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  " تشكر "

  أحمد هللا عز وجل على توفیقھ لي  إلنجاز  
 ھذا العمل ،كما أتقدم بالشكرالجزیل  إلى

الدكتور حمیطوش یوسف الذي لم   أستاذي المشرف 
یبخل  بتوجیھاتھ الصائبة، كما اقدر لھ صبره معي 

العمل المتواضع وكذا كل  طول مدة إشرافھ علي ھذا
       من ساعدني على  إنجازه.

 "و شكرا"
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 "إهداء"

  أهدي عملي هذا إلى والداي اللذين            
  وقفـا إلى جانبي طيلة مشواري الدراسي متمنيا  

  لهما طول العمر وأهـــديه إلى 
  إخوتـــــي و أخــــــــواتي  

  وإلى أصـــدقـائي األوفياء وجميع أقـاربي  
وإلى جميع من عرفتهم من قريب أو من بعيد كما ابعث بتحية  

من المدير   خاصة إلى زمالئي في العمل بالمديرية العامة للجمارك
العام إلى ابسط موظف و خاصة المديرية المركــزية للتكـــوين  

 بالمـديرية    

  عائلتي الكريمة  و   سميرة وتحية خاصة إلى غاليتي
  من كبيرها  إلى صغيرها..............و شكرا.

  سمير
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  ةـــقدمـــم
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 ة:ــقدمـم

تعد الخالفات السیاسیة من أكثر المواضیع أھمیة لدى الباحثین و المھتمین بالظواھر  

مات السیاسیة تفاعالت واسعة داخل المنظثیرات و االجتماعیة و السیاسیة. لما لھ من تأ

واالجتماعیة ومختلف التیارات و األحزاب وھي خالفات تعكس وجھات النظر المختلفة 

للنخبة السیاسیة المثقفة من جھة ،و للتنشئة السیاسیة و االجتماعیة ألعضائھا من جھة 

مة السیاسیة نظت و أداء أفراد النخبة داخل المأخرى ، تؤثر ھذه الخالفات على توجھا

  الواحدة و في عالقاتھم مع األحزاب و المنظمات األخرى .

وتشیر الخالفات السیاسیة إلى ذلك السلوك التنافسي بین اإلفراد و الجماعات ،في جو 

یتمیز بعدم االتفاق حول مبادئ أو مواضیع أو قرارات ما داخل نظام أو جماعة سیاسیة 

وكذا التطلعات ف في الدوافع و األھداف و التصورات معینة ، وھي عادة ما تنتج عن اختال

مة السیاسیة ، ذلك بسبب اختالف مواردھم و إمكانیاتھم وكذا اتجاھاتھم لألفراد داخل المنظ

السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة ، مما یؤدي إلى اتخاذ قرارات أو انتھاج سیاسات تختلف 

  فیما بینھا أكثر من اتفاقھا . 

وقد عرف التیار الثوري االستقاللي الجزائري خالفات سیاسیة حادة تخللت مساره  

نخبتھ. ومن ثم ل النضالي، ذلك بسبب التنشئة السیاسیة و االجتماعیة وكذا الثقافیة المختلفة

فقد كانت قرارات و توجھات و مواقف النخبة الثوریة بمثابة انعكاس للعوامل االجتماعیة    

الثقافیة والتعلیمیة.وحتى اإلیدیولوجیة ھذا ما جعلھا تتمیز غالبا باالختالف  و السیاسیة و

  وعدم التوافق.

م ، كانت النخبة السیاسیة في  1830منذ االحتالل الفرنسي للجزائر في جویلیة سنة  

الجزائر متكونة من عدة نخب مسیطرة ، كانت ھناك نخب تقلیدیة دینیة أكثر منھا سیاسیة 

دورا ھاما ضد االحتالل الفرنسي للجزائر ، حیث كانت ترى فیھ استعمار دیني  ،لكنھا لعبت

مسیحي،فاعتبرت أن وظیفتھا األساسیة ھي نشر الدین اإلسالمي و الحفاظ على القیم 
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الموروثة، كالعادات والقیم و المبادئ المكونة للھویة الجزائریة ، وقد تحالفت ھذه النخب 

  ة و الثوریة.الدینیة مع الشخصیات الدینی

الجانب العسكري ،حیث استعملت المقاومة المسلحة من اجل الدفاع بھذه النخبة  تمیزت    

عن قیمھا، باإلضافة إلى ذلك كانت متمركزة في األریاف ،ضمت الفئات االرستقراطیة التي 

    تبنت المقاومات الشعبیة،ھذه األخیرة كانت متفرقة  و مشتتة أي لم تكن في نفس المكان 

و الزمان ، ما سھل على االستعمار القضاء علیھا ، إال أنھ و تحت ضغط اإلدارة 

االستعماریة ،التي انتھزت فرصة الصراعات الداخلیة بین فئات  وقیادات ھذه النخبة  

لتتمكن من القضاء علیھا . بالتالي فقدت مكانتھا ،خاصة مع تراجع التعلیم العربي الذي 

عماریة ،والذي كان یمثل نقطة قوتھا ، تاركة المجال للتعلیم باللغة حاربتھ السلطات االست

 الفرنسیة ، الذي مكن لظھور نخب أخرى فیم بعد .

یسمون كذلك بالبورجوازیة   أما النخبة الثانیة ھي نخبة الحضر أو سكان المدن،

دینیة  الكثیر منھم بعد دخول االستعمار الفرنسي ھاجر إلى الخارج لعدة أسباب اقتصادیة

اجتماعیة أو سیاسیة .واھم ما میزھا أنھا كانت نخبة ثقافیة تندرج ضمن العمل الثقافي ، لكن 

بعد تدمیر البناء التقلیدي الثقافي الجزائري ،و المناطق الحضریة و سلب الممتلكات ،  وكذا 

ة و ھجرتھا إلى الخارج . أسباب جعلتھا غریبة عن البیئة التي ترعرعت فیھا . أما البقی

حت تشكل الطبقة الوسطى بمعنى تحت الظروف االجتماعیة الصعبة و القاسیة بالتالي أصب

 یتاریا .البرول

ھذه النخب تتجھ أكثر إلى العمل السیاسي ،خاصة و أن ،بدأت م1919وبدایة من سنة      

 الحكومة قرار و ذلك بعد اإلصالحات السیاسیة في الجزائر،ھذا التاریخ تزامن مع بدایة 

شاركین سیاسیة إلرضاء الجزائریین المبالقیام بإصالحات ،م1919فیفري  6الفرنسیة یوم 

تمثلت تلك القرارات في حق الجزائریین في التمثیل و التصویت ،في الحرب العالمیة األولي

  ، كحق تشكیل الجمعیات .أخرى سیاسیة في االنتخابات المحلیة،باإلضافة إلى حقوق

ت المحدودة،بدأت الحركات السیاسیة في الجزائر تتشكل،بدءا على إثر تلك اإلصالحا

قدم الئحة مطالب إلى مؤتمر رابطة حقوق اإلنسان  الذي،من األمیر خالدبحركة جریئة 
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االستقاللیة  التي كانت مطالب أكثرھا تمیل إلى المساواة المطالبتضمنت أولى  بباریس،

ائل الذین طالبوا  واألأعتبر األمیر خالد من بوسائل ثوریة من أجل تحریر الجزائر،و بالتالي 

  بحق الجزائریین في تقریر المصیر .

وكان  ،م 1926جوان سنة 15الذي تشكل في  تبعھ في ذلك حزب نجم شمال إفریقیا      

مطالب استقاللیة ، حیث كانت للنجم التي جاء بھا األمیر خالد  محافظا على نفس المبادئ

 ،أجل استعادة األراضي و الحصول على االستقالل التام یناضل منو ثوریة،بوسائل 

تم حلھ في  ونتیجة لھذه المواقف،جیش وطني و برلمان جزائري منتخب باإلضافة إلى إنشاء

دون التنصل  نجم شمال إفریقیا المجیدأسم تحت ،إال أنھ عاود نشاطھ م1929نوفمبر 20

مصالي الحاج  إلى اعتقال زعیم الحزب أديمما  السابقة من المبادئ و المطالب االستقاللیة

حین أنشأ مصالي الحاج حزب م ،1937مارس  11،و تجمید نشاط الحركة إلى غایة 

كان شعاره"ال لالندماج ، ال  .وجدیدا بنفس المبادئ اسمھ"حزب الشعب الجزائري"

  لالنفصال،نعم للتحرر."

الحاج الذي  ل مصاليم حل حزب الشعب الجزائري ،و اعتق،تم 1939في سبتمبر 

 ئة الحرب العالمیة الثانیة أنشالذي أطلق سراحھ بعد نھای سنة سجنا، 16 : حكم علیھ بـ

الحریات الدیمقراطیة التي اعتبرت كامتداد لنضال نجم  حركة انتصارم  1946في سنة و

  .شمال إفریقیا و حزب الشعب الجزائري 

حیث كانت البدایة  ،الثورير بدایة من ھذه المرحلة بدأت الخالفات تظھر داخل التیا

 حیث م،1947فیفري  15في المؤتمر األول لـ "حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة" في 

  ھي:انقسم الحزب بعد ھذا المؤتمر إلى ثالثة تیارات 

الدیمقراطیة كحزب یعمل في  و حركة انتصار الحریات و مثلھالجناح الشرعي القانوني  ــ

  . مصالي الحاجاإلطار القانوني بقیادة 

  .دباغینــ الجناح المطالب بالعمل العسكري بقیادة األمین 

  .ــ مجموعة حزب الشعب تعمل بطریقة سریة
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فكان الخالف بین االتجاه الثوري االتجاه اإلصالحي والمتجسد أساسا بین مصالي        

الحاج و المركزیین المعتدلین الذین برزوا في ظل حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وفقا 

الدیولوجیة نجم شمال إفریقیا و حزب الشعب الجزائري ،بالنظر إلى التنشئة السیاسیة       

عیة المختلفة ألعضائھا ،كما برزت خالفات بین المثقفین باللغة العربیة والمثقفین و االجتما

باللغة الفرنسیة و ذلك ضمن األزمة البربریة ، وأخیرا خالفات مع أعضاء اللجنة الثوریة 

  للوحدة و العمل . 

مة م، خاصة بعد إعادة إنشاء المنظ1953و تفاقمت األزمة داخل الحزب انطالقا من         

ثوریة للوحدة الجنة للاقرر إنشاء ت ،األطرافعقد مؤتمر یشمل كل  لىھم عمزوبعالخاصة. 

  وقرار تفجیر الثورة.ثم تقرر الحقا تفجیر الثورة التحریریة  م،1954و العمل في مارس 

القادة التسعة  أن ما قام بھ  اعتبرظھرت أزمة الشرعیة داخل الحزب بعد ذلك حیث   

الثوریة  اللجنةاعتبرت  بالتالي ب على مصالي الحاج قائد الحزب ،انقالة ھو بمثابالثوریون 

حتدام الصراعات بعد اندالع الثورة في ما أدى إلى ا  ،للشرعیة  فاقدةللوحدة و العمل 

و الحركة الوطنیة الجزائریة  الوطني التحریرجبھة م .فكان الصدام بین 1954نوفمبر 1

)M.N.A(.  

عدة نقاط دار الصراع حولھا لسنوات مثل: أولویة الداخل ت زوبالتالي ظھرت وبر  

أو  على العسكري ،أولویة السیاسيم1956مام وعلى الخارج بعد مؤتمر الص

العكس،صراعات النخبة الداخلیة و الخارجیة،تصفیة الحسابات و غیرھا،وكلھا أثرت 

ع فرنسا في مفاوضاتھا مفي مواقف عدة ،وحتى  بالسلب على األداء السیاسي للحزب

ظروف وعوامل أثرت سلبیا على واقع الممارسة السیاسیة الجزائر .و مؤسساتھا وعلى ،

  أداء الحزب سیاسیا قبل و بعد االستقالل .
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  :الیةــــاإلشك

ظھر النضال السیاسي في الجزائر بشكل فعلي،بعد بعد اإلصالحات السیاسیة       

حین قررت السلطات االستعماریة بمكافئة ،  اإلصالحات التي تلت الحرب العالمیة األولى

في الحرب بحقھم في االنتخابات المحلیة،و اختیار من یمثلھم من الدین شاركوا الجزائریین 

  المسلمین.

"النخبة"،أول من دخل المعترك السیاسي في  یعتبر األمیر خالد و من قبلھ جماعة  

ئل میوال إلى االستقالل،بوسا ،حیث كانت مطالبھ أكثر م 1907بدایة من عام  الجزائر

بعد  ، خاصةللمطلب االستقاللي للتیار الثوري الجزائري ثوریة،حیث یعتبر المصدر األول

قدم  حیث بباریس،حین شارك في مؤتمر حقوق اإلنسان  بھاالخطوة الجریئة التي قام 

  الجزائریین في تقریر المصیر. ، حقمحتواھا ، كانعریضة مطالب

شكلت أحزاب سیاسیة ،و حركات نضالیة أخرى،بدایة بـ"نجم شمال وامتدادا لذلك ت  

  إفریقیا"،"جمعیة العلماء المسلمین"،"الحزب الشیوعي"،"أحباب البیان و الحریة"و غیرھا.

 ذاتالمطالب یتجاوز لم  ھده األحزاب إال أن األمر المسلم بھ ھو أن نطاق نضال  

، ھذا بالنسبة إلى العلماء القیم العربیة اإلسالمیةفي إطار لدیني اوالبعد الثقافي و اإلصالحي 

  المسلمین   و االندماجیین باإلضافة إلى الحزب الشیوعي. 

ت لھ  كانعلى عاتقھ لواء النضال السیاسي، أخد  الذي التیار الثوري االستقالليإما    

نجم  ھاجسدامتدادا لمبادئ األمیر خالد،و مطالب سیاسیة ذات أھداف استقاللیة.مطالب كانت 

شمال إفریقیا و بعده حزب الشعب الجزائري،وصوال إلى حركة انتصار الحریات 

   الدیمقراطیة.

انتفاضة ناجحة ، حیث بفضلھا عقد الشعب  ،التي اعتبرتم1945ماي 8بعد أحداث   

بالمطالبة  حیث قاموا برواد الحركة إلى إنشاء المنظمة الخاصة  الدفعوالعزم على التضحیة 

فكان تدبیر  ،، وكان على رأسھم األمین دباغین الكفاح المسلحاالتجاه الفوري إلى بضرورة 
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المسلح كحتمیة من جھة فرض الكفاح معرفة جاھزیة الشعب من جھة ،و ھدفھا األحداثتلك 

  و تضاربت اآلراء و الروایات حول تلك األحداث و اكتنفھا الغموض لغایة الیوم. أخرى

كان ذلك  مات داخل التیار الثوري،ات الخالفات و الصدبدأم 1946بدایة من عام و  

ألسباب مختلفة و متعددة تتراوح بین الثقافي و األیدیولوجي،و كانت لھا مظاھر و تجلیات 

بین المؤیدین للعمل السیاسي بقیادة السید أحمد مصالي،و الرافضین لھ بقیادة األمین عدة ، 

  بضرورة العمل العسكري. ندباغین المنادی

 كما السیاسي و كذا المردود المیداني،ل ذلك كان لھ األثر البلیغ على أداء الحزب ك

 ارانتظو  ترقبأثر على عملیة التحضیر للثورة،ھذا ما جعل قاعدة الحزب الشعبیة في 

قد بدأت تف كانت في ما سبق قد التيعدة أدي بأطرافھ إلى إنزال الخالف إلى القاما طویل،

  .ممثلیھا السیاسیین الثقة في 

جماعة المنظمة رت األوضاع المكھربة داخل الحزب بأج ،م1953من و انطالقا    

شمل الحزب ال محاولة لمب قامت ت نفسھا بـ"جماعة المحایدین"،سمالخاصة المنحلة و التي 

 اعتبرت.التي م1954في مارس  22أللجنة  لیشكت دعت إلىأخذ المبادرة وبقامت  بالتالي

تواصل الصراع ف ،و أنھا غیر شرعیة ،خروج عن الطاعة الحزبیة المصالیین من طرف 

  .م1954إلى ما بعد الفاتح نوفمبر 

في التیار الثوري االستقاللي  ھل الخالفات التي عرفتھا النخبةانطالقا من كل ھذا:  

في .و ھل لعب الرأس المال الفكري و الثقاألعضائھا تعود إلي الثقافة السیاسیة المختلفة

       أم ھناك أسباب خل التیار،العالي لھذه النخبة دورا في إحداث تصدعات و انشقاقات دا

  في الجزائر . النضال السیاسي على  ذلكو كیف أثر كل  لھا  دوافع أخرىو 

و كذا أثر  حول دراسة و تحلیل أسباب و طبیعةفالمشكلة البحثیة تتمحور أساسا          

  ى نضال التیار الثوري االستقاللي.الخالفات السیاسیة عل

   التالیة : فرعیةال طرح األسئلةالعامة ارتأیت  ولتدقیق اإلشكالیة      
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سیاسي خاص بكیفیة إدارة شؤون  االتیار خالف ھذاھل یمكن اعتبار الخالف داخل ـ 1
 الحزب بین أعضاء الحزب ؟

تعود أساسا إلى الرأس الثوري االستقاللي  التیارـ ھل طبیعة الخالفات السیاسیة داخل 2
 السیاسیة داخل التیار ؟ من طرف النخبة الثقافي المكتسب السیاسي و المال

ـ ما ھي انعكاسات الخالفات داخل التیار الثوري االستقاللي على النضال السیاسي في 3
 .م1954م إلى 1946الجزائرمن

  :أما فرضیات الدراسة ،فتتمثل أساسا في ما یلي

في التیار الثوري االستقاللي    تتحكم الثقافة السیاسیة التي اكتسبھا أعضاء النخبة   

طبیعة الخالفات على  التي تشبعوا بھاالعالي الفكري التعلیمي و  الثقافي و كذا الرأس المال

  .سیاسیاالتي ظھرت داخل التیار االستقاللي وكذا األثر التي تركتھ على أداء الحزب 

  : ات الفرعیة فتتمثل فيالفرضی و  

الجزائریة ،قد لعب دورا ھاما في  العالي للنخبة الثوریة الثقافي و الفكري ـ إن رأس المال1

  إحداث تصدعات و انشقاقات داخل التیار الثوري الجزائري .

  خالفات داخل التیار.التركیبة االجتماعیة للنخبة الثوریة .قد ترتب عنھا بروز  ـ 2
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  :الدراسةمفاھیم 

  :الخـــالفات السیــــــاسیة )1

ن في یون كل المتفاعلین فیھ غیر متوافقیك ،تنافسي معین الخالفات السیاسیة موقف   

المواقف السیاسیة المستقبلیة المحتملة،كما یكون فیھ كل طرف منھم غیر متوافق مع 

التنافسي بین األفراد أو المواقف و األھداف و القرارات مع أطراف الخالف ،و ھذا السلوك 

توجھات،داخل نظام أو الجماعات و عدم االتفاق أو الصدام حول المبادئ و القناعات و ال

  )1( جماعة معینة

  :یاسيــالسالنضال  )2

الفئات  طبقة من الطبقات أو فئة منبالذي یدفع  التیار العامفي لغة السیاسة ھي       

، إلى تنظیم صفوفھا بھدف القیام بعمل موحد من أجل تحسین حالتھا السیاسیة ، االجتماعیة

  )2( كافة النواحي ومن االجتماعیة،االقتصادیة، 

  )3(.حددةأداة للتمثیل الشعبي تقوم بالتعبیر عن مطالب اجتماعیة م أنھكما         

  :التیار الثوري االستقاللي )3

ذلك التیار ذو االتجاه الثوري المحض الذي كان یؤمن  التیار الثوري االستقاللي ھو        

  یرجو و ال االندماجو لتجنس قبول ا عدم  صھ خصائ  األطراف  متماسك  بالجزائر كشعب

  

  

,  relations contemporary theories and practice individual’s _.Mils stole,  George Lopez(1)

Washington, congressional quarterly, 1989:p.u20. 

  .6،ص.1987الوطني للثقافة و اآلداب، ،الكویت:المجلس1ط األحزاب السیاسیة في العالم الثالثأسامة الغزالي،) 2(

  .14ـ 13،ص.المرجع نفسھ)3(
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یھدف إلي االستقالل التام و فصل الجزائر كما  االستفادة من اإلصالحات االستعماریة،

الفرنسي سیاسیا، ثقافیا،دینیا، دون أي تأثیر أجنبي ال یتماشي مع نھائیا عن االستعمار 

  )1(.یةأصالة الجزائریین الحضاریة و اإلصالح

  الھدف من الدراسة:

التیار للخالفات السیاسیة التي طالت  سیاسیةراسة إلى قراءة تحلیلیة تھدف ھذه الد  

محاولة الكشف عن  لى باإلضافة إ  م1954إلي غایة م 1946من سنة الثوري االستقاللي

أسباب تلك الخالفات و دوافعھا المختلفة ،فضال عن تحلیل مضمونھا و طبیعتھا و ما ھي 

تبیان اآلثار و النتائج المترتبة على النضال  حاولت كماالعوامل التي ساعدت على ظھورھا،

رنة السیاسي للتیار الثوري االستقاللي خالل و بعد ثورة التحریر،فضال عن عملیة مقا

  األسباب و عالقتھا بالطبیعة و النتائج.

  :مبررات اختیار الموضوع

  : أما في ما یتعلق بمبررات و دوافع اختیاري لھذا الموضوع   

التي طالت السیاسیة حیث أن الصراعات و الخالفات ب یجمع بین الجدة و األھمیة، أنھـ 

  .تیار لطالما شدت اھتمامي الشدید ال

السیاسي الراھن یستدعي دراسة وتحلیل األحدث  الواقع وتحلیل فإن فھم جانب أخرمن  ـ

اإلحداث فھم  یمكننا الباإلضافة إلى انھ ، المتعاقبة تاریخیا خاصة من الجانب السیاسي 

حیث أن فھم  إذا كانت ھناك قطیعة عن األحداث التاریخیة،الحاصلة خاصة المتشابھة منھا 

   .ماضي الذي یمكننا من الرؤیة السدیدة إلي المستقبلالحاضر مرتبط بفھم و تحلیل ال

ئر عامة و السیاسي للجزا التاریخ مجالرصیدي المعرفي في  محاولة اثراء إلىباإلضافة  ـ
  محاولة فھم دور النخبة المثقفة في الحیاة السیاسیة الراھنة.

  أما عن الدواعي العلمیة للدراسة فنجد:     
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 بالتحلیلتاریخیة دراسات  ببحوث تتنوللمكتبة العلمیة ا ثراءإلتقدیم بحث علمي  ـ محاولة
  .الوطنیةداخل أحزاب الحركة  السیاسیة الخالفاتالصراعات و

ن ال یمكننا الفصل یبین التاریخ و السیاسیة اللذ، العلومـ محاولة المزج و الربط بین مناھج 

  بینھما.

  منـــــاھج الـــــــدراسة 

 :التاریخي المنھج  -

 نجد نظرا لطبیعة الموضوع وكذا الفترة الزمنیة التي دارت فیھا األحداث السیاسیة ،       

التاریخي والتحلیل الوثائقي ساعد على إتباع طریقة معینة في البحث وتقصي  االقتراب ان

الحقائق من اجل الوصول لإلجابة على اإلشكال المطروح وكذا تحقیق الفرضیات المقترحة 

ف الوثائق والتقاریر ویكون ذلك بتحلیل البیانات والمعلومات التي تضمنتھا مختلواختبارھا ،

  )1( .واألطروحات 

 : تحلیل النظم -

جمع من الكیانات المنسقة التي تتفاعل مع بعضھا البعض ھو: إن النسق السیاسي      
ال وبصورة متكررة وفق عملیات منظمة ،وھو جمع من العناصر المتفاعلة التي تشكل ك

یظھر على انتظام معین ،ویتكون من مجموعة من العناصر تتمثل في أحزاب ،جمعیات  
بالتالي فان عملیة تحلیل نشاطات أحزاب والجمعیات السیاسیة أثناء الثورة الجزائریة وقبلھا 
یقوم على تحلیل تلك التفاعالت التي تضمنت العدید من الخالفات والصراعات ،اقتراب 

  )1( ده على فھم أسباب وطبیعة الخالفات في التیار الثوري االستقاللي .تحلیل النظم یساع

  

  

Rocherons  Pierretraduit  par  politique, systèmedu  L’analyse , ).David Easton(1 

,paris :édition, Armand colin,1974 .p.23  

 ، الطبعة الجامعیة: دار المعرفة القاھرة ، 5ط،االجتماعيالبحث  طرق ، لخریجياهللا عبد  ،الجوھري  محمد.)2(

       . 33ص..1996الخامسة، 



15 
 

  : اقتــراب الثقــــافة السیـــــاسیة

المفسرة لظاھرة الخالفات السیاسیة داخل التنظیم  ىالرؤذلك باستخدام مختلف    

كانت نفسیة،اجتماعیة،سلوكیة حیث یرى اقتراب الثقافة السیاسیة أن  سوءالسیاسي 

"االتجاھات و القیم السائدة في أي مجتمع ھي مكتسبة  و لیست فطریة و ذلك عبر التنشئة 

تبدأ منذ الصغر،قبل دخول  تعتبر مرحلة من مراحل التنشئة االجتماعیة حیث السیاسیة التي

  ).1(المدرسة 

ن نقص الحقائق حول منابع الخالفات داخل التیار الثوري یؤدي بنا حتما بالتالي فإ       

  إلى معرفة المنابع الفكریة و الثقافیة لرواد الفكر االستقاللي و تنشئتھم الثقافیة و السیاسیة.

  االقتراب البیئي:

معرفة البیئة السیاسیة و االجتماعیة التي سادت فیھا الحركة  محاولة بھ ونعني       

داخلیة أو خارجیة  كانت البیئة اءسوالسیاسیة وما أثر ذلك على قرارات الحزب و األفراد 

  .)2(داخل النسق السیاسي أو التنظیم الواحد(كلیة حتىأو 

  

  

  

  

  

عند كل من مصالي الحاج وفرحات عباس"،أطروحة حمیطوش یوسف ،منابع الثقافة السیاسیة والخطاب الوطني  )1(

و اإلداري)،كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم،جامعة  دكتوراه في العلوم السیاسیة،(فرع التنظیم السیاسي

  .13ص..2006الجزائر،سنة،

  .25.، صكرالذالسابق  ، المرجع لخریجيا عبد هللا ،لجوھري  ا محمد )2(
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  :دراسةــــات الـــأدبی

إن أھمیة ھذا الموضوع ال تحدده فقط واقع اإلشكالیة التي یطرحھا أو نوعیة 

لمقاومة إنما تكمن أیضا في كونھ یغطي مجال الحركیة التاریخیة لنعالجھ.الموضوع الذي 

 منالتي طالت التیار االستقاللي  تناول الخالفات السیاسیةی حیث السیاسیة الجزائریة

في  الموضوع  وكذا حصرالسیاسي،تھ على نضال الحزب األثر الذي ترك ، وكذاھاجذور

 تامتد .التي  االنعكاساتوكذا ،م1954إلى غایة  م1946من بدایة  .فترة زمنیة محددة 

  .م 1954ما بعد  إلىرھا اأث

موضوع الخالفات السیاسیة داخل التیار الثوري  السابقة حولالدراسات أما في ما یخص  

  االستقاللي نجد: 

تحت عنوان "منابع الثقافة السیاسیة والخطاب الوطني  یوسف حمیطوشـ  دراسة         

الوطني  تحلیل الخطاب  الدراسة تناولتعند كل من مصالي الحاج وفرحات عباس "و

،ولكن مع التطرق  عباس وفرحات  الحاج  مصاليكل من  عند السیاسیة  ومنابع الثقافة

فیھا إلى خالفات السید  ذكرفي الدراسة والتي التیار  لقضیة الصراعات والخالفات داخل

إلى  الباحث احمد مصالي مع اللجنة المركزیة وكذا طابع ھذه الخالفات وإبعادھا وقد توصل

تأثیر النضال والخطاب السیاسي على الحیاة السیاسیة في الجزائر وكذلك الطرح الفكري 

 . الدیمقراطي 

السیاسیة في الحركة الوطنیة  التحالفات "شھب تحت عنوان ـ دراسة األستاذ احمد ل        

شھادة دكتوراه الدولة في العلوم السیاسیة  مقدمة لنیل أطروحة "م  1951م الى1936من  

سنة  ،تناول فیھا بالتحلیل التحالفات السیاسیة التي كونتھا تنظیمات الحركة الوطنیة من

وین و تطویر الوحدة السیاسیة في في تك ھاحیث بین دور ،م 1951سنة  إلى م1936

سیاسیة وطنیة ، و دورھا االیجابي الذي قامت بھ  أحزابالجزائر ، وحدة تبنتھا جمعیات و 

الحركة الوطنیة  أن رواد بناء و تكوین الوحدة الوطنیة . كما یرى  و كیف ساھمت في

على السلطات االستعماریة من اجل تلبیة مطالبھا  للضغطكعملیة تضامنیة  استخدموھا
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حركة الوطنیة من استخدامھا كقنوات اتصال فیما بینھا من اجل تقریب قادة ال إلى باإلضافة

  بعضھم .

رسالة مقدمة لنیل ، "النخبة السیاسیة في الجزائر  " عبد هللا الزبیري عنوانھا  ـ دراسة      

اسیة ، حیث تمحورت دراستھ حول طبیعة النخبة السیاسیة شھادة الماجستیر في العلوم السی

قتھا بالدولة حیث و بعودتھ إلى المراحل التاریخیة لتشكیل النخبة السیاسیة في الجزائر و عال

في الجزائر تطرق إلى التنشئة السیاسیة و االجتماعیة المختلفة لنخبة التیار الثوري 

داخل التیار الثوري ،وصوال إلى انعكاساتھا الجزائري.  و كیف كانت سببا لذلك الصراع 

  على بناء الدولة الجزائریة باإلضافة إلى مصادر تلك النخبة . 

االستعمار  أثناءدور النخبة المثقفة الجزائریة  " عكاك فوزیة كانت بعنوان:ـ دراسة       

ع حیث و ھي مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتما "وبعده في الجزائر 

كما حاولت تبیان  المشرقیةالنخبة العربیة بالحركات اإلصالحیة خاصة  تأثرتناولت 

 المسلمین الجزائریین  العلماءخاصة داخل جمعیة  األعضاءو تنازع  اإلیدیولوجیةالخالفات 

           كان من بینھم البرجوازیون حیثاالجتماعي لعلمائھا  األصلبینت االختالف في و 

 إلى باإلضافة ي التفكیر والعیش لكل منھم طریقتھ ف الریف أھلر و و الحض الفقراءو 

  و طلبة العلماء . إلى التأثیرامتداد ھذا 

االختالف اإلیدیولوجي و الفكري لھذه النخبة وعدم  تأثیركما كان التساؤل حول        

 علماء الجمعیةرة توجیھ وما ھو تفسیر ظاھ ،على المسار التوعوي للجمعیة  التجانس بینھم 

، حیث كانت تشجع من عارض ھذه الفكرة  أول أنھاللتعلیم الفرنسي مع العلم  ألبنائھم

  التعلیم العربي .

  : ھندسة الدراسة   

        و االجتماعیة عنوان:األوضاع االقتصادیة و السیاسیةحمل  في الفصل التمھیدي       

.حیث یتضمن ھذا الفصل األوضاع و الثقافیة في الجزائر قبل نشأة التیار الثوري االستقاللي

والثقافیة.وكیف أثرت   العامة في الجزائر من الجوانب االقتصادیة و االجتماعیة والسیاسیة 
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ھذه الجوانب على البنیة التقلیدیة للمجتمع الجزائري ،باإلضافة إلى تبیان مدى إسھامھا في 

ظاھرة الحزبیة ، للجذور التاریخیة الشكیل نخب سیاسیة و اجتماعیة جدیدة .كما یتضمن ت

بدایة من اإلصالحات السیاسیة التي جاءت بعد الحرب العالمیة األولى ومنح فرنسا للجزائر 

بین حق إنشاء الجمعیات السیاسیة ،وتطرقنا فیھ إلى مختلف التیارات السیاسیة واألحزاب 

  .م 1954ى غایة في الجزائر إل

ثالث  إلى فیھ تطرقتالنظري للدراسة  اإلطارعنوان : حمل الذي في الفصل األول 
ثم ومفاھیم مختلفة اصطالحا أو لغة ، یفتعارمن  ،ماھیة الخالفات السیاسیة  أولھاعناصر 

،أما ثالثا فأدرجت في ھذا األسباب العامة المؤدیة إلى الخالفات السیاسیة  عنصر یأتي
  .طبیعة الخالفات السیاسیة وأنواعھا الفصل

التیار الثوري االستقاللي في الحركة الوطنیة  الذي حمل عنوان في الفصل الثاني      

ه عبر مختلف تناولت تعریف ومفھوم التیار الثوري االستقاللي ونشأة التیار وتطور

تناولت المنابع الفكریة والثقافیة لھذا التیار أي ما ھي منابع الفكر  وبعده  التسمیات المتعاقبة 

  والثقافة المشكلة للتوجھ السیاسي لھذا التیار .

 التیارإلى أسباب وطبیعة الخالفات السیاسیة داخل  فیھ أما الفصل الثالث فتطرقت       
أو ثقافة تعلیمیة ،عربیة بدایة باألسباب تلك الخالفات سواء ادیولوجیة  الثوري الجزائري ،

إسالمیة ،وكذا طبیعة تلك الخالفات وأنواعھا وصوال إلى العوامل المساعدة على ظھور تلك 
باإلضافة أسبابھا ونتائجھا وواقعھا م  1945ماي  8الخالفات السیاسیة ،وخاصة أحداث ،

لجماعة و ھو صراع ثقافي بین العرب و ام  1949سنة  الحزباألزمة البربریة داخل إلى 
  القبائلیة داخل الحزب .

الفصل الرابع تناولت فیھ انعكاسات الخالفات على نضال الحزب السیاسي قبل وبعد   

،ثم 22 ألإلى تفجیر الثورة وإنشاء لجنة  بھا  التوجھ تمیة كیفالتطرقت إلى  حیث م، 1954

ة جبھة وجیش التحریر الوطني وصراعھا السیاسي والعسكري مع "الحركة الوطنی

الكتل الشرعیة  إشكالیةبقیادة مصالي الحاج باإلضافة إلى بروز . M.N.A:أل الجزائریة

 وصوالعلى مصالي الحاج  اوھل كانت انقالب، " 22"داخل التیار وھل كان إنشاء لجنة 

الصومام صراع النخبة الداخلیة والخارجیة في الجزائر خاصة بعد مؤتمر نقطة  لىإ

  م.1956
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  التمھیدي:الفصل 

               

                  

واالجتماعیة و الثقافیة في االقتصادیة و السیاسیة  األوضاع 
   تقاللي .التیار الثوري االس نشأةالجزائر قبل 
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لشعب الجزائري اكان ھدف السلطات االستعماریة منذ دخولھا الجزائر ، ھو إدماج         

في المجتمع الفرنسي بكل الطرق ،لكنھا وجدت صعوبة كبیرة بسبب تماسك بنیاتھ 

و الثقافیة و كذا االقتصادیة ، التي كانت قائمة على التشبث بالعادات و التقالید  االجتماعیة

، كما أن ھناك عامل روح المقاومة ضد االستعمار  باألرضالدین والتمسك  إلى باإلضافة

  ر إلیھ على انھ حملة صلیبیة .ینظكان  الذي

المستعمر،قوة المقاومة التي استمدھا  واجھھاوبعد المقاومات الشعبیة العنیفة التي       

من التمسك بمقوماتھ و مبادئھ باإلضافة إلى قوة االرتباط باألرض و القیم الشعب الجزائري 

 البالد  الستنزاف ثروات و ذلك االستیطان سیاسیةانتھاج  إلى.بالتالي لجا االستعمار 

و اجتماعیا عن طریق تحطیم النخب التقلیدیة  اقتصادیا، الفكریة  و إضعافھاو االقتصادیة 

    للمجتمع الجزائري ،و إزالة الزعامات الدینیة و القبلیة السائدة .

یة اللغة العرب مقاومة طریقكما عملت السلطات الفرنسیة على قتل الروح الوطنیة عن      

ذلك  مع بالموازاةو  ،غلق المدارس العربیة و المساجد  إلىكما عمدت  التقالید،و العادات و 

 أعضاءو بعض من  الكولون أبناءرس الفرنسیة و التي كانت حكرا على اقامت بفتح المد

ممن لفئة قلیلة فقط الفئات الجزائریة فكان الحق في التعلیم  أمافقط ،  الجزائریین  األعیان

  .الفرنسیة  لإلدارةموالین  كانوا

من خالل اعتقال و نفي وقتل رجال  اإلسالميقامت بمحاربة الدین  آخرومن جانب        

العبادة أماكن  جعل إلى باإلضافةاالستعماریة ،  اإلدارةالرافضین للتعامل مع  األئمةالدین و 

      البدع و الخرافات خالإدعلى قیام الزوایا التي عملت على نشر و  شجعتتابعة لھا ،و 

 .كالطرقیة مثالالممارسة الدینیة  إلى إسالمیةو العادات الغیر 

كثیرا على  أثرتاقتصادیة ،اجتماعیة وثقافیة ، أوكانت سیاسیة   األوضاع سواءھذه        

ظھور فئات اجتماعیة جدیدة مثل العمال  إلى أدىللمجتمع الجزائري و  األساسیةالتركیبة 

.نخب معربة وأخرى مفرنسة ،ریفیة الریفیین  أویین ن، الخماسین ،النازحین المد رینالمأجو

 أو حضریة ،إصالحیة أو تحرریة ثوریة .
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  ـ األوضاع االقتصادیة:1

في منطقة البحر األبیض المتوسط  من الدول األكثر إنتاجا زراعیا كانت الجزائرلقد        

و كانت  ره سنویا  للدول األوروبیة خاصة ،تصد و ھي تساھم في التجارة الدولیة ، بما

تتخصص في تصدیر الحبوب ، خاصة القمح إلى فرنسا ، و الفالح الجزائري كان محدود 

اإلمكانیات المادیة ، و خاصة اآلالت الصناعیة ، و تفكیره كان مرتبطا بالزراعات المفاكھة 

 مة ، لكون اإلسالم یحرم النبیذنعدفكانت زراعتھ م حمضیات و العنب ، أما كروم النبیذال

باعتباره من المسكرات ، فالفالحة الجزائریة كانت قائمة قبل االحتالل الفرنسي على تحقیق 

االكتفاء من جھة ، و على التصدیر من جھة أخرى بغرض تحقیق التجارة الدولیة ، مع 

مستعمر الفرنسي لجأ نیة للمجتمع الجزائري . إال أنھ مع الیربطھا بالقیم االجتماعیة و الد

إلى نزع تدریجي للمراعي ، بقلب قیم البدو و الریف ، و الثقافة الفالحیة ، و عمل على 

الفالح الجزائري و األرض  ما شكل القطیعة بین ذاتعزیز الحیاة الحضریة و التمدن ، و ھ

  )1(الیومو إلى غایة  ما زال آثاره ذلك  مستمرا

م ، كان لھا األثر البلیغ 1863أفریل  22في  كونسولتإن تطبیق قوانین سیناتوس       

راضي           على اقتصاد البالد ، فقد عملت السلطات الفرنسیة من خاللھا على نزع األ

ذین جاؤوا من مختلف أنحاء أوربا كفرنسا مالطا ،كورسیكا ، و توزیعھا على المعمرین ال

رة إلى الجزائر، و التي كانت في تزاید من خالل تشجیع الھج ،ألمانیا ، إسبانیا.....الخ

  )2(مستمر.

  

  .12،ص . المرجع السابق الذكریوسف حمیطوش ،) 1(

casbah,  : éditions Algérie 1988, –contemporaine 1830 Histoire  -Algérie  ,Stora Benjamin(2) 

2004, P .31. 
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م 1939بلغ عددھم سنة  األوربیینوقد بلغ عدد الجالیة األوربیة في الجزائر أما عن         

)1(ولدوا في الجزائر". 744000نسمة منھم  931800حوالي   

وربیین المعمرین قاعدة زراعیة قویة ، و بالمقابل كانوا یخدمون ألأصبح ل من ثم و          

ف انعكس ھذا االقتصاد الجدید على اقتصاد فرنسا ، و لكن األمر المھم في كل ھذا ھو كی

النظام االقتصادي التقلیدي للبالد ، فبعدما كانت أراضي القبائل الجزائریة تتمیز بالملكیة 

عن طریق الجماعیة حیث كل عرش یسیر أموره حسب حاجاتھ ، على أساس تعاون القبائل 

ھدم ،الن الجماعیة  ھمیاتحاجخدمة لمصالح المعمرین ، أي تلبیة لاألعمال التضامنیة ب القیام 

بنظام الملكیة الفردیة حیث أصبح الجزائري أجیرا في أرضھ بعدما  ھ لاالنظام كلیة و استبد

  )2(كان مزارعا مستقال ،وفقد بدلك ھویتھ و كیانھ.

اقتصاد إلى  المعاشيتقلیدي االقتصاد المصدر رزق الشعب الجزائري  من فانتقل       

ودیة واإلنتاجیة ، لكن أیة رأسمالیة ؟ وھل تطورت و المردرأسمالي یستھدف التصدیر 

  )3(بنفس الطریقة التي تطورت بھا في أوربا ؟

 النقاط منكانت الرأسمالیة الجزائریة مختلفة تماما عن الرأسمالیة األوربیة في مختلف       

 الثقیلة  المتوسطة و الكونھا رأسمالیة زراعیة فقط لم تقم على الصناعة ال الخفیفة و ال

  ھو معلوم  ال وجود لرأسمالیة   و كما  الزراعي  بالنشاط مرتبطة   فھي  إن وجدتمنھا، و

،كما أنھ من المفروض أن كل المناطق یھیمن علیھا النظام الرأسمالي  دون صناعةحقیقیة  

  ألنھ نظام یمتاز بالشمولیة ، لكن في الواقع حدث العكس  فقد  تم اختیار البعض  منھا  فقط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ، الجزائر : الشركة الوطنیة للنشر  یس ـ رائد اإلصالح و التربیة في الجزائرالشیخ عبد الحمید بن بادتركي ، رابح  )1(

  .26-24و التوزیع ، ص . 

.1954, La fin de  La guerre d’Algérie : L’Algérie en perspective   ,arbiH ohamedM (2)

36. .p. casbah, 2004, , 1  :éditions , Algériel’amnésie _ institutions  acteurs 

37. , P.IBID(3) 
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،و بھده المیزة نتج اختالل في إحداث الحداثة في ھده المناطق خاصة مناطق المتیجة الثریة 

المناطق األخرى ، كالجنوب مثال  من للعصرنةصبح سكان ھده المناطق أكثر میوال حیث أ

و ھو األمر الذي أثر على نع اھر الحضارة كالمدرسة و المصو ھدا راجع الحتكاكھم بمظ

  )1(ثقافتھم و طبع أدھانھم.

فادا كانت الرأسمالیة الغربیة ولدت عن طریق انفجار داخلي ناتج عن دینامكیة داخلیة        

لیھ كانت الرأسمالیة ھي البدیل و عقتصادي و ما انجر عنھ من نتائج حیث یعد النظام اال

في اث تطورات داخل االقتصاد الغربي ، أما كان ھدا ھو النظام الذي تمكن من إحدو

فرنسي تم زرعھا في مجتمع لھ دینامكیة خاصة بھ لھ نمط  الجزائر فكانت نتیجة حل أجنبي

كثیرة ، كان من المفروض تجنبھا ولد ظواھر اجتماعیة سلبیة  النمطإنتاج خاص بھ ، و ھدا 

ھ فان عدم احترام قواعد الرأسمالیة أھمھا البطالة و الفقر انتشار البیوت القصدیریة ، و علی،

إلى عدم إحداث التطور  أدىجعل صیرورتھا غیر عادیة مقارنة بالرأسمالیة الغربیة  مما 

في المجتمع الجزائري ، و ھو أمر مقصود ، نابع من النوایا األولیة لالستعمار حیث كان 

الجزائري ،حیث أن یسعي إلى رواج اقتصاد فرنسا فحسب دون االھتمام بتطویر االقتصاد 

  ھو  الرأسمالیة  تطوره یخلق لھا منافسة ، و ھدا ما تفادتھ فرنسا.فكان الغرض من مبادئ

و لھدا فإن نصیب   بالنظام الرأسمالي باالقتصاد الفرنسي و الجزائري   االقتصاد  ربط

عن التزاید في النمو . في حین االستثمارات المنتجة االستثمارات غیر المنتجة لم یتوقف 

فھي تمول النشاطات المنتجة للمواد األولیة مثال استخراج المواد المنجمیة ، و تطویر 

المنتجات الزراعیة كالكروم و التبغ و كل ھده االستثمارات و النفقات المالیة ھو بغرض 

  )2(تصریف اإلنتاج نحو فرنسا 

.p.38..cit Op;  Harbi ohamedM (1)ـ  

-résistances actives et passives en Algérie coloniale 1832 « autres ,Boudiaf (2) Saïd nacer et 

 , 1 APIC , 2005 , éditions: Algérie , histoire et consciences de caste –1962 , élites algériens 

p . 42.  
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  :الوضع االجتماعي

ماعیة أي تمیز التنظیم االجتماعي الریفي في الجزائر ما قبل االحتالل الفرنسي بالجلقد     

و األراضي  و ال یمكن ألي فرد أن یعیش بمفرده، فوسائل اإلنتاجالعیش  في ظل الجماعیة 

الزراعیة و الرعویة كانت ملكیة جماعیة ، و البني التقلیدیة في المجتمع الریفي ساعدت في 

فیما بین أعضائھا ، مما سمح لھم بالعیش بالرغم من مختلف الغزوات  تقویة التضامن

األوربیة، خاصة من طرف اسبانیا و فرنسا و انجلترا. ألن أفراد القبیلة مرتبطون یبعضھم 

یمارسون فیھا مختلف نشاطاتھم داخلیا، و لم تكن  مشتركة،البعض. بامتالكھم قطع أرض 

كان المتغیر االقتصادي بمثابة المتحكم في االنسجام  د، بالتاليفر لكلھناك ملكیة خاصة 

  )1(االجتماعي للقبیلة.

مع دخول االستعمار الفرنسي إلى الجزائر كان سبب في إحداث تغیر جذري في و      

تمثلت أساسا في ھجرة الجزائریین إلى الخارج یة االجتماعیة للمجتمع الجزائري،و البن

ا و خاصة فرنسا و جھات مختلفة و ذلك من أجل و المغرب، و كذا إلى أوروب كتونس

 التي أدتو من أھم أسباب الھجرة نجد عملیة مصادرة األراضي  العمل في أكبر المصانع

من  و قد كان احتكاك ھؤالء المھاجرین بعالم لیس بعالمھمین، إلى تفقیر معظم الجزائری

ي تغیر نظرة ھؤالء  فعاال فو كان ذلك عامالالناحیة الثقافیة و كذا طرق تفكیره و عیشھ، 

، و قد كان لعودة البعض لك انطالق من تأثرھم بواقع الحضارة الغربیة  \و للواقع المعاش

تأثیر بالغ األھمیة في األوساط الشعبیة و ھؤالء ھم الذین اعتبرھم العدید من المؤرخین 

  )2(رواد الحركة الوطنیة الجزائریة.

الجتماعي أھمھا استشھاد قت ھذا التغیر على المستوى اباإلضافة إلى عوامل أخرى طب    

قین في نفسیة یخیبة أمل و فشل عمإلى  من الجزائریین في المقاومات الشعبیة أدتعدد كبیر

   )3( قوة ال تقھر،اعتبارھا یشعرون بالضعف أمام قوة فرنسا و جعلتھمو ھذا ما كل جزائري 

 .16،ص.المرجع السابق الذكریوسف حمیطوش ،   )1(

  .32،ص.المرجع السابق الذكرـ رابح تركي ،  )2(

: الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ، الجزائر العمال الجزائریون في فرنسا : دراسة تحلیلیة بوحوش،عمار  )3(

  .31،ص.1975
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إلى المجاعة و األمراض و اآلفات الناتجة عن كل ھذا، بالتالي أصبح باإلضافة       

و ضعیفا و مضطربا سواء من الناحیة المادیة المعنویة  المجتمع الجزائري مجتمعا ھشا

زیادة على كل ھذا فقد كان ھناك تمییز بین المعمرین الفرنسیین و األھالي  و النفسیة

تصادیة و االجتماعیة و الجزائریین فاألول كانوا یستفیدون من الحقوق السیاسیة و االق

لك الحقوق فكان المعمرون یتشكلون ، في حین الطرف الثاني كان محروما من تالتعلیمیة

ما یسمون  أو وارثیھممن المضاربین الرأسمالیین و الصناعیین و المالكین لألراضي ، و

    ھم مھیئین على غرار آبائھم  الجزائر وبالوارثین الذین ولدوا في ھذا العالم الجدید  

  )1( التي تركھا لھم اآلباء.الملكیة على الدفاع عن فكرة 

و قد خلق االستعمار الفرنسي فئات وسیطة بین السكان الجزائریین ، و تشمل             

ھذه الفئة الوسیطة ، القیاد، الباشاغات و التي كانت تشكل سابقا النخب القدیمة و النبالء 

و بعض المرابطین ، بالتالي أصبحت ھذه الفئة الوسیطة خادمة, لالستعمار ، بالتالي 

  )2(ین ھذه النخبة الجدیدة و الجزائریین المحرومین.تمت القطیعة ب

 ي الجزائر قبل االحتالل الفرنسي ناحیة النخب االجتماعیة السائدة فأما من            

منھا وظیفتھا و مكانتھا االجتماعیة  من ثالث نخب أسیاسیة مسیطرة ، لكلكانت تتكون 

ر مما ھي سیاسیة ، لكنھا لعبت دورا و أن أھم ما میزھا كونھا نخب تقلیدیة ، دینیة أكث

ھاما ضد الدخول االستعماري و كانت ترى فیھ أنھ استعمار دیني ، صلیبي أكثر ما 

كانت تراه سیاسي و كان تخوفھا من المساس باإلسالم ، جعلھا تستنجد بالقباطنة األتراك 

نخب الثالثة ھي و لھذا باإلمكان القول أن الوظیفة األساسیة لل باسم  التضامن اإلسالمي

  و تتمثل ھذه النخب في ما یلي :  .  )3(نشر الدین اإلسالمي و الحفاظ علیھ

  

  .20،ص . المرجع السابق الذكر)یوسف حمیطوش ، 1( 

 . p.42. cite ,op(2)BOUDIAF Saïd. Nacer et autres ,  

      : Algérie. Éditions  élites Algériennes Sous La colonisation LesSmati. Mahfoud  (3)

.A-pic, 2005, livre 1 .p.42.  
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  أـ نخبة الجواد:  

ھي األھمیة  بالغة لھا رسالة التي والمخزن قبائل  الفئة من ھذهمثل تتكانت         

ادة أھمھا: إج القادمة منلى األجیال و ضرورة تبلیغھا إ الموروثة،الحفاظ على القیم 

و الدفاع  المیل إلى قیادة الرجال الصارمة في اتخاذ القرارات األسلحة،إباحة استعمال 

     بالتالي فان اقتناع ھذه النخبة بامتالكھا مواھب نادرة جعلھا تصنف  .)1(الجماعةعن 

و تموقع نفسھا في موضع االختالف و أن لھا الشرعیة في اكتساب السلطة  بالتالي أھم 

ى في المھن األخرى احتراما و شرفا و أن ما میزھا ھو الجانب العسكري فھي ال تر

، إال أنھ مع ضغط رب و خاصة أنھا منحدرة من ساللة  نبالة السیفالشرف یأتي من الع

        االستعمار الفرنسي الذي انتھز فرصة الصراعات المتواجدة بین فئات ھذه النخبة

  )2(و العائالت الكبیرة ، حیث عمل على تقویة المنافسة بینھم

كل ھذا أدى إلى خلو المجتمع من قوة ثوریة و عسكریة و من نخبة توجھ البالد        

نحو االستقالل و الحریة على األقل في ھذه الفترة ، و بعدھا اختفت الفئة كلیا، ما مكن 

االستعمار من بسط سیطرتھ ، بعدھا قامت تلك الفئة بتوجیھ أبنائھا إلى الدراسة في 

ا كانت في السابق ترفض ذلك رفضا تاما ، حیث كان التعلیم المدارس الفرنسیة، بعدم

العربي اإلسالمي یمثل حجرة األساس للحفاظ على الشخصیة اإلسالمیة ، فقد كانت ترى 

بالنظام التقلیدي . كما  مساساكباقي الجزائریین أن كل ما ھو ناتج عن االستعمار یعتبر 

توجیھ األبناء للدراسة في المدارس اعتبرتھ خطرا على مكانتھا بالتالي فان عملیة 

الغربیة اعتبره البعض إستراتجیة للحفاظ على قوة ھذه النخبة و ذلك من خالل إعادة 

بمثابة   التعلیم الفرنسي ، واعتبرإنتاجھا أي إنتاج القوة و المكانة و ذلك من طرف أبنائھا 

  )3(یدة الناتجة عنھ.ن ھم النخبة الجدالجزائریو الشبانو كان  الوسیلة لتحقیق ذلك ،

. 43.p.op.cit , SmatiMahfoud  (1)   

ـ  1830تكوین التخلف في الجزائر : محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة بین عامي ) عبد الطیف بن أشنھو ، 2(

  .25 .، ص 1979 ،ن األساتذة) الجزائر : الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، (ترجمة نخبة م م 1962

  .21 .ص، المرجع السابق الذكریوسف حمیطوش ، )3(
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فئة من المثقفین الذین درسوا في المدرسة الفرنسیة التعلیم الفرنسي أنتج  أنكما        

ج و لحق في اإلنتایاف ، و تسبب في فقدان الفالحین ا،فضال عن تفقیر القبائل و سكان األر

و حضریة مغتربة عن أرضھا ریفیة  یتاریابرولكذا من ثمة ظھور فئات الخماسین و

  )1(األصلیة و مجبرة على التكیف مع الظروف االقتصادیة و االجتماعیة الجدیدة.

  "ب ـ نخبة الحضر " المدینة

سمي سكان المدن كذلك بالبورجوازیین و الكثیر منھم بعد الدخول الفرنسي إلى         

الجزائر ، و ألسباب اقتصادیة ، اجتماعیة ، دینیة ، ثقافیة و حتى سیاسیة ھاجرو الجزائر 

شون یا منھم أنھم سیعحضارة العصریة و اقتربوا منھا ضنإلى الخارج فمنھم من انجذب بال

، و بصفة عامة كانت ھذه النخبة  )1(فرنسا األخوة و المساواة لكن ثبت العكسأحرارا في 

 ثقف كاإلمام و القاضي و األستاذ تتمیز بالمیل إلى الحریة و السالم ، نخبة كان منھا الم

الطالب و منھا الحرفي كالطراز و صانع السراج و النسیج على الحریر ، و غیرھم إذن 

  )2(ن العمل الثقافي ، و لعلھا المیزة األساسیة التي تطبعھا.فھي نخبة ثقافیة تندرج ضم

ما كان تدمیر النظام العرفي التقلیدي الذي عوض بصناعة جدیدة ، كما أن سلب كل ك      

و المھاجرین أدى بھذه النخبة  ال  و إحالتھا إلى المعمرین الممتلكات ، كالمساجد و حبو سھا

فة اجتماعیة كانت تملكھا من قبل  لى فقدان كل دور و وظیإلى الفقر المادي فحسب ، و لكن إ

االستعمار كما  تلك الفئة التي فضلت االتحاد و االنضمام إلى نخبة الجواد لمقاومة ربما عدا

عن البیئة التي نشأت فیھا، بالتالي تحت الضغوط المادیة  أصبحت نخبة الحضر غریبة

  )3(البرولیتاریا  عنى عمالأصبحت تشكل طبقة جدیدة ھي الطبقة الوسطى بم

  

  

.. P .92IBID1)(  

p.45.. cit-op ,.matiSMahfoud  )2(  

p.45. ,bidI)3(  
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  ج ـ نخبة المرابطین:

اركة مش ذلك من خاللجدا ، و  فعاالمات الشعبیة وكانت مشاركة ھذه النخبة في المقا     

إال أنھ البد من التفكیر  الرمانیة وو  الزوایا الكبرى للبالد مثل  الزاویة الدرقاویة و  القادریة

ى فقد كانت ھناك من ھي مستقلة تدعوا إلوجدت زوایا ثائرة ضد االستعمار  أن إذا

لھم (شیوخ القبائل) سلطات روحیة  حیث منحت  االستقرار و أخرى من تحالفت مع فرنسا

ئد ، كما بنت كما قدمت لھم أوسمة رسمیة و وظائف و ألقاب ، األغا و القاو وظائف إداریة 

ك ككل ذل مة العلیا  في الدوار و القبیلة منحتھم الكلیا مشابھة تكون تحت سلطة فرنسا وزوا

        التفرقة بین الجزائریین و دعم سیاسیة فرنسا القائمة على نشر الجھل و األمیة تحقیق 

ت في و ھكذا أصبحت الطرق الصوفیة أدوا فات و البدع في األوساط الشعبیة ،و الخرا

  )1(خدمة اإلدارة الفرنسیة.

  كما حولت اإلدارة الفرنسیة الزوایا إلى مجرد ضریحا  تلك النخبة إلى عدة فئات انقسمت  

و مزارا ، و مقاما ، كما حدد نشاطھا و أصبحت مقر للبدع و الخرافات ، أما عن زوایا 

تحویلھا إلى  المدن فھي األخرى ھدمت عن أخرھا و عطلت وظیفتھا من خالل بیعھا أو

ثكنة أو كنیسة أو مخزن. و ھكذا أصبحت الزاویة معلما للخرافة و الھالمیة و االستغالل، 

بالتالي ھذه النخبة تجددت عن طریق توجیھ أبنائھا إلى التعلیم العربي اإلسالمي في المعاھد 

شمل العربیة اإلسالمیة  في المغرب و المشرق و كانت نتیجتھا تجدید النخبة و أصبحت ت

الشبان السلفیین  و ھكذا اختفت النخبة التقلیدیة  و سبب اختفائھا تغییر في التركیبة 

  )2(االجتماعیة للمجتمع

  

  

     .170، ،ص.1998، دار الغرب اإلسالميلبنان:،1ط،1945ـ 1830تاریخ الجزائر الثقافي )أبو القاسم سعد هللا،1( 

.50 , p cit.opSmati, Mahfoud  (2)  
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  النخبة المعاصرة:د) 

في المدارس الفرنسیة أو المدارس العربیة و خاصة  ي تلقت التكوینالت ھذه النخبة       
  التابعة لجمعیة العلماء المسلمین و كذا المعاھد في المشرق و المغرب العربي فمنھم اإلداري

المكونین للنخبة المفرنسة ، و منھم المعلمین في المدارس  ةذتااإلمام المحاسب ، األس
العربیة الحرة خاصة خریجي ھذه المدارس و الممثلین للنخبة المعربة ، فالنخبة المفرنسة 
تمثلت في حركة "الشبان الجزائریین" خریجة المدارس الفرنسیة و أھم ما میز ھذه النخبة 

قدمتھا مطالبة السلطات الفرنسیة بتحسین ھي خصوصیة المطالب التي جاءت بھا ، في م
أوضاع الجزائریین المیؤوسة من حالتھا من جراء الفقر المدقع الذي تعیشھ یومیا ، و كذا 
مطالبتھا بضم ھذا الشعب إلى الحیاة العصریة ، و ذلك من خالل الدفاع عن حقوقھ 

      من المعاملة العنیفة السیاسیة و االجتماعیة و المساواة مع األوربیین ، و كذا التخفیف 
و المھینة لألھالي الجزائریین ، مع منحھم كامل الحقوق في التعلیم مع حریة االعتقاد 

  )1(الدیني.

كان روادھا األوائل یدعون إلى التعلیم مسار التاریخي لھذه النخبة أما من ناحیة ال       
مصطفي  إلسالمیة أمثال " محمود بن الشیخباللغة الفرنسیة دون التخلي عن الثقافة العربیة ا

        ثم عبد القادر مجاوي  حسن بریھیمات  ،ن السادات و محمد رابح بن الحاج و حمورب
و بدایة من الثمانینات ابتعد ھؤالء عن ھذه األفكار و مع مطلع القرن العشرین ظھرت فئة 

  )2(نھم لم یكونوا جمیعھم كذلك.متنكرة لماضیھا و تاریخھا و ھم فئة " االندماجیین. إال أ

أي من رغبتھا الكبیرة في الخروج  النخبة من حالة إلى أخرى بالتالي انتقلت ھذه       
لة التعلیم الفرنسي و تقدیمھم ینھائیا من إطار األھلیة و العمل على تحقیق ذلك من خالل وس

نة و اعتبارھم مجموعة من المطالب لتحسین األوضاع إلى المطالبة باكتساب المواط
    فرنسیین ، إال أن األمر وصل إلى أبعد من ذلك إلى درجة التخلي عن عقیدتھم و عاداتھم

. في حیاتھم و في  و تقالیدھم و حتى إیمانھم بالتضامن اإلسالمي أي بمعنى التغییر الجذري
ون   الفرنسي . مختلفو مع ذلك ظلت فرنسا تعتبرھم رغم تعلمھم و عملھم  جمیع الجوانب 
  )3(.عن األوربیین 

 

  .222،ص.المرجع السابق الذكر)أبو القاسم سعد هللا، 2(

. p 46. . op. citBoudiafNacer  Said (2) 

  228.ص  المرجع السابق الذكر)أبو القاسم سعد هللا ، 3(
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  :) األوضاع الثقافیة3

بانتشار التعلیم في أواسط الجزائریین  م،1830تمیز الوضع الثقافي في الجزائر ما قبل      

قاعدي إذا أن غالبیة الجزائریین كانوا یعرفون القراءة و الكتابة مما یعني أن التعلیم األولي ال

           و یعود ھذا أساسا إلى حریة التعلیم ، و بروز المساجد كان منتشرا بصفة واسعة .

و الزوایا في نشر التعلیم في مختلف شرائح و المدارس التعلیمیة ، و المدارس القرآنیة ، 

المجتمع الجزائري ، فضال عن دور األوقاف في الحفاظ على الثقافة و التعلیم في الجزائر . 

إال أن مع دخول االستعمار الفرنسي ، فقد تغیر الوضع ، فاستولى المستعمر على األوقاف 

كاتھ ، فعمل على تھدیم و صارت ممتلكاتھا فجردت التعلیم من أھم موارده و ممتل

المؤسسات التعلیمیة ، و على غلق بعضھا األخر ، إذا أدت عملیة االستیطان الفرنسي إلى 

تقلبات عمیقة في البنیة الفوقیة للمجتمع الجزائري ، و األولى المعنیة بھذا ھي المراكز 

ي على إنشاء ھویة الثقافیة كالمساجد و الزوایا و المدارس القرآنیة ، فحمل االستعمار الفرنس

  )1(" لدى الجماھیر الجزائریة كوسیلة للھیمنة علیھم.La déculturationجدیدة ھي "

كانت قضیة التعلیم إستراتجیة حیث یمكن االنطالق منھا لتفسیر األحداث التاریخیة  لقد     

قیاسا البارزة التي مرت بھا الجزائر منذ دخول االستعمار الفرنسي، و ألول التعلیم یبقى م

أسیاسیا الزدھار البلدان و أساسا لتحقیق االستمراریة الحضاریة و االتصال بین ما في 

   و نظرا للظروف التي أسفرت عن السیاسیة التعلیمیة االستعماریة )2(الشعوب و حاضرھا

و ما ترتب علیھا من نتائج سلبیة أو ایجابیة على جمیع األصعدة السیما انعكاسھا على 

  .ة الجدیدة المعاصرة التي لعبت دورا في غایة األھمیة في الجزائر الستقاللھاتشكیل النخب

  یرى العدید من الباحثین أن نسبة الجزائریین الذین یحسنون القراءة و الكتابة في ذلك       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24، ص. الذكرالمرجع السابق )یوسف حمیطوش ، 1(

  .22،ص.2002: الجزائر، دار الغرب للنشر و التوزیع .1،ط التربیة و التكوین بالجزائربوفلجة غیاث ،  )2(
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و لكن  كیف تمكنت أمة أن تحتل أمة مقارنة بالفرنسیین الذین كانوا أمیین  عالیة تكانالعھد،

عدیدة و لعل أھمھا راجع من أكثر منھا تعلما و أقل أمیة ؟ و األكید أن لھذا األمر عوامل 

جھة إلى االھتمام الكبیر لالستعمار الذي أواله للتعلیم ، و كذلك سلبیة التعلیم الجزائري 

التقلیدي الذي لم یطلع على النھضة العلمیة و الصناعیة التي أدت إلى ظھور وسائل حربیة 

ى ، فاالزدھار الثقافي رمن جھة أخ جدیدة و على النمو السریع في مجاالت التعلیم و الثقافة

  )1(و التربوي الذي كان سائدا في الجزائر قبل االحتالل كان تقلیدي و لیس حدیثا.

  أ)ـ التعلیم العربي اإلسالمي:

قبل االحتالل الفرنسي للجزائر كان التعلیم السائد ھو التعلیم العربي ـ اإلسالمي الذي      

یقوم أساسا على الدراسات الدینیة و األدبیة و قلیل من الدراسات العلمیة و الھندسة  و الفلك 

و الفیزیاء ، و كانت الكتاتیب القرآنیة و المساجد و الزوایا و أھم معاھده ، حیث كان 

منتشرا انتشارا كبیرا ، فكانت المدارس منتشرة انتشارا واسعا خاصة في المدن و كانت 

تعیش من موارد األوقاف و في األریاف كانت الزوایا تقوم مقام المدارس حیث كانت 

تضمن للطلبة نظاما داخلیا یعفیھم  من تكالیف و نفقات المأوى و الملبس و المسكن و 

ھاما في ذلك الحین في نشر الثقافة فأوجدت نوعا من التوازن بین المأكل ، و قد لعبت دورا 

 مستویات : االبتدائي ، الثانوي  المدن و األریاف ، حیث كان التعلیم آنذاك ینقسم إلى ثالث

  )2(العالي.

  :ـ التعلیم في المدارس القرآنیة و المساجد1

  بعض لقرآن و الوقوف علىكان التعلیم في المدارس القرآنیة مقتصرا على حفظ ا لقد     

  

,  médecinesEcole  – eculturels dans L’Algérie colonial Affrontement ,T’urineYvonne  -(1)

1971,  Editions, eem2 livre,du  e. Entreprise national , Algérie , Editions1880 –, 1830  religions

p .28 - 29. 

  .25،ص.الذكرالمرجع السابق بوفلجة ، غیاث  )2(
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لكن لم یسمح الستئناف  العلم،دروس الفقھ و قواعد الدین للعامة و ھذا لیس للراغبین في 

أما عن المساجد فقد اھتمت بھ السلطات الفرنسیة  الماضي.الدروس إال في أربعینیات القرن 

لغرض سد الفراغ في الدراسات اإلسالمیة ألجل القضاء و الفتوى و ذلك لخدمة السلطات 

لفرنسیة ، لكن التوجیھ في التسییر وفق ما یخدم السیاسة االستعماریة من أجل فرض ا

   السیطرة على المواطنین ، و في ھذه الفترة عرفت الجزائر نقصا فادحا في عدد المدارس

و المساجد، و ذلك بسبب تحویلھا إلى كنائس ھذا ما أدى إلى تقلص عدد التالمیذ باإلضافة 

  )1(لذي خلفتھ الحروب الشعبیة.إلى عامل الدمار ا

  ـ الزوایا:2

ظھر بعد الحرب العالمیة  و الوعي الشعبي الذي بعد تأسیس المدارس الفرنسیة        

، إذ أصبح التعلیم في  العربي و الفرنسي التعلیمیین لم یبقى مجاال للمقارنة بین األولى 

ح ھذا األخیر بتحقیق المعرفة الزوایا یوصف بالتقلیدي و الفرنسي ینعت بالحدیث حیث یسم

العلمیة ، القدرة الفكریة ، و كذا وسیلة لتحقیق الترقیة المادیة و االجتماعیة ، حیث كان 

المجتمع بحاجة إلیھا للخروج من فقره و معاناتھ المادیة ، باإلضافة إلى أن ھذا التعلیم 

ربي اإلسالمي رغم بالمدرسة الفرنسیة ، و بھذا فان التعلیم الع وحوصر مقارنةحورب 

  )2(ازدھاره النسبي فقد ھدمت أسسھ و أصبح تعلیما ھشا.

  التعلیم الفرنسي: –ب 

لقد قام االستعمار الفرنسي باستبدال النظام الثقافي القدیم بالنظام الثقافي الفرنسي          
الغربي بھدف فرض السیطرة و الھیمنة الثقافیة ، فاللقاء بین الجزائریین و الفرنسیین قد 
أدى إلى نتائج مؤلمة لألول ، فدخل في صراع حضاري قوي ، فقد فیھا توازنھ لیعیش 

نفسھ بین تنظیم الذات و احتقاري من جھة ، و رفض األخر و لنموذجھ  شعورا متناقضا في
  بمختلف  المستوطنین  للمعمرین   المكثف  و أن الوجود خاصة  جھة ثانیة  من  التحدیثي 

 

.p.129t. op ci, e(1) Yvonne Turin 

.131. .p Ibid(2)  
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وھران، قسنطینة و عن قیمھم في العدید من المدن الكبرى ، كمدینة الجزائر، جنسیاتھم 

  )1(الدینیة و الحضاریة و عن ماضیھم.

سیة سواء كان باللغة فالتعلیم الفرنسي ھو ذلك التعلیم الذي تشرف علیھ اإلدارة الفرن    

سواء كان تعلیما منفصال بین أبناء المستوطنین أو أبناء الجزائریین، أو مندمجا الفرنسیة 

ة في الجزائر منذ بدایة االحتالل كانت تتأرجح بین فكرتین فالسیاسیة التعلیمیة الفرنسی

       متعارضتین، إحداھما تنادى بتعلیم الجزائریین تمھیدا لفرنستھم و إدماجھم في فرنسا 

و األخرى تنادى بحرمانھم من كل تعلیم سواء كان باللغة الفرنسیة أو باللغة العربیة ، و من 

      املة الفقیرة  فاألولى كان یمثلھا المسؤلون الفرنسیون جھة أخرى خوفا من غیاب الید الع

و الثانیة كان یمثلھا المستوطنون األوربیون ، و لكن في األخیر استقر الرأي على الفئة 

ي األولى بالرغم من أنھا عكس ما قالتھ فقد أدت سیاستھا إلى تجھیل الجزائریین و نقلھم ف

رة من األمیین أما الفئة القلیلة التي عملتھا فكانت إلى نسبة كبیحالة االزدھار العلمي 

  )2(لحاجتھا في بعض الوظائف اإلداریة.

أما في ما یخص عدم رغبة الجزائریین في توجیھ أبنائھم لھذا التعلیم تمكن في       

المرحلة األولى من وضعھ سبب تخوفھم من التنصیر ، إذا كان التعلیم الفرنسي یمثل خطرا 

الھویة العربیة اإلسالمیة أي فقدان الدین و لغتھ العربیة لكن و بعد ظروف عدة على فقدان 

 من خالل  ما تعلمھ الجزائریون  و )3(األولى العالمیة  و الحرب   أھمھا ھجرة الجزائریین

االحتكاك بالعالم المصنع بأحزابھ و نقاباتھ ،أي بنموذج تفكیر مختلف تماما و عصري كذلك 

  الجزائریین  من  مزاولة  دراستھم  في  الخارج  ،  أھمھا  المشرق  العربيعودة  بعض  

  .26،ص.المرجع السابق الذكر،  یوسف حمیطوش )1(

 .173،ص.مرجع السابق الذكرأبو القاسم سعد هللا ، ال )2(

(3) Yacine  Derradj ,  Les Fondements de la situation actuelle  le français en Algérie – lexique 

et dynamique des langues , Belgique , Editions :Déculotte , 1ere édition , 2002 , p.12. 
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أصبح الجزائریون أكثر وعیا بأھمیة و ضرورة التعلیم بصفة عامة و التعلیم الفرنسي بصفة 

أخرى خاص ، األمر الذي آل إلى تغییر نظرائھم نحو المدارس الفرنسیة ، كذلك من جھة 

ال یخفي أن ھذا التعلیم عكس ما توقعھ ، فقد كان المحرك األساسي الذي أیقظ وطنیة ھؤالء 

  )1(الطلبة و انتھي األمر إلى المشاركة في الثورة التحریریة.

 إضافة لھذا سعى  لتحقیق التمیز  لكن  تثقیف ھده النخبة و علیھ إن ھذا التعلیم سعى إلى    

 بین االستعمار و المجتمع األصلي الذین سیلعبون دور الوساطة  الھدف ھو تخریج المعلمین

  نحو ثقافة الغربیة و العمل على إدخالھاو سلطة تھدف في أغلبھا إلى جلب ھذا المجتمع 

فیھ ، فكانت ھذه الفئة المتعلمة و كل الطلبة الجزائریین مفرنسیھم أو معربیھم أو ذوي 

  )2(طنیة فیما بعد.اللغتین ھم من انخرطوا في الحركة الو

  :ةالسیاسی األوضاع)  4

اتخذ االستعمار الفرنسي مجموعة من اإلجراءات الستبعاد الجزائریین المسلمین من        

المشاركة في الحكم و السلطة ، و قد فرض ھذا استعمال العنف العسكري و مصادرة 

یعة ملكیة األراضي ، و إصدار مجموعة من التشریعات القانونیة بھدف تحویل طب

یق یاألراضي ، و جعلھا قابلة للتجزئة و إصدار مجموعة من القوانین التي تھدف إلى تض

الخناق على الحریات الفردیة ، و إلى إخضاع المجتمع الجزائري للسلطة الجدیدة المتمثلة 

بالتالي أصبحت الجزائر تخضع  سیین أوال  ثم الكولون فیما بعد ،في حكم العسكریین الفرن

للقانون الفرنسي الذي عمد الربط الدائم بین الجزائر و فرنسا ، و استبعد كل إمكانیة التطور 

خارج ھذا اإلطار الفرنسي ، و ھذا النظام الذي خضعت لھ الجزائر یختلف عن نظام 

  )3(الحمایة و الوصایة في تونس و المغرب ھو نظام مؤقت.

  

2.p. 2 Ibid.(1)   

  .3،ص.المرجع السابق الذكرحمیطوش ، یوسف  )2(

p.25. ,cit.op,  iDerradj  Yacine  )3( 
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فكانت األحداث التاریخیة التي شھدتھا الجزائر أثناء التواجد االستعماري في الجزائر         

قد كونت قطیعة بین النظام التقلیدي و الدولة الجدیدة ما دام االستعمار الفرنسي قد حطم 

النخب القائمة و أزاح الزعامات التقلیدیة الوسیطة ، و أنھى جمیع الرموز التي یمكن أن 

بالسیادة  الجزائریة ، نتیجة  لذلك  أتت  كل المبادرات لدفع االستعمار من األطراف  رتذك

لیس من المركز و أن تكون كل الشعرات المرفوعة و قبلھا تقلیدیة المحتوى ما دامت تنبع و

من األوساط الشعبیة بھویتھا العربیة و اإلسالمیة و عن الطبیعي في ھذا اإلطار أن نجد 

التي سوف تجد رواجا في ھذه الظروف التاریخیة ھي التي تدافع  یدیولوجیةاإلاالتجاھات 

  )1(عن الھویة العربیة اإلسالمیة من ناحیة و عن الحس الوطني من جھة أخرى. 

فقام االستعمار الفرنسي بالتوسع العسكري و السیاسي على حساب المؤسسات        

، و عمد إلى قمع المقاومة ھذه  ائر العمیقةالسیاسیة التقلیدیة للمجتمع الجزائري في الجز

و بالتالي وضع حدا لتشكیل الحركة الوطنیة الجزائریة، ثم دم أوال دولة األمیر عبد القادر فھ

مقاومة األوراس  إلىمختلف المقاومات الوطنیة األخرى وصوال لیشمل العسكري توسع 

فأصبح الوضع السیاسي في الجزائر إلى غایة  اني و قبلھا انتفاضة الشیخ المقر م1916

 لجزائر لعدة سنواتأرجاء ا في كل  االستقالل یتمیز باستخدام العنف العسكري و السیاسي 

مع تھدیم  التي بقیت في ذاكرة الجزائریین  و الذي یعني القتل من خالل المجازر العسكریة 

للمجتمع  القاعدیةلبنیة أي ا الجزائریینلقرى و تخریب االقتصاد التقلیدي و نمط الحیاة لدى ا

فضال عن قمع مختلف المقاومات الشعبیة المسلحة و ترسیخ النظام االستعماري الجزائري 

 )2(الفرنسي.

قد لعبت السلطات الفرنسیة دورا كبیرا في تشكیل و تقویة الرأسمالیة في الجزائر ،ھذا و     
الي كان الوضع السیاسي في الجزائر في عھد ما سمح بإبعاد األرستقراطیات المحلیة بالت

             تمیز بالسیطرة السیاسیةالذي  االحتالل الفرنسي و إلى غایة بدایة العمل السیاسي
  . )3( أخرىمن جھة و جنود المعمرین على الجزائریین من جھة الفرنسیة  و العسكریة

  .42،ص.1971، ، القاھرة :معھد البحوث و الدراسات العربالمجتمع في الوطن العربيالسیاسیة و  ،صالح العقاد  )1(
  .4،ص. المرجع السابق الذكرحمیطوش ، یوسف  )2(

 . 42) نفس المرجع ، ص.2(
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و ھذا شكل عائقا  األساسیة،و انتھاك الحریات  القمع،عن تسلیط العنف و  باإلضافة        
         اإلدارة الفرنسیة تمیزت بالتضاد المجتمع الجزائري فالعالقة بینھ وبینحقیقیا لتطور 

التي جاءت مباشرة بعد فشل السیاسیة القدیمة  التشكیالتاحتفظت  لكو رغم ذو التعارض 
المقاومات الشعبیة المختلفة و التي كانت لھا نفس المنطلقات و المبادئ المستمدة خاصة من 

كذا بعض أشكال  قافیة الجزائریة  الدین اإلسالمي و العادات و المرتكزات االجتماعیة و الث
التجمع السیاسي بفعالیتھا و دورھا في النضال ضد االستعمار فضال عن االحتفاظ 

في  ادي،  حتى و إن كان ذلك غیر قائمالتقلیدیة كالتضامن االجتماعي و الجھ باإلیدیولوجیة
     العلیا ھضاب كل مناطق الجزائر بل في البعض منھا فقط ، مرورا بمنطقة القبائل ، و ال

و بعض المناطق المحیطة بقسنطینة ، أین تم القمع للقضاء على البني  جبال بابورو لغایة 
  . )1(ھذا ما انعكس على الممارسة السیاسیة و التعبیر السیاسي ، و االقتصادیة  االجتماعیة 

ة و قد ترتب أما في المناطق األخرى لم یتم األمر بتلك الدرجة مثل المناطق الغربی      
ة االستعماریة ، و كذا فشل المقاومات الشعبیة ظھور العمل السیاسي في السیاس ھذهعلى 

بدایة القرن التاسع عشر و الذي یشكل نقلة نوعیة في الممارسة السیاسیة للمجتمع الجزائري 
التي  ، فاألمر ال یتعلق بالممارسة المرتبطة بالقبیلة بل تلك المرتبطة بالمجتمع الفرنسي و

قادتھا النخبة المثقفة الجزائریة سواء المتخرجة من المدارس الفرنسیة أو العربیة 
  )2(اإلسالمیة.

ة التعلیمیة في الجزائر ظھور نخبة متمیزة خاصة المالحظ ھو أنھ من نتائج السیاس إن      
نیة الجزائریة الفرنسیة منھا ، حیث كانت في طلیعة المقاومة السیاسیة ، و الحركة الوط

أثرت بشكل  و المساواة،الحریة ، واالیخاء ، الملقاة من التعلیم خاصة الفرنسيحیث أن القیم 
 )3(كبیر في بناء أفكارھا.

التي كانت قائمة على  كما كان من نتائج السیاسیة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر      
عربیة مدارس  إنشاء محاولة  إلىعیة ما دفع مختلف التشكیالت الدینیة و االجتما،التمییز

تابعة في مستقلة لمواجھة التضییق الذي مارستھ اإلدارة الفرنسیة ، و التي كانت غالبیتھا 
في  التعلیم الذي ساھم ھو األخرجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، ھذا تابعة لغالبیتھا 

مل االستعمار على إخراج نخبة ع بالتالي ر من النخب و ھي النخبة المعربة تشكیل نوع أخ
 و منبعھا اإلیدیولوجي حیث مین حیث لكل منھما فضاءھا الفكريمتعلمة منقسمة إلى قس

      و حضارة الغرب ادة من علوم العصرتمكنت النخبة المفرنسة بحكم تعلیمھا من االستف
ذا التكوین لك ھو تمكنھا بحكم ھو األھم في ذ عملھعلمھ و و لھذا انقسمت طرق تفكیره و 

بسبب  النخبة المعربة من تحقیقھا   عجزت  التي  الترقیة المادیة و االجتماعیة من تحقیق 
   آدىو  أجنبیة  في  بالدھا  مما    غریبة بقیت  التي   العربیة  و ھي واحدة   للغة إتقانھا 

، الجزائر: 1،ج السیاسي و االجتماعيحزب الشعب الجزائري جذوره التاریخیة و الوطنیة و نشاطھ )أحمد الخطیب ، 1( 
 .33،ص.1986المؤسسة الوطنیة للكتاب ،

  .11،ص.المرجع السابق الذكرحمیطوش ، یوسف  )2(

. p.27.cit-opDeradj  , Yacine (3)   
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ال یسمح لھا بالحصول على الوظائف الحكومیة ، و لعلھ من   إقصائھاو إلى تھمیشھا 

لتوجیھ أبنائھا للمدرسة الفرنسیة كذلك لكون تكوینھا دیني في دفع البعض منھا األمور التي 

جعل طرحھا لبعض األمور مختلف عن النخبة المفرنسة لعل أھمھا یكمن في  )1(غالبھ 

توظیف وجدت صعوبة في ال إنو  حتىبناء الشخصیة الجزائریة ، و علیھ  إعادةتعریف و 

توازنا لقربھا من الثقافة العربیة إال أنھا كانت األكثر و العیش مقارنة مع األخرى 

  .اإلسالمیة

مباشرة إلى المھن الحرة ألنھا الوحیدة  توجھتت كانف وعن مسار ھذه النخبة المفرنسة       
 إلبعادھم عن الوظائف الھامة و القیادیة المسموحة لھم من طرف السلطات الفرنسیة،ذلك 

عمل مثل مھنة ذاتي في ال على استقاللبا لھم ألنھم تحصلوا لكن بالنسبة لھم كان ذلك مكس
       الفرنسیة بالتالي سیمكنھم من القیام اإلدارةه استقالال عن واعتبرف المحاماة و الصیدلة

و الخوض في العمل السیاسي للمطالبة بالحق و االستقالل الحقا تمیزت كذلك ھذه النخبة 
ربیة الوطنیة ، و تطویرھا لمفاھیم المفرنسة ، بمیزات خاصة أھمھا المساھمة الكبیرة في الت

بفشل السیاسة التعلیمیة الفرنسیة الساعیة  اإلدالءو علیھ یمكن .  )2(جدیدة كمفھوم المواطنة
فضول االستعمار و ظلمھ أدى بالعكس ما كان متوقعا إلى تعزیز  اإلدماجللتنصیر و 

  اإلدماج و القھر. الشعور بھذه الغیرة من طرف ھؤالء األمر الذي جعلھم یرفضون سیاسة

 إحداھما مأخوذة من جماعة األصل  بمعرفتھا للثقافتین تیحضكانت ھذه النخبة و التي       

أي األسرة و المجتمع األھلي و ھي الثقافة العربیة اإلسالمیة و األخرى من المدرسة 

ین أو الفرنسیة و المجتمع الغربي، بالتالي كل ھذه الفئة المتعلمة و كل الطلبة المفرنس

 )3(الحركة الوطنیة ، و نواتھا األولي. الدین شكلواالمعربین أو ذوي اللغتین ھم 

  

(1) Ibid. , P .28. 

(2) Ali Merrad, Le réformisme musulman en Algérie de .1925- 1940, essai d’histoire 

religieuse et sociale, Algérie, 2eme et Edition Dar El hikma, 1999.P.298. 

(3) IBID .P 300. 

, Algérie , 1962  -, les étudiants Algériens de l’université française 1880)  Derville Guy 4( 
Editions :casbah , 2004 , p .27.   
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إلطار النظري للدراسة ( ماھیة الخالفات ا: الفصل األول

 السیاسیة )

                         

  

  : وتناولت فیھ ما یلي                     

  

    

  اسیة.ــــات السیـــوم الخالفـــــ مفھ

  اسیة.ــــات السیـــاب الخالفــــــ أسب

  .اسیةـــات السیــــعة الخالفــــــ طبی
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السیاسیة على عدة معاییر   للخالفات  في تعریفھم ةالسیاسعلماء العدید من  ركز          

عن  مختلفة   بممیزات األفراد  ، یتمتع االثنیة  أو ثقافیة  ادیولوجیة   مختلفة اجتماعیة

  یقسم بمثابة انقسام اجتماعي   السیاسیة  ر الخالفات اعتبا  یمكن  حیثالبعض   بعضھم

 كالمھنة  االجتماعیة   الخصائص أو  للصفات  وفقا   بینھم  فیھا  یتمیزون  و  فراداأل فیھ 

   واعیة  المجموعات ھذه  كون  إلى باإلضافة األثنیة ،و  الدینیة االجتماعیة   المكانة أو 

  .مثال  و الموظفین  كالعمال المتمیزة   الجماعیة  بھویتھا

  لإلفراد  االجتماعي بعین االعتبار التقسیم  یأخذ   ف منلتعاریا من كھنا أنكما              

الخالفات السیاسیة  أن، كما حدوث الخالفات السیاسیة   في  تساعد  التي  العوامل  كأحد

و التي  األخرىالتنظیمات االجتماعیة  آوالسیاسیة  تكون كنتاج لنشاطات النقابات واألحزاب

  المنقسمین فرادلأل  تعطي للخالفات السیاسیة بعدا و شكال معینا للتعبیر السیاسي المؤسساتي

عدم أو   تفاھم  سوء مجرد  لیس  السیاسیة  الخالفات فان   ذلك  من أكثر و  بینھم ،  افیم

             صراع داخل المجتمع  .   إلى  یؤدي  ان یمكن إنما و   المجتمع  داخل انقسام  أو  اتفاق

مجموعات المجموعة إلى  فرادلتقسیم أالخالفات السیاسیة معیار  نأ إلى باإلضافة           

 عدة   عن ذلك  تنتج  بالتالي . والخالف  حولھا  یدور   المواضیع األساسیة التي إلى بالنظر

            الممیزة كما ھو الحال للمجموعات أو األصلیةمجموعات منقسمة مثل الخالفات 

   االجتماعي و الجذور التاریخیة  األصلالعرق و  أساسالسیاسیة القائمة على  األحزابو 

     القناعات  أساسو كذلك الخالفات ذات الطابع االدیولوجي و القائمة على  و الطوائف ،

  لسلوك  تكون نتیجة  ھناك الخالفات السلوكیة  والتي كما أن.   اإلیدیولوجیة  االتجاھات و

        كاالنتخابات   بالنشاطات السیاسیة المتعلقة  للسلوكیات   تظھر نتیجة  و التي االنفراد

  .السیاسیة  التنظیمات   إلى  االنضمام  آو
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  :السیاسیة اتالفــــــوم الخــــــمفھ

تتعدد التعاریف المقدمة من طرف الباحثین والعلماء في   :السیاسیة اتالفــــــالختعریف  

ھذا  إن المالحظ حول حول مفھوم الخالفات السیاسیة ،علم السیاسة و علم االجتماع 

،و ذلك حسب تعدد بؤر االھتمام،و كذا   ھ،وجود ثراء واضح فیما یتعلق بتعریفات المفھوم 

  . نقاط التركیز التي یولیھا المختصون لھذا المفھوم بالدراسة و التحلیل
          و في إطار استعراض بعض التعریفات اللغویة التي تقدمھا دوائر المعارف  

منازعة بین أفراد  ، خصومةف ھو جمع خالفاتة لھذا المفھوم فالخالویو القوامیس اللغ

و الخالف كذلك ھو حالة من عدم االرتیاح،أو الضغط )1(،جماعات،أي خالف بین فریقین.

النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بین رغبتین أو حاجتین أو أكثر من رغبات 

  )2(الفرد أو حاجاتھ 

      وھناك من ینصرف إلى تعریفھا عن طریق إبراز الطبیعة المعقدة لمفھوم الخالف      

و ذلك  عن طریق التعریف بالمعاني و الدالالت المختلفة لھذا المفھوم،و یشیر إلى موقف 

لدى الفرد یكون فیھ دافع للتورط أو الدخول في نشاطین أو أكثر حیث تكون لھما طبیعة 

  )3(متضادة.

في فھم الموضوعات  من ھذا المنظور یؤكد موراي على أھمیة مفھوم الخالف        
یشیر  كما    )4(المتعلقة بقدرة الفرد على التكیف اإلنساني و عملیات االختالل العقلي أیضا

 یكون طرفاه أو أطرافھ على درایة تامة بعدم التوافق في المواقف  أیضا إلى موقف تنافسي

  

 .415،ص.م2000، دار المشرق بیروت: ،1ط ، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، ،أنطوان نعمة و آخرون )صبحي حمودي1(

, Edited by the Macmillan International Encyclopedia of the social sciences(2)David Sills,   

Company and the free press, , 1968, vole, 3, new York p.220. 

p.240.Ibid.(3) 

.220 ,, pchological”psy , «Aspectsdisagreement ay,(4)Edward john .Murr  
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تبني أو اتخاذ موقف ال المستقبلیة المحتملة و التي یكون كل من منھم أو منھما مضطرا إلى 

  )1(یتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاني أو األطراف األخرى

ة أو قوة أو حول موارد یحول قیم ومطالب أو أوضاع معیش انھ نضال باإلضافة إلى   

         بل أیضا إلحاق الضرر لھدف لیس فقط كسب القدیم المرغوب،محدودة أو نادرة، و یكون ا

  )2(أو إزاحة المنافسین أو التخلص منھم أو إبعادھم.

بین  ماعاتالجأن یحدث بین األفراد و  یمكنفي مختلف المواقف  كما أن الخالف        
تفسیر ذلك یرجع إلى والجماعات مع بعضھا البعض ،أو داخل الجماعة أو الجماعات ذاتھا،

  )3(ساسیة لجوانب الحیاة االجتماعیة.في حد ذاتھ أحد السمات األحیث یعتبر  حقیقة الخالف 

و ھنا قد یكون ھذا  نتیجة للتنافس بین طرفین على األقلأ أو یحدث والخالف ینش
أو مجتمع  أو نسل بشري معین، أو مجتمع معینأو ذریة أو أسرة   في فردالمثالطرف م

     حول أفكار ومبادئ إلي ذلك، قد یكون طرف الخالف طبقة اجتماعیة، أو إضافةكامل 
   )4(.یةدینجماعة  أو قبیلة أو منضمة سیاسیة داخل 

و التي Disagreementالمتوافقةاألھداف غیر  األفكار وبالرغبات و  كذلكالخالف  یرتبط      
 ز عن المنازعات الناتجة عن الغضبتتمیز بقدر من االستمراریة و الدیمومة و یجعلھا تتمی
 حول الجماعات التفاق و االختالف بینأو التي تنشأ عن مسببات وقتیة، أي ھو حالة عدم ا

      )5(.و قد یتطور إلي صراع طویل المدى ةناقضمبادئ أو أفكار متعارضة،أو مت

  

», Danbury, Connecticut: Grolier  3ed Edition « The Encyclopedia Americana international,(1)

incorporated, 1992:p. 537. 

، 1982، الكویت:جامعة الكویت العالقات السیاسیة الدولیة:دراسة في ا ألصول و النظریات)د ـ إسماعیل صبري مقلد، 2(

           .213ص، 

, p, 230.op.cit (3)Edward john .Murray,  

», 1968, p .36.   “conflict: Anthropological Aspects(4)Laura Nader;  

 «paradigm, theories, and forces in conflict and conflict(5) Denis john sandol 

press, 1993.p.6. Resolution.Mancheaster University 
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ھي ) 1(على انھ"ظاھرة دینامكیة"السیاسیة ینظر إلیھ  اتالخالفمفھوم  فان ھذا، باإلضافة إلى          

، موقف تنافسي یكون كل من المتفاعلین فیھ غیر متوافقون في المواقف المستقبلیة المحتملة

  )2(اتخاذ مواقف غیر متوافقة المصالح مع الطرف اآلخر.كما یكون كل منھم مضطر إلى 

وھناك من یرى أنھا ذلك السلوك التنافسي بین األفراد أو الجماعات و عدم االتفاق          

  )3(أو الصدام حول مواضیع و مبادئ داخل نظام أو جماعة سیاسیة معینة".

أساسا محوریا في التفاعالت السیاسیة ،حیث ینظر الخالفات السیاسیة كما تمثل          
مختلفة ،و كذا الطراف أللرادات و ینتج أساسا على اختالف الدوافع إلیھا على أنھا تنازع لإل

و الجماعة،و كذا اختالف أھدافھم و تطلعاتھم داخل المنظمة أو الحزب أ في تصوراتھم 
إمكاناتھم و اتجاھاتھم،مما یؤدي إلى اتخاذ قرارات أو انتھاج سیاسات تختلف فیما  مواردھم 

 )4(بینھا أكثر من اتفاقھا"

الخالف غیر المتفقة و المختلفة وواقف ببنیة الم وھناك منظور أخر یرى بأن االھتمام        

و في ھذا االتجاه تعرف الخالفات السیاسیة  على أنھا موقفا ، حول المصالح المتضمنة فیھ

یكون لطرفین فیھ أو أكثر أھداف و قیم أو مصالح غیر متوافقة بدرجة تجعل قرار أحد 

نتیجة لعدم  على انھد بھذا الموقف سیئا جدا و من یمكن النظر لھذا المفھوم األطراف بصد

التوافق في المصالح و البنیات،مما یؤدي إلى استجابات بدیلة للمشكالت السیاسیة 

  )5(الرئیسیة.

 

.p, 21. op. cit(1)Denis john. Sandol . 

, p, 25.Ibid(2) 

.p.223.op.cit(3)Eduard john .Murray,  

 contemporary theory and practice relations: individuals Michaels stole, –(4)George Lopez 

Washington, congressional quarterly, 1989:p.420. 

 Cairo: National center for Middle East  resolutions, conflict(5) Abu Nimr Mohamed, 

studies, 1999, p. 3.  
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الخالفات السیاسیة ھي ذلك النضال المرتبط بالقیم و المبادئ و المطالبة كما أن     

بتحقیق الوضعیات النادرة و الممیزة القوة و الموارد،و قد تصل ھذه الخالفات إلى حد 

  )1(الصراع حول األھداف وبالتالي قد یؤدى إلى القضاء على الخصوم أحیانا

          ام إلى العالقات المتعلقة بالقبولو یوجد من یربط ھذا المفھوم بتوجیھ االھتم  

و الرفض بین أطراف الخالف، حیث أن الخالف في ھذا المقام ھو ذلك العداء المتبادل بین 

  )2(األفراد و الجماعات أو الشعوب، فیما بینھا على مختلف المستویات.

  تالي:وھناك من أعطي مفھوم للخالفات من خالل أبعاد ھذا األخیر و كان ذلك كال  

یشیر إلى أن مفھوم الخالفات السیاسیة یعبر عن موقف لھ  ـ الموقف الخالفي في حد ذاتھ

و في حد ذاتھ یفرض تناقض المصالح أو القیم التي تتمیز  سماتھ أو شروطھ المحددة.فھ

          إدراك األطراف و وعیھا بھذا االختالفأن بعدم االتفاق، بین طرفین أو أكثر.كما 

ال یتفق غالبا مع  رف تحقیق أھدافھ على حساب اآلخر، لموقفرغبة كل ط فة إلىباإلضا و

  )3(یتصادم مع المواقف المتعارضة األخرى" األخرى، حیثرغبات الطرف أو األطراف 

حیث یعود مفھوم الخالف السیاسي بتقسیمھ إلى ثالث مستویات  الفــــراف الخـــأط ـ

یكون أطراف الخالف أفرادا، ومن ثمة فإن دائرة بالخالفات على المستوى الفردي أي 

الخالف و موضوعھ یتجھان إلى أن یكونوا محدودین بطبیعتھما.و ھناك مستوى الخالف 

  )4(بین جماعات و تتعدد أنواع الخالف بتعدد أطراف الخالف السیاسي.

  

، 1968الھیئة المصریة العامة للكتاب، ، القاھرة: 1، طالصراع السیاسي:اإلطار النظري ، النأرس أحمد فؤاد )1( 

  .18ص.

.1970.p.48.: prentice hall jersey political concepts New « .and Abdul Said; (2)Charles Lurch 

NEW York: free press;  ,, the functions of disagreement in politics relationsoserC(3) 

1956.p.265. 

p.27. op.cit,(4)Abu .Nimr .            
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 ،كان الھم األكبر للباحثین ھو محاولة تجاوز الجوانب و المؤثرات السلبیة وقد        

یتطلب ھذا تقویة العالقات بین أطراف الخالف و للخالفات و ذلك عن طریق محاولة 

محاولة فھم العالقة بین مصطلح الخالفات السیاسیة و المفاھیم األخرى ،من أجل التوصل 

یجاد الفھم الصحیح و التمییز بینھا و بین المفاھیم األخرى من أجل التعامل مع إلى إ

  )1( الخالفات.

األزمة، التي لھا عالقة  و النزاع وھناك بعض من المفاھیم األخرى مثل االختالف،  

مباشرة، بمفھوم الخالف و ذلك أن العالقة بین ھذه المصطلحات مرتبطة ارتباطھا وثیقا 

ما عالئقیا أو مرحلیا أو أن بعض المصطلحات تكون سبب للخالفات أو نتائج بینھا و ذلك إ

  لھا و من المفاھیم التي لھا عالقة بالخالفات السیاسیة نجد :

  :Différenceاالختالف: ـ 

یشیر االختالف إلى طبیعة بشریة بین الناس حیث ھم مختلفون بالمیالد،و بالتالي         

إلي االختالفات كأمر من األمور العادیة ،إن لم ینظر إلیھا باعتبارھا من األشیاء التي  ینظر

    تتسم بنكھة و مذاق خاص للحیاة یضفى علیھا قدرا من الحیویة و الفعالیة لم یكن لیتحقق

  )2(لو تماثل األفراد في كل شيء بینھم .   

دى إلى عدم االتفاق،كما یرتبط بتعبیر بالتالي فاالختالفات ھي مصدر للخالفات،و یؤ       

  )3(األفراد عن و أولویاتھم مقارنة بذلك الخاصة باآلخرین.

 

  

Edition Philip ouzo , 2008,  : paris, Dictionnaire Encyclopédique»  Ouzo « (1)Philip. Auzou,

p.467. 

،القاھرة:الھیئة المصریة العامة 2ط، بینليالدو ادراة الصراعات الدولیة،دراسة في سیاسیة التعاون)السید علیوة،" 2(

  .220،ص.1998للكتاب،

  .225 . .ص المرجع نفسھ) 3(
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  : Dispute :ـ النزاع

یعرف النزاع في المصادر اللغویة بأنھ إعطاء أسباب أو حقائق لتأیید أو معارضة         

شيء ما أو أنھ المناقشة و المجادلة أو السجال حول شيء ما بخصوصھ،كما یدور حول أو 

          )1(على أو مع شيء ما خاصة عندما یكون النزاع غاضبا، و ممتدا لفترات طویلة.

ال أو شجار یكون بصفة خاصة ذات طبیعة رسمیة، بین جماعة أو كما یعرف النزاع أنھ جد

كما یعبر النزاع على تعارض في الحقوق القانونیة ) 2(منظمة.بین جماعة أو منظمة أخرى.

لما یفرض وجود طرفین أو أكثر  )3(قد تتم تسویتھ بالتوصل إلى حلول قانونیة و سیاسیة

ا من جانب، و أن یبدي أحد ھذه األطراف یعترفان بوجود االختالفات و المشكالت بینھم

  . )4(على األقل استعداده و رغبتھ في حل المشكلة

نجد أن الفرق فرغم أن مفھوم الخالف و مفھوم النزاع یختلفان في أمور قلیلة جدا 

موقف من مواقف الخالف  إلىبینھما یكمن فقط في جزئیات حیث :"أن النزاع یشیر أیضا 

و من ھنا  . بل األخر ال یحتمل التوفیق ین أحدھما قابل للتفاوضأحد موقف تواجھ أطرافھ

  )5(نت أھمیة و حیویة البحث عن إطار تحلیل و حل المشكل موضع النزاعكا

علم خصصوا فمفھوم النزاع ھنا یشیر إلى األسلوب أو الطریقة التي یتناول بھا مت   

 الحدیث عن اإلجراءات  القانونیة، و شبھ ، فكاناالجتماعیة الحدیثة االجتماع السیاسي

أن منظور النزاع بھذا المؤسسیة  المتعلقة بتسویة النزاعات  من جانب كما  القانونیة ، و

 االھتمام یحاول المعني إنما

  

.t.p.27op.ci1)Abu Nimr .( 

  .200،ص.المرجع السابق الذكرالسید ، علیوة  )2( 

     .410.op.cit.pPhilip ouzo .  )3( 

by, hidden organization, 1992. P.11. Edited disputingthe dialectics of   (4) Deborah; 

, p, 25.Ibid 5)( 
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ومن ثمة فإن مقارنة مفھوم الخالف بالنزاع نجد   )1(القواعد الرسمیة و مظاھرھا األبنیة و ب

الثاني،و أنھا یمكن في االختالفات عن  أن األول یشیر إلى درجة أقل حدة و أقل شموال

التحكم فیھا إجرائیا حیث أن الخالف تكون فیھا اختالف في المبادئ و القیم و المصالح 

  )2(حیث تشعر أطراف الخالف أن أھدافھم غیر متوافقة

  :   srisiCـ األزمة: 

یواجھ مفھوم األزمة مشكلة من نوع خاص تتمثل في كونھ "مفھوما عاما"،یبحث           

،أو Panic،االنھیار Stress،فالبعض یعاملونھ كمرادف للضغط علمي متخصص،تعریف  عن

،أما عن potentiel violenceوالعنف الكامن،و،violenceالعنفو، Disasterالكارثة

     األزمة كظاھرة سیاسیة و اجتماعیة ھو نقطة تحول تمیز ناتج حدث ما بشكل مرغوب 

  )3(الالعنف، الحل أو الخالف الممتد عنف وأو غیر مرغوب فیھ،بین الحیاة و الموت، ال

و من ثمة ففي إطار السعي نحو التوصل إلى دالالت أكثر دقة و تحدیدا لمفھوم األزمة،      

فإن االتجاه العام ینصرف إلي التمییز بین جوانب جوھریة و أخرى إجرائیة عند تعریف 

القرار ،و بینما یتم االستناد إلى األزمة .كما یتم التمییز أیضا في األزمة كموقف اتخاذ 

السمات  تحدید المستوى السیاسي أو المشكلة أو الموقف ،فإن التعریف اإلجرائي یؤكد على

الجوھریة األساسیة للموقف دون النظر إلى ما إذا كانت حالة خاصة تتضمن على سبیل 

 )4(المثال أزمة داخلیة ،سیاسیة ،أو حتى على المستوي الفردي

   

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

.p. 29. op .citMichaels stole . –(1) George Lopez   

.p .30. )Ibid(2 

  .19،ص.1993،القاھرة:الھیئة المصریة العامة للكتاب،1،ط ادراة األزمات في عالم متغیر، ألعماري) عباس رشیدي 3(

  .30.ص. المرجع السابق الذكر، ألعماري)عباس رشدي 4(
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  :اسیةـــــالفات السیــــــاب الخـــــــ أسب

،یمكن التمییز بین في محاولة تفسیر أسباب الخالفات السیاسیة و تطورھا بوجھ عام   

والعامل  ،و عامل المصلحةاألسباب النفسیة السیكولوجیة،واإلیدیولوجیةأسباب متعددة ك

  و األسباب  السوسیولوجیة و أخیرا البیئیة. االقتصادي

  :النفسیة األسباب ـ أـ

النفسي ألسباب الخالفات السیاسیة، أي على المستوى السلوكي  التفسیربوجھ عام فإن 
الواضع، عندما یكون لدى المرء دافع لالقتراب من، أو االبتعاد عن األشیاء  المعلن أو

المحرمة أو الممنوعة في آن واحد.كما یكون على المستوى اللفظي أیضا عندما السیاسي، 
أن یتحدث بصراحة لكنھ یخشي اإلساءة  لآلخرین،أیضا على المستوي الرمزي،فإن األفكار 

التفاھم و االتزان الفكري،و ھكذا فإن حدوث خالفات من تتصادم ،و تنتج نوعا من عدم 
المنظور النفسي نتیجة  لعدم التوافق بین االستجابات المطلوبة العلنیة و الرمزیة،في 

  )1(مجملھا، أو حتى العاطفیة أو غیرھا إلشباع دافع معین مع تلك المطلوبة إلشباع دافع أخر

و في مجملھا فإن إسھامات المدخل السیكولوجي متمثلة في تقدیم عدد ال بأس بھ           

من المتغیرات أو العوامل النفسیة التي تستخدم كأساس أو كمسببات نفسیة لحدوث الخالف 

   )2( السیاسیة.

  أما عن المسببات النفسیة للخالفات السیاسیة فقد فسرت كالتالي:            

اإللقاء بمسؤولیة الذنب ،"Bisaالتحیز و التحامل "،  "Aggressiveالنزاعات المقلدة، "ـ 

"،التعطش للثأر و االنتقام Hated،الحقد ""bläming othersعلى األخر "

Revenge "انعدام الشعور باألمن،insécurité".3(،اإلحباط االجتماعي(  

  .123، ص.1987لبنان:دار الوطن العربي، ، 3، طالقاموس السیاسيعبد الرزاق الصافي،  )1(

  .223،ص. المرجع السابق الذكرصبري مقلد ،  إسماعیل) 2(

  .224، ص.نفسھالمرجع  )3(
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ھناك من یري أن الخالفات السیاسیة في مفھومھا تنتج عن مشاعر األنانیة و الغباء     

إلى العدید من  اإلنساني من جانب و كذلك عن سوء توجیھ االختالفات الشخصیة،باإلضافة

  )1(العوامل التي تدخل ضمن الحقیقة السیكولوجیة األساسیة لإلنسان 

 باطباإلحخالفات أال و ھي "الشعور للسببة مأحد العوامل النفسیة ال كما یوجد   

في  التأثیر في ظروف عدم االتفاق التي یمر بھا األطراف، خاصة  ووصولھ إلى ذروتھ

یؤدي إلي االختالف في  ھذا التصادمیؤدي بالتالي  )2( عندما تصطدم خططھم باإلخفاق

     ر المؤدیة إلى سوء التفاھم مما ینجر عن ذلك حدث خالفات حول المفاھیم وجھات النظ

 و القضایا السیاسیة المختلفة .

و ھناك من فسر الخالفات بالمیل إلى العنف حیث یمثل الناتج التلقائي و الحتمي         

ط الذي ینشأ عن الصدمة الناتجة عن الخذالن في اآلمال و التطلعات للشعور باإلحبا

  )3(الشخصیة لألطراف المختلفة.

  :لوجیةاإلیدیواب ــــــ األسب2

یستمد المدخل اإلیدیولوجي دعامتھ الفكریة من المنطلقات اإلیدیولوجیة من      

حاد یتحول الى تناقض یصعب حلھ  خالفيالماركسیة باعتبار أن منھجھا في صمیمھ منھاج 

من جانب و إثبات  طرفو برھنة قوة  ھذا المدخل إثبات یھدف الىو ، بالطرق السلمیة

  )4(خطورة الخالفات ذات المسببات اإلیدیولوجیة من جانب أخر 

  

  .226.ص. المرجع نفسھ) 1(

York .1993. P  , Newconcepts.Analystical research agenda for “political Drukman (2) Daniel 

.28. 

.p.30.  Ibid(3) 

        . .p.35 Ibid(4) 
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من ھذا المنطلق فإن حدوث الخالفات السیاسیة طبقا لھذا المدخل یترتب عن تناقض          

الرؤى اإلیدیولوجیة و النتائج المرتبطة بھ و التي تؤدي إلى صعوبة حل ھذه  تعارضو 

ر صعوبة عندما یتعلق الموقف بصراع المصالح المرتبطة بتشعب الخالفات، و یزداد األم

الخالفات األیدیولوجیة، بین طرف أو عدة أطراف حیث یضفي على البعد األیدیولوجي 

  )2(وضعا خاصا على الخالف ،بالتالي یصعب على طرفیھ أو أحد أطرافھ التحكم فیھ

باإلضافة إلى ھذا فإن دعاة ھذا المدخل یخلصون إلى أن أي نظریة معاصرة مفسرة   

ألسباب الخالفات السیاسیة و الصدامات،و الصراع یجب أن تستند أدواتھا إلى فكرة 

الخالفات التي لھا في الغالب عوامل أیدیولوجیة ، و منھا یمكن االنطالق إلى كافة أبعاد 

            لسیاسیة  بین مختلف األطراف أو الفرق و الجماعات التحلیل لظاھرة الخالفات ا

  ).3(المنظمات السیاسیة  أو

  :المصلحیةع ـــــ الدواف3

في إطار تفسیر دوافع الخالفات السیاسیة یستعمل مدخل المصلحة الذي یرى          

ل ؤوین و مصلحتین فقط مصلحة الفرد المسأصحابھ أن دافع المصلحة یختص في مالحظت

الخاصة الفردیة أو كمواطن عادي ،و من ثمة فإن قواعد  عن أداء واجبھ، و مصلحتھ

تضارب المصالح غالبا ما تكون سببا لتلك المواقف الخالفیة داخل  المنظمات السیاسیة 

  )4(المختلفة .

 

  .123، ص.المرجع السابق الذكر)د عبد الرزاق الصافي، 1(

.p. 22. .op .citDrukman (1)Daniel  

.p .435.op .cit   Michael’s stole –(2) George Lopez  

, p.438.Ibid(3)   

..p. 23 .op .citDrukman 4)Daniel (  
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في جوھره إنما یدور حول  لمصلحياأن الدافع  نا اإلشارة إلىنمن ھذا المنطلق یمك    

اإلجابة عن تساؤل حول كیفیة و إمكانیة قیام طرف ما بواجباتھ كما ینبغي في الوقت الذي 

و ما ھ یشیر إلى تناقض بین واجب الفرد یؤثر فیھ ذلك بشكل سلبي على مصالحھ أي أن

  )1( ة .المیول الذاتي من جھة  ثانیو  الوالء المصلحة و  لك بینیتعین القیام بھ،و كذا

مما یزید من أھمیة ھذا المدخل ھو ارتباطھ بمفھوم االلتزام األخالقي للفرد  و       

تیة إلى استعمال القوة و النفوذ كمواطن مع المصلحة العامة لبیئتھ،حیث قد تدفع الرغبة الذا

في تحقیق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة دون  و المنصب و مختلف العوامل

   )2( إلى الوازع  األخالقي أو الدینياالحتكام 

 لآلخرین علىالخالفات ذات الطابع ألمصلحي المفضلة للذات أو النفس  كما أن        

و الخالفات بمعنى انھ في الغالبیة تكون مفضلة للمصلحة الخاصة على المصلحة  العامة 

یسمح بحل واحد ا موقف من أطراف الخالف ة غالبا ما تحدث عندما یتبني طرف یالمصلح

 في سبیل إشباع حاجاتھم یحدث أن یعتقد طرف الموقف الخالفي أو أنھلمواجھة حاجاتھم و

التضحیة بمصالح اآلخرین. و ھكذا تحدث ھذه الخالفات ذات األسس المتداخلة حول  یجب 

ضوعات إجرائیة كأسلوب حل )،أو موالخقضایا موضوعیة (النقود ،الموارد الطبیعیة .....

أو حول موضوعات نفسیة( مدركات أو تطورات العدالة،الرغبة في  النزاع

المشاركة،االحترام...)، و یزداد األمر تعقدا عندما تكون مصالح أو مكاسب شخص ما 

  )3(نسبیة لخسائر شخص آخر 

 

  

  

.p. 28. .op .citDrukman (1) Daniel   

.p.30. Ibid(2) 

New York: pinking ,Getting toys: Negation agreement outhunt giving rn U(3)Fisher 

books,1983, P.19. 



51 
 

 اعیة:ـــــــاب االجتمـــــــــ األسب4

یعد الجانب االجتماعي أھم المقتربات النظریة في دراسة ظاھرة الخالفات السیاسیة   

و قد ركز  ھذا المدخل في  في مختلف مستویاتھا، سواء المتعلقة باألفراد أو الجماعات ،

مراحلھ األولى على المقتربات المتعلقة بتحلیل الصراع الطبقي، و على نظریات التطور 

دیة لیشمل بدوره المتغیرات مجمل األوضاع االجتماعیة و االقتصااالجتماعي ،و على 

األصول والقیم،والمتنوعة التي تمثل روافد الظاھرة في جذورھا المتعددة ،كاإلدراك ،

  . )1( العرقیة  واإلیدیولوجیة والثقافیة یوجھ عام

أما فیما یتعلق باإلدراك كسبب من أسباب  الخالفات السیاسیة فإن الفرضیة الرئیسیة   

للمدخل االجتماعي تقوم على االعتراف بالدور المحوري لإلدراك في نشوب خالفات 

م و كذا المدركات حسب أھمیة لفھذات طابع أو جذور اجتماعیة ،و كذا سبل ا سیاسیة 

من  حول طرق تحقیق األھداف المشتركةدرجتھا حیث أن االختالفات بین الذات و اآلخرین 

ھنا كان االرتباط وثیقا بین نوع الخالف و اإلدراك لألھداف و األسالیب التي التي تتخذ من 

یھا نوع من اجل الوصول إلى المبتغى والھدف مما یزید في احتمال اتخاذ طرق یكون ف

  )2(أنواع الخالفات .

إضافة إلى اإلدراك، فإن المدخل االجتماعي یوجھ النظر أیضا إلى،المسببات     

التداخل الحاصل في القضایا و المواقف األكثر ارتباطا بالجانب  إلى االقتصادیة أي

 االقتصادي و التي نظرا إلى طابعھ الخاص و الذي یرتبط أكثر بالمصالح االقتصادیة

 وجود قنوات عادلة لتوزیع ضوء   على  بالربح أو الخسارة تتمیز   التي غالبا ما و  المادیة

  و توصیل الموارد . 

  

.p .27. .op. citDrukman (1) Daniel  

.p.12.op .cit ,Sandol (2) Denis john  



52 
 

 تى أي مورد قد یوجد في المجتمع، ح وو القانونیة الثقافیة، و االقتصادیةوبكافة أنواعھا،   

تكون مرغوبة من طرف الجمیع. كما أن  الخالفات االجتماعیة عادة ما تتسبب فیھا  في 

 رقیة، الطبقات االجتماعیة الفرق مصادر متعددة و خاصة في إطار عضویة الجماعات،الع

 أكثر بالفوارق  جتماعیة المتمیزالتي غالبا ما  تكون للعالقات اال) 1(الجماعات الدینیة 

االختالفات الناجمة عن االنتماء العرقي كاألصل و االنتماء إلى طبقة اجتماعیة معینة أو 

و غیرھا من ع دائم آو مؤقت مع الفرق األخرى.االنتماء إلى فرقة آو جماعة تكون في صرا

 .)1(الجماعات المتشابھة

فنجد أن القیم في ھذا المقام التي  الخالفات السیاسیة ذات المسببات االجتماعیة ، اما      

لب ،المتعلقة بالوضع أو المكانة یمكن إعطاء مفھومھا كالتالي إنھ نضال حول القیم أو المطا

أو قوة الموارد النادرة و التي تكون ھدف أطراف الخالف و التي قد تؤدي إلى إزالة 

  )2(المنافسین أو التخلص منھم، أو حتى كسب و تحقیق قیم مرغوبة أخرى 

أما البعد األنثروبولوجي و الذي یھتم بعلم اإلنسان و حقیقتھ و ما یمثلھ من تطورات   

و تفاعالت بین األجناس و األعراف البشریة،إنما یشكل بدوره أحد األبعاد و المسببات  

الھامة للخالفات السیاسیة من المنظور االجتماعي ،حیث یفسر الخالف على أنھ عملیة 

و متعددة األبعاد تنشط محتویات عدیدة مختلفة ،و لھا العدید من النتائج على اجتماعیة معقدة 

أن  )Laura Nader" )3مختلف المستویات و في تفسیر ھذه الرؤیة ترى"لورا نادر" "

الخالفات و الصدمات یمثالن جزءا ھاما من حقیقة الكیان اإلنساني و تطوره و كذا القدرة 

   مختلف مراحل التطور.الكیفیة لإلنسان و سلوكھ حسب 

  

.p.21.op .cit john .Sandol . (1) Denis 

. . p .65op .cit,(2)Laura Nader  

  .p.70. Ibid(3) 
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اإلمكان إغفال البعد االنتروبولوجي في دراسة العالقات بكما ترى أیضا أنھ لیس            

باعتباره لیس نوعا االجتماعیة ،حیث أن فھمھا یتطلب دائما ربطھا بالسلوك العدواني 

سلوكیا، بقدر ما ھو تعبیر عن موقف ناتج عن عدم التوافق في المصالح و القیم.و بالعدید 

 Associative Aspects.و ما یتعلق بعناصر االجتماع و االتحاد  من الخصائص و السمات
في نضام القیم،و كذا األبنیة و الھیاكل الوظیفیة عن طریق آلیات  التناقض) 1(

  االتصال،األبنیة،الحل،و غیرھا من الخصائص.

و ھناك من الباحثین من ذھب إلى محاولة الربط بین الجانب اإلیدیولوجي و الكیفیة         

التي تكون فیھا الخالفات السیاسیة سببا عن طریق االستدالل  بالمتغیر االجتماعي.  حیث 

تائج المترتبة عنھ و التي تجعل من أنھ یشیر إلى التناقض في الرؤى اإلیدیولوجیة و الن

  ) 2(تسویة الخالفات أمر في غایة الصعوبة 

من جھة ھناك االلتزام الموضوعي اإلیدیولوجي في مختلف أنواع الخالف السیاسیة                  

عادة من رؤى  اإلیدیولوجیاتخاصة التضارب بین المصالح و القیم باعتبار أن ما تمثلھ 

و الوسائل،كما أن ھناك بعض األبعاد النفسیة و الذھنیة و اإلدراكیة المرتبطة محددة للغایات 

  ) 3(بالخالفات اإلیدیولوجیة األمر الذي یؤدي إلى تعقید تلك الخالفات و تطورھا.

من ھنا اعتبرت األسباب االجتماعیة بعناصرھا المختلفة ال یجعل فقط إمكانیة               

و متكاملة عن ظاھرة الخالفات السیاسیة و كذا مستویاتھا ، بل التوصل إلى رؤیة شاملة 

"بین drelinأیضا ییسر من سبل تحلیلھا و محاولة حل ھذه الظاھرة من خالل فك االرتباط"

أو متغیراتھا االجتماعیة المختلفة و القیمة و الثقافیة و اإلیدیولوجیة ،و بین  مكوناتھا

  )4( ات السیاسیة.المصلحة أو المصالح المتضمنة للخالف

 

.p .29.op.cit ,Daniel Drukman  )(1 

p .31., Ibid   (2)  

  .125، ص.المرجع السابق الذكر)د عبد الرزاق الصافي، 3(

  .130، ص.المرجع نفس  )4( 
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  العالئقیة  األسباب  - 5 -

تنشأ ھذه الخالفات بسبب وجود انفعاالت سلبیة قویة ،سواء نتجت لوجود صور   

معینة،أو لسوء االتصاالت أو انعدامھا ،أو لتكرار أنماط سلوكیة سلبیة و غالبا ما نمطیة 

یؤدي ھذه الخالفات إلى إعطاء طابع معین لنقص أو عدم االتفاق،و ذلك بسبب اختالف 

غالبا ما تؤدي إلى تطور یؤدي إلى  األھداف المتبادلة،و لھذا فالخالفات العالئقیة

  )1(صراعات.

  اتیة:ــــمعلومال األسباب -6 ـ

تحدث ھذه الخالفات عندما تفتقد األطراف المعلومات الكافیة و العقل الحكیم، أو    

ختالف في تفسیرھا أو عند ما یصل زویدھم بمعلومات غیر صحیحة أو لالعندما یتم ت

األفراد إلى تقییمات مختلفة بصورة جذریة لنفس المعلومات،و ھنا تجب اإلشارة إلى حدوث 

  . )2(التي تسببھا المعلومات المتوفرة عند أطراف الخالف الخالفات 

وسواء كانت المعلومات غیر كافیة أو مغلوطة أو سیئ فھمھا بالتالي تلعب الوفرة في المعلومات         

  و نوعیتھا الدور األھم في تحدید العالقة بین طرف و أخر. كما یمكن أن  ال تكون ضروریة الحدوث

ألنھا تقع نتیجة سوء االتصاالت أو انعدامھا بین أطراف الخالف كما أن البعض األخر منھا قد تكون 

حقیقة و قویة بسبب أن المعلومات أو اإلجراءات التي استخدمھا األفراد في جمعھا قد تكون غیر 

كیفیة  إلى اإلضافةبیمتلك المعلومة  من خالل  من ةالمعلوماتی اتیكون مصدر الخالف التالي )3(متوافقة

ھا كما یمكن أن یكمن الخالف في كیفیة التوظیف لتلك المعلومات  التي ینشا الحصول علی أوالوصول 

  حولھا الصراع و التصادم .

 

” San mediation process: practical strategies for resolving conflicts. «TheMoor, (1)Tomas  

Francisco, jossy- bass, 1986, p. 35. 

p .40., Ibid(2) 

p .43., Ibid(2)  
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   :طبیــــــــعة الخــــــالفات السیـــــــاسیة

  : وجیةدیولیاإلابع ـــــــالط 1)

 إذا كانت الخالفات السیاسیة لھا سمات و خصائص و أنواع و كذا مسببات   

االجتماعیة            العالقاتلیومیة وكذا في الطبیعة اإلنسانیة و الحیاة ا ةموجود أنھاباإلضافة إلى 

و العالقات اإلنسانیة ، تلك الخالفات التي تقوم على عدم توافق  في المنافع و كذا المصالح  

المختلفة و عدم المتفقة ألطراف الصراع و التي لكي تتحقق ال بد أن تنخفض منفعة الطرف 

ا و اتجاه معینا .أي أن األخر.بالتالي فإن الخالفات السیاسیة لطالما تأخذ طابعا معین

الخالفات السیاسیة تتخذ طابع معین حسب جوھر الخالف و أسبابھ ، أي أن نوعیة الخالف 

أو طبیعتھا تكون نتیجة لالختالفات الحاصلة على المستوى االجتماعي  أو ألقیمي 

  أو  حتى ألعالئقي  . األیدیولوجي

    متضمنة لدوافع عدم االتفاق إن الخالفات السیاسیة في طابعھا اإلیدیولوجي تكون 

     و االختالف و تكون أسبابھا نابعة من قناعات األفراد و اتجاھاتھم المختلفة في المبادئ 

حیث یسعي كل طرف لتحقیق أھدافھ على   . )1(و القیم و كذا نمط العالقة بین المختلفین

الغایات ذات الطابع و من حیث الوسائل  حساب الطرف األخر أو ھذه العالقة التبادلیة

  )2( .لقیمي حیث تكون الخالفات أو نقص  أو  انعدام التفاھم واالتفاق  بینھم ولوجي أو ااإلیدی

بالتالي فان ھذه الخالفات المكونة للحقل السیاسي فإنھا ذو مذھبیة و اتجاھات حاملة   

توجھ مختلف  لمبادئ ادیولوجیة معینة  حیث في الكثیر من الحاالت تكون ذات مرجعیة آو

  احدوث خالفات أو صراعات انطالقإلى  عن ذلك الذي یحملھ الطرف الثاني . ھذا ما یؤدي

 

p ,37., op .cit(1)Abu Nimr , 

.p ,72. op ,cit.  oor(2)Tomas .M  
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 و تباین نظرا الختالف األعراق  بالتالي ھناك اختالف المصلحياإلیدیولوجي من العامل 

ھذه الخالفات تكون وفق )1(األحزاب و الطوائف فیما بینھا ذات اتجاھات مختلفة متصادمة

 أطر التعایش المشترك و التناغم المتبادل و المشاركة الحقیقیة في إرادة األفراد أو الجماعة

لھا تفاعل عالقاتي بین عناصر و مكونات  من ھذا الجانب فإن الخالفات إذا كانو       

في المجتمع أو التنظیم و كذا العالقات اإلنسانیة  فإنھا  تختلف  باختالف نمط ،موجودة 

فداخل التنظیم الواحد توجد فئات و طبقات  . )2(التفاعل و العالقة و كذا القیم و االتجاھات .

     متباینة الخصوصیات و الممتلكات و تتبني العالقات التي قد تتناقض وفقا الختالف القیم 

  )3(االتجاھات الفكریة لألفراد،فیختلف الطابع باختالف نوعیة القیم و المبادئ

كما أن ظاھرة الخالفات الفئویة، عفویة كانت أو منظمة وقتیة أو مستدیمة، معقدة أو          

        بسیطة، حیث یتنوع طابع الخالف، بتنوع جوھرھا و مرتكز، و كذا اختالف أطرافھا

  )4(و أدواتھا.

كما أن الطابع اإلیدیولوجي للخالفات السیاسیة لھ مسببات و منطلقات و منابع فكریة   

تكون غیر متفقة مع أطراف الخالف عادة،بالتالي فإن الخالفات السیاسیة وفقا لھذا الطابع 

على تصرف أو أداء  و غالبا ما تضفي )5(تكون وفق اختالف الرؤى أو تناقضھا فكریا

 ذلك الخالف الذي یؤدي إلى صراع أو صدام القیم و التوجھات . األفراد الحاملین لھ 

  

.p .66..op .cit Daniel Drukman  (1) 

  .32.ص، المرجع السابق الذكر)عباس رشدي ألعماري،2(

London : sage publications   Bringing conflict .out from belied .  unek ,TBraid  Jean(3)

,1968,p.180. 

.p ,185. Ibid )4( 

,p ,68. .op ,cit Daniel Drukman  (5) ) 
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 افي:ـــــابع الثقـــــــ) الط2

ثقافیة أي  تعد الخالفات السیاسیة في الحقل الثقافي انعكاسا للتشكیلة السوسیو    

التفاعل بین الجانب الثقافي داخل المجتمع و األنظمة  السیاسیة المختلفة ،حیث تتخذ 

طابع العادات و الثقافات و القیم المختلفة داخل التركیبة االجتماعیة الخالفات السیاسیة  

الواحدة،و كذا التفاعل المنفعل لألفراد داخلھ على اختالف ثقافاتھم . فالخالفات المرتبطة 

بالقیم الثقافیة لألفراد،و تسببھا المعتقدات أو النظم العقائدیة المتصورة أو العقلیة ،من ھنا 

سیاسیة تحدث  في حالة من عدم التوافق واختالف التركیبة و التنشئة الثقافیة فان الخالفات ال

  ) 1(و السیاسیة

أي في حالة اكتساب اإلفراد لثقافة مختلفة في التوجھ و المیل و حتى المبادئ و لما        

كانت القیم الثقافیة عبارة عن قناعات و معتقدات یستعملھا األفراد إلعطاء معني 

فالقیم الثقافیة تصبح محل صواب أو خطأ،عادل أو ظالم.شرح ما ھو جید أو سلبي لحیاتھم،ت

عندما یحاول أحد أطراف الخالف السیاسي فرض ثقافة معینة أو رفض ثقافة  خالفات

  )2(األخر أو عندما یدعوا إلى إتباع نظام قیمي ثقافي یختلف مع ثقافة األخر

قافي یعتبر من أھم أنواع الخالفات نظرا ألنھا من ھنا فإن الخالفات ذات الطابع الث       

تربط بین حجم الخالفات السیاسیة و السلوك المرتبط بالمبادئ الثقافیة،لذا یكون الدمج بین 

              القیم و المصالح و العمل المشترك على اكتشاف االختالفات ذات الطابع الثقافي

 )3(و اإلیدیولوجي

الطبیعة الثقافیة اثر وجود انفعاالت سلبیة قویة بین األفراد     تنشأ الخالفات ذات     

 و األطراف سواء كانت نتیجة لوجود صور نمطیة معینة تعكس التعدد الثقافي لألفراد داخل

  

.p.5. .cit , op(1)Abu Nimr  

hodology of peaceful  peaceful research possible, on the met  ohn galting,J(2)

: Eiders . Copenhagen, 1975, p. 234. Denmark,Education and action rchresea 
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التنظیم أو الجماعة ،و یكون ذلك بسبب سوء االتصاالت أو فقرھا بین األفراد و من ثمة 

تكون سلوك سلبیة، و غالبا ما تؤدي ھذه االختالفات إلى خالفات غیر واقعیة أو غیر 

تحدث عندما تتوافر الظروف المناسبة لذلك و التي تكون في ضروریة ألنھ من الممكن أن 

الغالب ظروف موضوعیة ناتجة عن االتجاه الثقافي المتصادم  أو المتفاھم المحدود و كذا 

قصور األھداف المتبادلة و لذا فإن الخالفات الثقافیة غالبا ما تؤدي إلى تأجج الخالف في 

  )1(بعض األحیان

الثقافي غالبا ما تكون تنافس أو صدام بین طرف أو أكثر فالخالفات ذات الطابع   

و محاولة كل طرف لتحقیق ،و التركیبة االجتماعیة المختلفة ،و العادات ،ذوي الثقافات 

و قیمھ و ھي طبیعة في حیاة المجتمعات سواء ،أغراضھ و أھدافھ التي ال تخلوا من مبادئھ 

طبیعة اإلنسانیة  تتمیز بحب الذات و محولة أن ال إلىكان علنا أو سرا أو خفیا و بالنظر 

و منافع  ،حتى و لو كان ذلك عن طریق التعدي على مصالح ،تحقیق المصالح الشخصیة

  )2(اآلخرین 

و غالبا ما یدمج االختالف في الثقافة مع مواضع ومفاھیم أخرى مثل العالقات   

والتي ،یق مصالحھم الضیقة الفردیة التي غالبا ما تحدث و تنجم عن المحولة األفراد لتحق

تكون متعارضة في الغالب مع مصالح اآلخرین أو مكاسب األشخاص التي تقوم على 

.طرف یقوم خسارة شخص أخر و ھي الذي عادة ما یشار إلیھ بالمكسب الخسارة أي مكسب

الناتج االیجابي أو الدافع المختلط وھي الدوافع التي تكون لھا  ،على خسارة الطرف األخر

    لمیوالت كانت لھ تنشئة سیاسیة قد تتصادم مع ا إذارراتھا و دوافعھا فالطرف السیاسي مب

  )3(.و المبادین  الثقافیة 

  

 1993،الكویت ،جامعة الكویت،1،ج،موسوعة العلوم السیاسیة آخرونصبري مقلد و  إسماعیل)محمد محمود ربیع ،1(

 .636،ص.1994

 .638،ص.المرجع نفسھ)2(

.p .68. op .cita, Nimr(3)Abu  
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 بأن الخالفات ذات الطابع ألمصلحي إلى االختالف أو االضطرابو ھناك من یرى   

المفضلة للذات أو النفس و لآلخرین ،و الخالفات المصلحة  الناتجة عن عملیة تفضیل الذات

غالبا ما تحدث عندما یتبني طرف أو أكثر من أطرافھ موقفا یسمح بحل واحد لمواجھة 

حاجاتھم،ففي سبیل إشباع حاجاتھم یحدث أن یعتقد طرف الموقف الخالفي أو أنھ یجب 

األسس المتداخلة حول قضایا  و ھكذا تحدث ھذه الخالفات ذات التضحیة بمصالح اآلخرین

موضوعیة (النقود ،الموارد الطبیعیة .....) أو موضوعات إجرائیة كأسلوب حل النزاع  أو 

و الرغبة في المشاركة  حول موضوعات نفسیة     ( مدركات أو تطورات العدالة

واالحترام...)  و یزداد األمر تعقدا عندما تكون مصالح أو مكاسب شخص ما ،نسبیة 

  )1(ائر شخص آخر لخس

  ي:ـــــوي الھیكلــــــابع البنیـــــلطا -3-

حیث یجد ھذا النوع من الخالفات ھذا الطابع بسبب القھر في العالقات اإلنسانیة       

و من ثمة فإنھا تتعلق تأثیر تلك األبنیة و الھیاكل االجتماعیة علي الصدمات و دور الصدام 

كون نماذج ھذه الخالفات تشكلھا قوى حاجة عن األفراد في التأثیر المتبادل و غالبا ما ت

حیث أن القیود الجغرافیة األبنیة التنظیمیة الوقت و ما شابھ ذلك من متغیرات غالبا ما تدفع 

أو تمھد لسلوك فیھ الكثیر من الخالف،فإن تأثیر تلك القوى تختلف من مجتمع إلى أخر لبنیة 

في المجتمع ذو األبنیة أو الھیاكل الفضفاضة الواسعة  مثال )2(أو ھیكل وطبیعة المجتمع نفسھ

 غیر المحددة فإن في المجتمع ذو األبنیة المغلقة بالتالي یكون التأثیر مغلق.

 

 

  

p.19.  , cit.oprn ,U(1)Fisher  

p.33.,Ibid (2) 
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  الفصل الثاني:

  

" التیـــــار الثـــوري في الحركة الوطنیـــــة 
  الجزائــــریة"

  

  : وتناولت فیھ                                         

  
  . االستقاللي  وريــــار الثــــــ نشأة التی

  .االستقاللي  ار الثوريـــافیة للتیـــــابع الفكریة و الثقــــــ المن

  .االستقاللي  وريـــــار الثــــلتیالمبادئ العامة  ل ـ 
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بعد فشل المقاومة الشعبیة التي نابت عنھا المقاومة السیاسیة التي عبرت عن إحیاء        

الوطنیة الجزائریة المعبرة عن نفسھا  بمنھج نضالي جدید  و الذي عرف بالنضال السیاسي 

الوطني تحت لواء التیار الثوري االستقاللي ، الذي نشا في المھجر وسط مغتربي شمال 

  إفریقیا .

           في البدایة كان یسمى " نجم شمال إفریقیا " و الذي یعترف لھ معظم الباحثین      

و المؤرخین السیاسیین انھ باعث الروح الوطنیة و موقد النزعة االستقاللیة التي حركت 

الحركة الوطنیة الجزائریة ، كان للتیار الثوري روح استقاللیة فقد قضى حیاتھ النضالیة بین 

و الوطن ، بین السر و العلن ، تحت عدة تسمیات و شعارات لكن المبدأ و الھدف  المھجر

واحد وھو المطالبة باستقالل الجزائر بالطرق الثوریة  حیث عمل بتسمیات مختلفة 

  لتنظیماتھ السیاسیة من اجل االبتعاد عن الرقابة و المتابعة من طرف السلطات الفرنسیة .

حت اسم " نجم شمال إفریقیا " كانت بدایة النضال السیاسي للتیار الثوري االستقاللي ت    

م في باریس عن طریق العمال المھاجرین الجزائریین 1926جوان 26في  انشأي والذ

بعد احتكاكھم بالنقابات العمالیة واألحزاب السیاسیة في المھجر . لكن  ة،التونسیین و المغارب

ت اسم " حزب رف السلطات الفرنسیة ، قام قادة الحزب بإعادة تشكیلھ تحبعد حلھ من ط

  م .1937مارس 11لك في الشعب الجزائري " و ذ

تحوالت السیاسیة التي عرفھا التیار الثوري االستقاللي مع اجتماع لكن مع بدایة ال       

"حركة  م بقیادة مصالي الحاج أصبح الحزب یسمى1946اللجنة المركزیة في أكتوبر 

انتصار الحریات الدیمقراطیة " الذي یعمل بطریقة شرعیة في حین تقرر إنشاء المنظمة 

الخاصة التي تعمل على التحضیر الفعلي للثورة ،الى غایة إنشاء  جبھة التحریر الوطني 

م و التي كان إنشاؤھا بمثابة نقطة التحول في المسار النضالي للتیار الثوري 1954سنة 

 .   االستقاللي 
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    وتطوره:  االستقاللي وريــــار الثــــأة التیــــ نش

    المرموقة سیاسیا  األحزاب السیاسیةیعتبر التیار الثوري االستقاللي الجزائري،من   

و وطنیا ،و ذلك نظرا للمواقف الثوریة و المعارك السیاسیة  التي خاضھا أعضاء ھذا 

  زب،ضد الوجود الفرنسي في الجزائرالح

وعبر مساره النضالي جاء ھذا الحزب تحت ثالث تسمیات مختلفة،حیث كلما قامت         

السلطات االستعماریة بقرار الحل في حقھ،أضطر قادة الحزب إلى تغییر أسم الحزب في 

كل مرة و ذلك للسریة من جھة،و للحفاظ على البنیة األساسیة لمبادئھ السیاسیة و مطالبھ في 

  ن جھة أخرى.م مختلف المجاالت

ستقاللي" نظرا إلى مبادئھ العامة و مطالبھ الو لقد سمي " التیار الثوري ا  

الثوریة،و كذا الدفاع السیاسیة،حیث كان لھ ھدفان، تحقیق االستقالل التام و الكامل بالوسائل 

الشعب الجزائري، حیث ناضل من أجل"استعادة األراضي عن مصالح ومساعي 

 )1(ئر على استقاللھا التام، و إنشاء جیش وطني جزائري."،و حصول الجزاالمغتصبة

  :ر، تجدر اإلشارة إلى أنھ كان یضمإلى النضال السیاسي لھذا التیا وبالعودة  

حزب نجم شمال إفریقیا، حزب نجم شمال إفریقیا المجید، حزب الشعب الجزائري،و حركة 

ل الزمني  للنضال السیاسي الجدو جاء ھذا الترتیب وفقو انتصار الحریات الدیمقراطیة،

أن تم حل نجم شمال فریفیا ،ظھرت مقاومة التیار السیاسي تحت تسمیة حزب  بعدحیث 

 الشعب الجزائري،و الذي تحول اسمھ إلى حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة.

 

  

(1) Charles- Robert Ageron, histoire de l’Algérie contemporaire.paris : p .u.f 1979.p.350. 
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  :اإفریقیال ــــم شمــــزب نجــــ ح1

       م في باریس 1926جوان عام  15تأسس حزب نجم شمال إفریقیا بصفة رسمیة في 
و تضمن إعالن التأسیس على أنھ جمعیة تھدف إلى مساعدة مسلمي شمال إفریقیا على 

كان النجم یقوم )1(الحیاة في فرنسا،و توحید العمال مع كل الطبقات و الشعوب المضطھدة
  ،و تتمثل ھذه األسس في : إلدارة نشاطھ على أسس واضحة

ة العلیا و األساسیة لھ و ھي صاحبة قد اجتماعاتھا سریا،و تعتبر الھیئتع مة :ـ الجمعیة العا1

  السیادة

كانت  التياللجنة التنفیذیة  و التي تعتبر بمثابة اللجنة المركزیة،ھي  ـ اللجنة اإلداریة: 2

  في الغالب خمسة و عشرین عضوا. تضم

الناحیة النظریة كان و من  )2(ـ المكتب التنفیذي: و یتكون من خمسة إلى ستة أعضاء 3

رئیس الحزب ھو الشاذلي خیر الدین من تونس،أما من الناحیة العملیة كان الحاج علي عبد 

بیبة ألجاللي أمین القادر ھو الرئیس الحقیقي للحزب ،و مصالي الحاج كان األمین العام و ش

م تولي مصالي الحاج رئاسة النجم ،ما أعطاه قوة دفع جدیدة كما  1927وفي سنة ) 3(المال.

كما أن الثابت ھو أن نجم شمال إفریقیا ولد من رحم   )4( عرف بقدرتھ التنظیمیة الكبیرة

ائر  الجزالحزب الشیوعي الفرنسي الذي كان منذ إنشائھ یؤید المطالب المنادیة باستقالل 

نجم شمال إفریقیا تطبیق سیاسة استمالة الجماھیر الشعبیة  وكان انذاك المطلوب من مؤسسي

    . )5(الخارجي أي شعوب المستعمرات الفرنسیة األخرى أوعلى المستوى الداخلي  سواء

    

 .36،ص.1982ة الوطنیة للنشر، ،الشركالجزائر: ،1939ـ  1919،الحركة االستقاللیة في الجزائر بین الحربین  قنانجمال ) 1(

 ص..1992،اإلسالمي.بیروت  ،دار الغرب ،الجزء الثالث ،4، ط1945ـ 1930الحركة الوطنیة الجزائریة سعد هللا ،أبو القاسم  )2(

120.  

  .288،ص.،المرجع السابق الذكر بوحوش ،عمار ) 3(

  31.ص.،المرجع السابق الذكر، الصراع السیاسي على نھج الثورة الجزائریة العسليبسام ) 4(

  .30م ، ص.  1997فیفري  09من االثنین إلى األحد  123،العدد  مجلة رسالة األطلسبلعید " تاریخ الجزائر الحدیث " رابح   )5(
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  : اسيـــــــھ السیـامجــــــبھ و برنـــالــ مط

  الب :ــــــأـ المط

  اإلجراءات االستثنائیة .ـ اإللغاء الفوري لقانون األھالي البغیض و جمیع 1

ـ العفو عن جمیع المساجین و المقیمین تحت الرقابة الخاصة، والمنفیین بسبب مخالفة 2

  قانون األھالي.

  ـ حریة الصحافة و الجمعیات االجتماعیة و الحقوق السیاسیة النقابیة.3

منتخب ـ تعویض المندوبیات المالیة المنتخبة باالقتراع المحدود ، ببرلمان وطني 4

  باالقتراع العام.

  ـ حریة السفر المطلقة إلي فرنسا و الخارج.5

ـ إلغاء البلدیات المختلطة و األقالیم العسكریة و تعویضھا بجمعیات بلدیة منتخبة باالقتراع 6

  العام.

ـ وصول جمیع الجزائریین إلي الوظائف العامة بال تمییز ، و تطبیق مبدأ المساواة في 7

  مقابل.الوظیفة و كذا ال

التعلیم في مختلف مستویاتھ و إنشاء مدراس  جباري للغة العربیة و الدخول إلىـ التعلیم اإل8
ا. ً   عربیة جدیدة ، تحریر جمیع الوثائق الرسمیة باللغتین مع

ـ تطبیق القوانین االجتماعیة و العمالیة ، الحق في االستفادة من مساعدة البطالة للعائالت 9

ه المطالب ولدتھا الظروف فالمالحظ أن ھذ)1(من المنح العائلیة. الجزائریة في الجزائر

  االجتماعیة ، واالقتصادیة و االجتماعیة السائدة في تلك الفترة في الجزائر 

  

ئریة ، ترجمة : صادق  عاري و مصطفى الجزاائد الوطنیة رم  1974م  1898مصالي الحاج ،بنیامین سطورا  )1(
  .66ص.م ، 1999، دار القصبة للنشر، ماضي 
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   اسي :ــــــامج السیـــــــب ـ البرن

  ـ االستقالل التام للجزائر.1

  ـ االنسحاب التام لقوات االحتالل.2

ـ تكوین جیش وطني و حكومة وطنیة ثوریة ، و كذا جمعیة تأسیسیة منتخبة باالقتراع 3
  العام.

منتخبین في جمیع ـ االقتراع العام في كل المستویات ، حق جمیع السكان أن یكونوا   
  الجمعیات .

  ـ اعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة .  

الحصون و الھیاكل الحدیدیة،وـ یسلم للدولة الجزائریة جمیع البنوك و المناجم و السكة 4
  العمومیة التي اغتصبھا الغزاة.

  ـ حجز الممتلكات الكبیرة التي استولى علیھا اإلقطاعیون حلفاء المعمرون.5

  المجاني اإلجباري في جمیع المستویات باللغة العربیة.ـ التعلیم 6

  عن العمل . اإلضراباتـ االعتراف بالحق النقابي و 7

       اآلالتاء بأن یخصص للفالحة قروض بدون فائدة لشرـ المساعدة الفوریة للفالحین 8
  )1'(و البذور و األسمدة

واالجتماعیة و السیاسیة ري أیضا معرفة الجذور التاریخیة من الضرو  باإلضافة إلى انھ  

للحركة الوطنیة الجزائریة بدایة بحال المھاجرین الجزائریین في فرنسا حیث أن الحیاة فیھا 

كانت ال تقل قسوة عن تلك التي فرضت علیھم في الجزائر من ذلك مثال أنھم یساقون 

كن في سنة لوالحدید  والصلب و الفحم  كمناجم كالماشیة الى مختلف الصناعات الثقیلة

،و لكن ھذه )2(متھمة إیاه بالدعوة إلي الثورة  م حلت فرنسا حزب نجم شمال إفریقیا 1929

 أعضاء اللجنة تجدید  تم  حیث م ، 1933المنظمة ظلت تعمل في الخفاء إلي غایة 

  اللجنة كذلك المركزیة

  .67ـ 66،ص.لمرجع نفسھا)1(

  .28.المرجع السابق الذكر ،ص رابح بلعید ،)2(
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م ،تم إعطاء الحزب اسم جدید و ذلك بغیة  االبتعاد عن  1934في سنة بعد ذلك والتنفیذیة ،

لكن  ألقي  " ھو اسم"نجم شمال إفریقیا المجیدالمراقبة  و متابعة السلطات االستعماریة و 

علیھ بالسجن لمدة  ي حكمالقبض على قادتھ في ھذه السنة و علي رأسھم مصالي الحاج الذ

االتحاد  "یسمىأصبح ا اسم الحزب الذي و لم یكن على قادة النجم إال أن یغیرو ستة أشھر

و صاغ لذلك لوائح جدیدة أرسلوھا إلى محافظة شرطة  "الوطني لمسلمي نجم شمال إفریقیا 

  )1( 1937فیفري 27باریس بمذكرة مؤرخة في 

یة للنجم كانت الفروع سواء في فرنسا أو في ولإلشارة فإن القاعدة األساس           

الجزائر،و أصبحت تخضع لتعلیمات المكتب اإلداري،و تقوم بنشاطات محددة كالدعایة 

     وسط العمال و توزیع الجرائد و المناشیر التي یصدرھا الحزب،و كذلك جمع التبرعات

ر التي نشرت أفكاره و عقد االجتماعات الدوریة.و من ثمة تسرب الحزب أكثر إلى الجزائ

  )2( فیھا بشكل سریع جدا.

، وبعد إصدار العفو م  1937في سنة  بعد تولي الجبھة الشعبیة للسلطة في فرنسا 

و حزبھ إلي النشاط وبعد فشل مصالي الحاج في إقناع أعضاء العام عاد مصالي الحاج 

البرلمان الفرنسي.قرر  م بعدم التمثیل النیابي للجزائریین في 1936المؤتمر اإلسالمي عام 

العودة إلى العمل السیاسي في الجزائر بعد خالفاتھ مع الحزب الشیوعي و األحزاب 

كان أول احتكاك للنجم بالجماھیر م  1936في أوت السیاسیة المشاركة في تلك االنتخابات .

بالغا  احیث ألقي خطابا شھیرا تفاعلت معھ الجماھیر،و ترك تأثیربالعاصمة بالملعب البلدي 

،و بعد العمل السیاسي المكثف الذي قام بھ مصالي الحاج في الجزائر خالل ھذه  في نفوسھم

مصالي الحاج قد  أنالسنة ، الذي أزعج كثیرا الحكومة الفرنسیة التي كانت ترى دائما 

  .)3(یكون سببا في یقظة الوعي القومي الجزائري  

  .124.، صكرالمرجع السابق الذ هللا،سعد أبو القاسم  )1(

  .146، ص، نفسھ المرجع )2(

،  2008، لالتصالالمؤسسة الوطنیة :،الجزائر   1938ـ  1898مذكرات مصالي الحاج ،،  ألمعراجي محمد  )3(

  22،ص.
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مصالي الحاج إلي فرنسا ،وجھت لھ اتھامات تراوحت بین اإلخالل بالنظام  بعد عودة        

إلقاء الخطب المحرضة و عدم  طات و المساس بالسیادة الوطنیة العام إلى اإلساءة إلى السل

االمتثال للقوانین الفرنسیة  بالتالي وضع قرار الحل نھایة النجم كھیئة سیاسیة في سنة 

م ، لكن أفكاره التحرریة و مبادئھا بقیت راسخة في قلوب و عقول أعضائھا و لدى 1937

  م .أعلن مصالي الحاج  1937مارس  11ي الكثیر من شرائح الشعب التي احتكت بھاو ف

التیار الثوري  نضالالذي واصل  P.P.Aو رفقائھ إنشاء حزب الشعب الجزائري 

  )1(.السیاسي

  ري:ــــزائــعب الجــــزب الشـــ ح2

 ل إفریقیا إنما ھو عملیة جریئة إن إنشاء حزب سیاسي جدید ،بعد حل نجم شما  

 یح بجمعیة جدیدة ،ضرب من الجنون ار التصرخطیرة،فالبعض كانوا یعتقدون أن قر

بذلك و كان علینا أن نختار االسم الذي ینبغي أن نعطیھ لھ ،لتفادي  اإلثارة ،و لكننا لم نبال

     1937مارس  11الذي أنشئ یوم  و لھذا اخترنا أسم حزب الشعب الجزائري حل جدید

سھ برنامج حزب "نجم بقي نفو لإلشارة فإن البرنامج السیاسي لحزب الشعب الجزائري 

برنامج  إال أن مصالي الحاج أدخل بعض التعدیالت في جزئیات معینة فيشمال إفریقیا 

التجارة ،الفالحة ،اإلسالم لعل الھدف  میثاقا اقتصادیا،و أصبح یركز على حزبھ فقد وضع

          عم التجارد المسلمین الجزائریین و الحصول علىمن ھذا التغییر ھو منافسة جمعیة العلماء 

شارك في حزبھ ،و بذلك یكون لھذا ن و فسح المجال لجمیع الفئات أن تو البورجوازیی

  )2(الحزب قاعدة شعبیة عریقة،و خاصة في الجزائر.

أما من حیث برنامج عملھ السیاسي و كذلك التنظیم، فقد قام بإعادة النظر و مراجعة         

   نیة ، و استعمل الحزب  الجدید ، تصورات  و مخططات مدى  صالبة  ھیاكل الحركة الوط

 ،،الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب في الجزائر اإلصالح،جمعیة العلماء المسلمین و أثرھا على )أحمد الخطیب 1(

 .203،ص.1985

  .300.، صالذكرالسابق  المرجع ،بوحوشعمار  )2(
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جدارتھا ،اللجان اإلقلیمیة بقیت ھي العنصر األساسي و أعطت األھمیة للجان أثبتت 

ناحیة المشاركة السیاسیة لھذا الحزب ، فقد اشترك  أما من و، األحیاءالفرعیة،و خالیا 

       م 1937أعضاؤه ألول مرة في االنتخابات المحلیة و التي جرت في شھر جوان عام 

دافھ و الحصول على األصوات الالزمة  و بدایة من ھذه و لقد فشل الحزب في تحقیق أھ

االنتخابات بدأ خالف مصالي الحاج مع الجبھة الشعبیة و كذلك الحزب الشیوعي باإلضافة 

  زب و حاولت احتواء الحزب لصالحھاإلى صراعھ مع البورجوازیة التي انخرطت في الح

ج ،ال ر الشعار التالي "ال لإلدماأما شعار الحزب الجدید فقد اختار مصالي الحاج و أنصا

   و ذلك بغیة االبتعاد عن الصدمات مع اإلدارة االستعماریة "لالنفصال ،ولكن نعم للتحرر

و بلغ صراع مصالي الحاج مع الحزب الشیوعي الجزائري  و لكن اجبر على وقوع فیھا

الحزب م علم مصالي الحاج أن  10/7/1937، ففي یوم 1937أوجھ في شھر جویلیة 

       جویلیة  14ركون في احتفاالت الشیوعي الجزائري ،و أحزاب الجبھة الشعبیة ،سیشا

  .)1(ون احتفاال كبیرا لھذه المناسبةمو ینظ

و بسرعة قرر مصالي الحاج تنظیم مظاھرة أخرى، یقودھا حزب الشعب الجزائري ففي 

سان لقد كان ترسیخ مدة قصیرة استطاع الحصول على العلم الجزائري من زوجتھ یتلم

الوطنیة الجزائریة عبر مبدأ االستقالل ، و تأسیس البرلمان الجزائري ،و كذا إعطاء دفع 

قوي للحزب و تنظیم الشعب الجزائري و تاطیره ،من بین أھم االنجازات السیاسیة التي 

     عكف علي تحقیقھا ،"مع أن مصالي الحاج قد تخلي ظاھریا عن مطلب االستقالل الكامل

  )2(و أصبح یصرح فشل الكلمات التالیة:"ال لإلدماج ،ال لالنفصال ،نعم للتحرر"

الحرب العالمیة الثانیة ،سیطر الخوف على  بدایةم ، مع  1939و خالل صیف سنة 

الفرنسیین ،و قضوا على حركة حزب الشعب الجزائري تماما على األقل باسم القانون ،ففي 

  فیھ  یمجدنشرت مقاال   ألنھا  "األمة "جریدة  س ضد في باری جویلیة اتخذت إجراءات 

  

  .301ص .المرجع السابق الذكر ،عمار ، ) بوحوش1(

  .157،ص . المرجع السابق الذكر)بنیامین سطورا ،2(
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و كانت سنة  في المناطق التي تمارس فیھا ھذه السلطةالوطني ،و سلطة فرنسا التراب وحدة 

 لحزب الشعب الجزائري ففي تلك السنة مات في السجنسنة الكوارث بالنسبة م  1939

الصدیق الحمیم لمصالي الحاج ، و خلیفتھ في القیادة ، أرزقي كحل ، كما قامت الشرطة 

أوت عام 27و في یوم ناشطین في الحزب مثل محمد خیضر بإلقاء القبض على مناضلین 

 ،و بعد شھر من ذلك ،ايمة من الظھور قامت السلطات الفرنسیة یمنع جریدة األم  1939

  )1(سبتمبر صدر مرسوم یقضي بحل حزب الشعب الجزائري  26یوم 

  :مقراطیةــــات الدیــــار الحریـــــركة انتصـــح 3

بدأ یحضر م و عودتھ إلي الجزائر، 1946ام بعد إطالق سراح مصالي الحاج في ع

بالبرلمان  التأسیسیة الخاصة إلي استئناف العمل السیاسي من جدید ،للمشاركة في االنتخابات

م .و بعد الخالفات التي كانت لمصالي الحاج  1946نوفمبر عام 10الفرنسي المقرر في 

مع دعاة العمل المسلح في ھذه السنة و الرافضین المشاركة في االنتخابات  قدم مصالي 

كة حر"الحاج الئحة المترشحین من حزبھ إلي السلطات الفرنسیة تحت اسم جدید و ھو 

،و ھذه القائمة أطلق علیھا اسم "قائمة لتحریر الشعب  "انتصار الحریات الدیمقراطیة

كانت الحركة التي حلت محل حزب الشعب الجزائري الذي كان ال یزال منحال "الجزائري 

تود إنشاء جمعیة تأسیسیة ذات سیادة منتخبة على أساس االقتراع العام ، دون التمییز من 

یوش الفرنسیة من الجزائر ،و إعادة األراضي التي انتزعت و تعریب أي نوع وجالء الج

التعلیم الثانوي ،و عودة المساجد إلى اإلشراف الدیني و البحث و قرر مصالي الحاج 

م من أجل وضع البرنامج أمام الشعب الجزائري  1946المشاركة في انتخابات نوفمبر 

 .)2(لالختبار

  

عماري ـ مصطفى  (ترجمة:صادق .،رائد الوطنیة الجزائریة1974ـ 18ّ98الحاج،مصالي بنیامین سطورا، )1(

 .169،ص. 1999، ماضي)،الجزائر، دار القصبة للنشر

.p.357.op.cit.histoire de l’Algérie contemporaine . (2)Charles robert Ageron  
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اخلیة بین صراعات مختلفة سواء د شھد حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة    
أعضاء و مناضلي الحزب ، أو مع الحزب الشیوعي ومع السلطات الفرنسیة . و كذلك 

إلى  فةضااإلبف ،،أو األزمة البربریةباألزمة البربریة األزمة الثقافیة الداخلیة التي سمیت
 في،ظھرت أوال األزمة البربریة )1(،و تزویر االنتخابات القمع المسلط على أعضاء الحركة 

" عندما أتھم مصالي الحاج ،بأنھ یماطل و ال یرغب في القیام بالعمل 1946أكتوبر عام 
 لقد وصلت األزمة البربریة في   شكیك في عروبة الجزائر و اإلسالمالعسكري ، ثم بدأ الت

لت للبربریة و كذلك عملیة التصفیة التي طا حركة شعبیة  المطالبة بإنشاء  إلى غایة حدتھا 
.أما بالنسبة ألزمة اللجوء إلى )2( في ما بعدحوه من القیادة البربریین الذین أزا المناضلین

العمل العسكري و التي كانت فكرة األمین دباغین." الذي كان یتزعم الجناح المؤید للعمل 
العسكري ،و الذي سكت عن مناقشة قضیة أنصار البربریة في اللجنة المركزیة للحزب فقد 

و ذلك بدعوى أنھ غیر منضبط و لم یدفع م  1949دیسمبر  2ب في تم إبعاده من الحز
      15م في  1947السیاسي و العسكري بعد مؤتمر  الخالفوكان من نتائج  المكافأة المالیة".

  : )3(فیفري ھو انقسام الحزب إلى ثالث تیارات متصارعة كانت كتالي 16و 

ي االنتخابات المختلفة التي ستقوم : یرى ضرورة مساھمة الحزب ف التیار الشرعيـ     
  اإلدارة االستعماریة بتنظیمھا ،بھدف إعالن الموافقة على المجالس الرسمیة.

: یمثلھ بعض المناضلین الذین كانوا یرون أن ھذا التیار ضرورة الحفاظ التیار السريـ      
  على الطابع السري للحزب لتتم المحافظة على شعبیتھ 

: یرى ضرورة البدء في العمل الثوري بتكوین منظمة شبھ عسكریة  التیار الثوري     
للتحضیر للثورة ،و یتشكل في معظمھ في الجیل الجدید الذي لم ینغمس في العمل السیاسي 

  و الذي یرى فیھ تضیق للوقت.

م. فحسب المخابرات 1950م/1949أما على المستوى التنظیمي للحزب من سنة      
  حركة بالكیفیة التالیة : تنظیم ال ن العامالفرنسیة أعاد األمی

     للدعایة و االستعالم و كذا لجنة مركزیة للمنتخبین تتولى إرشادھم  المركزي أ)  التنظیم
  .)4( ي نجد في مستویاتھ العلیا مایلي و لجنة الشؤون اإلسالمیة  و الذ

 
 .147،ص . المرجع السابق الذكرأبو القاسم ، سعد هللا )1(

  .44،ص . المرجع السابق الذكر،الصراع السیاسي على نھج الثورة الجزائریة ،بسام  العسلي)3( 

 :Edition jeune Afrique .  , paris .Mirage et réalités le FLN.  )Mohamed Harbi3(
1980.p.65  

 29في ، جریدة السالم   شعب الجزائري كیف ظھر و لماذا ؟لونیسي ، الجناح شبھ العسكري لحزب ال إبراھیم )4(
 م. 1993 مارس  30ـ
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  أوال : لجنة اإلدارة مع بعض أعضاء التنظیم .  -        

لحق بھذه  ل  و الذي یعتبر مركز القیادة و تثانیا : مكتب سیاسي یرأسھ حسین لحو  -        

تب إدارة  مثقلة بالمھام و اإلعمال باإلضافة إلى لجنة مركزیة للتنظیم و لجنة مركزیة االمك

فیھا على المستوى السفلي ابتداء من القاعدة نجد الخلیة       نجدب) التنظیم المحلي : والتي 

( من خمسة مناضلین ) و المجموعة من عدة خالیا  و بعد تأتي التقسیمات التفصیلیة إلى 

  .      )2(قاعدةغایة ال

و مع تزاید الصراعات داخل الحزب بین المطالبین بالعمل الثوري ،و المؤید للعمل  

السیاسي ،و ما تبعتھ من أزمات جانبیة ،تراجع بالموازاة األداء السیاسي للتیار االستقاللي 

ألن المواجھة و الصراع في األصل كان األجدر بھ أن یكون موجھ نحو االستعمار و لیس 

ضد المناضلین بعضھم بعض و بالتالي " بعد أخذ ورد قام المناضل سویداني بوجمعة في 

 و ألقي كلمة علي الحاضرین و تساءل : ھل نحن ثوریین أم ال و إذا 22اجتماع لجنة إل 

ع بالمصادقة علي الالئحة كنا نزھاء مع أنفسنا فماذا ننتظر للقیام بالثورة ؟و انتھي االجتما

  :التالیة

  إدانة انقسام الحزب. ـ  1

ـ اإلعالن عن عزیمة مجموعة من االطارت على محو آثار األزمة و إنقاذ الحركة  2
  الثوریة بالجزائر من االنھیار

ـ ضرورة القیام بثورة مسلحة كوسیلة وحیدة لتحریر الجزائر ،و تجاوز الخالفات  3
  )2(الداخلیة .

ھو اللجوء إلى تفجیر الثورة و االعتماد على  الخالفاتو بالتالي كان الحل لتجاوز      
العمل العسكري بدل السیاسي و المقاومة السلیمة و بالتالي رمیت الثورة للشارع فاحتضنھا  

  . الشعب

    

  39ص،  المرجع السابق الذكر،  )د بلعید رابح1(

  .1988نوفمبر  16ـ 17بتاریخ  بجریدة الشعب الجزائریة بوضیاف محمد في حدیث مع محمد عباس ، )2(
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  ي :ـــوري االستقاللــــار الثــــافیة للتیـــابع الفكریة و الثقــــ المن

لقد أكد الواقع التاریخي ، أن بدایة القرن العشرین من التاریخ الجزائري یعد حقبة        

ھامة ألنھا كانت بمثابة الجسر التاریخي الذي یربط بین أصول الحركة الوطنیة ، بصفة 

و السیاسیة  ، و أن ھذه المرحلة لھا معالمھا التاریخیةامة ، و التیار الثوري بصفة خاصةع

،و الثقافیة ، و أصبح جلیا أنھا كانت تعیش نھضة ثقافیة نشیطة كانت منبعا ،و منطلقا لعمل 

الذي تعددت منابعھ سیاسي لمختلف التیارات الوطنیة ، خاصة التیار االستقاللي الثوري.

  و الثقافیة و التي شكلت راس ماال فكریا و ثقافیا لمناضلي التیار الثوري االستقاللي.الفكریة 

  : اـــــــ الزوای1  

 وظائفلما انحلت و تفككت أوصال الفئات االجتماعیة ، بالحروب و الھجرة و شلت     

تؤدي المسجد ، و التكاتب القرآنیة و األوقاف ،ظلت الزوایا قائمة ، خصوصا في األریاف ،

  )1(دورھا الدیني و التعلیمي ، و العسكري أیضا

الجزائریة من  اإلسالمیةإن دور الزوایا البارز في الحفاظ على الشخصیة العربیة         

یستھان بھا إذا عملت على تعلیم  التفسخ و الذوبان في الحضارة الغربیة المسیحیة أمرا ال

     القرآن و تحفیظھ و نشره بین األجیال الجزائریة ،و تعلیم بعض العلوم الدینیة و اللغویة 

  و یمكن استجالء الدور الریادي للزوایا من خالل مایلي :   و لو بصورة ثانویة

        لطالب العلم ـ اھتمت بتحفیظ القرآن الكریم و نشره بصورة مكثفة ، و فتحت أبوابھا 

  )2(.و المعرفة ، و أنفقت علیھم بسخاء

 

  .28.ص . 1992،الجزائر : المؤسسة الوطنیة للكتاب ، أفكار جامحةسعد هللا ،  أبو القاسم )1(

  .26،ص . نفس المرجع) 2(
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ـ عملت على نشر اإلسالم في المواطن و األوضاع التي لم یصل إلیھا اإلسالم ، و خاصة   

  )1(الصحراویة المناطق

و ما ساعد على أداء الزوایا لعملھا الثقافي ھو :"أن مراقبة الزوایا كانت عملیة صعبة        

للغایة رغم المجھودات المبذولة في سبیل ذلك ألنھ یجب قضاء حیاة كاملة لمن أراد أن 

  )2(ف بالضبط ما یصنع و ما یقال فیھا یعر

  اجد :ــــــ المس 2

     ت الدینیة التعلیمیة التثقیفیة علینا أنھا أبرز المؤسسا ساجد فإنھ ال یخفىأما الم          

و التي عملت على الحفاظ على الشخصیة الجزائریة الوطنیة ، فقد كان مركزا للعبادة 

باإلضافة إلى دورھا في غرس المبادئ السیاسیة في نفوس المواطنین ، و كان منشطا للحیاة 

  . و ھو قلب القریة في الریف و روح الحي في المدینةاالجتماعیة و العلمیة 

كان المسجد " مسكنا للطلبة الذین یدرسون في المدارس أو المساجد ، و كانت          

 بعض المدارس ملحقة بالزوایا و أخرى ملحقة بالمساجد ، ألنھ كثیرا ما كان ینص على

الصعب التمییز بین الوظائف  تأسیس زاویة ،جامع ، مدرسة ، و في نفس الوقت فإنھ من 

قد  التي تؤدي ھذه المؤسسات مجتمعة في مجتمع یقوم فیھ التعلیم قبل كل شئ على الدین

یحكم بعض الدارسین على نوع التعلیم القرآني في الكتاتیب القرآنیة و الزوایا ، بالتأخر عن 

ان یمثل أساس مسایرة العصر و لكنھ في نظرنا كان نوع من التعلیم المقاوم أي أنھ ك

  )3(دیولوجیة وطنیة تقوم على رفض الوجود االستعماري المتعالي یا

 

 رسالة مقدمة لنیل شھادة )1892ـ 1867النشاط التبشیري للكاردینال الفیجري في الجزائر (دي ، )مزیان سع1( 

  .202،ص . 1999ـ  1998الجزائر ، السنة الجامعیة جامعة ر ،معھد التاریخ ، الماجستی

 1999و النشر و التوزیع :  : دار األمة للطباعة ، سیاسیة فرنسا التعلیمیة في الجزائر ،الجزائرحلوش  عبد القادر )2(

   ..13.ص.

  202،ص . المرجع السابق الذكرمزیان ، ) سعدي3(
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  : المياإلس العربي افي مع المشرقــــــال الثقـــــــ االتص3

لقد كان االتصال الثقافي مع المشرق اإلسالمي عن طریق الجامعة االسالمیة       

بالجزائر، و التي كانت تھدف إلى تحقیق الوحدة و القوة بین المسلمین ،  أما وسائلھا فكانت 

اإلصالح  الدیني و االجتماعي ،و ذلك بتمجید العقل بھدف نشر الوعي بین مختلف االفراد 

  )1(و الفئات 

و قد كان لنشاط ھذه الجامعة في الجزائر أثرا واضحا على نوعیة التنشئة الثقافیة              

و الفكریة لمناضلي الحركة الوطنیة مستقبال ، مع بدایة القرن التاسع عشر ، بعد زیارة 

،و قد تركزت بعض اتصاالتھ مع الجزائریین  )2(م 1903محمد عبده إلى  الجزائر في سنة 

  )3(اصر المحافظة و تركت انطباعا حسنا استمر وقتا طویال ، ال سیما العن

فكان لزیارتھ أثرا كبیرا على الحیاة الثقافیة في بدایة القرن العشرین و لعل الزیارة         

ذلك أن  الحاكم العام في الجزائر قد  كبیرة.في حد ذاتھا لم تكن مھمة لكن كانت لھا أبعاد 

سمح لمجلة المنار بالدخول إلى الجزائر، فكانت ھذه المجلة عبارة عن مدرسة إصالحیة 

بعض المثقفین الجزائریین متنقلة ، كما سمحت للسلطات الفرنسیة ،على عھد جوار ،بإعالن 

عن وجھة نظرھم الذین یدیرون الصحافة أنھم من أتباع محمد عبده ، و أنھم یعبرون 

  )4(اإلصالحیة.
  

.  

  27، ص . المرجع السابق الذكرسعد هللا ، أفكار جامحة ،  أبو القاسم )1(

  . 113، ص. المرجع السابق الذكر)، 1930ـ  1900سعد هللا أبو القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة( )2(

، عدد  ، مجلة األصالةم "  1903ده الجزائر عام ) المھدي البوعبد اللي ، "جوانب مجھولة من آثار زیارة محمد عب3(

  .88ـ  72، ص . 1978، 55، 54

  .120.ص. ، المرجع السابق الذكرأبو القاسم  سعد هللا )4(
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  :الفرنسيربي وــــــھا العـــمیة بشقیـــــــركة التعلیــــ الح 4

أنھا كونت جیال من التعلیمیة بشقیھا العربي و الغربي ، السیاسیة إفرازات  من  كان     

جزائري ، في المیادین السیاسیة المثقفین الواعیین ، أصبح یحس بمعاناة الشعب ال

  االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و الدینیة وفق ذلك القھر المسلط .

فكانت كل من المدارس و المساجد و الكتاتیب رغم مقاومة االستعمار لرسالتھا    

اإلسالمیة و نشرت الفكر و الثقافة الحضاریة ، فقد تمكنت من احتضان الثقافة العربیة 

   )1(اللغة

   و كان من إفرازاتھا أیضا ظھور جیل الرواد المثقفین و الدین حملوا على عاتقھم حفظ     

الفرنسیة التي  جھ العربي اإلسالمي لھذه البالد و أھلھا ،و قاوموا السیاسیة و حمایة و

  )2(حاولت اإلدارة االستعماریة أن تطبقھا لتمسخ البالد و أھلھا 

أما المدارس الفرنسیة ـ العربیة التي أنشأت في الجزائر و قسنطینة و تلمسان لتكوین      

اریة على إحكام سیطرتھا السیاسیة و اإلداریة مترجمین محلفین یساعدون اإلدارة االستعم

على البالد . خرجت ھي األخرى جیال من ذوي الثقافة المزدوجة شارك الكثیر منھم في 

  )3(رفع التحدي الفكري و الثقافي و حتى السیاسي

 كما خرجت الثانویات و المعاھد و الكلیات الفرنسیة بالجزائر و فرنسا ، ھي األخرى        

ن المثقفین ال یمكن أبدا أن ننكر دورھم في بعث و میالد الحركة الوطنیة الجزائریة جیال م

في مطلع القرن العشرین ،و ذلك رغم اختالف تخصصاتھم و میولھم و أفكارھم   

  اتجاھاتھم  و مستویاتھم العلمیة و الفكریة فمنھم األطباء والصیادلة والمحامون و األساتذة

  

  .81، ص .  المرجع السابق الذكراسم ، أفكار جامحة ،أبو الق ) سعد هللا1(

  .179، ص. 1986،، الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب  كفاح الجزائر من خالل الوثائق) یحي بوعزیز ، 1(

  12،ص. ، المرجع السابق الذكر،  یحي بوعزیز )3( 
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والمعلمون و الصحفیون وكبار التجار وقدماء المحاربون ومثل عمر راسم بلقاسم بن  

  )1(.الخالتھامي ابن حلول وفرحات عباس و األمیر خالد ....

 . الخارج إلى و الھجرة اربيألمغاعل التفـ 5

لقد شھدت الجزائر طالئع من الھجرات التعلیمیة إلي الخارج ، فردیة كانت أم        

االجتماعي جماعیة إلي كل من تونس ، المغرب ، لطلب العلم و المعارف و كذلك التفاعل 

  .و الحضاري و االجتماعي 

سبیل المثال ، مفتحة األبواب للمشرق العربي ،ال یمنع عنھا  كانت تونس على       
ة و كتیبة كما یفعل في الجزائر  فامتألت مكتباتھا بالكتب القیمة  التي تحبب العلم إلي صحیف

  اإلنسان  و تبني ملكات كل ذي رغبة في العرفان و كل مجالتھا  تصل كل أسبوع

من جانب أخر ، ال یمكن نسیان عامل البعثات المتجھة نحو باریس الستكمال دراستھا       

لبعثات استطاعت ھي األخرى أن تخلق جوا ثقافیا  و فكریا لھ منھجھ في فرنسا و لكن ھذه ا

و مقاییسھ التي ال تبتعد في قلیل أو كثیر عن جاذبیة المستعمر و ھي التي تكونت منھا 

  )2(النخبة الجزائریة ، التي جسدت سیاسیة الذوبان في الوطن األم ".

لیة ، "كان لھا دور ھام في توسع و بصفة عامة ، فان ھذه الھجرات العلمیة و العم      

آفاق النشاط السیاسي و الثقافي بالجزائر ، ألن المھاجرین بالمشرق اإلسالمي ، و الغرب 

األوربي ،تصرفوا على ما یجري في الغرب ، من حركات سیاسیة ،و كفاح لإلستعمار     

  )3(الحكم". و احتكوا باألحزاب و الھیئات و تعرفوا على النظم و القوانین و أسالیب

  

   ، 2000، األردن : دار أسامة للنشر و التوزیع ، المشكلة الثقافیة في الجزائر،التفاعالت و النتائج عمر بن قینھ ، )1(

  .195ص .

  .16.ص . 1971، الجزائر :المطبعة العربیة ، 1،ط ، نھضة الجزائر الحدیثة و ثورتھا المباركةوز دب)محمد على 2(

  60.ص. 1975،  الشركة الوطنیة للنشر  التوزیع ،الجزائر : المدخل إلى األدب الجزائري الحدیثصالح خرفي ،  )3(
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  افي :ــــــاسي و الثقـــــالسی الحاإلصخبة و ــــ) فئة الن6

 ال توجد نخبة واحدة في الجزائر و إنما عدة نخب ب أنھ تاالكالعدید  من یرى             

  . متفرنسة و نخب غیر عربیة ھا إلى نخب وقسم

تشمل اإلقطاعیین و األسر الدینیة و الطرقیة و الزوایا و العمال العربیة فالنخبة        

  المناضلین  و ھم رواد الحركة الوطنیة ، و المثقفین بالثقافة العربیة .

      ئر في المدارس الفرنسیة في الجزافھي التي تلقت تعلیما فرنسیا  الفرنسیة أما النخبة       

  و یالحظ الخالف التالي :

  : و ھي التي تملك المستوى الدراسي االبتدائي . نخبة متوسطة التعلیمـ 1

محامون ، أساتذة ، : فھي التي استطاعت أن تدخل الجامعات ، صیادلة  نخبة النخبةـ 2

الذین لم أو المثقفین الفرنسیین  ةھم بالعنصر الذي یمثل البورجوازیة الجدیدمھندسون ، یسمو

  )1(.صبحوا فرنسیین یأتم معني الكلمة ی

و الحقیقة أن النخبة األولى التي ینتمي إلیھا العمال المناضلون ھي التي قادت التیار     

االستقاللي ،و االنفصالي عن فرنسا في الحركة الوطنیة الجزائریة ،آي ھي التي نادت 

     سیاسي ،نظرا لظروفھا السیاسیة  باستقالل الجزائر عن فرنسا منذ تأسیسھا األول حزب

  )2(و االجتماعیة البیئیة في  المجتمع االستعماري

    في حین كانت النخبة الثانیة ، أو نخبة النخبة   التي نادت باإلدماج ، والتجنس            

و المساواة ، و المواطنة الفرنسیة ألن تكوینھا خالصا و عاشت في قلب المجتمع الفرنسي 

  باحتكاكھا الحتمي مع الوسط األوربي و عالقتھا معھ .

  

  .252.ص. المرجع السابق الذكر، حلوش ) عبد القادر 1(

  .253،ص. نفس المرجع) 2(
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العراقیل الجزائریة في طریق التقدم ،كتلة و قد وجھ جماعة النخبة ھجومھ أیضا ضد 

، و اتھموه بعداوة الوطنیة ، و معاداة  )1(.المحافظین ، فقد استنكروا  مواقف ھذه الطبقة

               التقدم و اإلسالم ، و قد اعتادت أن تسمي المحافظین بأصحاب العمائم القدیمة 

لك أن المحافظین كانوا حواجز في طریق و البورجوازیة المتكبرة ،و القطاعین الكبار ، ذ

  )2(التقدم ،و االندماج لتعصبھما و إجحافھم ، و تمسكھم بالتقالید.

من الناحیة  السیاسیة كانت ھذه المجموعة التي تمثل التیار المتفرنس و كان أبرز         

أحمد بن بن تامي ، و المحامي أحمد وبضربة ، و المترجم  بلقاسمالممثلین لھ ، الدكتور 

  )3(دریھمات .

كذلك سمي بتیار الشباب كان التیار النخبوي یسمى  بتیار النخبة المتفرنسة،و         

و أیضا بتسمیة حركة الجزائر الفتاة ، آما فیما یتعلق بنشأتھ فیتخذ الكثیر من الجزائري 

      المؤرخین میالد و ظھور ھذا التیار كمعلم لبدایة العمل السیاسي المنظم في الجزائر، 

و ذلك بفعل تحول األعداد القلیلة من العناصر المثقفة الغربیة إلى التجمع و االنتظام في 

 )4(. العمل السیاسي

من طرف تیار الشباب  إلى العرائض في حقیقیة األمر ، لم یكن ابتكارا  ن اللجوءإ

    بقدرنا ما كان تقلیدا في التعبیر عن االحتجاج و المطالبة لدى   الجزائریین الجزائري ، 

         م، 1887و تكفي اإلشارة إلى عریضة سكان قسنطینة لالحتجاج على التجنس عام 

  )5(رفض التجنید اإلجباري. و عریضة في

  

  . 168، ص. ، المرجع السابق الذكرسعد هللا أبو القاسم  )1(

  .164، ص. )نفس المرجع2(

  .204،ص . ، المرجع السابق الذكر بوحوش)عمار 3(

,1984.p.204 Flammarion, , paris 1978-,1962 ,L’Independence confisquée ,FERHAT  (4)ABBAS  

  .181،ص.  المرجع السابق الذكر)جمال قنان ، 5(
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  اللي.ــــوري االستقــــار الثــــــامة للتیــــادئ العـــــ المب

إلى وقت قریب كان مؤرخو الحركة الوطنیة الجزائریة یرون في نجم شمال إفریقیا أول     

م اثر مطالبة رئیس الحزب  1927ممثل لالتجاه الثوري في ھذه الحركة و خاصة منذ سنة 

ألمیر ید مصالي الحاج باالستقالل التام للجزائر، لكن العثور على العریضة التي قدمھا االس

حق تقریر  و التي طالب فیھا الجزائریین م  1919سنة خالد إلى الرئیس األمریكي ولسن 

  م .1927المطالب االستقاللیة بالوسائل الثوریة كانت قبل سنة  أنالعكس أي  أكدالمصیر" 

فجدد مفھوم "االتجاه الثوري" في المطالبة باالستقالل التام كھدف أسمى ، و رفض         

  )1(الجنسیة الفرنسیة ،و اللجوء إلى العنف للوصول إلى الھدف المنشور

فالتیار الثوري الجزائري ھو ذلك التیار الجزائري ،الذي كان یؤمن بالجزائر          

و ال یرجو  اإلدماجائصھ و میزاتھ ال یقبل التجنیس و كشعب واحد متماسك األطراف ،خص

االستعماریة ،و ھو أیضا ذلك التیار الذي ال یفكر إال في مصیر  اإلصالحاتاالستفادة من 

الشعب الجزائري ، و یھدف إلى تحقیق استقاللھ التام و فصلھ النھائي عن االستعمار 

یر أجنبي ال یتماشي و أصالة الجزائریین دون أي تأثي سیاسیا ، اجتماعیا ،و ثقافیا ،الفرنس

  )2(. اإلسالمیةالحضاریة و 

ھل كل األحزاب رح تساؤال یفرضھ العنوان ،و ھو و لدراسة ھذا المبحث یمكن أن نط     

الوطنیة الجزائریة كانت أھدافھا ووسائلھا استقاللیة و ثوریة ، من حیث المطالب و المبادئ 

  أخرى  .كانت لھا مبادئ و میوالت التي  األحزابھناك من  أن أم 

  بالتالي سنذكر المبادئ العامة للتیارات األربعة التالیة:        

  

،الجزائر ) 1939ـ  1919(االتجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین العالمیین ،  یوسف مناصریة )1(
  .6،ص . 1988:المؤسسة الوطنیة للكتاب ،

  .7،ص ، المرجع نفسھ)2(
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 األحزابفقد تبنى ھذا التیار مجموعة من المبادئ العامة والتي تم التعبیر عنھا من برامج  

و قد غایة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة  إلى إفریقیانجم شمال  انطالقا من المختلفة

عرفت ھذه المبادئ تجاذبا بین نخب ھذا التیار و التي أدت إلى ظھور مجموعة من 

أما األحزاب ت السیاسیة بفعل اختالف الرأسمال الثقافي و الفكري  وكذا تصوراتھم الخالفا

للجزائریین  المخرجو الجمعیات األخرى فتم استثناؤھا ألنھا لم تكن ترى أن االستقالل ھو 

،باإلضافة إلى جمعیة العلماء المسلمین التي كانت ذو اتجاه عربي إسالمي ،أما الحزب 

في ظل الكتلة الشیوعیة ، و بالتالي فھذه االتجاھات لم تطالب  الشیوعي فكان یناضل

  .)1(اباالستقالل صراحة في برامجھ

و من أجل الكشف عن المبادئ العامة للتیار الثوري ذو المطالب االستقاللیة سوف       

  نتطرق إلى كل حزب و برنامجھ السیاسي و موقفھ من االستعمار الفرنسي :

 .م" 1926ـ  م1919 "الدـــــر خـــاألمیركة ــــحمبادئ   )1

م عند  1919ام السیاسیة في أواخر ع روف على األمیر خالد  قد بدأ حركتھمن المع  

، و كانت مطالبھ في ھذه المرحلة إصالحیة و لكن الكشف عن العریضة انفصالھ عن النخبة

م یطالب فیھا  1919المقدمة إلى الرئیس األمریكي ولسن أثناء انعقاد مؤتمر فرساي عام 

  بمنح الشعب الجزائري حق تقریر مصیره بنفسھ

ھذه العریضة قدمھا وفد جزائري برئاسة األمیر خالد أن اما أبو القاسم سعد هللا فیرى      

 أثناء حضوره إلى  الرئیس ولسن )2(م 1919الحسني في األسبوع األخیر من شھر ماي 

أمریكي     ذه العریضة عن طریق ضابط مشاة ، و قد قدمت ھانعقاد مؤتمر الصلح بباریس

  أحوال  و السید كلوز و حول ما جاء في  تلك  العریضة   بعد تقدیم  العرض  السریع  عن 

  

 .45ص..الذكرالسابق  المرجع ،مناصریھ یوسف) 1(  

السلسلة التاریخیة ، عدد ،  ، شخصیات جزائریة :، مجلة الجیش  ، حركة األمیر خالد السیاسیةأبو القاسم سعد هللا )  2(  

  17ص. ، 1973جوان  3
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العریضة على قول الرئیس ولسن لتكشف بعده عن ھدفھا الحقیقي الذي الجزائریین اعتمدت 

تقدمت من أجلھ ،و كان الرئیس ولسن قد صرح بأنھ :"ال یجبر شعب من الشعوب على 

النص ، و تمنت أن  العیش تحت سیادة ال یرضي بھا ". فعلقت العریضة أملھا على ھذا

  )1(یشمل تطبیقھ الجزائر ، مثلما ھو الشأن بالنسبة للمستعمرات األخرى

و قد اعتمد األمیر خالد في ھذه العریضة على األدلة التي توضح تعسف الحكم       

الفرنسي في الجزائر و رفض الجزائریین العیش تحت وطأتھ و استعمل كل الوسائل لتبریر 

دافھ المنشودة ،فأنكر المظالم االقتصادیة و االجتماعیة ، و الثقافیة ،التي مطالبھ و تحقیق أھ

و لقد جاءت مطالب ھذه العریضة استقاللیة ھادفة الى فصل  سلطتھا فرنسا على الجزائر

الجزائر التام عن فرنسا سیاسیا و عسكریا و اقتصادیا و ثقافیا ، فتكون بھذا الموقف 

قد تمثلت فیھا شروط الثورة التي حدد مفھومھا ،و بعدھا  الصریح من االستعمار الفرنسي

اتھمت الحكومة الفرنسیة األمیر خالد بعقد اتصاالت مباشرة مع دائرة الرئیس ولسن و تبقي 

مبادئھ التي تطالب باالستقالل ،و حق الشعوب في تقریر المصیر ، لیطالب باستقالل 

بھ : " لو كنت قد فعلت ذلك لما  1923 الجزائر ، و قد جاء رده على ھذه االتھامات سنة

  )2(كنت مقیما بالجزائر منذ زمن بعیدا "

  : اإفریقیال ــــجم شمـــزب نـــــ ح2

           حزب نجم شمال إفریقیا .حزب سیاسي مرموق ،و ذلك نظرا للمواقف الثوریة    

في الجزائر  و المعارك السیاسیة التي خاضھا أعضاء ھذا الحزب ، ضد الوجود الفرنسي

 و في وكان مؤسسھ الحاج عبد القادر عضو اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي الفرنسي.

مؤتمر بروكسل كان لخطاب مصالي الحاج الوضوح التام من خالل المطالب و اتجاھات 

  الحزب الثوریة االستقاللیة ، و جاءت مطالب الحزب كالتالي :

  

  .20،ص . ) المرجع نفسھ1( 

  .51،ص. ،المرجع السابق الذكراصریة )یوسف من2(
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  . كل توابعھ األھالي منـ إلغاء قانون 1

و من بینھا البرلمان الفرنسي بنفس الحق  تخاب ، و الترشیح في جمیع مجالس ـ حق ان2
  الذي یتمتع بھ المواطن الفرنسي.

     ـ إلغاء تام و عام لجمیع القوانین االستثنائیة ، و المحاكم الزجریة و المجالس الجنائیة 3

  .)1(و المراقبة اإلداریة ،و ذلك بالرجوع إلى القوانین العامة

  ـ نفس التكالیف و نفس الحقوق كالفرنسیین فیما یخص التجنید .4

المدنیة و العسكریة من دون تمیز سوى ـ توصل جمیع المسلمین الجزائریین لجمیع الرتب 5
  الكفاءة و المھارة الشخصیة.

  ـ التطبیق التام للقوانین التعلیم اإلجباري مع حریة التعلیم لجمیع األھالي .6

 ـ حریة الصحافة و الجمعیات7

  ـ تطبیق فصل الدین عن الحكومة فیما یخص الدین اإلسالمي.8

  یة ، على األھالي .ـ تطبیق القوانین االجتماعیة و العمال9

  ـ الحریة التامة للعمال األھالي بالتنقل إلى فرنسا.10

  )2(ـ یجب تطبیق القوانین اآلتیة و الماضیة.11

 أما عن البرنامج السیاسي و الذي كذلك لم یخلوا من المطلب االستقاللي و الذي جاء     

امج السیاسي صراحة في خطاب مصالي الحاج في ذلك المؤتمر ، و قد تضمنت البرن

  :التالیة

  .ـ االستقالل التام للجزائر1

 

 .288، ص . المرجع السابق الذكربوحوش عمار ، )1(

nord Afriquin .1926 _ 1936,   étoilel’ (2)Mahfoud kadach _Mohammed kenanech 

_ Alger, Ben aknoun, 2002, p 51. publication  universitaire  
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  .لقوات االحتاللـ االنسحاب التام 2

ـ تكوین جیش وطني للحكومة و حكومة وطنیة ثوریة و جمعیة تأسیسیة منتخبة باالقتراع 3
  العام.

وصوال إلى التعلیم المجاني في جمیع المستویات باللغة   ـ اعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة4
  العربیة.

و رة واحدة إلى صف القائد السیاسي و ارتقي مصالي موقد أثر الخطاب تأثیرا بالغا 
 )1(في نھایة المؤتمر كان ضمن اللجنة التنفیذیة المؤقتة لرئاسة الرابطة المضادة لالمبریالیة.

  .م1937ري ــــزائــــعب الجــــزب الشـــــ ح3

بعد أن تم حل حزب نجم شمال إفریقیا ، و بعد أن استعصى على مصالي الحاج من       
استئناف نشاطھ في إطاره ،قرر إنشاء حزب وطني جزائري جدید یجسد نفس المبادئ 

 11العامة المنادیة لالستقالل ،و التحرر و تقریر المصیر ،بوسائل ثوریة و كان ذلك في 
م جدید ھو "حزب الشعب الجزائري " و ذلك م، و أصبح یحمل اس 1937مارس عام 

و یبدو أن مصالي الحاج قد أدخل ) 2(بمساعدة أصدقائھ مبارك الفیاللي ، معاویة عبد الكریم 
تعدیالت جزائیة على برنامجھ في الحزب الجدید   قد وضع میثاقا اقتصادیا ، و أصبح 

ي من ھذا التحول ھو منافسة یركز على الثقافة اإلسالم  و الفالحة ، و لعل الھدف الرئیس
جمعیة العلماء المسلمین و الحصول على دعم التجار البورجوازیین للحزب ، و فسخ 

شعبیة عریضة و  خاصة  المجال  للفئات  أن  تشارك  في حزبھ ، و بذلك تكون لھ قاعدة
  )3(الجزائر التي أصبح یتنافس فیھا مع األحزاب ذات القاعدة االجتماعیة العریضة .في 

و من حیث المطالب و المبادئ كان حزب الشعب الجزائري الوحید الذي قام في       
المغرب العربي " حزب سیاسي یأتم معني الكلمة ، و لم یكن ذلك تحلال من االرتباط  
بالحركات السیاسیة األخرى بالوطن و المغرب العربي اإلسالمي ، أو تقصیرا عن تبادل 

 فكان القرار یتألف الحزب على أسس جزائریة عمال تكتیكیا الدعم من أجل االستقالل ،
فرضتھ الظروف الجزائریة من الناحیة السیاسیة و القانونیة .....ووصوال إلى نھایة الحرب 
العالمیة الثانیة عاد مصالي الحاج إلى خوض المعترك السیاسي و اشتركوا في انتخابات 

  جرت أثناء الجمھوریة الرابعة.

  

 .68.ص.  المرجع السابق الذكریامین سطورا ،مصالي الحاج ،ن)ب1(
  301،ص. المرجع السابق الذكر، بوحوشعمار ) 2(
  .44،ص. المرجع السابق الذكر،  العسليبسام ) 3(
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باكتساح النزعة الوطنیة لكل األواسط لدرجة م  1942و تمیزت األجواء العامة سنة      
أن فرحات عباس تخلي عن المطالب االندماجیة و أصبح یطالب بالفدرالیة ،فأشتد حماس 

، حیث اجتمعت م  1946الشعب الجزائري غداة إنزال األمریكي في نوفمبر عام 
  )1(التشكیالت السیاسیة لھا قبل الحرب لضبط خطة مشتركة

محكمة فقد جسد االضطھاد القانوني  فمحاكمة مصالي اللذي أصدرتھ الحكم  ا إن      
الحاج صارت محاكمة لالستعمار بناءا على الكلمات التي نطق بھا رئیس حزب الشعب 
الجزائري . لم تبقي حبیسة قاعة الجلسات الصغیرة ، بل بمجرد اإلعالن عن اإلدانة  

، تحي الحریة أطلقوا صراح  لشعبفصلت جدران مدینة الجزائر بالكتابات "یحي حزب ا
  )2(مصالي

  : م 1947مقراطیةـــالدیات ـار الحریـركة انتصــ ح 3

م، تمیزت الوضعیة في الجزائر بانضمام أغلبیة  الشعب  1947عشیة مؤتمر     
الجزائري ، إلى فكرة االستقالل التي كان ینادي بھا الحزب ،حیث تمیزت ھده السنة 

م للمجلس الوطني  1946بحدوث وقائع ھامة  أولھا عودة مصالي الحاج و انتخابات عام 
بالغة على الحیاة  السیاسیة في الجزائر ، و رغم كل  كانت لھده  أألحداث أثارا فقد الفرنسي

ھدا   كان للشعب ثقة تكاد تكون غیر محدودة في الحزب و رجالھ ، حیث أن القمع الذي 
  م ، لم ینجح في المساس بھذه الثقة. 1945ما  8عقب أحداث 

 :األساسیةادئ ــــأ)المب

  ـ الجزائر أمة 

المعترف بھ من طرف الدستور  المصیر،ـ تطبیق على الجزائر مبدأ حق الشعوب في تقریر 
  الفرنسي ،و میثاق األمم المتحدة الموقع علیھ من طرف فرنسا .

  ـ انتخاب مجلس وطني ،سید من طرف جمیع الجزائریین باالقتراع العام و المباشر 

والمالحظ على مبادئھ انھ كانت أكثر  )3(ـ تأسس دولة جمھوریة دیمقراطیة و اجتماعیة 
  میوال إلى التحرر وھدفھا تأسیس دولة جزائریة  و انتخاب مجلس وطني .

  .90،ص . 1989، الجزائر :منشورات حلب ، 1954جذور أول نوفمبر ، خدة)بن یوسف بن 1(

  .184، ص . المرجع السابق الذكر)بنیامین سطورا ،2(

 حزب الشعب الجزائريثالثة نصوص أسیاسیة  1954وفمبر األولیة لثورة أول نالمصادر ، انوكی)عبد الرحمن 3( 

  .143،ص.2004) ،الجزائر :دار دحلب ،قرون،(ترجمة :أحمد   حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة و



85 
 

  اسي : ـــــامج السیــــب )البرن         

  لي :ـد الداخـــــ على الصعی1     

ـ التطبیق واقعیا لمبدأ الحریات العامة الدیمقراطیة المعترف بھا و المضمونة من طرف  

  الدستور الفرنسي و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

  ـ اإلفراج عن مصالي و عودتھ إلى الجزائر.

  ـ اإلزالة الفعلیة المختلطة ،و أقالیم الجنوب و استبدالھا ببلدیات لھا كامل الصالحیات.

  ي:ــد الدولـــیـلى الصعــــ ع2     

  ـ إعالن الحیاد السیاسي للشعب الجزائري إزاء الكتلتین السوفیتیة و الغربیة.

  ـ إثارة تعاطف أكبر مدن العالم المناھضة لالستعمار لخدمة القضیة الوطنیة الجزائریة

ھذا باإلضافة إلى عدة نقاط تناولت البرنامج الثقافي و االجتماعي و كذا إبالغ الرأي     

  العام الفرنسي ذاتھ بالكفاح الوطني للشعب الجزائري.

أما عن الكفاح بكل أشكالھ ضد االستعمار تضمنت مواقف الحزب المختلفة من أجل      

  توسیع نشاط الحزب و ذلك عن طریق :

  اضلین و تكوین اإلطارات .ـ تربیة المن

  ـ مكافحة القمع یومیا

  )1( ـ توسیع نشاط الحزب إلى جمیع المیادین

 

  

  .144،ص . المرجع نفسھ  ، عبد الرحمن كیوان )1(
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  ات :ـــــاجــــالصة و استنتــــــخ

نستنتج من ھذا الفصل أن التیار الثوري االستقاللي یعتبر أول حزب جماھیري في       

الوطنیة ، بالتالي ظھرت توجھاتھ الثوریة بعد انفراد العناصر الوطنیة بقیادتھ بعدما الحركة 

ا اإلدماجیة الرامیة إلى إلحاق حتجاجات و المطالب اإلصالحیة  وكذكانت ال تزید عن اال

  الجزائر بفرنسا .

صادیة أما في ما یتعلق بالمطالب السیاسیة یمكن تقسیمھا إلى مطالب سیاسیة و أخرى اقت    

و ووسائل عملھ ، حیث أصبح بدایة  إیدیولوجیةو اجتماعیة و ثقافیة و كما نستخلص أیضا 

م یمتلك تصورا تفصیلیا لبرنامجھ و أولیة لنشاطھ الثوري التحریري ، بعد أن  1936من 

 كالصحافة ، التجمعات ، المناشیر وظف جملة من الوسائل في سبیل القضیة الوطنیة 

با ما كان یلجأ لھذه الوسائل بعد التضییق الممارس علیھ من طرف االدراة المعلقات ، و غال

  االستعماریة

و أسسھ ،حیث  مطلقاتھأھم  كانت أحد اإلسالمیةكما نستخلص أن الثقافة العربیة   

عت الطبقة المثقفة داخل التیار          استطا اس التماسك االجتماعي  الوطني اعتبرت أس

كما فعة لتطویر نضال الحزب السیاسي ،بادئ ،إیجاد األسالیب القویة الداو المتشبعة بھذه الم

أن ظھور طبقة مثقفة أعطى محتوى جدید للحركة الوطنیة ، كما أن ظھور إیدیولوجیات 

في الشرق ، االشتراكیة في  اإلسالمیةجدیدة على المسرح المحلي و العالمي ،شل الجامعة 

  . و الثقافي لمناضلي التیارأوروبا و التي نمت الوعي السیاسي 

كما أن الحزب ضل متمسكا بنفس المبادئ و المنطلقات التي تشكل علیھا و ھي " تحقیق     

االستقالل التام و الكامل بالوسائل الثوریة و كذا الدفاع عن مصالح و مطامع الشعب 

الثورة  الجزائري" ھذا الشعار الذي حملھ التیار عبر مختلف مراحلھ إلى غایة اندالع

  المبادئ الغیر قابلة للتغیر. إحدىالتحریریة . فكانت الوسائل الثوریة الرامیة لالستقالل 

 

  



87 
 

" طبیـــعة الخــالفات السیـــــــاسیة في الفصل الثالث:

 " االستقاللي التیــار الثوري
               

  :تناولت فیھ ما یلي                         

  
  

  

  الثوري االستقاللي.  ارـــالتی فياسیة ـــالفات السیــــاب الخـــــ أسب

  

  .االستقالليار الثوري ـالسیاسیة داخل التی الخالفاتعة ـــ طبی

  

  ا.ـــــاعدت على بروزھـــــوامل التي ســــــ الع
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الداخلي في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة خالل  الخالفعالمات  أولىظھرت        

م و الذي كان یسوده  1947فیفري من عام  15المؤتمر السري لھذا الحزب الذي انعقد في 

و حركة انتصار الحریات اإلدارة و الشباب ، و حزب الشعب جو من المشاحنات و بین 

 أعضاءب و الحركة و كذا الصراع الذي بین المناضلون الشبا واقعالدیمقراطیة و في 

  الجزائري .  الشعبحزب 

طبیعة نضالھم المتمیز  إلىفالمناضلون الشباب الذین ال تعكس حقیقة سنھم بالنظر         

 أخرىحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة فتمثل من ناحیة  مناضلو أماباالندفاع ، 

م   1945ماي  8  أحداث  قابأعحزب  الشعب  الجزائري  في    دخلواالجزائریین الذین  

حركة انتصار الحریات  أسستالقوة الدافعة الرئیسیة خلف العناصر التي  شكلواو 

في  األخیرالطرف  أماالدیمقراطیة اسما قانونیا مستعارا لحزب الشعب الجزائري . 

القدامى  حماة الحزب  أعضائھامن  األغلبیةالتي تمثل الصراع ھو حزب الشعب الجزائري 

سم المصالیین حین نشب الصراع بین  المركزیین ومصالي الحاج الفئة نفسھا اتخذت ا ھذه

 وتأججاالدیولوجیة  الحزب نفسھ رھینة الداء السیاسي المتمثل في الطائفیة و دو بالتالي وج

  الفات حدة .عوامل التي زادت الخ إلى . باإلضافة الصراع 

ر من بین المسائل التي نمت الصراعات السیاسیة تعد النتائج المنبثقة عن ھذا المؤتم       

و الذي یعني  أسالیبھداخل الحزب  ومن بین تلك المسائل نجد الكفاح السیاسي بجمیع 

المسالة الثانیة ھي  أمامواصلة الحزب لنشاطاتھ القانونیة و المشاركة في االنتخابات . 

مشكلة االتحاد و التي تعني معالجة المشكلة العویصة و المتعلقة بمحاولة توحید مختلف 

الحركة السریة التي تتولى عملیة  إنشاءالمسالة الثالثة ھي  أما الدینیة. الحركات السیاسیة و 

بینت عمق الخالفات البربریة التي  األزمةالعامل الرابع فھي  أماالتحضیر لتفجیر الثورة ، 

 .  والمتفرنسینالعرب و البربر و بین المعربین  لوجیة الدائرة بینالعرقیة و االدیو
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  ار.ــــاسیة داخل التیــــالفات السیـــــاب الخـــــــ أسب

  ـ دور المتغیر التعلیمي بین الفرنسي و العربي:1

و غیر   متفرنسةعدة نخب   إلىالنخبة في الجزائر جماعة لباحثون ا قسملقد          

فالنخبة الغیر المتفرنسة تشمل القطاعین ، العمال المناضلین ، المثقفین باللغة  . متفرنسة

. یا في المدارس الفرنسیة بالجزائرالعربیة ، أما النخبة المتفرنسة فھي التي تلقت دورا تعلیم

  الخالف التالي : كورالو یالحظ 

  الدراسي االبتدائي. و ھي التي تملك المستوى  : طة التعلیمنخبة نصف متعلمة أو متوسـ 

         نطباء ، صیادلة  محاموو ھي التي استطاعت أن تدخل الجامعة ، أ  : نخبة النخبةـ 

أو البورجوازیة الجدیدة في الجزائر مھندسون....و یسمیھم بالعنصر الذي یمثل  و أساتذة 

  )1(الكلمة.رنسیین بمعني المثقفین المتفرنسین الذین أصبحوا ف

و دورھا في التیار الثوري  المتشبعة بالثقافة الفرنسیة أما في ما یتعلق بالنخبة        

االستقاللي " فالحقیقة أن النخبة األولى التي تنتمي إلیھا العمال المناضلون ھي التي قادت 

أخر  ئریة ، أو بمعنىركة الوطنیة الجزاالتیار االستقاللي و االنفصالي عن فرنسا في الح

ھي التي نادت باستقالل الجزائر عن فرنسا ، منذ تأسیسھا ألول حزب سیاسي نظرا 

لظروفھا السیاسیة و االجتماعیة السیئة في المجتمع االستعماري ، في حین نادت نخبة 

    النخبة كما یسمیھا مورال .باإلدماج و التجنس و المساواة فھي بعیدة عن واقعھا العربي 

  )2(و اإلسالمي ، بل منقطعة الصلة و الرحم معھ"

  في محیط و بیئة فرنسیة لقد كان أعالم ھذه النخبة  قد تربوا تربیة فرنسیة خالصة       

  

  .252،ص.المرجع السابق الذكر، )عبد القادر حلوش 1(

،(ترجمة : حنفي بن عیسي) ، الجزائر ،الشركة  من تصفیة االستعمار إلى الثورة الثقافیة،اإلبراھیمي طالب احمد ) 2(

  .18،ص.1972الوطنیة للنشر و التوزیع ،
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اإلسالمیة و العربیة  إال الشئ القلیل و إن لم یكن و لم تنل من ثقافتھا بعیدة عن واقعھا 

بل كانت تعتقد اعتقادا أعمى أن المستعمر  مما جعلھا ال تمیز بین ثقافتھا و ثقافةمنعدم 

م  1830و أن تاریخ الجزائر یبدأ في سنة  تنحصر في الثقافة الفرنسیة فقط  نفسھاالثقافة 

عندما انھارت القبائل و األسر األرسطوقراطیة و المنفذة التي كانت تلعب دور الوسیط بین 

المجتمعین الجزائري و الفرنسي فكرت االدراة االستعماریة الستبدالھا ، بنخبة جدیدة تكونھا 

الخاصة ( كانت النخبة السابقة تسمي بالنخبة التقلیدیة أو المحافظة )، نظرا على طریقتھا 

لتقلص عدد المعاھد في الجزائر خاصة بعد االحتالل الفرنسي، و حرمت بالتالي الجزائر 

و الوجود السیاسي  الكیان الوطني و القیم الثقافیة  من الطبقات التي یمكنھا أن تحافظ على 

ب و تونس ، و یرى الفرنسیون أن الجزائر لم تكن لھا طبقة وسطي مثل ما وقع في المغر

قبل االحتالل ، و لیس لھا كیان ثقافي ، و ذلك إلعطاء الطابع الشرعي لوجودھم في 

  )1( الجزائر.

من جھة أخرى أدى انھیار النظام التقلیدي للتعلیم ، فاالستعمار الفرنسي أراد من ھذه      

قاعدتھا الشعبیة ، بحیث یشعر  من السیاسیة ، تكوین نخبة شریفة من المثقفین مقطوعة

أولئك المثقفون بأنھم غرباء بین ذویھم ، كما أن االستعمار نفسھ غریبا عن المجتمع 

من ھنا تنقطع صلة المثقفین بأبناء شعبھم و مجتمعھم ، و یتنكرون الجزائري و أرضھ و 

       ، و یتشبھون بأسیادھم األیوبیون .و یصابوا بالتبعیة الفكریة اإلسالمیةللتقالید العربیة  

النموذج األجنبي و أن یتقمصوا شخصیة  بعد أن یتبع و الثقافیة، حیث   یحاولون دائما أن 

  )2( الدعایة الفرنسیة . ضلھم السبیل و أعمتھم

و إذا كان للمدرسة الفرنسیة من أثر على المجتمع الجزائري ، فیكفیھا أنھا استطاعت         

   المدرسة تأثیرأن تكوین نخبة جزائریة ، و تسیر وفق ما حدد لھا و تؤمر بأوامرھا ، كما أن 

  

،  ، دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة1956لى إ 1930التعلیم القومي و الشخصیة الوطنیة من .تركي ، رابح )1(

  .62،ص.1995الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، 

  .261،ص. ، المرجع السابق الذكرحلوش عبد القادر  )2(
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، فقد استطاعت أن تجعل منھم فئة )1(الفرنسیة االجتماعیة ، كان قویا على جماعة النخبة 

متمیزة منھم داخل المجتمع الجزائري تعیش قاب قوسین أو أخفى منھ . فال ھي جزائریة 

بثقافتھا و فكرھا و ال ھي فرنسیة بعرقھا و جنسھا ، من ھنا وقعت  ازدراء المجتمع 

الشخصیة ألن الجزائري الذي اعتبر كل متعلم باللغة الفرنسیة ، مرتدا عن دینھ و أحوالھ 

المفتین من الجزائریین ، قد اعتبر باسم الدین ، أن التجنس ھو التخلي عن الدین اإلسالمي  

احترام   یعاملون  بدون كانوافالجزائریون الذین قبلوا التجنس كانوا یسمون بالمرتدین ، و 

ین  و من ھنا اعتبر جماعة النخبة أنفسھم خارجین عن القانون بالنسبة لكال المجموعت

  )2(الفرنسیة و كذا الجزائریة.

ن الجزائریون ن باللغة الفرنسیة نجد أن المثقفیبالعودة إلى النضال السیاسي للمثقفی         

ینتمون إلى ثقافتین مختلفتین و متعارضتین و كان نضالھم السیاسي یسیر وفق ھذه  كانوا

       دیمة للمجتمع األھلي من جھة یحاربون ضد البني القالتي یمتلكونھا االزدواجیة الثقافیة 

إلى جانب ذلك خلقت اإلدارة الفرنسیة  ساواة مع األوربیین من جھة أخري و من أجل الم

نھا عند المثقفین الجزائریین استالبا لغویا ، فھم یھجرون لغتھم العربیة األصلیة على أساس أ

سیة ألنھا لغة العصر و و یفضلون التكلم باللغة الفرن لغة التخلف و األدب و الشعر 

  )3(التطور

األثر الكبیر الذي تركتھ المدرسة الفرنسیة على ھؤالء المثقفین ھو العزلة التامة و لقد  كان   

      ي بین حضارتین ، فمن جھة فقدوا و بسرعة اتصالھم بحضارتھمروضع الشباب الجزائ

نا ، فالجزائري المتطور  و من جھة أخرى یجدون صعوبة كبیرة في التجاوب مع حضارت

  المجتمع   عقلیة واحد  في آن تلفتین  بین عقلیتین مخ ضیاع كامل یوجد في  عزلة تامة  و 

  

  .60، ص . المرجع السابق الذكر)سعد هللا أبو القاسم ، تاریخ الجزائر الثقافي ، 1(

، الجزائر ،  )العربي إسماعیلو تعلیق :  ) ،(ترجمة و تقدیممذكرات شارل (قنصل أمریكا في الجزائر)شارل ولیام ، 2(

  .90،ص .1982

  .266،ص. المرجع السابق الذكر، حلوش عبد القادر  )3(



92 
 

و عقلیة المجتمع الفرنسي . ألنھ ال یمكن أن ینسق بین البیئة التي تعیش فیھا   الجزائري
اختالف اللیل و النھار ، و ال یجد ھذا  یختلفانأسرتھ ، و ما یتعلمھ في المدرسة . ألنھما 

الجیل توازنھ الفكري حتى یظھر محیط اجتماعي جدید یزید من وحدانیتھ و عزلتھ.بعد ذلك 
       تجنید شعبیھم بإمكانھماألوربیون أعضاء النخبة الجزائریة ، ھم زعماء وطنیون  إنھم

ن من طرف األوربیون بال و قیادتھم إلى مواجھة االستعمار. و من ھنا أصبحوا مالحقی
النخبة بجماعة " تركیا  ، و قارن بعض ھذه )1(رحمة و ال ھوادة ألنھم أعداء حقیقیون لفرنسا

  في تولي القیادة والزعامة السیاسیة اآلمالفي الطموح و الفتاة  و جماعة  مصر الفتاة 

لتلك النخبة ،حیث كان  أما عن نضال النخبة المعربة و جذور التعلیم و التنشئة الثقافیة       

الظاھر جلیا مدي تأثیر المدارس العربیة على السكان و خاصة تلك المدارس الحرة  حیث 

وجد السكان متنفسھم الوحید فیھا لتعلم لغتھم و دینھم اإلسالمي ، الذین  تجاھلھما االستعمار 

ة شدیدة أحیانا و إلى الفرنسي ، حیث لم یلق ھذا التعلیم العنایة الفرنسیة و إنما خضع لمراقب

إغالق مؤسساتھ أحیانا أخرى و تم إخضاعھا للرقابة السیاسیة أي معرفة االنتماء السیاسي 

، و اعتبرت الزوایا كذلك العدو اللدود على حد تعبیر السید )2(للقائمین على ھذه المدارس 

خاصة قسنطینة    ھا كاسانوفا القائل "استنادا إلى وجودي في الجزائر ، و خبرتي الطویلة فی

ة العرب و عاداتھم یمكنني القول أن الزاویة تعد العدو اللدود في وجھ إدماج یلو دراستي لعق

الجزائریین . أما بالنسبة للجزائریین لم یكونوا یقبلوا دائما بھذه المدارس ذات  الطابع 

محاولة ،و  الفرنسي أو تسیر في الفلك الفرنسي ،مقتنعین بزوال فكرھم فیھا و معتقداتھم

و طبیعتھم العربیة اإلسالمیة ، و ظل الفرنسیون یعتقدون  استبدالھا بمعتقدات تتنافى

  )3(بخطورة تكوین

  )4(.النخب الجزائریة ذات الطابع اإلسالمي العربي في المدارس و الزوایا ،تفقھھ في أمور

  .270،ص. المرجع نفسھعبد القادر حلوش ، )1(

      .187،ص. المرجع  السابق الذكرسعد هللا أبو القاسم  ،  )2(

،  2004، الجزائر : دار المنابع للنشر ،  االستشراق الفرنسي و تعدد مھامھ خاصة في الجزائر)الطیب بن إبراھیم ، 3(

  .92ص .

الجزء األول ، الجزائر ، مطبعة :1، ط 1962إلى  1830معركة اإلسالم و الصلیبیة . في الجزائر من ، )صالح عوفي4(

  .  2004،ص. 1989دحلب ،
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،ففي رسالة الحاكم العام الفرنسي یقول  )3(الدین و تدعوه إلي التمرد على الثورة و االحتالل

أن الذي حاولنا اجتنابھ ھو التعلیم الدیني في المدارس ،بالقضاء جذریا على الدروس من ھذا 

والكتاتیب و الزوایا  اإلسالمیةو كان المستوى التعلیمي للمدارس النوع و استبدالھا بلغتھا 

مؤثر جدا على مختلف شرائح المجتمع الجزائري ، فمستواھا و برامجھا كانت كافیة ما 

  )1(اإلسالميلغتھم العربیة و دینھم  فعلمھم دامت تفي بالغرض 

بة كان لھا الدور  على صعید الحركة الوطنیة و الكفاح السیاسي فإن جماعة النخأما   

. و حاربوا التجنیس و عارضو بشدة  اإلسالمیةالھام في المحافظة على الھویة العربیة 

         و الخدمة في الجیش الفرنسي .لكن كانوا في المقابل ضد التطرف  اإلجباريالتجنید 

موقف ن ، ھذا كا)2(بأنھم لیس من السھل أن تھزم فرنسا العتقادھمو الثورة على االحتالل 

انفصالي كانت لكن النخبة الجدیدة و التي أسست حزب سیاسي  النخبة الجزائریة المفرنسة 

و ھذا الحزب ھو "التیار الثوري االستقاللي"  بعیدة عن المساواة  بل مطلبھا تقریر المصیر 

 و بعد ذلك انضم إلیھ مثقفون شباب ذوي الثقافة  اإلسالميالمكون من المثقفین ذوي التوجھ 

  )3(الفرنسیة ، ھذا ما أدى إلى بروز تلك الخالفات

في المقابل كانت ھناك اتھامات متبادلة حول تكوین النخبة في الجزائر بین الفرنیسن   

النخبة الجزائریة قبل الحرب العالمیة األولى  إحصاءأنفسھم ، حیث یقول "أجرون" أن 

مدرسة لم تكون النخبة الجزائریة القدرھا بحوالي مئة ألف مثقف . محاوال بذلك تعلیل أن 

من  اعترافار  أي تكوین نخبة و ذلك لمدرسة الفرنسیة كانت في ھذا المسإال أن مھمة ا

  )4(أرباب السیاسیة و رجال التربیة الفرنسیین أنفسھم .

  

  .242،ص. المرجع السابق الذكرحلوش عبد القادر ،  )1(

  .270، ص. المرجع نفسھ)2(

  .273. ،ص ھنفس المرجع) 3(

  .93،ص .  المرجع السابق الذكر)الطیب بن ابراھیم ،4(



94 
 

  : ازیغيـــــربي و األمـــافي بین العـــامل الثقــــ دور الع2

كانت كال من اللغة العربیة و اللغة  االستعماري في الجزائرخالل فترة التواجد       

العربیة الفصحى فقط التي بل األمازیغیة مظلومة ، فكانت األمازیغیة تطرح تارة في مقا

      القومیة باعتبارھا االدیولوجیة العروبیة أيھا باالضمحالل ، و تطرح تارة أخرى تھدد

            و تقدم تارة ثالثة على أساس أنھا لغة الجزائر األصلیة فھي األصالة و ما سواھا 

یشمل اللغة الفرنسیة  و المقصود بھا العربیة الفصحى دائما ـ دخیل و لكن وصف الدخیل ال

  )1(التي ھي لغة البحث في معظم الھیئات و الدوائر المعنیة

و بدل االستمراریة التاریخیة  لماضینا التاریخي و الحضاري البعید و القریب ، تم       

ل االستھتار و الھتك تحریك األلغام المبثوثة في أدبیات الكولونیالیة المغشوشة ، ووص

مضاد على ثورة التحریر و تراثھا  بالتالي اندفعت فلول مضللة البالھجوم أقصى مداه 

بعضھا كان یعمل في الخفاء و بعضھا یلھث وراء النجومیة العابرة ، إلى التشكیك في 

 العریق لمجالھ الحضاري الطبیعي       للمجتمع الجزائري و انتمائھ التاریخیةاالستمراریة 

           مع الواقع ، و ال تقره الذاكرة الجماعیة لشعبنا و العودة إلى الوراء إلى ما یتناقض 

الجزائر  إلشغالو محاولة ھدم المركز و ھو البعد الروحي و الحضاري للھویة ، فال سبیل 

ھذا واقع ) 2(من الداخل إال عن طریق اشتباك مھلك یستنزف قواھا " إضعافھابنفسھا ، و 

  .20 ألاللغتین في بدایة القرن 

الھویة الوطنیة ظھر مع القرن التاسع عشر ، وقد بدأ في ایطالیا ضمن  إن طرح   

، إال أن  1932حركة عالمیة ، و في الجزائر ظھر مع الحركة الوطنیة و بالذات في سنة 

       الوطنیة  الحركات من   فتجوھل  المقیتة الجھویة یحمل   أنھ على  إلیھ   نظر  المطلب

  

      المسألة الثقافیة و قضایا اللسان و الھویة : دراسة في مسار األفكار في عالقتھا باللسانمحمد العربي ولد خلیفة ،  )1(

  .179، الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة ،ص. الھویة و متطلبات الحداثة و الخصوصیة و العولمة العالمیةو 

   .185،ص. المرجع نفسھ )2(
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حیث  م، و كان تؤدي إلى خالف سیاسي  1949یتبلور المشروع إال سنة ، و لم اإلصالحیة

  )1(عصف ببعض قیادي حزب الشعب الجزائري

عند البعض كونھ یدور حول النزاع م  1936حیث أخذ ھذا البعد الجھوي سنة        

القائم بین السید أحمد مصالي و جماعة القبائل الكبرى ، ثم ظھور ھجرة سكان القبائل إلى 

رنسا و ظھور الوعي الوطني بالمنطقة ، و صاحب كل تلك األخطاء التي ارتكبھا حزب ف

یخص التقسیم و عملیة  الشعب الجزائري في منطقة القبائل و التي استغلتھا فرنسا فیما

ھل الجزائر بلد عربي مسلم ، و ھذه المسألة  إشكالیةحیث ظھر في ھذه الفترة االنفصال 

ظھر بشكل حاد عندما ظھر الخالف فیما بعد بین مصالي الحاج طرحت عند المصالیین ،و 

و عمار عیماش ، و كذا أثناء الحرب العالمیة الثانیة بینما حاول خیضر أن یجبر الشعب 

  )2(على االنضمام كحلیف لأللمان

و بعد ذلك استغل الموقف من قبل بعض األحزاب المحافظة على أن رؤساء الحركة         

ثورة ضد السكان العرب و قد ارتبط شعارھم بالحركة  إدارةس في نیتھم إال األمازیغیة لی

  )3(الشیوعیة العالمیة.

الخصوصیات و منھا المطلب الثقافي فرنسا تستعمل  في الوقائع و على الدوام كانت        

البربري الحي  و المرسخ في عمق الحضارة الجزائریة و كذلك تأسس اإلسالم لتغذیة 

السیاسیة  في لحظات التأزم  في الجزائر  كما في سواھا  تقوم  الخالفاتالخصومات و 

على  مشاعر االنطواء و على الھویة و التضامنیة المحلیة یجعلھا تنطوي و بكل وضوح

  مظاھر المعطیات الموضوعیة و البنیویة و الحال أال نحاول بعد مرور أربعین سنة .

  أن نأخذ باألطروحة القائلة إن حدود الحركة اإلسالمیة یمكنھ أن یقود إلى انفصال          

  

  .53، ص . 1999، الجزائر :دار ھومة للطباعة و النشر ،  ، في المسألة األمازیغیةد صالح بلعید  )1(

  .54،ص . المرجع نفسھ )2(

  .170، ص . ، المرجع السابق الذكرحلوش عبد القادر  )3(
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إذا أخذنا بعین االعتبار أن ما كان یمیز التیارات الثوریة في الجزائر ھو بیان أول نوفمبر  

           احتضنھا العلماء المسلمون دینیا   كماالتي فجرھا حزب الشعب الجزائري سیاسیا 

حركة حزب الشعب  و ھذا البیان الذي كان ال یختلف عن مبادئ و باركوھا جھادیا 

رغم  إسالمي االنتصار الحریات الدیمقراطیة ، مما یدل أن المنطلق كان واحد و ھو عربي 

  )1( االختالف في الوسائل

التعددیة المخطط لھا في  إطارفي ف باللغات األخرى وجوب االعترا و عن االلزام في      

بل  إمكانإلى  اإلشارةغفلة من التاریخ و الوعي الوطني الصادق على أنھ من الضروري 

ذلك المنطوق باللھجات المختلفة ذات  سواءوجوب تصفیة بعض معالم التراث الوطني 

الجھود ضد العدو  یتوحداألصل العربي أو األمازیغي المتنوع و الثري و بھذه الكیفیة 

  )2(القدیم الجدید الوحید  األوحد ، الغائب الحاضر 

تعریف و تحدید المجموعة  ھو دور قامت بھ الھویة في الجزائر إن أھم              

، حیث كان للحركة الوطنیة الثوریة دور حاسم  )communauté .politiqueالسیاسیة(

في تشخیص من یدخل في تلك المجموعة ، و من یخرج منھا ، و لھذا لم تستطیع الجزائر 

بعد االستقالل أن تصبح وطنا للذین جاؤوا الستعمارھا ، كما ظھر خالل الكفاح المسلح 

 )، فبعد أن valeurs - Mythesة ( الثوري مجموعة من القیم القریبة من األسطوری

دمرت الكولونیالیة األرسطوقراطیة الجزائریة لم یبقي أي مجال للصراع الطبقي داخل 

على الجزائر  المھیمنینو نظرا للوضعیة العسكریة و االستعمار  طبقة الفالحین و العمال

  إلى غایةالجزائریون كل تناقضا المجتمع الجزائري بین قوسین     وضع القیادیون

  

،( ترجمة :خلیل أحمد خلیل )، لبنان ، دار الطلیعة للنشر و التوزیع ،  الجزائر : التحریر الناقصغازي حیدوسي ، )1(

  .7، ص . 1997

  .143، ص . 1996، الجزائر :دار األمة ،  الھویة الوطنیة :الحقائق و المطالعاتعمان ، بن نأحمد  د. )2(
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أكد ذلك مؤتمر الصومام حیث لم تطرح مشكلة األمازیغیة في البلدان االستقالل ، حیث 

مثلما طرحت في الجزائر و في منطقة القبائل ، و التیار المنادي لترسیم وطنھ  ھذه  األخرى

و ھي رد فعل  و بالتالي ظھرت حركات معادیة )1(اللغة آنذاك أبعد من المجال السیاسي

وسكت عن ھذا  لھویة الوطنیة تحمل في مضامینھا  الجزائر بلد عربي مسلم لمسألة ا

  )2(ھو محاربة العدو ال غیر. ة التحریریة كون القاسم المشترك المطلب في الثور

حریر الوطني ، سعت لتعبئة أن جبھة الت القیمة األسطوریة بعد االستقالل ظھر تأثیر        

و  الرجال   و  النساء و  األمیین ل من الفالحین و العمالالنضا  و استفادت لتأطیر الشعب 

أن لكل لكنھا رسخت في األذھان ، )3(  كإستراتجیةالبربر. وقد نجحت بال شك و  العرب

في االستقالل نصیب من الثمار المساوي لغیره و لكل منھم نصیب في  ساھمواأولئك الذین 

فإن كل الجزائریین یؤمنون بتلك القیمة  حركة  باستثناء ال السلطة  و امتیازاتھا في ما بعد 

  )4( األسطوریة

             و كانت تلك الخالفات ال عالقة لھا بالعرق و الطائفة و ال بالتقدم أو التخلف           

و لم تدخل الھویة في الصراع مع  و سكن إلیھا ، في تناغم ووئام  اإلسالمو أمازیغیة سكنت 

أي جھة من الوطن باستثناء واحدة و ھي  الفرنسیة التي كانت جزءا أي لغة أو لھجة في 

من جھاز القمع و االستعالء و االحتواء الكولونیالي ، و ال بد من فھم اتجاه القسم األكبر من 

رأینا في العالم الثقافي نحوھا ، من وضعھا في ذلك السیاق التاریخي أو ما یسمیھ 

  )situation .colonial")5ة "."سفانون "الوضعیة الكولونیالینفرا

  

  .239،ص.  المرجع السابق الذكر،  ولد خلیفةمحمد العربي  )1(

  .54، ص . ، المرجع السابق الذكر)صالح بلعید 2(

  . 55، ص . المرجع نفسھ)3(

  .239، ص. المرجع السابق الذكر،  ولد خلیفةمحمد العربي  )4(

  .188،ص. المرجع نفسھ)5(
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        و قد اعتبرت السلطات االستعماریة المحتلة أن العربیة لغة أجنبیة في عقر دارھا        

ت استعمالھا في كل المرافق الھامة ، فلم یبق لھا سوى المساجد و المقابر ، و دفاتر منعو 

ة قضاة المسلمین ، و الكتاتیب القرآنیة التي كانت في الواقع تحت الرقابة المشددة ،و حال

حصار دائم ، كما سنري عند الحدیث عن خرافة التمدین و التسامح التي روج لھا منظروا 

  )1(الكولونیالیة ، و خصصوا لھا أدبیات غزیرة

طرحت بعد ذلك بحدة في مؤتمر في بعدھا الثقافي و اللساني إن المسألة األمازیغیة         

زبیین ، مما یجعل رشید على م  حیث  اشتد الخالف بین الح 1947حزب الشعب لعام  

یحي و عمار ولد حمودة و بناي وعلي ینادون بتأسیس الحركة الشعبیة األمازیغیة حیث 

یرفضون فكرة الجزائر عربیة مسلمة  و یرفعون شعار الجزائر جزائریة و یشتد الخالف 

عھا ، و لقد تجاھل مؤتمر السنة المسألة األمازیغیة ووض 1949الذي یظھر جلیا في أزمة 

جانبا العتبارات أخرى لھا أولویة إلى غایة تحقیق النصر ، و أن كل مشاكل الجزائر ما 

عدا مشكل الحریة توضع بین قوسین ، و لقد أسفل ھذا الفعل الوطني من قبل السلفیین الذین 

  )2(قالوا : لقد عادت الجزائر إلى عروبتھا.

كانت منطقة القبائل منطقة ثوار و تمرد ، حاول االستعمار أن ینمي الشعور بالذاتیة          

المنفصلة فأوحي لبعض القادة في المنطقة أثناء الحرب التحریریة لالنفصال  و ھذا إلسكات 

الحركة التحریریة في الجزائر و اتخاذ القبائلیة لغة وطنیة ، لكنھم رفضوا ذلك ألن الجزائر 

كل ال یتجزأ .و في ھذه المنطقة التي كانت تستعمل اللغة القبائلیة في التواصل الیومي       

و قضاء الحاجیات و تستعمل اللغة الفرنسیة في المعامالت الیومیة  بل تطغي على القبائلیة  

المناطق الجزائریة األخرى ترك مقارنة بو قد تغلغل الفكر الفرنسي في ھذه المنطقة أكثر 

اره فیھا  و من ثمة ظھرت تیارات تدعوا إلى ترك اللغة العربیة و اتخاذ القبائلیة أو آث

  )3(الفرنسیة لغة رسمیة .

  . 210، ص. المرجع السابق الذكر)حلوش عبد القادر ، 1( 

  . 54ر ، ص. المرجع السابق الذكصالح بلعید ،  )2(

  55،ص .المرجع نفسھ  )3(
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منذ بضعة عشر قرنا ، دأبت تلك  اإلسالمإن أبناء یعرب و أبناء مازیغ قد جمع بینھم         

ن تمزج بینھم في الشدة و الرخاء و تؤلف بیتھم في العسر و الیسر  و توحدھم في القرو

ریا أمة الجزائر       حتى كونھم من أحقاب بعیدة عنصرا ، مسلما جزائ السراء و الضراء 

و قد كتب أبناء یعرب و أبناء مازیغ ، آیات اتحادھم على صفحات ھذه  و أبوه اإلسالم

كلمة هللا و ما أسألوا من مخابر في  إلعالءالقرون ،بما أراقوا من دمائھم في میادین الشرف 

ھذا عن ما من المفترض )1(مجالس الدرس لخدمة العلم ، فأي قوة بعد ھذا تستطیع أن تفرقھم

  أن یكون.

یة و الصراع الثقافي حول الھویة  من الصعب أن رجوع إلى النخبة الجزائرلكن بال        

أسباب اعتراض شرائح النخبة على المرجعیة الوطنیة المشتركة أو رفض التالزم نحضر 

و اللغة العربیة و الحث على فصلھما على اللغة و الثقافة  اإلسالمبین قطبي الھویة 

   سار إعادة تشكیل النخبة في نھایة القرن التاسع عشراألمازیغیة ، إذ أن ذلك یتطلب تتبع م

. و ھو موضوع شائك و في حاجة إلى  مزید من البحث إال أن م  20 ألو بدایة القرن 

و إما بالتھجیر إلى  باإلبادةاالستعمار الفرنسي قام بإستئصال النخبة المتواجدة من قبل ، إما 

لتي سبقت تفجیر الثورة . و المقاومة الوطنیة الخارج ، تم ذلك خالل السنوات المعدودات ا

  )2(االحتالل تفطنت إلى أن ذلك تحت تحریض الشعب و النخبة ضدھا. ادراةإال أن 

وعموما ، فان السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر قد أدت إلى ظھور نخبة مثقفة     

المثقفة ثقافة عربیة إسالمیة بالثقافة الفرنسیة الغربیة ، و دخلت الحقا في صراع مع النخبة 

كما ترتب عن السیاسیة االستعماریة في الجزائر استغالل الخصوصیات الثقافیة المحلیة 

   الحتالل الجزائر  ، و تغذیة تلك الصراعات بین النخب المتمایزة .

  

  

  .199،ص . المرجع السابق الذكر،  ولد خلیفةمحمد العربي  )1(

  .201، ص . المرجع نفسھ )2(
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  ار:ــــــل التیــــــاسیة داخـــــالفات السیـــــعة الخــــــــــ  طبی   

       :ینو المصــــالی ینكــزیبین المر االدیولوجيالف ـــــ الخ1

حین برز م  1946أزمة حزب الشعب الجزائري ترجع في الحقیقة إلي عام  إن   

 ال فائدة من المشاركة فيخالف حاد بین أنصار األمین دباغین الذي كان یري أنھ 

و أنھ ال بد من اعتماد على العمل العسكري السري و تدریب االنتخابات النیابیة و البلدیة 

المناضلین للقیام بالعمل العسكري ،حیث كان مصالي الحاج یري أن التنظیم السیاسي 

 باستقالللحزب قوي و العمل بطریقة شرعیة ،و المشاركة في االنتخابات من أجل المطالبة 

 م 1946نوفمبر 10الجزائر.و بناءا على ذلك شارك حزب الشعب الجزائري في انتخابات 

 ر ضیھم : األمین دباغین ، محمد خمن أعضائھ بمقاعد في البرلمان الفرنسي  خمسة و فاز 

  )1(و أحمد مزغنةو بوقادوم مسعود دردور  جمال

بدأ المشاركة في االنتخابات  غیر أن األمور تعقدت بعد ذلك بقلیل ، فالمعارضون لم        

لسماح للقیادة أن دفع االشتراكات و عدم ا وایقومون بحملة داخل الحزب رفض بدؤوا

لجنة خاصة لمتابعة ما یجري داخل الحزب ، ثم  إنشاءكما قرروا   یصرفوا أموال الحزب

، و بدأ یقوم بحملة م 1946فرنسا إلي الجزائر في خریف عام أن عمیش قد عاد من 

مضادة لمصالي الحاج  ألن الحزب الجدید في رأیھ تخلي عن بعض المبادئ الموجودة في 

حزب جدید لمحاربة فكرة المشاركة في  إلنشاء، و لذلك بدأ یمھد  "إفریقیاحزب "نجم شمال 

  )2(االنتخابات و مقاومة التعصب الدیني.

أن كان الصراع خفیا بدأ  وھذا بعد  م 1950بدایة من سنة  دادت شدة تلك الخالفات و از

م حاول  1950مارس  18یتجلي ، ففي اجتماع اللجنة المركزیة لھذا الحزب یوم 

  أعضاؤھا أن یرسموا مخطط واضحا لھیاكل الحزب و یوحدوا صفوفھ لكن 

 

.P. 2002 op .cit., toraS enjaminB)1( 

. .29 citop . ,du P .P.A sécession:la  ux origines du F.L.NAMOHMED HARBI .(2)   
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 اآلراءأعضاء اللجنة المركزیة لم یتفقوا على تصور موحد لھیاكل الحزب و تضاربت   

دور الزعیم مصالي الحاج ، و ھل تعطي لھ جمیع الصالحیات و حق البقاء رئیس  حول

  الحزب حتى الوفاة.

و لكن الموضوع الرئیسي الذي خلق انشقاقا واسعا في صفوف قیادة حركة انتصار         

الحریات الدیمقراطیة ، ھو التحالف مع بقیة األحزاب الجزائریة بقصد خلق جبھة موحدة 

  )1(.م1951جوان  12للمشاركة في االنتخابات التشریعیة في 

الفرنسیة خسرت حركة انتصار  إلدارةاو بعد ھذه االنتخابات المزورة من طرف        

الحریات الدیمقراطیة . المقاعد الخمسة في البرلمان الفرنسي ، كما أن اللجنة المركزیة 

للحزب قررت خالل غیاب مصالي الحاج و تواجده بفرنسا أن تشترك مع جمعیة العلماء 

أوت  5في  جبھة مشتركة وطنیة و ذلك في اجتماعھا إنشاءالمسلمین و حزب البیان في 

 أعتبرهدي تحفظھ على ھذا االتفاق . و و عندما سمع مصالي الحاج بذلك أب م1951

  )2(برلمان جزائریا مستقل. إنشاءمتضاربا مع برنامج حزبھ الذي ینص على 

.استقال حسین لحول من األمانة العامة للحزب ، فعین  م1951و في شھر مارس         

بن خدة من الشخصیات الفاعلة  في  یوسف و كان فا لھي الحاج بن یوسف بن خدة خلمصال

متین مع بقیة األحزاب السیاسیة و ذلك  حبذ فكرة خلق التعاون و التحالفالحزب التي ت

  )3(بقصد المحافظة على الحریات العامة.

م  1952جانفي  16و بعد عودة مصالي الحاج من رحلتھ إلى المشرق العربي یوم       

تعاني من العزلة  عن القاعدة  و في ھذه الظروف الصعبة ارتأى مصالي وجد قیادة الحزب 

  المعركة الحاج أن الواجب یفرض علیھ أن یتصل مباشرة بالجماھیر و یقودھا لخوض

  

p.84.,op.cit, réalitésN Mirage et . le FL arbiH Mohamed(1) 

,p 43. op cit, A _ MT L DPPdu  session: la  ux origines du F L NA                              (2) 

  .326.ص.  ، مرجع السابق الذكربوحوش عمار  )3(
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و كان ھذا القرار بمثابة ضربة قاضیة لألعضاء اللجنة المركزیة للحزب ألنھ كان من  

المفروض أن یتم العمل داخل أجھزة الحزب و یتفق الجمیع على السیاسیة التي یجب 

، لكن مصالي الحاج ، الذي یعتبر شغوفا بالعمل الجماھیري . قام بجولة ناجحة في  إتباعھا

ناضلین في الحزب . إال أن السلطات الفرنسیة تضایقت من خطبھ الم إعجابالشرق و نال 

 م         1952ماي  14القبض علیھ و نفیھ إلى فرنسا و ذلك یوم  بإلقاءو قامت  )1(الثوریة 

حتى یوم قیام الثورة ومھ أن ینفردوا بقیادة الحزب و بذلك ترك المجال مفتوحا لخص

  . الجزائریة

حقیقة أن النجاح الیمیني لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة قد استولي و في ال                  

على الحزب بصفة عملیة بعد عقد المؤتمر الثاني للحزب بالجزائر العاصمة في الفترة 

ففي ذلك المؤتمر الثاني للحزب استطاع لحول حسین  م.1953أفریل  6إلى  4الممتدة من 

ین الجدیدة للحزب الذین یحبذون سیاستھم ، و في ذلك ، و بن خدة و غیرھم أن یصفوا القوان

(في المنفي) لحول المؤتمر الثاني أیضا تشكلت لجنة : مصطفي بن بولعید ، مصالي الحاج 

و ذلك بقصد تكوین المنظمة الخاصة السریة من جدید و الشروع  حسین بن خدة و دخلي 

  )2(في التحضیر الفعلي للثورة"

اقترح مصالي الحاج في ذلك المؤتمر بصفتھ رئیسا للحزب ، ثالثة أسماء الختیار    

واحد منھم أمینا عاما للحزب ، على أن یقوم ھذا األخیر باختیار المجموعة التي تساعده في 

بن خدة : إدارة الحزب . و أما عن الثالثة الذین أقترحھم مصالي الحاج ، فھم على التوالي  

بعد جولتین من التصویت في اللجنة المركزیة وقع االختیار على بن یوسف لحول مزغنة و 

 أما في ما یخص قیادة الحزب في خضم ھذه الصراعات ، فبدایة   ) 3(بن خدة لقیادة الحزب 

  

. .p.212 , op ,cit:1998 _ 1974  Messali HADJ ,enjamin stora(1)B 

.4. p ,op cit ,.T.L.D du ppA_ M session: la  , aux origines du FL N arbiHamed oh(2)M  

.P . 49 , IBID(3)  
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بدأت السلطة تنتقل تدریجیا من مصالي الحاج إلى المثقفین الذین  م 1951من ستة 

ارتأوا استعمال أسلوب الحوار و غرس مبادئ الدیمقراطیة في الحزب و التنافس مع 

و ھذا الجناح الیمني المتمركز في  األخرى للحصول على مناصب سیاسیة األحزاب 

سید  شاركة في االنتخابات البرلمانیة  كان یقوده حسین لحول العاصمة و المؤید لفكرة الم

و لكن المتأمل من في ھذه المناورة یجد أن  )1(على عبد الحمید و عبد الرحمان كوان"

صالي الحاج . و جبره ھو العمل على تقلیص نفوذ مالفرض األساسي لھؤالء المعتدلون 

اتھم الرامیة للتخلص من العناصر الیساریة التي ال زالت تنادي بالعودة على قبول مخطط

  للعمل السري.

لمثقفین في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة      و نستخلص مما تقدم ھو أن ل      

مؤیدیھ من اللجنة المركزیة  إبعادالحزب و  تقوم على أساس تقلیص نفوذ رئیس إستراتجیة

حتى یستطیعوا أن یظھروا الحزب من العناصر المؤیدة للزعیم و في نفس الوقت قاموا 

تواصل الصدامات بین اللجنة المركزیة للحزب ل بتحریض رجال الیسار على مصالي الحاج

مرة التي تحاك في ، و بین مصالي الحاج كانت متواصلة ، و بعد تفطن رئیس الحزب للمؤا

ظھره امتنع عن عقد مؤتمر ثاني للحزب و الذي عرضھ علیھ بن یوسف بن خدة  الذي 

م لكن مصالي الحاج رفض مقابلتھ و ذلك نتاجا لتخوفھ على  1953اتصل بھ رسمیا عام 

انشقاق ثاني للحزب و إدخال تغیرات كثیرة على برنامجھ. كما أن في ھذه المرحلة اشتد 

     المصالیین و المركزین  و تحولت الوجھة إلى التصریحات و التھم المتبادلة الصراع بین 

و انتقل الصراع من القمة إلى القاعدة و بعد أن كان خفیا أصبح جلیا واضحا للقاعدة 

و أعلن اللي اون مع موالي مرباح ، و فیالشعبیة  فبعث مصالي الحاج رسالة حررھا بالتع

   )2(فیھا عن غضبھ من اللجنة

 

      

p 90. ,op. cit réalités,: Mirage et  .LE FLN arbiHohmed )M1( 

  . 329.ص.  المرجع السابق الذكر. 1962) بوحوش عمار ، التاریخ السیاسي للجزائر ، من البدایة و لغایة 2(
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  باالنحراف   المركزیة  اللجنة  معھا ، و اتھم أعضاء  للحزب و خالفاتھ العمیقة  المركزیة

االبتعاد عن المبادئ الثوریة للحزب ، و بأن أعضاء اللجنة المركزیة یتصرفون بطریقة 

عشوائیة . و أنھم لم یطلعوه على ما یجري لمدة عامین ، و أنھم أھملوا المصالح العلیا 

  )1(للحزب و أبعدوا المناضلین األعضاء عن الحزب"

    الثقةالذي بقي قطع نھائیا ،بسبب انعدام وبالتالي یمكن استنتاج أن حبل الثقة الدقیق         

مرحلة التحالفات داخل الحزب و التھم المتبادلة من جھة أخرى ، و بدأت مرحلة أخرى ھي 

أعلن مصالي الحاج عن قیام لجنة الخالص العام " لكي تقوم بمھام الحزب و تقضي  حیث 

  )2( على المركزیة للحزب روقراطین الذین استولواعلى الب

إن السبب الرئیسي الذي كان یدفع مصالي الحاج دائما إلى عدم القبول بعقد مؤتمر           

الستحالة ذلك في غیابھ، أي حسب القوانین الداخلیة للحزب ،ھذا ما  إدراكھللحزب ، ھو 

 ھتمجھودادفع بأعضاء اللجنة المركزیة بالتحرك ضد مصالي الحاج ، و من ثمة عرقلة 

، أي  كانت مشكلة مصالي الحاج ھي المنفىلسیطرة على الحزب. و لما الرامیة الستعادة ا

    استحالة التواصل و الحوار المستمر مع اللجنة المركزیة للحزب ، بالتالي أصبح الصراع 

و بكل ذكاء استغل أعضاء في المیدان بین المقربین لمصالي و المعارضین لھ و المنافسة 

ة السیاسیة و منعوا أنصار مصالي الحاج من بسط نفوذھم اللجنة المركزیة غیابھ عن الساح

و بناءا على ھذه المعطیات قام أعضاء اللجنة المركزیة في أفریل  )3(على قیادة الحزب 

  تقوم على ما یلي : إستراتیجیةبوضع   م 1954

  إذا أخذنا بعین االعتبار واقع الجزائر ، یتضح لنا أن العزم على التخلص من مصالي       

  

  .330.ص. المرجع السابق الذكر) بوحوش عمار ،1(

; june Afrique ,  : Edition , parisAlgériennes révolution.les archives de la  (2)Mohamed Harbi

1981 ,p ,52   

. P 55. IBID(3) 
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عن طریق الحاج بكل الطرق لم  یساعد على حل المشاكل بل بالعكس زادھا تعقیدا ، 

مصالي الحاج من استعمال الوسائل المادیة و المعنویة و منعھم من القیام  حرمان أنصار 

  بأي عمل عسكري.

البارزین في الحزب و حثھم على  المسئولینعطل مدفوعة األجر مقدما لجمیع  إعطاءـ 2

  .المصالیینالقیام بأي نشاط یخدم 

حقیقة   إلثباتتحالف مع خصومھم السابقین (أعضاء المنظمة الخاصة) و السعي  إقامةـ 3

و موظفین  باشاواتأساسیة للمناضلین في الحزب و ھي أن أعضاء اللجنة المركزیة لیسو 

  )1(یبحثون عن العمل بشرعیة قانونیة و محامین 

ھا من صدامات لم نعرف أن االنقسامات و التناحر داخل الحركة الوطنیة ، و ما انجر عن

 او في سیاق التكتالت  المضادة داخل الحزب ، نجد أیضا انحیاز مؤیدو)2(تكن ضروریة.

العمل العسكري إلى اللجنة المركزیة و ضد مصالي الحاج ، كما أنھ بالنسبة للمصالیین 

ن ضد الزعیم .و " بالتالي فإن أنصار مصالي الحاج یفالثوریون أصبحوا إلى جانب المركزی

بحوا یتصارعون مع العناصر الیمینیة ، و العناصر الیساریة في الحزب ، و في الرسالة أص

، نبھھ فیھا عن الدور م1945ماي  10التي بعث بھا موالي مرباح إلى مصالي الحاج یوم 

  )3(الحیوي الذي لعبھ محمد بوضیاف في فرنسا ضد المصالیین و فیھ تدعیم للمركزین

ن لتغطیة شرعیة ، في إطار سیاسي منظم ھي التي دفعت لثورییلقد كانت حاجة ا         

ن ، بما نھم بأن المال كان في ید المركزییبھم إلى الوقوف إلى جانب المركزیین ، علما م

أنھم في حاجة إلیھ لتغطیة نفقات تكالیف العمل و التحضیر للثورة ، ثم إن بوضیاف قد 

 لتسویة األزمة السیاسیة بینھ و بین إدارة  استاء من األسلوب الذي اتبعھ مصالي الحاج 

  

 .332، ص ، المرجع السابق الذكربوحوش ، عمار  (1)

 .161، ص. المرجع السابق الذكرمحمد ، الثورة الجزائریة (سنوات المخاض ) ،  حربي )2(

. p.62, .cit op,  , les Archives de la révolution Algérienne arbiH Mohamed(3) 
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الحزب ، فالمفروض حسب رأي بوضیاف أن یتفاھم القادة في ما بینھم في الحزب و ال 
ینقلوا خالفاتھم السیاسیة إلى القاعدة ، حیث بدأ المناضلون یحاربون بعضھم البعض ، بعد 

قامت جماعة من أنصار مصالي  من نفس السنة  ماي 9متعاونین ، و في یوم  كانواأن 
  )1(الحاج بمھاجمة بوضیاف و بیطاط و لكن محاولة االعتداء علیھم كانت فاشلة .

و حسب محمد بوضیاف فإن أعضاء المنظمة الخاصة حافظوا دائما على العالقات      
       ھو المحافظة على وحدة الحزب  األساسيالتي تربطھم بعضھم البعض ، و كان ھدفھم 

 )2(الخالف بین اللجنة المركزیة و مصالي الحاج . نھاءإو 

و إذا كان الجناح الیمیني بقیادة الحسن لحول ، لدیھ إستراتجیة متمثلة في انتھاج          

    سیاسیة االعتدال و التخلص من العناصر القدیمة في الحزب و المتحمسة للعمل العسكري

و عدم السماح للقرارات الفردیة بالتحقق داخل الحزب ،" فإن العجیب في األمر أن مصالي 

الحاج قد اقترح حسین لحول ، ثم بن یوسف بن خدة ، في أمانة الحزب ألنھ كان یشاطرھما 

الرأي في القیام بإصالحات داخل الحزب و المشاركة في االنتخابات و التحالفات مع 

  )3(العمل بطریقة شرعیة و قانونیة و األحزاب األخري ، 

و في ظل تسارع االنتقادات الالذعة بین الطرفین زادت الخالفات تأزما و حدة حیث في  

في الجزائر العاصمة ، و لما تأكد  1953عام  سبتمبر 16اجتماع اللجنة المركزیة في 

التي  اإلصالحاتمصالي الحاج من نوایا أعضاء اللجنة ، بعث لھم بمذكرة " و انتقد فیھا 

على أجھزة الحزب و أعلن عن سحب ثقتھ من  إدخالھاینوي أعضاء اللجنة المركزیة 

 منھمللحزب بن یوسف بن خدة ، و من أعضاء اللجنة المركزیة . و طلب  األمین العام

 ركزیة رفضوا اقتراحات رئیس الحزباعطاءه السلطة المطلقة ، لكن أعضاء اللجنة الم

ئیس الحزب بن یوسف بن خدة ، وبعد أن ھیأت اللجنة المركزیة جددو ثقتھم في رو

  )4(األرضیة من أجل عقد مؤتمر  وطني للحزب ثاني ، و الخروج بقیادتھ جدیدة.

,p.97. ,op ,cit réalités: Mirage et  , le F L N )MOHMED HARBI1(  

. p .64. .cit op,  Algériennes révolutionLes archives de la  ,                                   2( 

.p. 51. , OP cit .p .A .M. T. L. O p:Scission du  Aux origines du F L N ,                                         )3(  

  .337.ص .  المرجع السابق الذكر) بوحوش عمار ، 4( 
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  ین.ریــــالعسك یناسیـــراجیة بین السیـــالفات االستـــــ الخ 2

إستراتجیة  السیاسي العسكري ھو الخالفات حول  كان جوھر الخالف الدائر           

و كذا المحبذ للعمل الشرعي و المشاركة و النضال أي بین المؤید للعمل العسكري  الكفاح 

ن یجد أن بروز الخالف الحاد بی و الخالفات.إن المتأمل في فحوى ةفي االستحقاقات السیاسی

 لمشاركة في االنتخابات النیابیة من ا أنصار األمین دباغین الذي كان یرى أنھ ال فائدة تجدى

لمناضلین للقیام بالعمل و البلدیة و أنھ ال بد من االعتماد على العمل السري و تدریب ا

و العمل   )1(سي لحزب قويأن التنظیم السیا بینما كان مصالي الحاج یرى العسكري 

ي األسس الجزائر ھ باستقاللو المشاركة في االنتخابات و المطالبة  یة بطریقة شرع

ھو الذي تم  الصحیحة للعمل السیاسي ،و قد كان رأي مصالي الحاج  بصفتھ رئیسا للحزب 

  اعتماده و العمل حسب  توجیھات رئیس الحزب.

و فاز  ،م  1946نوفمبر  10و بالتالي شارك حزب الشعب الجزائري في انتخابات       

یات داخل و ما یبین الصراع القوي بین الشخصضاء بمقاعد في البرلمان الفرنسي أع 5

حزب جدید ألنھ كان  إنشاءبمحاولة م  1947مش عمار في سنة یع الحزب ھو " ما قام بھ 

مصالي الحاج و اتھم زعیم الحزب بأنھ دیكتاتوري و رد علیھ مصالي  ضد وجھة نظر

  )2(  متطرفالحاج بأنھ یساري و 

أنھ  انبثق  اإلشارةعن ھذا االنقسام بین المؤید للعمل السیاسي و بین الرافضین لھ ، یمكن و

 15و الذي كان في  الحریات الدیمقراطیة  ؤتمر الحزب الجدید حركة انتصارمباشرة بعد م

م ففي ھذا المؤتمر تقرر إبقاء حز ب الشعب الجزائري یشتغل بطریقة 1947ري عام فیف

ة ، و إنشاء" المنظمة الخاصة" التي  تعتبر ھي الجناح العسكري للحزب و تزعم ھذا سری

 و لقد  م 1952سنة الجناح آنذاك محمد بلوزداد الذي أصابھ مرض خطیر ، و توفي في

 

.pp .202. ,op . cit:1898 _ 1974  , Messali Hadj (1)STORA 

  .345، ص . المرجع السابق الذكر)بوحوش عمار ، التاریخ السیاسي للجزائر ، 2(
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ھیاكل المنظمة السریة بخبرة  إقامةفي ھذا المنصب حسین آیت أحمد الذي استعان في ھ خلف

  )1(و مساندة األمین دباغین و مسعود بوقادوم"

أما عن ظروف انعقاد ھذا المؤتمر یقول یحي بوعزیز في كتابھ " االتھامات      

لجنة المركزیة ، و جبھة التحریر الوطني أن :"بعد عشر المتبادلة بین مصالي الحاج ، ال

          سنوات من السجن في المنفى ، حضرت ھذا المؤتمر الذي انعقد في جو من عدم الثقة 

و تصفیة الحسابات ، و لم تدرس فیھ أیة مشكلة و أي حدث دراسة جذریة ، و على العكس 

لى السلطة ، و قد بدأت أثناء ھذا كان عبارة عن دسائس ، و حرب تكتالت و تسابق إ

  )2(المؤتمر أي بوضوح ، و أشعر أن الشخص المسؤول في الحزب لیس لھ اعتبار كبیر."

و بنبرة المدافع عن منھجھ في الكفاح ، أال و ھو الكفاح السیاسي ، یواصل مصالي          

بعدا  1949مم و 1948م إلى 1946الحاج قائال:"و ھكذا نالحظ من نھایة نوفمبر عام 

ملحوظا عن الخط السیاسي للحزب و عن المبادئ الثوریة ،ففي الوقت الذي ركب فیھ 

    المنتخبون سفینة البرلمان ، راحت كتابات الحزب و خطاباتھ و نشاطاتھ . في اتجاه أخر

و بطریقة و غیر منتظمة و كان إذا تنافر بین الحركة البرلمانیة  و حیاة الحزب و إذا كانت 

ركة البرلمانیة مسیرة من طرف مجموعة المنتخبین غیر المتفاھمین ، و ال یحترمون أي الح

انضباط ، حیث ینتقلون من باریس إلى الجزائر دون علم قیادة الحزب ، وإذا كان األمین 

إلى الخارج دون إشعار  كما شكلوا تكتال آخر ، و سافرو دباغین ، و بوقادوم ، ودر دور ،

كن في المستوي أما في الشق الثاني من ھذا في المستوى الحزبي لم نفإننا نحن الحزب 

الصراع ، نجد أصحاب األفكار الثوریة ، والتي حملھا شباب متحمسون للعمل العسكري 

  الوطنیین جیل عایش   بدل العمل السیاسي ، و كان على رأسھم الدكتور لمین دباغین  حیث

  

:  , paris Algériens,  des militants nationalistes Biographiqueictionnaire d,  Stora(1)Benjamin 

Edition , Harmattans , 1985 ,p . 271 . 

، الجزائر : دار  ، االتھامات المتبادلة بین مصالي الحاج و اللجنة المركزیة و جبھة التحریر الوطني بوعزیزیحي ) 2(

  .31ـ 30، ص .2001ھومة للنشر و التوزیع ، 
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فھو قادم من مي ، أما عن المستوى االجتماعي د ،كونھ متحصل على مستوى علالروا
على خالف جیل مصالي المنتمي إلى الطبقة  بورجوازیة حضریة نشأت في المدن أوساط

  .)1(جرت إلى باریس و تنتمي إلى الفئة العمالیةاالریفیة ھ

بالتالي برزت قوة رفض جدیدة ھدفھا التخلص من القیم االستعماریة ، فاعتقد          
  الوجود ، و بعد أحداث إثباتأنصارھا أن العنف السیاسي ھو السبیل الوحید للتوصل إلى 

، اتھم األمین دباغین من قبل التیار المعارض بأنھ ھو من دبر األحداث م  1945ماي  8
ألف جزائري فقط ألنھ كان متواجد في سطیف ، فتزایدت حدة  45أودت بحیاة  التي 

الصراع بینھ و بین خصومھ داخل الحزب و رجوعا إلى الصراع فقد " كان الدكتور 
دباغین یؤمن أن مصالي الحاج انتھي و لم یعد رجل المرحلة الجدیدة، و بحسب اعتقاد 

تفقین بدورھم على أن مصالي أحمد ، فإن عدد كبیر من المناضلین . كانوا م آبتحسین 
  )2(رجل المرحلة التاریخیة لن یكون رجل المرحلة الثوریة." باعتبارهالحاج 

أن الشغل الشاغل لمصالي الحاج في ھذه المرحلة كان ما یزال متمثل في الیقظة      

بینما كان األمین دباغین الذي فرض نفسھ على القیادة  اسیة للجماھیر و تنظیمھا ، السی

، یھتم بالتحضیر  )3(جدیدة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة ،في غیاب مصالي الحاجال

للعمل المسلح للدخول في اختبار قوة مع االستعمار ، فاختلف تقییمھما للظرف السیاسي 

الذي كانت توجد علیھ الجزائر كان مصالي یعتبر الدعوة إلى التمرد نوعا من االدعاء ، لقد 

بتحضیر تمرد یجبر الحلفاء م  1945طى دباغین و عسلة موافقتھ سنة سبق لھ و أن أع

ماي  8على التدخل في الجزائر ، لكنھ أصبح یھاب من العمل المسلح ، بعدما جرى لھ بعد 

  )4(م  1945

الحزب في خضم الصراع الدائر بین مصالي الحاج و الدكتور األمین دباغین داخل و   
 لجنة  مضي   ما  في أنشأت  التي  القصبة  جماعة  بمساندة   الحاج  مصالي ،حظي

  الحركة 

  .33،ص .  المرجع نفسھ ،یحي بوعزیز ) 1(

" الجزائر : دار 1954دروب التاریخ "مقاالت في تاریخ الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر حمید عبد القادر،  )2( 

  .17، ص .2007القصبة للنشر ، 

   . 25ص.، الجزائر ، بدون سنة  "1945ـ  1942.مذكرات مكافح "االستقالل ..روح حسین ،  آیت أحمد )3(

  .198.ص.  المرجع السابق الذكربنیامین سطورا ،مصالي الحاج "رائد الوطنیة الجزائریة "، )4(
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بخصوص م  1942و التي اختلفت مع الدكتور دباغین سنة   إفریقیابشمال الثوریة 

قد استغل ھذا التیار توتر العالقة بین مصالي و الدكتور مسألة التعاون مع النازیة . و 

  )1(دباغین من أجل الثأر من عدو األمین."

و یرى مصطفي لشرف أن مصالي الحاج في ھذه المرحلة كان مقطوع الصلة نوعا       

كانت  السائد  ما مع الحزب حیث " أن معرفتھ للوقائع الجزائریة الراھنة ، والعمل السیاسي 

لك فانھ أصر على المطالبة بالسلطات المطلقة على مدى الحیاة ، و بما ، فانھ رغم ذ ناقصة

أن اللجنة المركزیة اعتبرت ھذا المطلب منافیا للمبادئ الدیمقراطیة و غیر مالئمة لألوضاع 

الراھنة ، بحكم وجود مصالي الحاج في المنفي فإن ھذه اللجنة دعت المؤیدین  لھا إلى عقد 

وقت قصیر  إال ، و لم یمضم  1954لجیكا في السنة الثالثة أي في صیف عام مؤتمر في ب

حصل االنشقاق بعد أن أعلن أصحاب مصالي الحاج حل اللجنة  حتىعلى ھذا الحدث 

عن  لإلعالنالمركزیة للحزب ، مما جعل ھذه اللجنة تعقد بمدینة الجزائر ، مؤتمرا قومیا 

  )2(ھي السلطة السیاسیة الوحیدة للحزب ."فصل رئیسھا السابق ، و اعتبار نفسھا 

من خالل مواصلة عملیة تقضي ھذه الصراعات المتجذرة داخل التیار الثوري ،یري        

 لفرصة السائحة للتقلیل من نفوذه محمد حربي أن خصوم األمین دباغین بقوا یبحثون عن ا

الحسین  لما أقدم المطلقة في الحزب ، و  و یبقي مصالي الحاج ھو صاحب الصالحیات

و الذي خلف محمد بلوزداد على رأس المنظمة أحمد المحسوب على الدكتور دباغین  آیت

  التابعة ة عقب وفاة ھذا األخیر ، على حل  اللجنة المركزیة للشباب الخاص

للحزب و الذي كان ینتمي إلیھا دیدوش مراد  و قام بضم كل عناصرھا إلى المنظمة        

سرت منظمة القصبة ھذا االجراء بأنھ محاولة تقویة نفوذ ھذا األخیر و النیل الخاصة ، و ف

  و بالعودة إلى رئیس الحزب مصالي الحاج لم یكن یتصور الثورة عمال  من  السي الحاج

  .20.ص. المرجع السابق الذكر)حمید عبد القادر ، 1(

  .147،ص.2007)،الجزائر : دار القصبة للنشر ،  بن عیسى: ،(ترجمة األمة والمجتمع شرف مصطفي :اال)2(
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انذاك ، أي لم یكن یتصور االنتقال من العمل السلمي إلى الكفاح المسلح مثلما تمت مسلحا 

، بل كان یرید أن یخرج الحزب من جموده و أن یدخل عمل م1954عملیة أول نوفمبر 

  )1(العمل المسلح. إلىتطلب األمر اللجوء  إذامعركة المواجھة بعمل جماھیري و 

و في ظل تردد التیار الشرعي و تحفظھ على  بعد حل الخالفات المذكورة سابقا و       

إلى  العمل العسكري ، فان األمین دباغین قد تأثر كثیرا لھذا الموقف السلبي ، ھذا ما دفعھ

ان ك إذاأم لمجرد التوعیة الوطنیة  للثورة  ھل نحن نعمل طرح سؤال في غایة األھمیة 

أصبح الشعب كلھ  إذفان نتائج االنتخابات تبین أنھ حقق ذلك . الحزب یعمل للتوعیة الوطنیة

كانت التوعیة  إذا، أما  )2(أن نھیئ أنفسنا و یودع كل واحد منا صاحبھ  أالوطنیا و ما علینا 

لى ال یقودنا إ اآلنالوطنیة مجرد مرحلة للعمل الجدي و ھو الثورة فان الطریق الذي تسلكھ 

النظر في خطة  إعادةكنا حریصین على الثورة ، فانھ یجب علینا  إذاالھدف المنشود و 

  )3(العمل"

من خالل ھذا الكالم یتبین لنا رائحة نقد الذعة للتیار الذي كان یمثل الشرعیة داخل      

الحزب و على رأسھ مصالي الحاج ، كما أننا نستنتج منھ أیضا أنھ كان في صالح التیارین 

اآلخرین.واصل الدكتور دباغین انتقاده "عندما اتھم التیار الشرعي داخل الحزب بأنھ یقوم 

المنظمة الخاصة لخدمة أھدافھ و مصالحھ بدال من خدمة الھدف األساسي الذي  باستغالل

شكلت من أجلھ و ھو االعداد للثورة ، و عند ھذا الحد یمكن القول أن الكیل قد طفح بین 

األمین دباغین و قیادة الحزب ، و بدأت عملیة تبادل االتھامات بین الطرفین و التي أفضت 

  )4(ن استقالتھ"إلى تقدیم األمین دباغی

  .147، ص .2007:دار القصبة للنشر ،  ، الجزائر....السراب و الحقیقیة  اآلفالني ، بحر ) محمد1(

نوفمبر  1. الخمیس  ، جریدة الشعب الجزائریة)عبد الحمید مھري ، في حدیث مع الصحفي عز الدین مھیوبي 2(

  .2. ص .1990

، الجزائر المؤسسة  فاح القومي و السیاسي من خالل مذكرات معاصرالك)عبد الرحمان بن ابراھیم بن العقون ، 3(

  . 282ص.  3،ح 1984الوطنیة للكتاب ، 

  .109،ص . المرجع نفسھ)4( 
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، قام مصالي الحاج بتعیین بن یوسف م  1951في النصف الثاني من شھر أوت      

      م1951مارس بن خدة كأمین عام للحزب خلفا للسید حسین لحول الذي استقال في شھر 

و كان بن خدة من الشخصیات المعتدلة في الحزب الذي یحبذ خلق تعاون و تحالف متین مع 

  )1(بقیة األحزاب الجزائریة و ذلك بغرض المحافظة على الحریات العامة .

و لھذا فان ما یالحظ على مصالي الحاج خاصة بعد عودتھ من رحلتھ إلى المشرق        

وجد قیادة الحزب تعاني من العزلة عن القیادة تذمر م  1952في عام جان 16العربي في 

الثوریون داخل الحزب ، الذین یطالبون  بالعمل الثوري و إصدار الرجال المتمسكون 

بالعمل الشرعي على المشاركة في االنتخابات و كسب المعركة ھناك في حین طلب مصالي 

طارات الحزب إلى القاھرة للتدرب ھناك الحاج من بن خدة ان یرسل مجموعة كبیرة من إ

القاھرة  إلىفي الحزب  مسئول أيو لم یبعث  یستحبعلى العمل السكري لكن بن خدة لم 

  )2(مصالي الحاج مع عبد الكریم الخطابي"  أعدھایتدرب ھناك حسب الخطة التي 

 إستراتیجیةالمتواصل و الصراع المحتم حول  اآلراءھذا التضارب في  اممأ     

تمثیل  إالالجناح العسكري للحزب الذي لم یكن لھ أن الكفاح بین العسكري و السیاسي نجد 

تمثیل حقیقي في قیادة الحزب قد بدا اعضاؤه في  أيجزئي في اللجنة للحزب و لیس لھ 

ینفصلون عن الحزب و یعملون من اجل تشكیل اللجنة الخاصة بعزیمة م  1953  أفریل

مصالي الحاج لعملھ السیاسي عن طریق جوالتھ و خطاباتھ التي لقیت  إعادةقویة و بعد 

رواجا و استجابة واسعة للجماھیر معھ ھذا ما افعل الشك في نفوي المعارضة حیث سال 

محمد بوضیاف بوشبوبة رمضان :ھاھو مصالي یسعى لتنظیم خاص بأنصار ھو من 

  بأنھ بوشبوبة   و ھنا أجابھالعمل ؟  فما حذوه   للحزب  أن تحذو اللجنة المركزیة المحتمل 

  

.P.43  .citop( M.T.L.D) . .es du F L N la scission du P.P.AriginHarbi , Aux o ohmed(2) M  

 .327،ص. المرجع السابق الذكر) بوحوش عمار ،3(



113 
 

لجنة بقصد المحافظة على وحدة الحزب  شكلواالمنظمة الخاصة الذین  أعضاءیتعین على  

 أنوعقد مؤتمر دیمقراطي لضمان االلتحام الداخلي للحزب و الخروج بقیادة ثوریة 

 یتقبل الثوریون ھذا العمل الن االستمرار في,و لم )1(لوا مساعیھم للقیام   بھذا الدوریواص

شتغل بطریقة سریة منذ العمل بدون نتیجة یعني فشل اللجنة السریة و المنظمة التي كانت ت

  .م   1952ربیع 

العالقة التي كانت دائما تمیز السیاسي و العسكري كانت  أنو من ھذا نستخلص              

بعد و في ظل ھذه الخالفات الحارة و  )2(لكل مجموعة أھدافھا الخاصة بھا  أنظرفیة و 

لعقد مؤتمر موحد مساعیھم الفردیة غیر مجدیة  إدراك أعضاء المنظمة الخاصة  إن

 ) 3("اللجنة الثوریة للوحدة و العمل" إنشاء  م  1954مارس 23الحزب قرر و في  ألعضاء

نلعبھا الیوم  أنورقتنا التي یمكن   إن نفس السیاق مایلي: "  في  بوضیاف  محمد  حیث قال

ھناك من یتنافس من  أنو المؤسف   -تونس و المغرب یناضلون بالسالح  و أشقاؤنا في    

  )4(اجل القیادة و الحزب  بدل الكفاح المسلح واالتحاد. 

  

  

  

  

  

. 50, p.pOp .citarbi. H medhao(1)M 

  .62، ص.  المرجع السابق الذكر،  عظماءمحمد ، ثوار  ) عباس2(

  .60،ص. المرجع نفسھ)3(

  .78،ص . المرجع نفسھ)4(
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  اسیة:ــــالفات السیــــعلى بروز الخ التي ساعدت واملـــــــ الع

      ریة:ــربـة البـــاألزم-1-      

ھو الذي حرك م  1949یبدو ان الشكل الذي ظھر علیھ الحزب بعد مؤتمر فیفري     

الوحدة غیر متماسكة بالقدر الكافي  أنمختلف العناصر من داخل الحزب، إذ كانت تضمن 

ھذه  إنو بالتالي إمكانیة االنشقاق علیھ متوفرة .و ھو الذي حدث بالفعل ,و مما الشك فیھ 

الجماعة قد وقعت تحت تأثیر الدعایة الفرنسیة التي كانت تسعى إلى تمزیق الوحدة 

كن ولیدة فترة یعرف باسم " السیاسة القبائلیة" و التي لم ت الجزائریة عن طریق ما

الفرنسیة انتھجت ھذه  اإلدارة أناألربعینات من القرن العشرین ,بل ھي ابعد من ذلك ,بل 

  .م  1870لدخولھا الجزائر و التي ظھرت بشكل واضح منذ  األولىالسیاسة منذ السنوات 

في  أوفر و تعتبر " األزمة البربریة" من العوامل الھامة التي ساھمت بقسط   

لتي استعملتھا المھمة ا األوراقتداد الخالف داخل الحزب .كما كانت من تصعید و اش

و بالتالي البحث عن طریقة نب القیادة المعارضة داخل الحزب جا السلطات الفرنسیة إلى

  السكة.وإبعاده عن  ناجحة لتفریق وتفجیر الحزب

ي عددھا ھذه األزمة ،كانت ھناك أسباب متعددة لظھورھا ،و الت أسبابأما عن       

  یحدد أسبابھا فیما یلي: المناضل "مبروك بالحسین 

 أدبیاتھالثقافي و التاریخي الناجم عن تركیز الحزب في  اإلحباطاإلحساس ببعض          

        على الجزائر بعد الفتح اإلسالمي ,و تجاھلھ العصور السابقة و نضاالت الجزائریین 

  الحزب یتمیز بقصر النظر في معالجتھ للمسألة الوطنیة . أنفیھا ,مما یبین  أمجادھمو    

االرتباط بالجامعة العربیة ,و االھتمام  المتزاید بأمینھا  إلىبعض المقوالت الداعیة  -    

العام عبد الرحمن عزام و ھذا كرد فعل على سیاسة االتحاد مع الفرنسیین ,و التي طرحتھا 

  واسعا لدى الشیوعیین .السلطات الفرنسیة و التي لقت قبوال 



115 
 

جعل ھذه الجماعة تنادي  مما م  1948صدمة الھزیمة العربیة في فلسطین عام  -    

 عن المراكز الخارجیة و غیرھا -الثوریة - بضرورة ابتعاد الحركة الوطنیة الجزائریة 

  )1(العربیة ". مثل"الجامعة

فانھ اتخذ منحا مغایرا لما ذكره دة في تحدیده السباب ھذه االزمة  بن یوسف بن خ أما       

  فیما یلي : األسبابو یمكن ذكر لحسین بمبروك  

 تأثر ھذه األفكار باألفكار الماركسیة و بالدستور السوفیتي. -      

التأثیر الذي خلفھ االستعمار الفرنسي في منطقة القبائل بفعل التبشیر و كذا قوة           -      

 فرنسا. إلىمكان ھذه المنطقة 

الفكرة فقط في أولئك الذین تكونوا باللغة الفرنسیة و لم یكن لھم أي احتكاك  انتشار -      

 )2(تعرضت لھا فلسطین و خیانة العرب لھا . اإلسالم و الزوایا.النكبة التيباللغة العربیة و 

امل "البربریزم" یمكن التعرض للتقریر الك لتطرق بالتفصیل لألزمة البربریة أوو ل    

جویلیة عام  16و15و14و13 أیامالذي رفعھ مصالي الحاج الى مؤتمر "ھورنو" ببلجیكا 

  ألو الذي تطرق إلیھ الكاتب یحیى بوعزیز في كتابھ " االتھامات المتبادلة بین م  1954

FLN   م  1948حیث ذكر مصالي الحاج مایلي:"في سنة اللجنة المركزیة ومصالي الحاج

المتحدة و بذلنا خاللھا نشاطا كبیرا مع األشقاء  األمملجمعیة انعقدت بباریس جلسة 

الذي كان یتمتع بكل السلطات  األمینالتونسیون و المغاربة و قدمنا لھا تقریرا ,و لم یظھر 

عن سبب حضوره  فأجابني  الجزائر سألتھ,حتى اختفى كالخیال ,عندما قدم بوقادوم من 

  .)3(:"في مھمة سریة"بأنھبجفاء  

 

  .1989فیفري . 6. جریدة الشعب)شھادة (مبروك بالحسین) ، المنشور في 1(

(Alger 1989)p.1701954 Novembre er: les origines du p 1 heddaben K Yousefen 2)B(       

   .36،ص . المرجع السابق الذكریحي ،  ) بوعزیز3(
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نفذ البربریست  األمین و بودة و و یواصل " مصالي الحاج " قائال : " بفضل تكتل 

یتنقلون  كانواداخل الجسد الضعیف ، و  كالجرثومةكبیرھم و صغیرھم إلى جسم الحزب 

ذلك الفیروس في كل أرجائھا بفضل  لیزرعوابسھولة و یسر و ھكذا ذھبوا إلى فرنسا 

لحقیقة ما . اللذین كانا في ا بودهالعطف و الثقة التي كانوا یحضون بھا من طرف األمین و 

  )1(ھي السلطة في الحزب."

" محمد حربي " فلھ تفسیر أخر لألزمة البربریة  و الباحث أما الكاتب المؤرخ           

حیث یقول أن " مشكل االنقسام داخل الحزب و وجود عناصر یساریة من القبائل الكبرى 

، و قد بدأت  متواجدة بكثرة في فرنسا و مسیطرة على خالیا الحزب و لجنة المركزیة

، عندما أتھم مصالي الحاج أنھ یماطل م  1946األزمة في الظھور في مؤتمر أكتوبر عام 

 بدؤوا، و  اإلسالمالجزائر و  عروبةال یرغب في العمل العسكري ، ثم بدأ  التشكیك في 

لجنة منطقة موحدة لجمیع السكان المتكلمین باللغة القبائلیة . و لكن ال بإنشاءعلى بناء یطالب 

، نجح رشید على  م 1948المركزیة للحزب رفضت ھذا الطلب ، و في شھر نوفمبر عام 

یحي في مؤتمر " حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة." و أصبح عضو في اللجنة الفدرالیة 

للحزب بفرنسا و ذلك بدعم من واعلى . و عمر بن حمودة و آنذاك شرع الیساریون في 

 28كة شعبیة البربریة " و أقسم أعضاء اللجنة الفدرالیة بأغلبیة "حر إنشاءالعمل من أجل 

صوت استعمال القوة ضد اللجنة المركزیة للحزب و رفض أي فكرة  32صوت من جملة 

  ھذا ما جاء في كتابھ " الحقیقة و السراب." )2(" إسالمیةالعتبار الجزائر عربیة 

جنة المركزیة على ھذه الخطوة  و كان و بعد ذلك جاء رد الفعل من قیادة الحزب و الل   

ذلك عن طریق حل الفدرالیة في فرنسا و عزل بعض المناضلین من اللجنة المركزیة حیث 

:" قررت قیادة الحزب حل فدرالیة الحزب في فرنسا. و عزل "رشید على یحي" من رئاسة 

 ئر و تحریر جریدة " النجم الجزائري " التي كان یستعملھا كمنبر للتنكر للجزا

  .37،ص . المرجع السابق الذكر،  بوعزیزیحي ) 1(

. , p .65 cit. ops , réalité: Mirage et  e F L NHarbi , Lohamed  (2)M 
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عن اللجنة المركزیة قادة الحركة البربریة  بإبعادكما قررت قیادة الحزب  اإلسالمالعربیة و  

أحمد  الذي دافع عنھ مصالي الحاج و بقي في  ایتو لم سلم من ھذا إال السید  للحزب 

أنھ ھناك تفسیر أخر قدمھ محمد حربي في نفس  لإلشارة،  )1(اللجنة المركزیة للحزب"

الكتاب حیث یرى أن البربریة ما ھي إال أزمة دیمقراطیة داخل الحزب ، و أن  القیادة لم 

  صیغة دیمقراطیة تتجاوب مع التعدد الثقافي الجزائري. إیجادتستطع 

و ھناك من یرى أن ھذه األزمة التي استفحلت داخل الحزب ، سببھا مصالي الحاج   

الذي وجد الفرصة مالئمة للتخلص من المعارضة داخل الحزب و كسر شوكتھم ، حیث 

ثل ھذه األفكار كانت یرى الكاتب " حمید عبد القادر " أن :" الجماعة التي دعت إلى م

مضجع مصالي الحاج  بإیقاظتنحدر من منطقة القبائل و تنتمي للتیار الرادیكالي الذي بدأ 

المتردد في الشروع في العمل المسلح ، مفضال المشاركة في االنتخابات  ، و مبدأ الكثیر 

أن یلفق  من االعتدال السیاسي الذي ال یقال اعتدال فرحات عباس ، كان من السھل علیھ ،

  )2(ھذا التیار تھمة " المؤامرة البربریة "  ألنصار

و یمكن أن نستخلص أن مصالي الحاج انتصر على خصومھ ، و تمكن من كسر   

ھذا األخیر من الحزب بتھمة تحریك  إقصاءشوكتھم ، ووضع حد لتأثیر األمین دباغین . و 

  جماعة قسنطینة ضده.

ن ، فقد سكت عن مناقشة األزمة البربریة و یبدو أنھ ذلك و بالنسبة للدكتور األمین دباغی  

سبب طرده ، حیث تقلص نفوذه في الحزب ، و كان یلتزم الصمت في ظل االتھامات 

الحاج و التي أتھم فیھا بالدكتاتور ، و لم یحرك األمین ساكنا ، و یرى  يلمصالالمصوبة 

ب الشیوعي الذي كان یزودھم ینتمون إلى الیسار و خاصة الحز كانواأنصار البربریة 

  )3(بالمال لنشر جریدة النجم في فرنسا 

, p . 38. op . citdu FLN  origineAux Harbi.  ohamed(1)M  

    .25، ص. المرجع السابق الذكر، )حمید عبد القادر 2(

.p.589 op.cit. contemporaine AlgérieAgeron .Histoire de l’Charles Robert (3) 
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أنھ من أشد تداعیات ھذه األزمة ھو تشكیل منظمة خاصة  أیضا اإلشارةیمكن   

ضمھم ھذا بالقبائل داخل  الحزب و ھي " حزب الشعب " القبائلي ، ومن أبرز الذین 

مبروك بلحسن  وعلى نباي   وحمودة  عمر ولد و على عیماش و  الحزب حسین أیت أحمد

ر كانت في اللجنة المركزیة للحزب و نسجل ھنا أن بعض ھذه العناص الصادق ھجریس  و

   حتى تدمیره ،  ا كان كافیا بأن یھز الحزب ھزا عنیفا ، بل  أو في المنظمة الخاصة و ھذ

  )1(و من بین الذین ضمھم ھذا التیار   

ذرھا من الصراع صفحة  إلى القیادة یح 40أحمد تقریرا فیھ  ایتو قد كتب حسین         

كما أن الممارسات التعسفیة لقیادة الحزب ضد  المجموعة البربریة و  الدائر بین العرب

  )2(مصداقیة الحزب لدى شباب المنطقة مناضلي منطقة القبائل ستكون لھا نتائج وخیمة على 

و لیس واضحا حتى  ألوھرانيالقطاع  مسئولو بعد تعویضھ بالسید أحمد بن بال ،  

ي  إلى الحركة البربریة التي استولت على كان الحسین آیت أحمد بالفعل ینتم إذااآلن 

اتحادیة الحزب بفرنسا ، و حول قائدھا علي یحي رشید أن یجعل منھا رأس حربھ لتنظیم 

   )3(منافسة للحزب األصلي جھویةمستقبل ذي قوة 

و بالتالي نستخلص أن عملیة األخذ و الرد و التصدي بین العربي و األمازیغیة داخل    

خدم مصلحة الھدف األسمى للحركة الوطنیة و بالتالي ھو سالح رھیب الحزب لم و لن ت

 یضع الحركة في ید االستعمار و بالتالي االبتعاد عن المصلحة العلیا ، و إتباع المصلحة

  الشخصیة الضیقة الن  أول شيء  فعلتھ  الجماعة  البربریة  ھو محاولة التغلغل داخل قیادة 

  

elaid Bet l’histoire : entretien avec,  hasarde L,  ngEKEl ennoune , Ali B(1)Mahfoud 

p.37. om1,1990 T, Alger, Abdeslam 

. 38 P.,  IBID(2)  

  .135،ص. ، نفس المرجععباس  محمد  )3(



119 
 

شنت حربا  "رابح بلعید" األستاذحسب قول الباحث  أنھاالجزائري كما حزب الشعب 

 نسیانالتي باركتھا السلطات االستعماریة كما ال یمكن  األزمةھذه  ضروسا ضد الحزب ،

ك صار عندنا في في غدة االحتالل لذل الفرنسیةالبربریة خلقتھا االمبریالیة  األزمةبان 

م بن حمودة و واعلي و اوصدیق   ....و بفضل ھذه 1947اللجنة المركزیة للحزب عام 

وراحت لحزب الذي أصابھ الوھن  .الجماعة تغلغل كبار  وصغار الجماعة البربریة في ا

الذي ان الحركة البربریة ھذه الجماعة تتسلق بسھولة داخل الحزب  حسب بلعید رابح دائما 

من خلق االستعمار الفرنسي من اجل القضاء على العربیة التي كانت دائما تعتبرھا بمثابة 

     . )1(القوة للمقاومة و النضال الدائم

زیغیة التي كانت تھدف من وراء ذلك إلى تقسیم الجزائر عرقیا، في فالجماعة األما         

حین أن المفھوم االمبریالي الذي كان شعاره فرق تسد بقیادة االستعمال الفرنسي ھذا األخیر 

، بالتالي كان على  قبائل طائفیة متناحرة  طائفیا إلىالذي كان یھدف إلى تقسیم الجزائر 

اطیة  في معالجة الموقف الشدید الذي خلقتھ األزمة البربریة حركة انتصار الحریات الدیمقر

   .)2(موقف وصفتھ الحركة بانھ مشكلة داخلیة رھیبة ذات طبیعة عنصریة تدعو إلى التفرقة 

 أمیناحسین لحول الذي عین  إلى أوكلتمھمة القضاء على الثورة البربریة  فقد  أما          

م  1948المؤتمر الذي عقده الحزب سنة  أثناءقراطیة عاما لحركة انتصار الحریات الدیم

انتخب رئیسا شرفیا لھا و كان في حین ان مصالي الحاج الذي ظل الرئیس الحقیقي للحزب 

شغل منصبھ الجدید حتى شن عملیة  أنالن ما  األمانة رأسرجل على  أصلحالحسین لحول 

و سقطت العناصر المتعصبة من ھذه العشیرة بما فیھا  اسعة ضد العشیرة البربریة تطھیر و

  .)3( قائد الذائع الصیت ایت احمد

  

  . 38، ص. المرجع السابق الذكر ، د بلعید رابح )1(
.8p, 4, op, cit King,Ali El  bennoune,)Mahfoud 2(  

  . 40، ص. المرجع السابق الذكر ، د بلعید رابح )3(



120 
 

  .1945 ايـــــم8داث ـــــــــ أح 2

من بین أھم العوامل المساعدة على بروز تلك م  1945ماي  8تعتبر أحداث         

ن حیث أن ھناك من یعتبرھا ثورة قام بھا الوطنیو و،لخالفات داخل التیار االستقاللي ا

وا أي ھم نفسھم دعاة العمل الثوري ، و بالتالي زج و،الجزائریون ضد الوجود الفرنسي 

و ھناك من صورھا كمجزرة قام بھا االستعمار ضد األبریاء   زرة حقیقیةبالمواطنین إلى مج

بعدما كانوا یحتفلون بعید انتصار الحلفاء ، وھناك أطراف راحت ترجع األحداث إلى 

و الحالة المعیشیة الصحیة للمجتمع الجزائري التي غذت األحداث بوتیرة اقتصادیة أسباب 

  متصاعدة و سریعة.

في یان و الحریة أصدقاء أحباب الب  إنشاءاألحداث و الوقائع فتعود إلى عن أصول و        

و قد أدى ذلك إلى  یقظة وطنیة و  م  و ما تلي ذلك من نشاط و دعایة  1949شھر مارس 

و محاولة تكوین جبھة متحدة للوصول  و سریة بین قادة الحركة الوطنیةاتصاالت علنیة 

ھذا النشاط في معتقدھم قد أغضبھم و أثار تخوفاتھم  و إلى تحقیق أھداف البیان المعلنة 

، و الوعود التي تثبط العزائم و لم  اإلصالحوقفھ عن طریق اللجان التي تنظر في  فحاولوا،

یجرؤا على مواجھة في الحین ألسباب منھا العنف العسكري و السیاسي في عین 

  )1(الجزائریین ، و انشغالھم بتحریر بالدھم.

الواقع المعاش للشعب الجزائري الذي كان بالحق مزریا  یتكلم بنیامین قائال  و عن

من حدھا المحصول  اقتصادیة ضاعف أصاب الجزائر أزمة  م أن 1945في سنة 

الحبوب  و في ھذا  إنتاج انخفاضو تسبب في مجاعة في األریاف و  الزراعي الضعیف 

النار على  إطالق، و تم م 1945 ماي8السیاق من الفقر و المجاعة حدثت مظاھرات 

  )2(المتظاھرین بمدن الجزائر ، حاملین العلم الوطني"

  

  .227، ص. المرجع السابق الذكر، 1945ـ 1930سعد هللا ، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم ) 1(

  .189، ص. المرجع السابق الذكر)بنیامین سطورا ، 2(
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ي العلماء المسلمین و البیان إلى زیادة العمل مع منظمحزب الشعب الجزائرأدى تعاون 

السري و ھو العمل الذي اعتمد على خالیا حزب الشعب الجزائري المنحل و المطارد من 

  )1(عیما واسعاطرف السلطات الفرنسیة ، و الذي زاده القھر ، انتشارا و تد

ة و من أعضاء الحركة الوطنیة في ھذه المجزر إسھامو دائما في سیاق الحدیث عن 

الفاشلة "  االنتفاضة ثم احترام و زیادة الصراع داخل التیار االستقاللي نتیجة  ما سمي " 

بینما كانت االتصاالت جاریة بین القادة لمحاولة تنسیق الجھود و تكوین جھة متحدة انطلقت 

الرأي العام و خلق جو من  إعدادتستھدف  الدعیة و االجتماعات و المناشیر موجة من 

  )2(.م 1945الحماس لمطالب البیان و غیرھا ال سیما منذ ینایر 

    بدأت االحتفاالت رسمیا في السابع من مایو عندما أعلن الحلفاء عن نھایة الحرب     

لكن  ي تنظیم  مھرجان األفراح و سرعان ما شرع المعمرون و الفرنسیون عامة ف

 الجزائریین تدور حول مھرجانا خاصا بھم ، و كانت  ھتافات  قامواأالجزائریون قاطعوه و 

 الحزب ، حزب الشعب الجزائري  صراح رئیس إطالقالمناداة بحریة و استقالل الجزائر و 

لم الفرنسي قد مزق غیر أن المصادر تقول بأن الع للفرنسیینو لم تظھر فیھ عبارات العداء 

  )3(ي بتحقیق االتحاد لتحقیق النجاح.و ظھرت منشورات تناد في ھذا الیوم 

تنادي  بحیاة الجزائر و كانت الھتافات افة الجزائریة تتقدم بالمظاھرات و كانت الكش    

و كان أحد أطفال الكشافة یحمل العلم الوطني ، و كان المتظاھرون یحملون  الحرة المستقلة 

المظاھرات حتى وصلت و تقدمت لوضعھا على قبر الجندي المجھول باقة من الزھور 

    و فجأة أطلقت رصاصة  أصابت الطفل و أردتھ قتیال في الحین فتقدم أخر وسط المدینة 

  اختلفت . و بعدھا )4(و حمل العلم الوطني لكن المظاھرات اعتراھا شئ  من االضطراب 

  .79،ص. المرجع السابق الذكر،  العسليبسام ) 1(

  .265،ص.1971، الجزء األول ، الجزائر :المطبعة الجزائریة، الجزائریة الحدیثةالنھضة )محمد على دیوز ،2(

  .234،ص. المرجع السابق الذكر، 1945ـ 1930أبو القاسم سعد هللا ، الحركة الوطنیة الجزائریة  )3(

  .235، ص. المرجع نفسھ) 4(
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الرصاص فیما بعد ، فھناك من  إطالقحول المسؤول الحقیقي عن مقتل الطفل و التفاسیر 

  ".الشعب الجزائريالفرنسیة ، و ھناك من اتھم أعضاء الحزب " حزب  اإلدارةاتھم 

مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة أخذ أتباع مصالي الحاج ، یحذرون مواقفھم تجاه   

كانت یقترحونھا لبلوغ االستقالل  كانوافرنسا بالرغم من احترازات ، لكن الوسائل التي 

مبھمة ، كان الكثیر منھم یفكر في انتفاضة عامة ، و لقد بدأت النخبة الشعبیة لھذا الفرض 

فرصة یغتمون ال كانواو لقد استغل المعمرون الذین  )1(م  1945بتنظیم مظاھرات في ماي 

مرة و إلى األبد ھذه األحداث للقیام بالمجازر في مناطق  للقضاء على الحركة الوطنیة 

الوطنیة فقد وصل  اإلحصائیاتو حسب م  1945ماي  13 ـ 8لمة خراطة ، بین سیطف قا

  ألف قتیل. 45عدد الضحایا إلى 

شخص  4560 إیقافقامت السلطات الفرنسیة بـ  و عالوة على ھذا القمع فقد      

   أخرین باألشغال الشاقة مدى الحیاة ، 64، باإلعدام 90حكم منھا  1307صدر في حقھم 

 م 1945ماي  8السجون إال في نھایة حرب الجزائر . إن أحداث  یغادرواو الكثیر منھم لن 

قد أعادت لألذھان الصدمة التي خلفھا االحتالل األول للجزائر و ھیأت الجو لثورة نوفمبر 

  )2(.م 1954

و عن مخلفات األحداث السلبیة و الداعمة لتطور الخالفات داخل الحزب و تأجج 

 تلبثلم م  1954یث یقول " و ھكذا فإن الجبھة الجزائریة التي بعثت في أوتالوضع ، ح

      الجماھیر ،بعد أن شلتھا الخالفات بین دعاة تعبئة األنصار ، مباالةأن تالشت وسط ال 

و أنصار الحوار مع فرنسا ، وضلت األحزاب معلقة بطرق الشرعیة و لم تعد تقدم 

  )3( لمنخرطیھا

  

.p .263 édition em,1973,3 Julliard,  ,l’Afrique du nord en marche Julien sCharle ndréA(1) 

1983 ,p .278. ,France, sociétépolitique_ histoire et  Algérie,l’atin V Claude John(2)  

  .19،ص.المرجع السابق الذكر ، الثورة الجزائریة ،  حربيمحمد ) 3(
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م  كانت سببا واضحا في تطورا لصراع و  1945ماي  8 ألإن ما یفسر أن أحداث         

ھو تحمیل حزب الشعب الجزائري مسؤولیة جر الشعب الجزائري إلى الخالف داخل التیار 

أن  یریدون حمودة العواقب ، حیث " كان قادتھھذه األحداث ، و الرمي بھ في معركة غیر م

ضا أكثر مجازفة فھل حسبوا لكن یقومون بذلك بطریقة ملموسة ، و بشكل الفت ، و لكن أی

  )1(الفرنسیة  اإلدارةفي رد شرطة  االنتائج؟ و أكثر من ذلك ھل فكرو

و في المحصلة یمكن تحدید الدور الذي لعبھ حزب الشعب الجزائري في انطالق       

ھذه األحداث ، یمكن انجازه بأن ھذا الحزب قد أعطي األمر مسبقا بالتظاھر ،  وحده في 

لالستفادة من المناسبة م و في الثامن من نفس الشھر  1945ماي  1ھ في قالمة الیوم نفس

علم السلطات الجدیدة یوم الھدنة كما نشر األمر برفع العلم الجزائري وسط الموكب أي دون 

و دون علم أغلبیة المتظاھرین ، لقد حرصوا بااللتفاف حول  الموجودة على األرض 

رت بشكل لم یكن في حساباتھم ، و كان یرید تبیان قوة الجموع المتظاھرة ، و التي عب

الوطنیة الجزائریة ، و فرض اختبار القوة ، و ذلك لحمل القوات الفرنسیة  على منح 

الحریات الحقیقیة التي وعدو بھا من قبل و التي كان الشعب ینتظرھا بفارغ الصبر ، لكن 

مصممین على ما یتعلق بھذا الموضوع  دون أن یكون ھذا االختیار عنیفا ، كل الشھود كانوا

اتخاذھا بطابع وطنیة ، و عدم  مأساة، فاألمر یعود إلیھ بعدم تحول ھذه التظاھرة إلى 

  )2(فإلى ما كانت تستند أیضاالفخامة الكارثیة  

المنظمین  العسكریینالمحلین و  المسئولینالشعب الجزائري أوامر إلى  أعطى حزب       

ضخمة في كل المدن و ذلك یوم الھدنة ، و ھي فرصة جدیدة سائحة ، ، بتنظیم تظاھرات 

 ، أي تظاھرات سیاسیة ووطنیة ، لقد  اإلمكانتكون من متظاھرین ، مسلمین و فقط ، وقدر 

   احررو مناضلو  حزب  الشعب   الجزائري  الالفتات التي  كتب علیھا  نشر 

 

, paris 1955 , p .70hors la _ loi  Algériel’, Janson. rancis(1)F 

، الجزائر :منشورات 1،ط )الجماعیة (ترجمة : سعید محمد اللحام واإلبادة 1945أیار 8)رضوان عین تابت ،2(
ANEP،2005.139،ص.  
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القمع التي  إجراءاتفي كل مكان ، و تبعھم في التظاھرة غالبیة السكان .ردا على مصالي 

 (1)تكون قامت بھا السلطات الفرنسیة.

حول  اآلراءو عن مسؤولیة رئیس الحزب من عدمھا فقد تضاربت و اختلفت   

.       م  1945أفریل  19الفاشلة " في  1945ماي  8الدور الذي لعبھ مصالي الحاج في ثورة 

 حیث كان خاضعا لإلقامة الجبریة      جنوب مدینة الجزائریة شاللھمصالي من منزلھ في 

ا ، و لم یجد فیھ أحدا و عاد إلى شاللة التي حاصرھا الجیش و ذھب إلى موقع في حدد مسبق

بسبب الحوادث التي كان قد أثارھا مناضلو حزب الشعب الجزائري عند زیادة لویس 

بیریلي عامل عمالة الجزائر ، ألقت الشرطة القبض علیھ و استنطقتھ حول ما فعلھ وقتئذ ، 

، ھل كان فرار مصالي م  1945أفریل  23 و نقل إلى القلیعة قبل اقتیاده إلى برازافیل في

على ھذا  لإلجابةالحاج عنصرا في مخطط تمرد لم یكتمل ؟ . إننا ال نتوفر على عناصر 

السؤال ، إن التعلیمة التي وجھھا مبارك فیاللي في وھران للتظاھر بالسالح ، و ھي وحدھا 

  )2(كرة من مخطط قائم على تصور سابق.التي تعطي ف

مصالي الحاج في األحداث یقول:" إنني أجھل شخصیا حتى الیوم الترتیب  وعن رأي     

التاریخي لألحداث و مجراھا ، ومن الضروري في ھذه األحداث التي كلفت الجزائریین 

الكثیر من الدم ، تحدید المسؤولیات و معرفة المسؤولین و توضیح جمع مظاھر ھذا 

و ھذا یبین مدى )3(األحداث تعد جریمة  العلمیة لھذهاألسبوع الدموي . فھل الدراسة 

و المواقف  اآلراءالغموض الذي اكتنف ھذه الوقائع بین الفرض ، و التدبیر و بالتالي أبدت 

مبھمة حول مدى مسؤولیة أحزاب الحركة الوطنیة في الدفع بالشعب إلى مذبحة مواجھة 

  .بطش االستعمار ، من أجل الوقوف على مدى استعداد و وطنیة الشعب

  

  

  .136،ص . المرجع نفسھرضوان عین تابت ، )1(

  .192،ص. المرجع السابق الذكر)بنیامین سطورا،2(

  .140،ص . المرجع نفسھ )3(
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و عن ما إذا كانت ھناك دوافع خارجیة فجرت ھذه األحداث "یبدو أنھا كانت غیر  

وجدت فإنھا غیر فعالة و غیر مباشرة و كل ما ذكر من أنھ تدخل  إنموجودة تماما . و أنھا 

أجنبي كان مجرد تھرب من مواجھة السبب الحقیقي ، وھو أن الحركة الوطنیة أصبحت قوة 

متحدیة ،و كان على فرنسا في ھذه الحالة إما أن تتنازل لھا ، و إما أن تواجھھا بالعنف و 

 )1(حل الثاني ، و كانت أن فرنسا اختارت ال اإلرھاب

م  1945ماي  8المتبادل بین أحداث  اإلسھامفي المبحث ھو مدى  دائما بھمناو ما 

و اشتداد الخالفات  إظھارو أحزاب الحركة الوطنیة عامة ، و التیار الثوري خاصة ، في 

 ث و ما ھي الزالت التي وقع فیھا    داخل الحزب ، و مدى مسؤولیة الحزب في ھذه األحدا

و أن  إسنادما جاء في كتاب رضوان عین ثابت أن :"المكیدة المدیرة تحتاج إلى و نذكر 

      االستفزاز الذي تم على األرض بواسطة العمالء یصعب برھانھ ، و حدھم في الوقائع

بواسطة  كیة ،ألم یتم التسلل داخل الحزب لیست ھذه تقنیة بولیسیة كالسی و الشھود ، أو

 لجزائر العاصمة في شارع روقیقوا اع القیادة المنعقدة في امرشدین إلى درجة أن اجتم

ینبغي تبدیل مكانھ إلى باب الوادي عندما علم القادة أن الشرطة كانت على علم 

  )2(.باجتماعاتھم

على مستوى عالقة الحزب بالقاعدة م  1945ماي  8أما عن تبعات أحداث 

لم  م یتطرق محمد حربي إلى التالي ینھو كذا عالقة القادة و المناضلین فیما ب الجماھیریة

تكن ھذه الجماھیر تعرف نوع المجتمع الذي تطالب بھ و ال كان لھا تصور واضح حول 

للوصول إلى االستقالل و لكنھا كانت تعرف جیدا ما ال  إتباعھاالتي یجب  لإلستراتجیة

ل أھداف تریده و ما ال یمكن أن ترضي بھ في أي حال :المماطلة و الخصومات من أج

  )3(تافھة .

  

  .247،ص. المرجع السابق الذكرأبو القاسم ، ) سعد هللا1(

  143، ص. المرجع السابق الذكر)رضوان عین تابت ، 2(

    .18،ص. المرجع السابق الذكرحربي ،الثورة الجزائریة ، سنوات المخاض ، محمد  )3(
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و مھما یكن فإن الوثائق الفرنسیة تؤكد مسؤولیة الوطنیین في الموضوع ، بعضھا 

 الفرنسیینیتھمھم بالتخطیط للقیام بثورة عامة ،و بعضھا بالقیام بثورة محدودة ، و ھناك من 

فرحات و ،اإلبراھیمي  البشیر و الحاج  ل زعماء الحركة الوطنیة ( مصاليمن یورط ك

ث فقط عن شباب المثقفین و المقتنعین بالفكرة الوطنیة ، و تشیر عباس ) و منھم من یتحد

توجھ عسكریان جزائریان إلى مدینة م  1945التقاریر عن الفكرة األولى أنھ منذ أفریل 

  )1(خطة شاملة لثورة عامة " أعدادالجزائر بغرض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .22،ص. السابق الذكر المرجعحربي ،الثورة الجزائریة ، سنوات المخاض ، محمد  )3(
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  استنتاجاتخالصة و 

الصدامات  حدوث الكبیر في اإلسھامغ  و األثر البلیعامل التعلیم كان لھ  أننستنتج 

لمفرنسة و المعربة داخل التیار التي طالت التیار الثوري االستقاللي ، خاصة بین النخبة ا

حد لھا ، محاولین دائما ح حیث أن المدرسة الفرنسیة كونت نخبة جزائریة تسیر وفق ما

تقمص ثقافة األجنبي و شخصیتھ و تفكیره و حتى قراراتھ ، و وفق ھذا االتجاه المتصادم 

  . اإلسالمیةمع المبادئ 

جعلھم زعماء  اإلسالمياتجاھاھم  و بالنظر،  للفرنسیینالمتعلم بالعربیة العدو اللدود  كما أن

          وطنین شدیدو التمسك بالعربیة ، بالتالي كان الصدام الدائم بین خریجي المدرسة العربیة

  و الفرنسیة .

إلى العامل الثقافي بین العربي و األمازیغي حیث كان بدل االستمراریة  باإلضافة 

ربي و األمازیغي بین الع و الصراع التاریخیة للكفاح ضد العدو الواحد شاعت المضاربة

، فكان مشكل الھویة الوطنیة سببا في لى أن طفت على السطح فیما سمي بـاألزمة البربریة إ

 إدارةتفجیر الخالفات داخل التیار فكان العربي یرى أن الحركة األمازیغیة لم تكن نیتھا إال 

 تقره الذاكرة ثورة ضد الكیان العربي. و كانت ھذه الخالفات متناقضة تماما مع الواقع و ال

        الجزائریین بأنفسھم ال غیر  إشغالالجماعیة لشعبینا ، و كان ذلك نیة من االستعمار في 

كان ایدیولجیا  سواءو من جانب أخر نستنتج أن ذلك أدى إلى اتخاذ كل خالف طابع معین 

  أو ثقافیا 

االتجاھات  ذلك بسبب المبادئ المختلفة و إیدیولوجیاففي البدایة كان الطابع  

إقناعا منھ بأن أفكاره  المتضاربة للقادة ، فھناك من اتبع الفكر المصالي و تشبث بھ 

ایدیولجیتھ ھي المنجي ، أما الطرف الثاني اتبع أعضاء اللجنة المركزیة المعارضة لمصالي 

الحاج و جلھم من الشباب المثقف المتحمس للعمل الثوري ، و الذي یرى أن استراتجیة 

ل المصالیة لیست مجدیة و ذریعتھم في ذلك ھو تمسك المصالین و تشبثھم بالعمل النضا

األجدر  السیاسي و توسیع قاعدة الحزب ، و كل ھذا في نظرھم تضیع للوقت ، حیث كان
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و في األخیر أصبح مناضلو الحزب محكوم علیھم بحتمیة االنضمام  ھو مواجھة القوة بالقوة

  ھذا لم یؤدي إال إلى توسع نطاق الخالف و تأجج الصراع إلى فرقة على حساب أخرى ، و 

أما الشق األخر من الخالف كان استراتجیا .أي حول استرتیجیة الكفاح حیث برزت  

قوة جدیدة ھادفة إلى التخلص من القمع االستعماري و ترى أن العنف السیاسي ھو المؤدي 

"  المؤرخونسمیت حسب  التيم  1945ماي 8الوجود و تجسد ذلك في أحداث  إلثبات

بالثورة الفاشلة " قام بھا دعاة العمل المسلح أما السید مصالي الحاج الذي كان مقطوع 

و الوقائع كان دائما یطالب بالعمل السیاسي و السلطات المطلقة في تسیر  بالحوادثالصلة 

یة داخل الحزب ، ھذا األخیر الذي اعتبره دعاة الكفاح المسلح منفیا لمبادئ الدیمقراط

          الحزب . بالتالي ھذه الصراعات كانت نتاجا للتكوین و التنشئة الثقافیة و السیاسیة 

و االجتماعیة المختلفة و المتضاربة للقادة داخل الحزب .و المالحظ كذلك أن الخالفات أدت 

ع عنھا اإلستراتجیة یدافإلى عالقة ظرفیة بین السیاسي و العسكري ، ألن لكل واحد أھدافھ 

و بدل التركیز على مقاومة المستعمر وجھت سھام النضال إلى بعضھم البعض داخل 

 الحزب ، حیث أدى بھم إلى غایة التصفیة الجسدیة.

ألف قتیل  45و في األخیر نجد انھ من الرغم من أن  تلك  أألحداث التي خلفت    

رنسیة بقتل ھذه الثورة الفاشلة .لكن عواقبھا لم تنتھ على مدار السنین فلقد قامت السلطات الف

في مھدھا ، و دفعت بالشعب إلى مجازر عنیفة و كبیرة دمویة ، أوسعت الھوة بین 

  المتصارعین داخل التیار الثوري االستقاللي  و كان ذلك في شقین مختلفین 

: من نتائج ھذه األحداث على مستوى الحزب ھو فشل سریع لحاملي مشروع  األول       

ة المسلحة التي كانت في صراع محتدم مع أصحاب الكفاح السیاسي و بالتالي كانت المقاوم

  ورقة رابحة في ید المصالیین الرافضین للعمل العسكري .

: ھو أن األحداث قد بینت الوجھ الحقیقي لبعض المترددین في العمل  الشق الثاني    

ائریین و ردت على الجمیل العسكري ، و كشفت النقاب على التنكر الفرنسي لجمیل الجز

بالمنكر ، و بالتالي ضرورة التوجھ للعمل المسلح ألن العمل السیاسي ال فائدة منھ ، ألن 

 .مقاومة االستعمار ال تكون إال بالسالح 



129 
 

  

 

  : الفصل الرابع                    

" انعكاسات الخالفات السیاسیة على النضال السیاسي 
  "ب للحز

  

  :یليتناولت فیھ ما 

  

  

  ـ مدخل.

  ـ نشأة جبھة التحریر الوطني و صراعھا مع الحركة الوطنیة الجزائریة.

  . الثوري االستقاللي  ـ بروز إشكالیة الشرعیة داخل التیار

  ـ احتدام الصراعات الداخلیة و الخارجیة للنخبة السیاسیة الجزائریة.
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لقد ولدت جبھة التحریر الوطني بعد صراع النخبة السیاسیة داخل التیار الثوري       

االستقاللي ، فجاءت لتوحد الجمیع في سبیل حرب التحریر، ولكنھا في اآلن  نفسھ غرست 

بذور الصراع داخلھا ، فتحولت إلى إطار صارت فیھ القوة وسیلة لتحدید العالقات بین 

حینما یضعف الصراع الخارجي مع  الداخليي أن یشتد الصراع إطرافھ . و من الطبیع

االستعمار، فتأصل ألصراع بین مختلف األطراف و تطور في مراحل مختلفة حیث شھدت 

محاولة ھیمنة السیاسي على العسكري،ثم مقاومة العسكري نسبیا  إلى غایة السیطرة 

لى جیش التحریر الوطني ، كانوا المطلقة لجبھة التحریر الوطني . فالمقاتلون المنتسبون إ

        ، كل ھذا كان في غیاب جھة تؤطرت أعضاء في جبھة التحریر الوطنيفي نفس الوق

  و تحدد المھام و األدوار لكل فئة سیاسیة كانت  آم عسكریة .

و لما كان المخرج الوحید للشعب الجزائري أمام االستعمار ھو تسریع تفجیر الثورة      

دراسة دقیقة و محددة یجرى أتباعھا و دون انتظار البلورة الكاملة لبرنامج  دون انتظار

" و ھو إما التنظیم  22عمل و تنسیق على كل المستویات ،كان ثمة حال أمام" مجموعة ال

أوال ثم تفجیر الثورة فیما بعد ، أو التفجیر أوال ثم التنظیم فیما بعد . فاختارت اللجنة الحل 

فجیر الثورة بدون ھیكل تنظیمي یسیرھا بالتالي اتخذت األداة العسكریة اسم الثاني و قامت بت

  جیش التحریر الوطني الذي كان من مبادئ عملھ ما یلي:

  . استعمال التسییر المركزي فیھا الالمركزیة بسبب اتساع الرقعة الجغرافیة حیث یستحیلـ   

رات دون موافقة أوالئك الذین ـ أولویة الداخل على الخارج  حیث ال یتم اتخاذ قرا   

  یقاتلون في المیدان .

بإعطاء األولویة للعسكري على السیاسي تكون قد أعطیت األولویة لتشكیل  حیث وانھ       

ینبغي أن لما كان اللجوء إلى السالح مھما انھ كاز عسكري على بناء الحزب سیاسیا  إال جھ

التسییر و ھذا ما حاول عبان رمضان تنفیذه سیاسة أو البرنامج و للرقابة ال یكون خاضعا

  فیما بعد .
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جبھة التحریر الوطني و صراعھا مع الحركة الوطنیة  إنشاء  
  )M.N.Aالجزائریة(

م ،حاسمة في 1954م و إلى غایة 1946اعتبرت المرحلة التاریخیة الممتدة من 

ن تؤثر كادت ا ،ذلك ألنھ عاش ظروفا سیاسیة صعبة تاریخ التیار الثوري االستقاللي ،

بشكل سلبي على وحدة الحزب و قوتھ  ، ألنھ عاش ازدواجیة العمل  النضالي لكونھ جمع 

حیث أصبح یعیش بروحین ، روح ثوریة من اجل  العمل السیاسي و العمل العسكري ، بین

فرص الكفاح المسلح كطریقة وحیدة من اجل استقالل الجزائر و روح إصالحیة  تؤمن 

  )1( بالطرق القانونیة . بتحقیق المطالب

م، كان حزب الشعب الجزائري یحتفظ بروحھ النضالیة 1946من سنة  او ابتداء

العالیة الرافضة ألي نضال سیاسي یقبل بقواعد اللعبة السیاسیة كما حددتھا اإلدارة 

الفرنسیة. ھذا ما دفع بھ إلى رفض المشاركة في االنتخابات و منذ إطالق سراح مصالي 

بدأت مواقف  ،عالي بوزریعة بالجزائرقراره في أم و است1946جوان عام 20الحاج في 

الحزب تتغیر مقارنة عما كانت علیھ من قبل ، حیث كانت بدایة التحوالت السیاسیة للتیار 

م بقیادة 1946الثوري االستقاللي مع اجتماع اللجنة المركزیة للحزب في أكتوبر عام 

ي الذي  دار مصالي الحاج و كان موضوع المشاركة في االنتخابات ھو المحور األساس

حولھ النقاش لمدة ثالثة أیام متتالیة و انتھت بالموافقة على المشاركة في االنتخابات المقررة 

  )2(م 1946في نوفمبر عام 

و ذلك  م 1947فیفري عام  16و15المؤتمر األول لحركة الحریات الدیمقراطیة في في و  

  عضوا من اللجنة المركزیة للحزب و كان تحت رئاسة مصالي الحاج 60بحضور حوالي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ، دكتوراهأطروحة ، 1951الى 1936طنیة الجزائریة منالتحالفات السیاسیة في الحركة الو ، لشھب  احمد )1(

العلوم السیاسیة و اإلعالم ، جامعة الجزائر،  قسمالعلوم السیاسیة ،( فرع التنظیم السیاسي و اإلداري ) ،

  .56،ص.2007

  .312، ص.المرجع السابق الذكربوحوش ، عمار  )2(
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الوضع حیث اعتبر القرار ال  مما أدى إلى انفجار  المشاركة في االنتخابات في قرر الذي

     م1945ماي  8و كان النقاش الدائر خاصة حول إحداث  .)1(بتناسب مع مبادئ الحزب 

و التي كان ینوي منظموھا الشروع و فرض العمل العسكري و قد عرف ھذا المؤتمر بدایة 

ة االتھامات و الصراعات ، بین األعضاء حیث كادت تؤدي إلى انھیار الحزب لوال قو

  شخصیة زعیم الحزب الذي استطاع قیادتھ للخروج بالقرارات التالیة :

 اإلبقاء على حزب الشعب الجزائري الذي یعمل بشكل سري  -

اإلبقاء على حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة التي تعمل بشكل شرعي ، من  -

 اجل الممارسة العلنیة للعمل السیاسي.

   )2(حضیر السري للثورة إنشاء المنظمة الخاصة التي تقوم بالت -

أما رئاسة الحزب فكانت تعود لمصالي الحاج الذي یقوم بتعیین دور الحزب على        

بالتالي كان مصالي الحاج اكل و یمثلھ في الداخل و الخارج  ،مختلف المستویات و الھی

إنشاء ،لھذا وافق على )3(یؤمن دائما بان تجسید االستقالل ال یأتي إال بالعمل العسكري 

المنظمة الخاصة التي كن من مھامھا األساسیة ھو اإلعداد للثورة بغرض تحقیق االستقالل 

  بالوسائل الثوریة و إن ما اخذ بالقوة السترجع إال بالقوة .

التیار الثوري االستقاللي بعد المؤتمر ،تحوال كبیرا و ذلك بإنشاء المنظمة  عرف وقد      

  ن اإلقرار الجماعي على مبدأ العمل المسلح و إنشاءالخاصة ، ألنھ و ألول مرة كا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في العلوم السیاسیة ،أطروحة دكتوراه ،1962.1954التنظیم السیاسي، اإلداري في الجزائر،  هللا،ضیف عقیلة   )1(

  .116،ص.1995،جامعة الجزائر ،و العالقات الدولیة ،فرع التنظیم السیاسي و اإلداري 

  , : un combat et des hommes Chronologie du mouvement Berbère Guennoun Ali,Ali (2) 

Alger, Casbah édition, 1999, p.103. 

, p.105.Ibid.(3)   



133 
 

إطار تنظیمي خاص بھ ،تحت غطاء السریة ھذه المنظمة التي اعتبرت كنجاح لجناح 

بالتالي أصبحوا یشكلون قوة  وبضرورة المرور إلى العمل المسلح ،الثوري المطالب 

سیاسیة لھا وزن داخل التیار الثوري االستقاللي ،كما أن تكوین التنظیم الشبھ السري جعل 

  .  )1(الحزب یتشكل من ثالث تیارات

على الخط السیاسي لحزب نجم شمال إفریقیا ،یعملون  بقواو ھم الذین  المصالیین -

 تحت قیادة مصالي الحاج .

 وھم الذین یعملون تحت قیادة لحول حسین . الحیوناالصلمركزیون أو ا -

الثوریون الذین یعملون تحت قیاد األمین دباغین الذي كان ھدفھ دفع الحزب نحو  -

ح و االصالحیون أصبح الخالف بین دعاة العمل المسل إذ العمل المسلح

 ،باإلضافة غالى الذین تبنوا العمل الثوري العسكري كحتمیة ال مفر منھا .

تواصل الصراع بین المصالیین و أعضاء اللجنة المركزیة للحزب خاصة بعد  

الزیارة التي قام بھا مصالي الحاج إلى المشرق لتدویل القضیة الجزائریة ، حیث اعتبروا 

ادئ الحزب بدعوى أن تدویل القضیة الجزائریة یكون على ذلك مخالفا لقرارات و مب

 )2( المستوى العالمي و لیس العربي .

إن الخالف الذي نشب بین أعضاء النخبة المثقفة داخل  الحزب في خریف            

الحاج ألنھ  في البدایة أیدوا مصالي وم كان لھ األثر الكبیر على نشاط المناضلین ، 1953

و ھذا لیستجیب لرغبات المناضلین الراغبین ال:نحن راقدون والعالم یتحرك ،بسط القضیة ق

 بوضیاف عاد محمد  حین   أي و لكن األمور تغیرت  في  ما  بعد ، الثوري ،  العمل  في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 

, 2005,  Gharb-Dar ElOran, , 1962-, La résistance Algérienne 1830(1)  Badra Lahoual

p.103. 

  thèse de doctorat 3° cycle,  ;Une Chronologie ,la crise du FLN (2)  Mohamed Harbi

,école des hauts études en science  Sociales , paris,1972,p .14.  
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أقنعوا المناضلین أن مصالي الحاج ال ینوي  م 1954مراد من فرنسا في بدایة و دیدوش 

بالرغم من انھ أول من نادي تحقیق  )1(لمسلح بل یرغب في تصفیة القیادة القیام بالعمل ا

  االستقالل بوسائل ثوریة 

ح اللجنة المركزیة لمصالي الحاج أیام قبل أن تمن 5م ،أي  1954مارس  23في 

 اللجنة الثوریة للوحدة و العمل و إنشاءالسلطات الالزمة من أجل دعوة لعقد مؤتمر ، 

كان ھدفھا إصالح ذات البین بین مختلف الجھات قصد إعادة االنتفاضة ، لكننا  CRUAأل

،كالھم نجد على رأسھا إلى جانب محمد بوضیاف و مصطفي بن بولعید رمضان بوشوبة 

تل الحاضرة متوفرا  ، أما من أنصار اللجنة المركزیة بالتالي لم یكن التوازن بین الك

فكانت تھاجم مصالي الحاج تحابي  أعضاء اللجنة  LE PATRIOTEالوطني  صحیفة

    )2(الثوریة ، فكل ھذه الظواھر تفند فكرة عدم انحیازھا "

مركزیة و الخصم العنید لمصالي كما أن محمد بوضیاف كان رفیق الدرب للجنة ال   

 المركزیین حیث یقول ھذا األخیر  بین المصالیین و الكلالحاج قد أخفق في محاولتھ لتوحید 

فسھا بعد أیام من المؤتمر یجب أن نعلم أن اللجنة الثوریة للوحدة و العمل انحلت من تلقاء ن

الحضور، و اعتبرت من  مھ مصالي الحاج في بلجیكا  والذي أقصى فیھ المركزیینالذي نظ

حیث اعتبر أن تكوین  أن سبب وجودھا قد زال ألنھا لم تنجح في إنقاذ الحزب من االنشقاق.

ن جسدت فكرة اللجنة كان من اجل اإلصالح بین اإلطراف المتصارعة في حین ھي م

م على موافقة وفد حركة 1954و بالتالي  لقد حصل في جویلیة عام  فرص الثورة المسلحة

وجھة نظره و في أوت ضم إلى لحریات الدیمقراطیة  على التحضیر للتمرد ،ار اانتص

أن قائال و یضیف محمد بوضیاف  الذین خضعواالمركزیة للحزب، إطارات القبائل الكبرى

  )3( الثوریة مصالي الحاج و أنصاره قد استاؤو من تنظیم  اللجنة

  

  .350، ص.المرجع السابق الذكرعمار بوحوش،  )1(

  .62، ص.المرجع السابق الذكر ،محمد حربي )2(

,103 p.i op, cit, (2) Ali Guennoun Al   



135 
 

لضغط للوحدة و العمل  في الوقت الذي كانوا فیھ على وشك االنتصار على اللجنة ، و 

 فيتنازلوا عن صالحیات اللجنة المركزیة لصالح رئیس الحزب و إعطائھ قسما القاعدة 

مالیة الحزب لتحضیر المؤتمر الوطني خالل ثالثة أشھره ذلك بعد ا ناوشك رئیس الحزب 

  )1(على المسك بزمام األمور داخل الحزب  

  النقاط التالیة: العمل علىقد تضمن إعالن اللجنة الثوریة للوحدة و          

ب و ذلك ـ المحافظة على وحدة الحزب من خالل عقد مؤتمر موسع و دیمقراطي للحز1

  لضمان االلتحام الداخلي و الخروج، بقیادة ثوریة.

  )2(ـ دعوة المناضلون إلى التزام الحیاد و عدم االنضمام إلى أي فریق.2 

و قد اختلفت التفاسیر لألزمة ، حیث كان الثوار في منطقة القبائل یضعون ھذه  

كم عالقتھم الجیدة مع المسؤولیة على عاتق اللجنة المركزیة  أي یحملونھا المسؤولیة بح

مصالي الحاج الذي قام بزیارة المنطقة في السابق وتحدث مع قادة و مناضلي الحزب ھناك 

أما المناضلون في اللجنة المركزیة  فكانوا یتھمون مصالي الحاج  بذریعة انھ یرید الزعامة 

الھاربین ومن  المطلقة، و ھناك أخیرا دعاة الحیاد المطلق  و نجدھم بین جماعة القاھرة  و

الذین سیعملون على لم شتات المتطرفین ھم العناصر المتعصبة لمصالي الحاج ، فأي 

 في ظل ھذا الصراع و التناحر ، كان ھناك من یرى أنھ من طریق سیتبعون من أجل ذلك

بعد ذلك  من اجل االبتعاد عن الصراعات الداخلیة)3( الضرورة الدخول في العمل العسكري 

  الشخصیات المؤیدة  تحضره  اللجنة الثوریة للوحدة و العمل ، و الدعوة إلى اجتماعتم حل 

  

de l’Etoile, 1964, p, 70.ition ? Ed u va l’AlgérieO (1) Mohamed  Boudiaf,  

  .216،ص. المرجع السابق الذكر)بن یامین سطورا ، 2( 

  ،حوار مع محمد بوضیاف.1988نوفمبر17،وعدد 16، العدد  جریدة الشعب الجزائریة)3(
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و ذلك بقصد دراسة الوضعیة المترتبة عن الطریق المسدود الذي آلت إلیھ ،للعمل المسلح 

  )1(اللجنة الثوریة واستحالة عملیة لم الشمل  

تحت ضغط أنصار العمل المسلح مثل مشاطي ، لخضر بن طوبال ،زیغود یوسف قام       

باالنفصال عن حلفائھم المركزیین ففي ھذا  م1954الجناح الرادیكالي منذ جوان  زعماء

التاریخ بمبادرة كل من بن بولعید  ومحمد بوضیاف ،دیدوش مراد و رابح بیطاط و العربي 

بن مھیدي .وجھت الدعوة إلى االثنین و العشرین من اإلطارات لحضور اجتماع بالجزائر 

  )2(المنظمة الخاصة و تبادل اآلراء حول األزمة . الستخالص النتائج من تجربة

  و كان جدول األعمال یشمل المحاور التالیة :       

  ـ اتخاذ قرار اندالع الثورة.  .

  ـ كیفیة إعالن الثورة .  

و قد ترأس ھذا االجتماع الشھید " مصطفي بن بولعید " العضو األكبر سنا ،حیث        

سنة آنذاك و قد اختارتھ المجموعة نفسھ لتشكیل لجنة التحضیر للثورة  التي  38كان عمره 

تكونت من خمسة أعضاء  و ھم : مصطفي بن بولعید ، دیدوش مراد ، العربي بن مھیدي 

ثم انضم إلیھم . كریم بلقاسم فأصبحوا یشكلون مجموعة رابح بیطاط ، محمد بوضیاف 

أضیف إلیھم أعضاء الوفد الخارجي و ھم : أحمد بن بلھ ، محمد خضیر ، و آیت والستة، 

  )3(أحمد 

االجتماع برز الخالف الحاد داخل اللجنة و ذلك ما یؤكده األخضر بن  ھذاو خالل          
  القیام بالثورة لكن بعض اآلراء لم تتفق عن الوقت  متفقین على وجوب  قائال : كنا   طوبال

  

  .62، ص.المرجع السابق الذكر ،الثورة الجزائریة ، سنوات المخاض  محمد حربي )1(

  .1988نوفمبر  16ـ17، جریدة الشعب الجزائریة)حوار محمد بوضیاف مع محمد عباس ،2(

  .63، ص.المرجع السابق الذكر الثورة الجزائریة ، سنوات المخاض ) محمد حربي،3(
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الكفایة من یرى أن الوقت لم یصل بعد  و ھناك من یرى أننا لم نستعد للثورة بما فیھ فھناك 

 ن معروفا لدى الجماھیر زیادة عن المشكل الذي كان مطروحا علینا ، ھو أن أحدا من لم یك

  )1(عارة"فینبغي أن نجد شخصا لھ سمعة سیاسیة ، حیث كانت أسماؤنا كلھا مست

امتدت الخالفات إلى غایة طریقة تعیین القیادة الجماعیة التي تتولي تفجیر الثورة     لقد     

و التي صادق علیھا المشاركون باإلجماع  و كان ھدف الجمیع یتمثل في السریة حول ما 

     یشتركون فیھ ، ثم وقع االتفاق على انتخاب المسؤول الوطني ، بمفرده و بأغلبیة الثلثین

  )2(، و بعد ذلك یختار باقي أعضاء القیادة الذین ال یعرفھم أحد سواه.

بفرز األصوات و كان رجل ثقة ، و بفوز  بعد االنتخابات قام مصطفى  بن بولعید        

في لقاء خاص بیني و بینھ  ، أخبر ھذا األخیر الذي قائال : محمد بوضیاف باالنتخابات

محفوظة بعنایة كبیرة ، و في الیوم الثاني دعوت كل من بن  سلمني بطاقات االنتخابات ، 

مصطفى بولعید و دیدوش مراد العربي بن مھیدي و رابح بیطاط كلھم اشتركوا في مجموع 

  )3("  22العمل لتكوین لجنة أل  

  و قد تشكلت اللجنة الخماسیة من:   

  محمد  بوضیاف ................ـ رئیسا.

  بولعید............ .ـ عضوا .مصطفي بن 

  مراد دیدوش ....................ـ عضوا .

  العربي بن مھیدي ..............ـ عضوا .

  

  .78،بدون ـ ط ،سنة ،دار النشر ،ص. جبھة التحریر الوطني ـ جذور األزمة)زبیحة زیدان ، 1( 

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة المجلد األول  ،، الجزء الثالثالطریق إلي نوفمبر، )المنظمة الوطنیة للمجاھدین2(

  .41و النشر بدون سنة، ص .

  .114، ص. 1995، السنة الثانیة ، العدد الثالث ،  مجلة الدراسات التاریخیة للمقاومة و الثورة ) الذاكرة"،3(
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  رابح بیطاط ......................ـ عضوا .

أكتوبر عام  23االجتماع الذي عقد في تاریخ  وبعدھا أضیف  كریم بلقاسم ،و على أثر

  في الرایس حمیدو بلدیة بولوغین تم توزیع المسؤولیات ، النحو التالي 1954

  : بن بولعید .النمامشة -األوراس  ـ منطقة 

  .القسنطیني : دیدوش مرادشمال ال ـ منطقة

  ـ منطقة القبائل : كریم بلقاسم .

  : رابح بیطاط .منطقة الجزائرـ 

و تم استبدال المناطق بالوالیات وھران :ـــــــ العربي بن مھیدي ـ المنطقة الخامسة :منطقة 

  )1(بعد مؤتمر الصومام 

، لكن األعضاء الخمسة من ھیئة األركان  22لم یكن  كریم بلقاسم عضوا في لجنة  

طني المتكونة األولیة المنبثقة عن ھذا االجتماع ، شكلوا اإلدارة األولى لجبھة التحریر الو

من ستة أعضاء من الداخل و ثالثة في أعضاء الوفد الخارج ، و أصبح یشار إلى القیادة 

 10العلیا للثورة ، بـ " مجموعة التسعة " و بعد اندالع ثورة أول نوفمبر لم یبقى إال 

  )2(، ال صلة بینھم  22أعضاء من مجموعة أل 

.ھو وفد الخارج  الذي  22 ألفي اجتماع لجنة أما عن المجموعة التي لم تشارك             

: محمد خضیر ، أحمد بن بلھ ،  الحسین آبت أحمد مؤیدا للعمل المسلح ، و تكون منكان 

و تزوید الثورة بما تحتاجھ من حیث كان  احمد بن بلھ ھو المسؤول عن شراء السالح 

  حسب  وه أبت أحمد السیاسي و كان مساعد و محمد خیضر كان المسؤول ، نة و ذخیرةمؤو

  

،الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،بدون تاریخ 2،ط من وراء القضبانلعقون،)عبد الرحمان ابن إبراھیم بن ا1( 

  .257،ص.

  .42،ص.المرجع السابق الذكر)المنظمة الوطنیة للمجاھدین ، 2(
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شھر سبتمبر  ابتداء منمحمد بوضیاف دائما فقد عقد القادة الستة عدة اجتماعات  متتالیة 

 واإلعالن عن الثورة ، و في النھایة اتفقموا بمناقشة الترتیبات األساسیة لم، و قا 1954

  : )1(القادة الستة على ما یلي

  بـ  : " جبھة التحریر الوطني " ـ تسمیة المنظمة السیاسیة 1

  ـ تسمیة المنظمة العسكریة بـ: " جیش التحریر الوطني " 2

  اتساع رقعة الجزائر . ة في العمل نتیجة ـ الالمركزی3

  كما تم االتفاق على ما یلي :

  ـ ترك الحریة في العمل لكل والیة

  ـ نظرا لفشل األحزاب في توحیدھم ، تم االتفاق على من یقود حركة التحریر 

 اال أن ھذا الیوم تغیر إلى یوم الفاتح م یوم اندالع الثورة ، 1954أكتوبر  15ـ اعتبار یوم 

  نوفمبر.

   )2(ـ إعطاء األولویة للداخل ، ألن الوفد الخارجي تقتصر مھمتھ على شراء السالح

و المشكل الذي طرح في ھذه الفترة بالذات ھو مشكل القیادة ، و كان السؤال        

حربي  ھو : ھل یجب القیام بالثورة تحت اسم حزب الشعب  المطروح حسب محمد

الدیمقراطیة أو اختیار اسم جدید ؟ و بالتالي ظھرت مشكلة الجزائري أو انتصار الحریات 

الشرعیة داخل الثورة ، و ھي من یقود الحزب أم الجیش ؟ و الذي سوف نتطرق إلیھ 

  .)3(بالتفصیل في المبحث الثاني من ھذا الفصل و ھو أزمة الشرعیة داخل التنظیم

     أما في ما یتعلق بمحمد بمضیاف و ھو رئیس اللجنة، فقد تقرر أن یلتحق بالقاھرة          

  .56م،ص.2004دار الرحمان ،:،الجزائر 1،طشھادات و مواقف)بن یوسف بن خدة ، 1(

  .59،ص. نفس المرجع)2(

  م.1988نوفمبر 17ـ 16، لجریدة الشعب الجزائریة)"محمد بوضیاف" في حوار 3(
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ذاعة بیان أول بالوثائق الالزمة لإلعالن الثورة و إ lبالوفد الخارجي حیث یزودهیتصل و 

، غیر أن إجراءات الحصول على التأشیرة من نوفمبر على أمواج صوت العرب من القاھرة

 )1(م 1954نوفمبر  2یوم   إال  یتأخر و ال یصل إلى القاھرة  مصر بسویسرا جعلتھ  سفارة

سال البیان بالبرید السریع إلى القاھرة و أذیع في الوقت المحدد لھ ، و مع ذلك تمكن من إر   

م . قرر قادة الوالیة الثالثة بفرض  1954و لكي ال تتسرب معلومات عن بیان أول نوفمبر 

بعد أن  رقابة على الصحفي محمد العیشاوي الذي تولى طباعتھ و سحب بیان أول نوفمبر

  )2( .مراد قام بتمریره محمد بوضیاف، و دیدوش

، شنت ھجمات متعددة عددھا حوالي الثالثین في م 1954أكتوبر  31و في لیلة 

          نوفمبر  3نقاط مختلفة من التراب الجزائري ، و تسمح لنا التقاریر الرسمیة لیومي 

و خصوصا التقاریر الرسمیة الصادرة عن الشرطة و الدرك المرسلة إلى الحاكم العام 

ھذه الھجمات و طبیعتھا و اتساعھا أي أنھا تسمح بتقییم الطابع العام لھذه  لیونارد بمعرفة

  . )3(االنتفاضة

  

  

  

  

  

  

  

  م.1988نوفمبر 17ـ 16، لجریدة الشعب الجزائریة"محمد بوضیاف" في حوار  )1(

  .69،ص. المرجع السابق الذكر، الثورة الجزائریة ،  ) محمد حربي2(

.189. .1973 p llandBa: , parisbelsjedelkacem ,le lion des Brim K(3)Amar Hamden , 
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  الصراع بین جبھة التحریر الوطني و الحركة الوطنیة الجزائریة

، لم یتخذ مصالي الحاج موقفا واضحا تجاه انفجار م  1954غداة أول نوفمبر 

، و ھذا التأجیل م  1954نوفمبر  8حیث أجل الحدیث عن الموضوع إلى غایة  ، الثورة

لمدة أسبوع ال یفسر تشدید الرقابة علیھ في إقامتھ الجبریة ، لكن كان یرغب بال شك في 

ترك األحداث تتطور ، حتى یتمكن من تقییم الوضع الجدید كما ھو و كان یوجد أمامھ حالن 

         اثنان ، في إمكانھ أن یشجب  العمل الذي تم في أول نوفمبر و إما أن یفر من فرنسا 

و یلتحق بالقاھرة للقیام بالعمل المشترك مع بن بلھ و خضیر ، كما أشار علیھ رجال اللجنة 

رة ما ھي إال امتداد لكفاح شعب .حیث كان مصالي الحاج یعتبر أن " ھذه الثو)1(الثوریة 

  .ولیس مرتبط بفرد أو جماعة معینةعبر مراحل زمنیة مختلفة ، وفق كفاح الحركة الوطنیة

بعد م، 1954فكانت في نھایة دیسمبر   MNAو عن نشأة الحركة الوطنیة الجزائریة        

اإلعالن عن تكوینھا ، استدل مصالي الحاج على ھذا الوضع قائال: " إن البلوریتاریا 

الفرنسیة علیھا أن تعلم أن الجزائر قبل أول نوفمبر على غرار شمال إفریقیا كلھا خاضعة 

محتشدات ، و منذ ثالثین سنة كنا بین ھذا الوضع كان مصالي یفكر في الحقیقة لنظام ال

عندما تصرف على ھذا الشكل أنھ ما زال ممكنا دائما إدماج أنصار أول نوفمبر في مسار 

المعركة التي خاضتھا الحركة الوطنیة الجزائریة منذ إنشائھا. و أن الثورة ھي امتداد 

  )2(الجزائریة."ونتیجة للنضال المستمر للحركة الوطنیة 

و بعد إنشاء مصالي الحاج لھذه الحركة ھناك من أسماھا بالخیانة الكبرى و ذلك        

بمبرر التواطؤ مع عدو الشعب ھي في حد ذاتھا خیانة ، فقسمت ھذه الخیانة حسب الدكتور 

  یحي وبعزیز إلى ثالثة میادین :

  

  .227، ص . المرجع السابق الذكر)بنیامین سطورا ، 1(

  .228،ص. المرجع نفسھ)2(
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  ـ المیدان السیاسي 

  ـ المیدان العسكري

  ـ المیدان النقابي ، و كذلك میدان الطلبة.

أسس ما سماه " بالحركة الوطنیة الجزائریة "، التي كان وجودھا    ـ في المیدان السیاسي

وحده حجة ألعداء الجزائر للتدلیل على أن شعبھا لیس موحدا و ال متماسكا ، و قد لعب قادة 

ھذا الحزب دور ھام في عدة عواصم من العالم ، و حتى في األمم المتحدة ، مما كاد في 

ائعة التي حققتھا جبھة التحریر الوطني على الصعید وقت ما أن ینال من االنتصارات الر

و الذي جسد و كرس ھذه الخالفات و الصراعات ، و التي سمیت بالخیانة الكبرى )1(أألممي 

حسب " یحي بوعزیز" جسدھا إنشاء جیش سماه بـ "جیش الشعب الجزائري" ، و الذي 

   كالتالي :صنفھ الكاتب 

اج جیشا سماه " جیش الشعب الجزائري" و أوكل إلیھ :كون مصالي الح ـ المیدان العسكري

مھمة انتزاع رایة الكفاح من " جیش التحریر الوطني " لمصلحة جیش االحتالل ، و لكن 

تجربة " الجنرال المصالي " الخاسر (بلونیس) قد منیت بالفشل الذریع الساحق رغم 

   )2(الوطني . المجازر التي ارتكبھا جمع من أتباعھ في عدة أنحاء من القطر

 بدأت الحركة الوطنیة الجزائریة نشاطھا في سریة م  1954في دیسمبر عام           

و كانت أولى مھامھا ، ھي توزیع جریدة صوت الشعب و قد اضطرت الجریدة إلى التطرق  

المشاكل الشائكة أكثر على التلمیحات ،و المعاني الكتابیة من دون الكالم المباشر حیث یقوم 

مدربون بكتابة تلك النداءات الموجھة توجھ  قدیما لنصف الحقیقیة، و یتكفل محرضون و ت

كما أن العمال السائرین في فلك المصالیة قد تعلموا كیف یقرؤون بین السطور ، و ھذا كان 

  یلتف حول صوت الشعب المناضل.

  

  .110، ص. المرجع السابق الذكریحي ،  ) بوعزیز1(

  .110،ص. نفس المرجع)2(
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أما في المیدان النقابي فإن تجسید مصالي الحاج لذلك  الخالف بإنشاء " اتحاد نقابات 

، لمناھضة االتحاد العام للعمال الجزائریین الذي ھو المنظمة النقابیة  )1(العمال الجزائریین

التي ولدت في لھیب الكفاح . و قامت تدافع عن مصالح العمال الجزائریین المطاردین 

و في السیاق ذاتھ دائما و حول الصراع الدائر ) 2(باستمرار من طرف الشرطة الفرنسیة .

الحركة الوطنیة الجزائریة". أعتبر ھذا الصراع ھو "  بین " جبھة التحریر الوطني " و "

المرحلة األكثر مأسویة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، و یوضح ھذا  التجابھ  

الحاصل بین التیارین  كان أكثر من مجرد الجدلیة المخلدة بین القدیم و الحدیث ، تبلور 

كة تمضي على منحدر االنحطاط التناقض بین ھزة التحریر ، و بین أخر رجفات ،حر

  )3(المحتوم ، و كلتي االثنتین تدعى حصر التمثیل الشعبي للمشروعیة الوطنیة ذاتھا ."

و بالعودة إلى مصالي الحاج ، الرجل ذو النصیب الكبیر من ھذه الخالفات ،" فإن  

ھ جبھة األزمة جاءت لتنذر ببدایة انحداره الذي سیتسارع مع النضال المسلح الذي قامت ب

م ، و یخطر في البال أن تعرف  1962م حتى عام  1954التحریر الوطني بدایة من عام 

المصالیة في ھذه المرحلة األخیرة ، بمرحلة الشیخوخة السیاسیة لزعیمھا ، و ھو زعیم 

    شاخ قبل األوان و أرھق بمعانات النضال الوطني وأعیاه الصراع والخالف مع أعضاء 

  )4(لتحریر الوطني   و مناضلو جبھة ا

قامت جبھة التحریر الوطني بمجابھة  ھذه الحملة ، النقاش بھا الحركة الوطنیة 

  المطالبة ،" بنشاط دعائي كبیر و بإیضاحات واسعة للكشف عن الطبیعة الحقیقیة للمصالیة 

  

  .231، ص.  المرجع السابق الذكر)بنیامین سطورا ،1(

  .111،ص.  الذكرالمرجع السابق بوعزیز ، یحي ) 2(

، (ترجمة :محمد حافظ لحركة الوطنیة و الثورة المسلحة دراسة في تاریخ االجزائر تحمل السالح : ،  الشیخسلیمان ) 3(

  .293،ص.2002الجزائر : منشورات الذكرى األربعین لالستقالل،  الجمالي)،

،  للعلوم القانونیة و االقتصادیة و السیاسیة المجلة الجزائریة) لمصالي الحاج" ، MNA)"الحركة الوطنیة الجزائریة(4(

 .10، 7_ص1972دیسمبر 4.رقم 9المجلد ،
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و ستتمكن من القضاء علیھا ،حیث تري جبھة التحریر الوطني أن المصالیة لیست 

نتیجة  ضالالت ، قائد أعماه غروره بنفسھ بل ھي خاصة لظاھرة من ظواھر التفریق   فقط

ي ، بغیة إضعاف قوى الثورة  و القضاء على النضال الذي الذي تبناھا المستعمر الفرنس

تقوم بھ جبھة التحریر الوطني ،   كانت ھذه تعتبر ھذه من الطبیعي و المنطقي ، أن تقدم 

المصالیة ، من جانب اإلدارة االستعماریة ،الن ما  الوطنیة الجزائریة  المساعدة "للحركة

حھا ، فإنھا تدین ما تلقاه الحركة الوطنیة ، من كانت تقوم بھ ھذه األخیرة یخدم أكثر مصال

تفاھم و تعاطف ، لذا كانت الصحافة الفرنسیة و بعض من جماعات الیسار ، مؤیدة للحركة 

  من اجل إضعاف جبھة التحریر الوطني .) M N A)1الوطنیة الجزائریة 

 ، و جبھة التحریر الوطني إلى  MNAو قد أدت تجارب الصراع المسلح بین أل 

التصفیات الفردیة و الجماعیة لألفراد و المناضلین في كلتا الجبھتین ، و تفاقمت األزمة 

بالوصول إلى تبادل التھم بالخیانة ، فرد قادة جبھة التحریر مسؤولیة كل الجرائم التي 

ارتكبت على مسؤولیة الحركة الوطنیة الجزائریة ، و اعتبرت مناضلي القاعدة البسطاء 

         بل رؤسائھم ، و استغلت نیتھم الطیبة و . ھكذا فإنھا ستخلط األموركمخدوعین من ق

     و اإلصرار على معاقبة المسئولین الحقیقیین ، بالطیب و حسن النیة التفھم تجاه النادمین

  )2(ضعف المعارضة السیاسیة المصالیة و سیتیح لھا و لھذه السیاسة بأن ت

ضان م و ھو التاریخ الذي بادر فیھ عبان رم1955 أفریلو إلى غایة  من جھة اخرى       

، فحاول مصالي الحاج وقف خصامھ مع جبھة التحریر بقطع الصلة بالمصالیة نھائیا

الوطني ،لكنھ تشدد في موقفھ لما علم أن بدخول فرحات عباس في الجبھة في جوان عام 

   بتصفیة مصالي تخذ قرارفي اجتماع عقدتھ جبھة التحریر الوطني بسویسرا ،ا م ،و 1955

  

  .299.ص. المرجع السابق الذكرالشیخ ، سلیمان ) 1(

،  الثوریة الجزائریة ،(من الحرب العالمیة األولى إلى الثورة المسلحة )، (ترجمة الحاج، الحركة  محساسأحمد ) 2(

  .2002). الجزائر : دار القصبة للنشر ) مسعود ،مسعود ،محمد عباس
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 صالي الحاج لي الحاج بكل الوسائل و إذ كلف رجل باغتیال ممصاالحاج  بتصفیة 

  )1(و ألقى علیھ القبض من طرف الشرطة الفرنسیة قبل انجاز مھمتھ "

ووصفت الحركة المصالیة بأن نشاطھا متقطع قصیر المدى حیث كانت تعمل على  

بعملیات خلق جماعات مساعدة على تحطیم الثورة، و في شكل فئة مناھضة للثورة  تقوم 

مناھضة تظلیلیة و حمالت طائفیة  و حتى ینھبوا أصحاب المتاجر ، ھكذا فقدت المصالیة 

و یواصل دائما سرده )2(قیمتھا كتیار سیاسي و أصبحت سرابا یتالشى یوما بعد یوم .

للمواقف المصالیة السلبیة تجاه الوطنیة الجزائریة قائال :"إن الوطنیة الجزائریة التي یدعي 

الحاج ـ بوقاحة ـ بأنھ بادئھا ، و خالقھا ظاھرة ذات طابع عالمي ناتجة من التطور مصالي 

الطبیعي لكل الشعوب التي خرجت من سیادتھا و أن الشمس تبزغ دون االحتیاج إلى الدیك. 

  )3(كما أن الثورة الجزائریة تنجح دون أن تحتاج إلى مصالي الحاج

ري یرفض تقدیم أي تنازالت ، فإثناء صراعھ مع كان طرحھ الثوفأما   مصالي الحاج       

المركزیین اتضح انھ مناضل ثوري الیخاف القطیعة السیاسیة لكون معتقداتھ تفرض علیھ 

  )4(ذلك ، حیث اعتبر أن الحزب وسیلة لتحقیق االستقالل و لیس غایة في حد ذات 

ك التي كما نجد العدید من الشھادات التي تبرز دور مصالي الحاج و منھا تل

، كما كان لھ الفضل  )5( عارضتھ في البدایة حیث اعتبر رمز للتحرر و المطالبة باالستقالل

  في تشكیل التیار الثوري االستقاللي الذي فجر ثورة التحریر الوطني ، و كان أول من نادي

   

  .234،ص. المرجع السابق الذكر)بنیامین سطورا ، 1(

  .116، ص. لذكرالمرجع السابق ا،  بوعزیزیحي ) 2(

  .118، ص.  المرجع نفسھ)3(

. 25م ،ص1999جوان  24،الجزائر :  العالم السیاسيجریدة  ،محمد عباس ، " المصالحة األخرى ")4(
  

, Algérie, media Algérie et son destin croyant et citoyens LMohamed Harbi, (5) 

associes ,1994 : p.4  
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    و لم یكن صالي الحاج سوى وطنیا مخلصا لشعبھ الثوریة الستقالل و التحرر بالوسائلبا

و أمتھ و كان رجل عظیم في رغم ارتكابھ لبعض األخطاء، كما أن ھذه العبقریة تعكسھا 

نشاطاتھ و الحزب الذي شكلھ و الجھاز العسكري الذي بناه و ظل یشرف علیھ حتى تفجیر 

   .)1(الثورة 

م  تاریخ حدوث  1956الحاج بمواقفھ إلى غایة صیف ومن جھة أخرى تمسك مصالي      

منعرج سیاسي حقیقي ، فقد أنظمت إلى جبھة التحریر الوطني التشكیالت السیاسیة التقلیدیة 

الجزائریة ( االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري ، المنتخبون العلماء ، و الحزب الشیوعي 

لتشكیالت خلق وضعیة جدیدة و ضلت الجزائري )، و ھذا االنضمام المفتوح لجمیع ا

الحركة الوطنیة الجزائریة ھي المنظمة المستقلة ، و كان على  مصالي الحاج أن یواجھ 

ھجوما سیاسیا من طرف جبھة التحریر الوطني ذلك أن موقفھ المتصلب كان عائقا أمامھا 

  .)2(حتر،بالتالي یجب أزاحتھ من أجل الدخول المحتمل في المفاوضات ، لقد اقت

الحكومة على الحركة الوطنیة الجزائریة " دستورا اتحادیا " ، لكن أمام رفض مصالي 

     مع الحاكم العام في للجزائر ،"الك وست " م  1956الحاج جرى لقاء في بدایة جویلیة 

و بدأ مصالي الحاج بالمطالبة بوقف القمع الذي یتعرض لھ رفاقھ في الحركة الوطنیة 

  )3(الق جمیع المساجین السیاسیین الجزائریة ، و إط

الحركة الوطنیة الجزائریة و بشدة جبھة  عارضت انتقل الصراع بعدھا إلى القاھرة حیث 

التحریر الوطني  بالقاھرة ،أین  سمحت ألحد المخبرین أن یذھب لرؤیة مصالي الحاج 

 محتقري  ووجد ھذا األخیر شدید اإلعجاب بنفوذه ، متباھیا بعالقتھ السیاسیة من الفرنسیین ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .32،ص. 2000،الجزائر : دار الحكمة . مصالي الحاج الزعیم المفترى علیھ،عمار النجار  )1( 

  .368، ص.المرجع السابق الذكر حمیطوش ،یوسف  )2(

  .108،ص.2001، شتاء14.رقم ،مجلة الدراسات و النقد االجتماعي ، "  التاریخ و السیاسیة" (3)
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   )1(و ناكرا كل أھمیتھالیست إال تجمعا لعناصر متناثرة،التحریر الوطني التي في رأیھ جبھة 

إن ھذا ھو الشيء الوحید الذي یوافق علیھ الزعیم مصالي الحاج باتجاه جبھة 

التحریر الوطني ، اقتصرت نداءاتھ من أجل المصالحة العامة ، علال البقاء في المستوى 

ھ باعتبارات التراجع التاریخي الذاتي المحض ،و بدت إلى درجة البالھة ، أنھا أملیت علی

تقتض منھ ، أي مراجعة ممزقة   لسیاسة المتبعة ، أو أي نقد ذاتي لما اختاره بتصمیم خالل 

سبع سنوات من النضال المستبسل ضد جبھة التحریر الوطني ، و لو كان أن نثیر البواعث 

و عمل ھ وه بنفسھ فعملالعمیقة للزعیم ، فلربما اكتشفنا أن ھذا األخیر لم یخن إال بحكم زھ

للرد على عمل  ي لھذه الكلمة أي أنھما فرضا حزبھ  رجعیا  بالمعني الخاص ، و الحرف

جبھة التحریر الوطني ، التي تؤلف بھذه الصورة القطب األول للمعرضة ، و ھذه 

  )2(المعارضة تؤدي حتما إلى الخیانة 

و لعل أن مصالي الحاج تفوق بالعمل النقابي ، و الذي یعتبر كتعبیر عن مواصلة         

األسالیب المكتسبة من االتصال بالحركة العمالیة . حیث  أسس مركزیة نقابیة في االتحاد 

م في الجزائر و ألول مرة تدخل إلى 1956نوفمبر عام 14النقابي للعمال الجزائریین في 

ي بالجزائر ، نقابة یقودھا جزائریون فقط و بمجرد إنشائھ ، عزم االتحاد على التاریخ العمال

النضال للدفاع عن المصالح المادیة و المعنویة و االقتصادیة للعمال الجزائریین ، و الدفاع 

 ، و كان من المقرر أن یكون تأسس ھذه )3(عن الحریات الدیمقراطیة و حقوق اإلنسان

درالیة فرنسا ، و ھو اإلنشاء الذي لقي بسرعة یبوعا بسرعة بإنشاء فالنقابة  في الجزائر مت

 ومحاولة منھ إلعطاء تفسیرا لما سماه نجاحا واسعا رغم المعارضة العنیفة التي لقبتھا

  

 

  .236،ص.السابق الذكر) بنیامین سطورا ،المرجع 1 (

  .298، ص.المرجع السابق الذكرالشیخ ، سلیمان ) 2(

98. ., paris, édition Cujas .1970.pet action syndicale en Algérieoctrine D, seisWFrançois (3)      
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" بالخیانة الكبرى "، ذكر الدكتور یحي بوعزیز أن كل االختبارات المنسوبة للحركة 

المصالیة ، تلك الحركة التي ترید اختراع قیادة الثورة من ید جبھة التحریر الوطني ، إنما 

مسماة بـ ( الید الحمراء)، و ھناك حملة تقوم بھا العناصر الیساریة مزیفة في ھي عصابة 

  )1(انقسام الوطنیین.

و من جھتھا فرنسا رغم محاوالت التكذیب العلني ال تنكر أحقیة جبھة التحریر 

الوطني ، في تمثیل الشعب الجزائري في المفاوضات  ، فقد قابلت مندوبي الجبھة الوطنیة 

  )2(في القاھرة بل ألقت القبض على بعضھمفي أوربا ، 

و عن الطرف المسؤول عن النزاع ال یمكن الحكم أو إعطاء الحق ألحد الطرفین 

على األخر ، و إنما ما یمكن ذكره أنھ الوحید و ھو مصالي ، الذي أكد على ضرورة طاولة 

  )3(مستدیرة مفتوحة بال إقصاء لجمیع ممثلي الوطنیة الجزائریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  120، ص. المرجع السابق الذكربوعزیز یحي ،  )1(

  .240، ص . المرجع السابق الذكربنیامین سطورا ، ).  2( 

  261،ص. المرجع السابق الذكر) بن یامین سطورا ، 3( 
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  ار :ـــــرعیة داخل التیــــالش الیةإشكروز ــــب 

كنتیجة مباشرة  ، خاصة غداة الثورة التحریریة كانت فكرة القیادة التي ظھرت بشكل بارز  

م ، و قد تجسد ھذا اإلشكال 1954م إلي  1953ألزمة التیار الثوري ، خاصة في فترة 

أكثر خالل ثورة التحریر بكل وضوح ، إذا أنھ بحكم التجربة التي عایشھا رجاالت الثورة 

امة بھذه المعضلة ، ویبین لھم خالل مراحل الحركة الوطنیة المختلفة ، جعلتھم على درایة ت

كذلك كیف یمكن للتطلعات الفردیة في القیادة بالعمل النضالي الثوري ، و لقد برزت إشكالیة 

  الشرعیة قبل و أثناء اندالع الثورة بقوة كبیرة في الساحة.

م ، فقد 1953م إلى 1946و بعد الذي حل بالحزب خالل فترة األزمة خاصة من   

الحزب الذي كان دائما ینادي بضرورة تحریر الجزائر ، بكل  أن 22ادعت مجموعة 

الوسائل بما فیھا الوسائل الثوریة العسكریة ، ھو الذي دفع بھا إلى اتخاذ مسؤولیة إصالح 

الصدع الذي عصف بالحزب ، فھل ھذا ھو الھدف الذي كان من وراء اتخاذ قرار تشكیل 

من أجل أخرى خفیة تخص أفراد اللجنة ، الثورة أم أن القرار یحمل في طیاتھ ، أھداف 

  إقصاء البعض األخر منھا ؟

تعتبر إشكالیة الشرعیة داخل التیار الثوري االستقاللي من مخلفات أزمة الصراع 

الدائر بین مختلف األطراف ، أي تحت أي رایة تكون ثورة التحریر الوطني باسم الحزب 

وري و بالتالي جبھة و جیش التحریر الوطني   أي قیادة السیاسي ، أم تحت قیادة العسكري الث

وقد أعطي محمد حربي مفھوما و تفسیرا دقیقا ألزمة الشرعیة داخل التیار ، حیث یرى أنھا 

العالقة اعتبار العنف  من ھناح المسلح أساس الشرعیة الجدیدة وتنحصر في جعل الكفا

أنفسھم  االقادة التاریخیین وجدو ة لق، فالوطنیون الذین ینتمون إلى حالوحیدة للعقلیة الثوریة

النضال في حزب من األحزاب طة زعماء جبھة التحریر الوطني ، وتلقائیا خاضعین لسل

م كان یشكل عائقا طیلة سنین عدیدة أما آالف الذین دخلوا  1954الوطنیة قبل أول نوفمبر 

د تورطھم في قرارات الحیاة السیاسیة بعد ھذا التاریخ فكانوا یفخرون " ببكارتھم " ، و بع

الماضي ، بما في ذلك الذین شكلوا قادة جبھة التحریر الوطني ، و حموھم من منافسة قادة 

  الحركة الوطنیة الشعبیة 
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كانت بدایة أزمة الشرعیة عن طریق تحضیر االنقالب على مصالي الحاج و ذلك    

حیث كان من البدایة  )1(التاریخین.الذي اعتبر خیانة و انقالب على مصالي 9باجتماع ال

عمل  المثقفون في التیار على وضع إستراتجیة مفادھا تقلیص دور رئیس الحزب ، و إبعاد 

مؤیدیھ من اللجنة المركزیة كما قاموا في نفس الوقت بتحریض رجال الیسار على مصالي 

ضده  ، و لما كانت ھذه الخالفات ھي بوادر لالنقالب كان مصالي یقظ لكل ما یحاك )2(الحاج

تجاه عدم الشرعیة  فأتھم أعضاء  الذي اختاره القادة الثوریون الغیر شرعیینو االتجاه 

اللجنة المركزیة آنذاك باالنحراف و االبتعاد عن المبادئ الثوریة للحزب التي ناضل علیھا 

  )3(مصالي الحاج منذ إنشائھ ألول حزب سیاسي ".

الحاج ، و الذین وصفوا بالمعتدلین داخل مصالي  كان خوف الزعماء الغیر شرعیون حسب

الحزب أو المحایدین خوفھم من تجاوزات االنتفاضة الشعبیة ،  فقبلوا مبدأ العمل المسلح 

مقابل ضمانات سیاسیة لفائدتھم ،و ما یؤكد أن الثورة الجزائریة كانت مجرد عمل عسكري 

مشروع اجتماعي  و أن  الثورة بعید كلیا عن األھداف السیاسیة كما لم تحمل ھذه الثورة أي 

االجتماعیة لیست ھدف جبھة التحریر الوطنیمن جھة مصالي الحاج الذي كان یرفض دعوة 

المركزین لعقد مؤتمر موسع و دیمقراطي للحزب و الخروج بقیادة ثوریة. لم تكن مھمة  

أمثال  بالنسبة لھ ، حیث لم  یرغب في مشاركة المركزیین في المؤتمر ، ثم أن الثوریین

  )4( لمنع المصالیین من بوضیاف قد شاركوا في الحملة التي قام بھا أعضاء اللجنة المركزیة

  

 

  .159، ص.المرجع السابق الذكر الثورة الجزائریة، ،) محمد حربي1(

49. ., pcit .: La scission du PPA .MTLD, op origines du FLN ux, Aarbi(2)Mohamed H 

52. ., pcit .es archives de la révolution Algérienne, op: L                              (3)   

  .158،ص. المرجع السابق الذكر) محمد حربي ، 4(
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عملوا على إبعاد رئیس الحزب بكل الوسائل ، بالتالي االستیالء على خالیا الحزب حین 

فمصالي الحاج لم یكن لیسمح  لنفسھ بتكرار نفس الخطأ .الن مطالبتھم لھ بالمشاركة كان 

مصالي الحاج یحضى بھا لدى ھدفھم جلب المشروعیة بالنظر إلي المكانة التي كان 

  )1(الشعب

، و قضاء معظم حیاتھ في السجون و لكن غیاب مصالي الحاج عن الساحة السیاسیة  
و اإلقامة الجبریة فسحت المجال للمركزیین ، بأن یأخذوا حریتھم في العمل ، و ینفردوا 

لقد )2(و إبعاد أنصاره . الحزب   داخل  باتخاذ القرارات ، و السعي إلضعاف نفوذ الرئیس
لى خصومھم من كانت الحاجة إلى الشرعیة التاریخیة ، أدت إلى تركیز االنقالبیین ع

المركزیین و المصالیین و طرح محمد حربي السؤال التالي : " لماذا ھذا االختیار بالذات ؟ 
.ذلك لسبب بسیط و ھو أن مؤسسي جبھة التحریر لھم نفس التطلعات ، و نفس التاریخ 

ن السیاسي ، فھذا التقارب جعل الصراع و الصدام بینھم ممكنا ، و ال مفر منھ .فھل كا
  ع یدور حول السلطة ؟ طبعا .الصرا

فالعدید من أعضاء اللجنة المركزیة اعترفوا  بعد االستقالل أن الخوف من المغامرة        

و لیس مشكل عبادة الشخصیة ، ھو الذي دفع باللجنة المركزیة إلى الوقوف ضد مصالي 

  الحاج و لكن لما طرحت فكرة الكفاح المسلح تبناھا الكثیر . 

ي الحاج أن یكون لینا مع أعضاء اللجنة المركزیة ، فوجھ الدعوة إلى قد حاول مصال

، و دعاھم لحضور المؤتمر  لكن بن یوسف   م1954جوان  14مجموعة كبیرة منھم یوم 

      خدة  ،حسین لحول  سید علي عبد القادر ، احمد یودا ،  محمد یزید ،مصطفى فروخي 

  :)3(القرارات المتمخضة عنھ كان  رفضوا حضور مؤتمر المصالیین ببلجیكا ومن

  ـ العمل على إعادة األعضاء المفصولین من الحزب .     

من  للوحدة و العمل ـ حرمان أعضاء اللجنة المركزیة و أعضاء اللجنة الثوریة     

  المشاركة في الحزب.

  .155ص.المرجع السابق الذكر ، الثورة الجزائریة، ،) محمد حربي1(

  .78، ص.المرجع السابق الذكر ثوار عظماء،)محمد عباس، 2(

  .114،ص. المرجع نفسھ) 3(
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  .مخبأة عند أعضاء اللجنة المركزیةـ استعادة أموال الحزب ال        

  ـ مساندة نضال الشعب التونسي و الشعب المغربي.        

  )1(ـ انتھاج سیاسیة العمل الثوري التي تضمنتھا وثائق حزب الشعب الجزائري.

و یرى الصحفي  حمید عبد القادر أن :" ثورة أول نوفمبر قامت في ظروف سیاسیة 

تمیزت بتشتیت الطبقة السیاسیة ممثلة في األحزاب التقلیدیة ، و انقسامھا بین مناصر للعمل 

الثوري ، و جماعة المنظمة الخاصة "لوس" باعتبارھا النواة األولى التي فكرت في اإلعداد 

بعد أن أسست اللجنة الثوریة للوحدة و العمل و بین من كان یرى أن  و التفجیر للثورة

االستقالل یجب أن یخضع للمرحلیة و النضال السیاسي و العمل الحزبي من أتباع مصالي 

  )2(الحاج  و مؤیدیھ" 

لما طرحت مشكلة النضال المسلح تبناھا الكثیر ،فمنھم من كانت نیتھ  عزل مصالي 

تركیز نفوذه على حزب الشعب الجزائري حركة انتصار الحریات الحاج ، و منعھ من 

الدیمقراطیة ، و منھم من كان مقتنعا حقا بذلك مثل حمودة الھاشمي ،و منھم من یعتبر 

لكن كما سبق و أن ذكرنا  االنتفاضة ال مفر منھا مثل عبد الحمید مھري ، محمد یزید ،

  )3(ما بعد أول نوفمبر  تمادت معارضة أغلبیة المركزیین لالنتفاضة إلى

أما أحمد مصالي  خالفا على دعاة الكفاح المسلح ، لم یكن ینظر إلى االنتفاضة من       

الزاویة العملیة و لم یكن یتصور حصول انفجار دون تسخین مسبق ، فبحكم تكوینھ كان 

ھمھ اإلبقاء على الحزب ، و عدم تفریطھ في أسالیب النضال الجماھیري  و تجربتھ 

النضالیة  ولما وقعت  االنتفاضة لم  یكن  موقفھ  منھا  موقف  المتردد  المتحفظ بل حرض 

  برافض مساندتھا منذ اللحظة األولى و ھذا جواب لمصالي على الذین اتھموه على   أنصاره

  

  .160،ص. المرجع نفسھ) محمد حربي ،1(

p .110. op. Cit..Mirage et réalités,  . Le FLNarbi(2)Mohamed H 

  .105، ص.المرجع السابق الذكر،   عبد القادرحمید ) 3(
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ائما و تنكره للعمل المسلح. بالتالي فمصالي الحاج  لم یكن معارضا للثورة لكن كان دالثورة 
و عن التقلبات و التمردات الفكریة للمتسببین في أزمة مع فكرة المرحلیة ي النضال ، 

صالي یقول ھذا األخیر :"ھل یمكن أن نفصل بین الشرعیة ، و االنقالب على أحمد م
الرجال و سلوكیاتھم و أعمالھم    و بین أفكارھم ، ال شك أنھا عملیة صعبة و ال جدوى 
منھا في نھایة المطاف و لھذا سنتحدث في ما یلي :عن الرجال و عن حالتھم الفكریة ، في 

ة ما ، عندما یكونوا منعزلین مرحلة أولى مع العلم أن األشخاص یفكرون و یعملون بطریق
معروفة  سوسیولوجیةویعملون بطریقة أخرى عندما یكونون داخل المجتمع ، و ھذه قاعدة 

  )1(لدى الجمیع ، إما ألنھم درسوھا أو عاشوھا مرارا و تكرارا "

و قد أكد عبد الحمید مھري أن  التوجھ نحو االنتقال إلى مرحلة الكفاح المسلح كان 
مختلفة لدى أكثر من طرف ، لكن مصالي الحاج كان ال یثق في قرارات  موجودا بدرجات

اللجنة المركزیة ، و أیضا أطراف أخرى التي كانت ال تثق في نفسھا ، و علیھ فالمشكل في 
  )2(رأي عبد الحمید مھري ھو أن األزمة نفسھا ھي أزمة ثقة بین القیادات 

ة تنظیم الحزب و إعادة االنطالق و یبدو أن مصالي الحاج كان یؤمن بضرورة إعاد  

و كان النضال المسلح ، تحریر الجماھیر من جدید الستعادة سیادة الجزائر و استقاللھا ب

، عند استقبالھ ة للوحدة و العملمصالي الحاج غیر مرتاح لدى استقبال أعضاء اللجنة الثوری

  )3(قراراتھالھم ألنھ لم یكن أحد المشاركین ، في إنشاء و خلق ھذه اللجنة و 

لقد طرح  مشكل الحوار مع أعضاء اللجنة المركزیة بقوة من طرف مصالي  الحاج    
فقد أصبح وجوده في المنفى ،و ابتعاده عن الساحة السیاسیة ، جعلھ غیر قادر على التحاور 
مع أعضاء اللجنة المركزیة ، و الحزب كذلك . و لھذا أصبح  مصالي الحاج  یتأثر 

المتحیزة التي تصلھ من موالي مرباح ، الذي فشل في إقناع العدید من بالكتابات 
الشخصیات البارزة في الحزب لالنضمام إلى صف رئیس الحزب ، و تطویق الخالف 

     والت مصالي إلعادة بناءاو بالتالي كل مح )4(القائم بین مصالي الحاج و أعضاء الحزب
حتى آراؤه لم تؤخذ بعین االعتبار بسبب بعده و تنظیم الحزب من جدید باءت بالفشل ،  و 

  عن  الساحة السیاسیة و انفراد المعارضة بالقرارات في غیابھ .

  .160، ص.المرجع السابق الذكرالثورة الجزائریة: سنوات المخاض،  ،) محمد حربي1( 

  .161،ص. المرجع نفسھ)2(

  .49،ص. المرجع السابق الذكر،  بوعزیزیحي ) 3(

  : Edition Garnier, 1988, p, 51. , parisl’Autopsie d’une guère(2)Ferhat, Abbas,   
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و دائما حول أزمة شرعیة جبھة التحریر الوطني ، و عما إذا كان ھناك تحالف الثوریین    
و المركزین یقول أحمد محساس :" نحن لم نتحالف یوما مع المركزیین ، و لكن أول من 

ید بین المركزیین و المصالیین ، ھو المتحدث ( یقصد نفسھ ) ، حیث نادي یخلق تیار جد
سیر تكم بینت فیھ أن مسؤولیة  1954و بدایة  م 1953نداء العقل  و مع نھایة أسمیتھ 

و لذلك وجھت نداءا للمناضلین أن  الحزب تعود إلى إدارة الحزب  و لیس إلى المناضلین
  )1(وا موحدین حتى یكون العمل ایجابيیبق

:" نظام  قائال و مبررا دائما النقالب الثوریین على مصالي یقول احمد  محساس
الثورة لكي ینجح ال بد أن ال یكون مرتبطا ال بالمركزین و ال بالمصالیین ، بأي شكل من 
األشكال حتى تكون لدیھ مصداقیة في أواسط المناضلین ، و عندما ضم بوضیاف اثنین من 
المركزیین عارضت ھذا األمر ، و بعثت برسالة إلى المناضلین و طالبت بأبعادھما ، وبعد 

أصبحت ھذه اللجنة تعمل  لوقت تم إبعاد المركزیین من التنظیم أي اللجنة الثوریة ،مرور ا
رنا لتحقیق االستقالل ، عن طریق العنف المسلح ، و الناس ینسون و الذین كانوا وفق منظو

معنا ، لألسف ال یقرون بالحقیقة ، فقبل الثورة لما حاولنا إیقاف انقسام الحزب ، و لم ننجح 
  )2(نا إنشاء تنظیم جدید ، و ھو اللجنة الثوریة للوحدة و العمل  "في ذلك قرر

إن أعضاء اللجنة المركزیة أكدوا أن مصالي الحاج كان مستاء منھم حیث  في 

الوقت الذي كان علیھ على وشك االنتصار على أعضاء اللجنة المركزیة الذین خضعوا 

لحزب و إعطائھ قسما من مالیة لضغط القاعدة  و تنازلوا عن الصالحیات لصالح رئیس ا

الحزب لتحضیر المؤتمر الوطني خالل ثالثة أشھر ، لقد كان میالد اللجنة الثوریة ، بمثابة 

  )3(إعادة النظر في االنتصارات التي حققھا الحزب ".

و عن المبررات المتخذة من طرف مھندسي التمرد و االنقالب ، حیث " كانت لھم 

الصراعات الھیكلیة باسم وحدة الشعب الجزائري و رفض  نظرة عضویة للمجتمع و نفي

  المزاحمین السیاسیین من المجموعة الوطنیة ، و اعتبار المشاركة في االنتخابات بعادات 

  

  .9الصفحة ، 2009نوفمبر 3،الجزائر،2759الثالثاء ، العدد  لجریدة الشروق الجزائریة ،  )أحمد محساس1(

  .8، ص.  المرجع نفسھ)2(

ر، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الحولیات الجزائریة، تاریخ المؤسسات في الجزائالھندي محمود ، إحسان  )3( 

   .199، ص.1980
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الھیمنة  و من ھذا المنطلق ، یبدوا أن الكفاح المسلح ال فقط وسیلة للتحرر منللكفاح المسلح 

االستعماریة ، بل كذلك الطریقة الوحیدة لتجاوز الصراعات الداخلیة و حل النزعات من 

  )1(أجل تحقیق األمة ، فاألمور تجدوا أن المجتمع منقسم حول استراتجیات مختلفة 

حضوضیة كمبدأ تجسیم وجود محلین تعتمد الم و حسب محمد حربي كانت انتقائیة  

. إن األحزاب السیاسیة خاص بالجزائریین یمثل األقلیة و واحد مجلس خاص باألوربیین 

، تنتمي إلى نفس الوسط االجتماعي لكن قادتھا في أغلبیتھم الساحقة رغم تباین برامجھا.

فمصالح المجموعات و األفراد التي غالبا ما كانت مرتبطة بطریقة مباشرة باالستعمار ھي 

للوصول إلى االستقالل فإذا كان الواقع االستعماري التي أعاقت البحث عن طریقة رادیكالیة 

ترمي بجذورھا ، فإن النظرة العضویة للمجتمع، یعطي عن الدیمقراطیة نظرة كاریكاتوریة

أسلوب التفكیر القبلي الدیني ،یقدمان الجماعة على تفكیر في تقالید الشعب الجزائري ، ف

  )2(الفرد

من مرحلة المشاركة في االنتخابات  فعلیھ فالنضال السیاسي من خالل االنتقال

، وصوال إلى مرحلة النضال العسكري و استرجاع لیة التي غالبا ما كنت المزورةالمح

السیادة الجزائریة بقوة السالح ، كان قد ترأس االجتماع الذي انعقد بمنزل الیأس دریش في 

حمد بوضیاف         ولعید ن بینما قام مالمدنیة بالجزائر العاصمة المناضل، مصطفي بن ب

مختلفة حول ما یجري في الساحة السیاسیة مراد، بتقدیم تقاریر ودیدوش والعربي بن مھدي،

  )3(آنذاك.

و في عدة مرات كان أحمد مصالي الحاج یكتب التقاریر و یقدمھا إلى اللجنة المركزیة      

الذي حرره في  التقریرعدم شرعیة التنظیم الجدید مثل و كانت في معظمھا إدانة على 

  عودھا خانت و و   بمالحظاتھ  جھھ إلى اللجنة المركزیة،و لما لم تأخذ م و 1954جانفي 

  

  .289،ص.م 1987،الجزائر :المؤسسة الوطنیة للكتاب ،2،ط لمحات من ثورة الجزائر) جودي األخضر بوالطمین ، 1(

  )188ـ 167، ص.( المرجع السابق الذكر)محمد حربي ، 2(

  .430،ص. المرجع السابق الذكر  ،الرحمان بن العقون) عبد 3(
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و عن  )1(أكد سحب ثقتھ من األمین العام بن یوسف بن خدة من جدید بعد أن نفذ صبره       

التنكر الذي أقدمت علیھ أعضاء اللجنة الثوریة لسلفھا القبلي و السابق في النضال و ھو 

م ،أصبح  1954من أول نوفمبر عام حزب الشعب الجزائري یقول محمد حربي :" بدایة 

تاریخ الحركة الوطنیة عرضة للتبسیط و البتر االنتقائي ، فقد أنكرت جبھة التحریر الوطني 

سلفھا الحقیقي ، حزب الشعب الجزائري ، حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بعد أن 

وجھ االستعمار  خرجت من صلبھ و أعلنت أنھا استمرار للمقاومة الجزائریة التي وقفت في

  )2(في القرن التاسع عشر ، حیث أن نضالھا ھذا ال یخلوا من الشبھة.

و عوض البحث عن التكامل بین الكفاح المسلح و أسالیب النضال األخرى تم تقدیم    

الجانب العسكري على الجوانب األخرى الشئ الذي ال یسمح بتمكین الشعب من السیطرة 

یزعمون لم  یتحرر مؤسسو جبھة التحریر الوطني تماما من على مصیره ،و خالفا على ما 

ماضیھم السیاسي ، بل أنھم لم یتمكنوا من تجاوز الصراعات التي أدت إلى انشقاق حزب 

تلك الخالفات التي امتد أثرھا  )3(الشعب الجزائري ، حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة.

وبروز صدامات عدیدة بین و أدت إلى إلى مراحل الحقة أثرت كثیرا على توجھات الحزب 

  مناضلي الحزب . 

      ن الستةالقادة الثوریی فقدان األمل في تجاوز المصالیین  من طرف بعد                  

مصطفي بن زیغود یوسف ،  وو ھم العربي بن مھدي ، رابح بیطاط ، محمد بوضیاف ،

المصالیین و المركزیین و بالتالي  بسیاسة اإلیمان بولعید  دیدوش مراد ، باالضافة الى عدم 

بعد إعالن  ، كان ال بد من انزالق )4(عملیة المصالیین و إبعادھم عن التنظیم الجدید للثورة 

 بدأت والتي  لھا تداعیات ال بد من التطرق لھا التي كانالثورة ، أي بعد أزمة الشرعیة 

  لم یتفق القادة التسعة  ، إذ القیادةمستوى  للقرارات على  مركز بأزمة القیادة أو غیاب

  .97، ص. المرجع السابق الذكر،  بوعزیزیحي ) 1(

  .164،ص. المرجع السابق الذكر، الثورة الجزائریة ،  حربي) محمد 2(

  .165،ص . المرجع نفسھ)3(

  .100، ص. المرجع السابق الذكریحي ،  ) بوعزیز4(
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یقوم بمھمة  فقط على شخصیة محمد بوضیاففقوا تنظیمات قیادیة تسیر الثورة ، فاتعلى 

فظھرت الثورة في األول كمغامرة أو تجربة أشخاص قامت أكثر على العفویة و  التنسیق 

االعتماد على النفس الممارسات التي كانت تخضع لھا ما كان یسمى بعصابات الشرف التي 

  )1(.ت بالجبال منذ نھایة األربعینات التحق

التاریخي ذي الطابع اإلیدیولوجي الذي تبنتھ جبھة التحریر إن وظیفة الخطاب 

الوطني لیس إقرارا بالحقیقة ، بل صھر القرى التي تجمعت داخلھا و ترسیخ ھیمنة 

  )2(المجموعة المؤسسة ، و القضاء بجمیع الطرق على كل من یتطلع إلى قیادة المجموعة .

ریة تمركزت في العاصمة م ،ظھرت قیادة جدیدة للثورة الجزائ 1955بدایة من 

بقیادة الثالثي كریم بلقاسم ، عبان رمضان ،أعمر اوعمران ، الذي تم تعینھ على المنطقة 

   م   1955في شھر مارس سنة  الرابعة بعد إلقاء القبض على رابح بیطاط في العاصمة ،

واالة في و بالتالي بدأت الم)3(و بعدھا تدعمت ھذه النواة بعناصر موالیة لعبأن رمضان "

سیاسیة ما فتئ شھدت الجزائر ظھور رجل على الساحة  ال.  القیادة لھذا على حساب ذاك

كان مناصرا للعودة إلى مشروع بلوم فیولیت و لذلك  نجمھ یستطع ، ھو جاك شوفا لیھ الذي

  . كان یرید إشراك رجال البورجوازیة الجزائریة في السلطة الكولونیالیة

م وقف ضد  1950دیسمبر عام  26ـ 19ت ظھرت ما بین و في سلسلة من المقاال 

التحالف بین التیار الحكومي المتشدد  تیار بني  وي وي األعمى قائال :"ال بد أن نقر الیوم 

 م بعد التمرد بسنتین 1956بأن قرب أصناف المتمردین منا أفضل من الخدم، و في سنة 

  و لم یكونوا  بعنف لكن بالكالم أفكارھمجاك شوفا لیھ عبر عن ذلك بأنھم كانوا یدافعون عن 

  

  107، ص.المرجع السابق الذكر)حمید عبد القادر، 1(

  .164، ص.المرجع السابق الذكر ، الثورة الجزائریة، حربي ) محمد2(

Edition : paris,1962-d’Algérie 1954 guerre , Histoire de la Evelyne lever  – roz(3)Bernard D

du seuil , 1982 ,p .68.  
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و الخارج بعد  ،و ظھر أول صراع بین جماعة الداخل ، بالدھمیقودون الكومندوس لتحریر 

  : )1(عودة العربي بن مھیدي خائبا من القاھرة لسببین اثنین

خاب من تصرفات أحمد بن بلھ الذي كان یتصرف و كأنھ زعیم الثورة بسبب         

وقت اتفقت الجماعة التسعة على القیادة  عالقتھ المباشرة مع الحكومة المصریة ، في

و ھو ینتظر  خاب ألنھ مكث طویال في اسبانیا  الجماعیة لتفادي شبح التجربة المصالیة .كما

  )2(باخرة األسلحة التي وعده بھا أعضاء الوفد الخارجي.

 و بعد أن أفسخ التیار المصالي المجال لجبھة التحریر الوطني الخارجة من صلبھ لكان     

أن ربطت الجبھة الصلة مع الوسائل الرادیكالیة لكن عن طریق الثورة الفوقیة  و ساعد 

انقسام الشق الشعبي ، على عودة النخبة اإلصالحیة إلى مسرح األحداث و برفضھا أي 

  )3(تحالف مع الجماعات األخرى ، قضت على إمكانیة لتعمیق الثورة و تجذ یرھا.

الوسطى و التحول البیروقراطي للعدید من عناصرھا  تغیر  نضمام الطبقاتأدى القد       

م  1962مسار الثورة، تغیرا لم تظھر نتائجھ إال بعد انكسار الحركة الشعبیة مرة أولي سنة 

انقالب العقید  م  1965طرف جیش الحدود ، ثم سنة القضاء على المقاومة الداخلیة من 

ا تحت قناع الحزب الواحد ، أصبح الجیش و ھكذ الرئیس احمد بن بلھ  ھواري بومدین ضد

ة ، التي تكونت في ظل لیھا أخیرا المجموعات المحظوظھو الصیغة التي اھتدت إ

منھا  االستعمار للسیطرة على الطبقات الشعبیة  فالحركة الشعبیة مؤھلة أكثر للتنظیم

  ھذه الھزیمةللبناء.عامل مؤقت استعملتھ ھذه المجموعات في طریقھا نحو السلطة ، و تمت 

 

  .220، ص. المرجع السابق الذكر)بنیامین سطورا ، 1(

، الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب، الثورة الجزائریة و صداھا في العالم) المركز الوطني للدراسات التاریخیة، 2(

  .151، ص.1984

  .177، ص.المرجع السابق الذكر)محمد حربي، 3(
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الكوادر في السلم االجتماعي ، إلن حضور العناصر الشعبیة مقابل ارتفاع الكثیر من 

      الحركة الوطنیةر طول مدتھا و أبعادھا الدینیة الشعبیة المكثفة في صیرورة الثورة یفس

  .)1(یوم الحساب و كذلك ضعف حداثتھا  و كأنھا المھدي المنتظر و الثورة بمثابة

من عبان رمضان و المركزیین  و في وقت الحق ظھرت جماعة السیاسیین المتكونة       

أي بین أقطاب البورجوازیة الثوریة ، سوءا  ث التحالف التاریخي بین الطرفین بعد حدو

       كانوا داخل الحركة الوطنیة على غرار المركزین أم من خارجھا أمثال محمد لبجاوي 

ھاتین  نبیو قادة جبھة السیاسیین مثل عبان رمضان و بن مھیدي . و بدأت الخالفات 

الداخل عبان رمضان   و جماعة خارج احمد بن بلھ ومحمد بوضیاف الجماعتین  جماعة ال

حالت دون بروز قیادة ثوریة مركزیة مؤثرة على مسار الثورة إلى غایة أوت  و بن مھیدي 

م ، حیث حاول المؤتمر أیجاد مركز للقرار ، فأوجد مؤسسات للثورة من شأنھا  1956سنة 

تین نبذ االعتماد على نفوذ األشخاص فأصبحت الثورة تسیر من قبل مؤسسأن تؤدي إلى 

، لكن یذیة ، و المجلس الوطني للثورة كھیئة تشریعیةكھیئة تنف ھما لجنة التنسیق و التنفیذ 

م ، أدى إلى تقلص نفوذ مؤسسات الثورة التي 1957اغتیال عبان رمضان في دیسمبر 

عبد الحمید الثالث فق أھواء القادة العسكریین انبثقت من المؤتمر ، فأصبحت تسیر و

  )2(.بن طوبال كریم بلقاسم و لخضر بوصوف

  

  

  

  

  

  

  .178،ص. المرجع نفسھ محمد حربي، )1(

  .109 -108، ص. المرجع السابق الذكر )حمید عبد القادر،2(
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ـ احتدام الصراعات الداخلیة و الخارجیة داخل التیار بعد  
  .م1954

مستوى ، لم تشھد قیام أي صراع ضخم على إن السنتین األولین من الصراع المسلح 

كرست كل  22قیادة جبھة التحریر الناشئة ، ذلك أن لجنة التسعة التي نشأت عن اجتماع ال

جھودھا ، لقیام الصراع المسلح و كان أعضاؤھا كل منھم في قطاعھ ، بتنظیم و توسیع ھذا 

بینھم عالقات تعاونیة في جو من االحترام الكبیر المتبادل لمبدأ الصراع ، یقیمون فیما 

  القیادة الجماعیة.

بدأت تظھر داخل مع انعقاد مؤتمر الصومام م  1956غیر أنھ و ابتدءا من عام 

للخالفات الداخلیة و الخارجیة ، بسبب عدم حضور الوفد الخارجي لجبھة جبھة التحریر 

أعاق عملیة حضورھا   االغربیة ممیق الحدود الشرقیة و التحریر الوطني و ذلك بسبب تطو

و ألوراس البالد  بقیادة العربي بن مھیدي و كذلك غیاب ممثلي رجال المقاومة في غرب 

مر سیكون بسبب استشھاد مصطفى بن بولعید الذي أعاق التحاقھم ، و بحكم ذلك فان المؤت

الذي محمد بوضیاف و احمد بن بلة خاصة   الوفد الخارجيأما  موضعا النتقادات عنیفة 

ث و قد كثر الحدیقابلھ بأكبر عداء غبن ، فعر الشعر بأنھ أستعبد ، و أثار ذلك في نفسھ مشا

مشكلة و لكن الذي یشتمل على عناصر ایجابیة جدا و ال عن البیان الذي تبناه المؤتمر

سیطبق البرنامج   نأو لیست فقط في تحدید برامج ، بل ھي في م الحقیقیة  لیست مع ذلك 

لوطني تحالفا و لیس أصبحت جبھة التحریر ا م  1956و كیف سیطبق و بدایة من عام 

و االتحاد الدیمقراطي كة انتصار الحریات الدیمقراطیة و أصبح قدماء حرھیئة موحدة 

و أصبح  المشكل الرئیسي ھو انخراط لون في األجھزة القیادیة للحزب للبیان الجزائري یدخ

قیف المدني و كذلك األحزاب السابقة في قیادة جبھة التحریر الوطني ،مثل التو قدماء

، و من جھة أخرى الدور الثانوي الذي أعطي للوفد الخارجي الذي وضع  فرحات عباس

  بھذه الصورة في المقام الثاني . 
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رجة یتعلق بحركة النخب و بإرادة النخبة الجدیدة خاصة عبان رمضان و بد الذي  األمر إن

تجاوزوا الجماعة التي فجرت الثورو التي تجاوزت من قبل اقل العربي بن مھیدي الذین 

  .  مصالي الحاج  

داخل قیادة جبھة لما كان مبدأ أولویة الداخل على الخارج أصل الخالف األول 

م من 1957یذ عام  فانھ سیمھل رسمیا  بعد خروج لجنة التنسیق و التنف التحریر الوطني 

و لنفكر ھنا بأنھ كان ثالثة من أصل الرؤساء التسعة الذین حملوا مسؤولیة  وطنأرض ال

 )1(بدئ الثورة قد ماتوا 

و بالعودة إلى فحوى األرضیة المھیأة من أجل مناقشتھا في مؤتمر الصومام شرع  

عمار أوزقان و محمد لبجاوي ، في إعداد أرضیة المؤتمر و قد كانت وجھات النظر بین 

ن و بن مھیدي متقاربة قبل المؤتمر فكالھما مثقف یرید أن تكون للثورة أبعاد عبان رمضا

إیدیولوجیة ، و كالھما كان یرید إخضاع العمل العسكري للتصورات السیاسي  ، فراھنا 

على االنتصار السیاسي بدل العسكري ، و كان االختالف الوحید بین الرجلین یكمن في 

ا ، و صارما في قراراتھ . أما بن مھیدي ، فكان شخصیتھما ، كان عبان رمضان صلب

  .)2(بالعكس ھادئا ، و كثیر التفكیر قبل اتخاذ القرار

ما كان لمبدأ أولویة الجانب الداخلي على الخارجي إال أن یؤول إلى االضمحالل و 

غموض الذي ظل یمیزه منذ المصادقة علیھ ، خاصة منذ و دلك نتیجة للالتدریجي  و التام 

م حیث اضطر الجھاز التنفیذي للثورة وھي لجنة التنسیق و التنفیذ التي 1957 مارس

تمخضت عن مؤتمر الصومام ، في خضم "معركة الجزائر" إلى مغادرة العاصمة 

اعتقل  الجزائریة و التراب الوطني حتى ال یعرف نفس المصیر الذي عرفھ بن مھیدي الذي

ان رمضان طامحا جدا لفرض أولویة السیاسي قتل من طرف القوات الفرنسیة ، فكان عبثم 

  .)3(على العسكري ،و الذي زاد في غموض ھذا المبدأ ھو االتفاق على مبدأ القیادة الجماعیة 

  .412،ص. المرجع السابق الذكر،سلیمان الشیح  ) 1( 

  .89،ص.1984،الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب ،1،ط معركة الجرائر)یاسیف سعدي ، 2(

   .348م،ص.2007) ، الجزائر :وكالة للنشر األبیار ،،(ترجمة :زینب زخروف، عبان رمضان فھ معمري )خال3(
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عمیروش ، و نفس العقید كان عبان رمضان یتصرف و كأنھ سید المؤتمر حسب 

الثانیة فقد أخبر بن طوبال قائده زیغود یوسف أن  فكرة كانت تشغل بال قادة المنطقةال

  )1(بن مھیدي ، أبدیا مواقف أبویة تجاه العسكریین. والثنائي عبان 

و بعد انعقاد المؤتمر خرج فیھ عبان رمضان منتصرا من تضمنھ الوثیقة التي أقرھا 

و أجھزة قیادیة ، جاء مطابقا  سیاسي للجبھة  و مبادئ تنظیمیة المؤتمر ، من برنامج 

في حدود ما یسمح بھ  ع رغباتھ دة ، كان أیضا منسجما ملتصوراتھ و رغباتھ ، تشكیل القیا

 ء  اثنان من القادة التاریخیین میزان القوى القائم آنذاك  قیادة تنفیذیة تتكون من خمسة أعضا

 و ثالثة مركزیین ھم عبان رمضان ،سعد دحلب  یدي و كریم بلقاسم و ھم عسكریین بن مھ

أن أعضاؤھا لیسو  قیادة جماعیة في الظاھر ، لكن كان واضحابن یوسف  بن خدة فكانت 

سواسیة في الثقل السیاسي و السلطة التي یمارسونھا وفي  توزیع المھام بین الخمسة عكس 

  )2(ن رمضان القائد رقم واحد للجبھة التفاوت في ما بینھم ، و جعل عبا

، فقد قال عبان الذي دافع كما ظھر الخالف بین المؤتمرین بشأن عضویة المركزیین 

عسكریین یجب أن یكون المركزیین ممثلین ،نفس لنعطي األولویة فقط لال یجب أن  عنھم :

الشئ بالنسبة للمجلس الوطني للثورة " إال أن اوعمران أبدي رفضا قاطعا ، فكان ذلك 

   )3(الخالف األول الذي نشب بینھ و بین عبان رمضان الصدیق .

یم بلقاسم و انقطاع وبعد مظاھر التوبیخ العلني بدأ االبتعاد بین عبان رمضان و كر 

بالتالي ما فائدة اللقاء إذا كان یؤدي إلى التناحر،إلن الظروف التي تلت و االتصال بینھما ،

  ذلك فرضت ھدنة فیما أصبح في مواجھة مباشرة بین عضوي لجنة التنسیق و التنفیذ  حیث 

  

  .115، ص. المرجع السابق الذكر)حمید عبد القادر ، 1(

،الجزائر : دار قرطبة للنشر 1، ط)1965ـ  1956أزمات جبھة التحریر الوطني و صراع السلطة ( )صالح بلحاج ، 2(

  .15ـ 14،ص.  2006

  .116،ص. المرجع السابق الذكر)حمید عبد القادر ، 3(
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حیث توجھ عبان رمضان إلى المغرب ، بینما توجھ كریم  ذھب واحد  منھما إلى الخارج 

حیث أن الطریق الذي سلكھ عبان رمضان إلى  تونس قاسم و بن یوسف بن خدة إلي بل

  )1(المغرب ساھم في حفر قبره.

إن احتدام صراع النخبة بین جماعة الداخل و الخارج ، و السیاسي و العسكري 

  .  )2(في المغرب رغم تلفیقات قادة الثورة للحادثة   *انفجر إلى العلن بمقتل عبان رمضان 

لوحیدة التي لم تفصل في قضیة التداخل بین السیاسي إن الثورة الجزائریة اعتبرت ا

و العسكري ، حیث أدى اغتیال عبان رمضان إلى تبعیة السیاسي للعسكري و ظھور 

الذي راح یدعم مواقعھ لیس بقوة التأثیر  ،سلوكیات الوالء و المحسوبیة للقائد العسكري

یش ھو سید الموقف داخل الفكري بل بقدرتھ على استعمال القوة فأصبح من یتحكم في الج

بفضل تأثیره  تدعمت مواقعھد كل من العقید كریم بلقاسم ، الثورة ، لقد عادت الزعامة إلى ی

ارجعا الكفة  ما على الضباط الجزائریین الفارین من صفوف الجیش الفرنسي ، ثم سرعان

 انتقلت إلىالى الثالثة أي كریم بلقاسم و عبد الحفیظ بوصوف ولخضر بن طوبال 

  مركز  الثنائي:العقید لخصر بن ، عبد الحمید بوصوف  ، و في األخیر عاد

  

  

  .444،ص .المرجع السابق الذكرخالفة ، معمري  )1(

  . 23ـ 22،المرجع السابق الذكرصالح.بلحاج ، أزمات جبھة التحریر الوطني و صراع السلطة ، ) 2(

بوصوف و اوعمران ، و عنصرین من مخابراتھ ، التحق ارھم في مطار تیطوان في المغرب حیث كان في انتظ   *

الجمیع بسیارة انطلقت في طریق طنجة ، و بضعة كیلومترات خرجت من الطریق الرئیس لتسلك طریقا ترابیا باتجاه 

مزرعة ، عند وصول السیارة إلى المزرعة ، أرغم العنصران  عبان على الخروج ، و منھما قاما بسحبھ إلى داخلھا بینما 

عاد الثالثة ، بوصوف ، كریم بلقاسم ، محمود شریف ، أدراجھم باتجاه الفیال كانت فیھا مائدة العشاء الجاھزة تنتظر 

وصولھم في نھایة األمسیة ، عادا العنصران لیخبرا  بوصوف أن عبان في الغرفة المجاورة ، ذھب الجمیع إلیھا ، 

شھد بذلك زرقة وجھھ ، و الحبل الذي شنق بھ ،كان ال یزال فوجدوه ممدا على سریر من دون حركة میتا ، كانت ت

  .في عنقھ امشدود
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ینون على ن یع.كان المسؤلو)1(العامة  األركان ري بومدین قائد ھیئةالقیادة للعقید الھوا 

الءات الشخصیة ،كل واحد منح المناصب على ھذا األساس من أجل تكوین أساس الو

    األولىالمؤقتة  مشایعین و أنصار أجھزة الثورة على ھذا األساس  و وزارات الحكومة 

، و ینظر  كل واحد مستقل في تسییر  التي یشرف علیھا بعد ذلك ، كان و الثالثة ،انیة و الث

ون سواھم ، و كذا شخصت المصالح و اإلدارات نتیجة إلیھا على أنھا حكر ألشخاص د

اإلفراط في شخصھ العالقات ، دائرة االتصاالت العامة و المواصالت العامة و الھیاكل 

 وبعدھا وزارة القوات المسلحة عبد الحفیظ بوصوف و دائرة حربیة التابعة لھا صارت ملكا ل

  .)2(وزارة الداخلیة  سم دائرةملكیة لكریم بلقاسم ، و دائرة بن طوبال و بعدھا ق

بعد ذلك قررت جبھة التحریر الوطني إنشاء فرقا للدفاع عن المواطنین و كان ذلك 

م ،و ذلك بعد مقتل المئات بسبب صراعات القیادة في الجبال  1957القرار في فیفري عام 

ى و ھي لقد ساءت العالقة بین الفئات الشعبیة و النخب الجزائریة و حیث ظھرت أزمة أخر

أزمة البورجوازیة حیث لعب محمد البجاوي من بین أھم أقطاب البورجوازیة في إمداد 

الثورة بركیزة اجتماعیة كانت تنقصھا ، فعادت البورجوازیة إلى القضاء  الثوري و النضال 

بعد سنوات طویلة من التیھ و األوھام میزاتھا محاوالت االندماج في المنظومة الكولونیالیة 

، سنة   )3(عبر عنھ مسار شخصیة مرموقة مثل فرحت عباس الذي التحق بالثورة ، كما

م ، و شغل مناصب مناسبة في قیادة الثورة ، لكن المعارضة التي أبداھا أصحاب  1956

حركة انتصار من حزب الشعب  االتجاه الرادیكالي داخل التیار المتكونة من مناضلین قدموا

  م السیاسیین الذین ناضلوا في األحزاب الثوریةنضماالحریات الدیمقراطیة، أل

كانت معارضة ھیئة أركان موجھة على الخصوم ضد أعضاء اللجنة الوزاریة 

  للحزب ، كریم بلقاسم  وعبد الحفیظ  بوصوف ،لخضر بن طوبال.و ال سیما األول منھم بعد

  

  .115ـ 114، ص. المرجع السابق الذكر)حمید عبد القادر، 1(

  .25ـ24،ص. المرجع السابق الذكرالح بلحاج ،  ص)2(

  .190،ص . المرجع السابق،  بوعزیزیحي ) 3(
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الدورة الرابعة للمجلس الوطني ، تواصلت ھجمات العقید بومدین و زمالءه على الحكومة 

المؤقتة ، في مجملھا ما عدا السجناء الخمسة الذین كان لھیئة األركان موقف خاص إزاءھم 

  .  )1( اع إلى غایة وقف القتالمن بدایة النز

و موازاة مع ذلك لقد وجھت انتقادات شدیدة من أعضاء كثیرین في المجلس  
الوطني و في مقدمتھم المركزیین و في ھذا السیاق انتھت المفاوضات األولى و الثانیة 

  .)2(بالفشل ، حیث واصلت معارضتھا للحكومة المؤقتة 

م ، على الساعة  1958سبتمبر عام  19كانت في أما الحكومة المؤقتة األولى فقد 
الواحدة ، حیث تم اإلعالن عن إنشاء الحكومة المؤقتة في الجزائر یرأسھا فرحات عباس ، 
و نائبھ كریم بلقاسم الذي احتفظ أیضا بمنصبھ في لجنة التنسیق و التنفیذ كوزیر مسؤول عن 

  .  )3(القوات المسلحة

سا للحكومة المؤقتة فذلك برجع إلى أسباب إستراتجیة و كان اختیار فرحات عباس رئی 

و معتدال مقارنة سیاسیا محنكا في میدان المفاوضات،سیاسیة ،حیث أن فرحات عباس یعتبر 

بغیره من قادة الثورة ،إال أن ھناك من األعضاء من لم اختیار ھذا األخیر رئیسا للحكومة 

و ھو ال یحسن اللغة العربیة و ال  یھم بدورهلثقة فیھ و ھو ال یثق فالمؤقتة ، لم تكن لھم ا

كانت محاولة إخضاع السلطة العسكریة للسلطة  معھم و ھم ال یتكلمون بالفرنسیة یتكلمھا

السیاسیة فاشلة ،و ھذا اإلخفاق كانت لھ آثار حددت مسار التطورات الالحقة في قیادة 

بعد فشل بعد االستقالل ، بیعة نظام الحكمالحركة و حددت أیضا ، و ھذا ھو األھم  ، ط

المحاولة المذكورة أصبحت القاعدة الفعلیة ھي تبعیة السیاسي للعسكري تلك القاعدة التي لم 

تعجب في الواقع كریم بلقاسم و زمیاله ، فھي قدیمة قدم العمل المسلح ذاتھ لكنھم قاموا 

م 1958صیف في ھم و سوف یتم إقصاؤھم من السلطة سوف تنقلب علیرسیخھا ،ببعثھا و ت

  في    سیاسیة  تمثلت  مبادرة  اتخاذ  إلى  الجبھة قیادة  للحزب    العامة المعطیات  دفعت 

  

  .122،ص.المرجع السابق الذكر)حمید عبد القادر، دروب التاریخ، 1(
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كان القصد من وراء ذلك ھو معالجة المشاكل القائمة في مختلف  و،إنشاء الحكومة المؤقتة 

المجاالت و فتح آفاق جدیدة للعمل الدبلوماسي ،وقد حققت المبادرة نتائج أجابیة على 

  )1(ي األوضاع.المستوى الخارجي لكن على المستوى الداخلي لم تغیر شیئا ف

جاھدا بعد اغتیال عبان رمضان على تقویة نفوذه  لقاسمبو قبل ذلك عمل كریم 

     باألخص بعد أن اختیر في منصب نائب رئیس الحكومة المؤقتة الجمھوریة الجزائریة ،

م . و ظل یحتفظ بنفوذ قوي ، رغم  1958و وزیر القوات المسلحة في سبتمبر عام 

بن طوبال لتقلیص نفوذه في الحزب و قلب موازین القوى  وبصوفمحاوالت الثنائي 

م ، حیث أزیح كریم بلقاسم من  1960لصالح بن طوبال مع الحكومة الثانیة في عام 

للعالقات الخارجیة فقط في  كوزیرمنصبھ و الذي تزامن مع ظھور ھیئة األركان ،و عین  

صف و بن طوبال كوزیر للداخلیة و لبوحین عاد منصب وزیر التسلیح و العالقات العامة 

و بالتالي ھذا التعاقب و  )2(ظل بوصوف یحتل نفس المنصب إلى غایة الحكومة الثالثة

الصراع على المناصب داخل القیادة بدأ أزمة جدیدة و ھي تعاقب الحكومات و قد اعترف 

الوزراء  كریم بلقاسم نائب رئیس الحكومة المؤقتة و المكلف بالقوات المسلحة في مجلس

م بأن الحكومة الحالیة منشقة على نفسھا ، و غیر متجانسة و یوجد استیاء عام 1959عام 

بالشعب ، ورجال الداخل على علم بأسرار الحكومة و الخالفات الموجودة بین  منھا ، و ذل

أعضائھا ، ثم أضاف كریم بلقاسم قائال أمام زمالئھ في الحكومة المؤقتة :" أما الوزراء فكل 

واحد أحاط نفسھ ببطانة من رجال حزبھ القدیم ، یعلمون معھ بصفة دائمة و مستقلة ، بل 

أصبحنا بعد ذلك نجدد المنظمات القدیمة ، أما جبھة التحریر فلم یتصل بما كان یرجوا 

  .یجب أن نشدد من حربنا على فرنسا .ك في الساعة التي  )3(االتصال بھ بواسطة الحكومة

  

  .399، ص. المرجع السابق الذكر المدني، أحمد توفیق )1(

    .27ـ26،ص.المرجع السابق الذكر)د.صالح بلحاج ، 2(

  .142ص.المرجع السابق الذكر،)حمید عبد القادر ، 3(



167 
 

 اصدیق و الذي كان لنقد الموجھ ألحمد توفیق المدنيو یذكر أحمد طالب أن ھذا ا 

أن معاداة المثقف كانت ظاھرة طفت  ھمذكراتفي  والده في جمعیة العلماء المسلمین ، جاءل

في مسار النضال السیاسي  أصبحت تشكل إحدى النقاط السوداءعلى الثورة الجزائریة و 

  .)1(للحركة الوطنیة الجزائریة  

م في وقت مبكر ، بدأ سعي العقید بومدین و جماعة من أجل  1960و بدایة من 

جرد االنتھاء من توحید الجیوش م بم 1960السلطة، یعود ذلك حسب تقدیرنا إلى صیف 

في الحدود عند إذن أصبحت الظروف الذاتیة و الموضوعیة متوفرة لكي یطمح ، مسؤول 

عسكري من رتبتھ ، و من موقعھ كقائد عام لجیش التحریر ، أن یشارك في السباق على 

  )2(السلطة".

ھما تراجع دور جیش التحریر الوطني م  بسمتین بارزتین  1960ضع عام تمیز الو
في الداخل و تزاید قوة جیش الحدود الذي أصبح القوة المسلحة األساسیة للجبھة ، كان في 
مقدمة العوامل التي أدت إلى ظھور ھذه المعطیات األساسیة للوضع العسكري في تلك 

ة التي عزلتھا الفترة مخطط شال الذي أضعف الوالیات إلى حد كبیر ، و الحواجز الحدودی
       عن الخارج متسببة في تجمید قوات متزایدة ، عددا و عدة على طول الحدود الشرقیة 

م ، بعد نجاح ھیئة األركان في مھمة توحید و إعادة التنظیم 1960و الغربیة في صیف  
ألف جندي ، یضاف إلیھا خمسة  23فیلق ، أي حوالي  23أصبح في الحدود ، جیش قوامھ 

م إذا كانت ھیئة األركان تدرك مصادر القوة لدیھا و تعرف  1960ثقیلة  و منذ كتائب 
كل ، وبعض وزاراتھا كل مواطن العنف عند خصومھا ، ال سیما و أن الحكومة المؤقتة ك

و أصبحت تلك األخطاء و النقائص رتكبوا أخطاء كثیرة في التسییر ،كانوا قد اعلى حدة ،
ھدا ما زاد من قوه ھیئة االركان العامة علي حساب  رھامعروفة في قیادات الجبھة بأس

الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة الثانیة و الثالثة و الحقا على حساب الوالیات 
  )3(.الداخلیة التي تراجع دورھا كثیرا بسبب السیاسة العسكریة للجنرال شال  
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 م  1960جانفي  18بعد انتھاء اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة یوم 

أتضح أن الخالفات التي كانت موجودة بین أعضاء الحكومة المؤقتة قد عرقلت نشاطاتھا 

السیاسیة و الدبلوماسیة و العسكریة و تحولت إلى صراع سیاسي بین القادة العسكریین في 

القیادة ، و بین أركان الجیش و في الحقیقة أن الحكومة المؤقتة كانت موجودة بالخارج ، لم 

قوة عسكریة تعتمد علیھا من أجل السیطرة على الوضع بالحدود، و لذلك  أيتعد تملك 

وجھت إلى الحكومة المؤقتة تھمة االلتجاء إلى حكومتي تونس و المغرب و االستعانة بتما 

  )1(إللقاء القبض على كل من ال یمتثل ألوامرھا.

یخطط   ضمن ھذه الظروف و الخلفیات بدأ العقید بومدین في مكاتب ھیئة األركان

لالستیالء على السلطة ، وفق أسلوب خاص بھ متمیز و ثابت ، لم یتبدل إلى غایة أن یتحقق 

جیش  و لم یكن قد تولى مناصب  في الم ، كان ھذا العقید قائدا عامال 1960الھدف في 

سیاسیة قیادیة في الجبھة ، و بالتالي لم یكن من الذین أنھكتھم السلطة و لطخت سمعتھم ، 

ذلك بارتداء ثوب النزاھة و الثوریة و ، عدم المغادرة و التزام الحذر من الصفات  سمح لھ

األساسیة ألسلوبھ فھو حسب العقید على كافي ، ال یغامر أبدا و ال یعرض نفسھ ألي خطر 

  )2(ألن السلطة ال تكون من نصیب إال من یصلون أحیاء و سالمین في نھایة المطاف.

دة األركان أن تقیم سلطة مركزیة قویة ، بحیث أصبحت و في مدة قصیرة تمكنت قیا

و بالنسبة لبعض الشخصیات العسكریة ، التي الجیش منضبطة و مطیعة للقیادة ، وحدات

االلتحاق بوزارة الخارجیة   كانت غیر موافقة على التغیرات في داخل الجیش ، فقد قررت 

أما .)3(العمل برفقة كریم بلقاسم  و تسلموا مناصب سیاسیة ، وذلك بحكم رغبتھم في مواصلة

  لیلة مطولة مع مساعدیھ و أصدقائھ في ھیئة األركان یتحدث معھم  بومدین الذي كان یعقد

  في  دورات المجلس   للقیادة  الرسمیة في االجتماعات نادرا ما كان یتدخل  و یستمع إلیھم ،
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الناطقین باسمھ كان یلتزم الصمت ،و یترك  للثورة مثال في تلك االجتماعاتالوطني 

قاید أحمد ، و على منجلي ، یقوالن كل شيء  خاصة إمطار الخصوم بسیل من  و ھم ،

  )1(ات ، و الشتائم في حاالت قلیلة االنتقادات و االتھام

بعد أن أصبح الجیش یتدخل في الشؤون السیاسیة ،و یعمل كوسیط بین السلطات السیاسیة  

في باریس و بین السلطات األوربیة في الجزائر الذین كانوا یھددون باالنفصال عن فرنسا ، 

في حالة إقدام الحكومة الفرنسیة على التفاوض مع المسلمین ، و اإلطاحة بالحكومة نفسھا 

ثلین األوربیین ،في البرلمان الفرنسي . و ھكذا وجد قادة الجیش أنفسھم عن طریق المم

یشتغلون بالسیاسیة ویلعبون ، دور الحكم الوسیط بین الحكومة المنقسمة على نفسھا بین 

األوربیین المتمردین علیھا في الجزائر ، و بصریح العبارة فإن الجیش ھو الذي أصبح 

  .)2(غیر قادرة على المحافظة على وحدة الحزب صاحب السلطة  لما أصبحت الحكومة 

كان علن حیث الو بعد ذلك انتقل الصراع بین ھیئة األركان و الحكومة المؤقتة إلى 

جوھر الصراع ھو السلطة ، لكن التعبیر عنھ ال بد من أسباب في غالبیة األحوال أكثرھا 

ا على أسباب الخالف المعلنة حقیقة للخالف ، معنى ذلك أنھ ینبغي أال نعتمد كثیرغیر أسباب

، لفھم جوھر النزاع بین ھیئة األركان و الحكومة المؤقتة ، مادام جوھر الصراع ھو 

السلطة ، و یتجلى ذلك في  الشحنة السیاسیة لعوامل الخالف التي ظھرت بینھم في الواقع 

ریر ما أحدثتھ عندما ننظر إلى تلك العوامل نالحظ أنھا ال تطوي على داللة سیاسیة كافي لتب

من أثار في تصعید األزمة بین الطرفین ، و یبقي الصراع الذي نشأ و تطور في ظل 

الخالفات حول األسباب التالیة : السلطة على الوالیات ، مضاعفة قوات الحدود ، تجنید 

  )3(الطلبة و األطباء ، المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة.
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من مجوداتھ من الجنرال دوغول م  بدأ الجنرال كثف 1960و مع حلول ماي عام   

أجل وضع حد للحرب و بدأ یعمل في االتجاه الجدید الذي یدخل في إطار تطبیق سیاسة 

و  و العلنیة مع الثوار الجزائریین المصیر في الجزائر و إجراء االتصاالت السریة تقریر

و بعد رفض قیادة األركان قطعت التمویل عن الثورة  حقق تراجع العقید ھي مرحلة جدیدة 

بومدین الحكومتین الجزائریتین  ، لكنھ كرس في الوقت نفسھ القطیعة بین الحكومة المؤقتة 

 15لتي شرعت في إعداد مذكرة مطولة وجھتھا إلى الرئیس عباس في و ھیئة األركان ا

م أعلنت استقالتھا على الحكومة ،و خصصت الصفحات العدیدة لبیان  1961جویلیة عام 

  )1(ع و األسباب التي دفعتھا إلى ذلكما أسمتھ بالواق

، أمام  1961بعد ذلك جاء ضعف الحكومة أمام ھیئة األركان حیث :" في خریف 

تمرد الذي أعلنتھ صراحة ھیئة األركان العامة للحكومة المؤقتة ، لم یتمكن بن یوسف بن ال

، ووزراءه من التصدي كفریق واحد للعقید بومدین و نوابھ و اتخاذ إجراءات رادعة  )2(خدة

ضدھم ، اتسم موقف الحكومة في تلك الفترة بالتردد مقتصرا على محاوالت كانت إلى 

المقاومة الفعلیة ، السبب الرئیسي النعدام المبادرة المؤثرة من الحكومة  المناورات منھا إلى

  )3(المؤقتة في تلك الفترة ھو انقساماتھا الداخلیة و الحسابات الشخصیة ألعضائھا.

راجع أكبر في موقف م إلى غایة وقف القتال بت 1962 تمیزت الفترة الممتدة من جانفي    

أكدت لھا نھائیا انقسامات في نفسھا بعد أن تأي ھیأة األركان الحكومة و تزاید ثقة الھیئة 

 و ضعفھم ، و ضمنت لنفسھا التغطیة السیاسیة التي كانت بحاجة إلیھا عن طریق خصومھا

  )4(التحالف. سیاسة

.1962 .p.192. New York: Norton and company, The Algerian problem,(1)Edward BEHR  
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nnecticut ; Archon  , Handen Co1962-The Algerian Insurrection :1954balance, (3)Edgar, 

books ,1967,p.152.  
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  خالصة و استنتاجات  .

للتیار الثوري  السیاسي على النضالالسیاسیة أثر الخالفات  ان ما یمكن استخالصھ ھو     

 الت السیاسیة السابقة المتناحرة   خلفت التشكی و التيإن شاء جبھة التحریر  االستقاللي ھو

و التي  م1954في الفاتح من نوفمبر  تفجیر الثورة التحریریةو التي حملت على عاتقھا 

ضال مواصلة النحیث لم تعد ھناك إمكانیة  ،تحت لواء جیش التحریر الوطنيكانت 

السیاسي ضمن حزب منشق إلى طرفین متصارعین ضاربین عرض الحائط الھدف األسمى 

  المشكل ألجلھ و ھو تحریر الجزائر بالطرق الثوریة.

 اعتبارا لتسعةمحورھا التي كان  باإلضافة إلى بروز إشكالیة الشرعیة داخل التیار   

        اللجنة الثورة للوحدة و أن تشكیل لجنة ،للثورة غیر شرعیین الذین فجروا التاریخیین

رغم ادعائھم أن الموقف كان من أمراء اعتدالیین  كان انقالب على المصالیین   و العمل

فكان  نصراع و حمل الرایة ، أما المصالیوبین المركزیین و المصالیین أرادو وضع حد لل

ضع إستراتجیة مفادھا تقلیص دور ن داخل التیار عكفوا على ولھم رأي أخر وھو أن المثقفی

رئیس الحزب و إبعاد مؤیدیھ من اللجنة المركزیة و كذا تحریض رجال الیسار على 

لطة مصالي الحاج ، باإلضافة إلى أن القادة التاریخیین وجدوا أنفسھم تلقائیا خاضعین لس

على الكفاح المسلح  فين الجدد كانوا یروا ، فھؤالء المناضلوزعماء جبھة التحریر الوطني 

االستقالل اعترفوا أن  دفالعدید من أعضاء اللجنة المركزیة بع انھ أساس الشرعیة الجدیدة ، 

الخوف من المغامرة ھو الذي دفع بھم للوقوف ضد مصالي الحاج ، و لكن لما طرحت 

 فكرة الكفاح المسلح تبناھا الكثیر.

التي أسسھا مصالي   MNAة الجزائریة الحركة الوطنی كما أدى الصراع أیضا إلى ظھور  

اشتد الصراع حیث  1954  نوفمبر عامالحاج ردا على إنشاء و تفجیرھا للثورة و ذلك في 

ح استعمال السالالصدام فیما بینھم إلى حد وصل  الذيبینھ وبین جبھة التحریر الوطني ،

داخل التیار لسیاسي و مدى خطورة الوضع ا التیار وبینما عمق الخالف داخل  ، ھذامیدانیا

  الفترة. تلكفي  الوطني الثوري
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أدت أزمة الشرعیة إلى غیاب مركز للقرارات على مستوى القیادة و الذي أعطى كما        

ریر قطعت قیادة جبھة التح إلى أن باإلضافةللثورة عند بدایتھا طابع المغامرة و العفویة ، 

لشخصیة على  المواالةبدأت  بالتاليدتھا و ترأس المجموعة و قیا الطریق أمام كل من أراد

بعد تعیین ، قیادة جدیدة داخل العاصمة بعد القبض على رابح بیطاط  خاصة حساب األخر

  .یة لتفادي شبح التجربة المیصالیةاالتفاق على القیادة الجماع این تم 

النخبة الداخلیة  أزمة الشرعیة داخل التیار بدایة احتدام الصراع بینكما كان من نتائج       

     م 1956ایة من مؤتمر الصومام و الخارجیة و كذا السیاسي و العسكري داخل الحزب  بد

بین المؤید و الرافض لجماعة على  الرئیسيو كانت العضویة داخل التیار ھي المشكل 

  .یین سیاسیین أو عسكریینالقادة التاریخأو سواء من المركزیین  أخرى

الذي طالب أدى الصراع إلى غایة التصفیة الجسدیة لقادة الثورة مثل عبان رمضان       

 أنبین ، و المطالب األولویة الداخل على الخارج و كذا السیاسي و على العسكري بأولویة 

شكلیة و كرس أولویة العسكري  ر على أنھا كانت من الوھلة األولىالدیمقراطیة داخل التیا

  على السیاسي.

أن تأجج الصراع داخل الحزب عوامل مساعدة على ذلك نذكر منھا األزمة  كان كما      

و التي أدت إلى اإلحساس ببعض النقص و اإلحباط الثقافي و التاریخي الناجم ،البربریة 

مازیغي في المسألة بعیدا عن البعد األ، على تركیز الحزب في أدبیاتھ على الجزائر العربیة 

إلى حد  إنشاء حزب الشعب القبائلي ، كل  .م 1949أثره األزمة البربریة  لىالوطنیة و تج

  ھذا أدى إلى إبعاد القادة البربریین من اللجنة المركزیة للحزب .

حیث أنھم أعضاء  أو المسماة باالنتفاضة الفاشلةم  1945ماي 8ما كانت أحداث ك        

ألعمال العنف من أجل فرضھا كحتمیة من اللجنة المركزیة المعادیة للمصالیة یجر الشعب 

جھة و كذا معرفة درجة تأھب الشعب و استعداده للقیام بالثورة و تجاوبھ معھا ، من جھة 

أخرى و ھذه األحداث التي اتخذھا المصالیون سبب في مھاجمة المركزیون ، و اعتبروھا 

                                                 .     الذي دفع ثمن تصرفات غیر مسؤولةوئ مجزرة في حق الشعب البر
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كانت .  كان اإلرث الثقافي لمناضلي الحزب المتفاوت سببا في ظھور الصراع إذا بالتالي 

  صراعات.على صیرورة تلك العامال مساعدا م  1945ماي  8األزمة البربریة و أحداث 
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  الخاتمة :

م  1946التیار الثوري االستقاللي من  طالتالتي في الختام نجد أن الخالفات             

تاریخ اندالع الثورة  تحكمت فیھا الثقافة السیاسیة المختلفة التي اكتسبتھا م  1954إلى غایة 

السیاسیة و رأسمالھم الفكري الذین  ثقافتھم  باإلضافة إلىأعضاء و قیادات الحزب ، 

أن الرأسمال الثقافي العالي  ،كماأو الفرنسیة  اإلسالمیةالعربیة  سدارمن الم سواءاكتسبوه 

لتلك النخبة  أدى إلى صراعات تخللت مسار الحزب النضالي وفق طبیعة معینة ادیولوجیة 

ما ساعد في تأجج ك اإلسالمي و المفرنس كانت أم ثقافیة ، بین األمازیغي و العربي و 

األزمة البربریة عام باإلضافة إلى و م  1945اي م8 أحداث او عمق تأثیرھ الخالفات

ثمن  ، كلھا خالفات عصفت بالعدید من القیادات داخل التیار دافعین في ذلك م  1949

  أو قناعاتھم.انتمائھم أو توجھھم 

و لم  قت ھذا األخیر الخالفات العدیدة فقد أرھ على صعید األداء السیاسي للحزب       

بل تحقیق المصیر بالوسائل الثوریة فعا على حقوق الجزائریین في یصبح دوره كما كان مدا

ة الضیقة على الذین فضلوا المصالح الشخصی بین أعضاء التیار ز خالف أصبح مرك

  لذاتیتھم و شوفینیتھم و تقدسیھم ألفكارھم .المصلحة العامة مستجیبین 

خل التیار ھي لب العسكري دا على لسیاسي ل كانت فكرة األولویة و سیاسیا دائما 

قبل الثورة أو بعد اندالعھا و كذا بعد   سواءالصراع و الخالف بین تلك الفرق داخل التیار ، 

ادین بالعمل العسكري و بین بین المنم  1945ماي 8االستقالل ، فكرة بدأت بعد أحداث 

ما سمي المؤید للعمل السیاسي بقیادة الزعیم مصالي الحاج ، و التي خلق في ھذه المرحلة 

و تدعم ھذا الطرح كذلك في مؤتمر  ،م 1953"بأزمة الشرعیة" داخل التیار بعد عام 

بھا عبان  نادىفكان محور النزاع أولویة السیاسي على العسكري التي م  1956الصومام 

رمضان و التي كانت سببا في تصفیتھ فكانت الثورة الجزائریة ھي الوحیدة التي لم تفصل 

في قضیة التداخل بین السیاسي و العسكري ، حیث أدى تبعیة السیاسي للعسكري إلى ظھور 

لذي راح یدعم مواقعھ لیس بقوة التأثیر الفكري إنما ا للقائد العسكري سلوكیات الوالء 

و إذا  لجیش ھو سید الموقف داخل الثورة على استعمال القوة فأصبح من یحكم في ا بقدرتھ
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جئنا إلى غایة مرحلة ما بعد االستقالل كانت كفة العسكري ھي المرشحة دائما ، و ھذا ما 

یؤدي بنا إلى التوصل إلى نتیجة كانت تحصیل حاصل لتلك الخالفات السابقة ، و ھي أن 

 شكلي ال یسمن و ال یغني من جوع صوري بشكل   موجود  جزائرال النضال السیاسي في 

األحزاب  الطرق فأصبح دور واه نھائیا بشتىالمفھوم غیب و أفرغ من محت او أن ھذ

، و تركت األولیة لحكم  معارضیھافي فائدة بأخرى الحركات و الجمعیات تصب بطریقة أو 

و ھذا كلھ  إلى حینم  1954م من العسكر بدلیل أن حزب جبھة التحریر الوطني ھو الحاك

الدولة الجزائریة  الدیمقراطیة فيالممارسة و ھو : "  أخر إشكالیفتح المجال إلى طرح 

  الحدیثة ".
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