرنسي

م، حيث كانت حالة التعبئة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية للفئـــات 1949في عام 
ربتحول جذري للنظــام الريفية التي كانت تعيش في ظروف وأوضاع تزداد بؤسا وتنذ

، وخارجيا كما هوالحال مع الضباط األحرارفي مصر، وإعالن الحـرب )2(اإلستعماري
  .في تونس والمغرب ضد التواجد الفرنسي

                                                           
(1)-Abderhmane Kiouane , Moments de mouvement national : Textes et positions ,Alger : éd. 
     Dahlab,1997,pp..96-97.                                                                                         

  .196.،صالرجع السابق الذكر حسني آيت أمحد،-  (2)
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  وفضالعن هذا، بدأ اإلنحراف عن اإلتجاه الثوري ، مماأدى إلى أزمة في داخــل 
قيادة  َّا، وقمع مناضليها، فإنإذ بعد إكتشاف المنظمة العسكرية الخاصة وتفكيكه. الحزب

حركة إنتصارالحريات الديمقراطية إستغلت هذه الفرصة لحل  -حزب الشعب الجزائري
، ووجدوا أنفسهم رهائــن (**)،وإفترق أعضائها الثوريين الراديكاليين(*)المنظمة الخاصة

  .ن الفشلالجهازالبيروقراطي للحزب الذي تبنى خطاإعتداليا، وإتهموا بأنهم المسؤولون ع
وفي ظل سجن الزعيم الحاج أحمد مصالي، وإبعاد بعض الراديكالين، وتهميش ما 
تبقى منهم، إقترحا بعض قادة الحزب؛ كشوقي مصطفاي وعبد الرزاق شنتوف العمل في 

هذا اإلقتراح لم يعرف التجاوب، بفعل معارضة الزعيم الحاج أحمد َّأنَّإطارالشرعية، إال
تمرالصراع حول مستقبل الحزب، وطرح من جديــــد مصالي، فتركوا الحزب وإس

المعتدلون بعد سنة، برنامجا نقيضا لبرنامج حزب الشعب الجزائري، وأعادوا بأشكـال 
وإعتقـدوا . مختلفة أهداف شوقي مصطفاي، وعبد الرحمان كيوان، وبن يوسف بن خدة

الحزبي، وإرتكــز  زمن الثوريين الراديكالين قد تجاوز، فوضعوا يديهم على الجهازَّأن
  :عملهم على النقاط التالية

  تجديد تأطيرالحزب والتهميش التدريجي للعمل العسكري المباشـــر- 1      
  .والتحريض         

  .تكوين منظمات جماهيرية لمواصلة عمل الحزب في حالة القمع- 2      
  ن مــــنالمشاركة في تسييرالبلديات، أين يتم التحالف مع المتفتحي- 3      

  . المعمرين         
  التحضير لمؤتمروطني يتضمن جميع القوى السياسية واإلجتماعيــة- 4      

  .وتحديد برنامج وطني جزائري         

                                                                                                                                                                                   
  

  لقد أنكرت قيادة حركة إنتصار احلريات الدميقراطية وجود املنظمة اخلاصة على املستوى الرمسي ، وهذا ملا تبنت مقولة أن ما حدث هـي-  (*)
  مما يعين ختلي احلزب عن فكرة اإلعداد للكفاح املسلح من جهة ، وإصرار إرادته على التمسك بالشرعية اإلستعمارية والعمـل، " مؤامرة"      

  .حتت ظلها بأي مثن      
  .228،صاملرجع السابق الذكر، قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائراحلديث واملعاصرمجال قنان،-           

  ري منهم هربوا إىل اخلارج ؛ كحسني آيت أمحد، وحممد خيضر ، والبعض اآلخر الذين سادهم الشعور بأهنم خدعوا مثل سابقهم فـي الكث- (**)
  . م، إختبأوا يف اجلبال، كاألوراس وجبال منطقة القبائل1945سنوات       
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وقد إستهدف هذا البرنامج السماح للنخبة البورجوازية الصغيرة بتولي الوظائــف 
ية من جهة،وعلى خلق الشروط الهيمنة على الجماهيرالشعبَّالحساسة في الحزب، ومن ثم

 .)1(السياسيةواإلجتماعيةالمالئمةللوفاق مع جناح من المستعمرالفرنسي والجزائري المعتدل
م، الذي أحدث القطيعة مع التقاليـــد 1952وقد وضع اإلتجاه اإلصالحي مشروع في

طني السياسية للحزب،وأملوا في التعامل مع األحزاب الجزائرية األخرىضمن التجمع الو
حركة -فإقترحوا مؤتمر وطني جزائري أين حزب الشعب الجزائري. على قدم المساواة

. إنتصارالحريات الديمقراطية يصبح يخضع لبرنامج ويترك له حرية إختيارسياسة مــا
وهذه الفكرة دفعت الزعيم الحاج أحمد مصالي لإلنفصال واإلفتراق عن أغلبية أعضـاء 

ورغم هذا،لم يتمكن المعتدلين .)2(هم بالتخلي عن برنامج الحزباللجنة المركزية،الذين إتهم
من تقوية نجاحهم، ووضع الزعيم الحاج أحمد مصالي حدا لإلتجاه اإلعتدالي في الحزب، 
إذ نقل النزاع  إلى مناضلي القاعدة، وطرح المشاكل في إطارإستراتيجي وتكتيكي، فـي 

باإلحتماء وراء القوانين، وبمشكلــة  حين أعضاء اللجنة المركزية ربطوا نزاعهم معه
، فإستعملوا هذا كمورد سياسي للحصول علــى )3("عبادة الشخصية"القيادة، وإتهموه ب

  . المشروعية من المناضلين في القاعدة 
" الشعبويـــة "وقد جمع حوله غالبية مناضلي الحركة، ونجاحه تم بإسم شعارات 

  :مثل أسسها في، التان تمسكا بها، وتت"الثورية "و 
  التركيزأوال على النضال، وعمل الجماهيرالعامة ال على النخبة ، والمكانة- 1

  .اإلجتماعية    
  .تمجيد الفقراء ضد األغنياء، وتقديس الشعب- 2
  اإلهتمام بالشباب، مع اإلرادة في تدريبه العسكري ، حتى وإن إقتضــى- 3

  .رستهاألمردفعه للدخول في المواجهة مع عائلته ومد   
  تمجيد وتعظيم السلوكات والقيم التقليدية، واإليمان بالتفوق الروحــــي- 4

  المعارضة بينَّوالمعنوي لإلسالم أمام الحضارة الغربية المادية،ومن ثم   
  .األصالة واإلغتراب   

                                                           
(1)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,pp..53-54 . 
(2)-________ ____ ,Messali et la vérite historique,op.cit.,p.306.   
(3)-Ibid,p.306. 
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  .التكييف الطبيعي لتطورالقوى اإلجتماعية، التي هي مصدرالقوة- 5
  أسس وقوى طبيعية ، وعالقات إثنية ودينية،اإلتجاه في تشكيل األمة على - 6

  .)1(مع ربط الجنسية بالدين   
وقدعبرالزعيم الحاج أحمد مصالي عن مطلب التحرراإلقتصادي من اإلستغــالل 

فإعتبـر . اإلقتصادي، المتمثل أساسا في جماعة المعمرين وماورائها األمبريالية العالمية
اعية والزراعية الكبيرة، وبإسترجاع المناجـــم الحل يكمن في تأميم الملكيات الصنَّأن

  .والغابات، وجعلها ملكية الدولة الجزائرية المستقلة
فالزعيم الحاج أحمد مصالي،كان يرىأن الجزائريين صودروا في بلدهم، وإستبعدوا 
من المدينة الفرنسية، فطرحوا بشدة إعادة بناء ذاتيتهم وحياتهم وإنيتهم على أسس جديدة 

ت جديدة للمستقبل آخذة في الحسبان طموحات وتطلعات الجماهيرالجزائريــة وتصورا
 المضطهدة والمستبعدة من السلطة والثروة والثقافة،وعمل على تنظيمها في حركة سياسية

المبدأالثوري الشعبي عندالزعيم الحاج أحمد مصالي،والقائم على تجسيد القطيعة َّإن
، جعله يرفض المشاركة في إتفاقيات إيفيان، وفــي التامة والكلية مع المستعمرالفرنسي

رفض مضمونها الحقا، ومعتبرا إياها أنها خلقت إستعمارا جديدا ، بفضل التنــازالت 
الثقافية، واإلقتصادية، التي تربط الجزائربفرنسا، بحيث تجعلها في حالة تبعية لها، وربما 

  .اليزال هذا الوضع قائما بطريقة أو بأخرى
ح هذا كله، ربطه إلى حد بعيد بتحقيق اإلستقالل والحرية من ناحيـــة، الطرَّإن

فحسب رأيه،فبدون هذا الفضاء .وباإلهتمام بقضايا األمة العربية اإلسالمية من ناحية ثانية
فتبنيه للفضاء العربــي . الحضاري التكتلي اليمكن مواجهة األمبريالية والغرب وفرنسا

العديد من المفكرين الغربيين َّه وجعله مصدرقوة،خاصة وأناإلسالمي،كان يريدمنه إحيائ
وفي .)2(اليوم يعتبرون الشرق والحضارةالعربية اإلسالمية كمصدرتهديدللغرب ولحضارته

  هذا فقد ربط بين المجال الثقافي،والمجال السياسي اإليديولوجي  ولم يفصل بينهما، فجون
                                                           

(1)-Mohamed Harbi , L'Algérie et son destin croyants et citoyens , Algérie : Médias associés , 
    1994,pp..62-63.     
(2)-Samuel Hungtington,"The Clash of civilizations,Foreign Affairs,USA,volume 72,n 3, 
     Summer 1993,pp..28-49. 
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  هي إيديولوجيات، ونفس األمربالنسبـة الثقافاتَّيقول أن Jean Paul Sartreبول سارتر 
  . )1(الذي عرف اإليديولوجية على أنها نظام ثقافيGeertz Cliffordلقيريتز كليفورد 

  هذا عن الزعيم الحاج أحمد مصالي فماذا عن الزعيم فرحات عباس؟ 
  

إذا إنتقلنا إلى تحليل مضمون الفكرة الجوهرية المعتمدة من قبل الزعيم فرحــات 
نجدها تتمثل أوال في مطلب اإلندماج، أي إندماج المجتمع الجزائري في المجتمع عباس، 
فقد طالب بمنح الجنسية والمواطنة الفرنسية للجزائريين بشكل يصبحون فيــه .الفرنسي

مواطنين فرنسيين،وبموجبهما يصبحوا يتمتعون بمجموعة من الحقوق والواجبــــات 
  .كما طالب في هذا أيضا بالمساواة السياسيـة.سيينوالحريات على غرارالمواطنين الفرن

ويترتب عن هذا، أن يصبح الجزائريين يتمتعون بحق المشاركة في الحياة السياسية، من 
خالل ممارسة اإلنتخاب كحق وكواجب من ناحية، ومن خالل الترشح في مختلـــف 

عامة، والعماالت، وفي الوظائف اإلنتخابية في المجالس المحلية؛ كالبلديات، والمجالس ال
مختلف المجالس المركزية؛ كالوظائف السياسية العليا، وأخيرا حق تمثيل األهالــــي 

  . الجزائريين في البرلمان الفرنسي من ناحية ثانية
. هذه، يمكن فهمها في إطارإبرازفكرتي المساواة والالمساواة (*)اإلندماجية فكرةَّإن

. واحدة وتاريخها يسيربإستمرار نحوالحضـــــارةاإلنسانية َّالمساواة على أساس أن
  .)2(والالمساواة، بسبب أن التطورهووسيلة قياس زمن مختلف المجتمعات

في الحقوق هي الوحيدة التي يمكن أن تفتح أمال في مستقبــل " المساواة"سياسة ف   
ج  فالزعيم فرحات عباس الناتــ. مشترك، وعارض خرافة التفوق الجنسي بكل صراحة

  نفسه منقسما بين الحب للوطن األم فرنسا، واإلحتقار َّعن الثقافة والمدرسة الفرنسية، وجد
الجزائريين أمام األقلية األوروبية في الجزائر التي تهيمن على " األهالي"الذي يتعرض له 

  الحياة السياسية واللعبة السياسية، وعلى إعداد وإتخاذ القرارات المصيرية المتعلقـــة
                                                           

(1)-Jean Claude Vatin,"Questions culturelles, et questions à la culture",op.cit.,p.5. 
  زائري ، بتفضيــليرى الباحث عبد القادر جغلول أن الزعيم فرحات عباس مل يكن يسعى من املطلب اإلندماجي إىل تفكيك اجملتمع اجل-  (*)

  اإلندماج يف صورة فردية، لبعض عناصره النامجني عن عملية متعفنة يف جمتمع آخر هو اجملتمع الفرنسي بل هو كان يشكل صورة مضـادة      
  .، بالسعي للمطالبة باملساواة يف احلقوق"لإلندماج"متاما       
  . 6م،ص1/12/2004،اجلزائر،جريدة البالد،)عبد احلميد ساحل:ترمجة(،"حات عباسرسالة إىل فر:رسائل من اجلزائر"عبد القادرجغلول،-     

(2) -Mohamed Harbi,La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.94 
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  .جزائرومستقبلهابال
" األهالـــي"خالص َّوفضال عن هذا وذاك ، فقد إعتبرالزعيم فرحات عباس أن

الجزائريين من اإلستعمارالفرنسي ومن مختلف القوانين القمعية؛ كقانون األنديجينـــا، 
والقوانين اإلستثنائية األخرى، يتم بتجسيد العديد من اإلصالحات اإلقتصادية،واإلجتماعية 

  لجزائريين ومنها إنشاء المدارس ونشرالتعليم لكل األطفال الصغار ، وبنـــاءلصالح ا
الجزائريين، وضمان الحماية اإلجتماعية " لألهالي"المتشفيات، وتحسين الظروف الصحية 

تحسين هذه الظروف كلها من شأنها خلق إنسان جديـــد َّففي هذا، فإعتبرأن. الالزمة
  .عمريكون في نفس درجة الفرنسي والم

تجسيد كل هذه، سوف تسمح بخلق الوعي السياسي لدى الجزائري، ويخلــق  َّإن
األهلية لديه على أن يشارك سياسيا سواءا في اإلنتخاب أوفي الترشح وتقلد مختلـــف 

  .المناصب السياسية 
فنادى الزعيم فرحات عباس كممثل التيارالليبرالي بالحداثة، أي تحديث المجتمــع 

فبقي طرحه دائما في اإلطــار   .)1(أنه لم ينفصل عن النظام اإلستعماريَّالالجزائري، إ
الشرعي الفرنسي بعيدا عن الذات الجزائرية الخاصة، بخصوصيتها؛ الثقافية، والسياسية، 

  .والحضارية، واإلجتماعية
رفض فرنسا لمطلب اإلندماج والسياسة اإلندماجية، وتأكد الزعيم فرحــات َّأنَّإال
فرنسا اإلستعمارية ليست فرنسا التاريخية التي قرأها في المدرسة الفرنسيـة، َّعباس أن

  جعله يغيرمن خطابه السياسي، فتخلى عن سياسة اإلندماج، ويركزعلى فكرة أساسيــة 
تتمثل في إنشاء دولة جزائرية إتحادية مع فرنسا ومرتبطة بها، يتعايش فيها الجزائرييـن 

ببرلمان إتحادي يكون فيه تمثيل للجزائريين، ولمختلف سكان والمسيحيين واليهود،وتتمتع 
  .المستعمرات بالمساواة

                                                           
  ئر،يــوم،باملكتبة الوطنية، اجلزاحماضرة يف امللتقى التكرميي حول مصطفىاألشرف،"إشكالية الدميقراطية يف احلركة الوطنية"، حممد حريب،-  (1)

  .صباحا11م،على الساعة2004- 19-12      
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الجمعية الوطنية الفرنسية تطرقت بعد الحرب العالمية الثانيـــة َّهذا، خاصة وأن
للمطالب الوطنية، كمناقشة مشروع دولة جزائرية متعاونة مع فرنسا، والذي طالب بـه 

  الجمعيــــة "البرلمان الفرنسي للمشروع المتعلق ب فرحات عباس، زيادة على تبني 
 .)1(التي تكون لها صالحيات مالية فقط"الجزائرية

وفي هاته الفترة، ركزالزعيم فرحات عباس على فكرة العمل في إطارالشرعيــة  
  .القانونية، وبتجنب اللجوء إلى العنف

  وطات الشعبيـــةم، وبفعل الضغ1954ومع إندالع الثورة التحريرية في نوفمبر
اإلجتماعية، أدى بفئة البورجوازية الجزائرية ممثلة في فرحات عباس، باإلنضمام إليها 

م، حفاظا على الواجهة، وأصبح يتبنى فكرة جوهرية في خطابه السياسي، 1955في عام 
أي إندماج، أو إتحادية مع فرنسا،  وهي فكرة اإلستقالل السياسي للجزائر، بعيدا عنَّأال

  .بإحتكاكه بالثوريين والراديكاليين في جبهة التحريرالوطني خاصة
وعليه، فتحول الزعيم فرحات عباس إلى الوطنية كان بطيئا وبتـدرج، وبفعــل 

فتحول من داعم لإلرتباط مع فرنسا، إلى اإليمـان . مجموعة من األحداث والضغوطات
ئري، وأخيرا داعمــا لجبهـة بالفيدرالية بدون إندماج، ثم الدفاع عن بيان الشعب الجزا

      .  )2(التحريرالوطني 
  
  
  
  
  
  

                                                                                          
                                                           

(1)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.17.   
(2)-Albert Hourani,Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939,London:Oxford University  
     Press,1962,p.370. 
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  :الخالصة واإلستنتاجات -
  

يستخلص من تحليل محتوى مضامين الخطابات السياسية لكال من الزعيميـــن 
األول كان كثيرا ما يركزعلى المطلب َّوالزعيم فرحات عباس، أن الحـاج أحمد مصالي

المتعلق باإلستقالل التام للجزائر، وبشكل يجعل الجزائري معتزا بشخصيته وحريتــه 
كما ركزعلى المطلب الوطني الذي يقر . المستقلة، وكان طرحه شعبيا وأصليا وثوريا

  .ا العربي اإلسالميبوجود الشخصية اإليجابية للشعب الجزائري في بعده
إنعكاس َّتحليلها ماهي إالَّخطبه السياسية التي تمَّوما يمكن إستخالصه أيضا، هوأن

لما تلقاه من رأس مال ثقافي في عملية التنشئة السياسية؛ في الزاوية الدرقاوية، وبفعـل 
ن أمير عامل الهجرة، واإلستفادة من النضاالت العمالية، وكذا للقيم السياسية التي تلقاها م

  .البيان المفكرشكيب أرسالن
أماعن الزعيم فرحات عباس، فكان يركزكثيرا حول فكرة اإلندماجية، وإنكاراألمة 

فيما بعد تطورهذا اإلتجاه َّولكن تم. الجزائرية، وإعتبارالجزائر جزء من التراب الفرنسي
. ع فرنســـاالسياسي اإلندماجي، بالمطالبة بإنشاء دولة جزائرية مستقلة في إتحادية م

. وبإنضمامه إلى جبهة التحريرالوطني، أصبح يركزعلى مطلب اإلستقالل السياســـي
كماركزالزعيم فرحات عباس في كتاباته الصحفية يركزعلى المطلب اإلصالحي، والعمل 

  .في اإلطارالشرعي القانوني وبرفض اللجوء إلى العنف
إنعكاسا للــرأس َّة ماهي إالكتاباته الصحفية وخطبه السياسيَّويستخلص أيضا، أن

المال الثقافي الذي تلقاه في عملية التنشئة السياسية؛ في المدرس الفرنسية، وفي إحتكاكه 
  .بالثوارالراديكاليينَّبالنخبة الجزائرية والفرنسية، ومن ثم

وفي األخير، كل هذا سيساعدني في فهم موضوع أوجه التشابه واإلختالف بينهمـا، 
  .صل السادسكما سنرى في الف
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  :سادسالفصل ال
  
  

  أوجه التشابـه واإلختــالف بين
  مصالي الحـــــاج الزعيمين

  .وفرحـات عــبــاس
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الحاج أحمد مصالي وفرحـات  أوجه التشابه واإلختالف بين الزعيمين: الفصل السادس
  . عباس

  
مصالي وفرحات عباس،  من خالل دراستي لكال الشخصيتين الوطنيتين الحاج أحمد

 َّواللذان كرسا حياتهما من أجل تحريرالشعب الجزائري من القمع واإلستبـداد،ومن ثـم
نجدهما يتميزان بمجموعة من السمات المتشابهة . إستمرارنضالهما، حتى بعد اإلستقالل

 وفــي. والتي تجمعهما في نشأتهما العائلية، وتنشئتهما السياسية، وفي نضالهماالسياسي
هناك مجموعة من الميزات المختلفة التي تفرقهما،والتي تجعلهما فيما َّنفس الوقت نجد أن

  .بينهما مختلفان
لكل من الزعيم مصالي الحاج، والزعيم فرحات عباس مجموعــة َّفضال على أن

  .من المحاسين والعيوب الناتجة عن الممارسة السياسية طيلة حياتهما السياسية
المقاربة هوتوظيف ذلك في فهم حاضرومستقبل الجزائرمـن والذي يهمنا من هذه 

ناهيك عن نهايتهما التي لــم . ناحية، وعدم الوقوع في اإلسقاط والتكرارمن ناحية ثانية
  .تكن في مستوى تضحياتهما مهملين بذلك التواصل بين األجيال من ناحية ثالثة

   ماهواإلفتراق بينهما؟مالذي يجمع لقاء الرجلين، و: والسؤال الذي يبقى مطروحا
  : إذا، لقد إرتأيت أن أقسم هذا الفصل السادس من الدراسة إلى ما يلي

  .الزعيمين أوجه التشابه بين -        
  .الزعيمين ختالف بينإلأوجه ا -        
  .مواقف الرجلين بعد اإلستقالل السياسي للجزائر إلى تاريخ وفاتهما -        
  .نضال الزعيمين وعيوب زايام -        
 .الخالصة واإلستنتاجات -             
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  :أوجه التشابه بين الزعيمين -
  

في البداية ، من حيث أوجه التشابه بين الزعيمين الحاج أحمد مصالي وفرحــات 
بغض النظرعــن . كالهما نشأ نشأة جزائرية وفي عائلة عربية إسالميةَّعباس، نجدأن
زعيم الحاج أحمد مصالي نشأ في ظل عائلة جزائرية عربيــــة فال. أصول العائلتين

  .والده تركي األصل، ومن عائلة فقيرةَّمسلمة وعريقة في مدينة تلمسان الحضارة، ولوأن
أما نشأة الزعيم فرحات عباس الذي نشأ ضمن عائلة عربية مسلمة وعريقة فــي 

، )بابور بالشرق الجزائـريأي من قبائل ال(مدينة جيجل، وإن كانت من أصول بربرية 
  .فنشأ بدواره في ظل عائلة ذات الجاه والمال

فوالد الحاج أحمد . كلتا العائلتين إعتمدتا على األرض كوسيلة للرزقَّونجدأيضا أن
مصالي، كان يعتمد على ما تقدمه أرض الصفصاف من محاصيل ومنتوجات مـــن 

كان يعتمد على األراضي الكبيرة  األرض، ونفس األمربالنسبة لوالد فرحات عباس الذي
وهذه األرض إشتراها بقصد إستعــادة . للرزق، وهذا بالرغم من أنه كان قايدا وباشاغا

  . مجد وشرف وماضي عائلة عباس الذي فقد بعد إنتفاضة المقراني
فإعتماد كلتا العائلتين على األرض، يدل داللة ساطعة على مدى إرتباط العائـالت 

األرياف باألرض، التي تعد رمزالوجود والحياة والشرف واإلستقـــالل الجزائرية في 
  .والحرية من ناحية، وعن الطابع الفالحي والزراعي للعائلة الجزائرية

وهذا يدل على أنهما نشأ في مجتمع زراعي بالدرجة األولى، لم يعرفا قيم نمــط 
كارل ماركـــس َّية، حيث أناإلنتاج الرأسمالي المتعلقة بالتصنيع، وإقامة قاعدة صناع

أنه في الجزائرلم يكن ذلك مع التواجــد َّيعتبرالرأسماليين على أنهم ضباط الصناعة،إال
اإلستعماري الفرنسي، بل ماهوقائم هوالجهازاإلداري اإلستعماري القمعي، وكذاالمعمرين 
ها الذين ركزوا إهتمامهم على األرض فقط والمواد األولية والثروات بغرض تصدير

  .لمصانع الوطن األم في فرنسا، التي هي أحد مراكز الرأسمالية
  فإذا كانت الرأسمالية في أوروبا قدنشأت وظهرت نتيجة لمسارالتطورالداخلـــي

  فإنه في الجزائركان نتيجة للعنف اإلستعماري العسكري والهيمنــة . للمجتمع األوروبي
______________  
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لى المجتمع ذي النموذج اإلقطاعي الذي كان قائما قبــل السياسية من قبل الرأسمالية ع
كانت بنى المجتمع مجبرة على التكيف مع حاجات اإلقتصــاد َّالغزو الفرنسي، ومن ثم

 .)1(الرأسمالي الفرنسي في إطارتطورالنظام اإلمبريالي الفرنسي

يــر وقد نشأ كل منهما في محيط تميزباإلحتالل الفرنسي للجزائرمن ناحية، وبتدم
البنى اإلقتصادية والثقافية والسياسية واإلجتماعية للمجتمع الجزائري،وبسيطرة المعمرين 
على أراضي الجزائريين من ناحية ثانية، وبالتالي سيطرتهم على وسائل اإلنتاج، ممـا 

  . جعل الجزائريين يعيشون على حد تعبيركارل ماركس ظاهرة اإلغتراب 
لكبيرة لشتى أنواع العنف؛ السياسي، والثقافي، والـذي زيادة على معاناة عائلتهما ا

فوالد الحاج أحمـد . تجلى في القمع اإلستعماري والتمييز، ومصادرة األراضي الخصبة 
مصالي حرم من إستغالل األراضي الخصبة التابعة للبايلك، لتحقيق الكفاف المعيشــي 

  .ا، أي على وسائل اإلنتـاج على حد تعبيركارل ماركس، بفعل إستيالء المعمرين عليه
جده عانى كثيرا من أعمال العنف السياسي للجنرال َّأماالزعيم فرحات عباس ، فإن

، الذي راح يتفنن في قطع ومصادرة األراضي لصــــالح Saint Arnaudسانت أرنو
  .بما فيها أراضي الجزائريين المتحالفين والموالين لإلدارة الفرنسية. المعمرين الدخالء

د لعبت عائلة كال الشخصيتين الوطنيتين والتاريخيتين دورا كبيرا في توعيتهمـا وق
ففي بداية طفولته، أدرك الزعيم الحــاج . سياسيا بالوضع المزري الذي تعيشه الجزائر

ونفس األمربالنسبــة .بلده مستعمرومستلب الحريةَّأن -من خالل والده -أحمد مصالي
طفولته، كانت جدته تروي له وإلخواته ما قام بــه  للزعيم فرحات عباس، ففي مرحلة

المستعمرالفرنسي، أثناء إحتالل مختلف مناطق الجزائروالتوسع فيها، ناهيك عن جرائـم 
وعليه، فقد بدأ يتشكل الحس الوطني لـدى . التقتيل واإلستالب لألراضي، وتهديم القرى

  .اإلثنين منذ الطفولة
فالحاج أحمد مصالي كان . لكريم في مرحلة طفولتهماوقد تلقا كالهما تعلم القرآن ا

  متعوداعلى الزاوية الدرقاوية التي سمحت له بتعلم وحفظ جزء من القرآن الكريـــم ، 

                                                           
p.17..,op.cit,Sakina Demia-(1)  
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واللغة العربية، وإستعملهما الحقا كموارد سياسية في خطبه السياسية في تجنيد العمـال  
مربالنسبة لفرحات عباس الذي تلقى ونفس األ. في تجنيدالجماهيرالجزائريةَّالمهاجرين ثم

  .كان ذلك لفترة قصيرة جداَّتعليمه األول في المدرسة القرآنية بقرية بني عفير، وإن
فالزعيم الحاج أحمد . إستمرا كال اإلثنين تعلمهما اإلبتدائي في المدرسة الفرنسيةَّثم

له بإكتساب مصالي درس في المدرسة اإلبتدائية،لبعض السنوات، بمدينة تلمسان، سمحت 
ونفس األمربالنسبة .بعض قواعد اللغة الفرنسيةَّرأس المال الثقافي التعليمي البسيط؛ فتعلم

 َّللزعيم فرحات عباس الذي درس في المدرسة الفرنسية بمسقط رأسه بمدينة جيجل، ثـم
وقد سمحت له كل . الثانوي بقسنطينة، والجامعي بالجزائرالعاصمةَّاإلكمالي بسكيكدة، ثم

لفترة من إكتساب رأس المال الثقافي التعليمي، إنعكس وبرزفيما بعد في مختلــف هذه ا
  .كتاباته الصحفية، وبرامجه الحزبية

فالحاج أحمد . وإلى جانب كل هذا، لقد جندا اإلثنين في الخدمة العسكرية اإلجبارية
لنسبــة ونفس األمربا. بصفة إجبارية في مدينة بوردوالفرنسية" كإنديجيني"مصالي جند 

وقد أدركا اإلثنين أثناء الخدمة العسكريــة . لفرحات عباس الذي جند بطريقة إجبارية
الفروقات الواضحة بين السكان الجزائريين والفرنسيين سواء في الحقوق والواجبات، أو 

  .سواء في تقلد المراتب
الحـاج فالزعيم . لقد تحسرا معا للوضعية المأساوية التي يعيشها الشعب الجزائري

أحمد مصالي كان يرى الظلم الممارس من طرف المحتل ضد الشعب الجزائري، كمـا 
كان يالحظ ويشاهد تصرفات وأعمال المعمرين وإستغاللهم لوسائل اإلنتاج ، وقــوى 

وهذه الوضعية السيئة التي كان يعيشها المجتمع الجزائري تقاسمها أيضـــا .اإلنتاج
رللظلم واإلستبداد واإلستغالل الذي يتعرض له الشعـب الزعيم فرحات عباس الذي تحس

ا ومتحسرا للطريقة التي يعاقب بها الفالحين الجزائريين َّفقد كان غاضبا جد. الجزائري
  .البؤساء غيرالقادرين على دفع الضرائب

 كل هذا، تزامن مع الظروف الدولية أثناء الحرب العالمية األولى وقبلها وبعدهــا

___________  
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فالزعيـم . حتى الحرب العالمية الثانية والتي كان لها تأثيركبيرفي نضج وعيها السياسي
الحاج أحمد مصالي تأثركثيرا بالنهضة العربية في العالم العربي التي بدأها جمال الديـن 
األفغاني، واألميرعبد القادرالجزائري، ومصطفى كامل، وحرب الريف بقيادة عبد الكريم 

يك عن مباديء ولسن األربعة عشر، خاصة ذلك المتعلق بحق الشعوب في ناه. الخطابي
ونفس األمربالنسبة للزعيم فرحات عباس الذي تأثربمبدأ حق الشعوب في . تقريرمصيرها

  تقريرالمصير، وبظهورعصبة األمم، وحركة مصطفى كمال أتاتورك كنموذج للحداثـة، 
بجانب ظهورالميثــــاق . الالعنفيوشخصية المهاتما غاندي كنموذج للكفاح السلمي 

  .األطلسي، وميثاق األمم المتحدة وحق الشعوب في الحرية
وإن -وقد تأثرا الزعيمان الوطنيان بالثقافة السياسية القائمة في الجمهورية الفرنسية

وإن كان األمربالنسبــة (، وتبنوا العلمانية- كان الزعيم الحاج أحمد مصالي  بدرجة أقل
ج أحمد مصالي يتعلق بعدم تدخل فرنسا في شؤون الجزائريين المسلميــن، للزعيم الحا

فالزعيم الحاج أحمد مصالي لم يتأثرمباشــــرة ). كعدم التدخل في تعيين األئمة مثال
. بشعارات الثورة الفرنسية، وباألحرى عمل خارج شعارات البورجوازبة بمختلف فئاتها

ية من خالل الجوالسياسي السائد في باريس، والحريات ولكنه تبنى الثقافة السياسية اليسار
في حين الزعيم فرحات عباس تبنى الثقافة السياسية الفرنسية بحمله لشعارات .المنتشرة 

  . ، والجمهورية"الحرية، المساواة، واألخوة"الثورة الفرنسية
ياسية، وفي هذا فالزعيمان، هما نتاجا للمجتمع الرأسمالي في جانب من ثقافتهما الس

إذ الزعيم الحاج أحمد مصالي كان تكوينه السياسي مشبع بالثقافة البروليتاريا النضاليـة، 
وعمل على تجاوزعالقات الهيمنة التقليدية، ومن وصاية الزاوية الدرقاوية، خاصة فـي 
ظل سيطرة التفكير الوضعي التحرري الذي عاشته أوروبا، مما جعل من الصعب إعادة 

الهيمنة التقليدية، فعمل على إنتاج قيم سياسية جديدة، وما ساعده في ذلـك إنتاج عالقات 
فالطابع الديني للثقافة السياسية التي تلقاها الزعيم . هوإحتكاكه بالنقابات العمالية اليسارية

  الحاج أحمد مصالي في الزاوية الدرقاوية، لم تمنعه من إدماج األفكار السياسية الجديدة ،
  

________________  
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كسيادة الشعب،وإنتخاب الجمعية التأسيسية،وتأميم وسائل اإلنتاج،ومصادرة األراضــي 
وهي أفكارسياسية عرفت اإلنتشارفي فرنسا وفي الدول األوروبية،بفعل إنتصار .)1(الكبيرة

. الثورة البلشفية، واإلستغالل الذي عانته الشعوب األوروبية من الرأسمالية اإلمبرياليـة
  .لى إنتاج قيم سياسية جديدة خارج السياق اإلستعماري في الجزائرفعمل ع

ونفس األمربالنسبة للزعيم فرحات عباس،الذي هو نتاج إحدى الوسائل اإليديولوجية 
لفرنسا، فهونتاج مؤسسة المدرسة الفرنسية، وكذا النخبة الجزائرية والفرنسية المتمحورة 

ت على تحديث المجتمع الجزائري، وعلى وقد عمل. حول مؤسسات الجمهورية الفرنسية
  .تحريره من القيم التقليدية، وعلى تجسيد القطيعة مع الناضي

ودائما في هذا، عمال اإلثنين على تبني الثقافة السياسية والممارسات السياسيـــة 
المكتسبة، ومحاولة نقلها إلى المجتمع الجزائري الذي هومجتمع تقليدي، مما أدى إلــى 

إذ من الصعب نقل قيم مجتمع ما الثقافية والحضارية واإلجتماعية والسياسيــة  .األزمة
فهذا يشكل تحد وهـو . واإلقتصادية ومحاولة تطبيقها على مجتمع آخرمختلف عن األول

  .أمرمازال قائما في الجزائرولحد اليوم
أحمد  فالزعيم الحاج. -ولوبشيء من التفاوت-لقد تمسكا اإلثنين بتراثهما اإلسالمي

مصالي رغم إحتكاكه بالحزب الشيوعي الفرنسي، وبالمنظمات العمالية اليساريــــة، 
أنه إحتفظ بتقاليده وعاداته ودينه اإلسالمي، وحتى فـي َّوإستقراره في المهجربفرنسا، إال

لباسه بقشابيته والطربوش واللحية، وهي رموز لها داللتها ومعاني في الدراســــات 
كذلك األمربالنسبة للزعيم فرحات عباس،الذي رغم أنه درس في المدرسة و.السيميولوجية

الفرنسية وإحتكاكه بالنخبة اإلندماجية الجزائرية والفرنسية، ورغم إحتكاكه أيضا بالوسط 
 .أنه بقي متمسكا بأصوله وتقاليده اإلسالمية وبدينه اإلسالميَّاألوروبي، إال

في مختلف برامجهما السياسية مسألة إحياء الزعيمان الوطنيان أدرجا َّوفي هذا، فإن
فالزعيم الحاج أحمد . الثقافة الجزائرية، ولوأن هناك إختالف بينهما في المرجعية الثقافية

مصالي إعتبرمستقبل الدولة الجزائرية، وخاصة فيما يتعلق بنشرالتعليم الوطني على أنه 
تح على العلم والثقافات األجنبية، كما يرتبط بالتقاليد العربية اإلسالمية مع اإلرادة في التف

                                                           
(1)-Boutheina Cheriet,"The resilience of Algeria populisme",Middle East Report,USA,n 174,  
     January -february 1992,p.10. 
 
 



 - 331 -  

وأما الزعيم فرحات عباس الممثل للحركــة . هوالحال في الحضارة العربية اإلسالمية
العلمانية فقد طالب بالتمسك بالشخصية اإلسالمية، كما أكد كالهما على التعليم الحــر 

  . )1(واإلجباري
، ومختلف القوانين القمعية التي وقد إشتركا اإلثنين في معارضة النظام اإلستعماري

فالزعيم الحاج أحمد مصالي يؤكد في . سنها لصالح المعمرين على حساب الجزائريينَّتم
مختلف البرامج الحزبية على؛ إلغاء قانون اإلنديجينا، ومختلف القوانين اإلستثنائيـــة، 

عباس الذي أكد  وكذا بالنسبة للزعيم فرحات. والمطالبة بحرية الصحافة والرأي والتجمع
في مختلف مطالبه على إلغاء نفس القوانين السالفة الذكر، ومطالبته بالحرية بفهومهــا 

وإن كان مطلب الزعيم الحاج أحمد مصالي يندرج في إطارالتغيرالسياســـي .الواسع
  .  الجذري، وأما مطلب الزعيم فرحات عباس فيندرج ضمن التغيرالسياسي التدريجي

تين في أنهما جعل من تحريرالشعب الجزائري من النظـــــام وتلتقي الشخصي
اإلستعماري هدفهما األساسي، رغم إختالف الطرق والوسائل المتبعة والمستعملة فــي 

فالزعيم الحاج أحمدمصالي كان يهدف من نضاله السياسي إلى تحريرالشعب .تحقيق ذلك
زعيم فرحات عباس الذي كــان ونفس األمربالنسبة لل. الجزائري من اإلستعماروالقمع
إلى تحريرالجزائريين بشكــل - في بداية نضاله السياسي -يهدف من مطلبه اإلندماجي

يصبحون فيه مواطنين فرنسيين على غرارالمعمرين الفرنسيين واليهود في إطارمبـادئ 
 .ونفس األمرلما كان يطالب بسياسة اإلتحاد وتخليه عن اإلندمـاج. الجمهورية الفرنسية

ففي هذا فقد تبنى كال الزعيمان بعض الوظائف السياسية لليوتوبيا؛ كاإلحتجاج، وإدانـة 
     .)2(اإلستعمار، والظلم، والتفاوت

ولقد إلتقت الشخصيتين التاريخيتين في المطلب المتعلق بالحرية ولومن منظــور 
  اإلستقالل فالزعيم الحاج أحمدمصالي ركزطيلة فترة نضاله السياسي على مطلب.مختلف

  كمطلب أساسي وأولي، ونفس األمربالنسبة للزعيم فرحات عباس أثناء الحرب العالميـة 
  .الثانية وبعدها، وحتى إنتهاء الثورة حيث أصبح يركزعلى مطلب إستقالل الجزائر

                                                           
(1)-Jean Leca et Bruno Etienne,"La Politique culturelle de l'Algérie" dans Culture et sociéte 
     au Maghreb,op.cit.,pp..48-49. 

  ..34 ،صاملرجع السابق الذكر.حممد سبيال-  (2)
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وفي هذا، فقد إلتقا اإلثنان أثناء الحرب العالمية الثانية، حول بيان الشعب الجزائري 
، كخطة إرتيادية مزدوجـة (**)م1944وحركة أحباب البيان والحرية في ،(*)م1943فـي

العديد من األحداث الدولية في َّللزعيمين الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس،خاصة وأن
ففي تونــس . هاته الفترة أعطت دفعا جديدا للحركة الوطنية المغاربية، ومنها الجزائر

م، حيث إتخذ موقفا معاديـا 1942في Moncef Beyوصل إلى عرش الباي منصف الباي
 -ولو ظاهريا –Anthony Edenوفي إنكلترا تبني وزيرالخارجية أنطوني إدن. من فرنسا

وربما هذا بغرض ضرب وقبرالجامعــــة  ، )1(فكرة الوحدة العربية والقومية العربية
األطلسي من كماإنتشرت أيضا الدعاية حول الميثاق . م1924اإلسالمية نهائيا، بعد أزمة 

  .قبل إذاعة واشنطن وموسكولتحريرالمستعمرات
أما فرنسا، فقد كانت خاضعة لإلحتالل األلماني النازي، مما أدى بإنقسام الفرنسيين 

في حين الطرف اآلخر وقـف . أنفسهم، منهم من كان مؤيدا للجنرال ديغول في بريطانيا
ف بدأ الزعيم فرحات عبـــاس وفي هذه الظرو. بجانب الماريشال بيتان بفرنسا ذاتها

يتحرك سياسيا، فإتصل بالزعيم الحاج أحمد مصالي في إقامته الجبرية بقصرالبخـاري، 
  .فقررالزعيم الحاج أحمد مصالي مساندة حركة أحباب البيان والحرية.وطلب التعاون معه

ـــة وقدإعتبرهذا الحدث السياسي بمثابة منعرجا تاريخيا في الشعورالوطني بالنسبــ
أحباب البيان والحرية كتجمع لكل المناضلين الوطنيين َّكماإعتبر.)2(للبورجوازية الوطنية

  وهي جبهة كما يتصوروها بعــض. الجزائريين بدون تمييزطبقي أوفكروي أوسياسي
  وقد جسدت هذه الجبهة طموحات كــل.  (***)الذين كانوا مع فرحات عباسالمناضلين 

                                                           
  وقد تطرق البيــان. يعد البيان اجلزائري مبثابة أرضية سياسية قدما من خالهلا فرحات عباس، وممثل احلاج أمحد مصايل مطلب اإلستقالل - (*)

  " األهالــي"يربز وضعية  َّخاصة مع ظهور امليثاق األطلسي، مث لظروف احلرب العاملية الثانية، وما إتبعها من دعوات للتحرر واإلستقالل      
  لعقد مؤمتر يضم املنتخبني وكل اجلمعيات هبــدف"اجلزائريني، منها ما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلقوق السياسية واحلريات العامة، ليدعو       
  "لى العدالة واملساواةوضع نظام سياسي إقتصادي وإجتماعي ملسلمي اجلزائر ويكون مبين ع      

     .429.ص،املرجع السابق الذكرأمحد مالكي،  -           
  :ملزيد من املعلومات راجع -  (**)

348.  -.,pp.343op.cit1961,-Evolution politique de l'Afrique du Nord 1920Roger Letourneau,-
                                                                                             .,p.171    op.citPierre Rossignol,-(1) 

(2)-Daoud Akrouf,"Aux Origines du Front de Libération Nationale:les amis du manifeste et  
     de la liberté",D.E.S. Droit,Université d'Alger,1965,p.1.      

  .دوب، وحممود حكيمي كالسيد عبد القادر - (***)
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كبيرة على مستوى الجماهيرالجزائرية، كما خلقت في أوساط  الجزائريين، وخلقت آماال
خاصة وأنها إعتبرت بمثابة الحركة الوحيدة التي إنتشرت في كل . )1(المعمرين قلقا كبيرا

حركـة َّونظرا في إعتبارحزب الشعب الجزائري على أنه خارج القانون، فإن. الجزائر
وقد .)2(عي الوحيد للمجموعة اإلسالميةأحباب البيان والحرية إعتبرت بمثابة الحزب الشر

حدثت تنازالت من قبل الشخصيتين، فوافق الزعيم الحاج أحمد مصالي على إدراج فكرة 
الجمهورية المستقلة اإلتحادية مع فرنسا،وقال الزعيم الحاج أحمد مصالي للزعيم فرحات 

الجزائري   ،وقد أعطى أمرا لحزب الشعب"سوف نقوم بهذه المسيرة سويا وسنرى:"عباس
  .)3(باإلنضمام إليه، مما سمح ألعضاء هذا الحزب من الخروج من السرية

ورغم هذا، فلم يتنازل الزعيم الحاج أحمد مصالي عن تنظيمه الحزبي الخاص، وال 
وقد كان الزعيم الحاج أحمـد . عن برنامجه الخاص المتمركز حول اإلستقالل الوطني

إلى مواقفه، ولكنه لم ينجح نظرا إلختــالف مصالي يستهدف جذب األحزاب األخرى 
وبمقابل هذا تخلى الزعيم فرحات عباس .التنشئة السياسية للقادة ولظروف العمل السياسي

بوجود األمة الجزائرية، وهذا في حد ذاته مكسبا للتيارالوطني َّعن فكرة اإلندماج، وأقر
  .الثوري

ما تبنى الزعيم فرحات عبـاس وعليه، فقد أخذت القضية الجزائرية منعرجا آخر، ل
فعرفت الحركة الوطنية رواجا لــم . فكرة دولة جزائرية، بعدما نادى سابقا باإلندماج

تعرفه سابقا، خاصة مع تحقيق الوحدة بين اإلتجاه اإلصالحي المعتدل بقيادة الزعيــم 
ب إنتظره وهذا التقار. فرحات عباس،واإلتجاه الثوري بقيادة الزعيم  الحاج أحمد مصالي

م ، الذي منـح 1944مارس7وقد ردت فرنسا على هذا بأمر. السكان الجزائريين طويال
  .المواطنة الفرنسية لبعض الفئات من الجزائريين،والتي هي تكرارلمشروع بلوم فيوليت 

                                                           
  م، عل الساعــة 2004-1- 23مبرتله بالبليدة، يوم اجلمعة  يف لقاء خاصشهادة السيد عبد القادر دوب، أحد أصدقاء فرحات عباس، - (1)

  .التاسعة و النصف صباحا      
 .، املرجع السابق الذكرشهادة السيد حممود حكيمي-     

(2)-William B.Quandt, Andrew's J.Pierre,"Algeria's war on itself",Foreign Policy,USA,sum-  
    mer 1995,p.30. 

 :شهادة الزعيم فرحات عباس يف مذكرة - (3)
                        -Youcef Beghoul,op.cit.,p.187.                                                  
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 .)1(وهي إصالحات سياسية متأخرة بالنسبة للوطنيين الجزائريين 

الحلفاء في الحرب العالميــة من إنتصار وقد كان الوطنيون ينتظرون آماالكبيرة
فكانوا يأملون أفول النظام الكولونيالي، كما كانوا يتنظرون إعترافا من فرنســا . الثانية

والتي يجـب  )2(للخدمات التي قدموها أثناء الحرب، والتي تتجسد في اإلصالحات الكبيرة
وهو تحقيق اإلستقـالل، َّأال لقد كان لها نفس الهدف،. أن تتالءم مع طموحاتهم وآمالهم

فالزعيم الحاج أحمد مصالي تبنى العمل الثوري . ولكنهما يختلفان حول الطرق المستعملة
  .في حين الزعيم فرحات عباس تبنى العمل الشرعي اإلعتدالي

لقد كانت العالقة بين الزعيم الحاج أحمد مصالي والزعيم فرحات عباس عالقــة 
الثانية ، وهذا رغم الصراعات والتنافسات الحزبية من حيـن  طيبة منذ الحرب العالمية

وقد رفض الزعيم فرحات عباس المشاركة في لجنة مناقشة اإلصالحات التــي . آلخر
عينها الحاكم العام في الجزائربيرتون، كرد على مطلب البيان، طالما لم يطلق ســراح 

الزعيم م فرحات عباس بعد وضع ونفس السلوك إتبعه الزعي. الزعيم الحاج أحمد مصالي
وهذا يدل علــى أن . )3(م1946الحاج أحمد مصالي تحت اإلقامة الجبرية ببرازفيل في

  .الزعيم فرحات عباس له صفة وسلوك رجل الدولة المتحضر
وكان ينظر كال من الزعيمين الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس للوطنيــــة 

. )4(،ولتحول التشكيلة اإلجتماعية الموجودة سابقالجزائرية على أنها مسارثوري للتحول
فتبدوالوطنية على أنها مسارمصمم لرفض وتجاوز الوضع القائم، وهذه الوطنية تطورت 

  .)5(اإلقتصادية -وفقا للتحوالت التي مست البتى اإلجتماعية
لقدركزكالهماعلى تبني مبدأ التعددية السياسية كمبدألمعارضة النظام اإلستعماري   

فالزعيم الحاج أحمد مصالي إهتم كثيرا بالمطلب المتعلق بضرورة تعـدد . اإلستبداديو
فعارض الموقف السياسي الفرنسي . األفكارواإلعتراف باآلخرين وبالرأي السياسي لآلخر

نفس األمربالنسبة للزعيم فرحات عبــاس . القمعي، وكذا تمثيل كل للسكان الجزائريين
                                                           

(1)-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie,op.cit.,p.16.    
(2)-Boukhalfa Amazit,op.cit.,p.15.                                           
(3)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,pp..60-61 
(4)-Sakina Demia,op.cit.,p.16. 
(5)-Ibid.,p.29.  
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سية الديمقراطية والتعددية التي قضاها في المندوبية المالية وفـي الذي تأثربالتجربة السيا
  البرلمان الفرنسي، وكذا إحتكاكه بالنخبة السياسية الفرنسية ، فأصبح يلح على ضـرورة

  .إقرارالتعددية السياسية الحزبية والفكرية دون قمع أومصادرة
. زائراإلستقــالل معارضتهماالسياسية إستمرت حتى إلى فترة ما بعد نيل الجَّإن

فالزعيم الحاج أحمد مصالي رفض نظام الحكم الجزائري وإعتبره أنه إستسلم لمبـادىء 
ونفس األمربالنسبة للزعيم فرحــات . كما رفض النخبة التي تولت الحكم. إتفاقية إيفيان

عباس الذي رفض نظام الحكم الجزائري وقيادته، حتى وإن شارك سياسيا في فتـــرة 
، )البرلمان(جدا في الحكم، بحكم أنه ترأس أول جمعية وطنية في الجزائرالمستقلةقصيرة 

أنه رفض الممارسات غيرالديمقراطية المتخذة بعد اإلستقالل والمتعلقة بإعـداد أول  َّإال
فضال عن جمع أول رئيس جمهورية جزائرية لوظيفة رئيــس . دستورللجزائرالمستقلة

، إذ كان يطمح للجمع بين الوظائف التنفيذية، مع تهميشـه الحكومة وإقالة وزيرالداخلية
  .للبرلمان ومنعه من أن يلعب دوره، حيث أصبح أداة في يد السلطة التنفيذية

إن مواقفهماالسياسية هذه،جعلتهم يتعرضون لإلقصاء والتهميش من الحياة السياسية،  
اج أحمد مصالي أبعد مـن فالزعيم الح. وهذا في ظل منع المعارضة السياسية وإحتوائها

األمرظهرغير َّأن َّإال. الحياة السياسية وأتهم بالخيانة إزاء الجزائر، وكونه مناوئا للثورة
أما بالنسبة للزعيم فرحات عباس، فهوكذلك أقصي من الحياة السياسية، وأتهم بأنه . ذلك

الجديد للجزائر  يمثل الطبقة البورجوازية، ويمثل تيارا رجعيا ال يتالءم والوضع السياسي
  .المستقلة

ومن المفارقات العجيبة هوتهميش القادة األوائل في الحركة الوطنية الجزائرية أثناء 
  .      اإلستقالل، مما دفع ببعضهم على أن يواصلوا معارضتهم إلى آخررمق من حياتهم

يعـود  -بما فيهم الزعيمين الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس –إقصاء هؤالءَّإن
  .سا إلى إستبعاد أن ينافسوا النخبة الحاكمة حول المشروعية الثوريةأسا
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  :أوجه اإلختالف بين الزعيمين -
  

بالرجوع إلى النشأة العائلية والتعليمية والسياسية لكل من الزعيم الحاج أحمـــد 
ولوأنهما يشتركـان . هناك إختالفات كبيرة بين الرجلينَّمصالي وفرحات عباس، نجد أن

  .إرتباطهم بالجزائرفي 
ففيما يخص النشأة العائلية للزعيم الحاج أحمد مصالي، فقد نشأ ضمن عائلة فقيـرة 

ولكن شهرتها ليست على غرارشهرة عائلة فرحات . وعريقة وحضرية في مدينة تلمسان
وعليه فقد نشأ الحاج أحمـــد . ولقد عانت من طغيان وقمع اإلستعمارالفرنسي. عباس

عائلته كانت َّاسية وصعبة على غرارغالبية الشعب الجزائري، خاصة وأنمصالي حياة ق
ونظرا لكون هذاالمردود . تعتمد في عيشهاعلى ما تتحصل عليه من األرض التي تمتلكها

اليكفي لتوفيرحاجات العائلة األساسية، فقد لجأ والده لبيع قوة عمله كحارس في أحــد 
انه الحاج أحمد مصالي في فترة الصغرعلــى وهذا ما يدل على الفقرالذي ع. المتاجر

كما نشأ أيضـا  . غرارغالبية معظم سكان الجزائر، وقد زادته هذه إحساسا ووعيا سياسيا
الزعيم الحاج أحمد مصالي في إطارعائلة محافظة ومتشبعة بالقيم العربية واإلسالميـة، 

ت صداها لدى الرجــل وهي قيم وجد. الوالد كان حارسا للزاوية الدرقاويةَّخاصة وأن
  .بتبنيه لبعض القيم والمفردات الدينية

وفضال عن هذا وذاك، فقد ترعرع الحاج أحمد مصالي في مدينة تلمسان، ففي هذا 
نشأ من الزاوية اإلجتماعية في المدينة كمركزللتمدن من ناحية، واإلحتكاك باألجنبي من 

أحمد مصالي كان لها تأثيرا كبيرا علـى  فهذه النشأة البسيطة والفقيرة للحاج. ناحية ثانية
  .توجهه السياسي

أما الزعيم فرحات عباس، فقد نشأ ضمن عائلة ريفية ميسورة الحال، فكانت عائلته 
تملك أراضي كبيرة إشتراها أبوه، مما سمح له في أن تكون له مكانةفي السلم اإلجتماعي 

أجراء في األراضي بعد تقسيـم مقارنة بالجزائريين اآلخرين، الذين أصبحوا خماسين و
  الباشاغـا،َّهذا وخاصة وأن والده تولى وظيفة القايد،ثم.أراضي القبائل في منطقة جيجل

_______________  
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وكان لهــذا . لذا تحالف مع اإلستعمار. وكان يتعاون مع اإلدارة الفرنسية بفعل وظيفته
فالطفولة . على العالم الخارجيتأثيرعلى عائلة الزعيم فرحات عباس التي كانت متفتحة 

المريحة التي عاشها الزعيم فرحات عباس جعلته يتبنىمستقبال موقفا سياسيا مغايرا تماما 
الزعيم الحاج أحمد مصالي،ولكنه في نفس الوقت رغم هذه البحبوحة التي قضاها مــع 

من المصـادرة  فكان يشعر بآالمهم. أنه كان دائما حساسا لمعاناة الجزائريينَّعائلته، إال
والفقروالعنف السياسي المسلط عليهم، كما كان متمسكا بالقيم اإلسالمية التي حرصــت 
عائلته على تعليمها إياه من ناحية، وعلى توضيح له ماعانته عائلته من إضطهاد وقمـع 
وإستالب من قبل اإلحتالل الفرنسي أثناء مرحلة التوسع في الشرق الجزائري، وأثنـاء 

وقد قضى الزعيم فرحات عباس مرحلة طفولته في الريف الجزائري، . ة المقرانيإنتفاض
  .في إحدى قرى مدينة الطاهيربجيجل، مما جعله يتمسك بعادات وتقاليد الريف

 َّالتنشئة اإلجتماعية العائلية القاسية للزعيم الحاج أحمد مصالي جعلته يعتبـرأنَّإن
التنشأة اإلجتماعيــة َّفي حين أن. بالثورةبلده محتال ويجب أن يتحررمن طرفها، ولو 

للزعيم فرحات عباس جعلته يتبنى مستقبال موقفا مسالمـــا  -نسبيا –العائلية السعيدة
  .ومعتدال من فرنسا

فالزعيم الحاج أحمــد . بينهما فرقا شاسعاَّأما من ناحية التكوين التعليمي، فنجدأن
المدرسة الفرنسية، حيث تعلم مــن مصالي زاول لمدة قصيرة من الزمن تعليمه في 

عدم إحتكاكه طويال َّويالحظ أن. خاللها بعض قواعد اللغة الفرنسية؛ كالحروف والنطق 
. بالمدرسة الفرنسية يعود إلى فقرعائلته، ولهذا لجأ إلى بيع قوة عمله لمساعدة عائلتــه

ها اللغة العربية،وقراءة ولكن هذا لم يمنعه من التردد على الزاوية الدرقاوية، التي تعلم في
القرآن الكريم من ناحية، وغرس روح المقاومة ضد اإلستعماراألجنبي المسيحي كفرض 

وهي قيم إستعملها كموارد سياسية أوال في تعبئة العمـــال . عين على كل مسلم حر
المهاجرين الذين كانوا يعانون من مصادرة األراضي، واإلستيالب والعنف الثقافـــي، 

وثانيا في تعبئة الجماهيرالتي تعاني من إنعكاسات األزمة اإلقتصادية .قر،وآالم الغربةوالف
  .في الثالثينيات من القرن الماضي

_______________  
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الزاوية الدرقاوية كان لها تأثيرا كبيرا في التربية السياسية للزعيم  الحاج َّالشك أن
ي من خالل تبنيه البعد الدينــي أحمد مصالي، وهوما يبرزخصوصا في مستقبله السياس

  .والجهادي في بعض خطبه السياسية، والتأكيد على المجموعة اإلسالمية
أما الزعيم فرحات عباس، فبدأ تعليمه في المدرسة القرآنية في قريته لمدة قصيـرة 

فقرأ وتعلم فيها اللغة العربية، وبعض سـور . من الزمن، قبل دخوله المدرسة الفرنسية
إنتقل بين مختلف أطوارالتعليم َّوبعدها دخل المدرسة الفرنسية، ثم. رآن  الكريممن الق

وخاللها تعلم الزعيم فرحات عباس القيم . إلى أن نال شهادة الصيدلة من جامعة الجزائر
كالديمقراطية، والجمهورية، ومبادئ الثورة الفرنسية المتمثلة : السياسية الفرنسية والغربية

اواة واألخوة من ناحية، ودراسة حضارتها، والتفتح عليها من ناحيـة في الحرية، والمس
وفي هـذا . كل هذا رسخ فيه قيما سياسية جعلت منه إنسانا جديدا ثقافيا وحضاريا. ثانية

فرحات الزعيم َّأن Gilbert Meynierالصدد يعتبرالباحث والمؤرخ الفرنسي جيلبيرمينيي
 .)1(فرنسيةعباس كان النموذج المفرنس للمدرسة ال

لذا، فإذا كان الزعيم الحاج أحمد مصالي قدتأثربالقيم الدينية اإلسالمية التي إستمدها       
من الثقافة العربية اإلسالمية، فإن الزعيم فرحات عباس تأثربدوره بقيم الجمهوريــة 

لزاوية وعليه فا. الفرنسية وفي مطالبها المتعلقة بالحرية والديمقراطية والمساواة واألخوة
الدينية كان لها تأثيرعلى شخصية الزعيم الحاج أحمد مصالي، والذي يختلف عن تأثيـر 

  .المدرسة الفرنسية بمختلف أطوارهاعلى الزعيم فرحات عباس
الزعيـم َّفنجد أن. أما عن بلورة الوعي السياسي لديهما، فكالهما له ثقافته السياسية

ناك، إذ الفقرالذي عانه مع عائلته في مدينة الحاج أحمد مصالي هاجرإلى فرنسا للعمل ه
تلمسان، والبطالة في الجزائر، بسبب غياب قاعدة صناعية متينة تمتص اليدالعاملـــة 
البطالة، وكذا األزمة اإلقتصادية التي عرفتها الجزائرفي بداية العشرينيات، فضال عن ما 

ئر،أثناء فترة الخدمـــة أدركه من حرية ورخاء إقتصادي ووفرة العمل مقارنة بالجزا
  العسكرية اإلجبارية، جعله يقررالهجرة إلى فرنسا لكي يحسن من الوضعية اإلقتصاديـة 

                                                           
(1)-Gilbert Meynier,Histoire intérieure de FLN 1954-1962,op.cit.,p.48. 
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تتحصل على الترقية اإلجتماعية في السلم اإلجتماعـــي َّلعائلته، ومن ثمواإلجتماعية 
ا مـن فباع قوة عمله بإنتقاله من مهنة ألخرى بفرنسا، وتمكن خالله. للمجتمع الجزائري

اإلحتكاك بالنقابات العمالية اليسارية كاإلتحادية العامة للعمل الموحدة،وبالحزب الشيوعي 
الفرنسي،فتعرف على العديد من الجزائريين اآلخرين،وعلى الشخصيات الثورية العالمية؛ 

  .كهوشي منه، وخيرالدين الشاذلي، وسوكارنو
ب المهارات التنظيمية، فــراح لقد سمح له إحتكاكه بالمنظمات اليسارية من إكتسا

بحسه الثوري يركزعلى وضع حد للنظام السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي القائـــم 
البديل يكمن في وضع حد للنظام َّوكان يتصورأن. وإستبداله بآخريتالءم وطموحات شعبه

لذا فالزعيم الحاج أحمد مصالي عرف كيف يوظف البعد الجهادي الدينـي . اإلستعماري
فكـان . في مساره النضالي والثوري،ألنه هوالوحيد الذي سيؤدي إلى اإلستقالل والحرية

يعتقد أنه البد من تحسيس الجزائريين المهاجرين بأخطاراإلستعمارالفرنسي، فعمل علـى 
توظيف الرأس المال الثقافي السياسي الثوري الذي إكتسبه في النقابة العمالية في تعبئـة 

زعلى المفردات المؤثرة؛ كمكافحة األمبريالية، ووضع حد إلستغـــالل العمال، بالتركي
  .العمال من قبل الرأسماليين

تأثركثيـــرا  -وبعدها -أما عن الزعيم  فرحات عباس، فأثناء دراسته الجامعية
هذا اإلتجاه السياسي الذي يضم في صفوفه أفرادا من الجزائرييـــن . بجماعة النخبة

.    الفئة البورجوازية الريفية والحضارية المتفتحةعلى الحضارة الفرنسيةالبورجوازيين،أي 
  . وكانت تطمح إلى إدماج المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي

وبجانب هذا، إحتك بإتحادية المنتخبين لقسنطينة، والتي تعد إستمرارية لجماعــة 
فتبنى الزعيم  . دماجالنخبة من حيث المطالب، وخصوصا حول مطلبي التمثيل واإلن

فرحات عباس إتجاها إصالحيا وفقا للشرعية القانونية، في إطارالجمهورية الفرنسيــة، 
وبالتالي رفض رفضا قاطعا الخروج على فرنسا، بل وإعتمد على سياسة التــدرج أو 

  .الخطوات لتحقيق حلم اإلندماجية في األمة الفرنسية
  فالزعيم الحاج. في العمل الممارس من كالهماباإلضافة إلى ذلك، أن هناك إختالفا 

________________  
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أحمد مصالي، الذي كان مهاجرا، حيث تولى مهنة عامل بسيط، وتاجرمتجول، وربمـا 
هذا لمعايشته آالم وآمال شعبه المحروم من رغد العيش من ناحية، وإلقصائه وتهميشـه 

  .       من السلم اإلجتماعي من ناحية ثانية
حين الزعيم فرحات عباس، بقي في الجزائر نظرا للحياة الميسورة لعائلتــه، في 

والتي تمكنت من أن تندمج في حياة النظام اإلستعماري، حتى وإن إستفادت بالقليل مـن 
مزاياه، مما جعلها توفرالفرصة للزعيم فرحات عباس في أن يكون طبيبا صيدليا فــي 

  .مدينة سطيف
فالزعيم .تك بها كالهما تختلفان وتتبينان في الوسط اإلجتماعيوحتى الفئات التي إح

في حين الزعيـم . الحاج أحمد مصالي إحتك بالعمال وأفراد طبقة البروليتاريا في فرنسا
  .فرحات عباس إحتك بأفراد البورجوازية واألرستقراطية الحضرية والريفية في الجزائر

ها الرجلين، فهي كذلك ال تختلف عــن وبالرجوع إلى البيئة السياسية التي نشأ في
فالزعيم الحاج أحمد مصالي نشأ بفرنسا، حيث كان المهاجرون يتمتعون . النشأة التعليمية

فكانت لهم بعض الحقوق فــي . بحرية واسعة مقارنة بالجزائريين المتواجدين بالجزائر
ى غرار الفرنسييـن التعبيرالسياسي واإلنتماء للجمعيات،ومختلف النقابات واألحزاب، عل

  وهذا ماجعل الزعيم الحاج أحمدمصالي يعبرصراحة عن موقفه الثوري الجذري.األحرار

في حين الزعيم فرحات عباس نشأ في الجزائر،حيث الجزائريين كانوا يخضعـون 
لقانون األنديجينا ولمختلف القوانين اإلستثنائية، التي تجعلهم ال يستطيعون التعبيربحريـة 

م وأفكارهم، فيمنع عليهم المشاركة في الحياة السياسية بصفة واسعة ومطلقـة، عن آرائه
بفعل ضغط المعمرين الذين رفضوا تقديم تنازالت سواء في الحقوق السياسية، أوفــي 

ففي هـذا، . المساواة، ناهيك عن إستعمال األجهزة القمعية للدولة؛ من قمع وسجن ونفي
مساواة بين السكان الجزائريين والفرنسيين كان جـزاءه فاألميرخالد بمجرد أن طالب بال

النفي،ونفس األمربالنسبة للزعيم الحاج أحمدمصالي بعدما نقل نشاطه السياسي والنضالي  
األيام التي قضاها في التشريــد َّمن فرنساإلى الجزائر، فأصبح منزله السجن، حتى أن

  .والمعتقالت تفوق حياته العادية
____________  
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ي هذا، فحسب الزعيم فرحات عباس فإنه لما تعرف بالزعيم الحاج أحمد مصالي  وف
. رؤيته مع رؤية الزعيم الحاج أحمد مصالي مختلفـةَّم،إعتبرأن1930بباريس في عام 

فالزعيم الحاج أحمد مصالي كان ينظرللجزائرمن خالل الجوالسياسي والمحيط فـــي 
يات في باريس، فحسب بلقاسم صديقي، زميل باريس، وفي ظل القوانين التي تحمي الحر

: الزعيم فرحات عباس،فإن الشيخ عبد الحميد بن باديس قال للزعيم الحاج أحمد مصالي
النضال الحقيقي هو في الجزائر، أين يوجد قمع المعمرين، وليس في شارع الشابيل "

Boulevard de la Chapelle")1( .ئرفي إطارالدوار، أما الزعيم فرحات عباس فكان ينظرللجزا
وفي إطارالبلديات المختلطة وأقاليم الجنوب، وكان يأخذ في الحسبان ثقل القوانيــــن 

الحاج أحمد مصالي كان ينظرإلى موضوع المستعمرات على الزعيم  َّكماأن. اإلستثنائية
أماالزعيم فرحات عباس . أنها يمكن أن تتحررمن خالل العمل والنشاط في باريس ذاتها

اإلهتمام واإلنشغال بالجماهيرالجزائرية يتم من خــالل َّله رأي مخالف، فإعتبرأنفكان 
البقاء في وسطها والدفاع عنها ضد الظلم والقمع، مع توجيهها وتنشيطها وتربيتها خطوة 

نصبح أحرارا مع إدماج العلــم َّبخطوة مما يمكننا من القضاء على العراقيل ومن ثم
تبرالزعيم فرحات عباس أنه إذا تمكنت وتوصلت الجماهيــر كماإع. والتقنية األوروبية

الجزائرية من كسرحاجزالقوانين اإلستثنائية، وخضعت للقانون العام،وفتح لها باب التعليم 
مــع َّوالوظيف العمومي، فإنها ستعرف التقدم والتطوربنفس الدرجة والسرعة مع ما تم

لكنه سيوفرميزة أنه أقل خطرا علــى وهذا الطريق هوطويل و. اليهود بعد قراركريميو
هذا التصورللزعيم فرحـات َّإن.)2(الفالحين الذين دفعوا ثقال كبيرا مع اإلستعمار الفرنسي

عباس،يعود للجروحات التي تركها اإلستعمارالفرنسي،بسبب شتى أنواع العنف الممارس 
  .على منطقته وعلى أجداده سابقا

فالزعيم . ح السياسي للشخصيتين الوطنيتينهناك إختالف في الطرَّمن هذا، نجدأن
طرحا وطنيــا  -من خالل حزبه-الحاج أحمد مصالي كان طرحه السياسي والفكروي

أما الزعيم فرحات عباس فكان طرحه السياسي إصالحي إعتدالـــي . إستقالليا ثوريا
ة شرف وفي هذا ترى الباحثة فهيم .إندماجي إتحادي إستقاللي في ظل التعاون مع فرنسا

                                                           
  .الذكر السابق املرجع صديقي، بلقاسم مع مقابلة يف-  (1)

(2)-Ferhat Abbas, Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.60.   
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الراديكالية تتضمن معان يسارية تؤمن بالتغييرعن طريق الثورة، في حيــن َّالدين، أن
التي تجد جذورها في النظريات الرأسمالية حول التطور "اللحاق"يؤمن الليبراليون بنظرية 

   .)1(التدريجي ضمن أفق الرأسمالية
ائري تتواله بجانب هذا،فقد ركزالزعيم الحاج أحمد مصالي على وضع دستور جز

في حين الزعيم فرحات .جمعية تأسيسية مستقلة،تنتخب عن طريق اإلقتراع العام المباشر
  . عباس فضل العمل في اإلطارالفرنسي

كما أن الزعيم الحاج أحمد مصالي ركزعلى مطلب برلمان جزائري مستقل ممثال  
طالب بالتمثيـل  للجزائريين بصفة متساوية، والعكس بالنسبة للزعيم فرحات عباس الذي

  .في البرلمان الفرنسي
وإذا كان موقف الزعيم الحاج أحمد مصالي ثابتا من مسألة اإلستقالل الوطنـــي 
والحرية، فاألمرعند زميله الزعيم فرحات عباس، تميزبالتغير فبدأ باإلندماج وإنتهــى 

  .باإلستقالل في ظل حزب جبهة التحريرالوطني
هذا َّألن. د مصالي قد طالب بإنفصال الجزائرعن فرنساوإذا كان الزعيم الحاج أحم

  . األخيربلد محتل، ويجب مقاومته بكل الطرق الممكنة حتى يتحقق اإلستقالل والحريــة
في بدايـة َّحيث أنكر. الجزائربأنها جزء اليتجزأ من فرنساَّفالزعيم فرحات عباس إعتبر

باإلتحاد بين فرنسا والجزائــر،  أصبح يطالبَّحياته السياسية وجوداألمة الجزائرية، ثم
  . وأخيرا أصبح يركزعلى اإلستقالل الوطني

وفضال عن هذا وذاك، كان مطلب الزعيم الحاج أحمد مصالي مطلبا شعبيا مرتكزا 
في حين يأتي الجانب اإلقتصادي .على الجانب السياسي أوال،الذي يعد األساس من منطلقه

فحسب الزعيم الحــاج . كان طرحه شامال للقضيةوإن . واإلجتماعي في المرتبة الثانية
أحمد مصالي، فبدون اإلستقالل وسيادة الشعب الجزائري، اليمكن وضع حد لإلستيـالب 
الثقافي الفرنسي وال إعادة اإلعتبارللدين اإلسالمي واللغة العربية، وبعث الحضـــارة 

إلقتصادي وللفقــر، دون والثقافة للمجتمع الجزائري، والتعليم، ووضع حد لإلستغالل ا
فهويعتبراإلستقالل السياسي لوحده اليكفي بل البـد أن  َّومن ثم .تحقيق إستقالل الجزائر

يكون متبوعا بمختلف أنواع اإلستقالل الثقافي واإلقتصادي، بشكل يقضي من تبعية الذات 
                                                           

  .53 ،صاملرجع السابق الذكرفهيمة شرف الدين، -  (1)
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األوروبي التمركز"وبالتالي اإلبتعاد عن ما يسمسيه سمير أمين ب.لألخرالفرنسي والغربي
  . )1("المعكوس

 - األساس يرتكزعلى اإلصالح اإلقتصـــاديَّأما الزعيم فرحات عباس فيرى أن
الزعيم فرحات عبــاس َّاإلجتماعي، الذي يؤدي بدوره إلى اإلصالح السياسي ، أي أن

الشعب الجزائري هوبحاجة إلى المدرسة، والمستشفى، والطريق، والعمل، بشكل َّيرى أن
 َّومن ثــم. أوضاعهم مما يجعلهم مؤهلين للتمتع بالمواطنة الفرنسية يؤدي إلى تحسين

يكتسبون حقوقا وواجبات، تسمح لهم بالمشاركة السياسية الكاملة في مختلف المؤسسـات 
وهذا ما لـم . السياسية، كالجمعية التأسيسية والجمعية الوطنية والمجالس العامة والمحلية

فبتركيز الزعيم فرحات عباس على الجانب اإلقتصادي .يتحقق في عهد اإلحتالل الفرنسي
الذي يرى أن األولوية يجب أن تعطى  Habermas Jurgenفهو يلتقي مع يورقن أبرماس
  . )2(لإلقتصاد الذي يرافق العقالنية

ودائما ضمن هذا، فالزعيم الحاج أحمد مصالي يرفض الليبرالية والفردانية، وهـو 
اليسارية؛ كاإلصالح الزراعي، والملكية الجماعية، وهذا يعود يتبنى أكثر للقيم السياسية 

أساسا للثقافة السياسية التي إكتسبها أثناء إحتكاكه بالتقابات العمالية اليسارية، وبالحـزب 
وبالعكس فالزعيم فرحات عباس يعد من دعاة الليبرالية والفردانيـة . الشيوعي الفرنسي

  .ية الغربية ، بفعل إحتكاكه بالمدرسة الفرنسية والنخبةوهذا لتشبعه  بقيم الحضارة الفرنس
الحاج أحمد مصالي تطرق لمسألتي اإلصالح الزراعي َّوفي البرنامج دائما، نجد أن

والتصنيع كتعبيرعن طموحات الجماهير الجزائرية المحرومة، وكتعبيرعن التوجهــات 
قاها، وكذا للمعاناة التي عرفتهـا اليسارية اإلشتراكية، وهذا بفعل التنشئة السياسية التي تل

وهاتين المسألتين، أي اإلصالح الزراعي والتصنيع، تعدان من إحدى . الفئات التي يمثلها
مقومات الدولة الجزائرية المستقلة، وشكلتا  الحقا رهانات سياسية وإقتصادية للجزائـر 

إلقتصاديــة في حين الزعيم فرحات عباس تطرق فقط لإلصالح األوضاع ا. المستقلة
وإن تطرق لإلصالح الزراعي الحقا . واإلجتماعية، ولم يكن له مشروع متعلق بالتصنيع

م، 1941في  Pétainمع تغييرإتجاهه السياسي، وهو ماتجلى في الرسالة التي بعثها لبيتان

                                                           
  .140-139 ص،1992موفم للنشر،:،اجلزائرحنونظرية الثقافة:التمركز األورويبمسريأمني،- (1)

(2)-Deborah Cook,op.cit.,p.16. 
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م حيث طلب بالقيام بثورة زراعية لصالح 1943وكذا في بيان الشعب الجزائري في عام 
  .الفالحين
فالزعيم الحـاج . هناك إختالفا واضحا في الوسائل المعتمدة من كالهماَّما نجد أنك

أحمدمصالي كان يعتمد على الوسائل الثورية كوسيلة للتغيرالسياسي،بما في ذلك إستخدام 
العنف المسلح، والعمل في إطارالالشرعية،كما هوالحال مع حزب الشعب الجزائري بعد 

م، ومع تأسيس حركة إنتصـــار 1946م إلى عام1945عام الحرب العالمية الثانية من
فتبنـى . بطريقة سرية (*)الحريات الديمقراطية في إطارالشرعية، ومع المنظمة الخاصة

  .العمل المسلح كخيار
أما الزعيم فرحات عباس فكان يؤمن في عمله السياسي بالوسائل السلمية لتحقيـق 

العمل بالحقوق الشرعية والقانون ونبذ العنـف ولهذا نجده حريصا على . التغيرالسياسي
  .ضد فرنسا وكذلك الجزائريين
الزعيم الحاج أحمد مصالي كان يريد تحقيق كل شيء دفعـة َّوالمفترق اآلخرهوأن

في حين الزعيم فرحات عباس كان يعتمد علـى . واحدة ولوكلف ذلك تضحيات جسيمة
يكة عن خطاب لفرحات عباس فـي فيقول في هذا المناضل جلول مال. سياسة المراحل

ليس هناك فرق بيني وبين حركة إنتصارالحريـات :" مدينة البليدة في أواخراألربعينيات
- الديمقراطية، ولكن اإلختالف بيننا هوأنا كصيدلي لما أشرب الدواء، أشربه صباحــا

وكأنه  ،)1("مساءا، في حين أن حركة إنتصارالحريات الديمقراطية تريد شربه مرة واحدة
  . يصف الطريق الثوري بالعملية اإلنتحارية

. كما نجداإلفتراق بين الرجلين يكمن في طبيعة المرجعيات الثقافية السياسية ذاتهـا
فالزعيم الحاج أحمد مصالي إنطلق من البعد الحضاري العربي اإلسالمي وإعتبـــره 

وفي اإلنتماء للتيـار "  المبادئ اإلسالمية"فوجد مرجعيته في. مرجعية في تحقيق الذات
إلى جزائرمستقلة في ظــل  -وفي بداية العشرينات -ولذا كان يدعو صراحة .الثوري

" جزائرجزائريـــة"أما الزعيم فرحات عباس فكان يدعوإلى. الوحدة العربية اإلسالمية
                                                           

  م، إثر حادثة خيــــاري1950ارسم18م، نواة جيش التحرير الوطين، مت إكتشافها يف 1947تعد املنظمة اخلاصة اليت تأسست يف -  (*)
  .  وكان يترأسها حممد بلوزداد، مث آيت أمحد، فأمحد بن بلة. عبد القادر املدعو رحيم     
  .م، على الساعة التاسعة ليال2005- 3-11،يوم اجلمعةالتلفزة اجلزائرية، "يف حصة وقفات وحوار "جلول ماليكة،-  (1)
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حيين، الجزائريين المسلمين،والمسي" األهالي"تكون متفتحة على اإلثنيات الدينية الثالثة؛أي 
  .ودعا للتعايش بين الديانات الثالثة؛ اإلسالم، واليهودية، والمسيحيــة. واألقلية اليهودية

فالزعيم فرحات عباس كان مؤيدا إلندماج األوروبيين مع .أي بالمعنى السياسي والقانوني
ووجــد . )1(الشعب الجزائري، وكان وفيا لمبادئه الالئكية، ومتفتحا على العالم الخارجي

، وعبرعن إنتمائه إلى التيار الليبرالي ورفضه للتيار "فلسفة األنوار"رجعيته في مبادئ م
ولكن رغم تفتح فرحات عباس على اإلثنيات والديانات األخرى، فقد بقـــي . الثوري

متمسكا بدينه اإلسالمي، على األقل من حيث سلوكه الشخصي كما يشهد عليه الكثيرمن 
  .المناضلين

يم الحاج أحمد مصالي كان ينظرلألمة الجزائرية في اإلطارالعربـي ومن ثم فالزع
في حين الزعيم فرحات . اإلسالمي وهي مرتبطة بالماضي، وإكتملت لألبد وبصفة نهائية

عباس، يرى أن األمة الجزائرية لم تكتمل بعد، وهي تتشكل من المسلمين والمسيحييـن 
  .واليهود

ربط الجنسية بالدين وهي مقتصرة فقط علـى كما أن الزعيم الحاج أحمد مصالي ي
  . أما فرحات عباس، فهويرى على أنها غيرمرتبطة بالدين. الجزائريين المسلمين

ودائما فيما يتعلق بالمرجعية الثقافية السياسية، فإن الزعيم الحاج أحمد مصالي الذي 
دولــة قد كانت له رؤية خاصة ل. يعبربصدق عن الطرح الحضاري العربي اإلسالمي

   Cliveشوفيلد.ش.وكما يرى األستاذ كليف. الخالفة إنطالقا من التراث السياسي اإلسالمي

Schofield ، شوفيلد.واألستاذ ريتشارد ن Richard N.Schofield  فهويستبدل اإلقليـــم
، وحق الدولة في إستعمال العنف الشرعي مرتبط بالشريعة في حـد Communityباألمة
د الزعيم الحاج أحمد مصالي بطرحه على الدولة العصرية العلمانيـــة لقد ر. )2(ذاتها

وفي الطرح العربي اإلسالمي تكون قاعدة . على علمنة األفكارللتنظيم السياسيالمرتكزة 
والمهمة الرئيسيـة . دولة الخالفة إيديولوجية أوال وثانيا سياسية، وهي مرتبطة باألرض

فـي  –والدولة هي كوحدة . وليست الدولة في حد ذاتها للدولة هي الدفاع وحماية العقيدة
، وككل يجمع العالم اإلسالمي والذي يجب أن يشكل وحدة سياسيــــة -الدين والدولة

                                                           
(1)-Mohamed Harbi, "Culture,politique et conflits",op.cit.,p.165. 
(2)-Clive H.Schofield and Richard N.Schofield, The Middle East and North Africa: world   
     boundaries,volume 2,number III,New York:Routledge,1994,p.4. 
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وعادة ماالمجتمع يخضع للمؤسسات السياسية التي تستمد تعاليمها وقواعدها ". األمة"هي
  .من اإلسالم، وهذه األمة تكون تحت قيادة الخليفة

لزعيم فرحات عباس، فكانت له نظرة غربيـة عصرية للدولة، على أســاس أماا
التصورالفيبري، نسبة إلى ماكس فيبر، حيث يرى أن األفراد يوجدون في إقليم وفقــا 

 Max Weberلحدود محددة، وبنيات إدارية تمنح لها الوسائل التي يعبرعنها ماكس فيبـر
  .)1(بإحتكارالعنف الشرعي على اإلقليم

الزعيم الحاج أحمد مصالي كان تصوره للدولة في المجال العربي اإلسالمي، أين ف
في حين الزعيم فرحــات . )2(تكون وظيفتها األولى تتمثل في التشريع وفقا للقيم الدينية

  .عباس تصور الدولة في المجال الثقافي والسياسي الجزائري وبالتعاون مع فرنسا
فالزعيم الحاج أحمد مصالي ذي الطـرح . للدولةكما يختلف اإلثنان في تصورهما 

الوطني العربي والطرح الشعبوي،فهم الظاهرة اإلستعمارية بعيدا عن الدوافع اإلقتصادية 
أما الزعيم فرحات عباس الممثل للنخبة وللفئة . وبغيرمعزل عن إستمرارالحرب الصليبية

فالزعيم الحاج أحمد مصالــي . )3(األمة خارج األطرالدينية- الفرنكوفونية فقد فهم الدولة
دينيا في بعده العربي اإلسالمي، في حين الزعيــم -األمة مفهوما سياسيا-أعطى للدولة

  .فرحات أعطى لها بعدا علمانيا، بتبني فصل الدين عن الدولة
ففــي . ومن كل هذا، فقد مزج الحاج أحمد مصالي خطابه السياسي بالبعد الديني

من أجـل :" م، تمت اإلشارة لمرجعية القرآن الكريم بالقول1933ج توطئة أومقدمة برنام
إنقاذ أنفسنا، ومن أجل مستقبلنا، ولكي نحتل مكانة العزة في العالم، فلنقسم كلنا علــى 
القرآن الكريم وعلى اإلسالم، على أن نعمل بجد وجهد على تحقيق البرنامج، ومن أجل 

وهذا القسم علــى . ن بقوة في الحزب وبرامجهفقد دخل عامل الدي". نجاحه في النهاية
في حين الزعيم . القرآن الكريم هومستوحى من التنشئة التي تلقاها في الزاوية الدرقاوية

  .فرحات عباس تبنى خطابا سياسيا عقالنيا والئكيا فصل فيه السياسة مع الدين
  

                                                           
(1)-Clive H.Schofield and Richard N.Schofield,op.cit.,p.2. 
(2)-Abdeslam Maghraoui,"Algeria's battle of two language",Middle East Report,USA,number 
     192,february 1995,p.24  

  ، "األمة مفهوم وتطبيق"حول موضوع يف ملتقى عبد احلميد بن الزين ، "1954-1920إنتاج األمة داخل احلركة الوطنية من "حممد حريب،- (3)
  صباحا H0010م، على الساعة2005مارس16امة، األربعاء باملكتبة الوطنية باحل      
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مد مصالي يرى فالزعيم الحاج أح. كما نجد أن هناك إختالفا في تصورهما للحداثة
الحداثة في إحياء الماضي المتطور، أي في تحديد الفكر بالرجوع إلى اإلرث التاريخـي 

فبتأثيرقيم الزاوية الدرقاوية عليه،عمل الزعيم . العربي اإلسالمي، خاصة في بعده الديني
وفي هذا فحسب تعبيـــر . الحاج أحمد مصالي على مواجهة تحديات الحداثة الغربية

العرب والمسلمين عملوا من خالل مختلـــف  َّفإن ، Nuber Hoysepianبياننوبرأوس
 َّفي حين الزعيم فرحات عباس يـــرى أن.)1(المقاربات على مواجهة تحديات الحداثة

الحداثة تكمن في تقبل األفكارالجديدة في بعدها العقالني،بشكل يضع حدا لألفكارالتقليدية، 
العقالنيـة َّالذي إقتنع بأن Habermas Jurgenن أبرماسوفي هذا فهويلتقي مع أفكار يورق

  .)2(هي مفيدة للمجتمع لكونها ستسمح بإعادة اإلنتاج المادي للمجتمع
األلبســة َّوضمن هذا، نجد أن هناك إختالفا في إرتدائهما للباس، على أساس أن
له مــن توظف كآلية إلعطاء مدلوالت مختلفة، تتعلق بالبعد اإلجتماعي، وكذا بما تحم

فهـي، أي َّومن ثم. )3(تغيير، أوللتأكيد على التغييرأوالبدء في التغيير، وإلعالن التغييرات
فالمالبس هي موازية لقنوات .)Social code)4المالبس، تعبرعلى أنها رمزا ودال إجتماعي

اإلتصال غيرالكالمية، فاألفراد لما يلبسون لباسا ما، فهم يعبرون عن إتجاه معين وعـن 
الزعيم الحاج أحمد مصالي يرتدي جالبيتــــه، َّفنجد أن.)5(مط حياة خاصة متميزة ن

فهو يعبر : ). أنظر الملحق رقم(حامال للعصا.(*)وطربوشه، ولحيته، وأحيانا حامال للعصا
وبهـذا . عن إرتداء الزي اإلسالمي، ويعبرأيضا عن عن قيم حضارية ودينية إسالمية

في وسط الجماهيرالجزائريــة،  َّالعمال المهاجرين أوال ، ثماللباس فقد خلق التأطيرفي 
ويقول . وبالتالي إقترنت القيمة الدينية بالقيمة اإلعالمية اإلتصالية. فأصبح محل إلتقاطهم

في هذا الباحث في اإلعالم واإلتصال عزي عبد الرحمن في نظرية حتمية القيميـــة 
 وكلما كانت.ن إيجابيا كلما كان مرتبطا بالقيمالمحتوى اإلعالمي  يكوَّاإلعالمية، على أن

                                                           
(1)-Nuber Hoysepian,op.cit.,p.2. 
(2)-Deborah Cook,op.cit.,p.10 
(3)-Wendy Leeds-Hurwitz,Semiotics and communications: signs ,codes, cultures,Hillsdale,  
     Nj: Lawrence Erlbaum Associates,1993,p.112. 
(4)-Ibid.,p.111.  
(5)-Ibid.,pp..109-110. 

  .فهو يف هذا تبنىقيم الزاوية الدرقاوية، وقلد شيخها ومقدمها-  (*)
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  .)1(الصورة لها عالقة بالقيمية،كلما تحقق نوعا من التوازن اإلجتماعي
فهو بالزي العربي اإلسالمي وبلحيته كان ينظرإليه في المهجرأوال من قبل العمال 

انوا غارقين وكال اإلثنين ك -في الجزائرثانيا من قبل الجماهير الجزائريةَّالمهاجرين، ثم
وكأنه بهذا اللباس يريد أن يبـرز . على أنه الشخص المنقذ -في القمع، والجهل، واألمية

اللباس يبين أين هوموقع الفـــرد  G.p Stone فكما يقول ج ب ستون. هويته المتميزة
إجتماعيا، وأين يتجه، وإذا كانت له هوية ينتمي إليها، فيحددها في اإلطاراإلجتماعي من 

فاللباس الذي إرتداه  .)2(اإلعتراف بمشاركته وإنتمائه في العالقات اإلجتماعية القائمة خالل
هذا اللباس كما يقول وندي ليـــدس َّيريد أن يقول فيه على أنه جزء منهم، وعلى أن

. )3(هونقطة لقاء بين الفرد والمجتمع العام والخـاص Wendy Leeds-Hurwitzأورويدس
في أن يجعل من الزعيم الحاج  -اَّولو بجزء قليل جد-اإلسالمي فساهم هذا الزي العربي

أحمد مصالي معروفا إجتماعيا، خاصة وأنه لباس له مدلوالته اإلجتماعية من خــالل 
  .الرموزاإلجتماعية التي يعبرعنها

 ، والقميصcostumeأما عن الزعيم فرحات عباس، فإننا نجده يرتدي البذلة أوالبزة 

chemiseنق، وربطة عcravate )فهولباس أوروبيا كان مقتصرا  ). 11:أنظر الملحق رقم
.  على المعمرين فقط في الجزائر، وعلى بعض األعيان،والبورجوازية والنخبة الجزائرية

إذ في جزائر الثالثينات واألربعينات، نجد القلة القليلة جدا من الجزائريين المسلمين الذين 
ذا اللباس محل إستنفار من قبل الجماهيرالجزائريــة، فكان ه. يرتدون اللباس األوروبي
إلى عدم تقبله، وإلـى  - ا للباسَّولو بمساهمة قليلة جد- مما أدى. خصوصا في األرياف

عدم تقبل أفكاره في المجتع الجزائري، وإن كان الزعيم فرحات عباس قد تمكن مــن 
ن ينقل الحاج أحمد مصالـي إحتكارالمجال السياسي، من خالل إتحادية المنتخبين، قبل أ

وفي نظر الباحث عزي عبد الرحمن في نظرية . لنشاطه السياسي من فرنسا إلى الجزائر
                                                           

  ، بفندق دارالضياف ببوشاوي،قسميف امللتقى العلمي حول اإلعالم املعاصروإشكالية الصورة، "التأويل والترمجة يف ظل العوملة"نصري بوعلي،- (1)
  .م2005ديسمرب - 15صال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، يومعلوم اإلعالم واإلت     

(2)-G.p Stone,"Appearance and the Self",in A. M Rose,Human behavior and social process- 
     es:an interactionst approach,New York:Houghton Mifflin,1962,p.63. 
(3)-Wendy Leeds-Hurwitz,op.cit.,p113. 
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. المحتوى اإلعالمي يكون سلبيا كلما كان غيرمرتبط بالقيمَّ، فإن)1(حتمية القيمية اإلعالمية
النخبة، ولم الخ كان بلباسه يعبرعن ...فالزعيم فرحات عباس في الثالثينات واألربعينات

خاصة وأنه كان عضوا فعاال في إتحاديــة . يكن معبرا عن الجماهيرالعامة المضطهدة
 قرايماس. ج.وحسب الباحث أ. فلباسه يحدد إنتمائه اإلجتماعي آنذاكَّالمنتخبين، ومن ثم

A.J Greimas)2(. فاللباس يحدد اإلنتماء اإلجتماعي لدى المجموعات، وكل من يلبس لباسا
فالنخبة الجزائرية، بمكانتها اإلجتماعية، ورأس . ويتقاسم بعض الخصائص معهممعينا فه

ين يمالها الثقافي والتعليمي، المتميزعن عامة الجزائريين،وإحتكاكها بالمعمرين واألوروب
جعلها ترتد لباسا أوروبيا مختلفا عن ذلك الذي يرتده غالبية الجزائريين المسلمين، وهـو 

  .من الذين يعيشون في الرفاهية لباس يعبرعن األقلية
. كما إختلف النشاط السياسي بينهما من حيث نشاطهما وقاعدتهما اإلجتماعيـــة

فالزعيم الحاج أحمد مصالي كان كثيرالنشاط في فرنسا، خاصة في عشرسنوات األولـى 
ومع دخولـــه . ، حيث إعتمد هناك على العمال)م1936م إلى عام1926أي من عام(

بدأ يلقى ضغوطات من قبــل . م بمناسبة إنعقاد المؤتمراإلسالمي1936ي عامالجزائرف
لكونه بدأ يستقطب الجماهير .األحزاب السياسية الجزائرية المتخوفة من مستقبلها السياسي

الجزائرية، بفعل خطابه الثوري والعامي،خاصة وأن الجماهير الجزائرية في هذه الفترة 
. م1929ة وإقتصادية عدة بفعل األزمة اإلقتصادية لعـامعرفت تحوالت بنيوية وإجتماعي

كما واجه أيضا ضغوطات من المعمرين الذين خافوا من برنامجه السياسي القوي الـذي 
وقد إعتمدالزعيم الحاج أحمد مصالي في الجزائرعلى . يهدد مصالحهم، وبطريقة جذرية

  .شاللة، والقبائل وغيرهاسكان المدن، خاصة في مدن الجزائرالعاصمة،والشلف، وقصرال
أماالزعيم فرحات عباس، فقد كان ينشط سياسيا في الجزائر، وكانت قاعدته تتشكل 
. من النخبة المثقفة والبورجوازية الريفية والحضرية، فضال عن سكان بعض األريـاف

  .الخ...وكانت قاعدته في مدن قسنطينة، وسطيف، وتلمسان
كان يطمح من الفئات التي يمثلها من؛ عمـال من هذا فالزعيم الحاج أحمد مصالي 

مهاجرين في فرنسا، وفالحين فقراء، واألجراء الموسمين والدائمين، إلى معارضـــة 
                                                           

  .الذكر السابق املرجع بوعلي، نصري - (1)
(2)-A.J Greimas, On meaning:Selected writings in Semiotic Theory,(translation by:P.J Perron 
     and F.H Collins),USA:University of  Minnesota Press,1987,p.193.    
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وبالمقابل نجد الزعيـــم . إستمرارية المؤسسات الحرة لكونها ال توفر لهم أي مستقبل
راطية، والمالكين فرحات عباس مع الفئات التي يمثلها؛ من بورجوازية صغيرة، وبيروق

لألراضي، والفالحين األغنياء والمعلمين علىتأييد إستمرارية نمط اإلنتاج الرأسمالــي 
في المجتمع الجزائري،على أساس أنها كانت تطمح لكي تجد مكانة فيـه  )1(وإلى تطويره

  .في السلم اإلجتماعي بصفة مطلقة على غراراليهود
–كان يرتكز كقاعدة إجتماعية على العمال وضمن هذا دائما ، فالحاج أحمد مصالي

ذوي األصل الفالحي، وكذا على الفالحين الفقراء المنقطعين المضطهدين  - البروليتاريين
الذين صودرت ممتلكاتهم وأراضيهم، وهم يطمحون إلى إسترجاعها، وفي هذا فقـــد 

كحــل  ركزالزعيم الحاج أحمد مصالي في برنامجه الحزبي على اإلصالح الزراعي 
كما عمـل . التي لم تجد حال في الجزائر المستقلة ولغاية اليوم -العقار-لمشكلة األرض

  .على جذب المثقفين دون الوقوع في اإلعتدال واإلصالح 
والذي كـان في حين الزعيم فرحات عباس كان يركزعلى الرأس المال التجاري، 

فهــو . يحل محل المعمرين وفي أن.)2(يطمح فيه إلى أن يتحول إلى رأس مال صناعي
يسعى إلى هيمنة هذه البورجوازية التجارية،وفي أن تفرض نفسها كفئة تقود الجماهيـر 

هذه الفئة لم تتمكن من تجسيد طموحاتها بسبب مجموعة مـــن َّأنَّإال. العامة، وتمثلها
  .يالعوامل التاريخية والموضوعية المتعلقة بالمجتمع الجزائري وباإلستعمار الفرنس

لقد كان الزعيم الحاج أحمد مصالي يؤدي نشاطه السياسي كثيرا خارج المؤسسات 
خاصة وأنه لم يشارك فـي . السياسية الرسمية، التي ال يؤمن بها مع التظاهربإحترامها

وبالمقابل كثيرا ما كان يركزعلـى . بداية األمرفي اإلنتخابات البلدية والمندوبيات المالية
في حين الزعيم فرحات عباس كان يركزفي نشاطه علــى . والريفية التجمعات العمالية

  .اإلطارالرسمي، بإعتباره كان نائبا في البرلمان الفرنسي وعضوا في المندوبيات المالية
هناك إختالفا شاسعا بيـــن َّ،نجد أن)م1962-م1954(وأثناء الثورة التحريرية 

بهة التحريرالوطني، كمؤسسة سياسية الرجلين، خاصة فيما يتعلق بمسألة موقفهما من ج
فكــان . فنجد الزعيم الحاج أحمد مصالي رفض النخبة القيادية للثورة. ثوريـة رسمية

                                                           
(1)-Mahfoud Bennoune ,"Impact of colonialism and migration on an Algerian peasant com- 
     munity: a study in socio-economic change,op.cit.,p.413. 
(2)-Ben Naoum,op.cit,p.156. 
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يؤمن بأحقيته في زعامة الحركة الثورية التي منحها له المناضلون األوائل في الميـدان 
ياسي الشامل مـن فكرة الجبهة لن تؤدي إلى اإلستقالل السَّمن جهة، وإيمانه الراسخ بأن

وفعال أكـدت . وهذا بحكم التجربة التاريخية، وفكرة تغييب الحزب الطليعي. جهة ثانية
اإلستقالل السياسي تحقق بفضل نضال الشعب الجزائري، ولكن الذي لــم َّالتجارب أن

تهميش المناضليـــن َّببساطة تمَّألن. يتحقق حتى اآلن هواإلستقالل الثقافي اإلقتصادي
تعويضهم بالمناضلين الذين إلتحقوا بالثورة في الربع األخير منهــا َّء الكبار، وتماألوفيا

  ).والذين يعرفون بجماعة مارس(
أما الزعيم فرحات عباس، فقد قبل اإلنضمام إلى جبهة التحريرالوطني، وإعتـرف 

يرية بها، سواء عن قناعة أوكنتيجة لألمرالواقع، كحركة سياسية وحيدة تقود الثورة التحر
ولهذا حل اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائـــري، .ضد فرنسا من أجل تحريرالجزائر

وخضع لشرط مفاوضي جبهة التحرير الوطني القاضي باإلنضمام إلى الجبهة بصفــة 
  .فردية، خوفا من أن تتجاوزه األحداث ولحفظ الوجه

ية إستقالل الجزائر لكن الزعيم الحاج أحمد مصالي تمسك بحركته السياسية إلى غا
في حين الزعيم فرحـات . MNA، وأطلق عليها إسم الحركة الوطنية الجزائرية)وبعده(

  .م وإنضم إلى الجبهة1955عباس حل حزبه في منتصف الخمسينات في عام
لقدقضى الزعيم الحاج أحمد مصالي وقتا كبيرا في اإلقامة الجبرية وفي السجـون 

عديدة مقارنة بالزعيم فرحات عباس الذي قضى مـدة الفرنسية، كما خضع  لضغوطات 
أقل منه في السجن واإلقامات الجبرية، وهذا بفعل مكانته اإلجتماعية، وكونه عضوا في 

  .في البرلمان الفرنسيَّثمالمندوبية المالية، 
هناك إختالفا بين الشخصيتين في تولي الوظائف، فالزعيم الحــاج َّونجد أيضا أن
قبل بأي منصب وظيفي في اإلدارة الفرنسية بحكم نصحة شيخـــه أحمد مصالي لم ي

  لونيسي، وهويلتقي مع العالمة الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي رفض بدوره تولي أي
وهذا في حد ذاته يعتبرإمتيازا عن الشعب الجزائري الـذي . منصب في اإلدارة الفرنسية

  ة المساومات والضغوطات التـــييعاني الحرمان والفقر، ناهيك عن الوقوع في خط
_________________  
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المناضل الحقيقي هو فوق هذه َّباإلضافة إلى هذا وذاك، فإن. تتفنن فيها اإلدارة الفرنسية 
  ).البيروقراطية(الذهنية الديوانية

لـــه َّولوأن - أما الزعيم فرحات عباس فأسندت له العديد من المناصب السياسية
أثناء الثورة، كأول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  -مهنة حرة في الصيدلة

مرتين على التوالي، وبما فيها أيضا منصب الوزارة في الحكومة الثالثة، وأخيرا كــان 
  .أول رئيس البرلمان في الجزائرالمستقلة

فقد رفض الزعيــم . ولقد كان للرجلين إختالفات بشأن مفاوضات إتفاقيات إيفيان
اج أحمد مصالي بصفة قاطعة الدخول في إتفاقيات إيفيان، وتجنب محاولة محـاورة الح

 َّفقد إعتبرالزعيم الحاج أحمد مصالي أن. الرئيس الفرنسي شارل ديغول إستدراجه فيها
هذه اإلتفاقيات ستؤدي إلى زيادة التبعية لفرنسا، وهذا ما يتم اليوم، سواء في الحقـــل 

  . ، فرفض كل تعاون مع فرنساأوالثقافي (*)اإلقتصادي
  أما الزعيم فرحات عباس فقد أيد هذه اإلتفاقيات، لكونها ستؤدي إلى تحريرالجزائر 

  الظروف الداخلية في مختلف الواليات الستة،َّوإلى الحصول على اإلستقالل،خاصة وأن
  .وكذا الصراعات داخل جبهة التحريرالوطني لم تعد تسمح بإستمرارية الكفاح المسلح

  ومع ظهورمرحلةإستقالل الجزائرالسياسي، فقد إختلف دورهما في بناء الجزائــر
فالزعيم الحاج أحمد مصالي أقصي من الحياة السياسية نهائيا ومنع من الدخول . المستقلة

إلى أرض الجزائر، حتى أنه توفي بالمنفى في فرنسا دون أن يرى بلده المستقل الـذي 
  .الخصص ألجله كل حياته في النض

أما الزعيم فرحات عباس فقد دخل إلى الجزائربعد اإلستقالل السياسي مع قــادة 
جبهة التحريرالوطني، وعين على رأس أول جمعية وطنية مستقلة، والتي لم يدم فيهــا 

  .طويال بسبب مواقفه السياسية المختلفة مع اآلخرين
لمصالحة مع التاريـخ، وبالرغم، من هذه اإلقصائيات للزعيمين، فهناك بوادرطيبة ل

تمثلت أساسا في إعادة اإلعتبارللرجلين سواء في تسميات المطارات أوالجامعات، بأسماء 
  .المناضلين األوائل

                                                           
  لدى نادي باريسفمثال لقدلعبت فرنسا دورا كبريا بكل ثقلها اإلقتصادي والدبلوماسي يف مساعدة اجلزائر لدى املؤسسات املالية الدولية، و-  (*)

  .ولندن يف قبول إعادة جدولة الديون اخلارجية، وهذا بعد فشل الدبلوماسية اجلزائرية يف ذلك  يف البداية      
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  :مواقف الرجلين بعد اإلستقالل السياسي للجزائر إلى تاريخ وفاتهما -
ـا لقد كان لهما مواقف سياسية صلبة تجاه النظام السياسي، وهذا بحكم تكوينهمــ

  .السياسي المتباين
فالبنسبة للزعيم الحاج أحمد مصالي، فقد وجه بعد إتفاقيات إيفيان برسالة للزعيـم 
فرحات عباس إقترح فيها لقاءا بين جبهة التحريرالوطني والحركة الوطنية الجزائريــة 

وتصور فيها مختلف الحلول لتجـــاوز . لدراسة الوضع القائم آنذاك في الجزائر
وقد كلف الزعيم الحاج أحمد مصالي المناضل . ت والصعوبات المطروحة آنذاكالمشكال

أحمد مزغنة، الذي أطلق سراحه في مصر، باإلتصال بأحمد بن بلة، ومحمد خيضـر، 
  .)1(وحسين آيت أحمد لمناقشة نفس الموضوع

م،الذي شارك 1962جوان 5 -ماي 27وفي هاته الفترة إنعقد مؤتمرطرابلس بتاريخ
وقد حدد هذا المؤتمرالمباديء التي تحكم الجزائرالمستقلة، . ة جبهة التحريرالوطنيفيه قاد

وقد أدى . والمتمثلة في الديمقراطية الشعبية باإلرتكازعلى الحزب الواحد والنقابة الواحدة
مؤتمرطرابلس إلى إنفجارمختلف اإلتجاهات المكونة لجبهة التحرير الوطني، والتي أدت 

  .ة والدخول إلى الجزائرلإلستحواذ على السلطةإلى إفتراق القاد
أمام هذه الظروف الصعبة، قام الزعيم الحاج أحمد مصالي مع المكتب السياسـي 

إلـى  -أي الحركة الوطنية الجزائرية -للحركة الوطنية الجزائرية، بتحويل هذه األخيرة
يمة لحزب م، كتسمية قد1962جويلية1حزب سياسي أال وهوحزب الشعب الجزائري في 

م، ليشارك في تشييد الجمهورية الجزائريـة 1937الشعب الجزائري الذي تأسس في عام
  :الديمقراطية اإلجتماعية، وبمشاركة كل الجزائريين، وتبنى شعار

  تحيا إستقالل الجزائر
  تحيا حزب الشعب الجزائري

  .)2(تحيا الديمقراطية
  

                                                           
(1)-Http://members.lycos.Fr/Pievre/Messali_Hadj.htm , le 25-2-2005.  
(2)-Jacques Simon, Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.241. 
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إلطارات حزب الشعـــب  م أثناء إنعقاد المؤتمرالوطني1963ووضع في جوان 
الجزائري الذي ترأسه الزعيم الحاج أحمد مصالي على البرنامج البرنامج الجديد لحزب 

  باإلضافة إلى ترشيح نفسه للمشاركة في الحملة المتعلقة. الشعب الجزائري، وكذا قوانينه
  .باإلستقالل أمام الممثل الرسمي للهيئة التنفيذية بباريس

  :في النقاط التالية) الجديد(لشعب الجزائريويتمثل برنامج حزب ا
  .إقامة ونشرالديمقراطية في الجزائرالمستقلة، إلكمال مسارإستقالل الجزائر-1       
  إنتخاب جمعية تأسيسية جزائرية ذي السيادة المنتخبة، وعن طريق اإلقتـراع -2       

  .العام          
  .رومينتوزيع األراضي على الفالحين المح-3       
  .)1(الدعوة إلى وحدة المغرب العربي-4       

م تبنى نفس مطالب 1962حزب الشعب الجزائري الذي تأسس في  َّفضال على أن
نجم شمال إفريقيا، وحزب الشعب الجزائري، وحركة إنتصارالحريات الديمقراطيــة، 

ى وفيالبرنامجه على أنه يبقالحاج أحمد مصالي والحركة الوطنية الجزائرية، وأقرالزعيم 
كما إعتبرمن خالل . السياسي ولقرارات مؤتمرهورنو، ويواصل كفاحه من أجل تحقيقها

الطريق الوحيد للجزائريتمثل في تبني اإلشتراكية التقدمية مع َّحزب الشعب الجزائري أن
األخذ بعين اإلعتبار للتقاليد اإلسالمية، لقيادة الجزائرنحوالسلم والحرية والعدالـــــة 

. بإقامة ديمقراطية حقيقيةَّاإلشتراكية اليمكن أن تعرف التجسيد إالَّوإعتبرأن. إلجتماعيةا
زيادة على أنه رفض وإنتقد سياسة الحزب الواحد التي تؤدي حسبه إلى الفاشيــــة 

  .)2(والديكتاتورية
وهكذا، إستمرالزعيم الحاج أحمد مصالي في تبني نفس المطالب السياسية التي عبر 

  .جلها لم يرالنوربعدَّأن َّإال. وال نضاله السياسيعنها ط
كما قام في نفس الوقت باإلتصال بالمناضل محمد خيضرالذي كان في زيـــارة 

م ، فأرسل له رسالة عن طريق سفيرالمغــــرب 1962رسمية إلى فرنسا في سبتمبر
  .)3(بباريس، محمد شرقاوي، ولكن لم يكن هناك أي جواب

                                                           
(1)-Http://members.lycos.Fr/Pievre/Messali_Hadj.op.cit.   
(2)-Jacques Simon, Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit,p.242. 
(3)-"La fille de Messali Hadj Janina au Quotidien d'Oran:des obséques sous embargo ",le    
    Quotidien d'Oran,n  2867, du dimanche 6juin2004,p.7.                                                       
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  م، تاريخ إستقـالل 1962جويلية  5ج أحمد مصالي كثيرا بيوموقد تأثرالزعيم الحا
  الجزائر، فإعتبره يوم تاريخي هام في تاريخ الجزائر، لكونه سمح بتحريرالجزائـــر
 .)1(وبحصول الجزائريين علىالحرية والكرامة التي فقدوها منذ قرن وإثنان وثالثون عاما

حلة الصراعات السياسية والعسكريـة اإلستقالل مباشرة، دخلت الجزائرفي مروبعد    
فإشتد الصراع بين الجماعات السياسيــــــة . م1962معا، وهذا بفعل أزمة صيف 

  وقد تحالف في هذه الفترة كل من . ،والمنشقين عن الجيش )كالماركسيين، والتروتسكيين(
سهـــا رئيس الجمهورية الجزائرية المستقلة أحمد بن بلة وجماعة وجدة التي كان يترأ

العقيد هواري بومدين المدعوبوخروبة، وتمكنا ولفترة قصيرة من الزمن من فـــرض 
السيطرة والهيمنة على الحياة السياسية الجزائرية بإبعاد المعارضين للنظام، وبسجــن 

  .  اآلخر، وتهميش الباقي، وبنفي ما تبقى للخارج
السلطة أنهم غيـــر  وقد إعتبرالحاج أحمد مصالي في هؤالء المستحوذين على

معروفين في الحركة الوطنية، فماعدا البعض منهم؛ كأحمد بن بلة، ومحمد خيضــر، 
الخ، الذين كانـوا ...وآيت أحمد الحسين، ومحمد بوضياف، ورابح بيطاط، وكريم بلقاسم

أما اآلخرون، فقد إنضموا في فتـرة . من ضمن النشطاء في الحركة الوطنية الجزائرية
أفراد البورجوازية الصغيرة التي كانت في تونس والمغــرب،  وهم على أساس الثورة،

وقد سمحت لهم مجموعة مـــن . وكذا بعض العسكريين الفارين من الجيش الفرنسي
وحسب .الظروف الموضوعية والتاريخية من ممارسة النفوذ، ومن السيطرة على السلطة

  .  بالشرعية وال بالمشروعيةهؤالء ال يتمتعون ال َّالحاج أحمد مصالي، فإن
لقد إستمرت هذه النخبة الجديدة، كما هوالحال بالنسبة للنخبة السابقة التي قــادت 

ومنعـه  ،(*)م، في إتهام الحاج أحمد مصالي بالخيانة1962م إلى عام1954الثورة من عام
                                                           

(1)-"La fille de Messali Hadj Janina au Quotidien d'Oran:des obséques sous embargo",op.cit. 
     p.6. 

  نيس، الذي كان قائدا للقوات العسكرية التابعة للحاج أمحد مصايل، ولكنها تعرضت للضعف بفعـــل    تتعلق اخليانة حسبهم بقضية بلو - (*)
  ضربات جيش التحرير الوطين يف منطقة القبائل، والصومام، مما جعلها تنتقل إىل منطقة بوسعادة، واألغواط، ولكنها حافظت على دعــم     
  الوالء السكاين للمصالية إعتربه قائد الوالية الثالثة حممدي السعيد على أنه خيانة، فتمت كعقاب لذلـكوهذا . السكان هلا يف بعض املناطق     
  وأمام هذا وعدم قدرة بلونيس التزود باألسلحة من احلركة الوطنية اجلزائرية، جعله يوقع على إتفاق التعاون والتحالف مــع  . جمزرة ملوزة     
 . قيادة احلركة الوطنية اجلزائرية وإىل احلاج أمحد مصايل فرنسا،دون العودة إىل     

 :راجع يف ذلك-        
            - Mohamed Harbi,"Messali et la vérite historique",op.cit.,p.309.             
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فيه أنـه  من دخول الجزائرالتي كرس لها تقريبا حياته كلها، على إعتبارأنهم كانوا يروا
 .م1952-5-14كانت له مواقف معارضة للثورة التحريرية، فلم يعد إلى الجزائرمنــذ

بل إمتد األمربالسلطة إلى حد توقيف بعثة بقيادة موالي مرباح بعثهاالزعيم الحاج أحمـد 
ووضع . م1962نوفمبر1مصالي من فرنسا إلى الجزائربمناسبة اإلحتفال بالذكرى األولى 

لمساندته، " لجنة إنقاذ موالي مرباح"لهذا تشكيل  َّي مرباح في السجن وتمالمناضل موال
ويعبرهذا من جهة، عن إستبعاد كل محاولة للعودة للمشروعيـة . )1(وأطلق سراحه الحقا

م، ومن جهة ثانية عن تجنب منافسة المناضلين األوائل في 1954التاريخية لفترة ما قبل 
  .الحركة الوطنية

جبهة التحرير الوطني للحاج أحمد مصالي بالخيانة على أسـاس تهمة مؤسسي َّإن
م 1951إذ إنطالقا من عـام. معارضته إلندالع الثورة التحريرية الأساس له من الصحة

ركزعلى المواجهة المباشرة مع اإلحتالل الفرنسي، رغم معارضة أعضاء اللجنــــة 
غالبية هؤالء َّع فرنسا، خاصة وأنالمركزية الذين تميزوا بالتردد، ومحاولة المصالحة م

  .  هم من أفراد البورجوازية الصغيرة
فالزعيم الحاج أحمد مصالي الذي إمتزجت فيه حياته الخاصة بحياة الطبقـــات 

م 1937الشعبية التي دافع عنها أصبح فريسة ظلم السلطة وتشويه نضاله،رغم أنه من عام
، والباقي قضاه بين سجـون (*)الحرية م، لم يعرف فترات قصيرة من1959إلى غاية عام

  . )2(الجزائروفرنسا ومستعمراتها
 وقد حذرالزعيم الحاج أحمد مصالي مناضليه من اإلستعمارالجديد الذي في نظـره 

، والذي مازالت الجزائرخاصة،واألمة اإلسالمية )3(أخطرمن اإلستعمارالكالسيكي التقليدي
ا ألح على اإلستقالل الكامل؛ سياسيا، وإقتصاديا، ولهذ. والعربية ودول الجنوب تعاني منه

  .وثقافيا
                                                           

(1)-Jacques Simon,Messali Hadj Hadj1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.241. 
  :بالقول Rudyard Kiplingوهو ما يعربهنه الكاتب والشاعر الربيطاين راديارد كيبلني. وهذا يف حد ذاته تعبريا عن الوطنية-  (*)

  هناك هدف واحد أمام. ليس مبقدور األمل السهل وال األكاذيب أن توصلنا إىل هدفنا، لكن التضحية باجلسد والروح ميكنهما حتقيق ذلك"      
  ".من سيبقى واقف إذا إهنارت احلرية، ومن يبقى حيا إذا ماتت إجنلترا. واحد، ولكل واحد روح كل       
       .4.p.1998,Press Westview:Co,Boulder,nationalism of The Philosophy,Gilbert Paul-     

(2)-Mohamed Harbi,Messali et la vérite historique,op.cit.,p.299.                                               
(3)-Omar Ali ," L'Algérie avant tout: les dessous de la révolution  Algérienne" ,Témoignage, 
     dans l’Algerie avant tout: les dessous de la révolution Algerienne,Alger,p.1. 
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  الشعب الجزائري نظم نفسك، ونظــم " وقد كان الحاج أحمد مصالي يردد عبارة 
نظم نفسك على القيم المشتركة، بشكل تحبط كل مناورات اإلنتهازيــــن  َّنفسك، ثم

  . )1("والمستفيدين من كل تالعب إنتخابي أومناورة سياسية
، فإن الحاج أحمد مصالي كان يؤمن بالقدرة النضاليـة (*)وحسب المناضل عمرعلي

إذا تمتع الجزائري بكل الحريات وبالسعادة والهناء، فإنـه ال :"والكفاحية للجزائري، فقال
يبحث على القيام بالثورة من أجل المتعة، ولكن إذا حرم من حقوقه، فإن القيام بالثـورة 

  .)2(سوف يصبح واجبا
فإعتبر الحاج أحمد مصالي في هذا أنه من واجب الجزائريين أن يستمــروا وأن 

خاصة وأن لـه دورا . يواصلوا نضالهم حتى بعد اإلستقالل للعيش في الحرية والكرامة
كبيرا في نشأة الدولة الجزائرية المستقبلية، فالمناضل القديم الذي تنبأ وأحس بمستقبــل 

ح بطل الشعب في وقت كان هدفه المثالي بدأ في التجسيـد، الجزائر، توقف من أن يصب
  :وفي هذا الصدد يقول المناضل أحمد طالب اإلبراهيمي. )3(وإستخلف بآخرين

  
  آه لو كان مصالي يدرك أن أول نوفمبر فتح المجال أمـــام" 
  صفحة جديدة من تاريخ الجزائر، وأن كل صفحة تتطلب رجاال 
  ريرمنذ البداية، بدل أن يعتقد الزعيمجددا، ولو بارك حرب التح 
الوحيد كان بإمكان أن يصبح رئيس الجزائرالجديدة بدون  

  .)4("...منازع
  

اإلستعمارالفرنسي كان يمـارس َّلقد كان الزعيم الحاج أحمد مصالي يدرك جيدا أن
المناورة في وسط السكان الجزائريين،فإستعمل عدة وسائل لتقسيمهم،وجعلهم يتصارعون 

ومع إستقالل الجزائرإستعملت السلطة السياسية نفـس . ا بينهم، كل طرف ضد اآلخرفيم
الطريقة، بتقسيم الشعب الجزائري وضرب هذا بذاك، بغرض إستمرارهيمنتها علـــى 

                                                           
(1)-Omar Ali,op.cit.,p.3 

  .مناضال يف جبهة التحرير الوطين َّال سابقا يف حزب الشعب اجلزائري، مثعمر علي كان مناض -  (*)
(2)-Omar Ali,op.cit.,p.3. 
(3)-Mohamed Harbi,"Messali et la vérite historique",op.cit.,p.299. 

  ه، ،7/3/1427م املوافق ل6/4/2006، بتاريخ 4671، اجلزائر، تنشر قراءة يف مذكرات الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي، العدداخلرب-  (4)
  . 4.ص      
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الحكم بشكل يجعل الجزائريين غيرمبالين بماهوقائم في الحكم من ناحية، وتطبيق مقولـة 
  .من ناحية ثانية" فرق لكي تسد"

    على وحـدة  -بعد اإلستقالل-لقد ركزالزعيم الحاج أحمد مصالي في مختلف نداءته
ونفس األمربالنسبة لمختلف اإلتجاهات السياسية الممثلة . الجزائريين والتقارب فيما بينهم

  .للمجتمع الجزائري، وبشكل يحقق إتحادا لدى اإلرادات الحسنة لبناء دولة جزائرية قوية
على أساس ضبط برنامج عمل مشترك يحظى باإلجماع، على األقل من َّوهذا اليكون إال

   .)1(السماح لألفراد باإلختيارالحرلممثليهمَّتقديم كل طرف لتنازالت، ومن ثم
م، 1965جـوان19الذي قاده العقيد الهواري بومدين في  (*)وبعد اإلنقالب العسكري

هذا  َّفي ندوة صحفية،وإعتبـرأن ، ندد بهذا اإلنقالب العسكري(**)وتشكيله لمجلس الثورة
فحسبه فبالرغم من الخالف القائم بينهما، أي بيــن . يعد قضية مبدأ والمساومة في ذلك

الزعيم الحاج أحمد مصالي وأحمد بن بلة، في مسارهما السياسي، خاصة منذ إنــدالع 
رإليه على الحاج أحمد مصالي رفض هذا اإلنقالب، ونظالزعيم َّأنَّالثورة التحريرية، إال

وبعبارة أخرى كان منذ بداية اإلستقـــالل . أنه حصيلة حاصل لنتيجة محسومة مسبقا
التوجه السياسي يسيرنحوالحكم األحادي ورفض اإلستقاللية لألحزاب السياسيـــــة 

  . ولوأن هذه الفكرة في بداية الستينات هي سابقة ألوانها. )2("الجزائرية
م بيانا عاما عن حصيلة النظــــام 1966كتوبرأ 2فضال عن هذا، فقد نشرفي 

اإلشتراكي ألحمد بن بلة، وإنتقد النظام الجديد في السلطة، وطالب من جديد بإنتخابـات  
  َّحرة إلنتخاب جمعية تأسيسية جزائرية مستقلة عن طريق اإلقتراع العام، ورغــم أن

  

                                                           
(1)-Omar Ali,op.cit.,p.3. 

  .فالصراع الذي كان ميزق كيان الطبقة السياسية اجلزائرية حسب األستاذة الدكتورة مغنية األزرق توج بإنقالب على النظام القائم -  (*)
    .194-193. ص ،املرجع السابق الذكرمغنية األزرق،-            

  منهم عسكريني، وهم الذين قادوا اإلنقالب20عضوا، جند 26كان يتشكل هذا اجمللس يف غالبية من العسكريني من -  (**)
(2)-"La fille de Messali Hadj Janina au Quotidien d'Oran:des obséques sous embargo",op.cit. 
     p.7.       
(3)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.242.  
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قبل الثورة وما بعــده الزعيم الحاج أحمد مصالي قد أدرك أن السياق التاريخي لما 
  مختلف،فإنه واصل النضال،وإستمرفي رئاسة المكتب السياسي لحزب الشعب الجزائري، 

  . )1(بداية المرض جعله يفوض إدارة الحزب لمحمد ممشاويَّأن َّإال
م 1967لقد واصل الزعيم الحاج أحمد مصالي حياته في المنفى بفرنسا،وبدأ في عام

إتصل به مجموعة من الناشرين الفرنسين واألجانــب، م بتحريرمذكراته، و1968وعام
آالف صفحة تضمنت مذكراته حتـى 6000كراسا من حوالي17ولكنه لم ينشرها، فكتب

 وقد توفي فـي. م1982م، فكان يحررمذكراته، التي نشرما حررمنها في عام1938عام
أن  علمـــا. سنة76م عن عمر1974جوان7م، ودفن بمقبرة تلمسان يوم1974جوان3

جنازته السرية تمت بحضورعدد كبير من الجماهير تحت أناشيد الحركة الوطنية والعلم 
  .الجزائري

وعليه لقد قضى الحاج الزعيم الحاج أحمد مصالي كل حياته بعد اإلستقالل فــي 
ومات وحيـدا دون أن . المنفى بفرنسا بعيدا عن الجزائر التي كرس من أجلها كل حياته

دها في النسيان والتهميش واإلقصاء، وأصبح غائبا في مختلف البرامج يراها، ودخـل بع
المدرسية المتعلقة بتاريخ الجزائر ، وفي اإلحتفاالت الرسمية والمناسبات التي يتم فيهـا 

بإستثناء تلك اإللتفاتة حول تسمية مطارزناتة بإسم مصالــي . إحياء األحداث التاريخية
  .الحـاج بتلمسان

، فقد نظم اإلحتفال بعد نصف قرن على والدة الحاج أحمد مصالي وأكثر من هذا
 .)2(الذي أنشأ الحركة الوطنية الجزائرية بباريس

 وماذا اآلن عن مواقف الزعيم فرحات عباس أثناء اإلستقالل؟ 

   
  بعد حصول الجزائرعلى اإلستقالل وجالء القوات الفرنسية من على أرضها، قرر 

  
  

                                                           
(1)-Jacques Simon,Messali El-Hadj 1898-1974.La passion de l'Algérie libre,op.cit.,p.242. 
(2)-Mourad Benachenhou,op.cit.,p.4.    
 
 
 
             
 



 - 360 -  

لى غرارالوطنيين الجزائريين الدخول إلى الجزائروإنضم الزعيم فرحات عباس و ع
م بين جيش الحدود الممثلة في القيادة العامة 1962وأثناء أزمة صيف. إلى جماعة تلمسان

بقيادة العقيد الهواري بومدين كعسكري وكممثل للجيـش،  Etat Major Generalلألركان
وأما عن الطـرف . السياسي وأحمد بن بلة، ومحمد خيضركسياسين ممثلين عن المكتب

اآلخرالمعارض،فيتمثل في جيش الداخل، أي الواليات الثالثة، والرابعة وبعض السياسيين 
فوقف الزعيم فرحات عباس في هذا الصراع . ككريم بلقاسم، ومحمد بوضياف، وآخرون

بجانب الطرف األول، أي إنحاز إلى جماعة وجدة، ودعا مسؤولي الوالية الرابعـــة 
فوقف بجانب العسكريين الذين إنقلبوا ضد الحكومـة . عتراف بسلطة المكتب السياسيلإل

كما إنتقد بقوة رئيس الحكومـة . المؤقتة للجمهورية الثالثة، التي تتمتع بالشرعية القانونية
وربما يعود هذا لكون هـــذا . المؤقتة السابق بن يوسف بن خدة وإتهمه بخلق التفرقة

لى رأس الحكومة المؤقتة من طبعتها الثالثة من ناحية، إلى جانـب األخيرأزاحه من ع
الصراع الخفي بينه وبين المركزيين من ناحية ثانية، إلى جانب العامل الجهوي مــن 

  . ناحية ثالثة
تشكيل أول حكومـــة َّم، تم1962سبتمبر 20وبعد إنتخاب الجمعية التأسيسية في
فيهــا َّوتم. م1962سبتمبر 26س أحمد بن بلة في جزائرية مستقلة، وكان يترأسها الرئي

وأسنـدت . توزيع الحقائب الوزارية على أساس موازين القوة في التركيبة القيادية آنذاك
  رئاسة الجمعية الوطنية الجزائرية األولى للزعيم فرحات عباس، بحكم خبرته السياسيـة 

  . ية ثانيةمن ناحية، ومواقفه المؤيدة لجماعة أحمد بن بلة من ناح
). 12:راجع الملحق رقم()1(أما بشأن تركيبة الجمعية الوطنية فكانت موزعة كما يلي

حيث نجد أن غالبية النواب هم ممثلين للعسكريين، وألصحاب المهن الحرة، ثم يلــي 
  الممثلين للتجار، وبعدها المعلمون، وكذا الفالحين والعمال، وأخيرا الموظفون والكوادر،

                                                           
(1)-William B.Quandt, Revolution and  political leadership:Algeria,1954 -1968,op.cit.,p.183.   
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  .والطالب
  ذلك،أصبح األمين لحزب جبهة التحريرالوطني يختارالمترشحين للمجلس الوطني،  ك

كما يتولى المجلس الوطني المنتخب لوطني تعيين . بما فيها المترشح لرئاسة الجمهورية
وإعتبرالزعيــم . رئيس الجمهورية، الذي هورئيس الحكومة، لذا أصبحت الدائرة مغلقة

ل المصادر، أننا أصبحنا أمام نظام حكم مطلق قائم على فرحات عباس في كتابه اإلستقال
- ورئيس الحــــزب - رئيس الحكومة- بإعتباره رئيس الجمهورية - الحكم الشخصي

  .)1(ويختارأعضاء الجمعية الوطنية، بعد أن يختارهوبنفسه من قبل الحزب
ـر لقد كان الزعيم فرحات عباس يشعربالقلق إزاء اإلنزالقات التي عرفتها الجزائ

م، 1963آنذاك، خاصة بعد إغتيال أول وزير الشؤون الخارجية محمد خميستي في مـاي
م، 1963أفريـــل 16وإستقالة محمد خيضرمن منصب أمين عام المكتب السياسي في 

فأصبح أحمدبن بلة رئيسا للجمهورية وأمينا عاما للمكتب السياسي لجبهة التحريــــر 
  م عن معارضتــه1963جوان 9حسين آيت أحمد فيالوطني باإلضافة إلى ذلك، أعلن 

م، 1963جوان 24توقيف محمد بوضياف فيَّتمَّألحمد بن بلة ولنظام الحكم القائم، ثم
  .توقيف وإعدام قائد الوالية السادسة محمد شعبانيَّكمـا تم

ففي ظل تزايد سلطات الرئيس أحمد بن بلة، حاول الزعيم فرحات عباس تقديــم 
وروالقاضي بمنح سلطات واسعة للمجلس الوطني الممثل لـإلرادة،  مشروعه حول الدست

إعداد الدستوربطريقة سريعة وغيرمهيأة لها، َّأنَّإال. وتقليص سلطات رئيس الجمهورية
دفع به إلى تقديم اإلستقالة من الجمعية الوطنيـة  (*)وغيرشرعية مخالفة للتقاليد السياسية

م لسادة النواب في الجمعيــة 1963أوت 13في التأسيسية، وذلك من خالل رسالة قدمها
وحدد . الوطنية، بررها باإلختالف في الرؤى حول تنظيم السلطات العمومية في الجزائر

إعداده من قبل الحكومة َّفي الرسالة؛ لماذا لم يكن موافقا حول مشروع الدستورالذي تم
بأولوية األولويات،  مسألة دستورالجمهورية يجب أن يحظىَّأنَّوالمكتب السياسي،وإعتبر

  بعد الكفاح الكبيرالذي خضناه من أجــلَّألن. وهي تقتضي منا جميعا التأمل والدراسة

                                                           
(1) Ferhat Abbas,L'indépendance confisqué,Paris: Flammarion,1984,p.70.   

  ببــاب) طلس حاليااأل(لقد توىل إطارات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطين إعداد أول دستوراجلزائراملستقلة يف السينيما املاجستيك -  (*)
  .الوادي، مع جتنيد إعالمي كبريلنجاح العملية      
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اإلستقالل، هناك نضال آخرمفروض علينا خوضه وعلى كل الشعب والنواب أن يكونوا 
      .)1(شجعان

وقد ذكرالزعيم فرحات عباس مشاريع الدستورالذي يجب أن تكون قاعدة النقاش، 
أعضاء المجلس الوطني إنتخبــوا َّإنتقد مشروع الدستورالذي أعدته الحكومة، وذكرأنو

مهمة وضع دستـور  -أي المجلس الوطني -لهَّبإقتراح من جبهة التحريرالوطني، وأن
ديمقراطي للبالد، وهووحده الذي يتمتع بسيادة وضع القانون الذي تبادربه الحكومـــة 

لكن الحكومة خرقت ذلك، ومنحت هذه المهمـة . المجلستضعه أمام مكتب َّبإقتراحه، ثم
إلطارات الحزب الذين لم يتحصلوا على وكالة وعلى تفويض الشعب، ودون أن يكـون 

فإعتبرالزعيم فرحــات . المجلس الوطني على علم بذلك، وهذا ما يعد إختراقا للقانون
ن يتعامل ويتعاون مع عباس أن هذا العمل هوإهانة للمجلس الوطني الذي من المفترض أ

               .)2(الحكومة، فأفرغ المجلس الوطني من محتواه في ممارسة السلطة التي يتمتع بها
وقد إتخذ أيضا الزعيم فرحات عباس موقفا من المكتب السياسي، الذي وضع البالد 

ء حيث إستفاد منهابعض زمال" جمهورية الزمالء"حسبه أمام األمرالواقع، وجعل الجزائر
إلى  وهوأمرال يزال ساري التطبيق. من خالل عملية الوالئية )3(القادة الذين هم في السلطة

  .وتلك هي مشكلة طبيعة الحكم السياسي في الدول المستضعفة. يومنا هذا
إن الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها جزائراإلستقالل والمتسمة بالفوضـى 

، وإحترام الرأي المخالف، دفعت بالزعيم فرحــات السياسية، وغياب المهنية السياسية
 .عباس إلى إحداث القطيعة مع النظام القائم آنذاك

إن موقف الزعيم فرحات عباس هذا، جعله يتعرض للمضايقة من قبل السلطة، وثم 
  وضعه تحت اإلقامة الجبرية في الجنوب الجزائري، وإتهامه بتوجهه البورجـــوازي

   .)4(م1965أطلق سراحه في جوانَّإلشتراكي للجزائر، ثموالمعادي لإلختيارا 
  م، بقيادة العقيد هواري بومديـن ،1965جوان19العسكري في ومع ظهوراإلنقالب

  
                                                           

(1)-Ferhat Abbas, L'indépendance confisqué,op.cit.,p.62.         
(2)-Ibid.,pp..62-65.                                                                                                                       
(3)-Ibid.,p.66. 
(4)-Ibid.,pp..10-12. 
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أنه خرج عن المهمة الموكلة لــه، َّالزعيم فرحات عباس ماقام به الجيش، وإعتبرإنتقد 
الالشرعية، وقاد البلد إلى والمتمثلة في الدفاع عن الدستوروالشرعية والدخول في مرحلة 

وإعتبرالزعيم فرحات عباس أن العقيد الهواري بومدين إستمرفــي . الحكم الديكتاتوري
ة ـمجلس الثورة بمثابة غطاء لممارسة السلطةالشخصيَّنفس نهج رفيقه أحمد بن بلة،وأن

ــم م، لـ1965جوان 19اإلشارة إليها فيَّالوعود المتعلقة بالتغيرات، التي تمَّورأى أن
رسالــة "الذي أعلن عنه في اإلذاعة بقي " الكتاب األبيض"تعرف التطبيق والتجسيد، و

 .)1("ميتة

وفي منتصف السبعينات، إستمرت الجزائر في الخضوع للحكم الشخصي للـرئيس 
مشروعيته التاريخية لـم َّهذا األخيرأحس أنَّأنَّإال. هواري بومدين، ضمن جماعة وجدة

وأنه ستجـرى . ،ودستورا(*)يصبح للجزائرميثاقا رأنفتقر. الشعب تعد تلقى إستجابة لدى
وقد قامت السلطة بإعداد ميثاق ودستوربتصورإشتراكي في إطارالمبادئ . إنتخابات حرة

    .اإلسالمية

وعليه، عمل العقيد الهواري بومدين على اإلنتقال من المشروعية التاريخية إلــى 
فبدأ النظام علـى . الالشرعية إلى الشرعية القانونيةالمشروعية الدستورية، ومن مرحلة 

يدخل في إطارالمأسسة والسيــر  Jean Claude Vatinحد تعبيرالباحث جون كلود فاتان
                .)2(نحوالطريق الشرعي

ففي ظل هذه األحداث، إنتقدالزعيم فرحات عباس مع بن يوسف بن خدة، ولحول 
هات النظام السياسي، وذلك من خالل البيان المشهـور، الحسين، والشيخ خيرالدين توج

  :م، وحمل المسؤولية للحكم فيما يلي1976في مارس 
 .تدني التقاليد السياسية، وعبادة شخصية الحاكم-1        

 
  

                                                           
(1)-Ferhat Abbas, L'indépendance confisqué,op.cit.,pp..100-103.         

  ــةامليثاق هو عبارة عن عقد بني احلاكم واحملكومني، ويعد مصدر دستور البالد وتوجهاهتا السياسية واإليديولوجية واإلقتصادية والثقافي-  (*)
  .اإلجتماعية و      

(2)-Jean Claude Vatin, Chronique politique,Annuaire de l'Afrique du Nord,France:CNRS.,  
    1976,p.336.     
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  .)1(غياب الديمقراطية التي ضحى من أجلها الشعب الجزائري-2        
 .حرية التعبير قمع الحريات الفردية؛ بما فيها-3        

  .       رفض الحكم الشخصي-4        
  :إقترحوا ما يلي-آنذاك-وفي نهاية البيان الجريء

  إنتخاب جمعية تأسيسية  - أ        
  .إنهاء النظام اإلستبدادي الشمولي -ب       
  . )2(السماح بحرية التعبير -ج       

      
إلى رئيس الدولة الهواري  - جزائريالذي هونداء إلى الشعب ال-وقد سلم هذا البيان

بومدين، وقد كان الرد فورا بوضع الزعيم فرحات عباس واآلخرين تحت اإلقامــــة 
ومع ذلك بقي ساخطا . م1977جوان13فيَّالجبرية  ولم ترفع عليه اإلقامة الجبرية إال

واري م، لكن بعد رحيل العقيد اله1985ديسمبر 24على النظام المتسلط إلىغاية وفاته في
  .بومدين

الكثيرمن الوطنيين الجزائريين بما فيهـم َّففي التاريخ الرسمي للدولة الجزائرية،فإن
فالزعيــم . الزعيم الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس دخلوا في النسيان وبقوا منسيين

فعنـد . الحاج أحمد مصالي بقي بمثابة تحد للمشروعية التاريخية لجبهة التحريرالوطني
تلف ذكريات ميالد حزب الشعب الجزائري،فإنه لم يتطرق إلسم مؤسسهــا، إحياء مخ

. وأصبح يستثمر سياسيا في التاريخ الرسمي المشوه على حساب التاريخ الشعبي الحقيقي
ونفس األمربالنسبة للزعيم فرحات عباس، الذي وضع تحت اإلقامة الجبرية وفــرض 

مواقفه السياسية المعارضة للنخبة  عليه الخناق على غرار بعض السياسيين، بسبب
  .الحاكمة ولتوجهاتها السياسية

  
  
  

                                                           
(1)-Jean Claude Vatin, Chronique politique,op.cit.,p.309. 
(2)-Ferhat Abbas, L'indépendance confisqué,op.cit.,annexeV.    
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  :مزايا وعيوب الزعيمين -
  

ككل شخصية وطنية فرضت نفسها في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية لهـــا 
محاسين وعيوبها من ناحية، مع إجراء دراسة تقويمية للمحاسين والمطبات من ناحيــة 

  ...هذه الدراسة في العلوم السياسية وإجتماع القيادة الخ وهنا تبرزأهمية. ثانية
فالبنسبة لمزايا الزعيم الحاج أحمد مصالي، فيعود إليه الفضل وبدون منازع فــي 

ففي بداية نضاله السياسي بفرنسا عبرصراحة عن مطلـب .إبرازفكرة اإلستقالل الوطني
الفضل في التحضير للعمل المسلح، كما يعود إليه . اإلستقالل، فكان سباقا في ذلك الوقت

م بتأسيس المنظمة الخاصة التي كلفت باإلعـــداد 1947والذي بدأ التحضيرله منذ عام
للثورة المسلحة، بعد تيقنه من عدم جدوى العمل السياسي السلمي الشرعي في إطــار 

ومن ، CRUAفقد هيأ األرضية للجنة الثورية للوحدة والعملَّومن ثم. الجمهورية الفرنسية
التي تولت اإلعالن عن الثورة المسلحة فـي  اإلعالن عن جبهة التحري الوطني، َّثم
  .م1954نوفمبر1

وقد عبرأيضا عن المطلب الثوري الشعبي القاضي بوضع حد وبطريقة جذريــة 
وهذا بغرض تحقيق طموحات الشعب الجزائري للعيش في . وحاسمة لإلستعمارالفرنسي

  .والعدالة كنف الحرية والمساواة
لقد تمكن من أن يجعل من تنظيم المهاجرين الجزائريين بفرنسا قوة وطنية حقيقيـة 
وفعالة داخل فرنسا نفسها، وهذا ما يؤكد على العبقرية الفذة للرجل في عملية التنظيــم 

  .والتعبئة واإلقناع
ـن ويعود الفضل له في إيقاظ الوعي الوطني وإذكاء حماس المهاجرين الجزائرييـ

، والباحث عبـد Pierre Bourdieu، على حد تعبيربياربورديوLes Déracinéesالمنقطعين
في نفوس الجزائريين داخل الجزائرإنطالقا من َّثم. المالك صياد، أوال في فرنسا

. م، خاصة وأن الكل كان يعاني من العنف الثقافي، والسياسي، والتفقير1936عــام
األراضي، وفرض الضرائب ، وغلق المدارس والزوايا وما قانون اإلندجينا، ومصادرة 

  ؟  !صورة مصغرة عن إستبداد فرنسا المتحضرة َّإال
____________  
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لكن الزعيم الحاج أحمد مصالي إعتبرهذه الظروف المزرية، بقدرماهي نقمة مـن 

ولقد صدق باعـث . اإلستعمارالفرنسي، بقدرماهي نعمة وحافزا على للتحررواإلنطالق
إن :"ضة اإلسالمية الحديثة جمال الدين األفغاني حين صرخ عاليا في الخاطــراتالنه

  ".  إذا ضاق األزمة تلد الهمة، وال يتسع األمرإال
والميزة اإليجابية األخرى للحاج أحمد مصالي هي أنه إعتمد على الطرح السياسي 

فطالب مثـــال  الجذري الشامل في جانبه اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي واإلداري،
باإلستقالل والسيادة الوطنية الكاملة، وبإنشاء برلمان جزائري، وجالء القوات الفرنسية، 
وكـذا بإعادة النظرفي العالقات اإلجتماعية واإلقتصادية في المجتمع بشكل تتحقـــق 

ر وفضال عن هذا، إعتبرأن هذا غيركاف إذا لم يتبع بتحر. العدالة والمساواة بين األفراد
ثقافي حضاري من الهيمنة الثقافية الفرنسية الغربية، وهذا ما أكده في نقده إلتفاقيــات 

  . إيفيان في بداية الستينيات
فأثناء صراعه مـع . وفيما يتعلق بالطرح الثوري الجذري، رفض تقديم كل تنازل

 الحاج أحمد مصالي مناضل ثوري اليخاف القطيعـــةالزعيم  َّالمركزيين، إتضح أن
الحزب هووسيلة لتحقيــــق َّفإعتبرأن. السياسية لكون معتقداته السياسية تفرض ذلك

- اإلستقالل وليس غاية في حد ذاتها، وتدخالته على مستوى حزب الشعب الجزائــري
حركة إنتصار الحريات الديمقراطية كانت على المستوى السياسي، وليس علىالمستوى 

         .)1(البيروقراطي

د إليه الفضل في التحضيرللثورة التحريرية، ولو بنسبة تتجاوز النصـف كذلك يعو
صحيح أنه لم يعلن عن تاريخ الثورة المعروف، ولكن األصح أنه كان يعــد . (*)بكثير

بجد لهذا التصريح من ناحية، كما كانت مدرسته الثورية خزانا للمجاهدين والثوار، وهذا 
وهؤالء كانوا إيديولوجيا وسوسيولوجيا . وغيرها ، ثم جماعة التسعة،22بشهادة جماعة 

  .قريبين أكثر من الزعيم الحاج أحمد مصالي منه من المركزيين، وكانوا في صراع معه

                                                           
(1) - Mohamed Harbi,Messali et la vérite historique,op.cit.,p.301.         

  أن مصايل يعود له الفضل يف إعــداد : يف إحدى الشهادات احلية ألخ الشهيد حممد بلوزداد، السيد عثمان بلوزداد، بالتلفزة اجلزائرية قال - (*)
  .جليل مدرسة حزب الشعب اجلزائري اليت كوهنايعود  %40يف حني ...%60الثورة بنسبة       
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والميزة اإليجابية التي تحسب ألب الحركة الوطنية الجزائرية الزعيم الحاج أحمـد 
  اإلصـالح َّأنَّبروإعت. مصالي أنه رفض بقوة كل مطلب إصالحي مع فرنسا والمعمرين

. واإلعتدال لن يؤدي إلى تحسين األوضاع الشعب الجزائري،بل سيؤدي إلى تأزم الوضع
  . وهذا ماأثبته التاريخ

كما كان يؤكد بقوة وجود الشعب الجزائري وبعث األمة العربية اإلسالمية مــن 
زت فيهــا جديد، فخالل حقبات الثالثينيات واألربعينيات من تاريخ الجزائر، والتي بر

المطالب اإلصالحية اإلعتدالية اإلندماجية والمتعلقة بإنكاروجود الشعب الجزائـــري، 
فقد حرص الزعيــم . الجزائر جزءا من فرنسا ولها نفس التاريخ معهاَّوالتأكيد على أن

. الحاج أحمد مصالي على التأكيد على اإلنية الحضارية والتاريخية للشعب الجزائــري
ة المشاريع اإلندماجية إبتداءا من مشروع بلوم فيوليت، إلى قــــرارات كمارفض بقو

  . المؤتمراإلسالمي، بما فيها الحلول اإلصالحية، حتى بعداإلستقالل السياسي
لقد دفع الزعيم الحاج أحمد مصالي أكثرمن نصف قرن من حياته في النضـــال 

الل والحرية للشعب الجزائـري، السياسي الوطني ضد اإلستعمارالفرنسي، وإعادة اإلستق
اإلستقالل السياسي بمثابة الحل الطبيعي والثوري للقضية الجزائرية، وهذا اليتحقق فإعتبر

وهذا ما يعارض تلك التهم الباطلة أن . بالكفاح السياسي كوسيلة للتحررمن اإلستعمارَّإال
  .ايةالرجل في نهاية نضاله تخلى عن الثورة التي كان يطالب بها في البد

لما أعلنت الثورة وتكلم السـالح، :"...فنجد في هذا يقول أحمد توفيق المدني يقول
إنقلب عدوا للثورة وخصما لرجالها يحاربهم بكل الوسائل ويضم حوله شذمة ممن بقـي 

فكماأن الشمــس :"...ويواصل قائال.  )1(..."مواليا له فهوأخطرعلينا اليوم من اإلستعمار
للديك في شروقها نصيب، فكذلك الثورة الجزائرية تنتصـردون أن  تشرق دون أن يكون

نفسية مصالي أشبه شيء بإعتقادي الديك األحمق َّإن...يكون لمصالي فيها فضل أومزية
الذي جاء عنه في القصص أنه اليكتفي بمشهادة  شروق الشمس ولكنه ينادي بأنه هـو 

  .)2("يطلع الشمس الذي
                                                           

   .148 ، ص3،جاملرجع السابق الذكرأمحد توفيق املدين،-  (1)
  .250 ،صنفس املرجع– (2)

  
  



 - 368 -  

صالي في ذلك خيرآلة السياسة اإلستعمارية، ألنه رجل م:"...كما وصفه أيضا قائال
  ذوعجب وعجرفة ، ليس له ضميروال أنفة وعلى هذا لم يكن من المصادفة قول جــاك 

إن "م1955في شهرنوفمبر Massignonلألستاذ ماسينيون Jacques Soustelleسوستيل
  . )1("مصالي هووسيلتي األخيرة

ات الحية التي تبرزالدورالنضالي للحاج أحمد وبمقابل هذا، نجد العديد من الشهاد
مصالي، من مختلف اإلتجاهات الوطنية، ومنها تلك التي عارضته في بداية الخمسينيات، 

  :ومن هذه الشهادات التاريخية الهامة حول شخصيته نشيرإلى ما يلي
ولوكانت الشبيبة اإلسالمية كلهــا :"يقول األميرشكيب أرسالن في مصالي الحاج

هذه شهادة من رجل علم وجهاد، يشهـد َّإن.(*)"نمطه لتحرراإلسالم من زمن طويل على
  .له الجميع بذلك

وها هوعدوه اللدود الجنرال الفرنسي شارل ديغول يقول في شخص الزعيـــم 
سخرت من تشرشل، وروزفلت، وستالين، وجميع عظماء العالم، :"الحاج أحمد مصالي

ل ديغول الذي يعتبرأحد كباراإلستراتيجين العسكريين فشار .)2("لكنني أخفقت مع مصالي
  .في التاريخ العالمي في القرن العشرين، يعترف بعبقرية الرجل

وحسب شهادة المناضل حسين بن الميلي الذي طرح السؤال التالي علىالمناضـل 
محمد األمين دباغين، في أي خانة يمكن أن نصف حالة مصالي الحاج؟ فكان جوابــه 

  بل أن مصالي الحاج لـم... لقد أخطأ التقديرفي مرحلة ما، لكنه لم يكن خائنا أبدا: فورا
  هذه شهادة مناضل كبيرفي الحركة الوطنيـة َّإن. يكن سوى وطنيا مخلصا لشعبه وأمته 
  .)3(الجزائرية في شخصية الحاج مصالي

بلــة، وأما عن المناضل والرئيس األول للجمهورية الجزائرية المستقلة أحمد بن 
مصالي الحاج رجل عظيم في وطنيته قــد َّإن:"وأحد القياديين التاريخين للثورة، فيقول

                                                           
   .251 ، ،ص3،ج،املرجع السابق الذكرأمحد توفيق املدين - (1)

  وكذلك فـي...وهي متداولة يف أدبيات نضال الرجل...م، ومكتوب عليها هذه العبارة الصادقة1936هناك صورة ملصايل احلاج يف عام -  (*)
  :كتاب       

  .      32 ،ص 2000دار احلكمة،:، اجلزائرمصايل احلاج الزعيم املفترى عليهعمارجنار، -           
  .32 ،ص.نفس املرجع– (2)
  .24 م،ص1999- 06-24املوافق ل 1420ربيع األول10، اجلزائر،، جريدة العامل السياسي"املصاحلة األخرى"حممد عباس، -  (3)
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كـان :"...يقولَّثم. )1("إرتكب بعض األخطاء ولكن أخطاء رجل عظيم كانت في حجم
وياليتني أستطيع أن أرسم لك صورة أكثرتفصيالعن ...رجالعظيما وعبقريا بدون حدود

والحزب الذي أسسه، والجهازالعسكري الذي بنــاه ...ومافعلهعبقرية هذاالرجل العظيم 
إنني أتكلم وقد خاصمته في بداية ...وظل  يشرف عليه بنفسه حتى فجرثورة أول نوفمبر

الثورة وحاربناه ولكنني كخصم أقول يجب إعادة اإلعتبارإليه، لقد حان الوقت لنقــول 
  .) (*)2("حقهل ألن يأخذ كل واحد الحقيقة، وحان الوقت بعد عشرين سنة من اإلستقال

:  ويقول المناضل الكبيرحسين آيت أحمد، أحد القيادين التسعة للثورة في مذكراتـه
الذي بلورمفهوم الوحدة الوطنية  - بحكم لطافته وهيبته -إنه هوالرجل الوحيد الكفء"...

  .) (**)3("وأعطى سمعة كبيرة للجزائرخارجيا
في رسالة لمصالي الحاج ) م2000- 1909(بورقيبة ويقول الرئيس التونسي الحبيب

سيشهد التاريخ أنك كنت رائد الحركة الوطنية وأنه بالرغم مــــن :"م1959فـي عام
اإلضطهادات والقمع فقد كون نشاطك آالف المناضلين المحنكين، هؤالء المناضلين الذين 

ب الشعب الجزائري، في إطارحزَّتكونوا تكوينا حازما في مدرسة نجم شمال إفريقيا، ثم
فحركة إنتصارالحريات الديمقراطية، وهم الذين يشكلون اليوم ذرع جبهة التحريـــر 

 .وقد ختم رسالته بدعوة مصالي الحاج لإللتحاق بجبهة التحريرالوطني . )4(..."الوطني

المناضلين األوفياء الذين كونهم الزعيم الحاج أحمد مصالي، جعل المناضــل َّإن
لما إتصلت القيـــادة :"دوم يقول في هذا الشأن في حوارله لجريدة الشعبمسعود بوقا

تستشيره في أمرالثورة المسلحــة  بالدكتورمحمد األمين دباغين 22 المنبثقة عن مجلس
  م بالعاصمة 1954وهذا في شهرسبتمبر...وتعرض عليه قيادتها، كان سي الحواس بجانبه

  
  

                                                           
  .11 ، ص1982-01-25، لبنان، ، جريدة السفري4،احللقة "بن بال يتكلم"السعيد الصايف،-  (1)
  .113-112 ، ص1985دارالبديل،: ، باريسحديث معريف شامل مع أمحد بن بلةحممد خليفة، -  (2)
  .صايل احلاج، وهو الذي وضع الدباجة يف كتاب مذكرات مصايل احلاجم، زارقربم1980وفور إطالق سراحه من اإلقامة اجلربية يف عام -  (*)

(3)-Hocine Ait Ahmed,mémoires d'un combattant.L'ésprit d'indépendance 1942-1952,Paris:   
     éd.Sylvie Messinger1983,p.223.                                                             

  .م، فقد ترحم على قرب مصايل احلاج، ملا زار تلمسان1999ناء احلملة اإلنتخابية خبصوص الرئاسيات يف أفريلوأث -  (**)
(4)-Lettre de Habib Bourguiba à Messali Hadj le 22 janvier1959, réflexions sur Messali Hadj  
    1898-1998:parcours et témoignages, op.cit.,pp..237-239.    
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  ى بن بولعيد بالعمل علىكسب المناضلين الذينأوصيت كل من كريم بلقاسم ومصطف... 
وهذا ما أدى فيمـا . )1(..."إنحازوا إلى صف مصالي ألنهم أصدق إيمانا وأصلب وعودا

بعد إلى جذبهم إلى الثورة باإلقناع أحيانا، وبإستعمال العنف أحيانا أخرى، كما حدث في  
د القياديـن التسعة للثورة، وحتى بالنسبة ألح. )2(الجزائرالعاصمة في منتصف الخمسينات

المناضل محمد بوضياف، الذي عارض الحاج أحمد مصالي  قبل وأثناء الثــــورة 
بأن مقولة رفيق دربه الشهيد ديدوش مراد، والتي لم يأخذ بها آنذاك، في : التحريرية، قال

جموعــة لم –تبني القيادة الفردية بقيادة الحاج أحمد مصالي على مبدأ القيادة الجماعية 
  .)3(كان التصوراألصوب واألصح والمنطقي -التسعة

وهذه شهادة الزعيم فرحات عباس، حيث تأثر كثيرا لموت الزعيم الحاج أحمــد 
مصالي، وبذل جهدا كبيرا لدى السلطات الجزائرية لمنحه جوازالسفريسمح له بالدخـول 

  .)4(هذا الطلب رفضَّأنَّإلى الجزائر، إال
  :قال Henri Alleg ومنجل في حوارمع أنري عالقأما المناضل أحمد ب

لقد كان رجل الشعــب، ... لقد وجدت مصالي الحاج، لما كنت طالبا في باريس"
وكانت له حرارة خاصـة، وديناميكة قوية، فقدعرض علينا المشكل الجزائري،بطريقـة 

فليس هناك . لم نكن نعرفها كلية، فكنا أمام  رجل تعرف وتحكم في المشكل اإلستعماري
  . )5("من سبب من أن الجزائري المناضل اليطالب بماضيه، وحضارته

مصالي الحاج كان يجمع بين القول والفعل، َّوأما المناضل أحمد مهساس، فإعتبرأن
  وكان ينادي باإلستقالل، ويقبل بمقابل هذا كل المصائب والصعوبات من أجل تحقيق هذا

  
  

                                                           
  .231،ص1992داردحلب،:، الكتاب الثاين، اجلزائررواد الوطنيةحممد عباس،-  (1)

(2)-Jacques Simon,L'immigration Algérienne en France:des origines à l'indépendance, op.cit., 
     pp..297-301. 

  .406-405 ، ص2، جاملرجع السابق الذكرعبد الرمحن إبراهيم بن العقون،-  (3)
(4)-Benjamin Stora et Zakia Daoud ,op.cit.,p.370. 
(5)-Henri Alleg et autres,op.cit.,pp..214 -215.  
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   الحاج وأعضاء جبهة التحريرالوطني، هوخالفماحدث بين مصالي َّأنَّوإعتبر.المطلب
  وحسبه دائما، فهويعد أكبــر. )1(ومصالي الحاج لم يكن خائنا أبدا. سياسي وليس خيانة 

  .)2(الثوار في العالم 
وعليه، فمن خالل هذه العينة من الشهادات يتضح أن الزعيم الحاج أحمد مصالـي 

  .اإلعداد لها منذ العشرينياتَّالجزائر،ومن ثم قد لعب دورا كبيرا في التمهيد إلى إستقالل
ومن إيجابياته أيضا أنه رفض التفاوض مع فرنسا في إطارإتفاقيات إيفيان، رغـم 

  .  محاولة الجنرال ديغول إقحامه فيها
أما الميزة اإليجابية األخرى،التي إتصف بها الزعيم الحاج أحمد مصالي هي إيمانه 

.  وهي مبادىء ديمقراطية.واإلستقالل،وبدورالجمعية التأسيسيةبالتعددية السياسية،والحرية،
وكان يرفض الحكم اإلستبدادي الديكتاتوري، نظرا لقمعه للحريات وإرتكازه علــــى 
اإلستغالل واإلستعباد وهذا ما عانه هو نفسه، مثله مثل جزائري أصيل شواق للحريــة 

  .  واإلستقالل
) أي كارزمتيــة(ي من تشكيل شخصية إلهاميةلقد تمكن الزعيم الحاج أحمد مصال

  . تتمتع بقوة اإلقناع وصدق اللهجة، مع كل الجزائريين وخاصة المستضعفين منهم
الزعيم فرحات عباس الزعيم مصالي الحاج أنه إنسانا شارط وفـارض، َّوقد إعتبر

  .)3(وشجاعا، يعرف كيف يفرض شخصيته، وكيف يستغل الظروف
لحاج أحمد مصالي، فماذا عن خصال الزعيم فرحات الزعيم ا خصال هذا عن

  عباس؟  
  : يتميزالزعيم فرحات عباس بمجموعة من الخصال، وتتمثل فيمايلي

تكمن في هي أنه يؤمن إيمانا راسخــا  -أوعليه -الميزة األساسية التي تحسب له
ه السياسيـة فتجربت. فهويعد نموذجا للديمقراطية الفرنسية الغربية. بالحرية والديمقراطية

لمحلية في الجزائر، وفي محافل البرلمان الفرنسي، وإحتكاكــه افي المجالس المنتخبة 

                                                           
  .،املرجع السابق الذكر، يف مقابلة خاصة مبرتلهأمحد مهساس-  (1)
  .12 ص ، م2004أوت 26ميس،اخلجريدة اخلرباليومي،"اخلرب يف ضيافة الزعيم التارخيي أمحد مهساس" فريد،.م-  (2)

(3)-Benjamin Stora, et Zakia Daoud,op.cit.,pp..122-123.  
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وكأنــه . بالنخب الجزائرية والفرنسية، جعلته يؤمن بضرورة اإلعتراف بالرأي اآلخر
  . يقول رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب

إنتمائه لعائلة معروفة في منطقة الشرق الجزائري رغم  -وما يتميزبه أيضا هو أنه
بوالئها لفرنسا، وبإستفادتها من عدة مزايا ممنوحة لفئات محدودة من المجتمع الجزائري، 

أنه كان مدافعا عن حقوق السكان الجزائريين الذين عانوا مـن َّإال -كالباشاغات والقياد
ة السياسية واإلقتصادية والثقافيــة فكان يتألم كثيرا ويتحسرللوضعي. اإلستعمارالفرنسي

إلى عائلة بورجوازية متحالفة مـــع  (*)الطبقي واإلجتماعية للشعب الجزائري، فإنتمائه
اإلستعمار لم يمنعه من الدفاع عن السكان الجزائريين المستعبدين والمستغلين من طرف 

با ومهتما بالثراء فرحات عباس لم يكن مح:" فيقول عمارقماش. المعمرين والموالين لهم
والثروة المادية، فكان يركزكثيرا على تعليم األطفال المسلمين، وفي أن يكتسبوا صفــة 

هـذا  َّإن.)1(المواطنة، ورغم أنه كان في مقام رجل الدولة، فقد كان إنسانا بسيطا وعاديا
ا يقرأه هناك إختالفا بين م َّيعود أساسا إلى تنشئته السياسية في المدرسة، حيث أدرك أن

وربما يعود أيضا إلى تأثره بالكتاب الفرنسيين الذين تطرقـوا . في المدرسة، وبين الواقع
للوضعية المزرية لما عاشه الفرنسيين أثناء النظام القديم، ولما جسدته الثورة الفرنسيـة 

  .    من تحسين لظروفهم
ين، ففي فترة لقد كرس الزعيم فرحات عباس كل حياته للدفاع عن مطالب الجزائري

إستمرفي بداية نضالـه َّثم. صغره، كان يساعد ماليا الفقراء العاجزين عن دفع الضرائب
السياسي في الدفاع عن مطالب السكان الجزائريين،وإن كان منضويا في إتحاديــــة 

وحتى أثناء ترأسه لحركة أحباب البيان والحرية، . المنتخبين التي تجمع النخبة الجزائرية
في الدفاع عن المطالب المشروعـــة َّتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، إستمراإلَّثم

كماركز في نضاله السياسي على إخراج الجزائريين بمختلـف . الجزائريين المضطهدين
إلـى ) كالعمال، والفالحين، والبطالين، والتجارمن الظلم والقمع واإلستغالل( مستوياتهم

واطنين ويتمتعون بكامل حقوقهم وواجباتهم التــي ظروف أحسن بشكل يصبحون فيه م
  .   يتمتع بها الفرنسيين

                                                           
  نستعمل هذا املصطلح بتحفظ، نظرا لغياب الطبقات يف اجلزائر ألسباب موضوعية وتارخيية وحضارية، فمثال اإلستعمار الفرنسي منع مـن -  (*)
  .ريادة اجملتمعلكي التنافس املعمرين ولكي التقود ظهورها       

(1)-Kamel Beniaiche,op.cit.,p.4 
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فهوكأحد الجزائريين الذين واصل تعليمه الجامعي في الجزائرالمستعمرة، وأيضـا 
أحد المتشبعين بالثقافة الفرنسية، وعمل على تحقيق المساواة بين الجزائريين والفرنسيين، 

  . )1(يا لهموعلى تحريرالجزائريين، وبقي وف
وفضال عن هذا وذاك، فبالرغم من إنتمائه إلى عائلة بورجوازية ميسورة متعاونـة 
مع فرنسا، وكذا دخوله إلى المدرسة الفرنسية العلمانية، وإحتكاكه بالنخب الجزائريــة 

  أنه بقي متمسكا بتطبيق بمبادئه وبمبادئ الدين اإلسالمي ،َّإال. والفرنسية، وتأثره باألولى
 (**)، وكان دائما مرتبطا باإلسالم ، الذي يبعث إلى ترقية اإلنسـان(*)يتخلى عنه أبدا ولم

 كما فعل بعض اآلخرين من الجزائريين المنضوين في النخبة الجزائرية، كرابح زناتـي
Rabah Zenatiورغـم . لكون المدرسة تؤدي إلى تغريب اإلنسان ثقافيا ودينيا. ، وغيره

ام ـــــلسكان الجزائريين، فقد إنتقد الزعيم فرحات عباس النظالقمع الممارس على ا
األمبريالية الفرنسيــة َّاإلستعماري واألمبريالية العالمية المتحالفة معه، على أساس أن

جزءا من اإلمبريالية العالمية، ويتضح ذلك من إنعكاسات وتأثيرات األزمـات َّماهي إال
 .)2(م على فرنسا والجزائـر1929وأزمةعام م1918-1914اإلقتصادية العالمية لسنوات

كما إنتقد مختلف القوانين الفرنسية اإلستثنائية، وعلى الخصوص قانون اإلنديجينا، وقمع 
  .المعمرين للجزائريين 

إن الحنكة السياسية التي يتميزبها الزعيم فرحات عباس، وأخذه العبرمـن دروس 
فإنطالقا لماحدث ألجداده . ن الجزائريينالتاريخ، جعله يحسن كيف يعبرعن مطالب السكا

بعد التوسع اإلستعماري الفرنسي في منطقة جيجل، وكذا بعد إنتفاضة الشيخ محمـــد 
بالمسـاواة م، وما حدث لألميرخالد من نفي بعد مطالبه المتعلقة 1871المقراني في عام

  ، خاصة فـي يةفقدعبرعن مطالب الجزائريين بطريقة قانونية شرعية وتدريج. والعدالة
  . ظل معارضة المعمرين في تقديم أية تنازالت لهم 

                                                           
(1)-Mohamed El Korso,"Commération de la disparition de Ferhat Abbas:le temps de la régre- 
    Ssion historique,El Watan,Alger,vendredi23,samedi 24 décembre2005;p.7. 

        .املرجع السابق الذكرمل يشرب أبدا اخلمر،يف لقاء خاص معه ،فمثالحسب املناضل عبد احلميد مهري، فإنه -  (*)
  صباحا مبقربة العالية، ختليدا لذكرة وفاة الزعيم فرحـات 11م، على الساعة 2005ديسمرب 24يوم , السيد عبد الكرمي حساين شهادة-  (**)

  .عباس       
 .,p.17. op.citSakina Demia, -(2)  
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في بداية َّفظروف النضال السياسي في فرنسا تختلف عنه في الجزائر، خاصة وأن
العشرينيات والثالثينيات في الجزائرمازالت آثارنكسات وإخفاقات الثورات الشعبيـــة 

عيم فرحات عباس، الذي تقبل خوض راسخة في أذهان السكان الجزائريين، بمن فيهم الز
لكن في الوقت نفسه، فهـــذه . العمل في اإلطارالشرعي وبعيدا عت األسلوب الثوري

 المقاومات الشعبية التي لم تهدأ من إنتفاضة األميرعبد القادرإلى إنتفاضة األوراس فـي
   .م1954نوفمبر1م كانت الطريق المعبدللثورة التحريرية في1945ماي8م،إلىأحداث1916

وما يميزالزعيم فرحات عباس هوالتحكم في عملية التكيف وإستغالل الفـــرص 
  فقد تغيرموقفه السياسي وفقا للظروف؛ من اإلندماجي، إلى اإلتحادي، وإلــى. السياسية

ناهيك عن إستغالل األحداث التاريخية والسياسية التي بـــرزت . المطالبة باإلستقالل 
  .لمية الثانية، كما رأينا سابقابجالء بعد الحرب العا

فحسب المناضل علي هارون فهومن الوطنيين األوائل الذين كانت لهم مواقــف  
إعتبـار  في الفضل إليه شجاعة مع نزول الحلفاء، حيث كان يراهم كمحررين، كما يعود

  ،وتجسدهذا في بيان الشعب الجزائري.)1(لمواجهةاإلستعمار طريقة أحسن أنها على الوحدة
ونظــرا . وفي حركة أحباب البيان والحرية، والتي جمعت مختلف اإلتجاهات السياسية

  .م، والتي كانت ضربة للحركة1945ماي  8حلها بعد مجازر َّلخطورة هذه الحركة، تم
هـي - بغض النظرعن طموحه السياسي - والميزة اإليجابية للزعيم فرحات عباس 

، حيث كان ينتقد النظام السياسي الجزائري أثنـاء ممارسته للمعارضة السياسية اإليجابية
وطالب بضرورة إحترام السيادة واإلرادة الشعبية وبإقرارالتعددية السياسيـة . اإلستقالل

والثقافية، وبإعطاء دورللبرلمان الممثل للشعب، كضمانة أساسية للديمقراطية وللحريـة 
ولم يغريه ال منصب . اإلستقاللفي الجزائر، وكذا عملية وضع أول دستورجزائري بعد 

رئاسة البرلمان، وال خوف بطش النظام بعد اإلنقالب العسكري، حيث قدم إستقالته مـن 
رئاسة البرلمان، بسبب إختراق السلطة التنفيذية للددستور، ولإلرادة الشعبية، والتدخل في 

كتسبها في تجربته السلطة التشريعية، وهذا ماكان يراه منافيا للتقاليد السياسية التي إ
م دون 1963وللعلم، فقد قدم إستقالته في جوان . البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية

                                                           
(1)-Salah Eddine Belabes ,"Ali Haroun : Ferhat Abbas s'est mis à la disposition du FLN", El  
     watan,Alger,vendredi 23-samedi 24 décembre2005, n4593,p.5. 
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وهذا سلوك لــم . أن تمارس ضغوطات عليه، وتأثربالحياة السياسية في الدول الغربية
  . (*)ولحد اليوم -بكل تحفظ-ينضج بعد في فكر النخبة السياسية الجزائرية

بني القيم السياسية الغربية، كالديمقراطية ودورالبرلمان، وهذا رغم أنه فإستمر في ت
إقامة تحالف سياسي مؤقت بين العسكرييـــن  َّوقف بجانب جماعة تلمسان، حيث تم

هذا لم يمنعه من التعبيرالحقاعن مواقفه، فمثال بعد شهرمن إستقالـة َّأن َّإال. والليبراليين
ب جبهة التحريرالوطني وجه رسالة للرئيس أحمد محمد خيضرمن المكتب السياسي لحز

بن بلة عبرفيها عن قلقه من سياسة التأميمات التي تبناها الرئيس، وعبر أيضا عـــن 
  .)1(معارضته للنظام الرئاسي

عدم تأييد ومعارضة الزعيم فرحات عباس لهذا يعود أساسا لكونه ممثـــال َّإن
بكل تحفظ، لكون عـــــدد  –ية والصناعيةللبورجوازية الجزائرية التجارية والعقار

، كما أن معارضته لتركيز السلطات -البورجوازيين قليال جدا وغيرمؤثرين في السياسة
هوبسبب تنشئته السياسية في وسط بيئة، ومؤسسات الجمهورية الفرنسية التي تعتـرف 

لس الوطنـي بدورالبرلمان وتعارض كل نظام رئاسي  وحتى بعد تقديم إستقالته من المج
  .بقي دائما مؤمنا بأفكاره

فرحات :"وفي هذاالصدديقول المناضل حسين آيت أحمدفي شهادةعن فرحات عباس
  .)2("عباس كان نزيها ومخلصا، وقد خدع من قبل العسكريين،لما إندمج في جماعة وجدة

فرحات عباس لعب دورا كبيرا أثنــاء َّإن:"ويقول فيه أيضا الباحث محمد حربي 
  .   )3("ة التحريرية، فلم يعد يطالب باإلندماج، بل طالب باإلستقاللالثور

لقد كان رجل المستقبل، وكانت له رؤيـة :" أما المناضل حساني عبد الكريم، فيقول
لجزائرالمستقبل،والتي تهدف إلى ترقية اإلنسان الجزائري،وكافح فرنسا بمنطق السياسة، 

  .)4("يم،محاوال الكشف عن النفاق في سياستهموبسالحهم،وكان يضرب الفرنسيين في الصم
                                                           

  . طاتفعادة ما نسمع اليوم، يف بداية األلفية، بإستقالة نواب يف الربملان، أو رئيس اجمللس الشعيب الوطين بطريقة إرادية دون ضغو-  (*)
(1)-Ramdane Redjala,L'opposition en Algérie depuis 1962,Algérie:éd.Rahma,1991,p.145. 
(2)-Hocine Ait Ahmed, dans "Emission  conversation",chaine tv Histoire, le 14-11-2004, à 
     17h15mn.      

  م، باملكتبة الوطنية باحلامة باجلزائر،2004-12-19حول مصطفى األشرف،يوممبناسبة األيام الدراسية يف حوار مع الباحث حممد حريب،-  (3)
  .صباحا12على الساعة       

   .املرجع السابق الذكر, شهادة السيد حساين عبد الكرمي-  (4)
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  هذا عن مزايا الشخصيتين الوطنيتين، فماذا اآلن عن مطابتهما؟ 
  :  ففيما يتعلق بمطبات وعيوب الحاج أحمد مصالي فتتمثل في  

لم يكن يأخذ َّأنه كان يتميزبالتشبت الشديد لرأيه المساند للحرية واإلستقالل، ومن ثم
فيقول المناضل أحمد مهساس؛ كيف أنا شابا فـي . اضلين اآلخرينبآراء وطروحات المن

              .)1(الثانية والعشرين من العمريؤخذ بعين اإلعتبار رأيي أمام الزعيم الحاج أحمد مصالي
بدايـة األزمة البربريـة َّودائما حول رؤيته المتشددة، إعتبرالباحث علي قنون أن

ما بعد الحرب العالمية الثانية، حينما إتخذ القرار بمشاركة حزب الشعـب تعود إلى فترة 
وهذا بإيعازمن عصمت باشا، أمين عام جامعة الدول العربية . الجزائري في اإلنتخابات

آنذاك، دون إستشارة المناضلين، وهذا ماإعتبرغيرشرعي لكونه ال يتناسب ومبــاديء 
مماأدى إلى عدم التفاهم والصـراع . جزائريحزب نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب ال

مندوبي منطقة القبائل إتهموا الحاج أحمـد َّكماأن. بين مصالي الحاج والثوريين النشطين
م ببلكور بالجزائرالعاصمة، 1947فيفـري 17-15مصالي والقيادة أثناء مؤتمرسري في

اإلطــارات  بتشكيل حركة إنتصارالحريات الديمقراطية، كحزب شرعي، دون إستشارة
    .ولوأن السرية النضالية تتطلب ذلك .)2(المتوسطة في الحزب

مقتضيـــات َّوفي هذا فاألمر يتعلق بالنشطاء والطلبة المثقفين الذين إعتبروا أن
الديمقراطية التجديد في البنيات واألفكار وتداول الرئاسة داخل الحزب، وتجــــاوز 

بين متطلبات العقالنية الديمقراطية الحديثة وبيـن فوجد الحزب نفسه ممزقا . الكارزمتية
فأعطى الحـاج . البنية النفسية الكارزمتية التقليدية، المرتكزة على عالقة الزعيم بأتباعه

أحمد مصالي أولوية وأهمية للمشروعية التاريخية التقليدية على حساب المشروعيـــة 
وإعتبرنفسه كرمزوكمعبـر . ى الحاضرالسياسية العقالنية الحديثة، وبالتالي الماضي عل

عن اإلستمرارية للماضي وللسلف ولألجداد وهذا في وقت أن النشطاء والطلبة المثقفون 
أدركوا بفعل التجربة في الحزب أن مجال الترقية والحركية السياسية داخل الحزب نحو 

تعبير سياسي المناصب العليا بما فيه رئاسة الحزب هومحدود ومغلق أمامها ولم تجد من 

                                                           
 .، املرجع السابق الذكرأمحدحمساس، يف حوار معه – (1)

(2)-Ali Guenoun,op.cit.,pp..102-105.       
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ومازاد في هذا هوإعطاء نوع من القدوسية على الزعيم الحاج . عن طموحاتها وأفكارها
أحمد مصالي، مما جعلها عاجزة على لعب أي دور سياسي ومن تجسيد األفكارالتــي 

          .تمتلكها
ويبرزأيضا تشدد الزعيم الحاج أحمد مصالي في إنتقاده الشديد للسيد لحول الحسين 

م، بشأن عدم التفاهم حول الموارد المالية التي وضعت تحت تصـرف 1950سبتمبر في
 الحاج أحمد مصالي، ولهذا قدم إستقالته كأمين عام للحزب، ثم قدمها مرة ثانية في مارس

وفضال عن هذا برز خالف بين الزعيم الحاج أحمد مصالي وبعض أعضـاء . م1951
حول إنقطاع الحاج أحمــد  -شوقي مصطفايكبن يوسف بن خدة، و - اللجنة المركزية

مصالي عن الزيارة التي قام بها للمشرق العربي لتدويل القضية الجزائرية،حيث خالـف 
توجيهات القيادة الحزبية التي طلبت منه تدويل القضية الجزائرية دوليا، ولكنه لماعاد من 

م المتحدة، مما جعل الحج عرج على مصر، ودخل إلى باريس لمتابعة أشغال جمعية األم
  .   )1(القيادة ترفض هذا التصرف

ونفس األمربالنسبة لجولة الحاج أحمد مصالي في الجزائر، فهوكان يطمح لإلتصال 
بالجماهيرالشعبية لتعبئتها للثورة وللحفاظ على المشروعية تجاه الجماهيرالعامة بعـد أن 

رالعامة ضد اللجنة المركزية،  أدرك أنها بدأت تضمحل وتتالشى،فضال عن تعبئة الجماهي
ولكن هذه عارضت جولته تحت ذريعة الخشية من اإلستفزازات، ومنعته من 

كلمة الزعيم الحاج أحمد مصالي وشخصيته اإللهامية منحته السلطة والقوة َّأنَّإال.ذلك
  . على حسـاب اللجنة المركزية

مرات إلنعقاد تأجيله عدة  - وبكل تحفظ-كما يظهرأيضا من مزاجه الشخصي الحاد
م، تمكن من أن يفرض نفسه كرئيس للحزب، 1953مؤتمر الحزب، ولما إنعقد في أفريل

وعضوا في اللجنة الخمسة التي تتولى التعيين بواسطة اإلختيارلتسمية أعضاء اللجنــة 
المركزية الجديدة، مما سمح له بسحب الثقة من األمين العام للحزب بن يوسف بن خدة، 

وأصبح يطالب من اللجنة المركزية بسلطــات . )2(اسة اإلصالحية للحزبوبإنتقاد السي
وهذا له داللته السياسية المتمثلة في هيمنة النظام األبوي في شخصية الحاج أحمـد .أكثر

                                                           
  املؤسسة الوطنيــــة:، اجلزائرالطريق اإلصالحي والطريق الثوري:م1954-1900، املقاومة السياسيةحمفوظ قداش وجياليل صاري- 1)( 

  .110م،ص 1987للكتاب،       
  .111، ص نفس املرجع-  (2)
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فحاول إعادة إنتاج السلوكات والممارسات التي إكتسبها في العائلة وفي الزاوية . مصالي
و بمثابة عائلة كبيرة أوزاوية دينية، وهو، أي الزعيــم الحزب هَّأن َّفإعتبر. الدرقاوية

الحاج أحمد مصالي، بمثابة رب العائلة أومقدم الزاوية، والمناضلين هم أوالد أوأتبــاع 
الطاعة واإلمتثال والوالء لألب وللمقدم الذي إكتسب نوعا مــن  َّالزاوية وما عليهم إال

                                         .القدسية الدينية واإلجتماعية

  وزيادة على التشدد ، كان الحاج أحمد مصالي يعتبرنفسه زعيما،إذ العديد مـــن 
المناضلين كانوا يريدون أن يلعبوا دورا ولم يؤخذ بآرائهم، فأثناء إنقسام الحزب إلــى 
، مصاليين ومركزيين، رفض الزعيم الحاج أحمد مصالي أن يعطي للمركزييـن أي دور

شخصيته ال تقبل اإلنتقادات، بإعتبارها شخصية محنكـة َّفإعتبركلمته هي الفاصلة، وأن
أؤكد :"وفي هذا يقول بن يوسف بن خدة . سياسيا ولها دراية واسعة في الشؤون السياسية

أن الحاج أحمد مصالي الذي أعتبره شخصيا األب الروحي لفكرة اإلستقالل والوطنيــة 
لمـا و. )1("رور بعد أن أضفنا عليه لقب الزعيم ولم يعد يتقبل أي نقدقد ركبه الغ. الثورية

إقتربت اللجنة الثورية للوحدة والعمل من المناضلين األقرباء من الزعيم الحاج أحمــد 
مصالي، كأحمد مزغنة وموالي مرباح، حول اإلعداد للثورة التحريرية، فكان ردهما معا 

أية َّوإعتبروا أن. ن علم وأمر من الحاج أحمد مصاليبأنه ال يجب عليهم القيام بشيء دو
الحاج أحمد مصالي هوالذي يكون زعيما، ويتولى تنظيــم َّإنطالقة للعمل المسلح، فإن

وتوسيع الثورة، مماجعل أفراد اللجنة الثورية للوحدة والعمل تسارع الزمن في إعـالن 
                     .   )2(الثورة
برالمؤرخ محفوظ قداش أن الخطأ الذي وقع فيه الزعيم الحاج وفي هذا اإلطار،إعت 

هذا َّأن َّإال. )3(أحمد مصالي هوعدم إلتحاقه بالمناضلين الذين كونهم والذين فجروا الثورة
يعود إلى رفض أفراد من جبهة التحريرالوطني، على غرارالثالثي البائي، والقـــادة 

ضان،من كل إدراج للزعيم في الثــورة، التاريخيين المسجونين بباريس،وكذا عبان رم
  .ومن قيادتها

                                                           
  .102.،صاملرجع السابق الذكرشخصية وطنية، 28حممد عباس،رواد الوطنية شهادات -  (1)

(2)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.50.                                                                     
   .، على الساعة العاشرة صباحا م2004 جوان14 ، بقسم علم املكتبات ببوزريعة، يوم اإلثننييف لقاء خاصاش،حمفوظ قد-  (3)
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  فماذا اآلن عن مطبات وعيوب الزعيم فرحات عباس؟ 
    

الميزة السلبية لفرحات عباس تتمثل في إنكاره لوجود األمة الجزائرية وفي غيـاب 
ولكن هـذا . أجدادهم الغاليونَّوإعتبرأن الجزائرمرتبطة بفرنسا، وأن. الجزائرفي التاريخ

كما طالب بإندماج المجتمع الجزائـري . لطرح ربطه بمسألة تحريراألهالي الجزائريينا
في المجتمع الفرنسي، بإعتبارذلك الحل األمثل لخالص المجتمع الجزائري مـــــن 

وهي مطبة كبيرة دفعت الشيخ عبد الحمبد بن باديس والزعيم . اإلستعمارالفرنسي والقمع
فعال، وإن  َّال به وإرجاعه إلى صائبة الطريق، وهذا ماتمالحاج أحمد مصالي إلى اإلتص

  .كانت هناك عوامل داخلية وخارجية دفعته لتغييرتوجهه السياسي
والميزة السلبية األخرى للزعيم فرحات عباس هو دعوته لجزائرجزائريــة، أي 
ى لجزائرمفتوحة لكل األقليات األخرى؛ كالمسيحيين، واليهود، وهذا ما شكل خطرا علـ

مستقبل الجزائر، حيث يصبح المجتمع الجزائري فسيفساء من اإلثنيات تفتح المجــال 
وهذا ما يؤكده واقع بعض البلدان العربية اإلسالمية،  التي تعاني . لتفتيت الوحدة الوطنية

  .من المذهبية الطائفية بدال من المذهبية الفكرية
شدده على رفض كــــل اإلستعمارالفرنسي رغم تَّومايعاب عليه أيضا هو أن

اإلصالحيين بما فيهم العلماء والمنتخبين وفرحات عباس لم َّأن َّمحاوالت اإلصالح، إال
فساهموا في مطالبة الحكومات الفرنسية بإصالحات تهدف لضمان ترقيتهم . يأخذوا العبر

فضال على أنه لم .اإلجتماعية، وتحسين ظروف الجزائريين المسلمين في اإلطارالفرنسي
م، وكذا الليبرالية، وهذا رغم الفشل فـي  1789وقف في تبني مبادئ الثورة الفرنسية ليت

تحقيق المطالب اإلندماجية، مما جعله والمعتدلين األخرين، كالعلماء المسلمين، يفقـدون  
خاصة مع إنتشار األفكارالثورية في الجزائــر، . )1(المصداقية أمام الجماهيرالجزائرية

عرض له الشعب الجزائريين حيث لم يصبح للخط السياسي اإلنتخابــي، والقمع الذي ت
  .واإلصالحي اإلعتدالي والتدرجي أي تأثير

  كماأن الطابع اإلعتدالي للزعيم فرحات عباس جعله غيرقادرعلى إتخاذ قـــرار

                                                           
(1)-Mahfoud Bennoune,"La clef du succés de la révolution Algérienne",El watan,Alger, nu-  
     méro spécial guerre de libération nationale,dimanche 31 octobre 2004,p.12. 
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وهذا ما تجسد أثناء ترأسه ألول وثاني حكومة مؤقتة للجمهوريــــة . سياسي منفرد
إبعاده من رئاسة الحكومة  َّوحتى أن. فأصبح أسيرا للجيش الذي إنتقده الحقا. الجزائرية

المؤقتة الثانية للجمهورية الجزائرية أثناء بداية مفاوضات إيفيان، جاء بضغط من الجناح 
ذلك يشكـل َّالعسكري لتخوفه من إعتدال الزعيم فرحات عباس من ناحية، وإعتباره أن

  .  ناحية ثانية خطرا على الطرف الجزائري من
فضال على أن الزعيم فرحات عباس تأثركثيرا بقيم الحضارة الفرنسية وثقافتهــا، 

لكن لم يدرك جيدا التاريــخ . م1789وخصوصا بشأن مبادئ الثورة الفرنسية في عام 
  . المميز للحضارتين الغربية المسيحية، والحضارة العربية اإلسالمية

فرحات عباس يدعي الشرعية القانونية والسياسيـة، ومن المطبات أيضا أن الزعيم 
ولكن بالمقابل ساند سلوكا سياسيا منعكسا،الذي تجلى في موقفه السياسي المساند لقيـادة 
األركان العامة وألحمد بن بلة ضد الحكومة المؤقتة الثالثة للجمهورية الجزائرية فــي 

ألركان العامة اإلعتراف بالحكومة إذ رفضت قيادة ا.إستعمال القوة ضدالحكومة الشرعية
المؤقتة الثالثة للجمهورية الجزائرية وكذا بقرارتها، وهوأمر برزجليا في إجتماع المجلس 

م في مؤتمر طرابلس، وإن كانت الحكومــة 1962الوطني للثورة الجزائرية في ماي 
فيها  َّوقد تم. المؤقتة الثالثة للجمهورية الجزائرية قد رفضت طلب أحمد بن بلة إلنعقاده

مما دفع رئيس الحكومة بن يوسف بن خدة إلى مغـــادرة . )1(إنتخاب المكتب السياسي
  .طرابلس والدخول  إلى الجزائر للبحث عن الدعم الشعبي وتعبئته

وقد تم هذا الصراع بين مجموعتين؛ تتشكل المجموعة األولى بقيادة بن يوسـف 
جمهورية الجزائرية، والعقيد محند أولحاج عــن بن خدة عن الحكومة المؤقتة الثالثة لل

الوالية الثالثة التاريخية،والعقيد يوسف الخطيب عن الوالية الرابعة،والعقيد صالح بوبنيدر 
  .عن إذاعة صوت العرب وكانوا معارضين لقيادة األركان العامة

يــة في حين المجموعة الثانية بقيادة أحمد بن بلة، تتشكل من جيش الحدود الشرق
  والغربية،والعقيد الطاهر زبيري عن الوالية األولى التاريخية،والعقيد شعباني عن الوالية

                                                           
  ،1993املطبوعات اجلامعيـة، الديوان الوطين:،اجلزائرم1980-1962التطورالسياسي والتنظيمي حلزب جبهة التحرير الوطينعامررخيلة،- (1) 

  .108-105ص        
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السادسة، والعقيد سي عثمان عن الوالية الخامسة، وكذا محمد خيضر ورابح بيطاط عن 
المكتب السياسي، كما إنضم الزعيم فرحات عباس ومساعديه؛ أحمد بومنحل وأحمــد 

مام للزعيم فرحات عباس يعد إنتقاما إلبعاده من الحكومة المؤقتـة وهذا اإلنض. فرنسيس
  .للجمهورية الجزائرية وإستبداله ببن يوسف بن خدة

فالزعيم فرحات عباس له توجه ليبرالي شرعي . فمن هذا التحالف، تبرزالتناقضات
ة لـه إعتدالي وإصالحي، وتأثر بالثقافة الفرنسية والغربية، في حين الرئيس أحمد بن بل

توجه إشتراكي، ثوري، قليل اإلحترام للعمل الشرعي، ومتأثر بجمال عبد الناصـــر 
فهذا تحالف مؤقت وإن كانت القوة الحاسمة هي قيــادة . وبالحضارة العربية اإلسالمية

األركان العامة والتي إستخدمت أحمد بن بلة والزعيم فرحات عباس كواجهة لمواجهـة 
  .انوا بمثابة أدوات في يد الجيش وهذا ما لم يدركه جيدا اإلثنانمنافسيهم وخصومهم، فك

ونجد أنه رغم أن الزعيم فرحات عباس قد إكتسب مجموعة من المعتقدات السياسية 
الديمقراطية الغربية؛ كالحرية، وحرية التعبير،وإحترام الرأي من خالل مؤسسات التنشئة 

أنه أثناء رئاسته  َّه في البرلمان الفرنسي إالالسياسية كالمدرسة الفرنسية والنخبة، وتجربت
للمجلس الوطني بعداإلستقالل مارس سلوكا سياسيا يقوم على تضييق  الممارسة السياسية 
الديمقراطية، فكان كرئيس المجلس الوطني يكثف من المناورات اإلجرائية داخل المجلس 

وقت مداخالت النـواب، لمنع كل نقاش عميق، وكان يقف وراء النظام الداخلي لتحديد 
وهذا مادفع المناضل آيت أحمد الذي لم يتمكن من أن يعبرعن آرائه من أن يلجأ إلــى 

   .)1(المعارضة خارج النظام
بفضل هذه النضاالت تمكنت الجزائر، َّوفي نهاية المطاف،ما يمكن الوصول إليه أن

جلين من خـالل الرؤيـة وتبقى مسألة قراءتنا لتاريخ الر. من تحقيق اإلستقالل والحرية
 . المستقبلية

 
 
 
 
 

                                                           
(1)-Ramdane Redjala,op.cit.,p.141. 
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  :  الخالصة واإلستنتاجات -
  

الزعيم الحاج أحمد مصالي والزعيم فرحات َّيستخلص من هذا الفصل السادس، أن
عباس يجمعهما معا مجموعة من السمات المتشابهة سواء في نشأتهماالعائليةالجزائرية، 

وقد تجسد ذلك من خالل إشتراكهما معا . أوسواء وفي نضالهما السياسي من أجل التحرر
فـي إنشاء حركة أحباب البيان والحرية، وفي عملهما الدؤوب والمتواصل لتحقيـــق 

  .  اإلستقالل وإعطاء له محتوى إجتماعي وثقافي
هناك مجموعة من اإلختالفات في نشأتهما العائلية والتعليميـة َّوبمقابل ذلك، نجدأن

أحمد مصالي نشأ في عائلة فقيرة، وإحتك بالزاوية الدرقاوية، فالزعيم الحاج . والسياسية
  . وحاول توظيف الساحة السياسية اليسارية لصالح الجزائر

أماعن الزعيم فرحات عباس،فقد نشأ في عائلة بورجوازية،ودخل المدرسة الفرنسية 
  .  وإحتك بالنخبة، وحاول أن يحررها من خالل أطروحته السياسية المعروفة

ن المفارقات العجيبة أنهما يلتقيان في مقاومة النظام السياسي الجزائري بعـد لكن م
فــي . الزعيم الحاج أحمد مصالي عانى األمرين فمات وحيدا وفقيراَّولوأن. اإلستقالل

فكان دائما مستفيدا سواء أثناء اإلحتالل أو  - ورغم التهميش -حين الزعيم فرحات عباس
 .فهما وأعاد إليهمااإلعتبار، رغم ماعانهما من رفاق السالحالتاريخ أنص َّأن َّإال. بعده
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  :لسابعالفصل ا
  
  

  حيـاة السياسيـةالثيرهمـا في أت
  الجزائــرية الحاليـــة 
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 :تأثيرهما في الحياة السياسية الجزائرية الحالية: الفصل السابع-
 

صية اإلستمراروالثبات، وتارة أخـــرى األفكارالسياسية تتميزتارة بخاَّأنالشك 
  . األهم فيها هوإمتدادها وتأثيرها على الحياة السياسية الالحقةَّإال أن.بالتغيرواإلنتقال

الزعيم الحاج أحمد مصالي الذي نشأ في بيئة دينية من خالل تعلمه بالزاويــة َّنإ
العمالية اليساريـــة، الدرقاوية، وإحتكاكه بعالم العمال ومختلف التنظيمات السياسية و

والشخصيات العالمية، خاصة أميرالبيان شكيب أرسالن، جعله يتبنى أفكارا وقيما سياسية 
  . ناتجة عن هذه الخلفية

  وبمقابل هذا، نجد الزعيم فرحات عباس الذي هوبدوره إحتك بالمدرسة الفرنسيـة،  
له يتبنى أفكـــارا وتخرج من جامعتها، ناهيك عن تأثره بمؤسساتها وشخصياتها؛ جع

  . سياسية ناتجة عن هذه المتغيرات
كيف أنهما تركـا  -بطريقة أوبأخرى - وكل من يتبع سير تاريخ الزعيمين، يالحظ

مما يجعلنا نعيد قراءة التاريخ . أفكارهما وبصماتها في الحياة السياسية الجزائرية الراهنة
وهذا ليس باألمرالهين، خاصة .ائرمن جديـد لفهم الحاضرالمعقد، وهندسة المستقبل للجز

  .  وأن األحداث التاريخية للثورة حديثة جدا
  :المهم، لقد إرتأيت إلى تقسيم هذا الفصل السابع واألخيرإلى المحاوراآلتية

   
  .مصالي الحاج الزعيم أطروحة المشروع الوطني العروبي اإلسالمي عند -     
  .فرحات عباس الزعيمالجزائري عندالطرح الفكروي الديمقراطي النخبوي  -     
  .ستبداد السياسي عند الرجلينإلفكرة التعددية السياسية لمواجهة ا -     
  . المؤسسة عند الرجلين-لة الزعامةأمس -     
  . الخالصة واإلستنتاجات -     
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  :مصالي الحاج الزعيم أطروحة المشروع الوطني العروبي اإلسالمي عند -
وهـي َّلزعيم الحاج أحمد مصالي نضاله السياسي على مسألة جوهرية أاللقد ركزا

ليس . ، أي تشكيل قطب، وهي تتمثل أساسا في فكرة الطرح العربي اإلسالمي"القطبية"
وأثناء تحقيق اإلستقـالل  -كبديل إلخراج المحتل من أرض الجزائر، ولكن يشمل بدوره

  .  منة المفروضة من اآلخرالخروج من التبعية والتخلف والهي - السياسي
بتشكيل جبهة تضــم َّالخالص ال يكون إالَّلقدإعتبرالزعيم الحاج أحمد مصالي أن

ولهذا نجــده . يتوسع ليضم كافة الشعوب العربية اإلسالميةَّثم. الشمال اإلفريقي أوال
وفي هذا الصدد يقـول . يركزمنذ بداية نضاله على فكرة إستقالل شمال أفريقيا ووحدته

  :  لباحث الفرنسي جاك سيمونا
  

  لقد أدرك مصالي الحاج منذ البداية ومسبقا الخطراإلستعماري"
  الفرنسي،الذي إنتقل من إستعمارالجزائرإلى إستعمارأفريقيــا

  ولفرض الحمايةعلى تونس والمغرب إنطلق من الجزائر،.كلية
  وهذا بغرض إستعباد هذه الشعوب وإستغالل ثرواتها التــي

  وإنطالقا من هذا ركزفي نضاله على محورشمــال.تزخربها
                            .)1("أفريقيا في مواجهة اإلستعمارالفرنسي

  
يرى الزعيم الحاج أحمد مصالي أنه الإستقالل حقيقي للشعوب المحتلة على أمرها 

الية، والشمال باإلتحاد في وجه األمبريَّوهذا لن يتم إال. بالتحررالنهائي من اإلستعمار َّإال
الرأسمالي المستغل من ناحية، وبخلق آليات تعجل بإتحاد دول الجنوب من ناحية ثانيـة، 

  .  مع عزل النخب السياسية المتغربة التي تحاول تكريس األمرالواقع من ناحية ثالثة
الفكرة الرئيسية التي يركزعليها الرجل تتمحورحول تثويراإلرث الثقافي العربي َّإن
     .، الذي إستخدمه كمرجعية وكإنطالقة، من خالل اإلتحاد والوحدةاإلسالمي

  ولقد ربط ذلك بعملية تأصيل دورالشعب الجزائري ، وتحديد دوره في عمليـــة
  .المشاركة السياسية ومقاطعة اإلدارة الفرنسية

  

                                                           
(1)-Jacques Simon,émission Tezram Isuraf sur l'ENA,chaine  BRTV,le samedi19-02-2005, à  
     21h30. 
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 لقد عرفت جزائراإلستقالل مباشرة كيفية إبعاد العناصر الثورية الشعبية؛ كقــادة

اليات التاريخية، والممثلين الحقيقيين للشعب؛ إما بالتهميش واإلقصاء، وإما بالتصفيـة الو
فبمجـرد . علما بأنهم هم الذين تحملوا صعاب الثورة في الداخل والخارج معا. واإلنتقام

إنعقاد مؤتمرطرابلس، ووقف إطالق النار، وقع الصراع بين اإلخوة األعداء، حيـــث 
ألولى،والخامسة،والسادسة، وجزءا من الوالية الثانية مع قيادة األركان تحالفت الواليات ا

كما تحالفت الواليات الثالثة، والرابعة، ومنطقة الجزائر، وجزءا من الواليـــة . العامة
ولوال خروج الشعب . الثانية والمتحالفة مع الحكومة المؤقتة الثالثة للجمهورية الجزائرية

لكانت الحرب األهلية من أجــل " سبع سنين بركات"صوته  إلى الشارع صارخا بأعلى
  . السلطة

للعقيد والنائب البرلماني الحالي الطاهرالزبيـري  (*)وبعد المحاولة اإلنقالبية الفاشلة
  .  إقصاء ما تبقى من قدماء المجاهدين األوائل َّم، تم1967في عام

وضعا مزريا على جميـع ففي مرحلة بداية اإلستقالل السياسي كانت الجزائرتعيش 
م وهــي 1830األصعدة بسبب ما خربه المحتل الفرنسي، الذي دخل الجزائر في عام 

وهذا ماإنعكس على . م وهي متخلفة ومدمرة1962مزدهرة ومتقدمة، وخرج منها في عام
المشاركة السياسية الشعبية ذاتها،سواء من خالل عمليات اإلختراق من جماعة الكوست، 

  . خالل المتسللين في الجيش أو سواء من
وفي هذا فقد تجسد إستبعاد الشعب، من خالل إتخاذ مجموعة من اإلجراءات المتعلقة    

بتوظيف الموظفين، مما سمح للموظفين الذين تدربوا في إطارمشروع قسنطينة، فيمــا 
وظف  ، من تولي الوظائف الهامة والعليا في اإلدارة الجزائرية،كما"بدفعة الكوست"يسمى

وتولـت  أفراد البورجوازية الصغيرة التي كانت متواجدة بتونس والمغرب، والتي شغلت
ترقيـة أفـراد َّفمن خالل مختلف هذه اإلجراءات القانونية، تم. (**)وظائف إدارية هناك

                                                           
  م،  1965م، وعـام1962م، وعـام1959اجلزائر عرفت أربعة إنقالبات؛ عامَّيرى رئيس احلكومة املؤقتة السابق بن يوسف بن خدة، أن- (*)

  ...  1995وأخريا عام      
  :     راجع يف ذلك      

-Benyoucef Benkhedda,L'Algérie à l'indépendance, la crise de 1962,Algérie:éd.Dahlab,   
  1997,p.92.                                                                            

  :للمزيد أكثر يف هذا املوضوع أنظر -  (**)
  ،يف فرع التنظيم السياسي واإلداري، سالة ماجسترير، "نظام وصف الوظائف العامة وتطبيقاته يف اإلدارة اجلزائرية" يوسف محيطوش،  -          

  . 101-100 ،ص2000قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة اجلزائر،             
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البورجوازية الصغيرة للوظائف العليا في حين قدماء المجاهدين والثوريين الراديكاليـن 
     .ائف الدنيا كتابعينخصصت لهم الوظ

وفضال عن هذا، ولتجنب بروز قوة عمالية شعبية، عملت السلطـــة السياسية، 
القائمة على التحالف بين العسكريين والسياسين، على إحتواء نقابة اإلتحاد العام للعمـال 
الجزائريين،كجماعة ضاغطة، والتي طالبت بمشاركة العمال في إعداد أول دستـــور 

كما طالبت باإلحتفاظ بإستقالليتها إزاء السلطــــة  .)1(ورية الجزائرية المستقلةللجمه
ولكن هذه األخيرة عملت على إحتوائها بالرغم من وجــود . السياسية، والنخبة الحاكمة

 ديسمبــر 20إتفاق بين جبهة التحريرالوطني ونقابة اإلتحاد العام للعمال الجزائرين في
وجبه بحق الحركة العمالية في المساهمة في تسييرالبالد نحـو حيث إعترف بم. م1962

وبالتالي، . اإلشتراكية من ناحية، واإلعتراف بحق اإلستقاللية في التنظيم والتسييرالداخلي
  .  يكون المجتمع المدني مستقال عن المجتمع السياسي

ئرين، تنص علـى القوانين الداخلية لنقابة اإلتحاد العام للعمال الجزاَّوبالرغم من أن
العمال ينتخبون بطريقة ديمقراطية من ينوب عنهم ويدافع عليهم، وبدون حضـورأي َّأن

م، قـرر 1963جانفي20إلى17في المؤتمرالمنعقد فيَّأنَّ، إال)2("شخص أجنبي عن النقابة
كل من أحمد بن بلة ومحمد خيضرالتدخل في شؤون النقابة ووجها أعمال المؤتمـــر 

           .)3(لصالحيهما
وعوض . إفراغ جبهة التحريرالوطني من العناصرالثوريةَّوزيادة على كل هذا، تم

أن يصبح الحزب يقود عملية تجنيد الجماهيرواألفراد حول المشروع الثوري، أصبــح 
الحزب تابعا للنخبة الحاكمة ، وهذا رغم محاولة المناضل محمد خيضرإعطاء دفع قوي 

  . يا وطالئعيابشكل يجعله حزبا شعب للحزب
 م إلـى1962وفي ظل الرئيس حكم أحمد بن بلة كأول رئيس للجزائرالمستقلة،من 

وفي ظل التناقضات التي ظهرت بين السياسين من جهة، وبين الجيش  -م، إعتمد1965

                                                                                                                                                                                   
         

(1)-Declaration de l'UGTA,le 1er juillet, Annuaire de l'Afrique du Nord,1962,p.298.                   
(2)-Documents,20 decembre1962-accord FLN-UGTA , Annuaire de l'Afrique du Nord,1962,    
     pp..740-741.                                                                                                                         
(3)-Amar Ouerdane,op.cit.,p.129.    
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. على الخطاب الشعبي،وعلى اإلتصال مع الجماهير -والتوجهات اليسارية من جهة ثانية
على محاربة اإلقطاع والبورجوازية،وعلى وضع حد لخضوع فركزفي الخطاب السياسي 

اإلقتصاد الوطني للرأسمالية العالمية واألمبريالية والقضاء على الملكية الكبيرة وإحـداث 
وعليه، كان يسعى إلى تحقيق العدالة اإلجتماعية والقضاء على التخلف . إصالح زراعي

لية بين المالك الجزائري والفـــالح وتحقيق المساواة والقضاء على العالقات اإلستغال
وفي هذا، فهو يعد إستمرارية للطرح الشعبي الثوري للزعيم الحاج أحمـــد . الخماس

مصالي، مما جعل الجماهيرالشعبية الجزائرية بعد اإلستقالل تلتف حوله، خاصــة وأن 
  .   م1963سالسلطة السياسية أقرت وإعترفت بنظام التسييرالذاتي من خالل قرارات مار

لقد نشأ نظام التسييرالذاتي في ظروف إستقالل الجزائر، فبمجرد ذهاب األوروبين 
. تركت الملكيات الشاغرة، وقد واجه الفالحون والعمال مشكالت عويصة في التسييــر

فإستولى العمـال . فقاموا بمبادرات فردية وجماعية لتسييرالوحدات الزراعية والصناعية
ألراضي الفالحية للمعمرين، وعلى المصانع الصغيرة في المدن، وتولوا والفالحين على ا

تسييرها بصفة مباشرة، وفرضوا هذا الواقع الجديد على السلطة السياسية التي وافقــت 
  . عليه

ويعبرهذا عـــن . فظهرت السلطة السياسية على أنها مختلفة عن السلطة السابقة
فأثنـاء . والجماهيرالشعبية العامة) لسلطة السياسيةالمجسدة ل(تحالف بين النخبة الحاكمة

الثورة التحريرية تحالفت مختلف الجماهيرالشعبية والقوى اإلجتماعية والسياسية المختلفة 
والمتناقضة اإليديولوجيات والمصالح على هدف واحد، وهواإلستقالل الوطني والقضـاء 

، يجب أن تعبرالخيارات السياسيــة فإنه بعد اإلستقاللَّومن ثم. على اإلستعمارالفرنسي
  واإلقتصادية واإلجتماعية عن طموحاتها بشكل يقضي على العالقات اإلجتماعية وعلـى

أي (السبب الخفي لقبول النخبةالحاكمـة َّأنَّإال. نمط اإلنتاج القائمان في المرحلة السابقة
خبة الحاكمــة، لهذا الطرح الشعبي هوكسب عطف الجماهير إزاء الن) السلطة السياسية

  الجزائركانت تعيش في مرحلة الإلستقــرار َّوبالتالي إكتساب المشروعية ، خاصة وأن
   َّالسياسي من ناحية، وفي بروزالصراع السياسي والعسكري من أجل الحكم، ومن ثــم

  
  
  

___________________  
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  . إكتساب الجماهيرالشعبية كحليف، يعد أمرا ضروريا من ناحية ثانية
  في الواقع ، نجد عكس ذلك حيث تتولى بعض الهيئات البيروقراطية للدولــة  لكن

فالمديرمثال هوالذي يسهرعلى العمليـــات . عملية اإلشراف على القطاع التسييرالذاتي
إلى فشل قطاعه التسييرالذاتي بسبب اإلفـالس  ، مما أدى(*)اإلدارية واإلقتصادية والمالية
  ،(**)فالبيروقراطية التي تزايد عددها من سنة ألخرى.ختالساتوالتسيب وسوء التسييرواإل

كانت هي السبب الرئيسي في فشل نظام التسييرالذاتي، كنظام شعبوي يعبرعـــــن 
  .  طموحاتهم، ويسمح لهم في المشاركة الفعلية في صنع القرارالسياسي

مراقبتها من قبل وفضال عن هذا، فقرارات التسييرالذاتي الهامة ، كانت تتخذ ويتم 
األعضاء المساهمين في عملية التسييرال يجتمعون َّ، كما أن)البنك خاصة(اإلدارة الوصية

     .)1(بصفة منتظمة، وال تتطرق للمسائل الهامة
م، 1963التناقضات التي تحملها قرارات مـارسَّ، فإنDersaوحسب الباحث درسا

وقد إستمـــرت . م1965- م1962ة تعود إلى التناقضات الطبقية القائمة آنذاك في فتر
حل الديـوان َّم، حيث تم1965جوان19قرارات مارس إلىغاية اإلنقالب العسكري في 

الوطني للثورة الزراعية، مع بروز دور وصاية الدولة، مع عدم توسيع إستقاللية العمال 
وحدة  200والفالحين، وتبرزوصاية الدولة في القطاع الزراعي من خالل تشكيل حوالي

زراعية، في مكان التسييرالسابق، مع وضع السلمية والعالقات الرئاسية، مما أدى إلـى 
. إعادة التنظيم الرأسمالي للعمل واإلنتاج، وهذا رغم القضاء على العالقات اإلستعماريـة

الغالبية منهم أقصوا َّأنَّورغم ضمان النصوص القانونية لمشاركة العمال في التسيير، إال
فوصاية الدولة هي حاضـرة . ي التسييروفي إتخاذ القرارات التي تهمهم فمن المشاركة 

دائما، سواءا في إعداد مخططات اإلنتاج، أوسواءا في وضع شروط اإلستثماروالتمويـل 
  والتسويق، فكل وحدة مسيرة ذاتيا تخضع خارجيا للرقابة من قبل أجهزة الدولة األخرى؛ 

                                                           
  :أنظر يف هذا -  (*)

          -Juliette Minces," Autogestion et Luttes de Classes en Algérie",Temps Moderne, 
            France, juin 1965.     

  :أنظر يف هذا -  (**)
  .104-100 ،ص ، املرجع السابق الذكريوسف محيطوش-      

(1)-Claudine Chaulet,la Mitidja Autogérée,Alger:SNED,1971,pp..249-250. 
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  . )1(لتسويق والتجارة وتعاونيات المحاسبة والتسييركدواوين التموين، والبنوك، وهياكل ا
فالطرح الشعبي عادة ما يأخذ صيغة المعارضة ضد أشكال السلطة البيروقراطيـة 

  .  والرأسمالية الخاصة
م، عمل العقيد هواري بومدين على الحفـاظ 1965وبعد اإلنقالب العسكري في عام
  َّالذي كان قائما سابقا، خاصة وأن - فظ وبكل تح -على التوازن في البداية بين الطبقات

لـــم  –من خالل جماعة وجدة  - مجلس الثورة وأعضائه بقيادة العقيد هواري بومدين
يكونوا يتمتعون آنذاك بالشرعية الدستورية والقانونية وبالمشروعية مقارنة بالرئيـــس 

  .   المنتخب الذي أطيح به
يروقراطية العسكرية المتمحورة حول جماعـة هذه النخبة الجديدة المتمثلة في البَّإن

وجدة، والمنحدرة من البورجوازية الصغيرة، بدأت تتموقع حول مختلف المناصـــب 
وفي هذا عملت على إبعاد كل حكـــم . الحساسة في الدولة، بغرض إحتواء المجتمع

وأنها جماهيري شعبي، فحلت البيروقراطية العسكرية محل السلطة اإلستعمارية، خاصة 
لجأت إلى الوسائل اإليديولوجية والقمعية للدولة لفرض توجهاتها السياسية وفي بنــاء 
الدولة والمؤسسات السياسية؛ فاإليديولوجية مثال بإحتواء النقابة العمالية وإستخدامها فـي 
نشرأفكارها، وكذا إستخدام وسائل اإلعالم العمومية لنشرأفكار السلطة وفي إتجاه أحادي 

    .)2(وأما الوسائل القمعية للدولة؛ بسجن المعارضين، وإستخدام العدالة للقمع. الخ...
 وقد لجأت النخبة الجديدة في تبني فكرة التسييراإلشتراكي للمؤسسات في عـــام

العمال لهم الحق في المشاركة فـــي َّوإعتبرت أن. م، محل فكرة التسييرالذاتي1971
مجلس العمال الممثل لهم َّأنه في الواقع نجدأنَّإال. اتتسييرالمؤسسات وفي صنع القرار

 عكــس دور . في المؤسسة دوره إستشاري في الشؤون اإلجتماعية والثقافية والتكوين 

وفيمـــا . مجلس اإلدارة الذي يترأسه المديرالعام ومساعديه، الذي يعد صاحب القرار 
على المؤسسة، ويمكنه حل مجلـس يتعلق بقرارات التسيير، فيتمتع بحق الرقابة العامة 

كما إحتفظ المدريين بالسلطات الهامة مقارنة بالعمال، الذين . العمال في حالة عدم الكفاءة
  . يشاركون في التسييربصفة شكلية

                                                           
(1)-                  Dersa ,l'Algérie en débat,France: Francois Maspéro,1981,pp..16-21.          
(2)-Luis Althusser ,"Idéologie et appareils idéologiques de l'Etat",Revue Pensée,France,n  
     151, juin1970,pp..13-14. 
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الغرض من نمط التسييرهذا، هوالدمج السياسي للعمال ، والبحث عن دعـــم َّإن
شتراكي للمؤسسات محاولة لخلق تحالــف ويعد التسييراإل. العاملة - بكل تحفظ -الطبقة

بين الفئة البيروقراطية للدولة مع الفئة العمالية لمواجهة فئة التقنوقراطية التي بدأت تنمو 
  .  )1(ويزداد دورها وقوتها بفعل سياسة التصنيع

تبني الشركات الوطنية يعد تجسيدا لسياسة الدولة اإلقتصادية، والتي وضعهــا َّإن
ة ـــسياس في إطار G.D'Estaing Debrnisلفرنسي جيرارديستان ديبرنيساإلقتصادي ا

إنشـــاء َّفتم. التصنيع المصنعة، والتي تهدف إلى القضاء على التخلف والفقروالبطالة
وقد ترتب عن هــذه . الشركات الوطنية الكبرى كسوناطراك، وشركة الحديد والصلب

  .  ون سلطة المعرفة الدقيقة والمتخصصةالسياسة بروزدور التقنوقراطيين الذين يمتلك
وقد عرفت الفئة العمالية والفئة التقنوقراطية صراعا حادا حول عملية التسييــر 

وهوصراع بين الطرح الشعبي والطرح النخبوي؛ األول يريـد . وصنع القرارفي اإلدارة
ؤهل علميـا المشاركة في صنع القراروفي التسيير، والثاني يحتقراألول ، ويعتبره غيرم

فالعمال كانوا مؤيدين لسياسة التسييــر . وعمليا في ذلك، وقد تراجع األول أمام الثاني
. كان شكلي من النقابة العمالية والوزارة الوصيةَّالذاتي واإلستقاللية النقابية، مع دعم وإن

ع وقد حسم الصـرا. مقابل التقنوقراطييين الذين وجدوا سندا في وزيرالصناعة والطاقة
لصالح الفئة الثانية،أي البيروقراطيين التقنوقراطيين بفعل سياسة رأسمالية الدولة، ممـا 

إبعاد األمين العام لإلتحاد العام للعمال الجزائرييــن َّأدى إلى إبعاد الوزير زرداني، ثم
وقد كان الوزيربلعيد عبد السالم ، على غرار . مولود أومزيان في المؤتمرالثالث لإلتحاد

م،  1978م إلى1965اد جماعة وجدة، رجال قويا في ظل حكومة هواري بومدين من أفر
 ولم يكن يخضع على غرار الوزراء اآلخرين لرقابة األمن العسكري، كما هوالحـــال 

  .  )2(للوزراء المنتمين لجماعة وجدة
صبح وبعد إحتواء نقابة اإلتحاد العام للعمال الجزائريين من قبل السلطة السياسية، أ

دورها شكلي يتمثل فقط في تعبئة العمال من أجل تحقيق األغراض الثورية للسلطـــة 
وهكذا خضعت النقابة الممثلة للجماهيرالعمالية الشعبية، كتنظيم للمجتمع المدني . السياسية

                                                           
(1) -              Dersa,op.cit.,pp..128-132.            
(2)- Mohamed Harbi , L'Algérie et son destin: croyants ou citoyens, op.cit.,.187.      
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إلى سلطة النخبة التقنوقراطية المتحالفة مع البيروقراطية العسكرية التي عرفت كيــف 
 - كجماعة ضاغطة خاضعة للحـزب -وبالتالي أصبحت النقابة. اإلقتصادتستحوذ على 

فوضع حدا إلستقالليـة . وكل أعضائها يعينون من األعلى، وليس باإلنتخاب من القاعدة
 . )1(النشاط النقابي الحرالخارج عن إطارالحزب والسلطة

البرلمان  العقيد هواري بومدين ومجموعته أقصواَّولتجسيد مشروع بناء الدولة، فإن
وعوض دراسة المطالب الجماهيرية الموجهة للنظام علــى . وتبنوا المشروعية الثورية

  . )2(مستوى البرلمان، أصبح يتم ذلك من خالل اإلدارات اإلقليمية وعبر القنوات السياسية
فالبيروقراطيين والتقنوقراطيين في الستينات والسبعينات إستمروا في إتباع نهــج 

في العهد اإلستعماري الراغبين التضييق والقضاء على التضامنات الجهويـة اإلداريين 
  .          وهذا بإدراكهم للخطر الذي الذي تشكله هذه التضامنات على الدولة. والقبلية

تبني الثورة الزراعية، التي هي ضرورة مرتبطة َّ، تموبالموازاة مع سياسة التصنيع
فاإلصالح الزراعي الذي ناد به الزعيم الحاج أحمــد  .)3(بها، أي بإستراتيجية التصنيع

فالثورة الزراعية تهدف إلـــى . مصالي في برنامجه وجد التجسيد في بداية السبعينات
إحداث إصالح زراعي بشكل يستجيب لطموحات الفالحين، خاصة وأنهم عانوا كثيرا من 

  .  ن الجزائريينالملكية الكبيرة لألراضي الزراعية للمعمرين، وموالييهم م
م، تاريخ اإلصالح الزراعي، وهو 1971لقد إستمرت بعض الملكيات الكبيرة لغاية 

تاريخ القطيعة بين البورجوازية البيروقراطية العسكرية ورمزها هورئيس مجلس الثورة، 
  . بقيادة القايد أحمد -الزراعية-العقيد هواري بومدين، واألرستقراطية العقارية

عي إستهدف إلغاء ملكية البورجوازية العقارية، والفئة الشبـــه فاإلصالح الزرا
، وفئة المقاولين الزراعيين الذين )كالملكيات الكبيرة للجمعيات الدينية والزوايا(اإلقطاعية

  الهدف يتمثل في القضاء علىالتنظيـمَّفضال على أن.)4(دخلوا في عالقات رأسمالية أكثر
  كال اإلستغالل التقليدي ما قبل الرأسمالية للمجتمعاإلقتصادي لألراضي، ويقضي علىأش

                                                           
(1)-Francois Weiss, op.cit.,pp..125-126.                                                                                      
(2)-Boutheina Cheriet,op.cit.,p.251. 
(3)-Gauthier De Villers,l'Etat et la révolution Agraire,Revue Francaise de Sciences Politiques, 
     France,fevrier 1980 , numéro 1,p.114.     
(4)-Ibid.,p.115.   
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وبما فيه ما خلقه المستعمرالفرنسي من تنظيـم  -كأراضي القبائل والخماسة -الجزائري
الهدف من اإلصالح يتمثل فــي َّزيادة على أن. إجتماعي في الريف الجزائري كالدوار

بهدف تقليل إستيراد القمـــح  دفع اإلنتاج الزراعي للزيادة والذي تراجع منذ اإلستقالل
، المرتفعة، وعلى النزوح الريفي نحـو )1(والمواد الغذائية األخرى، والقضاء على البطالة

وكل هذا يسمح بتحديث المجتمع الريفي الجزائري الذي يعاني مـــن . المدن الكبرى
ة والريـف، التخلف مقارنة بالمدينة، وبشكل يتكيف ويتناسق المركز والمحيط، أي المدين

فاإلصالح الزراعي سوف يسمح بتحقيق مبدأ . واليكون هناك تقدم للواحد وتخلف لآلخر
التوازن الجهوي، وهذا ما سوف يعبرعن طموحات الجماهيرالشعبية الريفية منــــذ 

  .  اإلستعمارالفرنسي
ويتمحوراإلصالح الزراعي في خلق قوى ريفية وتعاونيات فالحية للفالحين، مـن 

تأميمها في إطارالثورة الزراعية، بصفة َّإستغالل األراضي الزراعية الكبرى التي تمأجل 
الهدف الخفي هوفرض َّأنَّإال. متساوية ال مالك فيها والخماس والمستغل، والتمييزبينهما

الثـورات َّتاريخ الجزائريذكرنا بأنَّالسيطرة والرقابة على المجتمع الريفي، خاصة وأن
ريف وليس من المدن، ونفس األمرأثناء الثورةالتحريرية، وفي فترة الشعبية إنطلقت من ال

ولوضع حد لتهديد الريف للمدينة التي تعيش الترف، لجأت النخبــة . ما بعد اإلستقالل
العسكريين إلى وضع خطـة  -التقنوقراطيين -القيادية المتمثلة في تحالف البيروقراطيين
والفالحة والداخلية  والتجـــارة  (*)ارات الماليةلتسييرالتعاونيات الفالحية من خالل وز

  . وهذا بهدف إحتواء الجماهيرالشعبية في األرياف. الخ...
وهذه اإلجراءات البيروقراطية الثقيلة أدت إلى بطء إتخاذ القرارات، وتداخـــل 
  الصالحيات بين األجهزة ، مما أدى إلى فشل هذا النموذج وإلى بروزمشكالت عديدة في 

                                                           
(1)-Gauthier De Villers,op.cit.,pp..124-125. 

  ستقاللية مالية كبرية ، إال أهنا كانت ختضع للبنـك إتتمتع ب  َّأنمنطق تسيري التعاونيات الفالحية يقتضي  َّأنفمن الناحية املالية ، بالرغم من  - (*)
  الوطين اجلزائري الذي وضع يده على التسيري املايل للوحدات، فالقروض البنكية يتحكم فيها البنك الوطين اجلزائري ، وهو الذي يـحـدد       

  .السياسة املالية للوحدة، ويراقب تنفيذها      
  :أنظريف هذا اجملال  -       

                     -Gauthier De Villers,op.cit.,pp..121-122.        
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ي العقارالفالحي، مما أدى إلى التبعية أكثر للخارج في ميدان تحقيق األمن الغذائــي، ف 
  .  هذه المشكالت الزالت مطروحة إلى غاية اليومَّعلى أن

باإلضافة إلى ذلك، فلقد حاول النظام السياسي من خالل تطبيق الثورة الزراعيــة 
بثقة من الفالحين، بحيث يمكن كسب تأييد الفالحين خاصة من خالل خلق نخب ريفية من

للدولة على حساب سلطة البورجوازية الفالحية الصغيــرة  أن تكون نقاط سند ومناوبة
 .)1(والتجارية، والتي إستمرت سلطتها على األرياف، وتقوت في عشرية مابعد اإلستقالل

لـــت ، شك-ومن خالل إلتجائها إلى السياسة التأميم - هكذا، فالثورة الزراعية،و    
تهديدا كبيرا لكل الفالحين الكباروالمتوسطين والصغار، كما أنها تمت على حســـاب 

. جهد الدولة وجه من القطاع الخاص إلى قطاع التعاونيـاتَّحيث أن. الفالحين الصغار
واألراضي المؤممة وزعت على الفقراء بدون أرض كالعمال اليومين، وليس للفالحيـن 

فالمستفيدين هم العمال الذين من حيث تاريخهم الشخصي َّن ثموم. المتوسطين والصغار
والعائلي كانوا بعيدين كل البعد عن حرفة وخدمة األرض، وكانت لهم تجربة محدودة في 

سلبا على األرض وتنظيم الزراعة لتحقيق األمــن  ، وهذا ما إنعكس)2(العمل الزراعي
  .  الغذائي

ات الجماهير الشعبية التي عانت مـن فالثورة الزراعية عوض أن تعبرعن طموح
العالقات اإلجتماعية اإلستغاللية القائمة في فترة اإلستعمارالفرنسي، فإنها جاءت عكـس 

فحرمت الجماهيرالعامة مــــن . ذلك فأعادت إنتاج العالقات الرأسمالية اإلستعمارية
أرست الدولــة  وفي التعاونيات الفالحية،. الفالحين في األرياف من إستغالل األرض

وصايتها من خالل البيروقراطيين الذين تولوا إدارتها دون مشاركة الفالحين الحقيقييـن، 
  . مما أدى في األخيرإلى فشل الثورة الزراعية

وفضال عن كل ما سبق ذكره، ولكسب رضى الجماهيرالشعبية، لجأت النخبـــة 
لصالح الفئة األولى،أي الجماهير الحاكمة إلى إتخاذ مجموعة من اإلجراءات اإلجتماعية 

فتبنت النخبة الحاكمــة . كتوفيروتحسين الصحة لكل األفراد، ومجانية التعليم . الشعبية
مايسمى بدولة العناية اإللهية، التي توفركل شيء لألفراد مقابل قبولهم ورضاهم بالنخبـة 

كة في صنع القــرار إبتعادهم عن المطالبة بالحقوق السياسية وبالمشارالحاكمة، بشرط 
                                                           

(1)-Gauthier De Villers,op.cit.,p.126.                                                                                             
(2)-Ibid.,p.130.                                                                                                                              
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ومما ساعد في بروزهذا اإلتجاه هي الزيادة في الموارد الريعيةالبترولية التـي . السياسي
فكانت تدفع األجورللعمال ليس على أساس ما تحققه . ساهمت في شراء السلم اإلجتماعي

ع هذه المؤسسات كانت فاشلة ومفلسة، بل من خالل عملية توزيَّمن أرباح إنتاجية، بل إن
وكانت هذه األجورتستعمل إلقتناء الحاجات األساسية للحياة، التــي . هذا الريع النفطي

اليتم إنتاجها في الجزائربل يتم إستيرادها من الخارج وبأسعارمحددة في األســواق 
وكل . يتم بيعها في الداخل بأسعارأقل من سعرها الحقيقي، لكونها سلع مدعمةَّالدولية، ثم

،وهذا علىحساب السلم اإلجتماعي والحصول على المشروعية الشعبيةهذا بغرض شراء 
   .مصادرة التعبير السياسي الحر لألفراد

ولكن مع مرورالزمن، وبفعل تزايدعدد السكان، وتراجع أسعارالنفط في األسـواق 
  الدولية، وبداية تدهورقيمة الدينارالجزائري، أصبحت هذه األجورالتلبي حاجات األفراد ،

إرتفاع األسعاروالتضخم، وتبني سياسة  التقشف على حساب السياسة السابقة لدولة بفعل 
فعدم التناسب بين المدخالت والمخرجات أدى إلى بروز مجموعة مـن . العناية اإلالهية

م، 1988أكتوبر 5التناقضات بين النخبة الحاكمة والجماهيرالشعبية، مما أدى إلى أحداث 
الحكام والمحكومين،أي بين النخبة السياسية الحاكمة والجماهير والمعبرة عن القطيعة بين 

الشعبية، وبين البورجوازية البيروقراطية التقنوقراطية والعسكرية  من جهة، والجماهير 
ويعبرهذا عن فشل النخبة في اإلحتــواء . الشعبية من العمال والفالحين من جهة ثانية
  . الوالء للسلطة المركزيةاإليديولوجي للجماهيرالشعبية، وفي فرض 

وحتى في ظل سياسة اإلنفتاح التي إتبعها الرئيس الشاذلي بن جديد في الثمانينات، 
قد أدت إلى زيادة الفجوة بين عامة الجماهيرالشعبية التي تعاني من الحرمان، واألقليـة 

ة من هـذه من النخبة البيروقراطية العسكرية والتقنوقراطية، وبورجوازية الدولة المستفيد
  فاإلستقطاب اإلقتصادي بين البورجوازية السيدة ،. السياسة ومن اإلصالحات اإلقتصادية

. والجزء الكبيرمن المجتمع الجزائري كان مؤشرا على توسيع الفروقات السياسيـــة
فالسلطة السياسية كانت بعيدة على طموحات ومطالب الشعب وهي غيرقادرة على تقديم 

  .)1(األجوبة المناسبة

                                                           
(1)-Lisa J. Arone,John P. Entelis,"Islam, democracy and the state",Middle East Policy ,USA,  
     Volume1,Issue2,1992,p.25. 
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وهذه الفجوة تعبرعن الصراع بين السلطة والمجتمع، والمتجسد في الحركة الثقافية 
ووراء . م والحركة النسويـة1987-1981م، والحركة اإلسالمية في1980البربرية في

هذه الصراعات نجد الصراع حول التعددية والفردانية والحداثة التي أتت بها الحركــة 
عبوية والوصاية األبوية لإلسالميين القائمة، وهي صراعات النسوية في صراعها مع الش
والرهانات هي كبيرة جدا على المستوى العائلة التي هي . طرحت أثناء الحركة الوطنية

والصراع مع اإلسالميين لم يمس فقـط . النواة األولى التي تتولى إعادة إنتاج دوراألمة
وقد عارضت الحركة النسوة قانـون  .الجانب الشخصي بل كل مشاريع التغيراإلجتماعي

  .)1(م، الذي يعبر حسب الجمعيات النسوية عن الوصاية األبوبة1984األسرة ل 
م، وحتى قبلها أوبعدهــا، 1988م إلى1965ولإلشارة، فخالل كل هذه الفترة، من 
الجماهيرالشعبية إستبعدت عن المشاركة في صنع القرارالسياسي،وحتى وإن شاركت َّفإن

ذلك عادة ما يكون شكليا، إذ مختلف المترشحين يتم إنتقائهم َّنتخابات المختلفة، فإنفي اإل
وهذا في وقت إنتقلت فيــه . من القمة على أساس الوالء والزبائنية والجهوية والمحاباة

أن هذا  َّإال". الشرعية الشعبية"إلى مرحلة" الشرعية التاريخية الثورية"الجزائرمن مرحلة 
الشعب، بل كان عمال فوقيا بإسم الشعب، فإعتمد على عملية التعبئــــة لم يتم بمعية 

  .الجماهير أكثرمنه على مشاكة الجماهير الشعبية، وهومنطق مازال قائما ولغاية اليوم
م، لجأت النخبة الحاكمة إلى القيام بمجموعة مـــن 1988أكتوبر 5ولتجاوز أزمة

. ، وهذا للتكيف مع األوضاع الجديـدةسياإلصالحات السياسية كمخرجات للنظام السيا
فتمكنت النخبة الحاكمـة . ومن هذه المخرجات؛ نجد تبني الديمقراطية والتعددية السياسية

ففــي . من التكيف مع الواقع الجديد، مما سمح لها باإلستمرارية في السيطرة والهيمنة
ممثلي الشعب ليست َّ،نجد أنمختلف اإلنتخابات البلدية والوالئية، والتشريعية التي أجريت

  بل هي محدودة وشكليـــة ، . لهم صالحيات وسلطات واسعة لتجسيد المطالب الشعبية
والسلطات الفعلية هي بيد البيروقراطيين والتقنوقراطيين؛ كالوالة ، ورؤساء الدوائــر، 

  فواألمناء العامون للبلديات، والمتخصصين في مختلف الوزارات والمتحكمين في مختل

                                                           
(1)-Boutheina Cheriet,op.cit.,p.251. 
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  . فكل هؤالء يحددون المشاريع ويقررون اإلعتمادات المالية الالزمة. القطاعات
. وفضال عن هذا، يالحظ غياب الشفافية في اإلنتخابات والمجسدة لإلرادة الشعبيـة

ففي كل مرة يتم تزويرها، ويتم تفضيل األحزاب القريبة من النخبة الحاكمة، في حيـن 
مسألة التعيين حلت محل َّكما أن.(*)ن الطموحات الشعبيةتهمش األحزاب المعبرة حقيقة ع

في المجلس اإلستشاري الوطني،  َّذلك في المجلس الوطني اإلنتقالي،ثمَّاإلنتخابات؛كما تم
  . والمندوبيات التنفيذية المحلية، وهذا في ظل فقدان النظام السياسي للشرعية والمشروعية

سعينيات، برز في نفس الوقت الصراع ومع بروزاألزمة السياسية الجزائرية في الت
والذي تجسد في الصراع بين اإلسالميين في طرحهم السياسي، وفي  الثقافي والحضاري،

، وتبنوا مشروع الدولـة )1(في حين الدولة القائمة هي الئكية وعصرية. طريقة تسييرهم
اإلسالم هــو  َّاإلسالمية الذي يرفض النموذج الفرنسي للدولة العلمانية، ويؤكد على أن

فبرنامج الحركة اإلسالمية يتمثل في إعادة النظام اإلسالمي في  الماضي  . )2(دين الدولة
وإعادة بعث الحضارة العربية اإلسالمية، وهذا كرد على سياسة التغريب الذي تعانــي 

فتبنت الحركــــة . )3(منه، فهدفهم هو إلغاء الهيمنة السياسية الغربية، وتجديد التراث
اإلسالمية البرنامج الوطني، وقامت بتأويله بمفاهيم دينية، مع إعطاء الوعود، التي سوف 

  . )4(تتجسد بالوصول إلى السلطة
 كل من السيد أحمد  -قبل التعددية السياسية  -ودائما في هذا اإلطار، فقد مثل سابقا 

ا كانا وزيــران طالب اإلبراهيمي، ومولود قاسم نايت بلقاسم هذا اإلتجاه، خاصة وأنهم
فركزا على تأصيل الثقافة العربية اإلسالمية فـــي . للتربية والثقافة، والشؤون الدينية

م،وعلى إعتبار المجتمع 1830المجتمع الجزائري،وأقرا بوجود ثقافة عربية إسالمية قبل 

                                                           
  نتشــار إ لقد متكنت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، أثناء بداية التعددية السياسية،  من إحتواء حالة الغضب الشعيب، أمام ضعف الدولة بسبب- (*)

  وحاولوا أيضا . بيعة شعبية، ودينيةوقد تبىن قادة اجلبهة اإلسالمية على خطاب سياسي ذي ط. الفساد السياسي، والرشوة، والزبائنية، واحملاباة     
  .تقليد عملية التعبئة الشعبية اليت متت يف احلركة الوطنية    

           -Yahia Zoubir,op.cit.,pp..71-72 .  
(1)-Hugh Roberts , " Algeria's ruinous :impasse and the honourable way out " , International 
     Affairs,United Kingdom,number 2 , volume 71,april 1995,p.248. 
(2)-Ibid.,p.253. 
(3)-Ghassan Salame,"Islam and West",Foreign policy,USA,issue 90,spring 1993,p.22. 
(4)-Ibid.,p.22. 
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ـم الجزائري مجتمعا عربيا ومسلما، وينتمي للفضاء العربي اإلسالمي، وأبرزا أهمية القي
  .العربية اإلسالمية

ويندرج هذا ضمن الصراع الثقافي في الجزائر، في إطارمايسميه الباحث في علـم 
  .)1("اآلخر"و" اآلنا"، أي بين "الذات النقيض"و" الذات البديل"اإلجتماع زوبيرعروس ب

كما تبنت أيضا جبهة التحرير الوطني سياسة التعريب الشامل، ونفس األمرفي بدايــة  
  .)2(عينات مع الحركة اإلسالميةالتس

عملية التعريب هذه إستخدمت كرهان سياسي بين مختلف العصــــب  َّأن َّإال
 .المتصارعة ضمن النظام السياسي الجزائري، خاصة أثناء الحمالت اإلنتخابية

تبنيه في الجزائرالمستقلة يعد إستمرارا لمطلب  َّوللعلم، فإن مطلب التعريب الذي تم
مصالي، ولم يتجسد ولغاية اليوم بفعل الصراع الثقافي بين النخبة المعربـة الحاج أحمد 

  .  والنخبة الفرنكوفونية
الشعب من المشاركة الفعلية في صنع القــرارات  (*)وخالصة، فقد إستبعد وهمش

  فماذا اآلن عن الطرح النخبوي؟. المصيرية المتعلقة به
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ،عربيــة -يف العلوم اإلجتماعية، إفريقةخمتارات رؤية حول الصراع الثقايف يف اجلزائر،" اآلخر"و" اآلنا"زوبري عروس ،الذات املمزقة بني -  (1)

  .93،ص1999، أكتوبر1القاهرة اجمللد رقم      
(2)-Johannes Niehoff,"Idendité Arabe et acculturation Francaise:l'Algérie entre colonialisme  
     et indépendance", dans Algérie-France-Islam ,op.cit.,p.52 . 

  :أنظر أكثر– (*)
20.         -,Boulder:Westview Press,1992,pp.1State and society in AlgeriaJ.P Entelis,- 
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  :ي الجزائري عند الزعيم فرحات عباسالطرح الفكروي الديمقراطي النخبو -
  

تأثيـر َّإذا كان تأثيرجماعة النخبة على فكروعمل الزعيم فرحات عباس بارزا، فإن
هذا األخيرعلى النخبوية الجديدة ال يقل بروزا من األولى، ولو بشكل غامض وغيــر 

  .   مباشر
السلطــة،  ففي فترة ما بعد اإلستقالل، برزت نخبة من العسكريين، إستولت على

ناهيك عن الصراع السياسي بين النخب التي هي في السلطة والمعارضة من جهـــة، 
  .  من جهة ثانية... وبروزجماعات وجدة وتيزي وزو، والكوست الخ

وقد تمكن جيش الحدود بقيادة العقيد هواري بومدين، مع بعض واليات الداخل من 
د عام واحد تمكنت من التغلغل والسيطرة وبع. م1962إخضاع الوالية الرابعة في سبتمبر

إلـى  A.L.Nجيش التحريرالوطني أيضا في هذه الفترة تحويلَّكما تم. على الوالية الثالثة
مجاهدي الواليات، الموالين لقادة الواليـــات، ، وبجذب A.P.Nالجيش الوطني الشعبي

 .)1(للجيش الرسمي، بشكل يقلل من تهديدهم وخطرهم

ة السياسية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الجزائربعدم اإلستقـرار لقد تميزت الحيا
السياسي تارة، وبحدة الصراع بين اإلخوة األعداء تارة أخرى، ناهيك عن الظــروف 

وبالرغم من التحـــالف . اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية القاسية التي يعيشها الشعب
  .  م1965جوان19إنقالبا عسكريا غير شرعي في البالد عرفتَّأنَّالعسكري، إال- السياسي

هذه الصراعات السياسية بين النخبة السياسية والعسكرية من جهـــة، َّالشك أن
. بعيدا عن الشعب الذي همش ولغاية اليومَّوالنخب السياسية فيما بينها من جهة ثانية، تم

يد أن يجعل من محمد خيضراألمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني، كان يرَّورغم أن
جبهة التحريرالوطني حزبا جماهيريا، يسمح للمناضلين بلعب دورهام، بشكل يسمح لهـم 

هذا لم  َّأن َّبإختيارممثليهم، وهذا ما يعني مشاركتهم في صنع وإتخاذ القرارالسياسي، إال
وقد عرفت البالد ميثاقا ودستورا، بغض النظرعن طبيعته وإعداده، بعيدا . يتجسد ميدانيا

  .ن الشعبع

                                                           
(1)-William Zartmann,"l'Armée dans la politique Algérienne",Annuaire de l'Afrique du Nord, 
     France: CNRS ,1967,p.270.        
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وكان المنطق القانوني والدستوري يقتضي إنتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولـى 
إعداد قوائم المترشحين ألول إنتخابـات َّفضال على أن. هذا لم يتمَّأنَّإعداد الدستور، إال

  . (*)م لم تكن تعبرعن اإلرادة الشعبية1962سبتمبر 20تشريعية بتاريخ 
فماعدا المالكيــن . رجوازية المتشكلة تمثل قوة هامةوفضال عن هذا، لم تكن البو

فلــم . العقاريين المستحوذين على القطاع التجاري، والبورجوازية الصناعية الضعيفة
تستفيدا هاتين الفئتين من ظروف اإلستقالل، بل البورجوازية المتوسطة والصغيرة اللتان 

الدولة خاصة في الجيش، والـذي سيطرتا على كل المواقع الهامة والحساسة في أجهزة 
وقد تمكنت جزءا مــــــن . م، القوة الوحيدة المنظمة في البالد1962يمثل في عام

البورجوازية الصغيرة المسيرة للحركة الوطنية من السيطرة على جهازالدولة الذي تركه 
  .)1(الفرنسيين

ى الحقـوق وهذا ماجعل الزعيم فرحات عباس يستقيل من منصبه بسبب التعدي عل
فضال . السياسية للشعب من جهة، وتجريد البرلمان من إعداد دستورالبالد من جهة ثانية

عن إبعاد الحاج أحمد مصالي، وعدم السماح له حتى بدخول الجزائر، مع إعتقال وقمـع 
  . لما تبقى من أتباعه

صناعي قوانين التسييرالذاتي في القطاع الَّوأما على المستوى اإلقتصادي، فرغم أن
والفالحي أعطت دورا للعمال والفالحين في المشاركة في التسييروفي صنع القــرار، 

بعض الهيئات اإلشرافيـــــة َّأننا نجد في الواقع أنَّوعليه تبني الطرح الشعبي، إال
  . البيروقراطية للدولة هي التي تملك القرارالفعلي في التسييراإلقتصادي والمالي

م، بقيـادة 1965جوان19سياسي إنتهت باإلنقالب العسكري فيفترة الإلستقرارالَّإن
تشكيل مؤسسة سياسية جماعية، وهي مجلس الثورة، حيـث َّالعقيد هواري بومدين، وتم

 وضمن هؤالء نجـد.عضوا، ويتشكل من تحالف بين العسكريين والسياسيين 26يتضمن 

                                                           
  فضال .وأما القائمة املتعلقة بالوالية الثالثة فقد عدلت قليال.مثال القائمة اإلنتخابية للوالية الثانية والرابعة والسادسة قلصت من عدد أعضائهاف-  (*)

  196م، جند أنه من بيـــن1962وحسب وليام زرمتان، ففي أوت . عن إقصاء بعض اجملاهدين من الداخل، وحل حملهم جيش احلدود      
  ويف القائمة اجلديدة. إختيارهم من قبل قيادة األركان العامة والواليات َّمترشحا من جبش التحريرالوطين مت 72مترشحا للجمعية الوطنية؛      

 ممثلي الواليات عوضوا من قبل ضباط جيش التحرير الوطين يف اخلــارج،  َّمترشحا،حيث أن 59م، فقدتضمنت فقط1963يف سبتمرب       
  .وهم غريمعروفني      

       -William Zartmann,"l'Armée dans la politique Algérienne",op.cit.,p.270.   
(1)-                   Dersa,op.cit.,p.61. 
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د هواري بومدين، الذي هوفي يترأس هذا المجلس العقي.قادة الواليات التاريخيين والتقنيين
هذا التحالف لم يدم طويال،حيث إنقطع َّأنَّإال. نفس الوقت رئيس الدولة والحكومة

م بعد المحاولة اإلنقالبية الفاشلة للعقيد الطاهرالزبيري، حيث أبعد المجاهدين، 1967فـي
  .  (*)مع اإلبقاء على التقنيين

نفيذ الحزب المتكونة من شريـف ولوضع يده على الحزب، لجأ إلى إستبدال لجنة ت
الذين كانوا على صلـــة - بلقاسم، ومحند أولحاج، ويوسف الخطيب، وصالح بوبنيدر

، بالمناضل قايد أحمد الذي ينتمي إلى جماعة وجدة، وقد -وعالقة طيبة بالطاهرالزبيري
رقى أيضا العقيد هواري بومدين العسكريين التقنين الشباب علىحساب المجاهديـــن 

  . لكي ال ينافسوه في المشروعية التاريخية )1(األوائل
وقد وضعت جماعة وجدة إستراتيجية في المجال السياسي واإلقتصادي، وإن كانت 

ففي المجـال . في الواقع معبرة عن تصورالمواثيق السابقة، خاصة منها ميثاق طرابلس
على غراراإلنقسـام  السياسي، ولتجنب فترة الإلستقرارالسياسي والصراعات السياسية،

بين جماعة تلمسان وجماعة تيزي وزو، وجماعة الجنوب التي قادها العقيـــد َّالذي تم
على بناء الدولة وتعزيزها وجعلهـا َّشعباني، ومجاهدي الداخل ومجاهدي الخارج، إعتمد

  .  من أولوية األولويات
تلعب الدولـة وفي المجال اإلقتصادي، إعتمد على سياسة التصنيع المصنعة، حيث 

  .  دورا رئيسيا ومحوريا -ولو ظاهريا –
إستراتيجية النخبة الحاكمة هذه إرتكزت أساسا على رفض التعددية السياسيــة َّإن

وعلى إحتواء العناصر المعارضة للسلطة؛ إما بسجنها، وإما بنفيها، وإما بتقديـــــم 
لجسدية مثل ماحدث لخيضــر اإلغراءات المادية لها وجذبها للسلطة ، وإما بتصفيتها ا

تبني نظام الحزب الواحد ، مما يعني فرض توجه سياســي َّوتم. محمد وكريـم بلقاسم
  وإيديولوجي على المجتمع، وجعل النخبة الحاكمة تحتكرالمجال السياسي وتجعل المجتمع 

                                                           
  .يتعلق األمرخاصة بالتقنوقراطي بلعيد عبد السالم الذي برزدوره خاصة يف ميدان الصناعة -  (*)

(1)-William Zartmann,"l'Armée dans la politique Algérienne",op.cit.,p.275.      
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ا خاضع (*)وبشكل يصبح المجتمع الوقفي. خاضعا لها، بحيث يتبنى تصوراتها وإختياراتها
للمجتمع السياسي بطريقة إجبارية وإلزامية، وهذاعبراألجهزة اإليديولوجية والقمعيــة 

  . ، وبفرض الرقابة السياسية على الجماهيرالشعبية(**)للدولة
اء ـــبن على،- أي جماعة وجدة وما والها-وإرتكزت إستراتيجية النخبة الحاكمة

م 1967امـــح البلديات في عبغرض فرض سيطرتها وهيمنتهاعلى إصال ،(***)الدولة
فهذين اإلصالحين كانا الغرض منهما تعزيزوحدة . م1969وإصالح الواليات في عام

الجزائر، وبسط مؤسسات الدولة عبركامل التراب الوطني، مما يسمح بتواجد الدولة في 
مختلف أنحاء الجزائر، وبالتالي يقضي على معضلة وأزمة بناء الدولة الوطنية، بتحقيق 

  .  ندماج الوطني على حساب المحلي، والتضامنات اإلجتماعية التقليديةاإل
هذه المؤسسات السياسية ستصبح كهمزة وصل بين الحكـام َّوزيادة على هذا، فإن

والمحكومين،أي بين النخبة والشعب،وستسمح هذه البلديات والواليات للنخبة من السيطرة 
الغرض الخفي مـن َّكماأن. على المجتمع قافيةالسياسية، واإلقتصادية، واإلجتماعية، والث

، بشكل يجعـل -للسلطة السياسية -هذه المؤسسات هو خلق والء الشعب للنخبة الحاكمة
األفراد ال يعبرون عن والئهم للهياكل والبنى التقليدية؛ كالقبائل،وشيوخ القبائل والعروشية 

، وللتنظيم السياسي واإلداري في الشرق الجزائري والوقفية، وتاجمعت في منطقة القبائل
فتقوم البلدية والوالية كما يرى . القائم أثناء الثورة التحريرية وفي فترة ما بعد اإلستقالل

األستاذ الدكتورأحمد محيو بالمهام اإلقتصادية والتجارية، وهذا إنطالقا من اإلختيـــار 
ية المحلية بتخصيــص ويبرزالدورالهام للجماعات المحلية في ضمان التنم. اإلشتراكي

الوسائل واإلمكانيات الضرورية لتجسيدها للقيام بهذه األعباء، والمهام اإلقتصاديــــة 
  .  )1(اإلجتماعية والبرامج الوطنية التنموية

                                                           
  . جتنبت إستخدام اجملتمع املدين لكون اجملتمع اجلزائري مازال متمسكا بالقيم والصفات التقليدية، فضالعن غياب خصائص اجملتمع املدين -  (*)

  ارية غري احملايدة، واألهم من ذلك إستعمال املنهج الداليل من فهم املصطلحات احلض      
  :أنظر يف هذا املوضوع -  (**)

                           -Louis Althusser, op.cit,pp..13-14.                                                                                            
  :أنظر  - (***)

-Elbaki Hermassi and dirk Vandewalle,The Second stage of state building", in I.William 
 Zartmann and William Habeeb,polity and society in North Africanboulder:Westview 
 Press,1993,pp21-22.                                                                                            
(1)-Ahmed Mahiou , Les collectivités locales en Algérie , Annuaire de l’Afrique du Nord , 
     France :CNRS,1969,pp..300-301.        
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  الوالية تتضمـن َّوإذا كانت البلدية تتضمن أعضاء منتخبين من طرف السكان، فإن
بمجموعة من الصالحيات ، وهو يعين من قبل مجلس تنفيذي يترأسه الوالي، الذي يتمتع 

فرئيس الدولة الـــذي . وعليه فهو يخضع للسلمية. السلطة المركزية، بمرسوم رئاسي
فوض لوزيرالداخلية مجموعة من السلطات والصالحيات، وهذا بدوره يفوض جزءا منها 

تتخـذ  فـي للوالي، لكي يتمكن من أداء مهامه، ولكي يتمكن من تطبيق القرارات التي 
وبجانب المجلس التنفيذي، نجد المجلس الشعبــي . مجلس الثورة، وفي مجلس الوزراء

وهذا المجلس الوالئي في الحقيقـة .الوالئي، الذي يتم إنتخابه بعد إختياره من قبل الحزب
إختيارأعضائه، في ظــل َّلم يكن له أي دور يذكر، فدوره إستشاري بحت، خاصة وأن

حد، يتم على أساس الوالء للتوجه السياسي واإلقتصادي للنخبة الحاكمة عهد الحزب الوا
فالسلطة على المستــوى . هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تكن له أية سلطات فعلية

  .  المحلي تستمد من الفوق وليس من القاعدة الشعبية
السياسية فالسلطة الفعلية هي في يد البيروقراطيين الذين يعبرون عن والئهم للسلطة

أماعن المنتخبين الممثلين للشعب فوجودهم شرفي ، وفي أغلــب ). أي للنخبة الحاكمة(
  .   األحيان ال تتجاوزتحقيق مصالحهم الذاتية ومصالح الزمرالتي ينتمي إليها

من خالل جماعة دفعــة  -وبهدف تحقيق إستمرارية هيمنة النخبة البيروقراطية 
وكذا بشكل يسمح بإستمرارية هــــذه  - )1(موظفا 23182الكوست والتي بلغ تعدادها

اإلهتمام أكثـــر َّالمؤسسات الرسمية للدولة، وإلستمرارية الوالء للسلطة المركزية، تم
م، والتي تتولى تكوين النخـــب 1964بالمدرسة الوطنية لإلدارة التي تأسست في عام

سب األستاذ الدكتوربرونــو وح. اإلدارية الحاكمة لمختلف مصالح اإلدارات المركزية
الهدف من هذه المدرسة هو تكوين إطارات أوفياء للدولــة، َّ، فإنBruno Etienneإتيان

وقد إزداد عــدد . )2(وليس للرئيس السابق في الوالية العسكرية أثناء الثورة التحريرية
  .(*)هؤالء البيروقراطين من سنة ألخرى

                                                                                                                                                                                   
 
(1)-Marnia Lazreg,The Emergence of classes in Algeria,PH.D Sociology General,University  
     of  New York,1975,p.275. 
(2)-Bruno Etienne, Algérie:cultures et révolution,France:éditions Seuil,1977,p.103.                

  ):1998إلى 1968أي في تكوين الموظفين في المدرسة الوطنية لإلدارة من : (أنظر في هذا - (*)
  . 266،صاملرجع السابق الذكريوسف محيطوش،-               

-Taouti Seddik,"La formation des cadres pour le développement:quatre experiences 
,Sociologie,Paris 5,1978,339p.        Thése 3éme cycle1974)",-Algeriennes (1969  
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  للنخب الحاكمة، فتتمثل في اإلعتماد على اإلقتصـاد أما عن اإلستراتيجية اإلقتصادية    
  م1965جويليـة  5اإلشتراكي، وهوما عبرعنه رئيس الدولة هواري بومدين في خطاب 

ما قد زال التشدق باإلشتراكية الزائفة الجوفاء فعلينا اآلن الشروع في بناء إقتصاد :"قائال
   .  )1("إشتراكي حقيقي

في بناء اإلقتصاد اإلشتراكي على  -أي جماعة وجدة  -وقد إعتمدت النخبة الحاكمة
فئة البورجوازية الصغيرة والمتشكلة من البيروقراطيين، والذين كان لهم دورا محـدودا 

. م، في الميدانين الصناعي والفالحـي 1965م إلى1962في فترة الإلستقرارالسياسي من
ل والفالحين دورا فــــي إدارة وهذا بفعل قوانين التسييرالذاتي التي كانت تمنح للعما

  .وتسييرالمصانع الصغيرة واألراضي الزراعية
ماساعد أكثرالبورجوازية الصغيرة في التمركز في مختلف الوظائف اإلداريـة َّإن

م،والذي 1966وتحقيق إستقرارها الوظيفي، هوصدورالقانون األساسي للوظيفة العامة في
  .  لم يتغيربعد

البورجوازية  راطيةفي القطاع العام،فتحالفت جماعةوجدة معوإلى جانب فئة البيروق
الحضرية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص،والتي همشت وتعرضت ممتلكاتها 

ي ـللتأميم بفضل اإلتجاه الشعبوي الذي تبناه أول رئيس الجمهورية للجزائرالمستقلة، وه
اضي الزراعية في األرياف، ولم فئة تقوت أكثرمع قانون الثورة الزراعية الذي أمم األر

  . يمس ممتلكات هذه البورجوازية الحضرية في المدن، والتي ستعرف شأنا الحقا
وللعلم، فقبل اإلستقالل فقد منع اإلستعمارالفرنسي، وخاصة المعمرين، من ظهـور 
طبقة بورجوازية، خوفا من أن تنمووتتطورطموحاتها في التوسع بشكل تتولى قيـــادة 

وقد تمكنت هـــذه . يرفي عملية التحررمن اإلستعمارالفرنسي بهدف اإلستقاللالجماه
البورجوازية من أن تستولي على األمالك الشاغرة، وعلى المصانع الصغيرة التي تركها 

وهوتحالــف . المعمرين، فضال عن تحالف هذه الفئة مع الفئة البيروقراطية العسكرية
  .)2(هوية والنسب العائلييرتكزعلى الزبائنيةوالمحاباةوالج

                                                                                                                                                                                   
  ةــــــالذكرى الثالثـم مبناسبة 1965يوليو5املوافق ل/ هه1385ربيع األول 6ريح هواري بومدين رئيس جملس الثورة بتاريخ ش، تص.د.ج.ج -(1)

  .811.م، ص1965يوليو 6ه املوافق ل1385ربيع األول7،ليوم 56،العدداجلريدة الرمسيةلإلستقالل،      
.,p.155.op.citAmar Ouerdane,-(2)  
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  وأمام ضعف القطاع الخاص ، وعدم قدرته على تحقيق اإلنطالقة اإلقتصاديـــة

والتنمية اإلقتصادية التي تسمح بإخراج الجزائرمن التخلف لجأت النخبة الحاكمة إلــى 
  . تبني سياسة رأسمالية الدولة من طرف البيروقراطية

الــذي (*)اللجوء إلى نموذج الصناعة المصنعةَّمولتحقيق هذه التنمية اإلقتصادية، ت
والذي  ، Gerard D'Estaing Debrenis وضعه اإلقتصادي الفرنسي جيرارديستان ديبرنس

إصدارالقرارات، وتحقيـق  -وفيما بعد الفئة التقنوقراطية - تتولى فيه الفئة البيروقراطية
وقد ساهم . يرالقطاع الزراعيالتراكم الرأسمالي األولي الذي من شأنه أن يساهم في تطو

الذين يملكون  (**)في بروزالتقنوقراطيينَّهذا النموذج في بروزدورونفوذ البيروقراطيين،ثم
كما ساهم في توسيع ملكية الدولة،وما يسمى برأسمالية .سلطة المعرفة الدقيقة المتخصصة

  .  الدولة
ة اإلقتصادية بشكـل ورغم توسع ملكية الدولة، وتبنيها لسياسة تهدف تحقيق التنمي

يحقق التطوراإلقتصادي، وتلبية حاجيات األفراد، وطموحات الجماهيرالشعبية بتخليصها 
سياسة التصنيع قد زادت من الفروقات َّالواقع يؤكد أنَّإال أن. من اإلستغالل اإلستعماري

لشدة، إعادة إنتاج العالقات اإلجتماعية اإلستعمارية،ولولم يكن بنفس اَّاإلجتماعية،ومن ثم
  . وفي الفصل بين المنتجين الحقيقيين مع وسائلهم اإلنتاجية

فضمن السلطة نشأت وتطورت فئة إجتماعية جديدة، وهي بورجوازية الدولة، وهي 
وتتكون هذه .التي تحدد وتراقب القطاعات اإلنتاجية،كما تنظم العمل وإستغالل قوة العمل

الحزب، والضباط االسامين في الجيش،  البورجوازية الجديدة من؛ اإلطارات السامية في
والموظفين السامين في الوزارات،ومسيري المؤسسات اإلقتصادية،والذين يتولون وظائف 

التي أشير  -كما توجد بورجوازية خاصة تعمل في الظل مع بورجوازية الدولة. التأطير
  سطـــةكما تشكلت ضمن الدولة بورجوازية صغيرة ومتو. -إليها في الصفحة السابقة

                                                           
  :ملزيد من املعلومات أرجع إىل-  (*)

      -Abderrahmane Hayab,"Le modèle Algérien de developpement et la théorie des 
        industries industrialisantes",Thése 3éme cycle,Sc.éco.,Paris I ,1979. 
      -Abdelkader Taileb,"Industrialisation de l'Algérie.Etude critique du modèle",Thése  
        3 éme cycle,Sc.éco.,Lille I,1977.      

  سار التصنيع يف الدول النامية مسح بربوز دور التقنوقراطيني، الذين عمل اإلستعماروليام زرمتان من أن م.وهومايذهب إليه عامل السياسية إ - (**)
  .وقد نافس هؤالء عمل السياسيني يف صنع القرارالسياسي. على تكوينهم      

-I.William zartman,"The study of elite circulation:who's on first and what's he doing   
               there",Comparative politics,USA,volume 6,number 3,1974,p.471.               



 - 406 -  

  وتعبرهذه البورجوازية عن والئها للنظام ولنخبته).كالموظفين،واألساتذة، والمستخدمين( 
فضمنت اإلستقرارواألمن لنفسها،كما حققت طموحاتها . الحاكمة المتمثلة في جماعة وجدة

  . المتمثلة في التموقع في المناصب اإلدارية الهامة
  . اهيرالشعبية تعرضت للتهميش واإلقصاءالفئات الواسعة من الجمَّوما يشارإليه، إن

من الريف، بدون عمل، أتت إلى  Les Déracinésوهي فئات يطلق عليها إسم المنقطعين 
. المدن وجدت نفسها مع الفئات الشعبية التي هي بدون عمل ومعرضة أكثرلــإلقصاء

ن، والعمال، بين بورجوازيةالدولة مع بعض الطبقات الشعبية؛ كالفالحيَّوالتحالف الذي تم
فالفئـة . بعد إفراغ هاتين الفئتين من كل محاولة القيام بمبادرة مستقلة بهماَّلم يتجسد إال

الجماهيرية الشعبية لم تشارك في الحكم، فبقيت دائما خاضعة، مما يجعل بعضها مــن 
العمال الفالحين والعمال والمستخدمين يلجأون للمعارف والوسيطية بهدف تحسيـــن 

   .  )1("م وتغييروضعهم المزريوضعيته
التحالف بين النخب العسكرية والبيروقراطية والتقنوقراطية، في حين الشعب َّلقد تم

فالنخبة العسكرية تملك القوة وهي منبعها، ولكـن . تهميشه نهائياَّالمغلوب على أمره تم
المتعلقــة  أما البيروقراطية فهي تعد خزانا للمعلومات اإلدارية. التملك سلطة المعرفة

العديد منهم لهم تجرية في َّبتسييراإلدارات، والميزانية والمخططات التنموية، خاصة وأن
وأما التقنوقراطية فهي تتولى التسييرالدقيـــق . اإلدارة الفرنسية والمغربية والتونسية

نـح فم. للمنشأت اإلقتصادية، والمصانع الكبرى ذات التقانية العالية والدقيقة في آن واحد
العسكريين للبيروقراطين والتقنوقراطين سلطات وصالحيات، وبالمقابل وضعتا الفئتيـن 

  . معرفتهما في صالح هيمنة النخبة العسكرية على الحكم
م، 1978لقد إستمرهذا التحالف إلى غاية وفاة الرئيس هواري بومدين في عــام 

وهذا بعد أن قررت المؤسسة وبعدها أصبح الرئيس الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية، 
وعليه فالبيروقراطية العسكرية . العسكرية إختياره بإعتباره العقيد في الجيش األكبر سنا

وأمادورالشعب فكان ثانوي وشكلي من خالل .هي التي تولت إختياره على حساب الحزب
  .   اإلنتخابات على مرشح الحزب لتولي منصب رئاسة الجمهورية

  ، فحافـظ على "التغييرفي ظل اإلستمرارية"ة الشاذلية على مبدإوقد إرتكزت السياس

                                                           
(1)-                 Dersa,op.cit.,pp..150-151.                                                                                            
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النظام السابق، ولكنه قام بإحداث مجموعة من التغيرات، تتمثل أولها في إقصاء أعضاء 
كما أقصى أعضاء الحرس القديم ، ". جماعة وجدة "النخبة التقليدية الرئيسية المتبقية من 

د السالم، فأبعده من الحكم، وإعتمد أيضا علــى ووضع حدا لتأثيرالتقنوقراطي بلعيد عب
الحركية األفقية للنخبة بإزاحة النخبة القديمة وتعويضها بشخصيات جديدة، بالترقيـــة 

فمثال على مستوى المؤسسة العسكرية، قــام . الصاعدة للنخب من األدنى إلى األعلى
لسبعة ، واإلطارات السامية في الرئيس الشاذلي بن جديد بترقية قادة الواليات العسكرية ا

. أحيلوا فيما بعد إلى التقاعد، وعين آخرون في مكانهـــمَّالجيش إلى رتبة جنرال، ثم
وبالتالـي . وبالموازاة مع هذا قام بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات اإلقتصادية
ومقابــل . ةوضع حدا للتحالف القائم بين النخب العسكرية والبيروقراطية والتقنوقراطي

هذا بدأ ظهوردوربعض الضباط السامين في الجيش، وأغلب هؤالء كانوا في الجيــش 
  . (*)الفرنسي أثناء الثورة

وبالموازاة مع هذا، وإلضعاف دورالتقنوقراطين، عمد الرئيس الشاذلي بن جديــد 
متبعة، وهذا إلى تبني سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي، فبدأ التراجع في السياسة اإلقتصادية ال

باإلنتقال من الصناعة الثقيلة إلىالصناعة الخفيفة التي هي من ميزات اإلقتصـــــاد 
زيادة على تقليص إستثمارات الدولة في ظل بداية سياسة التفتح اإلقتصادي، . الرأسمالي

للسيرفيما بعد نحواإلصالحات اإلقتصادية ، التي عرفت الحسم بعد الميثاق الوطنـــي 
حيث بدأ يبرزدوراإلصالحيين كنخبة صاعدة على حساب نخبة المحافظين من .م1986ل

 َّأنَّإال. في بداية التسعينـات )أي دوراإلصالحيين(بقية الحرس القديم، وقد برزدورهم،
م، 1991 دورهم تراجع بفعل صعوبات المسارالديمقراطي المتمثل في أحداث جــوان

وبالمقابل تم بروزقوة المتشددين بقيادة . لإلنقاذوالناتج عن تعاملهم مع الجبهة اإلسالمية 
كال من رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي، ووزيرالدفاع الجنرال خالد نزار، على حساب 
 .)1(اإلصالحين بقيادة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد ورئيس الحكومة مولود حمروش

                                                           
  :      أنظر يف هذا -  (*)
  ،1999دارالشهاب ، : ،اجلزائرللواء خالد نزارمذكرات اخالد نزار،-    

  :، يف"إمكانية التحرك حنو الليربالية السياسية يف الشرق األوسط"جون ووتربوري،-  (1)
  مركــز :، لبنان1،طاإلسالمي/سياسات اإلنفتاح يف العامل العريب: دميقراطية من دون دميقراطيني؛غسان سالمة، ].و آخ[جون ووتربوري      
    . 96م،ص 1995دراسات الوحدة العربية،      
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بأنها إقالة، وعلى إلغاء  وأجبروا الرئيس الشاذلي بن جديد على اإلستقالة والتي قيلت
الدورالثاني من اإلنتخابات التشريعية، التي كان يمكن أن تؤدي إلى صعود الجبهـــة 
  اإلسالمية لإلنقاذ للحكم ، مما يعني إستبعاد رأي الشعب من المشاركة في صنع القـرار

ة مـن السياسي من ناحية، وإقتصارهذا على تحالف النخبة العسكرية، والسياسية المتشدد
م، يسمون أنفسهم 1992فالسياسيين الذين يؤيدون إلغاء المساراإلنتخايبي في .ناحية ثانية

. في حين هم تبنوا خطابا نخبويا الذي هوفي العمق ضد الديمقراطيــة" بالديمقراطيين"
فالجزائر كانت مقسمقة إلى قسمين؛ األول يضم المعارضين إللغاء المسار اإلنتخابــي، 

األميين ليس لهم الحق فـــي  َّم المؤيدين إللغاءه، فهؤالء يتصورون  بأنوالثاني يض
اإلنتخاب مقارنة بغير األميين، ويعتبرون أنه اليمكن مقارنة الفالح والعامل بالذي ليـس 

فبالتالي فهم ربطوا اإلنتخاب بموارد سياسية تتمثل فــي؛ .)1(له مستوى عال من التعليم
وهوأمرعرفته المجتمعات .فكانت لهم نظرة إحتقارية للشعب.اعيةالتعليم، والمكانة اإلجتم

الغربية مع إنهيار النظام اإلقطاعي، وكذا في الواليات المتحدة األمريكية، حيث إرتبـط 
  .اإلنتخاب بالتعليم وبالثروة و بالمكانة اإلجتماعية

ـاف من وللتقليل من صعوبة الوضع، لجأت المؤسسة العسكرية إلستقدام محمد بوضي  
  : ، والذي يضم كل من(*)م1992-1-14خالل المجلس األعلى للدولة الذي تشكل في

  محمد بوضياف،رئيسا للمجلس، وكان يعيش خارج الجزائربحكم معارضته - 1    
  .ويمثل الرمزالتاريخي النظيف. للنظام       

  .خالد نزار، عضوا في المجلس ويمثل المؤسسة العسكرية- 2    
  .افي، عضوا في المجلس، ويمثل المنظمة الوطنية للمجاهدينعلي ك- 3    
  علي هارون، عضوا في المجلس ، وكان يشغل وزيرحقوق اإلنسان فــي- 4    

  .حكومة سيد أحمد غزالي، ويمثل التيارالعلماني الجمهوري الديمقراطي       
  ويمثل تيجاني هدام، عضوا في المجلس، وكان يتولى عمادة مسجد باريس ، - 5    

   . )2(التياراإلسالمي الرسمي       
                                                           

(1)-Arun Kapil,op.cit.,p.7. 
  :ملزيد من املعلومات أرجع إىل-  (*)
  .222 ،صاملرجع السابق الذكرخالد نزار، -          

(2)-Bernard Cubertafond,L'Algérie contemporaine,France:P.U.F,1995,p.86.    
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فمن تشكيلته، فإنه يعبرعن تمثيل كل اإلتجاهات السياسية،من وطنيين،وعلمانييـن، 
وهذا كمحاولة لتحقيق قدرمن الوفاق . وديمقراطيين، وإسالميين، ومعربين، وفرنكوفونيين

ا تبقى من عهدة الرئاسية وقد تولى هذا المجلس قانونيا إدارة م. لتجاوز األزمة السياسية
  . للشاذلي بن جديد والمقدرة بسنتان

وبعد إنتهاء المرحلة اإلنتقالية، تقررالعودة إلى المساراإلنتخابي، ولكن في كل مناسبة    
. إنتخابية تبقى السلطة الحاكمة هي صاحبة القرارموهمة الشعب بأنها تمارس الديمقراطية

ية اليوم هوبين أيدي التحالف القائم بين النخـــب م ولغا1956فصنع القرارالحقيقي منذ
في حين الطرح الشعبي، أي الشعـب . العسكرية والسياسية والبيروقراطية والتقنوقراطية

فلم يكن له أي دورفي صنع القرار، كما أن المطلب المتعلق بالجمعية التأسيسية،وبرلمان 
الوطنية لم تعرف التجسيد حتـى  منتخب،وحق اإلقتراع الحرالتي تم بلورتها في الحركة

  . اليوم 
ولتأكيد سيطرتها، عادة ما تلجأ النخبة إلى العودة إلى التاريخ الذي له وزن ثقيـل 

هوعامل للحصول علىالمشروعية السياسية، وهوجانب هام في الثقافــة .على الحاضر
ريخ السياسـي والتا.السياسية الجزائرية، واللجوء إلى الشخصيات التاريخية هوعنصرهام

   .)1(الجزائري سار و يسيرمن خالل اإلنتقاء، وبفقدان أوإعادة ظهورالشخصيات الرمزية
فالنخبة الحاكمة لجأت إلى تبني المشروعية التاريخية أوالثورية، فإستمدت منهــا 

هذه إضمحلت في أواخر الثمانينات، ولم تتمكن من اإلستمراربفعل َّأنَّقوتها الرمزية، إال
ومع منتصف التسعينات وحتى اليوم، عادت النخبة الحاكمة لكي تستغل  . ألجيالتعاقب ا

  ".مبادئ أول نوفمبر"و"األسرة الثورية" سياسيا هذه المرجعية الثورية، بإسم 
هناك طرح ثقافي نخبوي يهتم بالتنوع الثقافي َّوبجانب هذه السيطرة للنخبة، نجد أن

،  )2(ية، ويعارض المرجعية العربية اإلسالميــــةوبتبني القيم الثقافية والسياسية الغرب
وتعارض كل عودة له ، على أساس أن هذا سوف يؤدي إلى الماضي وإلى التقهقـــر 

  . )3(والتخلف، مع الدعوة إلى تبني موقف علماني تحديثي لتخليص الثقافة من التقاليد
                                                                                                                                                                                   
  
(1)-Yasmine B.,op.cit,p.10.     

  .182 ، ص2002مركز دراسات الوحدة العربية،:، لبنان 1، ط مستقبل الدميقراطية يف اجلزائرإمساعيل قرية وآخرون،  -  (2)
  .184- 183 ، صنفس املرجع -  (3)
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م وإلى اليوم بين 1984ويعد قانون األسرة من القضايا التي كانت محل النقاش من  
مختلف القوى السياسية في المجتمع من حركات نسوية وأحزاب سياسية، وهو قانــون 

  النخبة، الفرنكوفونية منها خاصة ، والجمعيـات  َّأنَّمستوحى من الشريعة اإلسالمية، إال
النسوية واألحزاب العلمانية طالبت بإلغاء هذا القانون لكونه اليضمن المساواة بيـــن 

فالنخبة قلدت كثيرا النموذج التركي وطالبت بإصالح القانون المدنـي َّومن ثم. جنسينال
وهذا يعد إستمراريـة   .)1(بشكل يحقق المساواة بين الرجال والنساء، ويمنح الحرية للنساء

  .لألفكار التي تبناها فرحات عباس، لتأثره بمصطفى كمال أتاتورك
تناقض، بسبب ما يسميه برهان غليـــون فأصبح الواقع الجزائري قائما على ال

بين الثقافة العليا للسلطة والثقافة الشعبية المعاشـة، ، )Occidentalisation)2"التمغرب"ب 
وكل نوع من الثقافة تنفي األخرى، مما أدى إلى إزدواجية في الشخصية، ومنها إلــى 

 .وهوأمرمازال مطروحا إلى حد اليوم. إزدواجية لغوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
  

(1)-Rachid Tlemcani,Elections et élites en Algérie:paroles et candidats,Algérie:Chihab éditio- 
    ns,2003,pp..160-161 

  .21.،صاملرجع السابق الذكربرهان غليون، -  (2)
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  :فكرة التعددية السياسية لمواجهة اإلستبداد السياسي عند الرجلين -
  

بدون ريب ففكرة التعددية السياسية واإلستبداد السياسي تعد من القضاياالمطروحـة 
وهذا . بحدة سواء أثناء النقاش السياسي األكاديمي، أوسواء أثناء الممارسة السياسية ذاتها

  . نما برزجليا في فكرالرجلي
والتعددية السياسية هي مصطلح سياسي يطلق علىالنظام السياسي الذي يسمح بقيام 

كما ترتكز .عدة أحزاب سياسية وجمعيات حرة في شتى المجاالت،وغيرخاضعة للسلطة
على تعدد األفكارواإلتجاهات وعلى اإلعتراف باألخر، والسمــاح  (*)التعددية السياسية

. ح لألفراد بالتعبيرعن آرائهم وطموحاتهم بكل حريــةبالمعارضة السياسية بشكل يسم
. التعددية السياسية تفرض أحيانا على النظام السياسي بغض النظرعن طبيعتـهَّعلما بأن

  .  ناهيك عن إرتباطها بالمسألة الديمقراطية
حكم أونظام يستقل بالسلطة فيه فــرد أو :"أما اإلستبداد السياسي فيعرف على أنه

  .  )1("األفراد دون خضوع لقانون أوقاعدة ودون النظرعلى رأي المحكومينمجموعة من 
التي إبتلت وإكتوت بناراإلستبــداد  - ومنها طبعا -الشعوب المستضعفةَّال شك أن

  . من حيث القوة والقمعَّالذي اليختلف عن اإلستعماربشيء إال
اد فال يفل الحديد واإلستبداد عدوالحق، ونقيض الحرية، واليمكن مقاومته إال باإلعد

... األدوات نفسها التي يستخدمها في ممارسته الظلــمَّإال بالحديد؟ فالظالم اليخاف إال
 ...واإلستبداديجعل اإلنسان فاقدا حبه وطنه ألنه غيرآمن على اإلستقرارويود له إنتقل منه

   )2(اكبيعبد الرحمن الكو"طبائع اإلستبداد ومصارع اإلستبداد"كما يذهب إليه صاحب كتاب

  من هذا المنطلق ، حاول الزعيم الحاج أحمد مصالي مقاومة اإلستبداد الذي هــو 
  الوجه اآلخرلإلحتالل، علما بأنه يأخذ أشكاال في جميع المجاالت السياسية واإلقتصاديـة

                                                           
  فالتعدديــة Charles Larmorوحسب شارل الرمور. ترتكزالنظرية الليربالية على حرية التعبري، وعلى التعددية الفكرية والسياسية-  (*)

  .الفكرية هي أساس السياسة الليربالية      
-William A.Galston,"Expressive liberty,moral pluralism,political pluralism:Three sources of 

USAvolume 40,issue 3,2001,p.4.                William and Mary Law Review,Liberal theory", 
 -,"?Social TheoryAlbert W.Dzur,"Value pluralism versus political Liberlism:      أنظر أيضا -     

   and Practise,USA,volume 24,issue 3,1998,pp..400-402.                                                           
  .166 .،ص1،1979،ط1ج ،املرجع السابق الذكر عبد الوهاب الكيايل،-  (1)
  .68 .، صاملرجع السابق الذكرأسعد السحمرايت،-  (2)
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ولذا كان يطالب بالحق والحرية والثورية والتعددية للشعـــب . واإلجتماعية والثقافية
  .  الجزائري

أما الزعيم فرحات عباس فكان يركزعلى الدكتاتورية كمصطلح سياسي اليختلـف 
  . عن مضمون اإلستبداد، مع تقديم بديل يتمثل في الديمقراطية والتعددية

فهي تشيرإلى نظم الحكم الذي يسمح لفـرد  Dictature/Dictatorshipوالديكتاتورية
جعله يسيطر سيطرة تامة علــى أومنصب أوحزب أن يكون له من القوة والسلطة ما ي

الدولة، فيقرركل التحركات والقرارات السياسية، وأن يجبرالناس على الطاعة على كـل 
  . السكان ليقبلوا صابرين كل ما يصدرعنه من تحركات وأفعال

، Tyrannyطغيـان : ويرادف بعض علماء السياسة بين لفظ الديكتاتوروألفاظ مثل
 وتسلطيــة ، Caesarianism،وتبصرية Autocracyقراطية،وأوتو Despotismوإستبداد

Authoritarianism  وشمولية ،Totalitarianism  1(...الخ(.   
الدكتاتوري الفرنسي في الجزائرهوإلغاء  -ومن يهمنا من سمات النظام اإلستبدادي

  .  الحريات وقمع الشعوب، وهذا ما وقع في الجزائر
أحمد مصالي والزعيم فرحات عباس مواقـف إزاء ولقد تبنا كال من الزعيم الحاج 
ولكن دائما في إطارثقافتهما السياسيـة ). الدكتاتورية(التعددية السياسية ومقاومة اإلستبداد

  . والحضارية
فالبنسبة للزعيم الحاج أحمد مصالي، يتبين من خالل مختلف مواقفه السياسيـــة 

رة التعددية السياسية لمواجهة اإلستبــداد وخطاباته وبياناته السياسية، أنه يركزعلى فك
ويتجلى هذا بتأكيده على فكرة اإلستقالل المتضمنة لحرية الفرد في التفكيــر . السياسي

فإنتقد اإلحتالل الفرنسي الذي كان يحكم في الجزائـر . والتعبيروالرأي، والعقيدة والسفر
ف القوانين واإلجـــــراءات كما إنتقد أيضا مختل. بالحديد والنارمن خالل المعمرين

  . اإلستثنائية المفروضة على الجزائريين
  وفضال عن هذا، لقد تمحورت فكرة التعددية السياسية عندهما بالمشاركة السياسيـة 
  الحرة، وفي كشف أوهام اإلحتالل الفرنسي من ناحية ، ومحاولة تمريرمطالبهما السياسية

                                                           
  . 285،ص املرجع السابق الذكرقلد وآخرون، حممد حممود ربيع، إمساعيل صربي م -  (1)
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  .  من ناحية ثانية
  س السياسي بين مختلف األحزاب السياسية الجزائرية والفرنسية ، وبالرغم من التناف

الزعيم الحاج أحمد مصالي لم يدعو إلقصاء أي حزب سياسي، فكان متفتحا فـي َّأنَّإال
فإذا كان الحاج أحمد مصالي قد رفض أفكارهـم . هذا الشأن على غرارفرحات عباس 

الحزب الشيوعي الجزائري، واإلتحاد اإلندماجية، لكن بالمقابل تقبلها كأحزاب،على غرار
وهذا رغم إستقطابه لغالبيــة . الديمقراطي للبيان الجزائري، وجمعية العلماء المسلمين

فتقبل مبدأ التعددية السياسية والفكرية،فإلتقى مع الزعيم .الجماهيرالشعبية الجزائرية حوله
، مما يعني إعترافه فرحات عباس في النضال السياسي من خالل بيان الشعب الجزائري

بمعارضيه وخصمه، كما إلتقيا في جبهة الدفاع عن الحرية في الخمسينات إيمانا منهـم 
  . بتكريس المبدأ الديمقراطي

وإذا إتخذ الزعيم الحاج أحمد مصالي في البداية موقفا معارضا لمجموعة التسعـة 
أنه األولى بالمبـــادرة نفسه َّم، وإعتبر1954نوفمبر1التاريخين الذين أعلنوا الثورة في

أنه بعد السنة من إندالع الثورة التحريرية، بدأ يعترف ضمنيا باألخر، َّواإلعالن عنها،إال
أي بجبهة التحرير الوطني، مع عمل بعض نخبة هذه األخيرة على جذبه للجبهة وإدماجه 

ئريــة، والحركة الوطنية الجزا (*)فجرت إتصاالت بين جبهة التحريرالوطني. في الثورة
السجناء األربعة في باريــس َّأنَّوقبل الزعيم الحاج أحمد مصالي اإللتحاق بالثورة، إال
  . )1(رفضـوا رئاسة الزعيم الحاج أحمد مصالي للثورة

فالصراع بين جبهة التحريرالوطني والحركة الوطنية الجزائرية يعبرعن رفــض 
ة، خاصة مع تعزيز جبهة التحريــر األولى للثانية، وبالتالي لكل تعددية سياسية وفكري

الزعيم الحاج أحمد مصالي وحيدا  رافضـا  الوطني بمختلف التيارات السياسة، وقد بقي
وحسب الباحث محمد حربي، فالحاج أحمد مصالي بكفاحه . لهيمنة جبهة التحرير الوطني

  م1962-1955ضد جبهة التحرير الوطني من خالل الحركة الوطنية الجزائرية في فترة
  

                                                           
  .للمصاليني واملركزينيبتوجيه نداء الحكمة لقد قام أمحد حمساس، وراجف بلقاسم، وصايف بوديسة  -  (*)
  املرجع السابق الذكر، أمحد حمساس، يف لقاء معه،  -  (1)
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فرفض كل إحتكار لجبهة التحريــر . )1(أصبح بمثابة الناطق الرسمي للتعددية السياسية 
فالزعيم الحاج أحمد مصالي من خالل الحركةالوطنية .الوطني للمجال السياسي، ونافسهم

الجزائرية، وطالب بحق تمثيل الجزائريين خالل الثورة، وكذا خالل المرحلة اإلنتقاليـة 
  .لنحو اإلستقال

وفضالعن هذا، فإذا كان الزعيم الحاج أحمد مصالي قد إعتمد على التحالفات مـع 
األحزاب األخرى، وعلى التعبئة الشعبية بغرض فرض الهيمنة على األحزاب األخرى، 

وجودها، فإن النشطاء كان هدفهم إلغاء التعددية السياسية مع اإلعتماد علـى  مع إحترام 
لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إستمرت أثناء الثورة  وهذه التوجهات. جهازعسكري

فمنـــذ . م بين جبهة التحريرالوطني والحركة الوطنية الجزائرية1962- 1954مابين 
فرفض التعدديـة . إنشاء جبهة التحريرالوطني كان يريد أن يكون المصدرالوحيد للسلطة

ه يشكل عائقا في اللجوء إلى العنف، الحزبية والفكرية والسياسية على أساس أن ذلك حسب
ولكن لكي تفرض جبهة التحريرالوطني هدفها كان البد من تهديم صورة الزعيم الحـاج 
أحمد مصالي الذي يؤيد العمل المسلح ورئيس تنظيم سياسي متجذر في أوساط الجماهير 

أعلن فكـرة الشعبية، فهوالممثل القادرعلى تقديم البديل في تأطيرالجماهير، خاصة وأنه 
طاولة مستديرة تشارك فيها كل التوجهات السياسية مع ممثلي الحكومة الفرنسية بغرض 
وقف إطالق الناروتنظيم إنتخابات حرة، بمراقبة دولية، لتشكيل جمعية تأسيسية حــرة 

وهذه السياسة الجبهوية للزعيم الحاج أحمد . قادرة على مناقشة مستقبل الجزائرمع فرنسا
حنها وجربها مع الحزب الشيوعي الجزائري، وتحصل على موافقة الشيــخ مصالي إمت

القيادة الداخلية لجبهة التحريـــر َّأنَّم،إال1955البشيراإلبراهيمي ممثال عن العلماء في
  . )2(الوطني أجهضت هذه المحاولة بجذبها للوطنيين المعتدلين

نه الرئيس التونيسي م،إقترب م1959ولما أطلق سراح الحاج أحمد مصالي في عام 
  الحبيب بورقيبة، وطلب منه اإلنضمام إلى جبهة التحريرالوطني بصفة فردية، ولكنــه

  . )3(رفض، وأكد على تمسكه بالتعددية السياسية وإحترامه لكل طرف

                                                           
(1)-Mohamed Harbi,Messali et la vérite historique,op.cit.,p.313.  
(2)-Ibid.,p. p.307.          
(3)-"La fille de Messali Hadj Janina au Quotidien d'Oran:des obséques sous embargo",op.cit., 
     p.7.  
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ومع إستقالل الجزائر، وتبني مبدأ الحزب الواحد، أصبحت التعددية السياسيـــة 
ما يعتبرإنعكاسا لإليديولوجية الماركسية التي تتبنى الطرح  والفكرية غيرمسموح بها،وهذا

  .الثوري
وقد إستمرنضال الزعيم الحاج أحمد مصالي حول فكرة التعددية السياسية في فترة 

. إستقالل الجزائريقتضي تجسيدالمساواة والعدالة والحريـةَّأنَّفإعتبر. ما بعد اإلستقالل
رية وفي تعددية سياسية، بعيداعن اإلستبداد بحيث يسمح للشعب الجزائري بالعيش في ح
  .والطغيان الذي عانوا منه طيلة قرن وربع قرن
جبهة التحريرالوطني، ومن خالل سياستـه،  َّوإعتبرالزعيم الحاج أحمد مصالي أن

فرأى الزعيم . أراد أن يكون الحزب الوحيد الممثل للشعب الجزائري وللثورة التحريرية
بهة التحريرالوطني نسيت دورالشعب الجزائري وماعانــاه، جَّالحاج أحمد مصالي أن

فضال على أنها لم تعد تعترف بحقه في القيم التي ناضل من أجلها، وبالتالي فلقد ألــح 
  .)1(الشعب هومصدرالسيادة ومصدر كل قرار َّعلى أن

م، إنشاء حزب الشعب الجزائري، ودافع 1962فأعاد الحاج أحمد مصالي في عام 
ددية السياسية،ولكن دون إعادة النظروبطريقة أساسية لألفكارالمتعلقة بالوطنيـة عن التع
أن النخبة الحاكمة رفضت اإلعتراف بأية تعددية سياسية، فتبنت النخبــة َّإال. )2(الشعبية

الحاكمة شعارت من أجل التخلص وإبعاد  الشعب من المشاركة في عملية صنــــع 
للوقوف في وجه المطالبين " الوحدة الوطنية"لة تبنى شعارففي عهد أحمد بن ب. القرارات

ال جمع بين الثورة والثروة لرجال السلطة في وجه "بالتعددية السياسية، فضال عن شعار
بعد اإلنقـــالب َّوهوسلوك سياسي إستمر. المشاركين في السلطة أو الراغبين في ذلك

العدالــة "، و"إلى الشعبمن الشعب "م، حيث إعتمد على شعارات1965العسكري في 
،  )3(وغيرها من الشعارات ذي التوجه التعبوي اليسـاري" الثورة المستمرة"و "اإلجتماعية

وعلى أن الظروف غيرمناسبة لإلبتعـاد " مقاومة اإلرهاب"تبني شعار َّوفي التسعينات تم
  .عن اإلرادة الشعبية

                                                           
(1)-Omar Ali,op.cit.,p.4. 
(2)-Mohamed Harbi,Messali et la vérite historique,op.cit.,pp.313-314.                                       

  .89-88 ،صاملرجع السابق الذكرإمساعيل قرية وآخرون ، -  (3)
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م، 1965جــوان19في ومع اإلنقالب العسكري الذي قاده العقيد هواري بومدين 
أنه غيرقانوني َّندد الزعيم الحاج أحمد مصالي بهذا العمل السياسي غيرالشرعي، فإعتبر

فكــان . (*) Pronunciamiento Militaireوغير دستوري، وعبرعنه بمصطلح إسباني
  يريد أن يقول بأن هذا اإلجراء سوف يؤدي أكثرلحكم األقلية بقيادة فرد دون أي إعتبـار

مين، ودون أي إعتبارللقانون، وسوف يفتح المجال إلنقالبات عسكرية أخرى في للمحكو
وهذا ماتجسد فيما بعد من خالل مختلف النخب الحاكمة في الجزائر، ولغايـة . المستقبل

  . اليوم
عملية التداول على السلطة التتم بطريق شرعية من خالل اإلنتخابات التي  َّذلك أن

التداول إرتبط بطابع العنف  َّبل أن.رعي والسلمي على السلطةتشكل الوسيلة للتداول الش
فتمت اإلطاحة بالحكومة المؤقتة الثالثة للجمهورية . وببروز قوة البيروقراطية العسكرية

أحمــد  َّالجزائرية بالقوة من خالل قيادة األركان العامة وجيش الحدود، فضال على أن
ونفس األمـر . صومه من خالل الجيشبن بلة وصل إلى الحكم بفضل الجيش وواجه خ

م، بالعنف بتدخـل 1965جوان  19في اإلنقالب العسكري ضد الرئيس أحمد بن بلة في
الجيش يعد العامل الحاسم كما حدث  َّالتداول بطريقة سلمية، فإن َّوحتى وإن تم. الجيش

ـد مع الرئيس الشاذلي بن جديد، ومحمد بوضياف ، وعلي كافي، واليامين زروال، وعب
  .العزيز بوتفليقة

  هي المؤسسة األكثر تنظيما وإنسجاما وتماسكا(**)ويعودهذا لكون المؤسسة العسكرية
  .مقارنة بالمؤسسات السياسية األخرى، وباألحزاب، والجماعات الضاغطة

  
  
  

                                                           
  .يشري باللغة اإلسبانية للداللة على شدة خطرهذا اإلجراءالشائع يف دول أمريكا الالتينية، اليت تكثرفيها اإلنقالبات العسكرية-  (*)
  :نظرحول تأثير العسكريين على السياسيين ودورهم في السياسة أ – (**)

  The Australian journal of PoliticsUlf Sund Haussen,The Military:A threat to democracy,- 
,Australia,volume 44,1998,p.12. And History      

,London:Pall Mallthe military in politicsThe Man on horseback:The role of S.E. Finer,-     
     Pess,1962,pp..86-205. 
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   هذا عن الحاج أحمد مصالي، فماذا عن الزعيم فرحات عباس؟   
  

باس يتضح أنه يلح كثيرا على فكرتـي من خالل التطرق لنضال الزعيم فرحات ع
وقد تبلورت فكرة التعددية السياسية عنده . التعددية السياسية ومعارضة الحكم الدكتاتوري

بالنضال من أجل أن يعترف المعمرين واإلدارة اإلستعمارية بالجزائريين وبأفكارهــم 
على إبالغ مطالــب  كما عمل أيضا. وإتجاهاتهم المختلفة عن تلك المتعلقة باألوروبيين

. وطموحات الجزائريين المتمثلةفي رفض اإلستغالل والتمييزبين األوروبيين والجزائريين
كما تبرزفكرة التعدديةالسياسية عنده بالمطالبة بتحسين األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية 
 للجزائريين بشكل يجعلهم مواطنين فرنسيين،ويتمتعون بحقوق وواجبات، كما يخضعـون

  .  للقانون العام الفرنسي وليس للقوانين اإلستثنائية والقمعية
التجربة السياسية التي قضاها في البرلمان الفرنسي وإحتكاكـــه َّولإلشارة، فإن

بالنخب الجزائرية والفرنسية جعلته يتبنى المبدأ الديمقراطي التعددي، ويرفض فكــرة 
  . النظام الديكتاتوري القمعي

ورة التحريرية، بقي دائما متمسكا بفكرة التعددية السياسية، فبالرغـم وحتى أثناء الث
 َّمن حل اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وإنضمامه إلى جبهة التحريرالوطني، إال

  .وهوشرط طرحه ووضعه على مفاوضيه من الجبهة. أنه بقي دائما متمسكا بأفكاره
ثانية للجمهورية الجزائرية، كان يتبنــى وأثناء ترأسه للحكومة المؤقتة األولى وال

مبادىء إحترام اآلراء واإلتجاهات األخرى في الحكومة؛ كالشيوعيين ، والمركزييــن، 
فلم يكن يتخذ القرارات بمفرده، وكان ينتقد السياســة . والعسكريين، والعلماء المسلمين
  ).  ، وعبد الحفيظ بوصوفلخضربن طوبال، كريم بلقاسم( التسلطية من قبل الثالثي البائي

المجلس الوطني يجب أن يكـــون َّأنَّوأما في فترة ما بعد اإلستقالل، فقد إعتبر
مصدرا للسلطة في النظام السياسي الجزائري، ويلعب دوره في التشريع وفي ســـن 

 السهرعلى تنفيذها ، كما أقرأنهَّالقوانين والرقابة على الحكومة، وما على هذه األخيرة إال

  . ن حق البرلمان إنتقاد الحكومة، وألح على ضرورة وجود المعارضة السياسية البناءةم
_____________  
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طرح الزعيم فرحات عباس هذا، يعود أساسا للممارسة البرلمانية والسياسيةالتي َّإن
إكتسبها أثناء تجربته كنائب عن اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في الجمعية الوطنية 

  .  سية في الجمهورية الرابعةالفرن
وعليه، كان يؤمن بدورالمجلس الوطني في التشريع، والرقابة على الحكومة فــي 

 كما كان يؤمن بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في اإلختصاصات والسلطات،. التنفيذ

ل فرحات عباس يريد تجسيد مايسميه ك َّفبتأكيده على هذا، فإن. لتجنب اإلستبداد والفساد
بتسييروقيادة فكـــرة  David Beettham ودافيد بيطام Stuart Weir من ستيوارت وير

المراقبة والمراجعة الديمقراطية في الحياة العامة للبلد وفي مؤسسات البلد، حول إنتشار 
وعلى عدم فعاليتها،  )1(اإلنحراف ضمن النخب اإلدارية والسياسية، وحول نوعية الحكومة

وعلى تدني العالقات بين الحكام والمحكومين خاصة في ظل إعتقـــاد  والحياة العامة،
  .   الجزائريين بأن حكامهم أصبحوا أكثر إستبددا، وبفعل فقدان الثقة بينهما ولغاية اليوم

  م ، لجأت فيما بعد الحكومـــة1962سبتمبر 20ومع المصادقة على الدستور في
  من سلطته التأسيسية ، ومن النقاشـــات والمكتب السياسي إلى إفراغ المجلس الوطني

، والذي ركزعلى مبدأ اإلنتخاب، وعلـى )2(البرلمانية، ولم يعرض إقتراح فرحات عباس 
كالتصويـت : تشكيل برلمان حقيقي يتمتع بسلطات حقيقية، ويكون له دورحقيقي مزدوج

مبدأ األغلبية، كما  وفي كلتا المهمتين يتم تبني. على القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية
من  23منع كل حزب سياسي وكل نشاط إعالمي معارض، وذلك إستنادا للمادة َّتم

  .م1963دستور
الجزائركدولة حديثة تدعي الديمقراطية تستعمل مفهوم الشعب، ولكــن َّأنَّفإعتبر

ولهذا، فقد رفض الزعيم فرحات عباس . دون أن تعطي له دوره الحقيقي المتعارف عليه
بة من الحزب، أو وصاية من الجيش على السلطة التشريعية، وتوجيه الممارسـة كل رقا

  :وهذا مايؤكده زميله في الدرب محمود حكيمي. البرلمانية
  لما أدرك فرحات عباس بعد اإلستقالل أن البرلمان شكلــي "

                                                           
(1)-Stuart Weir and David Beettham,Political power and democratic control in Britain: the 
     audit of the United Kingdom,New York:Routldge,1999,p.3. 
(2)-Jean Leca,Jean Claude Vatin,L 'Algérie politique et institutions, Paris: Presse de la  
     Foundation des Sciences Politiques, 1975,p.60.      
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  والدستورلم يتم إعداده بطريقة ديمقراطية ووفقا لألســـس  
  م إستقالته كرئيس للمجلس الوطنـــيالتعددية السياسية، قد 
  .)1("وإنسحب من الحياة السياسية الرسمية 
  

فأمل الزعيم فرحات عباس هوإقامة برلمان حقيقي بطريقة هندسية جزئية، أي جزء 
، وبشكل يحول المجتمع من مجتمــع Karl Popperبجزء كما عبرعن ذلك كارل بوبر

ن المنتخب سوف يسمح بتجاوزذهنية المقاطعة البرلماَّأي أن. )2(مغلق إلى مجتمع مفتوح
        .مع تحقيق وفاق إجتماعي.اإلنتخابيةالضيقة،إلى التفكيرالعام على المستوى الوطني

فضال على أن الرئيس أحمد بن بلة كان توجهه الفكروي إشتراكي، في حين الزعيم 
  . فرحات عباس كان توجهه الفكروي ليبرالي

  :ي قدمها من المجلس الوطني كتب فرحات عباسوفي رسالة اإلستقالة الت
وضع دستورالجمهورية يعدعمال ذاأهمية كبيرة،فبعدالكفاح َّإن"

  نضاال آخريفرض نفســهَّوالنضال من أجل اإلستقالل ، فإن
فعلى المستوى اإلجرائي والقانوني، فالمجلس الوطني ... علينا

لوطني، التأسيسي والتشريعي إنتخبا بإقتراح من جبهة التحريرا
  .وبوكالة وضع دستورديمقراطي وشعبي للبالد في مدة سنـة 

والمجلس التشريعي بإعتباره المالك الخاص للسيادة الوطنية ، 
فهووحده القادرعلى معرفة القوانين ووضعها، وهذا بالتعامـل 

وهذه القوانين قبل أن تعالج يجــب أن . مع الحكومة المبادرة
وهـــذه .يع وإقتراحاتتوضع على مكتب على شكل مشار

بدورها تعلن للجمعية العامة بعد أن يتم إبالغ المجلس بصفـة 
فأخضع مشـروع .ولكن الحكومة إخترقت هذا القانون.رسمية

الدستورإلطارات الحزب دون أن يعلم المجلس التشريعـي ، 
،وعلى نص هام من قبـل )أي على الدستور( وصودق عليه،

ية عهدة، وهوأمرمن صالحيات المناضلين لم يتحصلوا على أ
فإهانة مجلس سيادة،الذي عبر .النواب،مما خلق إختراقا للقانون

فال يمكن ...دائما عن تعاونه ومساندته للحكومة،يعدعمالخطيرا
فهم كالمواطنين .أن يدعي المناضلين أنهم يستشارواقبل النواب

                                                           
  ،املرجع السابق الذكرحممود حكيمي،- (1)

(2)-Boutheina Cheriet,op.cit.,p.251. 
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اآلخرين،يعطوارأيهم في نفس الوقت،كالشعب من خالل عملية 
  .)1("فتاءاإلست

هذا يعبرعن الموقف الديمقراطي لفرحات عباس، وعلى قبوله التعددية السياسية َّإن
إنطالقا من ثقافته العلمانية، وتبنيه لها، فكان يتصورعلمانية .ورفضه للتسلط والالشرعية

 Louisفهو يتبنى مايراه لويس بولـسَّالدولة وفقا للدستور، وليس علمانية الفرد، ومن ثم
Bolce وهــذا . أنه يجب أن التستعمل التفضيالت الدينية في وضع السياسة العامة من

القيم التي إكتسبها في المدرسـة َّكما أن. مايستدعي من السياسيين وضع معتقداتهم جانبا
  . )2(جعلته يرى أن الحكومة العلمانية وحدها هي القادرة أن تكون حرة

 Phillipe C.Shmitter شميتـر.سوفي هذا فهوعمل على تجسيد ما يسميه فيليب  
بترقية الهندسة السياسية، أي بذل الجهد لوضع المؤسسات السياسية التي تضمن الحقـا 

 شميتر. مع إعطاء األولوية لوضع الدستور الذي يرى فيه فيليب  س. )3(دوام الديمقراطية

Phillipe C.Shmitterح بتقوية على أنه من الوسائل الواضحة التي تضمن الحقوق، ويسم
كما يحظى هنا التأسيس بأهميـة . -البرلمانية أو الرئاسية-نموذج معين من الديمقراطية

كبيرة،وفيه يتم إعداد والمصادقة على وثيقة واحدة من شأنها أن تحتوي على كل متناسق 
ومترابط من القواعد المتعلقة بالحكم، والتي من شأنها أيضا أن تربط األجيال الالحقــة 

بل تحـــــدد ، وهذه الوثيقة ال تحدد فقط المؤسسات.م يخضعون لهذه القواعدوتجعله
وتسمح بفهم وإدراك المعاييرالتي تحكم السلوك، وتقيم الشرعية لمجموعـة   ،الصالحيات

فقد حاول الزعيم فرحات عباس نقل القيم السياسة الخاصــة . )4(من العمليات السياسية
في الجزائر، وهذا يعد تحديا كبيرا  (**)إلى العملية السياسيةبالمؤسسات الفرنسية والغربية 

  .في ظل عدم اإلستقرارالسياسي آنذاك، وضعف إقتصادي، وتدهورالجانب اإلجتماعي
                                                           

(1)-Extraits de la lettre de démission de Ferhat Abbas , le peuple 15-08-1963, Annuaire de  
     l’Afrique du Nord , France : CNRS, 1963 ,p.843.    
(2)-Louis Bolce,Gerald De Maio and Roy Sablosky,"Defining secularism"first things,Journal  
     of  Religion and Public Life,issue 146,october 2004,p.7. 
(3)-Phillipe C.Shmitter,"Contrasting approaches to political engineering:constitutionalization  
     and democratization",Research Paper,European University Institute,february 2001,p.1. 
(4)-Phillipe C.Shmitter,op.cit.,pp..5-6.  

  وحتديثها، وكذا تطويرالعملية السياسيـة،فأعطى دورا ملا يسميه بنيامني ريلي بقواعد اهلندسة السياسية، بغرض تطويراملؤسسات السياسية -  (**)
  .ومبا تستدعيه من تغيرييف السلوك السياسي       

Democracy in divided societies:Electoral engineering for conflict Benjamin Reilly,-
,Cambridge,England: CambridgeUniversity Press,2001,p.6.                management 
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أدت إلى طرح مسألة الحكم الشرعـي إختراق الدستوروالقانون غداة اإلستقالل َّإن
قضايا سياسية ألح عليهــا وهي . )1(ومدى مشروعية السلطة التي تحدد مستقبل الجزائر

عدم إحترامهما، يعـود و. كثيرا الزعيم فرحات عباس في نضاله السياسي بعد اإلستقالل
فالبنسبة لليسارييــن . لإلتجاه المعادي للبرلمان في هذه الفترة، أي بعد إستقالل الجزائر

ى حســب ، عل)أي البرلمان(الذين شاركوا في إعداد ميثاق الجزائر، فالمجلس الوطني
النموذج الغربي يعني، على غرارالتعددية السياسية والفصل بين السلطات، ديمقراطيـة 

فالبنسبة لهذا اإلتجاه، فتذكره بالذكريات السيئة للجمعية . شكلية، وبالتالي ديمقراطية هزلة
 َّفضال علـى أن. الوطنية الفرنسية، والجمعية الجزائرية بطابعها اإلصالحي والشرعي

قراطية الناشئة والطموحة لإلستقاللية، حاولت الهروب من رقابة البرلمان التــي البيرو
كما أن الوضع السياسـي . )2(وأما السياسيون فإحتقروا المناقشات العامة. تعرقل تطورها

واإلقتصادي واإلجتماعي للجزائر، على غرارالدولة الحديثة اإلستقالل ال تسمح بإعطاء 
  .  دوركبيرللبرلمان

فكرة إضعاف السلطـة َّفإن:" William Quandtسب األستاذ الدكتوروليام كوانتوح
التشريعية وجدت مساندة لدى العسكريين والراديكاليين والثوريين الذين ساندوا الرئيـس 

  .)3(" أحمد بن بلة
نشأة الزعيم فرحات عباس في وسط نخبوي متشبع بالثقافة البرلمانية الفرنسية، َّإن

  خاصة بعد أن أبعد من قيـادة -ليد السياسية الفرنسية، جعلته يختار البرلمانوتأثره بالتقا
فرفض أن يتولى الحزب إعدادالدستور،ألنها .للتعبيرعن أفكاره السياسية-الحكومة المؤقتة

  .  من مهام الجمعية التأسيسية من ناحية، ومخولة لألمة التي يمثلها النواب من ناحية ثانية
ات عباس إقراراألحادية الحزبية علىغرارنظام الديمقراطيات كمارفض الزعيم فرح

الشعبية،فعبر عن معارضته للحزب الواحد والطريقة السوفياتية في تسييرالنشاط السياسي 
وإنتقد دورجبهة التحريرالوطني في إستعماله كوسيلة إلستغالل وإستعبـاد  .)4(في الجزائر

فحزب جبهــــة :"...فقال بصريح العبارةالشعب، من قبل أقلية من النخبة الحاكمة، 

                                                           
(1)-Daho Djerbal,op.cit.,p.4 
(2)-Jean Leca ,Jean Claude Vatin,op.cit.,,p.57. 
(3)-William B.Quandt,Revolution and  political leadership:Algeria,1954-1968,op.cit,p.184   
(4)-Ferhat Abbas,L'indépendance confisquée,op.cit. ,p.15.    
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التحريرالوطني يجب أن اليكون حزب زمر، بل حزب كل الشعب، كما هوالحال أثنـاء 
وعليه، فهو يريد أن يجعل من الحزب حزبا حقيقيا بالفهوم الغربي . )1(..."الكفاح المسلح

  . بإعطاء األولوية للبعد اإليديولوجي منه للتضامنات التقليدية
تبني الحزب الواحد سوف يؤدي إلى مصادرة الحريات، وتشجيـــع َّعتبرأنكماإ

  ورأى. الديكتاتورية، ورفض مبدأ الالعدالة القائم على إستفادة األقلية على حساب الشعب
الحل يكمن في إعادة بعث التضامن الوطني، الذي ربط الجزائريين أثناء اإلحتــالل َّأن

ي الفرنسي، وإلقامة جمهورية جزائرية حرة غيرقائمـة الفرنسي لتهديم النظام اإلستعمار
  .  )2("على الديكتاتورية

فدعاالزعيم فرحات عباس للتضامن بين مختلف القوى السياسية، ومختلف شرائـح 
أثناء الثورة التحريرية، إلعطاء دفع قوي للديمقراطيـــة، َّالمجتمع الجزائري الذي تم
  .والحرية، والتعددية السياسية

برالزعيم فرحات عباس أن الشعب يجب أن يكون له دورفي الحكم وفي صنع وإعت
منذ اإلستقالل :" م 1963أوت  12القرارالسياسي،ألنه يشكل مصدر السلطة، إذ قال في 

فقد حان الوقت من جهة إلشراكه في الحيــاة . لم يستشارالشعب ولومرة واحدة بحرية
فهذا الشعب يعرف التصويـت، . إرادتهالعامة، ومن جهة أخرى لكي يعبرعن حماسه و

وتمكن من أن يبرهن على بطولته .وهو ما عبرعنه بمقاومته لإلستعمارلمدة سبعة سنوات
وبالتالي فالزعيم فرحات عباس الذي كانت له تجربة .)3(..."وفي إختيار ممثليه وحكومته

ئرية والفرنسيـة، سياسية في ظل الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة، مع النخبة الجزا
  .مبدأ الديمقراطية لم يحترم،  لهذا قدم إستقالته الحقاَّوكنائب في البرلمان إعتبر أن

 َّمبدأ الديمقراطية قد تـــم َّوفضال عن هذا، كان الزعيم فرحات عباس يرى أن
  إذ الديمقراطية . )4(إختراقه، بمصادرة مجموعة من األشخاص لسيادة الشعب وإنتصاراته

                                                           
(1)-Extraits de la lettre de démission de Ferhat Abbas,op.cit.,p.843. 
(2)-Ferhat Abbas,L' indépendance confisquée ,op.cit. ,pp..22-23..                                                           
(3)-Ferhat Abbas,Texte diffusé à l'Assemblée Nationale,en 1963, à l'occasion de la discussion  
     autour du premier projet de constitution, des archives de l'histoire,Alger, le12 aout 1963,  
     p.1 
(4)-Ferhat Abbas,Autopsie d'une guerre:l'aurore,op.cit.,p.18.  
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لم يتــم ف. )1(رجة مشاركة المواطن، وكذا بالمسؤولية ومحاسبة النخبة الحاكمةترتبط بد
بالقوة ، وهوما رفضه  َّأخذ السلطة تمَّإستشارتهم حول القوانين التي ستحكمهم، وإعتبرأن

الزعيم فرحات عباس، نظرا لطابعه السلمي اإلعتدالي الرافض للعنف، وهي كقيمـــة 
فوقف بجانب الشعب الذي كان يطمح للحرية، ورفـض . إكتسبها في المدرسة الفرنسية

التوجه َّالوقوف بجانب التسلطية، كما رفض المشاركة السياسية في شؤون الدولة، وإنتقد
، لكونها تشترط الحرية الفردية والمبادرة الفردية التي هي من أسـس اإلشتراكي للدولة

 . )2(الليبرالية التي تقتضي التأسيس المدني

ة الزعيم فرحات عباس للنظام التسلطي لبومدين جعله يشارك فـــي معارضَّإن
التوقيع على نداء الشعب الجزائري مع الشيخ خيرالدين، وبن يوسف بن خدة، ولحـول 

. وندد فيه وعارض الحكم الشخصي للرئيس الهواري بومدين،وعبادة الشخصية. حسيـن
ولوأن الصراع هوصراع فكري  .يةمما أدى بهذا األخيرإلى أن يضعه تحت اإلقامة الجبر

  . حول أنظمة سياسية وإقتصادية مغتربة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                           
(1)-Rex Bryner,Bahgat Korany and Paul Noble ,Political Liberalization and Democratizazat- 
     ion in the Arab World,volume 2,Boudler:Westview,1995,p.5. 
(2)-Ibid.,p.1.  
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  :المؤسسة عند الزعيمين-مسألة الزعامة -
  

يختلف كال الزعيمان الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس حول مسألة الشخصيـة 
الفردية، نجد  فإذا إعتمدنا على التصنيف الفيباري للسلطة ولعالقاتها بالشخصية.المؤسسية

الحاج أحمد مصالي قد تميزبالشخصية اإللهامية، والتي بفضلها تمكن فـي الزعيم  َّأن
حول نجم . Les Déracinésالبداية من جمع العمال المهاجرين، الذين سموا بالمنقطعين

شمال إفريقيا في فرنسا، ومن تجاوزمختلف المشاكل والعراقيل التي عارضت هذا النجم 
. )1(الجزائري في العشرينات والثالثينات واألربعينات من القرن العشرينوحزب الشعب 

كما تمكن الزعيم الحاج أحمد مصالي بشخصيته الجذابة وبمساعدة بعض الوطنييـــن 
الجزائريين؛ كبانون أكلي، وعيمش أعمار، وكذا المهاجرين الجزائريين ذوي التوجــه 

لحزب الشيوعي الفرنسي، وهوما تأكد أكثر الثوري من تحقيق القطيعة واإلنفصال عن ا
م، والتي تطرق فيها لقوانين 1933في إجتماع الجمعية العامة لنجم شمال أفريقيا في ماي 

الهدف األساسي لنجم شمال إفريقيا هوالكفاح من أجـل َّفيهاأنَّجديدة للحزب، حيث إعتبر
إزدواجية اإلنتماء بين النجم اإلستقالل التام للجزائر، كما منع قادة النجم والمناضلين من 

  .  والحزب الشيوعي الفرنسي
تعبئة الزعيم الحاج أحمد مصالي للعمال المهاجرين الجزائريين في فرنسا يرتبط َّإن

أساسا بشخصيته اإللهامية، إذ تمكن من خلق الوعي واإللهام لديهم، فحول بفضل قــوة 
ل مزدوج؛ من قبل الرأسماليـــة إقناعه آالم هؤالء المهاجرين الذين عانوا من إستغال

الفرنسية المرتبطة باألمبريالية العالمية من ناحية، والمعمرين الذين إستولوا على األرض 
  .على قوة العمل الرخيصة من ناحية ثانيةَّوصادروها كثروة، ومن ثم

فحول كل هذا الضعف اإلجتماعي إلى قـــوة . فضال عن معاناتهم للفقروالجهل
ة بتبنيه لمطلب اإلستقالل التام للجزائرالذي كان آنذاك مبهما، ومــــن سياسية، خاص

  كماأعطى لحركته طابعـا. الممنوعات والمحرمات التحدث عليه، وبالخصوص بالجزائر

                                                           
(1)-Janet Dorsch Zagoria ,op.cit,p.92.    
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فقد سمح الحزب .عماليا، على أساس أنها تجمع العمال الجزائريين والتونسيين،والمغاربة 
د ــمن تعزيزتأثيرالقائد الكارزماتي للزعيم الحاج أحمالذي أنشأه والذي يعد بمثابة بنية 

مصالي على المناضلين، ومن توعيتهم وتقوية التضامنات اإلجتماعية بفضل إيديولوجية 
  .الحزب المصطبغة بطابع ديني

وتبرزشخصيته اإللهامية أيضا أثناء النقاشات الجماعية واإلجتماعات العامة، حيث 
وبلحيته الكبيرة من أن يكتسب صفات الرجل المنقذ لألمة،  تمكن بلباس جالبته وعبايته،

  الجماهيرالعامة بالجزائـر  َّوإتضح الزعيم الحاج أحمد مصالي للجماهيرالعمالية بفرنسا ثم
م في الملعـــب 1936خاصة أثناء خطاب.)1(على أنه بطل اإلسالم، والزعيم، والموجه

  ".   الزعيم"البلدي،أين إكتسب صفة 
صية الحاج أحمد مصالي في تعبئة العمال والجماهيرالعامة لهاعالقــة قوة شخَّإن

، )Dan Sankowsky)2 ، ودان سانسوفسكيColette Dumas بما سماها كال من كولت دوما
  . بالقوى الشخصية الثالثة المتمثلة في؛ الوضعية أو المكانة الرمزية، والخبرة، والتأييد

فيعمل على  ، نحواآلخرين بتذكيرهم بماضيهم تعني إتجاه الفرد فالوضعية الرمزية
هذا الوضع السابق، أي جعله رمزا، والعمل على إستعادته، وعلى تجسيده فـي " ترميز"

وفي هذا فقـد . مكان الوضع القائم، بشكل يلبي الحاجات النفسية والعقلية العميقة لألفراد
ربماضي الجزائروعزتها عمل الزعيم الحاج أحمد مصالي بشخصيته المحافظةعلى التذكي

من جهة في شخصيته في حـد  المتمثل" الرمز"فـي فترة ما قبل اإلحتالل، باإلشارة إلى
ذاته كرمزللتواصل واإلستمرارية بين الماضي والحاضر، وعلى أنه الراعي لألمــة، 

اإلسالمية، فإعتبرأن الحل  والمحافظ على الهوية، ومن جهة أخرى في المرجعية العربية
له خلفية فكروية وقيمية دينية تلقاها في َّن في العودة إلى اإلسالم كملجأ، خاصة وأنيكم

األحداث السياسية الماضية َّوعودته للماضي السياسي هوللتأكيد على أنالزاوية الدرقاوية،
  هي الموجهة للحاضر، مع جعل الماضي مرتبطا بالحاضر،وعلى أن هذا األخيريصـاغ 

                                                           
(1)-Charles André Julien,op.cit.,p.268.    
(2)-Colette Dumas, Dan Sankowsky,"Understanding the charismatic leader-follower relati-    
     onship:promises and perils " ,  Journal of Leadership Studies , USA , volume 5,issue 4 ,  
     1998,p.29. 
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ما يسمى في علم النفــس " الوضعية أوالمكانة الرمزية"يضا بويرتبط أ. وفقا للماضي 
 Kets Deفكاتزدي فريس. التي تنطبق على القادة والتابعين (*)Transferenceاإلتصالية"ب

Vries إعتبرأن التابعين إنساقوا، ووجهوا، ودفعوا نحوالقائد واإلنتساب له بعيدا عــن ،
ون، بل الفرد هوالذي يفكر، وبطريقة الشعوريـة فاألفراد اليفكر. )1(الوسائل الهيراركية

وهذا ماتجسدفي الزعيم الحاج أحمدمصالي الذي إلتفت حول شخصيته اإلقناعية .يتبعونه
على العمال المهاجرين بفرنسا،والجماهيرالعامةبالجزائرفي مختلف األزمات التي عرفتها 

طية الحزبية الهيراركية مختلف األحزاب التي قادها، وبالخصوص في مواجهته للبيروقرا
 وهو في  .،التي كانت تعتمدعلى القوانين الداخلية للحزب،فإرتبطت به القاعدة)أي السلمية(

  . الوقت كان يعودإليهافي كل أزمةللبحث عن المشروعية،لمواجهة خصومه ومنافسيهنفس 
. بهافتحصل إذن، على السلطة القيادية الكارزمتية من خالل وظيفة الهوية التي قام 

مرجعية "في دراسة على نكروما في غانا، كانت له  David Apterأبترفهوكما يقول دافيد 
فأصبح الزعيم  الحاج أحمد مصالي مصدرا لقيم جديدة، وهوفي وفاق مع هذه . )2("رمزية

القيم، وبشكل جعل أتباعه قادرين على تنظيم سلوكهم فأصبح بمثابة رمز، والذي مــن 
فتبنى الزعيم الحاج أحمد مصالي معاييـر . ين يمكن أن يتقبلوا هويتهخالله كل الجزائري

 max Weberالمشروعية في الماضي، وهذا المبدأ الكارزمتي على حد تعبيرماكس فيبـر
   .يصبح أساسا ال عقالنيا،في كونه اليعترف بالقواعدالقانونية التي إحتمى ورائهاالمركزيين

إلى القدرة الفردية للحصول على اإلستجابــات وعليه، فقوة المكانة الرمزية تشير
  . الرمزية من اآلخرين

وفي هذا فالزعيم الحـاج . فهي تشيرإلى ماضي وإلى تاريخ الفردالخبرة، أما عن 
أحمد مصالي كان له نفس ماضي الغالبية العظمى من الجزائريين، فعانى من البــؤس 

لمرتبة معهم كعمال، فكان شعـــوره فهوفي نفس ا. والفقروالقمع الفرنسي واإلستغالل
 مثلهم، ورغم جهوده في تطويرثقافته بإتباع دروس في المدرسة الوطنية للغات الشرقية ، 

 
                                                           

  سي، ويف اإلتصالية جند أن الزبائن  يعملون على اإلرتبـاطهو مصطلح يعود أصله إىل علم النفس التحليلي، وكذلك إىل علم النفس السيا-  (*)
  .بوالديهم بواسطة العالج     

(1)-Colette Dumas,Dan Sankowsky,op.cit.,p.29.                                                                          
(2)-Claude Ake,"Charismatic legitimation and political legitimation",Comparative Studies  
     in Society and History,USA,volume 9,october 1966 ,p.3 . 
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أنـه َّأنه لم يترفع عنهم، وقبلها حتى وإن كان متعوداعلى الزاوية الدرقاوية، إالَّإال
كما إكتسـب . )1(نكان متواضعا مع الجزائريين المهاجرين بفرنسا ومع عامة الجزائريي

خبرة سياسية ونضالية مع النقابات اليسارية، والحزب الشيوعي الفرنسي، سمحت له من 
  . أن يستثمرها الحقا

 حول نيكروما David Apterفضال على أنه إنطالقامن نظرية الكارزماتية لدافيدأبتر
Nkhrumahالمجموعــة، ،فقد إعتمد على وظيفة المماثلة التي يتمتع بها رئيس القبيلة و

وإعتبرها كمصدرأساسي ألفعاله، حيث إستخلف نكروما سلطة الرئيس بتبنيه لنفـــس 
وفي هذا فقد عمد الزعيم الحاج . )2(متطلبات الوظيفية من خالل البنى اإلجتماعية الجديدة

أحمد مصالي على إستخالف سلطة شيخ الزاوية الدرقاوية وإعتبرها كمصدرأساسي في 
  . لمهاجرين والجماهير الجزائرية، ومزجها بالمتغير الدينيتجنيد العمال ا

، فهي تشيرعلى النداء الخاص للفرد، وقوة معتقداتـــه، بقوة التأييدوفيما يتعلق 
فالفرد بقليل من الفن والحماس،وبالقدرة . وقدرته في تحمل الصراع، ومهارته في اإلقناع
وبالمستوى . ييد،يمكنه أن يؤثرفي اآلخرينعلى إختيارالحجج التي لها القدرة على قوة التأ

العال من التأييد، يمكن للفرد أن يخفي الضعف، ومن أن يمس أو يمدح قواهم، بشكــل 
وفي هذا فقد عمل الزعيم الحاج أحمدمصالي على . يشمل إحساسات النقص عند اآلخرين

قول أنهـم، تعويض نقص التخلف الحضاري للجزائريين، وإخفاء هذا وتعويضه دينيا بال
عكس الجزائرييــن . أي الفرنسيين، متطورين ماديا، ولكنهم معنويا يتميزون بالضعف

  .المتخلفين ماديا، ولكنهم معنويا متقدمين، فعمل على خلق األمل في أوساط الجزائريين
فسمحت مهارات الزعيـم . )Sea power)3وهذه القوى الثالثة تسمى بالقوة البحرية

وحججه المستعملة، والحماس الذي إستعمله من أن يكسب الغالبيـة  الحاج أحمد مصالي
م من أن يزيد 1929من عامة الجزائريين حول أفكاره وأطروحته الثورية،فتمكن مثال في

 1000عضو، وفي شهرواحد وصل عدد أتباعه حوالـي 400إلى300من عدد أتباعه من
 .)4(عضـو

                                                           
(1)-Charles André Julien, op.cit.,p.268. 
(2)-Claude Ake,op.cit.,p.8. 
(3)-Colette Dumas,Dan Sankowsky,op.cit.,p.29 
(4)-Janet Dorsh Zagoria,op.cit.,p.95.   
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للحاج أحمـد ة النضال والكفاح للزعيم م بمثابة فتر1936-م1926وقد إعتبرت العشرية 
 فتمكن فـــي. )1(على شخصيته وحدد فكره السياسيَّمصالي للحاج أحمد مصالي، فأكد

م مـن أن يفرض نفسه، ومن أن يعطي دفعا قويا لنجم شمال إفريقيا بمساعــدة 1933
وفي . زمالئه المناضلين أمثال؛ عيماش عمار، وراجف بلقاسم، ويحياوي، وكحال أرزقي

: في التقريرالعام A.Godinقودان.هذا يقول مديرمصلحة شـؤون األهالي شمال إفريقيا أ
فعال،لقد إمتزج نجم شمال إفريقيا مع شخصية الحاج أحمدمصالي، نظمه لوحده،وعرف،  "

  .)2( "بظروف ذلك الوقـت، أن يعطي له شعبية كبيرة، وأن يغرس فيه توجهات سياسية
حمد مصالي  لنفسه لم يكن مطلقا على زمالئه المساعدين إن فرض الزعيم الحاج  أ

م إلى فترة ماقبل الحرب العالميـة 1926خاصة عيماش عمار ويحياوي، وإستمرهذا من
م بدأت تبرزخالفات بين الزعيم 1936ففي أواخر. الثانية، أين فرض نفسه بصفة مطلقة
يرالمالي لسنـــوات ، ويحياوي، بعد عرض التقر(*)الحاج أحمد مصالي وعيماش عمار

م اللذان إحتجا ضد الدورالمخصص للزعيم الحاج  أحمد مصالي، ولعـدم 1936- 1935
  .)3(تطرق التقرير لنشاط المناضلين الذين إستخلفوه أثناء تواجده بسويسرا

فضالعن شكواه من اللجنة المركزية التي منعته من حضور اإلجتماعات منذ عودة 
الجمعية يجب أن تتبع البرنامج َّمن الجزائر،وتأكيده على أنالزعيم الحاج  أحمدمصالي  

وإن  كان . وقد تجاوز هذا الصراع بين الشخصين إلى إتجاهين في الحزب. ال الشخص
األمريتعلق بعيماش عمارالذي كان يعارض كل تحالف مع األحزاب السياسية الفرنسيـة 

لشمال إفريقيا في حين الزعيم  ومصمم على المقاومة بكل  الوسائل حتى اإلستقالل التام
وقد تمكن الزعيم الحاج أحمد . )4(الحاج  أحمد مصالي كان يبحث على تشخيص الحزب

  .مصالي من إقصائهم من اللجنة المركزية

                                                           
(1)-Charles André Julien,op.cit.,p.269. 
(2)-Charles Robert Ageron,"émigration et politique:l'Etoile Nord-Africaine et le Parti du Pe-  
     uple Algérien",op.cit.,pp..288-289.       

  فحسب شهادة املناضل ورفيق الدرب للحاج أمحد مصايل راجف بلقاسم، فقد نفى وجود خالف بني للحاج أمحد مصايل وعيمش عمار-  (*)
  .على أساس إثين بني الرببر والعرب      

  .50 .،صق الذكراملرجع السابشخصية وطنية،  28شهادات : حممد عباس، رواد الوطنية-                           
(3)-Salah Mathlouti,op.cit,p.230.  
(4)-Ibid.,p.230. 
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الحاج  أحمد مصالــي الزعيم َّم،فإن1937ومع إنشاء حزب الشعب الجزائري في
التحــرر "ب" اإلستقالل"ظ بإستبدال لفظورفقائه تبنوا نوعا من الليونة في إستخدام األلفا

مما دفع عيماش عمارإلى إعتبارهذا على أنه تراجع للحزب عن مبادئه، وربما " الوطني
وقد إنتهى األمربإقصاء عيماش عمارمن الحزب، والذي . )1(التخلي أصال عن اإلستقالل

قفين وعلــى رفض العودة إلى الحزب بسبب تبنيه للطابع اإلعتدالي، وتفتحه على المث
  .)2(البورجوازية

وإن كان األمر يتعلق بإنتقال الجهاز الحزبي من فرنسا التي يوجد فيها حد أدنى مــن 
الحرية والتفكيروالتعبيرإلىالجزائرأين يوجد المعمرين،خاصة المتشددين،الذين يعارضون 

للحاج أحمد  فضال عن سعي الزعيم. حتى الفكرة المتعلقة بالمساواة، وما أدرك اإلستقالل
مصالي لجذب المثقفين، وأفراد البورجوازية للحزب لكونها تتمتع بالموارد الثقافيـــة 
والعلمية والمالية التي  يفتقد الحزب إليها،خاصة بالجزائر، مع العمل على الحفاظ علـى 

وإن كان هذا لم يتم الحقا بعد الحرب العالمية الثانية مع حركة  -اإلتجاه الثوري للحزب
مما تطلب من الزعيم الحاج  أحمدمصالي إعتماد المرونة .-إنتصار الحريات الديمقراطية

  .في األلفاظ
ولإلشارة، فقد تمكن للحاج  أحمد مصالي بشخصيته الكارزمتية من أن يضع حـدا 
لمنافسة رابطة الدفاع عن عمال شمال إفريقيا التي أسسهاالتاجرمنصوري في باريـس ، 

وهي تجمع أساسـا . النقابة وودادية الجزائريين والحزب السياسي وهي تجمع مزيجا من
كما واجه الزعيم الحـاج  . التجارالمتأثرين باألميرخالد والمنحرفين عن الوطنية الثورية

م، 1935أحمدمصالي جمعية الدفاع عن حقوق ومصالح الجزائريين التي أنشئت في عام
    )3(أين اليوجد كثيرا أتباع الحاج أحمد مصالي والمتمركزة كثيرا بمدينتي مارسيليا وليون،

فهيمنة شخصيته العصامية على حزب الشعب الجزائري وحركة إنتصارالحريـات 
الجماهيروالمناضلين كان َّالديمقراطية، والتي بدونه ال يكون لها صدى واسع، خاصة وأن

قاء شخصيـة إرتَّورغم هذا ، فإن". المهدي"لهم تكوين سياسي ضعيف، وكانوا ينتظرون
                                                           

  . 28 ،صاملرجع السابق الذكرشخصية وطنية،  28شهادات : حممد عباس، رواد الوطنية- (1)
(2)-Omar Carlier, Le cri du revolte:Imache Amer,un itineraire militant,op.cit.,pp..38-45  
(3)-Omar Carlier,1901-1939:Exils,mouvements independantistes et immigration/ creativite  
     associative et contrainte politique :la dynamique de l’immigration Algerienne en France      
     dans l’entre-deux-guerres,op.cit.,p.13. 
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الزعيم الحاج أحمد مصالي لم يكن بمعزل عن الحزب في حد ذاته وقادته، فضال عـن 
الظروف الداخلية التي عمل فيها،خاصة فرنسا، والدولية آنذاك المساعدة؛ كإنتشاراألفكار 

  . )1(الثورية، ومحاوالت النهضة في المشرق العربي
، فقد ردت بداية إرتقاء شخصية Janet Zagoriaاأما الباحثة األمريكية جانت زقوري

م، وهذا بتفسيرها للوضعية التي وجد فيها الحـاج 1936الزعيم الحاج أحمد مصالي إلى
أحمدمصالي نفسـه حاكما لمختلف المجموعات المتصارعةعلى قيادة نجم شمال إفريقيا،  

ل على فإتخذ الحاج أحمد مصالي قرارات أحادية بهدف الحفاظ على إتساق الحزب، وعم
فتسلطه ليس كمبدأ بقدرماهومرتبط بظروف المفاوضات التي .الحفاظ على مكانته الريادية
كل مجموعةمن المجموعات المتصارعة تعمل على إستقطاب َّالتكف لوحدها،خاصة وأن

نفسه محل األميرخالدالذي َّفتمكن من أن يحل .)2(شهرة الحاج أحمد مصالي لدى الجماهير
سعة لدى الجماهير الجزائرية، وكذا عبد الكريم الخطابي علـى كان يتمتع بمشروعية وا

    .نجم شمال إفريقيا كان يضم المغاربة والتونسيين َّالمستوى المغاربي، خاصة وأن
أما المؤرخ الباحث محمد حربي، فقد ربط المسألة التشخيصية من رؤية الزعيــم 

. رض أطروحة الوطنيـةم بالنضال، لف1933- م1928الحاج أحمد مصالي للحزب مابين
م 1946ونفس األمرمع النشيطين من عام.فلم تفلح محاوالت منافسيه في زعزعةشخصيته

م مع 1954 - م1951فيَّم الذين حاولوا إستخالفه بمحمد األمين دباغين، ثم1949إلى عام
. محل الحاج أحمد مصالـيالشرعيين الذين حاولوا دفع المناضل حسين لحول لكي يحل 

التعقيدات والتناقضات ظهرالحاج أحمد مصالي كمعبرعن المصلحة العامة،  ففي كل هذه
وعمل على الحفاظ على مكانته  دون التخلي عن برنامج الحزب، ومصدرقوته الشخصية 

أعضاء اللجنــــة َّإستقالليته مرتبطة بالدعم الشعبي، ولهذا، فإنَّكانت هنا، وإعتبرأن
ألمرسابقا مع المثقفين الذين عارضوا مايسميـه ونفس ا .)3(المركزية كانوا معارضين له

   .     )4(بهيستريا الجماهير I.Wallersteinويلرستاين .إ
وقد برزت شخصية الزعيم الحاج أحمد مصالي اإللهامية أكثرلماعاد إلى الجزائر، 

. ديني أثناء إنعقاد المؤتمراإلسالمــي -وألقى لمدة نصف ساعة خطابا ذي بعد سياسي
                                                           

(1)-Mohamed Harbi,"Messali et la vérite historique",op.cit.,pp..301-302.                                   
(2)-Janet Dorsch Zagoria,op.cit.,pp.56-70. 
(3)-Mohamed Harbi,"Messali et la vérite historique",op.cit.,p.302. 
(4)-Claude Ake,op.cit.,p.2. 
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ه للمسائل الوطنية البحثة؛ كاألرض،واإلستقالل،ووضعية الجزائريين المزرية، وتطرق في
وإزدادت شخصيته قوة أكثــر . مما جعل األفراد يلتفون حوله، ويعتبرونه بمثابة المنقذ

. بإستمادته لمشروعيته من القاعدة، ومن طرحه الشعبوي بطريقة حماسية وإنفعاليـــة
على  "الزعيم"، والحضارة ، جعله يكتسب الهبة وصفـة فربطه لألرض بالتاريخ، والدين

م 1936فهو يستند في قوته إنطالقا مـن . أساس النموذج الشخصي الكارزماتي الفيبري
فتمكن . على القوى الريفية والحضرية التي كانت لها آمال وطموحات تتعلق باإلستقالل

د الضميرالجمعي، وتمكن من جمع الطاقات وبالتالي كما يرى الباحث عدي الهواري جس
وهذا في الجزائرالتي تميزت الحياة السياسية فيها آنذاك  .)1(من تجسيد التمثيالت الجماعية

ببروز وإحتكار إتحادية المنتخبين للعمل السياسي، وترويجها لألفكاراإلندماجية، وبالنزاع 
اء المنتمين لجمعيـــة بين قادة أوممثلي الحركة الدينية التقليدية التابعين للزوايا والعلم

فالزعيم الحاج أحمد مصالي إستطاع أن يقدم لهم البديل من الطــرح . العلماء المسلمين
  . الحضاري األصيل

كما تبنى مبدأ اإلستقالل التام كحل جذري وشامل، وهذا رغم صعوبات النضــال 
ولم يغيرمــن والكفاح، خاصة في الجزائر، ولم يقبل أبدا بمناورات المستعمرالفرنسي، 

شخصيته الصلبة إلى اإلعتدال الذي كانت تنتظره السلطة الفرنسية بعد إطالق سراحـه 
الالسجن، والالنفي دفعتهما لتعديل شخصيته إلى اإلصــالح َّفكان يرى أن. في كل مرة
فوقف لوحده بطرحه الجذري الراديكالي، والمعارض للسياسة اإلستعماريـة  . واإلعتدال
ات خاصة مشروع بلوم فيوليت، الذي قبله العلماء المسلمين، والشيوعيــن، في الثالثين
إلتفاف الجزائريين حول شخصيته الزعامية يعود إلى قدرتــه َّ،فإنَّومن ثم. والمنتخبين

 .)2(في ترجمة الطموحات الشعبية بالقول والقلم والفعل

حول عالقـة  I.Wallersteinوالرستاين .فبتطبيق نظرية المشروعية واإلندماج ل إ
مشروعية الحاج أحمد مصالي تتعلق أساسا بكون العمال َّالمواطن بالدولة،يمكن القول بأن

أوال بالمهجروالجماهيرالجزائرية ثانية تنظرإليه كالممثل الحقيقي آلمالهم ومصالحهــم، 
ير فهو قائد يستلهم قيادته وقوته من اآلخرين على حد تعب. )3(فهو يستحق الوالء َّومن ثم

                                                           
(1)-Addi Lehouari,L'impasse du populisme,op.cit.,p.58 
(2)-Charles André Julien ,op.cit.,p.267.                   
(3)-Claude Ake, op.cit,pp..1-2 
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وهوأيضا بتأثيره على المناضلين والجماهيرفإن هؤالء .)Dorothy Emmet )1دروتي إميت
على الشكــل  Corporate bodyاألتباع يشكلون حسب مايسميه ماكس فيبربهيئة البنية 

ومازاد في درجة الوالء له،هوتبنيه إليديولوجية على شكل  .)2(اإلنفعالي للعالقات المشتركة
ذابة لكونها تعبر عن طموحات الجماهير الشعبية، مستخدما كلمات ترن قوة مغناطيسية ج

لها العقول؛ كاإلستقالل والعدالة، والحرية، والتحرر وتقديم حلول متوافقة آلمالهـم 
   .ووعدم بمستقبل زاهروأحسن تسوده الحرية والمساواة بعيدا عن الظلم والقمع والفقر

الحركات السياسية التي قادهابشخصيته  وقدربط الزعيم الحاج أحمد مصالي مختلف
وهي حجـــة . التعدي عليه هوتعدي على الحركة السياسية بكاملهاَّ، فإعتبرأن(*)النافذة

إستعملها المركزيين الذين وقفوا بجانب الحاج أحمد مصالي في صراعه مع النشطـاء، 
سلطة جعلته يدخـل وشخصيته القوية الرافضة لكل تقاسم لل. إنقلبواعليه فيما بعدَّومن ثم

فهـؤالء . في صراع مع المثقفين الذين أعادوا النظرفي سلطته الكارزمتية على الحزب
  . )3(المثقفين يؤمنون بالفكرة وال يؤمنون بالزعامة المقدسة للحاج أحمد مصالي

فأقصى الحاج أحمد مصالي بشخصيته القوية، لما كان في السجن في أواخـــر 
لقابلة للتصالح مع فرنسا من قيادة الحزب، وإستخلفها بتلك المتمسكة  الثالثينات، العناصرا
وفيما بعد مع المركزين البيروقراطيين المسيطرين على األجهـزة . بخط برنامج الحزب

 َّأنَّإال. البيروقراطية للحزب، الذين رفضوا منحه السلطة الواسعة إلدارة شؤون الحزب
هم على مستوى القمة بسبب سيطرتهم علـى عدم تمكن الحاج أحمد مصالي من مواجهت

المراكز الحساسة في الحزب، وكذا إحتمائهم بقوانين الحزب، جعله يلجأ إلى الشعــب 
  .)4(وإستعمل شخصيته اإللهامية، وقدراته اإلقناعية في إكتساب المشروعية الشعبية

  رحمـنوحتى محاوالت المصالحة والتوفيق بينه وبين المركزيين من خالل عبد ال 
 :العقون والشيخ البيضاوي، لم تؤدي إلى نتيجة إيجابية، فرد قائالعليهم

                                                           
(1)-Claude Ake,op.cit.,p.5 
(2)-Ibid.,p.7.  

  لقيادةا َّفتمكن من مواجهة منافسيه يف الدرب كعيمش عمار، ، حيث دخل جنم مشال إفريقيا يف أزمة تتعلق أساسا حول التحالفات أوال مث- (*)
  التعدي عليه هو تعدي على احلركة  السياسية بكاملها ، وأصبـح َّاحلاج أمحد مصايل أنَّوزيادة على هذا إعترب. ثانيا وحول الربنامج أخريا     
  اجلهاز احلزيب مرتبطا به أكثر منه بقوانني احلزب     
  .17.، ص 3،جاملرجع السابق الذكرأمحد توفيق املدين، -  (3)

(4)-Charles Robert Ageron ,"émigration et politique:l'ENA et le PPA",op.cit.,p.296.    
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  مراجعة،وكانالحل الوحيدهوما قدمته لكما، فال إلحاح وال َّإن"
  أن ال أرد لكما مطلبا وال أرجعكما خائبين،ولكن القضية بودي

  ...)1("فمعـــذرة.من الخطورة بمكان تستلزم حزما وصالبة
  التفويـض:"... ا على بن العقون والبيضاويوإستمرقائال ورد

  .)2("التفويض التام...التام
  

فهوبهذا، اليريد أن يكون مرنا في شخصيته، بل دائما صلبا في مواقفه، حتى وإن 
  .تعلق األمربتنحية أقرب مساعديه إذا إنحرقوا عن الخط الوطني

ن المطالبيــن وفي ظل الصراع الحاد بين الزعيم الحاج أحمد مصالي والمركزيي
بالحد من سلطته الشخصية اإللهامية، أصرالحاج أحمد مصالي على أنه صاحب الكلمـة 
األولى واألخيرة، ألنه كان يخشى من أن يسلك هؤالء طريقا إصالحيا إعتداليا يتعارض 
مع مبادئ الحزب، التي تمسك بها وتعرض خاللها لحياة صعبة تقاسمها بين اإلضطهـاد 

  .والسجن والنفي
الجماهيــر َّفأثناء هذا الصراع بين الزعيم الحاج أحمد مصالي والمركزيين، فإن

الشعبية الكبيرة إنحازت لصالح الحاج أحمد مصالي ليس علىأساس أطروحات ومبـادئ 
المساندة  " لجان اإلنقاذ العام"الحـزب، بل إلتفت حول الشخصية اإللهامية لمصالي،وحول

  .  )3(لنداء الزعيمله، فلم تتأخرفي اإلستجابة 
وأمام هذا الوضع،ولتجاوزاألزمة،خرج شباب غير معروفين وأسسوا اللجنة الثورية 

، التي تحولت إلى جبهة التحريرالوطني، وتولت المبادرة للقيــام CRUAللوحدة والعمل
بالعمل الثوري المسلح، ورفضت كليا مبدأ القائد أوالزعيم، وكان شعارها المقــدس ال 

الحاج أحمد مصالي رفض أن تتجاوزه األحداث، َّأنَّإال. زعيم واحد هوالشعبَّيوجد إال
وأن ينافسه الشباب الذين تلقوا تكوينهم السياسي والنضالي في حزب الشعب الجزائـري 
وحركة إنتصارالحريات الديمقراطية اللذان أسسهما الزعيم الحاج أحمد مصالي، ودخـل 

لى من الثورة، ولكنه خسرالمعركة بشكل لم يكن معهم في حرب بعنف في السنوات األو
  .يتوقعا الجميع

                                                           
  .396،ص 3،جاملرجع السابق الذكرعبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون، -  (1)
  .397، ص نفس املرجع -  (2)

(3)-Abderhmane Kiouane,op.cit.,p.314.  
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م، 1954فميزة المسار السياسي الجزائري كما يرى األستاذ عماربوحوش، أنه منـذ
كل قائد يفرض قواعد اللعبة والقرارات، ويواجه التحديات، ويقلب معارضيه بقـوة َّفإن

  .)1(الشاذلي بن جديدكالحاج أحمد مصالي وأحمد بن بلة والهواري بومدين و
فشخصيته اإللهامية، غيرقابلة للتنازل، جعله يرفض اإلنضمام لجبهة التحريـــر 

 Joanوحسب الكاتبة جوان جليبـــي. MNAالوطني وأنشأ الحركة الوطنية الجزائرية

Gellspieعدم وجود زعيم أعلى واحد، قد تفسره محاوالت الحاج أحمد مصالــي َّ، فإن
ركة الوطنية الجزائرية، وهي محاوالت إستاء منها بمرارة وقاومهــا السيطرة على الح

زعيما منفردا قد يتخذ بدافع أسباب شخصيــة َّالزعماء الجزائريون اآلخرون، خشية أن
قرارات تفسرعن كارثة، كما تفسره ضرورة اإلستمرارالتي يصعب على رجل واحد أن 

، إستمرفي "عبادة الشخصية "تهم بوفي هذا،فلما أ.)2(يضمنها وسط أخطارحرب عصابات
  . ، ومجسدا تاريخيا للمشروعية الشعبية، وللطرح الثوري"رئيسا وطنيا"إعتبارنفسه

، تتميزبصفــــات Brymanالشخصية اإللهامية حسب بريمانَّوفي األخير، فإن
وهي صفات جعلـت . )3(كالحضور، واإلنتباه، والطاقة، وإستعمال الثقة، والمقاومة والقوة

   .الحاج أحمد مصالي يفرض نفسه وسلطته بشخصيته من
، فالحظ أن القادة الكارزماتيين Howellونفس األمربالنسبة لدراسات الميدانية لهوال

المستوى العال للطاقات، والمقاومة والمشاركة في العمل، : يتظاهرون بالخصائص التالية
قبلي، واإللمام، والثقة في الذات، والحماس،وتوجيه القيم في التجديد،والذكاء،والتوجه المست

وجل هذه الصفات . )4(فضال عن تبيان إرادتهم في التغيير، والنزوع إلى مواجهة األخطار
كان يتميزبها الحاج أحمد مصالي، مما جعله يتمتع بشخصية قوية، وصلبة، ومؤثرة في 

  .بارالجماهيرالعامة وموجهة لهم في مستقبلهم، بدليل أن الرجل أعيد له اإلعت
  

                                                           
(1)-Ammar Bouhouche,"The Essence of reforms in Algeria",in Azzedine Layachi,Economic  
     Crisis and Political Change in North Africa,Westport:Praeger,1998,p.7. 

  .  C: my documentsيف  - "ل قيادة كاريزمية يف بيئة ليست صاحلةالعمل السياسي اجلزائري عرب املراح"رياض الصيداوي،- (2) 
(3)-Jone Whitney Cibson, John C.Hannon, Charles W.Blackwell,"Charismatic leardership:  
     the hidden controversy",Journal of Leadership Studies, USA,volume:5,issue:4,1998,p.11.    
(4)-Idem. 
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  هذا عن شخصية الحاج أحمد مصالي، فماذا اآلن عن شخصية فرحات عباس؟ 
  

ويعود هذا . في شخصيته باإلعتدال، وبالطابع اإلصالحي إتصف فرحات عباسلقد 
فقد نشأ في . أساسا إلى مجموعة من العوامل المتعلقة بالظروف اإلجتماعية التي نشأ فيها

الفقرالمدقع، ومن البؤس الذي عاناه غالبية األهالي  عائلة بورجوازية لم تعاني كثيرا من
عائلته كانت لها مكانة في السلم اإلجتماعي، وكانت متحالفـة َّفضال على أن. الجزائريين

. مع النظام اإلستعماري، فأبوه كان قايدا، وبالتالي إستفاد من مزايا النظام اإلستعمـاري
فتم وراثة الوضع . ا معتدال في شخصيتهفهذه الوضعية اإلجتماعية جعلته يتبنى إتجاه

  .وإعادة إنتاجه القائم
من خالل تجارب علــى Raymond B.Cattellكاتل.وفي هذا، فتوصل ريمون ب

الوراثة لها دورا كبيرا في جعل الفـرد َّالعالقة في الشخصية بين توأمين ووالدهم إلى أن
فوالد فرحات عباس كانت تتميـز . )1(الشخصية الهادئة لألب يتوارثها الطفلَّمعتدال، وأن

باإلعتدال والهدوء،وهذا لكونها لم تعاني من البؤس والفقر والشقاءالذي عاناه الجزائريين، 
وقد كان لهذا تأثير على الطفل فرحات . فضال عن المكانة اإلجتماعية التي كان يتمتع بها

وسط اإلجتماعي، عباس ، خاصة وأنه تلقى نفس التنشئة اإلجتماعية، ونشأ في نفس ال
  .وكان يتمتع بنفس المكانة اإلجتماعية

الظروف البيئية واإلجتماعية غيـر َّفحسب العالمة عبد الرحمن إبن خلدون ، فإن
وهـو . الصعبة، وغيرقاسية، سوف تنتج إنسانا وشخصية هادئة وغيرصلبة وغيرخشنة

أثيرفي تكويــن البيئة لها تَّمن أن Raymond B.Cattellكاتل.أمريذهب إليه ريمون ب
  .)2(شخصية الفرد وفي نموها
إحتكاكه بالمدرسة الفرنسية، جعلته يكتسب مجموعة مــن َّوزيادة على هذا، فإن

 المبادئ والقيم السياسية اإلعتدالية واإلصالحية ، والتي إنعكست مستقبال في مســـاره 

  السياسي، وإلى السياسي، فكان شخصية معتدلة وإصالحية، تجنبه من اللجوء إلى العنف
  .  العمل الثوري

                                                           
(1)-Raymond B.Cattell,"Factor-analytic theory",in Robert B.Ewen,An introduction to  
     theories of personality,Mahwah,Nj:Lawrence Erlbaum associates,1998,p.340. 
(2) Idem. 
 



 - 436 -  

  تجربته السياسية في إطارإتحادية المنتخبين ، جعلته يكتسب شخصية مرنـة،َّكماأن
إتحادية المنتخبين، وقبلها جماعة النخبة قـد َّغيرصلبة، تتكيف مع الظروف، خاصة وأن

  . ركزت كثيرا على المطالب اإلعتدالية، غيرالعنفية
ن لشخصية فرحات عباس يبرزأكثرفي تبنيه للمطالــب الطابع اإلعتدالي والمرَّإن

في اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائــري َّاإلصالحية ضمن إتحادية المنتخبين أوال ثم
ثانيا، والمتمحورة حول المطالبة بإصالح أوضاع األهالي الجزائريين اإلقتصاديــــة 

المجتمع الفرنسي، بشكل يحقق  واإلجتماعية والسياسية، وبإندماج المجتمع الجزائري في
المساواة في الحقوق والواجبات بين الجزائريين والمواطنين الفرنسيين،ومن هذا فإنهــم 

فكان يريد تحقيق اإلدماج السياسي لألفراد، بتحويل والء . سيكتسبون المواطنة الفرنسية
 .)1(قالنيةبتقبل قواعد الع (*)المجتمع من األطرالتقليدية إلى األطرالبيروقراطية

الشخصية المرنة لفرحات عباس جعلته يغيرمن مواقفه السياسية؛ من موقــف َّإن
للمطالبة بدولة جزائرية فيدراليــة َّإندماج المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي، ثم

مع فرنسا، وأخيرا اإلنضمام إلى جبهة التحريرالوطني والمطالبة باإلستقالل، وإن كـان 
طابعه اإلعتدالي،وخوفه من أن تتجـاوزه َّكما أن. رفي موقفه السياسيهذا يعبرعن تطو

األحداث، جعله يقبل طرح المحاورين له في اإلنضمام لجبهة التحريرالوطني، وقبولــه 
  .حل اإلتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري مع اإلحتفاظ باإلستقاللية وبمبادئه

جعلته غيرقادرا على فـــرض  الشخصية المرنة واإلعتدالية لفرحات عباس،َّإن
م، وإسناده رئاسة 1956-م1955سلطته على الخاضعين له، إذ رغم إنضمامه للثورة في

أنه لم يتمكن من فرض شخصيته علــى َّأول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية، إال
القوي؛ كريم بلقاسم، ولخضر بن طوبــــال،   العسكرين، المتمثلين في الثالثي البائي

مكانته السياسية في فترة مابين الحربيـــن َّفكان يعتبرنفسه أن.بد الحفيظ بوصوفوع
العالميتين األولى والثانية،وكذا عالقاته مع النخب السياسية الجزائرية والفرنسية والدولية، 

                                                           
  قائمة يف النظام السياسي الفرنسي مقارنة بقيم الثقافة السياسيـةفبتركيزه على قيم الثقافة الغربية كاملواطنة الدميقراطية، والبيئة الدميقراطية ال-  (*)

  وهذه الثقافة السياسية اجلديـدة New political culture.التقليدية للمجتمع اجلزائري، فإنه تبىن مايسمى بالثقافة السياسية اجلديدة      
  .لتقليديةسوف تؤدي إىل إحداث حتوالت سياسية ، كإهنيار قيم التسلسلية ا      

,USA:Westview The New political cultureMartinot,-Terry Nichols Clark,Vincent Hoffman-
Press,1998,p.3.                                                                                                                            

(1)-Claude Ake,op.cit.,p.2. 
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سوف تسمح له بأن يحظى بمكانة لدى نخبة جبهة التحريرالوطني في إتخاذ القـرارات 
  .الحاسمة والمصيرية

أنه في الواقع كان عكس ذلك، فلم يكن له حق المبادرة الشخصية في إتخــاذ َّإال
. القرارات وفرضها على اآلخرين، وخاصة العسكريين، فأصبح حبيسا للثالثي البائــي

فالزعيم فرحات عباس كسياسي لم يحظى باألولوية مقارنة بالعسكري، وهذا رغم إعطاء 
األولوية للسياسي على العسكري، كما لم يتمكـن  (*)م1956أوت  20مؤتمرالصومام في

الزعيم فرحات عباس من أن يفرض نفسه بشخصيته في إطارالصراع القائم بين عبـان 
،فكان يطلب من عبان رمضان التريث -الثالثي البائي - رمضان كسياسي مع العسكريين
  .والتهدئة وعدم المواجهة معهم

لشخصية فرحات عباس في عدم التحكم في  ويبرزأيضا الطابع المعتدل، غيرالشديد
أننا معشرالوزراء :"...العسكريين وعدم خضوعهم له، فيقول أحمد توفيق المدني في هذا

المدنين ال إطالع لنا مطلقا على أي إجراء عسكري، وال إطالع لنا إطالقا على حقيقـة 
  .   )1(..."ئيس الحكومةالحالة داخل البالد، فتلك أسرارعندكم ال يطلع عليها أحد،حتى وال ر

وقد كلفه طابعه اإلعتدالي واإلصالحي، التعرض لإلنعزال والتهميش في الحكومـــة  
. المؤقتة الثالثة للجمهورية الجزائرية، فإستبدل ببن يوسف بن خدة على رأس الحكومـة

 وجماعة وجدة، والمكتب-قيادة األركان العامة - هذا األمردفعه للتحالف مع جيش الحدود
السياسي ضد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وبالتحديد ضد حكومة بن يوسـف 

. إحياء الصراعات القديمة لفترة ما قبل الثورة التحريرية من جديـدَّتمَّبن خدة، ومن ثم
وإندمج في النخبة الحاكمة في فترة مابعد اإلستقالل كأول رئيس للمجلس الوطني، ولكنه 

من هذا المنصب،وأصبح ينتقد األشخاص الذين تحالف معهم،وأكثرمن لم يلبث أن إستقال 
م مع عدوه بن يوسف بن خدة ضد النظام 1976هذا، ولمواجهة النظام القائم، تحالف في 

  .التسلطي
  

                                                           
  على غرار أمحد بن بلة، وأمحد مهساس، وعلي كايف، وبلعيد رابح،ومنصـــور(يعتربه العديد من املناضلني والكتاب مبثابة مؤمتر الصدام-  (*)

   ).على غرارمصطفى بن عودة،وأيت أمحد، و رضا مالك(يف حني أخرون إعتربه مبثابة املؤمتر الذي أعطى دفعا للثورة) بن لرنب      
  .440 ، ص3،جاملرجع السابق الذكرأمحد توفيق املدين، -  (1)
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  :الخالصة واالستنتاجات -
   

يستخلص من هذا الفصل أن األفكاروالقيم السياسية التي تبناها كال الزعيمـــان 
لحاج أحمد مصالي وفرحات عباس قد كان لها إستمرارية في الحياة السياسية الوطنيان ا

الجزائرية بعد اإلستقالل سواءا في ظل األحادية الحزبية أوالتعددية السياسية،وعرفتاهذه 
  .األفكار الصراع في التجسيد

للشعـب  إحتوائه، فلم يسمح سياسياَّفالطرح الشعبي ذي البعد العروبي اإلسالمي تم
تبني نموذج الصناعــــة َّوإقتصاديا، تم. تعبيرعن آرائه وفي صنع القرارالسياسيبال

ببروزفئــــة  الذي سمحG.D'Estaing Debrenisالمصنعة لجيرارد ديستان ديبرنيس 
بورجوازية الدولة على حساب فئة العمال مما سمح إجتماعيا بإعادة إنتاج العالقـــات 

أمـا .في العهد اإلستعماري بين بورجوازية الدولة والعمال اإلجتماعية اإلستغاللية القائمة
ثقافيا، فقد عمل على تحديث المجتمع الجزائري وفقا للقيم الغربية، وفي إطار الصـراع 

تبنيها فــــي َّفلم تجسد المطالب التي تم.بين األصالة والمعاصرة بتبني القيم الغربية
  .تجاه الشعبي الثوريإطارالحركة الوطنية الجزائرية، من خالل اإل

إذ . وبجانب كل هذا، فقد عرف الطرح الفكروي الديمقراطي النخبوي الـــرواج
النخبة السياسية وإن عرفت ما يسمى بالتغيرفي إطارحركية النخب، فقد تمكنت مـــن 
إحتكارالحياة السياسية، وفرض توجهاتها السياسية واإلقتصادية والثقافية، وتبنت نظـرة 

  .للشعب إحتقارية
ويستخلص أيضا أن كال الزعيمان تبانا فكرة التعددية السياسية لمواجهة اإلستبـداد 

فما يميزهما هـــو . السياسي سواءا أثناء التواجد اإلستعماري أو سواءا بعد اإلستقالل
وهي قيم مازالت تواجه الجزائــر . نضالهما من اجل حرية التعبير، والرأي والصحافة

  .اليوم
فالزعيم الحاج أحمد مصالي . ، فإن كال الزعيمان يتصفان بشخصية خاصةوأخيرا

  يتمتع بشخصية صلبة، وهذا نظرا للظروف اإلجتماعية الصعبة التي نشأ فيها ولــدور
 _______________  
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وأما الزعيم فرحات عباس، فهويتمتـــع . مؤسسات التنشئة السياسية كالزاوية والنقابة
الية ومرنة، وهذا يعود أساسا للظروف اإلجتماعية المريحة التـي بشخصية معتدلة وإعتد

والتي  -العائلة، والمدرسة الفرنسية، والنخبة -نشأ فيها ولدورمؤسسات التنشئة السياسية
 .غرست فيه مجموعة من القيم اإلصالحية واإلعتدالية
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  :الخاتمة
  

  ن خالل هذه الدراسة يتضح أن هناك إختالفا كبيرا في مضمون الخطاب السياسيم
الوطني لكال الزعيمين الحاج أحمد مصالي وفرحات عباس، وكذا في ممارستهمــــا 

  .ويعود هذا أساسا  إلى الخلفية الثقافية والبيئة التي ترعرع فيها الزعيمين. السياسية
نشأ في وسط عائلة فقيرة متشبعة بقيم الحضارة فالزعيم الوطني الحاج أحمدمصالي،

دغرست فيه هذه القيم،وإحتك بالزاوية الدرقاوية،التي سمحت فقَّالعربية اإلسالمية،ومن ثم
له بإكتساب مجموعة من القيم الدينية والسياسية التي إستعمالها في الخطب السياسية وفي 

وقد . القرآن الكريم، ومقاومة األجنبيفتعلم اللغة العربية، وحفظ .نضاالته السياسية الحقا
تدعمت هذه الثقافة السياسية المكتسبة في العائلة والزاوية الدرقاوية بمجموعة من القيـم 
والتوجهات السياسية الثورية بفعل إحتكاكه بالتنظيمات اليسارية من نقابة عمالية،والحزب 

لب التي تبلورت أصال في الشيوعي الفرنسي،مما جعله يطالب الحقا بمجموعة من المطا
كما أن إحتكاكه بأميرالبيان شكيب أرسالن شجعه على .هذا الحزب، فتعلم المبدأ الثوري

  .بلورة إيديولوجية ثورية بصبغة عربية إسالمية
وبمقابل هذا، نجد الزعيم فرحات عباس الذي نشأ في وسط عائلة ميسورة، تنتمـي 

فتلقى من خالل .وتحالفت مع اإلدارة الفرنسية للبورجوازيةالجزائرية،وإحتكت بالفرنسيين
كما . المدرسة الفرنسية الثقافة الفرنسية،وقيم الديمقراطية،والحرية،والجمهورية،والعلمانية

إكتسب بعدها القيم السياسية اإلصالحية واإلعتدالية من خالل إحتكاكه بجماعة النخبــة 
هذا جعله يتبنى خطابا نخبويا، إعتداليــا فكل ". إتحادية المنتخبين"الجزائرية المتمثلة في

وإن  -وإصالحيا، بالمطالبة بمجموعة من اإلصالحات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية
، وفي إطارالشرعيـــة -تطورخطابه من اإلندماج، إلى اإلتحادية، ومن ثم اإلستقالل

داية، ثم في إطارالمجـال القانونية، مع نبذ العنف، والعمل في إطارالدولة الفرنسية في الب
  .  السياسي والثقافي الجزائري، بعيدا عن الطرح الحضاري المتميز

وإنطالقا من الثقافة السياسية التي إكتسبها الزعيمين من خالل عملية التنشئة 
  فالزعيم الحاج أحمدمصالي تبنى خطابا شعبيا .السياسية،نجد أن خطابتهما السياسية مختلفة

___________  
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يا،يعبرعن طموحات الجماهير الجزائرية التي عانت من اإلستعمارالفرنسي سياسيـا ثور
وقد تجلى هذا في القمع والقتل،ومصادرة األراضي، والفقر . وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا

فجاءت . والبؤس وإنتشاراألمراض،وفي تهديم ثقافته وقيمه الحضارية، وإستبدالها بأخرى
ع ثوري إستقاللي، وتهدف إلى إعادة الكرامة والعزة للشعـــب خطاباته السياسية بطاب

  .الجزائري، وذلك بإحداث تغيرسياسي جذري في مختلف الميادين
أما الزعيم فرحات عباس، فقد تبنى خطابا إصالحيا إعتداليا نخبويا، يستهدف إدماج 

بين السكان  المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي،والعمل على تحقيق وتجسيدالمساواة
الجزائريين والفرنسيين، بشكل يسمح لهم بالحصول على المواطنة الفرنسية،ومن ثم على 
الحقوق السياسية واإلقتصادية والثقافية، وعلى أن يتم هذا بصفة تدريجية، وفي إطــار 

  .بعيدا عن العنف السياسي"الثورة بالقانون"قوانين الجمهورية الفرنسية،أي ما يسميه هوب
ما يتركزخطاب الزعيم الحاج أحمد مصالي حول اإلستقالل التام للجزائـر، وعمو

أمـا . وعلى اإلقراربوجود الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية، مع إستبعاد اإلندماج
الزعيم فرحات عباس، فتتركزخطاباته السياسية حول إندماج المجتمع الجزائري فــي 

وهـي . لى المواطنة الفرنسية وتحقيق المساواةالمجتمع الفرنسي وفي مطلب الحصول ع
  .مطالب سياسية تنعكس الثقافة السياسية المختلفة التي إكتسبوها

ورغم إختالف خطاباتهما السياسية وثقافتهما السياسية إال أننا نجد أنهما يستهدفـان 
  .إخراج المجتمع الجزائري من اإلستعمار، إذ لهما غاية واحدة وإن إختلفت الوسائل

وقد كانت للمطالب واألطروحات السياسية التي تبناها الزعيمين إستمرارية بعــد 
إذ الصراع والتنافس السياسي،خاصة في ظل التعددية السياسية، هــو .إستقالل الجزائر

أساسا بين الطرح الشعبي ذي البعد العربي اإلسالمي، والطرح النخبوي الديمقراطـي، 
مشروع "حا الرجلين مازالت محل نقاش وصراع فيما يسمى والكثيرمن األفكار التي طر

، ومن هاته األفكار تلك المتعلقة باإلصالحات الثقافية والتربوية والسياسيـــة "المجتمع
  . والقانونية، أو باألحرى إعادة السيادة للشعب حضاريا وثقافيا وإجتماعيا وإقتصاديا

القرارات المصيرية التي تعنيه،  فالطرح الشعبي مازال بعيدا عن اإلسهام في صنع
  كقانون األسرة، وإصالح المدرسة، واإلصالح الزراعي،وقانون الطاقة، وإصالح الدولة،

____________  
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. وكل ما في األمرأن دراستها تسند للتقنوقراطيين. وإصالح العدالة، والجمعية التأسيسية
لماضي، وهي لم تعرف بعـد فالعديد من هذه القضايا طرحت في الثالثينات من القرن ا

  .التجسيد بفعل هيمنةالنظرة النخبوية،التي تستبعد كل مشاركة سياسية واسعة في مناقشتها
فمثال ألم يناقش  قانون الطاقة والمحروقات الذي سحب أخيرا بعيداعن المشاركــــة 

د؟ونفس الواسعة لمختلف شرائح المجتمع، بالرغم من أنه قرارإستراتيجي يعني كل األفرا
  .األمر لإلصالح الدولة والعدالة؟

وهذا الطرح النخبوي الذي إحتوى الطرح الشعبي،ما هو إال إستمرارية لطــرح 
النخبة في الثالثينيات من القرن الماضي، مع إتحادية المنتخبين ثم مع الزعيم فرحــات 

الظروف منذ  و قد كانت هذه تتكيف مع. عباس الذي كان ممثال  للبورجوازية الجزائرية
تلك الفترة ولغاية اليوم، إذ إستفادت في المرحلة اإلستعمارية بفعل تحالفها مــع اإلدارة 
اإلستعمارية الفرنسية، وإن كان جزءا من أفرادها إستقروا أثناء الثورة التحريرية بتونس 
ف والمغرب األقصى، وقد تمكنت هذه بعد اإلستقالل من اإلستحواذ والهيمنة على الوظائ

اإلستراتيجية في الدولة بفعل مكانتها اإلجتماعية ورأسمالها الثقافي والتعليمي، ومن ثـم 
عملت علىعلى إدارة أجهزة الدولة ومؤسساتها اإلقنصادية، وإستفادت من الريع النفطي، 
. وشكلت ثروات من خالل التعامالت التجارية، ومن إستغالل وظائفها لتحقيق مصالحها

ثروات الحقا، بعد تبني الجزائرإلقتصاد السوق وتحريرالتجــــارة وإستثمرت هذه ال
الخارجية، وعززت من مكانتها وموقعها بفعل إقامتها لشبكة من الزبائن على أســاس 

  .المحاباة والقرابة والزبائنية، وكذا إلرتباطها بالرأسمالية العالمية
ية كومبرادوريا، وليست وما يميز هذه البورجوازية الجزائرية، هو كونها بورجواز

وطنية، وهي تهتم باإلستيراد والتصديرأكثرمن التصنيع،وال بتشكيل تراكم رأسمالي أولي 
يسمح لها بإقامة قاعدة صناعية والتي من شأنها تحقيق اإلنطالقة اإلقتصادية، فما يهمهـا 

لتــي هوتحقيق الربح من خالل التجارة الخارجية، ومن ثم، فهي تعارض كل القوانين ا
  . تمس مصالحها

  
 ____________  
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  :قائمة  المالحق 
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  .1:الملحق رقم 
  

  .)1(جدول يبين العالقات المتناقضة بين النية والتحرشي قبل اإلحتالل الفرنسي وبعده

  
  
  
  

  التحريميت والتحرشي    النية في الماضي
       -                             +  

  فالحين المفقودين لصفة  ال
  الفالح 

التحرشي               السخرية         النية 
                  =  

    -البكم                               +    

  

 
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)-Pierre Bourdieu,et Abdelmalek Sayad,Le Déracinement:La crise de l'agriculture tradition- 
     nelle en Algérie,op.cit.,p. 92.       
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  .2:الملحق رقم 
  )1(جدول يبين الموارد المالية للزوايا              

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)-Ernest Layer,op.cit.,p.25. 
 
 
 
 

 produit de sadaga نتائج الصدقات   فرنك  300000

 حقوق التعليم والترشيح  فرنك1500000
Droits d’initiation et d’investiture

 النتائج لزيادة فرنك 3000000

 المجموع فرنك7500000
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  .3:الملحق رقم 
             )1(تطورالهجرة إلى فرنسا جدول يبين              

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
  .84.،ص1983، ماي 51، بريوت، العدد املستقبل العريب،"العريب إىل فرنسا ماضيها وحاضرهااهلجرة من املغرب "حسني ريس، (1)

  
  
  

الباقي العائدون إلى 
الجزائر

  الذاهبون إلى
 فرنسا

  السنة

1444 6000 7444 1914 

15122 4970 20092 1915 

21711 9044 30755 1916 

1636 18849 34985 1917  
 

2851 20489 33340 1918 
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  .4:الملحق رقم 
  .)1(زائريين المهاجرينمنشوريبين الدعاية الشيوعية على العمال الج

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)-Bulletin mensuel du comité de l'Afrique Française,France,mai 1927,p.182.       
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  . 5:الملحق رقم 
  

  .)1(منشوريبين الدعاية الشيوعية على العمال الجزائريين المهاجرين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)-Bulletin mensuel du comité de l'Afrique Française,France,mai 1927,p.184.       
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  . 6:الملحق رقم 
  

  .)1(منشوريبين دعاية الحزب الشيوعي الفرنسي على العمال الجزائريين المهاجرين
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)-Tract"Le Reveil colonial",Parti Communiste Français ;1930.      
 
 



 - 451 -  

   . 7:الملحق رقم 
صورة من برنامج الكتاب المدرسي المقررلألطفال الجزائريين، والتي تعبرعن شجاعة 

  .)1(الجتود الفرنسيين وخوف العرب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)-Ernest Lavisse,Histoire de France,cours élémentaire,France:éd.Armand Colin,1913:p.166.      
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  8:الملحق رقم 
  

  : اإلعالنات السياسية للزعيم الحاج أحمد مصالي خطب وجدول يبين تكرارات ال

  

المطالب 
  

المطلب 

  ياالستقالل

  الطرح

الحضاري  

  العربي

  اإلسالمي 

تحليل الظاهرة 

  االستعمارية

 مقاومة

  األجنبي

ترتيب 

  الخطابات

  السياسية

  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات

1  48  05  87  03  
2  29  05  29  02  
3  63  03  35  03  
4  32  02  12  07  
5  28  05  12  03  
6  21  02  89  12  
7  07  02  03  00  

  30  267 24  228  مجموعال

  

___________  

  



 - 453 -  

   9:الملحق رقم 

   :للزعيم فرحات عباس خطب السياسيةالوالكتابات الصحفية بين تكرارات جدول ي

المطلب   المطالب

 االندماجي

المطلب 

 اإلصالحي

مطلب 

  االستقالل

المطلب 

ي عالشر

  السلمي

  المفارضات   االتحاد

ترتيب الكتابات 

واخلطب  الصحفية

  السياسية

  كراراتالت  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات

1  12 68 00 08  05  00  
2  37 36 05 27  03  00  
3  00 00 05 04  14  00  
4  00 04 12 01  01  00  
5  06 03 21 12  14  00  
6  00 00 31 00  00  14  
7  00 00 41 00  00  01  

  15  37  52  115  111  55  مجموعال
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  10: الملحق رقم 
 .أحمد مصالي الحاجتبين الزعيم صورة 

 
  
  
  
  

               
  
  
  
  

______________________  
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  .11:الملحق رقم
  

ة ــــعضاء من فيدراليبعض األصورة الزعيم فرحات عباس مع محمد بن جلول و
  . م1937المنتخبين في

  
  

  
 

  
  
  
  
  

________________  
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  12:الملحق رقم 
             )1(تشكيلة الجمعية الوطنية األولى للجزائرالمستقلة جدول يبين

  
  

  
  

  /18العسكريون                                  -         
  /18أصحاب مهن حرة                           -         
  /14تجار                                         -         
  /12معلمون                                      -         
  /11                         زراعيون           -         
  /  7عمال                                         -         
  /10كوادر ومستخدمون وموظفون مدنيون        -         
  /10طالب                                        -         
  / 100المجموع                                     -         
          ___________________________________                     

     194المجموع                                     -           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)-Marnia Lazreg,op.cit,p.134.  
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  : قائمة المراجع
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  :العلمية قائمة المراجع
  .الكتب: والأ
  :باللغة العربية -أ

  ،)سمير جعفر:ترجمة(،م1952-1942مذكرات مكافح :روح االستقاللآيت أحمد حسين ،-1
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  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،:،لبنان2،طياسةموسوعة السالكيالي عبد الوهاب،-15
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  -1912تجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خالل نصوصهاإل، يحيبوعزيز -29

  .1991ديوان المطبوعات الجامعية،: ، الجزائر1948     



 - 460 -  

  اإلتهامات المتبادلةبين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهةالتحريـــربوعزيز يحي،-30
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 .2003دار الغرب للنشرو التوزيع،:،الجزائرعاصمة المغرب: ة تلمسانمدينبوعزيز يحي،-31
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       what's he doing there",Comparative Politics,USA,volume6,number3,1974. 
358-Zingg Paul J.,"America and North Africa : case study in United States- 
       Third World",The History Teacher,USA,volume 12;number 2,1979.  
359-Zoubir Yahia H.,"Algerian islamists conception of democracy",Arab  
       Studies Quarterly,USA,volume 18,issue 3,1996. 
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  :الرسائل الجامعية:ثالثا 
  :باللغة العربية-أ

  -1958تطورات حرب التحريرالوطني في عهد الجمهورية الخامسة"بلحاج صالح،-360
  ،جامعة الجزائر،كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلـــومرسالة دكتوراه،"م1962      
  م2004قات الدولية، جوان السياسية والعال      
  دراسة)1962-1830(اإليديولوجية الوطنية والرواية الوطنية في الجزائر"بلحسن عمار،-361

  ، جامعــةماجستير القسم األولالرواية الثالثية للكاتب محمد ديب، :سوسيولوجية لحالة      
  .1982وهران، معهد العلوم اإلجتماعية، قسم علم اإلجتماع،أفريل      
  أطروحة دكتـوراه، "الحياة الفكرية باألندلس في عصرالمرابطين"بلغيث محمد األمين ، -362

  .2003، جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، قسم التاريخ،ةالدول       
  ظاهرة النزعة البربرية في الجزائر من الحركة الوطنية حتى التعددية"بن جياللي فلة ، -363
  فرع التنظيم السياسي واإلداري، جامعة الجزائر، رسالة الماجستير،، "السياسية الحزبية       

  .2002كلية العلوم السياسية واإلعالم،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،       
  ،"م1962-1958السياسة الدولية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية"بن فليس أحمد،-364

  جامعة الجزائر،معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية، جستير في العلوم السياسية،ما       
   .م1985فرع العالقات الدولية،سبتمبر       

  ،"موضوعاتية دراسة تحليلية:الغربة والحنين في شعر سليمان عازم"فيروز، بن رمضان-365
  ،غات،قسم اللغة العربية وآدابهـــا،جامعة الجزائر، كلية األداب واللرسالة الماجستير       
      2004-2005.  
  ،" نظام وصف الوظائف العامة وتطبيقاته في اإلدارة الجزائريـــة"حميطوش يوسف،-366

  ، في فرع التنظيم السياسي واإلداري، قسم العلوم السياسية والعالقــات رسالة ماجستير      
 .2000معة الجزائر،الدولية، كلية العلوم اإلنسانية، جا      

  أطروحـــة،1962- 1954اإلداري في الجزائر  -التنظيم السياسي ضيف اهللا عقيلة،-367
  السياسي واإلداري، معهد العلوم السياسية والعالقـــات، فرع التنظيم دكتوراه الدولة      
  .1995الدولية،جامعة الجزائر،      
  رسالــة ،"ة الشهداء يعودون هذا األسبوعالتحليل السميولوجي لمسرحي"عكاك فوزية ،-368

  ، في علوم اإلعالم واإلتصال،قسم علوم اإلعالم واإلتصال،كلية اآلداب واللغات،ماجستير      
 .م2000/2001جامعة الجزائر،      
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B-Les Theses en Français: 
  

369-Akrouf Daoud,"Aux Origines du Front de Libération Nationale:les amis 
       du Manifeste et de la liberté",D.E.S. Droit,Université d'Alger,1965. 
370-Belkhodja Abdelkader,"L'émigration Algérienne et ses Problémes",These  
       Doctorat,Université  Paris pantheon Sorbonne:science humaines,1975. 
371-Beghoul Youcef,"Le Manifeste du peuple Algérien:sa contribution au  
        mouvement national", Université d'Alger, Faculté de Droit et des Sciences 
        Economiques, Département Juridique, Mémoire pour le Diplôme d'Etudes 
        Supérieures de Sciences Politiques,1974. 
372-BenBrahim-Benhamadouche Malha,"la Poésie populaire Kabyle et la 
        résistance a la colonisation de 1830 à 1962,Thése de Doctorat 3éme cycle, 
        Ecole des Hautes Etudes  en  Sciences Sociales,France,1982. 
373-Ben Naoum A.,"Classes sociales et mouvement national démocratique en  
       Algérie(1830-1954),Université d'Alger, Faculté des Lettres et Sciences  
       Humaines,Diplôme d'Etudes Supérieures de Philosophie,1970. 
374-Ben Younes Amrane, "Emigration et société:un village de kabyle",Univer- 
       sité d'Alger, Institut des Sciences Juridiques Politiques et Administratives, 
       Mémoire pour le Diplôme d'Etudes Supérieures de Sciences Politiques,juin 
      1977. 
375-Bouguessa Kamel,Emigration et politique :essai sur la formation et la poli- 
        tisation de la  communauté en France à l'entre-deux guerres mondiales, 
        Thése3 éme cycle, Lettres, Paris, 1979. 
376-Carlier J.L,Individus groupes et propagandisme,le procés de politisation de  
        l'émigration Algérienne en France à l'entre deux-guerres ( l'Etoile Nord 
        Africaine de1932-1936), Mémoire pour le D.E.S. de Sciences Politiques , 
        Institut de des Sciences Juridiques  Administratives et Politiques, Univers- 
         ité d'Alger,1976. 
377-Chaulet Achour Christiane,"Langue Francaise et colonialisme en Algérie: 
       de l'abécédaire à la production littéraire",Thése de Doctorat d'Etat ES – 
        Lettres, ΙΙ éme partie, Université de la  Sorbonne nouvelle-parisΙΙΙ,1982. 
378-Chirane Abdelhamid,"Les Formes et les forces creatrices de l'islam conte- 
        mporaine en Algérie1900-1954 " , Doctorat d'Etat en Sciences Humaines , 
        Sorbonne, Descartes, Paris V,1984.  
379-Hayab Abderrahmane,"Le modèle Algérien de developpement et la théorie 
       des industries  industrialisantes",Thése 3éme cycle,Sc.éco.,Paris I ,1979. 
380-Koulakssis Ahmed,Le Mouvement ouvrier en Algérie après la premiére  
       guerre mondiale 1919-1924,U.E.R Sciences Humaines(section d'Histoire), 
       Université de Tours,1970-1971. 
381-Lazib Anissa,"Le Royaume Arabe :idéologie et réalité coloniale",Mémoire 
       pour le Diplôme d'Etudes Supérieures de Science Politique,Département 
       Juridiques,Faculté de Droit et de Sciences Economiques,Université d'Alger,  
       novembre 1973. 
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382-Mathlouti Salah,"Le Messalisme:itineraire politique et idéologie 1926- 
       1939",Thése Doctorat 3 éme cycle, Département d'Histoire,Université de 
        Paris VΙΙΙ ,1973. 
383-Mesbah Mohamed Chafik, Idéologie politique et mouvement national en 
       Algérie:des projets partisans au projet de renaissance nationale1936-1956, 
        Thése de Doctorat en Droit, Université d'Alger,1981. 
384-Mourlan Pierre,Legislation et réglementation de l'enseignement public des  
       indigénes en Algérie:role de l'ecole dans la colonisation,Thése Doctorat, 
       Universié de Poitiers,Faculté de Droit,1903. 
385-Peretti Jean Marie,Crise mondiale des années trente,Mémoire pour le 
       Diplôme d’etudes de  Scieces Politiques,Université d’Alger,Faculté de  
       Droit,mars 1974. 
386-Rossignol Pierre,"Les Partis politiques musulmanes en Algérie de leur ori- 
       gine au 1er novembre1954",Thése pour le Doctorat en Sciences Politiques , 
       Faculté de Droit et des  Sciences Economiques,Université de Paris,1962. 
387-Taileb Abdelkader,"Industrialisation de l'Algérie.Etude critique du Modèle" 
       ,Thése 3 éme cycle,Sc.éco.,Lille I,1977.   
388-Taouti Seddik , " La Formation des cadres pour le développement : quatre  
       expiences Algeriennes (1969-1974) ",Thése 3éme cycle,Sociologie,Paris 5, 
       1978. 
389-Victore Louis Marie,"Programmes et revendications au sein du mouvement  
       national Algérien dans l'entre deux guerre", Thése en Droit, Université de  
       Grenoble,1981. 
 
C-Theses in English: 
 
390-Bennoune Mahfoud,Impact of colonialism on an Algerian peasant commu- 
       Nity : a study in socio-economic change , PHD Anthropology cultural, 
       Michigan University,1976. 
391-Kouache Hocine,Colonialism and rural change in Algeria , Master of Arts, 
       Department of Sociology, Michigan university,1979. 
392-Lazreg Magnia ,The Emergence of classes in Algeria , PH.D Sociology   
      General,University of New York,1975. 
393-Malcolm Lynn Richardson,French Algeria between the wars : nationalism 
       and Colonial  reform,1919-1939,Ph.D History,modern,Duke University,  
       1975. 
394-Zagoria Janet Dorsch,The rise and fall of the movement of  Messali Hadj 
        in Algeria,1924-1954,the Degree of Doctor of Philosophy,Faculty of 
        political Science,Columbia University,1973. 

_________________  
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  :الجرائد: رابعا
   :باللغة العربية -أ

  - 2:  19في ذكرى اإلستقالل أولويات اإلستعمارفي القـرن :وجهة نظر"الميلي محمد ،-395
  جمـــادي 9، الجزائر، 1431، العددجريدة الشروق اليومي من الفرنسة إلى التمسيح،      
 .م2005ويليةج16،الموافق ل1425الثانية       

 .1982-01-25، لبنان، ، جريدة السفير4،الحلقة "بن بال يتكلم"السعيد،  الصافي-396

  ،4671، الجزائر، تنشرقراءة في مذكرات الدكتور أحمد طالب اإلبراهيمي، العـددالخبر-397
 .ه7/3/1427م الموافق ل6/4/2006بتاريخ        

  ،" جهاد من أجل حرية الجزائر وإستقاللهامصالي الحاج ومواصلة ال"بن لرنب منصور،-398
  .م2001- 40-28، السبت 448، الجزائر، العددجريدة البالد      
  عبد .أ:ترجمة(،"رسالةإلى الحاج أحمد مصالي:رسائل من أجل الجزائر"جغلول عبدالقادر،-399

  .م2004جوان 24،الخميسجريدة البالد،)الحميد ساحل      
  :ترجمـة(، "رسالةإلى فرحات عباس: ئل من أجل الجزائررسا"جغلول عبدالقادر،-400

  .م2004- 12-1الجزائر،،جريدة البالد،)الحميد ساحل عبد.أ      
  ،الجزائر، عـددجريدة المجاهدنداء الرئيس فرحات عباس إلى الشعب الجزائري، -401

  .م1959نوفمبر1خاص،       
  ه1420ربيع األول10،الجزائر،سياسي، جريدة العالم ال"المصالحة األخرى"عباس محمد،-402

  .م1999-06- 24الموافق ل      
  ة ـــعبد الحميد مهري في مداخلة بمناسبة اإلحتفال بإنشاء الحكومة المؤقتة للجمهوري-403

  .4810م،العدد2006سبتمبر 17،األحد جريدة الخبر الجزائرية،     
  سـلخميا،جريدة الخبراليومي،"سالخبرفي ضيافة الزعيم التاريخي أحمدمهسا" م،. فريد-404

  .م2004أوت 26     
  لصحيفـــة" ديغول يعود إلى سياسة غي مولي" تصريح الرئيس فرحات عباس-405

  .م 1959سبتمبر 19فرانس أوبسرافاتورفي في جريدة المجاهد في  
  

_________________  
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B-Les Journaux en Français: 
 
 
406-Abbas Ferhat,"La France c’est Moi",Journal Entente,Alger23-02-1936. 
407-Abbas Ferhat,"intervention que Ferhat Abbas a été empeché de faire à  
       l'assemblée Algérienne:" voulez-vous messieurs, construire la patrie 
       Algérienne ?,La République Algérienne ,XI année, numéro 47, 
       vendredi 03decembre1954. 
408-Abbas Ferhat,"les évenements d'Algérie de novembre1954 : c'est le  
        colonialisme qui provoque et alimente le désordre et la violence" , La  
        République Algérienne, Alger, 12-11-1954,XI année,numéro 46. 
409-Abbas Ferhat,"Regards sur l'union indienne",La République  Algérienne, 
       Alger ,le 1er octobre1954,XI année,numéro 44. 
410-Abdelhamid Sid Ali,"Le Temps des grandes espérances",El watan,Alger, 
       jeudi 19 janvier2006. 
411-Ait Ahmed Ouali,"du passé composé au présent compliqué",Le Matin,   
       jeudi21-5-1998 . 
412-Amazit Boukhalfa,"8 mai 1945.L'episode de l'ordre et controdre d'insurre- 
       ction:hate dans la précipitation",journal El Watan,Alger,jeudi 19 mai 2005. 
413-B.Houda,"Qui a concu le drapeau Algérien?",El watan,Alger,le 20-08- 
       1997,numero 2052. 
414-B.Yasmina,"Benjamin Stora parle de son documentaire",filmer pour mieux 
       comprendre, entretien avec Benjamin Stora, le matin,Alger,numéro 3153, 
       jeudi 4 juillet 2002. 
415-Belabes Salah Eddine,"Ali Haroun:Ferhat Abbas s'est mis à la disposition  
       du FLN", El watan,Alger,vendredi 23-samedi 24 décembre2005,n  4593. 
416-Benachenhou Mourad,"les séquelles du systéme:Messali Hadj:une dimens- 
       Ion historique à reconnaître", Le Matin, Alger, numéro1914,jeudi 21 mai 
       1998. 
417-Benammar Benmansour Leila,"Ferhat Abbas et la question de la femme" 
       Journal El Watan,Alger,mardi 7 mars2006.  
418-Beniaiche Kamel,"Le Tigre de Sétif",El Watan,Alger,vendredi 23-samedi  
       24 décembre 2005, numéro 4593. 
419-Ben Khelfat Janina,"La fille de Messali Hadj Janina au Quotidien d'Oran: 
       des obséques sous embargo",Le Quotidien d'Oran,numéro 2867,du  
        dimanche 6 juin 2004. 
420-Bennoune Mahfoud,"éspoirs et réalites de l'indépendance",1ére partie,Le 
       Matin,Alger, 5 et 6 juillet 2002, numéro 3154. 
421-Bennoune Mahfoud,"La Cef du succés de la révolution Algérienne",El  
       watan,Alger, numéro spécial guerre de libération nationale,dimanche 31 
       octobre 2004. 

__________________ 
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422-Djerbal Daho,"Ferhat Abbas ou la difficulté d'etre en Algérie",El Watan, 
       Alger, vendredi 23 -samedi 24 décembre2005, numéro 4593. 
423-El Korso Mohamed,"Commération de la disparition de Ferhat Abbas:le 
       temps de la régression historique,El Watan,Alger,vendredi 23,samedi  
       24,décembre 2005. 
424-Hadj Ali Smail,"les zaouis de la colonisation au pluralisme politique:une  
       histoire des  manipulations,El Watan,Alger,mercredi 31mars2004,numero  
       4057. 
425-Lakhdari F.,Messali,un oublié de l'histoire,le matin,Alger,jeudi 4 juillet  
       2002, numéro 3153. 
426-Meziani Khélifa,"l'insurrection de 1871:de cheikh Aheddad et El-Mokrani", 
          La dépeche de kabylie,Alger,jeudi, 04 juillet 2002. 
427-Rahal Malika,"L'Homme montant de l'après-guerre", El Watan,Alger, 
       vendredi 23-samedi24  décembre2005, numéro 4593. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
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  :والدراسات والمحاضرات الملتقيات:سا خام
   :باللغة العربية 

  على ، ألقيتمحاضرات في السيميولوجية،"ةأسس تحليل الصورة الثابت"إبراقن محمود،-428
  الجزائر، جامعة كلية اآلداب واللغات، طلبة السنة الثالثة،قسم علوم اإلعالم واإلتصال،      
  .1997ماي       
  اإلعالم في الملتقى العلمي حول،  "التأويل والترجمة في ظل العولمة"بوعلي نصير،-429

  اإلعالم من قبل قسم علوم،  ق دارالضياف ببوشاوي، بفندالمعاصروإشكالية الصورة      
  .م2005ديسمبر -15واإلتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، يوم      
  محاضرة في الملتقى التكريمي ،"إشكالية الديمقراطية في الحركة الوطنية"،حربي محمد-430

  على الساعة، م2004- 12-19ئر،يوم،بالمكتبة الوطنية، الجزااألشرف حول مصطفى      
  .صباحا 11      
  في ملتقى عبد ، "  1954 -1920إنتاج األمة داخل الحركة الوطنية من "حربي محمد،-431

  ،بالمكتبة الوطنية بالحامة، األربعاء "األمة مفهوم وتطبيق"حول موضوع الحميد بن الزين       
  .صباحا H0010م، على الساعة2005مارس16      
  ،"مشروع جيش التحريرالمغاربي والتخلي عنه:تهميش الشعبوية الثورية" غاليسو روني،-432

  م،2001ماي 12-11م، يومي1955- م1948أعمال الملتقى حول جيش التحريرالمغاربي      
  .2004مؤسسة محمد بوضياف،: الجزائر      

  
B-Les Séminaires,conférences et les etudes en Français: 

  
433-El Hassar Bénali,Apercu historique:Tlemcen,ancienne capitale du  
       Maghreb central,polycope, Alger, SD. 
434-Carlier Omar,1901-1939 :Exils,mouvements independantistes et immigr- 
        Ration / creativite associative et contrainte Politique : la dynamique de  
        l'immigration Algerienne en France dans l'entre-deux-guerres, Actes du  
        colloque 1901-2001 Migrations et vie associative:entre mobilisations et 
        participation ,Institut du Monde Arabe,France, 8 octobre 2001. 
 
 
 
 

______________________  
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435-carlier Omar,Historiographie et methodologie sur quelques aspects de  
        l'histoire quantitative comparée du mouvement ouvrier maghrebin à l'entre 
        deux guerres,etudes et recherches sur le fait ouvrier en Algérie,document  
        de travail numéro 19,Université d'Oran:centre de documentation des    
        Sciences humaines,1982. 
436-Dhobb Abdelkader,"Biographie de Ferhat Abbas",conférence à la maison 
       de  la culture de Kouba , à l'occaasion de l'anniversaire du GPRA , 29  
        septembre  2002. 
437-Letourneau Roger,Reponse à une enquete sur les causes des mouvements  
       d'autonomie  dans les territoires d'Outre-Mer,institute de estudos politicos  
        a socias de Lisbonne,janvier 1957. 
 
C-Conference in English: 
 
438-Phillipe C.Shmitter,"Contrasting approaches to political engineering:const- 
       itutionalization and democratization,Research paper,European University  
       Institute, february 2001. 
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  :المقابالت: سادسا 
   :باللغة العربية 

  .م، بالجزائر العاصمة2002- 40-15، يوم ابلة مع والد والديمق-439
  م ،2003- 12-30يــوم في مقابلة خاصة،  ،)إبن فرحات عباس(شهادة عباس حليم -440

  .بالجزائرالعاصمة على الساعة الخامسة مساءا      
  م، 2004- 1-20، بمنزله بالجزائرالعاصمة، يوم ، في مقابلة خاصةمحساس أحمدشهادة -441

   .د45و 9على الساعة      
  بمنزله معه،في مقابلة خاصة شهادة السيد دوب عبد القادر ،أحد أصدقاء فرحات عباس،-442
  .م ، عل الساعة التاسعة و النصف صباحا2004- 1-23بالبليدة ، يوم الجمعة       
  اءـثالثيوم ال معه بمنزله بالجزائر العاصمة، في مقابلة خاصة،شهادة مهري عبدالحميد،-443

  .م،على الساعة العاشرة صباحا01-2004- 26      
  رــــالجزائب في مقابلة خاصة، زميل الدرب لفرحات عباس، حكيمي محمود، شهادة-444
 . م على الساعة الثالثة مساءا2004-2- 12العاصمة، يوم الخميس      

  وانـج 14 إلثنين، بقسم علم المكتبات ببوزريعة، يوم افي مقابلة خاصة قداش محفوظ،-445
  .م، على الساعة العاشرة صباحا2004      
  ةــبمناسب بالمكتبة الوطنية بالحامة بالجزائر،،حربي محمد مع الباحث في مقابلة خاصة-446
  .صباحا12م،على الساعة 2004- 12-19األيام الدراسية حول مصطفى األشرف،يوم       
  رــم بالجزائ2005-12-6يوم الثالثاء  صةفي مقابلة خاالسيد بوقادوم مسعود  شهادة-447

  .مساءا الثالثةالعاصمة على الساعة       
  اـــصباح 11م، على الساعة 2005ديسمبر 24يوم , شهادة السيد حساني عبد الكريم-448

  .بمقبرة العالية، تخليدا لذكرة وفاة الزعيم فرحات عباس      
  ةــفي مقابلم، 1936س، تعرف عليه في السيد بلقاسم صديقي،زميل فرحات عباشهادة-449

  ، ةـم، على الساعةالحادي عشر، بمقبرة العالي2005ديسمبر24، يوم السبت معه خاصة      
  .بمناسبة إحياء ذكرى وفاة فرحات عباس      
  م، على الساعة 2005ديسمبر24يوم السبت  ،في مقابلة خاصة السيد عباس نسيم ، شهادة-450
  .نصف ، بمقبرة العالية،بمناسبة إحياء ذكرى وفاة فرحات عباسالحادي عشرو      

______________  
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B-Témoignages en Français: 
 
451-Omar Ali , "L'Algérie avant Tout : les dessous de la révolution   
       Algérienne", témoignage,dans l’Algerie avant tout:les dessous de la  
        révolution Algérienne Alger,SD. 

  
  :الحصص التلفزيونية واألشرطة:سابعا

  :باللغة العربية 
  الذاكرة حصة ،"نحوكاليدونيا الجديدةDéportésحول الجزائريين المبعدين"بوعزيزيحي،-452
  .م،على الساعة التاسعة ليال2004-12- 17،في التلفزة الجزائرية،الجمعة 2،الحلقةالمنسية     
  اــنحوكاليدوني Déportés المبعدين حول الجزائريين"،Jalin Armand أرموند النجا-453

  م،2004-12- 17 التلفزة الجزائرية،الجمعةفي  ،2،الحلقةحصة الذاكرة المنسية، "الجديدة      
  .على الساعة التاسعة ليال      
  م،2005-3- 11ةيوم الجمع ،التلفزة الجزائرية ،"في حصة وقفات وحوار"ماليكة جلول،-454

  .على الساعة التاسعة ليال      
  

B-Les Emissions en Français: 
  

455-Ait Amer Malika,émission Tezram Isuraf sur l'ENA,BRTV,le samedi 
       19-02-2005, à 21h00.           
456-Nacib Youcef, dans l'emission Idles"culture", dans BRTV,le 15-03-2005, 
       à20h15mn 
457-Harbi Mohamed," L'Algérie à la lumiére de l'histoire",les amphis de  
       France5,  Akram Elyas a interviewe  Mohamed Harbi,television France 5, 
       samedi 23 octobre2004 ,5h00 du  matin.    
458-Ait Ahmed Hocine, dans "emission  conversation",chaine tv Histoire, le  
       14-11-2004, à 17h15mn 
459- Simon Jacques,émission Tezram Isuraf sur l'ENA,dans BRTV,le samedi 
       19-02-2005, à 21h30. 

  
  
  

______________  
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  :الوثائق المختلفةاألرشيف و:ثامنا
   :باللغة العربية 

  ه1385ربيـع األول 6ري بومدين رئيس مجلس الثورة بتاريخ ريح هواش، تص.د.ج.ج-460
  ،56، العدد الجريدة الرسميةالذكرى الثالثة لإلستقالل، م بمناسبة 1965يوليو 5الموافق ل       

  .م1965يوليو 6ه الموافق ل1385ربيع األول7ليوم        
  

B-Archives et les différents documents: 
 
461-Abbas Ferhat,Texte diffusé à l'Assemblée Nationale,en 1963, à l'occasion  
       de la discussion autour du premier projet de Constitution , des Archives  
       de l'histoire,Alger, le12 aout 1963. 
462-Azem Slimane,Tamurt iw aazizen(وطني العزيز) ,CD,Alger:soli music,2000. 
463-Annuaire de l'enseignement Primaire 1929-1930,Paris : librairie Armand 
       Colin,1930. 
464-Bulletin de l'Etoile Nord-Africaine,assemblée générale tenue à Paris,mai  
       1933. 
465-Bulletin mensuel du comité de l'Afrique Française,France,mai 1927. 

-466 Commandant René James ,les partis nationalistes en Algérie,causerie faite 
        à MM les officiers des renseignements de la 5éme région aerienne , 29 
        janvier 1953,carton 10H87, Algérie GL,    AOM. 
467-1er congrés national de l'Union Démocratique du Manifeste Algérien , 
       "regards sur le présent et l'avenir  de l'Algérie", rapport présenté par Ferhat  
        Abbas, Sétif, les 25,26 et 27 septembre1948. 
468-Depont O.,"les berbéres en France",Bulletin du comité de l'Afrique 
        Française,France,1925. 
469-Discours de Messali après la Dissolution de l'E.N.A.,février 1937. 
470-Déclaration du Bureau Politique du PPA,le 10 avril 1937. 
471-Déclaration de Messali Hadj le 8-11-1954,emprisonné aux Sables d'Olonne     
472-Glorieuse Etoile Nord Africaine,Section Algérienne,agence du gouverne- 
        ment general de l'Algérie, le 5-6-1934,1CM/3, AOM 
473-Mémoire sur le cas de Messali Hadj1954,Comité National pour la Libérat- 
       ion de Messali Hadj,Paris:sociéte Parisienne d'impressions,1954.  
474-Le parti communiste et la question coloniale,Cahiers du Bolchevisme, 
       numéro 7,2 janvier1925. 
475-Programme de l'Etoile Nord –Africaine,Assemblée Générale tenue à 
        Paris, mai 1933. 
 

______________ 
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476-Rapport de l'ajudant Feyt commandant PVT , la section sur une réunion  
       des élus musulmans  de la ville  de Sétif,rapport numéro119/4,gendarmerie  
        nationale,compagnie de Sétif,19 éme légion . 
477-Surveillance politique des indigénes(panaislamisme):commissariat de  
         police de Sétif,13-09-1934, 9H46 Algérie gouvernement generale,AOM. 
478-Tract" Le Reveil colonial",Parti Communiste Français,1930. 
479-Tribune internaissance,document du Parti Communiste Français. 
 

  :المواقع اإللكترونية: تاسعا
  

480-www.naissance du nationalisme algérien.htm, combat anticolonial :  
       naissance du nationalisme algérien,naissance de l'Etoile Nord-Africain,le  
       20-04-2004.  
481-Bérémice Chalot"Ernest Lavisse,instituteur national",Http://perso. 
           wanadoo.fr/david.colon/sciences-po/lavisse.pdf,p.1.                                                           
482-Http://members.lycos.Fr/Pievre/Messali_Hadj.htm , le 25-2-2005. 
483-www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/1-23/a88478.htm. 
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Abstract: 
 

 
Messali Hadj received his first political socialization in a poor family in 
Tlemcen, as well as Arabic and Islamic values .Then ,he frequented Derkawa 
confertines, which had its roots in eastern Morrocco, and western Algeria. It 
inculcated in  its fellowers and student values of fighting against foreigners,and  
emphacized the protection of  Arab-muslim personality. 
After emigrating in France,he frequented French communist party and other 
trade unions.It was an opportunity for him to get in touch with revolution 
values.At the end,he mingled with Chekib Arslan who wanted to realize Arab 
and Islamic renaissance.This helped Messali to be inculcated by Arab values. 
Whereas,Ferhat Abbas was brought-up  in Jijel , in a rich  and  famous family  
compared to most  Algerian families , it allied  with French administration. 
The  social position of his family in social hierarchy  allowed  him  to enter in a 
French school, from elementary school until university. He received some  
French political values like ; democracy , republic and  secularism .After, he 
mingled  with  Algerian  elite through "The Federation of the elected", like  
benjeloul .They  bring the principales of the  philosophy of englightment ,and 
modernity to the Algerian society. 
If we compare the political discourses of both nationalists,we will find that 
Messali Hadj emphasized  on  populism and revolution ,so, he wanted to end 
the French presence in Algeria,then he linked this change with Arab-Muslim 
vision. Whereas Ferhat Abbas had a reformist and elitist perspective, he asked 
for integration and equality between French citizens and Algerian people ,but 
later his political attitude had changed from this to the demand of a Federation 
between France and Algeria,and At the end,he joined the mainstream political 
current that fought for a full independence. 
After the independence of Algeria,the political life was characteristed by a 
conflict between populist approach and elitist approach . The first  approach 
wanted to realize the requests and the ideas that Algerian people fought for,and 
which were a continuity of the ideas that Messali Hadj exposed,he wanted that 
Algerian must be linked to their past and their history. Whereas the second, 
asked for modernity and adaptation with the western values, and there are the 
continuity to the ideas of Abbas Ferhat. 
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