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العربيةالجزائرقضيةيبحثالشلؤانيعلىللاستاذ"كتابالجزائر"ورة"

..ومعلوماتاحصاءاتمنفيهمماالرغمعلي.هو..فحهاالتررةوقضية

وفييعنيهؤيمايعنيوهذاء.متخاقضةوا-خمهاداتأرقاماًيكونأنعلىيزيدلا

اًرقام"ليسالكتابفييهمنيوماءالثورةليسالكحابأنيعنيهماأبى

قضالياحمولتدوروالتيالمتناقضةا-خهاداتهتهنيمابمقدارمعلوماتهول!ت

:ثلاث

بيةالرالجزائر!-القوميةقصية-ا

ونا.ا"110ادما..الادما-قض!ة-!
بعرلرجرجخاءء.

ألؤوميةةالوحدةفيو%ثرهاالاقصصماديةوالوحدةالماجقيالصراعقضحية-

..والإفاضةبالبحثجديرة..فأفاضالكاتببخهاالقيالقضاياهذهإن

الانسافيةبالأبعادوثيقاتباطاارمرتبطةف!ي،والجدالاهمامهذا!ثل7-يظة

منبتجزألاجزءهيالتي4إاررأ..هذهالجزاثرفيالعربيةللمسأللةوالثورية

فيالانسانمعركة..والحريةالوحدةمعركة.بةال!بر!العربيةالمعركة

.اظلاقوزوثبهالجبارصعوده

زاريؤآزورسمخشفا.ساثورةندرسعندماأنناهيالساطعةوالحقيقة

وتكونت!ونهمعينةظوا*رخلالمنصاءداإز-ارلاندرس..امةووقهومجة

.الحفاريتاريخه.

وءن-الاستطا!"قدر-إثورةاندرسأننريدالظواهرهذهخلالومن

نأيدنرألقومحةالحؤاإقمنقيلميهنسوممتطجهـاضوءوعلىوتوثبنهاتمردناخطدل

نحللها.وأن.نفسرها

نقمةأهي؟للثورة..الشوريةالابعادهيوما..الافانيةالابعادهيفما

ثورة؟اهيسلظةاستعمالسوءعلىتذمرأهي؟مرطبقيصراعأهي؟عارمة

-؟هيفما..القبيلهذامنتكنلموإن؟اقتصاديا--افعلى

أدخللنولكنيالكتابا-تهاداتعلىصواباردييكونأنسأحاول

هذامثلعنتتفتقالتيالمذدورةالظواهرلماهيةمؤجزأوتفصليمجثفي

منأعدهاالتيالعميقهانيةالافالاستجابةوهذه..الأصيلالواعيالانفتاح

هذامثلفيالبحثأنعاعتقدلأفيإلالثصيءلا.التاريخعرف-ااروع

أعتقدأنولأنيالرد.هذامثهلفيليلايتاحالدراسةعلىتوفرأيتطلبالموضوع

فاذيابتجاهلهاالظواهرهذهكأسكانتإذااضاتاؤكرإلاليسسأناقشهما

الغاءها.أونفيها.تستطيعلا

اطضساريةبالبيئةوعلاقتهاخبالتاروصسلتهاالظوميةعنأتحدثفلانلذلكو

اضاتالافترهذهكأسهـاممقدأرإلافيهاوالفلاسفةالعلماءراءآعنوالدينوواللغة

بالدليلذلكمثلفيوسأكتفي.مالمذكورةالقضيةجوهرللمناقشةالم!روحة

!!!!!!!!ا!!!!!!!!
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!
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صنريارمت--..؟صلأ.،صعرممت:
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لموجزا
إلىالولوحسبيلتكونالجزائرعن.تاريخيةلمحةلامنالبدايةفيلناولابد

والشمولالوضوحننبثيءنناقشهأنلنايسمحولوجاًالموضوعصلب

والعمق.

تقرباًقرذأعثرثلاثةمنذالفتوحعالعروبةالحهاوصلتالتيفالجزائر

الكيانخمتفاعلةالوقتذكمظالربيالو-ودمنجرءاأصبحتوالتي

قضيحياتتحثلاانيجبأقول..طبيعياعضفىياثفاعلاالمدةهذهكلبيالعر

الحقيقة.طبيعتهاويثناسىالربيو-ودهايتجاهلمغلقمنعزلأساسعلى

الوطنلهايخفرعاًلتيالتطوراتلنفستخضعزالتوما(كانتاًلجزائر)فهي

الخلقصلمياتفيكوتثشوقيزئةوانحطاطوارتظاءازدهارمنالعربي

انفصلتقدكانتوإنوهي..بيةالعرالاقطارمنهاغيرتارككماوالابداع

يكنجذرياالادفصالأهذاؤانبغداد،فيالخلافةعنومصرال!!بيالمغربمع

غير.لاحمةسياسمصخلحةأساسعلىقامطبيعيالبسلأنه

حملاتلعدةاسخمهدؤت..الدويلاتوانهيار..العربيألحكمانهياروبعد

خضعلمابهذكفخضعت..الاتراكاًيمديفيأثرحاعلىسقطت..ومجريةيةبرر

..وفوضىوحرمانوبؤس-ورمنالعربيالوطنله

يشهدكانالذيالوقتوفي..العشرالتاسعالقرنمنالأولىالعقودوفي

يتحكمبرياسطولائرللصفىكالأ..جمةالشحيةاطورالامبرمصرعالعالمفيه

..المتهوسطالأبيضبالبحر

،ء!صرأسطول!ع!ليننفار)معركةفيصك!طم..ائراجلزأهـطولويكل

..الحضميضط(الداي)سلطةفيهبلغتالذيالوقتفيهذا

"ابالأستصطغأخذتفقدولذك..8؟وبللوتتحفز"فرنسا"وكانت

إلا:ظغ-يولنتنتهلمحربأثرهابدأتوا)ي(المروحة)حادثةكانتحتى

.ربالانتصا

ينيادئراللجزليدفعواحثيتهمووتهما.لمحعدنسيونالفرلجنودا-ا،هكذاو

طمليقدموا..لمصرءزوخهمفيالماعاملهمقدمواللذينوليقدمواالمستحق

.بوارأواًنار-

وبعد..ائريا؟زالقادرعبدالاميريؤودهاللنضالالجزائروانتفضت.

فيالبؤا!و..البطولةصهـوديمثلنئال..منهأعنفإلتارخيشهدلمنض.ال

ء.القادرعبدهزمهذابعد..واطمجيةالوءجمةوبم"

..وتقمع..تندأع..ن!سكلوفي..صدركلنمظلتالثورةلكن

ا)ر?موعلى..(4091)سخةإلاا،وقفعلىتسيطر"أنفرنسانستطعولم

كانتحتى05تتواًترإثوراتاوظلمتههيتزعزعلمالايمانفانذكمن



هه!ءممي0866،018000010000810801800ته

؟-المؤتبةغرمنعدتكيفتسأ)ونا

لافتديهم6عدت،بلاديفيالفجرزنابق،الحص!غار-بأعادنيلؤد-

01برةلالبرنحالبفيهتشتدعصركليفياعودوسوف

-تجبن-

فيا2اضرعلاء"ف،ا،"فىوحرهـث!فيوأذا-

أرذالىربينيرد"،والسعال،لحمييةمرالذيالداءمعت

أللصياةأعدني-،وجهيفيلليللوجدارت

ماءماكانولهكن!+،لاششعلودخانقلمبيفيو.ت

.ا،الحريةط!"4صدريءلى...صدريوءلىب

لدموا،صليبيوئج-لفقلمجلايردور،جلام"دت

واعص،مأساتيليل-يصرخصو"خم،ربياه-0.

ألقكادىوفأنيغير+!إؤعالقبريفيت

،أحيب!تمنكل-إ.زعال،يدعوفيأص"؟تمنصوتت

،برعثليءانماصدرتيءنأنفءلىلاء"فت

ناا،موجع-"ثنل!تهالثقالالجلاميدت

في،القكر"جلإدبب080008."مول!وجاء!!أو.إءبرحب!يإبهحتت

05رائعثوريوتهيؤ-صجمقةإونايةتجاربحلةحص!عهيأتناةالأضثرا)-ورة

الاورارجة.فيمالابأسمىبةوالعرو..بالألمابىولةفيهجتاء6ز

عضوياتصاعلاالعربيالكيانمعالفتحمنذتفاعلتفدالجزائرإنقلت

لاوا.حدةريةحص،1بيئةالاخرىوأبمزاءالوطنالعربيفهيوبذلك؟طبيعيا

هذهتكونأنالطبيعيومنالالم!لتعمارهاصطسعهاوهمية-واجزإلاقفص!لل!ا

..أةالمسزالأمةهذدعروقفيالح-اةت؟رإيقافعنعاجزةاًلمزيفةألحواجز

وصاإحارقئاءرفهابربريةأب!ثعأماموقفتالتيالعرورلةفلقدكا؟تو)ذلك

كانتأؤول..والتضرحيةادبماولةذرفيارقعالىالنضالدافعةتقفزألت

03.العربيةائرانجزفيتعمارالا!وأجههـءاأخطووأعظمأولأعروبةا

ةعا!حم!مأررخةعا!5أءكوو-وارحهمبكلذلكالجزائرعربعرفاغدو

دفاءازائر.ونإنهم..يعلنو؟"زا)واوما.ءالمعتدينرسصائلعلىردود!مفي

الأكيداًدببهووهذا..يطمسوهـاااراًلمضرءونيجاولالتيءروبغسمعت

الكاتبأرادكما(ا!!يونبمز)نحنيؤوا!ونلااًئرالجزليكلخاضجحلأذيإ

الذيالسيبهـووهذاًأيصا،الأعراببصفاتمفتخرين،ءهـبنخنويؤوأون

يقولكما(مسلمان)وهماإينيرواالعربيبينللتفريقاًبزاًئرابندقع

حابا)5!ن(2.1)و(001)فر"صاحاتبا

!د.تبيةءرداكلتما!!فتقرلناًئرالجزأنفافررأتوءندماندلك

.ا"رانجز(؟ور4فر)سنجيكفيا،ثهورةالإرادةحربإلى

به،اندما-!وبالافإنارزباط!الؤوميةالظاهرلتاًك!راللغةولماكانت

ا)مرب!ةللغةفاشلبتؤسمذلكعللة5العربيةتدهـبسحضرإلىفرنساعدت

م!5"،.ه1818804،هـه4اء،ولافئرصقه54لعبكرهحة!ن8فبءته6800000040081080088164،
"ء08!ؤء61801

لالالزللنبع،بحالصدعةلندصكلور)-

يم،الحضراءالعلفيةموسم،لشهابت
-ت

،الثلالنيمهانت
.3ء-

ث..قلب!نلصبايات

ةث،الجبالثا-جمن،الثمسكلنكنوزت

كلنلمر!اون""كرلصغارت

هوالظلال،هم.خطازهوت
---

نسيماتبيوتفي-:الصلاةل

ت-

.وظلالجأمرالممهورءوراأنت
"!!*-ت

البكرتالالهنم!لياأ؟كنأز-يم-:م!ااز"ت

-للجماا"وزءال-ةلجنااد"ولا

ت-ع!ريفيا؟!نكاازرمأ،منهلنازف

!!وصفاه...مروج،-جمصابي-ت!الطغاةد

"إه!تلثفيالز:يممفيوفدألولاهـم.من

ا"الرزدالى

ء-(كر

الصلبمحنةىافدت%،ح"ين.للصاة

!!-)-"

اه.الحبحبفيالموتاعايخمات(زدوي-

-تء"وبمههحببليأحا.ه"الكلرابهمبر؟ح!ت-!.،بط.اإوا0ق"الهر

الىيئة،العربية.)ج(لهاقيمةلا:عامية)ب(.ماتتوقد-حىفصأ(

يقاومونراحوابلبذلكي!تفهـاولم(181)..الجزائرعنأ-خيحةوهي

ذلكعلىوزادوا(911).المدارسفيالممالئةالخظريات-زممهمحدعو-

(201)حؤكرشعبالعربأنةآعلنوا

وتبذله.هالطغحانيبذلهأعنفوأف.،لالعروبةتبذلهعنيفنضالوبعد

مثلفرحاتعباسالمثقفينبعضبرووسالبلبلةتستعر،دعماريةالاسالدعاية

والثورةالالنفمناكتفواالذينباكببعضبرووس"الماركسية"تلعبو

بعف!للناسبرؤوسوالاستسلامالجبن.يلعب،ميظوهتافاتجامدةبشعارات

علىوكأنهمشديدادفاعتمرائهمعنويدافعونفرنسامعللازو!اجفيدعون

.الاتاريمةبمرلتنفيذنسيةالفريةبربالبرأتص،ل

وتعصالعربيالوفىأجزاءفيكل!وعدةمهـلددةالعربيةالقومةوتنتفضر

الانفتاحقصة..الخالدةالنماولةقصرمنجديدةقصةلتبدأالجزائرفي

وأوضح.اعنفأ!ققصة..منهأروعالتاريخيكلرفلمالذفيالجبارالانساني

..تالتضمحرياوتليطولااخ!رتا4سصلما

أفريقياشمالاتحادفيكونمنهجهممنالعربض"اظطوطا)لمثوارويصع

(236)البنودمنبندأبياًلعر

فيها:يقولالتيبادبساينقصيدةغيريجدونفلانشجمدعناكواريبحثو

ينتسب(بةالعرووإلىسلمماًلجزائرشعب)

تعريبها()إلىالثورةقادةأحدفيدءو..الجزاًئرفيالحاسمةالصعركةوتبدا

..هنازالترريرجيش(وزهـريب)

أقصاءمنالعربيالوطنفيضربالجزائرفيالعربيةالتررةقادةويعتقل

مه4أا-:-4ءا-""



الجزاوهلوو مهنه

-11فحةالمهعلىالمنشورتتمه-

..تهذروالتهوترياإ!وأقصاهإلى

أحزازرفيإحواراإنفيكلول..التآصيميومفيإحتكذمالناصرءبديقفو

..اونفربريةضاريرزوونىافروقاحةعلىدونسير

د-يأعرااًأخيارأمامالوقوفعاناونفرتعجزوالجزاؤرفيةالتوروتثخد

وألزو!ية..العوبيةالأمةعلى.بة!سعلىدإرزةأمرةممؤفت!وم..أ!اعدا

العربية.

هذدفيالدازعةال!وةهيوما؟الجزاذرفبمجارباًلذقيذاومن..ماذاثم

%رر-ا!ناكانأمأصربيةأوألؤوكلقيال*ربيألا؟سانأ،و؟الرأثعةالصعركة

؟..اخر

كلمماتالثلمؤاتيالا،-خاذأسخعمالإولالاتا)وناوهذهصثا!لأسجلءنتصا

رقي.أحراالؤوصيةءلىأو-طرإ*لماشذامنماقاش!اوآءدهاةابرلمةراءاوتبنيهكلعيهنة

ررتيءلالجزائرية"الاكل)..(الجزائريةالؤوصية)..وولهالقبيهل،ذاصن

الؤوصء4تكولينفياط!مممالىبمب!يالاسنعمارلمجماسة)و(01)3(ضصإثص،،!

ية(ثرااًلجزالكلوه.حةوجأ.ض)و(يةائراطز

ولابةيماينالكثيرألىحةعلىولش:وء،1اراءصنتحمل!االك!!ات"هـذهكل

4الأمظرءيخمنأطاسهـ"الؤكرة،ذههـلثينلحديثرذياظ..صصسفي

باطوأبمزلتعصحفالعربيةالؤوسلميةتتفتحبيماإ!..بر-يالعروالا،"عاتبيةالعر

يما!موأالحقحقة!ذهبالعرعيأدو9يزبيماو،الامضعماراًقاصهاالتيداًلسدوو

مثلياقول..توءدةمهددةأب-احلمنالاخطارليخاتحدقبدنجماثم..بها

بعضطتقمفليتهاوحرووحدتهابيةاًل!رالأمةبهاكأرا)يبمةاطرالظروف!ذه

قصىلى.ير-غعنأوقصطءنا)وحدةهذهلتفتتالفئات

!؟هوءيعتمدعلاماكنو

نجقوصية..الفلإسف4عاكلرتبراًلتيالطوأ!ريتجاهلونصنماقبآيو

ال!هـءدأيوعلى؟..(ية.زائرةسومية)تت!ونآنالمع!وقءنو!ل

!؟..الى"واةوهذهال!،طةبمذهت!ونوهل..صرالظوالمؤوماتهـيوما

لي:إض،ونبال!رابناؤحادامءاائرابلىزيخماؤوكليةذخ!ونأن؟كنءل

إوحدةأحةأوكخماوةبيالعربالمشرةح!وحلةءصفيوائرلجزابةءهـوسبميلفي

د9بيةأصرا،

ءخدكل!-.ط-اا،بينو"عانهل؟ؤراجلىزأفيفجموناًلفرب!ارماذاو

؟(1الشحوءيةكلنعل!يناأخطربيةالعرالؤوصية"قال

جديدكليءبيةالعرالؤوصية"اثرأبزفيزويينالفرالقادةاًحدقالولماذا

حسابنحسصبلمالجزازرفيبنا-إرعندما"ونولماذايظولح-ير؟"ولنحار

د؟"العربيةالؤومية

لي4الكلروصعركةهي..سبقف؟ذكرتهاإياالأسسوعلى..إذنفالمعركة

من.زءكلفي..أجرزيرةفي..اإىودانفي..الجزائرفي..فلسظينفي

..بىيالعرالوطن

يتكونبدأالوطنيأوعياولكن)نصولأنآالخطالحطأكا!فمنولذك

بص!تهمأوطنياا)وعيأما)ي!ولأنبعد(101)(أبرهـحةخلالوبطء

كلاالذيالأولوعيهمأنذلكمعىوهل.(4يكونواءيذكروأفلمجزارريين

لاأذيا..الحقالوءي4أأحوطيءيروفي..بعروبتهمكأ-لىثإلاءو

أحد؟فيه!اريأنيستطج

لملأ03108

أص!تواقتصماديةليستأصهصايص:يهصاأقلفييعنيوهذاقوصيةنالمعرحةإذن

،ا)؟-إذبليكؤولبهما"ورإهـونا)لا:امألكلربليونلامجارنسيونفالفر..دينية

إذ-إذء4ذوضرشبيةءرحف!إرةالاسلاملأنإلا11ذؤ!ا،ر!مالاسبوا-إرلفت

بة.اًلعرشصعاقلكلصعقلازعد

ةالكما(اثريةانجزالؤوصية)وولهلاحدنغتفرأنالممكنص،تكانإ*ا

ولاس؟لإنساننغتؤرفدن،بيءرولقطرصالؤوصيهةدءإةيؤولوكمااًأ،-خاذ،

عماصفعاحمالإ..ا!110ادما..أ!بمادسابمباإ.تجاذ"..ءررر!كانإذا
ر.!ب!رسصلربمرج

وأنجزاذرذبؤ!والاءرتيب!ىال!معناداللأندماجد!ن..وءيردفرحات

ونمة.الكلرةلاسطورأصخحؤق

بالدكلاءوكخدءياونلمفرء3صاا-بن!أي.أالإدصاجلاسطورةنجدأنيبالعرصنو

بماء"..باطهيانةنركمهمأل!زستطجلاالذلينال!ربمنأذصار.والاكملاء

اديةأسس!علىب!يتأشاخه*ودرزفارياكاملأنإلاإ-ي"أ!؟ايؤ-كلنون

رأيهيقررلمالشلظافيفالا!صتاذةوخطير!امةالادمااسطورةأنوح

.الكتمابكلت4خلؤثاصكنةفي!ايدإوأ.ممطكرييدوكإنإنوبوكأوحؤ:يا

تالأرضاأؤآهـامطأونيجاوأحمموصغتصبرنىطالفرباأطفيعتربيماو!و

أزرأجضزفيبريأ*راتعب11ليأنفيعبنبدخماو،قوكلحتهمنشعبنايدوتجربيةاًلعر

نأالكلولخلاصةو"(421)صفحةيةول(601)الؤوصيةصقوصاتهله

!نوكان"بؤولهذلكيعلا!ثم"بالفعلذلكإلىتهدفلمالإدماخ4سماس

(1تالاخكإرافيهاتتحكمونحةالفرلحكوصةالانلإدماجاسياسةتصدقنأالمسخحيما

؟دؤرون!أرادت)والمعؤولوالمحتملصنكانالإدصاجأنذلكصعنىؤهل

واًلاحتكارأتفرنىا!وحكوصةالإدصاجفشلسببأنأيضاذلكصعنىوهل

..؟اءخباطةضطأوبالإدصاجترالتفكمجردتجعلالتيالعربيالشعبطبيعةليسو

يثملى:يقولاقالجزفيألاسخعمارفرض"ألذيالنطامعنيتحدثإذوهو

أنمالحظهذاشأنيكنمنولم،بيينالأوروعمايشحلالمسلمهيئالجزائرشعب)

ادصاتإلىيؤديأنالممكنصنفانهول!توحسبالجزائزشعببينيوحد

فثلأسبابأنيرواو(أحدةوأمةفي..اورلممالش!حبيةالأوروالأقلية

..يلىصاهـيالتو-مدفياًلظامهذا

إديةألاقتصالنطمفبالجوهرىالاختلاف-أ

ية3لعنصسا-ب
بها(الجزائرلادصاخاونفر-اولةاتي)جديةتكبنلماولةالمح-ج

وكأن11صىلمما!بيعرشعصآأئرفيالجزإنوبكلبىإطة"ذلكبعديؤولتم

الأ!إء4األحقيقةهذهليس!..اجزائرعروبةليس!والرثيسيوالمباترالسوبب

.ضإلدة-يةحق!يقةلانها..الكفاحلحفاأتأولىنذالجزائرعربعرفهااهتيا

عروقهم.في

!شالكوهل؟جديةنسيينالفرلة!اولوكانت..!دثكانماذأث

؟.جدايةوبرلى..جديةليستالجزائرلالتهامفرنسالةاوتبأنللاعتقادءال

فيالحربىتشيئايعرفصنوكل،ألاسخاذكتابيقرأصنكلإن

.الرأيهذامثليى!غرباًئرانجز

و!حاذالاسيع:يهصايكونوقد"جدية"كلمةصعنىفيأضخلفناأننايبدوو

لاز*صىخحيارأنهاعتقدصاومذا!..للندالندصعاصلةالجزأئرفرنساتعاملأن

.ماء.أولأوامتص!اصلىالايمصم!+لألعلى1،جي.0ومنطتىاللأستعمارطبيعةتجيتلاءملا

زر!بفرالجزائراندصاجصعىفما"شعبيا"اونفرفيالحكملوكادأ-ى..ثم

تجاها!..أ،راء51هذمثلأنأللاسخاذيعتكدأل!؟(اًلجزاثرأ)تهاماي-)

..اءالآشاهذهصثلأنيعتقدالا؟..كخابهفيبهافيعساقياوصيةالظللمقوصإت



؟!العربيانجمصطائزللجزاعازش

تؤريبامستحيلهذأ-أ!رزاثرفيخاءكأالصحالفرنسيونعما)وماذاتم

خماذا!مكليسهحهمايكونا!الممكنصنوهل.-!با!ستعمارخاصةلأسباب

ا

؟معتدونأئرابهحزفيدامما..(يةعنصر)

يمكنلامتجددةإفإزجةعملميةبلاقتصاديةأطراديستوميةالؤأناًعتقدإقي

يكونانويكفي..اًلس!ولهبهذهتتهلاشىوأنالىهولةجمهذهتتكونن

افيعاساتذةفجونالفروفكجف..الاندماخيسترحلحتىدنحلاءحونونفر

1)..؟اًلعصورعرفتهايةبرر

وكل..مروعةأنسازجةيمة-ربل..ف!بخطألبسفالاندماخهذاوعلى

الفثا!ضهلايته!ون-ويهتضحلميلانها..ؤيهايقالمااقل(الاندما)دءوة

اًلفهمإليهيؤديماوهذأ(الؤرنسة)دءإةوءرفهكانصاوهذا..ذريم

وعنءنهاوحبححهأمتهعنالفردا،فصإلاليهيمحدي،وهذاماللتارءخرحسني11

11أزربزافيعالحربباحرليسصيمنكا!وإن..إحنطةاالنصموصفيبها-لمظ

.للحس!لتحسلويدءو..والعلمالمنطقيتجاوت..(د*ء:!س.

411ليحدووءلىتعضمدهيو.أدار!جمةورطقعلىتعتمدأيض!الأسطهـرةهذهو

لأنليسوبحوع4لاذقيورنسانفالا،تعلإلمهاويةالدشر)جاتالفعاتفسيرفيعلة

ت!رضءإ-4الظروفلأنيظوروهـو،لإونانيتهتهديدوببقائهانحطاطجئوع

اء:!وأيمححوءو.يسموويظورأنإونانيتهمعنىإنسانلانهوليسظور

كل.كلقدارإلاوط-حاول!ر..الاجحماءجةطبقتهءيىتفرض!ما.كلقدار،

ححصم..فإنيةلاا..الؤوميةدلحدوازتتجاوهذهوطبقيته..ححاصلصى

!..طلمقة

يؤولهيعمقهاك!الذعححوهوا)حورةألمصامى!والطبقيفالصراعهذاوعلى

!""ءفيالشى!قيب!اجخبئون!اتر!ا..الجزائرفيالثورةعنحدليحهصعرضفيءاتب

!مي*ءيؤولكل!عندالمفهومهذايناقضنفسهالامصحاذ.لكنو(191)"حخافر

،"!ءعلىونمنقس!الجزاًئرفيفالعمالالثورص.يقودونالذينهمالفلاحينن9

كاكحفأيلاأعرفإلا،ألانقسامسببيذكرلاأنهومع(142)عسهم

!كالأءفيأرراملةاالطبقةنجحتفلقدذلك!نوبالرنم"وقولهالكلامهذابين-فق

!،ءصبهحوانطويلاأمدااكضساليةبوحدتهاالا-حفاظفي(بقسميها)لحزاًئر

ححالحح-(201)بينهما"بالتفرقةلأستعمار

خحمح"،الماركسيئللكلممةومالمفهححبعمالءابقة،خالكلدساًذ"نعرفأذحامحو

!!هعالىالؤؤدرة،أحورةابؤحادةالجديرة2االمصعمالصس"ةالمختارألصفوة"2اذ

!!الهانؤححامأي9ثحدوعنشلجححانعرفلاأنناإلا.."يين))يقولكما،شقيقها

صنحبين?يمإمأنسجإل!هنالكو!ا..الجزاثرفيالعربالعمال!وووف!

!م!!..باسلةقيتورو..باسإورباىش!حب..و..وفلأخو..ملءإلكهنافليس،تافىعب،

ححم!.والفرنس-نأعرباا%ح!فا)عماليبانوراميعيا!ستاذيكونوقد

!""!أنالجزائرفيأعربيأيرفضأنا)جدعمنوهل؟الغريبفماهذاأذاكإن

حمط؟شإسعاا-تلافاالزاياتفيهاتحتلفاًأ!الؤ!رةهذهفيالفرنسيشاكحالى

ميي،أثرالجزفيحرهعربيةلةدوواقامةنحاؤرعنللانؤصحالبيأ!رأعىيىبدخا

!"فيالزألاتحادض!صتاءرالجزأإب!إءالثحوعيأو-اًلحر-نسيال!و-عى

!لم*إءالنض!الأناتتمد..بعدجماقس(!دص"ماو!لىوطذأ..اتلإ-إالاصبعضى!لءجما

!لا!هوغيربدءيىالثيوعىالحز.برايةوكأحمتلل!لممةاللاصطلاحىبالمعفكلثثر

لم!ء..

*ححمكا:ليليلماوذإث..وأدفيادحأهـسأوالرمادحطأ:نمدحدوكاو..كلى

ء!ث!لاتفهمالثحوءجةوصبيعرقوكليبل..طبؤجماسل8الجزاثرفياغالصس-أ

يأ-ؤ"يوكلك،!الماركم!يةيةالظلىفرضظمعيهينأسإسىعلىإلااع!هر

ل!تضححآاعأ)!ستضخمأناطتحاو،*الحالةهذهم!اىوفي-سيوءحة

نصحومحلتفزضبلالماردخححةتؤولكماللواقعأنعكالمماليكحونلا..-إنيا

"!!و.الذيالؤوميا)وعيتطححسأنتخاولأليض!!فييلذلكو..ذاتهاظرية

لأنهبل(!الما:كأيأعأصحرا)رر!ىماسبياطثيعؤبةلأنهلا..فإقيامتنفس*

عليه!!اء

لتميءلا..ليكونأنللأبدا(بالا%:ءيأ)اًلعربي.ادعاصل.فاندماهذاوعلى

هذاةوءلى(1)وءأن(لللرومالوليحت،أأتحدوألىامعماليا)..الايةلتحقيق؟

كا3وجداربؤوتهمتذبأالذلين(المقدسكلون)أ)"!الليقدهالمإذافاشلةتورةكل

أ،.كين"

شحدءبكلتضححيأحورياللعماىكأ.سإمى(أعالمجةا)بئبنحكاالثجوءجةإنب(

يكل!لكصزبنفسهأنشيرعيالحزبمصحلم!ةس-لأوفي..شيءلاس!-اط

!ءحسبالجزائرفيالنجوعيجنكلواقفتأرجحتو!ذا..قو!يصعجدط

فيأ-حوعياالحزبسحاس!وتارجحت،)2(روسصلمصامصلحةتملإ"انت1

اطزبكلعحلمحة4نملحكانتماحححب..اطنهدواقالصرولياوسور-يىت

الاذدمانحضدائراجلىزفيالش*.وعيبألحزرمفحانوححذأ.الروسيفيء!ىعي

وقفأليصحأوطذا..(902))3(:ابالاسابداءدونمعينةقاتأو

يةراًأ*واطرءإتضلىوفلسطينواححخداقإ*رأويراسورصنكلفيجوعيونفي

)دي!ول(ةورصحرفعواواححندفيأوطنمميةاا؟بهةعنفترإوا..أصيةايمقرالدممم

..فلحيىنفيأءثودأبوننجكلارا)ذبىلأتأكلو%رو..و..وياسور

رفضر4الأذبتوزسإ*ربااًلعمالاتحادالثجوءحونهاجمفقدوطذأ)1(

.6291سحةانحموعيال!لمالباكتلنؤإ"نضحمام

نسي.ال!رأكحوعيألحزبومص!رحة)2(

للاندمانحةخاراودءوتهالحءخحروقوفهصنأرغماعلى)3(

!م*ءلم"*هءولم!لم"م!ء!لملم*ءلم!7"!!*!*لم!لم!"!م!"*لم*ءملا

!ملا!!4"*حح"!"?*كاو*الو!*"*!و!!ء!"?!"ةو!"!ء!"ء!*،ء!"?!*?!"?!"-"!ء

لم!
!ححص

!كه

!!وناؤطواتكلعكأ"مال

*!لا.بشيرالاميرشارعفوع

ض!لأ!ه*6ء6..بص2-6827تامولأ

"!

ءكأ

!لم"ءايةالعرعات:والمطفي!إررتررا

!!لا"ء

*!!

*مياسيالراسكخدراللبناذ!4الايرام

حححوؤارساءينن!حهءرر"ةدراسات

!ححصقرالأسحبشييوسف.الفجرشق

!لامعإوفيؤوزطةذاغرسقوط

ص!كاحححظلاجا.والكلماني؟واراة-رمماكغاب

!*فيمليو!فءمدالمقالةفيت

كلاهـودايوسفوط:،ننحثحطء!يف

لم!ءا)ع-ييء:دالسلامورشإحة2اليلإقنا

حح

!ححالهتنثسئبىثاوححوءةفي"التارلاصولا

كلو2واخقياالضدجللما-لىولاأ"ئلمر

!ال!
*!و

ص!""!""ءفيء!?مكاعه!م!"!كا?ءمكاو!لم*كا?!"!كاكاء-ة!ء!كاور!كا!ء!كا"رو!ه!لم!ء!كو-لم"ء*!ع



(18د)و(184)الؤامصاؤحججهممجملىالمثلظيتاذالاسأنإرزريبأو

الصؤفصإءحالهأكلو(ديئول)حأفالتإمنلابرديمانأنيهورثايدءونأياو

دليروورضدأقيأوا،لالنف؟"-حلىمنل!بدأيفصآثانوبذكطجأهتلر)على

من.الرءمصملىء3ىما2ويداأخجمهذهي!-ىإنه!جديدإشعإرحينألىوأصثاله

معتنسجمتكلنوإن..نف،1الماهـكسجمةحتناقصح.!اوالعل!ينا!نطققيأوزع!

..4أسطهـالوتننأ*ايةاشعاربئصن؟صا(ص:ءا،يحلى)أستوحتأيال!يهنين(ؤلسؤ")

هذا.كلثاساثىحوءقيانطباعأسصا%أمحثأندأرليأ،أذقيمنالرغموعلى

الؤووريبالاصبهصاهثحثلاالحدليثالتطورواتجاها)ع!مأنمنأ.!غماوعلى..الطإخ!

وامطوطالجامدةأصرالأفشا!تحتتأأياءالأ.شحإهذهمنا)رغمعلى،احمالاسكر

أناس!زالفما..أخارح!ا-ولوتلامذته(كلار!ت)فرفهاا)ي1،إمدة

..:اخديثالعص1ظدليابهـلوهاأنلونمجاوويةف!ركلخل!إتيؤمخون

فمقطوهـحا،د،الاقتصذمصافروحدتءحمدماإلا..وحدةتصبحلمفا!زائر

ء:لىالأوريرزمنالعربيةومةوالمظ!..الجزاةريةالؤوصكيةملافيرءاءلمت

..(نجأ:إفياوصا..)مالاسلمد6بيش!بر!أيروقبائليبيءروءيها،يرليسمالقادر

ية!اذربمزؤوميةؤالمقاومةال؟ومأصا

ءرب!يةأرضأئرانجزبأناؤ"اء6رمنأرغمأعلى..الكاتبيظولهصاهذا

الم!وماتلهموأنليةأوررواباسممجاهـبرونأواازوماعاذوااًؤرأجصمزءربوأن

ب!ية.العرالؤوروجمة

اتهاكل،مهـوإءورةاقادةعناكحوء-يئعجزعلىواض!"دلاإ"يدل12و

انطلقتءخدماالكاتبذكركمارسمصحمةاتممنشورتثويههالةمحاوو..مصا

محساتأييدهمثم..،ردلكاسمجا-"اًأيرورةوءخدماكإنت..الأولى"الرصاص

!)وانسمتحتالأنفواءبا-زبههملأعضاءوالسماحواقعيةحؤيمق!أصحبمحتبعدما

..بالطويلةليستمدةقبأم

ينالصحفيإلا..رورةيقودواأفالثموء؟ونالأولىالمرةهيهذهوليست

في.أماالماركسيةنصحوصرعقالصنانطلؤوامابعدلكن..)1(وليوغسلاؤيا

برولجانقالكمالطرفواستغلالا%حانةألاأ:ورةاتجاحيكنؤلممرو!ميا

تر.راس

أتصهـلي"أخيونولاا)وروصيأوعيأيكلايشونلااأسحرمصيينأنيعنيوهذا

..بريأروراالوطن.-في.التصعبية

ادتصأصمبقابىدأبحأليطا)شلؤقدمعرضوناأسءوصمحنأنأليضايعنىهذاو

فيوأجحموهاالتيكتلك"احم!رو*ركأونأذهمصءكا..وأطرانصمسصصادامواما

..المجروبولندأوفي..ينالعنترا،مزكأر

سهوحما..ابزازربإجيملأألذياًلقدليألاشحعالهذافتفسيرهذاًوعلى

الأس"لىصملى..أربركيعيأءالدفصنبفصضالعربيةالأرصرويغمرو-:االا

-.4وصغالطتجنإسابؤ"ا

حمقي،!ررموعبجديدبخثالىختاجالجزائرفيزورتنافانهذاوعلى

وإنوخن..ؤيهاأعالراقوالانتراًلحالدةالبطولةزواًحيزببرووأصالتها

ألابم!ذإميةالا-والتقصيإلىونحتاجوالزمسبالأرقامالىنحتاجكنها
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