بروز الفكر الاستقاللي في الحركة الوطنية الجزائرية
()9191-9191
 أ .سلوى لهاللي
أستاذة بالجامعة محمد ملين دباغين  -سطيف -9-
مقدمة:
ارتبط ظهور النشاط السياس ي في الجزائر بعدة عوامل كان لها أثر في اعطاء
الجزائريين نظرة سياسية جديدة ،وهذا من خالل املطالب التي عبرت عنها مختلف
القوى السياسية املعبرة عن مطامح الشعب الجزائري كما كان لحركة ألامير خالد
دور في إرساء دعائم التوجه الاستقاللي داخل الوطن ،من خالل مطالبه الثورية،
التي اعتبرت مرحلة انتقالية نحو العمل الوطني ،كما كان له نشاط واسع في املهجر،
في أوساط العمال املهاجرين من شمال إفريقيا ،أين حاول زرع أفكاره الاستقاللية
بينهم ،فكيف ظهرو تطور هذا التوجه الاستقاللي في الجزائر واملهجر ؟

أوال :نشاط ألامير خالد داخل الوطن .
ان دراسة مرحلة النضال السياس ي لألمير خالد في الجزائر تستوجب منا
العودة إلى املرحلة التي سبقت حركته إلاصالحية أي إلى بداية القرن العشرين حين
ظهرت حركة سياسة معتدلة سميت بالجزائر الفتاة وضمت العناصر املثقفة
بالثقافة الفرنسية ،ومن جملة مطالب هده الحركة دمج املتجتمع الجزائري في املتجتمع
الفرنس ي وباملساواة في الحقوق بين املعمرين والجزائرين  ،وإلغاء قانون ألاهالي  ،وحق
التمثيل للجزائرين(.)1
ويمكن أن نستنتج توجههم هذا من خالل الوفد الدي بعث إلى بوانكرييه
رئيس الجمهورية الفرنسية في ،1111حيث استخدم لهجة معتدلة في مخاطبته للسلطة

الفرنسية من خالل الجرائد لإلستفادة من الحرية املمنوحة للصحافة( )1خاصة
الحرية املمنوحة للجرائد الناطقة بالفرنسية خاصة(.)3
كما نظموا املظاهرات التي لم ترق حسب محفوظ قداش الى مستوى
املظاهرات املطلبية املنضمة و بقية مطالبهم تدور في فلك القوانين الفرنسية(.)4
وقد بدأ اتصال ألامير خالد بهذه الجماعة منذ سنة  ،)5(1113حيث اصطدم
في بداية عمله السياس ي بفريق املتتجنسين أمثال بن تهامي،والذين نادوا بالتتجنيس
في اطار ألاحوال الشخصية الاسالمية(.)6
وفي نهاية الحرب العاملية الاولى أصدرت فرنسا قانون  )7(1111إلاصاليحي
كتنفيذ لوعد الشرف الذي وعدت به الجزائريين كمكافأة بعد الحرب ،إال أنه لم
يغير من وضع الجزائريين (بل بقينا رعايا من أهل الذمة ) حسب تصريح فرحات
عباس( ،)8وكان تاثير هذا القانون هو تسببه في إحداث تغييرات في اوضاع التتجمعات
السياسية القائمة وانقسمت النخبة على نفسها بسبب قبول جماعة ابن التهامي و هو
مؤسس لجنة الدفاع عن مصالح املسلمين( )1باالصالح  ،1111و قبول الجنسية
الفرنسية دون شرط .
اعتبر ألامير خالد أن اعتماد أسلوب املشاركة في الانتخابات من شأنه تحقيق
بعض املطالب ،فبرز كزعيم وطني خالل  1111في الانتخابات البلدية( ،)11وقد ركزت
الحركة مطالبها على التتجنس في اطار ألاحوال الشخصية الاسالمية حيث أصبحت
تتمتع بتاييد الطبقة الشعبية الواسعة التي آمنت بمطالبها و افكار الحركة( ،)11ورغم
إلغاء السلطة الفرنسية لالنتخابات ،إال ان ألامير خالد حاول من خالل حركته أن
يستمر في اعتماد النهج الديمقراطي للحصول على بعض الـمطالب والحقوق فأعيد
انتخابه في متجلس الاستشاري من اصل تسعة وأربعين منصبا .
تعرضت حركة ألامير خالد في نشاطها الى عدة عراقيل من قبل إلادارة
الفرنسية ،ومعارضيها من الجزائريين ،والكولون ( )11وتصادمت مع دعاة الاندماج التام
الذين تزعمهم ابن ثامي خاصة بعد الانتخابات  ،1111و التي اتهم فيها ألامير
بالعصبيةالاسالمية ،و هذا ما أدى الى إلغاء إلانتخابات و اعتبر " لوفيير" الوالي العام
في الجزائر أن ألامير خالد وطنيا مشبعا أعماه املتجد و الطموح ،كما اعتبرت إلادارة

حركته حركة استقاللية تهدد السياسة الفرنسية الراميةللمحافظة على الاسالم في
الجزائر(.)13
وتعتبر جريدة الاقدام( )14لسان حال الحركة ،و املعبر عن ادائها ملدة 13
سنوات حيث حاول من خاللها ألامير خالد الدفاع عن مصالح املسلمين ،وانتقد السياسة
الفرنسية ،وأظهر لهجة جادة في مخاطبته للسلطة الفرنسيةمن خالل املقاالت
املنشورة فيها.
كما واصل نشاطه من خالل تاسيس حزب الاخاء الجزائري في  1111الذي
طالب متن خالله باصالحات عامة تمس جميع املستويات ،ترتكز على العمل النيابي(،)15
واستمرت "الاقدام" لسان حالها الا أن السلطة الفرنسية عبرت عن الحركة
الجديدة بالشيوعية الوطنية الاسالمية املتطرفة حسب ما ذكره " سبيلمان "(.)16
كما اتصل ألامير خالد ببعض الشخصيات الفرنسية ،محاوال تحسيسها
باألوضاع السيئة للجزائريين ،فاتصل بالرئيس ميليران في  ،)17(1111وطالب بحق
الجزائريين في التمثيل النيابي ،وضرورة توضيح مسالة التتجنس لكن ميليران اعتبر
إصالحات  1111عظيمة وكاملة .
لقد اعتبرت فرنسا بقاء ألامير خالد حرا طليقا يشكل خطرا على وجودها،
فأصدرت قرار بنفيه في  1113بإيعار من فيديرالية رؤساء البلديات،والنواب ،كما
حاربت الصحافة الفرنسية جريدة إلاقدام التي اضطرت في  16أفريل  )18( 1113إلاعالن
عن توقيف نشاطها وأصدرت السلطة بحق الحركة غرامة ماليةقدرت بـ  81 :ألف
فرنك ،و خيرت ألامير بين الرحيل بأسرته ،و التخلي عن الحقوق السياسية ،وبين
دفع الغرامة ،و أمام عجز ألامير عن تسديدها لجأ الى املغادرة نحو إلاسكندرية( )11وملا
سقطت حكومة " بوانكارييه" ،ومتجيئ "هيريو غدوارد" ذو التوجه اليساري سمح
لهبالتوجه نحو فرنسا حيث ستتخذ حركته اتتجاها آخر(.)11

ثانيا  :التوجه إلاستقاللي في مطالبه .
دخل ألامير خالد العمل السياسيبتجدية منذ نهاية ح ع  1معتمدا على أصوله
املرتبطة باألمير عبد القادر بطل الـمقاومة الجزائرية ،وكذا تربيته إلاسالمية وثقافته

الفرنسية و خبرتهالعسكرية ،كما اعتمد على أخبار عمه عبد املالك في املغرب ،و
عليه فقد قرر ألامير خالد ان يصبح ممثال رسميا للشعب الجزائري الذي أضحى
بدون قيادة واضحة في ظل السياسةالفرنسية والقوانين إلاستثنائية وكان لحركة
الامير إثر انفصالها عن النخبة في  1111أن فتحت املتجال للمطالبة بإصالحات لم
()11
تخرج عن اطار املساواة ومما جاء في مطالبه :
 -1تمثيل املسلمين في البرملان الفرنس ي بنسبة معادلة لعدد نواب ألاوروبيين
الجزائريين.
 -1الغاء القوانين إلاستثنائية .
 -3املساواة في الخدمة العسكرية في متجال الحقوق و الواجبات .
 -4حق الجزائريين في تقلد جميع املناصب املدنية و العسكرية بدون تمييز.
 -5تطبيق القانون املتعلق بالتعليم العام إلاجباري على الهالي مع حرية التعليم.
 -6حرية الصحافة و الجمعيات .
 -7تطبيق مبدا فصل الدين عن الدولة بالنسبة للدين إلاسالمي .
 -8العفو العام .
 -1تطبيق القوانين الاجتماعية و العمالية لفائدة املسلمين .
لقد لقي برنامج الامير خالد إلاصاليحي استحسان الفالحين و مختلف
الطبقات الاجتماعية ،كما أرض ى املحافظين بنغمته املعادية لالندماج .غير أن شارل
روبير اجيرون اعتبر مطالب ألامير خالد في هذه املرحلة إدماجية تماما ( )11إال أننا ال
نوافقه الرأي الن مطالب ألامير خالد كانت اصالحية و ليست إدماجية ،كما أنه
اعتمد نظام املرحلية في طرح مطالبه و أفكاره كما سنرى الحقا ،إال أنه اعترف
()13
بوطنيته من جهة.
ورغم اعتدال مطاب ألامير خالد إال أن السلطة الفرنسية تخوفت من حركته
والتي لم يظهر فيها الجديد وهي مطالب طرحت من قبل في  1111الى غاية  1114في

عهد فيري و كليمانصو و بوانكارييه ،إال أن فرنسا لم تستسغ هذه املطالب و رأت في
اصالح  1111تحقيقا شامال ملطالب لبتجزائريين ،و لم تتجد مصوغا ملطالب ألامير
خالد هذه (.)14
لقد كانت مطالب ألامير خالد تهدف الى املساواة بين الجزائريين والفرنسيين
في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية في املرحلة ألاولى ،كما نادى
باملساواة في إطار الحوال الشخصية للجزائريين كمسلمين مع الفرنسيين ،و قد
عرفت حركة ألامير خالد عدة تسميات فمنهم رآها ذات اتتجاه وطني اسالمي ،ومنهم من
ربطها باالتتجاه الوطني الاشتراكـي ،ومنهم من قال أنـها حركة اصالحية تهدف الى
إصالح أوضاع الجزائرييـن  .وقد عرفت حركته على العموم بالحزب الاصاليحي .
إال أن الجديد في حركة ألامير خالد هو التوجه الاستقاللي الوطني منذ ،1111
وهذا من خالل العريضة التي قدمها للرئيس و لسن ،حيث شكل وفدا في  13ماي
 1111لحضور مؤتمر الصلح بفرساي واتصلوا باللجنة ألامريكية للمفاوضة حول السالم
وهناك تقدموا بالعريضة إلى الـمالزم جورج نوبل لكي يقدمها للرئيس ولسن عبر
كاتب سره ،الا أنه لم يوجد دليل حول رأي ولسن بخصوص العريضة(.)15
وعلى العموم فقد أعطت اعريضة وصفا عاما لالحتالل الفرنس ي وذكرت
باملقاومة الجزائرية ثم السياسة الفرنسية املنتهجة في الجزائر و خرق املعاهدات
املبرمة التي تتعهد فيها فرنسا بحقوق الجزائريين ثم التطرق إلى خطاب نابليون في 15
ماي  1865والذي جاء فيه( " )16إن فرنسا عندما وضعت قدمها في ألارض إلافريقية ....
جاءت لتحرير هذا الشعب من قهر طويل املدى" ،ثم واصلت العريضة طرح ألاوضاع
السيئة للجزائريين والسياسة التعسفية الفرنسية ،مذكرةفرنسا بوعودها و مبادئها،
مبرزة أهداف الجزائريين ،وذلك باالستناد الى تصريح الرئيس ولسن الذي جاء فيه " ال
يتجبر شعب من الشعوب على العيش تحت سيادة ال يرض ى بها " ،وبدا ألامير تمنياته
بتعميم هذا الحق على الجزائريين كما طالب بإرسال نواب مختارين من الجزائريين
لتقرير مصير بالدهم تحت اشراف عصبة ألامم املتحدةو في النهاية أشارة العريضة
إليمان الجزائريين بمبادئ ولسن .

ومن خالل تحليلنا لهذه الوثيقة نلمس جليا النزعة الثورية الانفصالية
لألمير ،من خالل جرأته على ارسال هذه العريضة  .فالى جانب تنديده باإلستعمار نادى
باستقالل الجزائر باختيار ممثلين جزائريين يحددون مستقبل الجزائر .
إن العريضة إدانة واضحة لالستعمار  .ومؤكدة على أن العمل السياس ي في
هذه املرحلة مرتبط باملقاومة السابقة ،وحتى إن تتجنبت العريضة مصطلح
الاستقالل إال أن ألامير اعتمد على كلمةحق تقرير املصير تحت اشراف عصبة ألامم .
()17

ومن خالل استقراء الوثيقة نالحظ أنها تتضمن ثالثة نقاط أساسية :
 -1الاعتراف باستقالل الجزائر و سيادتها .
 -1أن ينتخب انتخابا حرا متجلس وطني يتكون من حكومة وطنية .

 -3توضع الدولة الجديد تحت رعاية عصبةألامم التي تقوم بمساعدتها
وتعهدها لتلتحق باألمم املستقلة .
ومع ظهور ألامير خالد على املسرح السياس ي الجزائري بدا بالفعل منطق
جديد في العالقات الفرنسية الجزائرية،و هو منعطف كما ذكر أرون ترك خلفه
التحاور العسكري الذي بدأه منذ  1831منتهجا أسلوبا جديدا أكثر ثورية .
استمد ألامير أفكاره من مبادئ الثورة الفرنسية و ألافكار الليبيرالية الحديثة
وإلى قيم املتجتمع الفرنس ي وممارسته للديمقراطية ،وكان مسعى ألامير يتتجه نحو تحرير
الجزائر وهذا من خالل عرض القضية الجزائرية على الرأي العام العالمي على غرار
سعد زغلول في مصر والثعالبي في تونس و بانديت نهرو في الهند(.)18
إن أفكار ألامير خالد استقاللية في العريضة تشمل عناصر الثورية ،و التي
يؤمن فيها الشعب بوحدة الجزائر ورفض التتجنيس والاندماج وإلاصالحات وفصل
الجزائر عن فرنسا ،أن حركة ألامير في ظاهرها تبدوا إصالحية ملا نادت به من
اصالحات ،إال أنها في الحقيقة حركةثورية أثبتت هذه النزعة الوثيقة السابقة .
وكان الكتشاف العريضة أن غيرت طبيعة الحركة التي أصبحت تصنف كأول
فكر ثوري انفصالي ظهرفي تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية في الـمرحلة الاستعمارية،

تبنتها الايديولوجية الثورية من خالل الـمناداة بحق الشعوب في تقرير مصيرها
معتمدة على مبادئ ولسن و جعلت العريضة ألامير خالد أول سياس ي ثوري في
الحركة الوطنية ،رغم اعتبار فرنسا حركة ألاميرحالد حركة فاشلة ألن ألامير خالد
هو الوحيد الذي آمن بها ،لكن الدليل على ثورية الحركة و تتجذرها هو تبني حزب
النتجم ملطالب الامير خالد خاصة املطلب املتعلق باالستقالل التام ،و خطى حزب
الشعب الجزائري نفس املنهج وقداعتبر العديد من املؤرخين الفرنسيين أمثال
ديبارمي أن حركة ألامير خالد هي حركة استقاللية مؤكدا أن ألامير ناشد الاستقالل
الفوري حينما سنحت الفرصة ،عكس كوزون الذي أقر هو بفشل حركة إلامير لدوافع
شخصية في حين رد عليه ديبارمي بأن فشل الامير ال يعود ألسباب شخصية و إنما
النه كان يحارب طرفين في آن واحد الكولون من جهة واملحافظين من جهة أخرى(. )11
وكان إليمانه بحق الجزائر في تقرير مصيرها أن دفعه الى اختيار نهج جديد
لتحقيق مطلب الاستقالل ،معتمدا على الـمرحلية في طرح أهدافه ،وذلك بالعودة الى
املطالبة باالصالحات التي قصد منها خدمة الهدفين ألاول بعيد الـمدى ،وهو
الاستقالل التام ،أما الهدف الثاني فهو قريب املدى يتمثل في املساواة .
وقد رأى ألامير خالد أن مطالبة الجزائريين في املرحلة ألاولى باملساواة هو
خدمة للمطلب ألاهم وذلك بالوصول الجزائريين لتمثيل أنفسهم في البرملان والتخلص من
السياسة التعسقية ،أين سيطالبون بإلغاء القوانين الاستثنائية و التغلب على املعمرين
وملا ال املطالبة باالستقالل عن فرنسا،إال أن هذا الخط الايديولوجي الجديد جعل الامير
()31
يعاني من مشاكل انتهت بنفيه و صرح ألامير في جريدة "النازيون" في  11جوان
 " 1111إن حركتنا ليست دينية ولكنها بالقوة حركة سياسية ألن القضية هي قضية
استقالل جميع الاقطار الاسالمية " و نالحظ من خالل هذه املقولة تلميح ألامير
الستقالل الجزائر باعتباها قطرا اسالميا.
وملا تاكد ألامير من فشل مساعيه ،صعد لهجته املعادية لفرنسا من خالل
جريدة إلاقدام ولوحظ فيها اصرار على التمثيل النيابي والانتخاب واملساواة في اطار
خدمة أهدافه املذكورة .

إال أن فرنسا وعن طريق امخابرات اكتشفت العريضة لكن دون أن تثبت
التهمة على ألامير ،واتهمته بتبني املطالب الاستقاللية و اعتبرت املفاهيم السياسية
لحركة ألامير ثورية وطنية تهدد السياسة الفرنسية .
ورغم فشل مساعي ألامير وخيبة امله في تحقيق الاستقالل التام للجزائر إال
أنه رسم معالم الايديولوجية الثورية في الجزائر واعتبرت حركته خطوة نحو تبني
ألافكار إلاستقاللية و تخطي مرحلة الاندماج .

ثالثا:مرحلة نشاط الاميرخالد في املهجر .
استمر ألامير خالد في بعث مطالبه الوطنية رغم نفيه ،حيث شارك في ايقاظ
الوعي الوطني بين العمال املسلمين لشمال افرقيا،و جعلهم يحسون بمعاناة شعوبهم
في ظل الاستعمار( )31وكانت التتجمعات التي اتصل فيها بالعمال الـمهاجرين في الفترة
املمتدة من  1114 - 1113اللبنة الاولى لهذا العمل الوطني(.)31
وقد كان لوصول الحزب اليساري الفرنس ي للحكم اثر انتخابات  1114م
فرصة سانحة لفك الخناق على ألامير حيث سمح له بالتنقل الى فرنسا ،أين وجه
رسالةإلى الرئيس "هيريو" طالب من خاللها بتحسين أوضاع الجزائريين إال أن مطالبه
ملتلق صدى لدى "هيريو" (.)33
وفي محاولة أخرى اتصل ألامير خالد باملهاجرين املغاربة الذين يتابعون
التطورات السياسية على مستوى املغرب العربي ،كما سعى لعقد ملتقيات
ومحاضرات بحضور اليساريين والـمنفيين السياسيين من الـمستعمرات (،)34
بمساعدة من مؤتمر الشيوعية العاملية في  1114م الذي قرر انتهاج سياسةمؤيدة
للحركة الوطنية في املستعمرات الفرنسية و من هنا كان دعم اتحاد الانتركولونيال
وسعيه الستقطاب العمل الوطني الجزائري ،مستغالالياس الذي أصاب الشبان
الجزائريين بقيادة املير خالد بعد انسداد ألابواب في وجوههم ،و اندفع الشيوعيون في
مساعدتهم و تقديم العون و الحماية لهم وقد حاول املتجلس املركزي للحزب الشيوعي
الفرنس ي استغالل الامير خالد فقد رأى فيه حسب قوله " زعيما محتمال للحركة
الوطنية الثورية" و" وطنيا ديموقراطيا " و وصفت صحيفة "الباريا" ألامير باملحرض
الطموح ،وانخرط الامير في الاتحاد العالمي الذي كان في الحقيقة منظمة يسارية(،)35

تحت اشراف الحزب الشيوعي الذي أراد استغالل الاميرخالد لخدمة أغراضه
الخاصة،عقد ألامير عدة ملتقيات في باريس فكان الاجتماع ألاول في  11جويلية
 1114م بأنه مدافع عن قضية ألاهالي و كان عنوان محاضرته(" :)36وضعية
املسلمين في الجزائر".
واهتمت جريدة "تيري دونيون" بنشر محاضراته في كتيبات توزع في كامل
افريقية الشمالية( ،)37وكان الحاضرون يتاثرون بخطابات ألامير و يتتجاوبون معها ،وقد
ذكر فرحات عباس أن الحاضرين لهذه املؤتمرات نادوا بحياة افريقيا الشمالية
واستقاللها(.)38
كما أشرف ألامير في فرنسا على تأسيس لجنة من أبناء شمال افريقية ممن
كانوا يحضرون املؤتمرات ،أبرزهم :أكلي كانون ،السيد علي الحمامي املراكش ي ،وعبد
العزيز اعنود ،الحاج عبد القادر ومصالي الحاج  ....وكان أغلب هؤالء العناصر جزائريون
وانخرطوا في الحزب الاشتراكي منذ  1115أو في اتحادالانتركولونيال في  1111م أي
قبل متجيئ ألامير خالد الى فرنسا (.)31وهدف هذه اللجنة التي سميت "جمعية نتجم
شمال افريقيا الشمالية "وهو للدفاع عن مصالح املسلمين املغاربة ،و كان أول مؤتمر
لهذا التنظيم في  17ديسمبر  ،1114ضم ممثلين عن  75ألف عامل و قد حاولت حركة
ألامير الجديدة العمل على إلغاء القوانين الاستثنائية وحق التتجمع والرأي ،كما نظمت
لقاءات في أوساط الطبقة الشعبية وأيدت الحركات التحريرية في شمال افريقيا،
ومنها الرسالة التي بعثها ألامير خالد لألمير الخطابي و كانت رسالة تاييد و مساندة
لثورته(.)41
وكان لهذه الحركة التي نظمها الامير خالد أن خلقت جوا من إلاحتكاك
والتعارف بين العمال املغاربة ،وبعد اجتماعات عديدة تاسست أول جمعية سياسية
هدفها املحافظة على أرضية العمل التي أرسلها ألامير خالد وهي العمل على
مستوىشمال افريقيا(.)41
وتعتبر سنة  1115م هي نهاية العمل الوطني لألمير خالد ،حيث عملت فرنسا
على تشديد الخناق عليه وإنهاء مسيرته النضالية ،واتهمته بالتآمر عليها من خالل
تأييد لثورة الخطابي( ،)41واملشاركة في الحرب الثورية الكبرى في  1115م و لم يلق

الامير أي مساندة من الحزب الشيوعي الذي طاملا سانده،ألنه رأى ان نهايته اقتربت
ولم يعد يفيده في ش يء ،وحاول استغالل عناصر أخرى سيكون لها دورفي نضال
الوطني الجزائري ،وأصدرت فرنسا قرار النفي بحق ألامير في  1115م الى مصر ثم
دمشق في  1116م ،بعدما قدم محاولة لطرح القضية الوطنية(.)43
إن ألامير خالد أحد الذين صاغوا مطالب وجدت فيها الجماهير تحقيقا
ملطالبها فرفضه الاندماج ،والتمسكب إلاسالم ،وحق تقريراملصير ،جعله كما قال
الوالي العام ستيغ ":مشخصا لالستقالل إلاسالمي الجزائري"(.)44

خاتمة:
كانت لنتائج الحرب العالـمية تأثير واضح على نمط النضال السياس ي في
الجزائر كما كان لنقاط ولسن الاربعة عشر املنادية بحق الشعوب في تقرير مصير
هائم تأسيس الامم وقيام الشيوعية في روسيا و استقالل معظم املستعمرات و
النهضة السياسية التي شهدتها البلدان املستعمرة ان جعلت الشعب الجزائري يبدأ
مرحلة نضال سياس ي ذات توجه استقاللي تبلورت مع بداية القرن العشرين .
ظهرت النزعة الاستقاللية من خالل مطالب الامير خالد وذلك اثر العريضة
التاريخية التي قدمها للرئيس ولسن وطالب فيها بحق تقرير املصير للشعب الجزائري،
لكن مع تصاعد الضغط الاستعماري الفرنس ي على نشاطه إلى املطالبة باملساواة أمام
القانون الفرنس ي وإلغاء القوانين التعسفية .
كان للهجرة الجزائرية نحو الخارج و طبيعة الحياة الديمقراطية في فرنسا دور
في استيعاب و تدعيم أفكار الامير خالد ،في أوساط الطبقة العمالية التي وجدت
نفسها في إطار العمل السياس ي النشيط باملهجر والذي كان يتوافق و طموحاتها
الديمقراطية ،فكان ميالد نتجم شمال افريقيا الذي عمل راية الكفاح الوطني و بين
ايديولوجية الامير خالد الاستقاللية ،املرتكزة على استقالل الجزائر و استعادة الهوية
الثقافية في اطار الحضارة العربية الاسالمية .
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