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ملخص المقال:
هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف جوانب الفكر الفلسفي للحدث التارخيي ،من خالل إبراز القيم واألبعاد اإلنسانية اليت
محلها تاريخ البشرية عرب العصور واألزمنة التارخيية املتعاقبة ،ولعل من أهم هذه الفرتات املفصلية واليت شكلت إمتحانا حقيقيا
للكائن البشري عامة  ،وذلك من أجل إثبات إنسانيته اليت كرمه اهلل تعاىل هبا وفضله هبا على سائر املخلوقات األخرى ،تلك إذا
هي فرتات احلروب والنزاعات املسلحة اليت مثلت احملك احلقيقي لإلنسان وبينت مدى متسكه مببادئ اإلنسانية احلقة.
وهذا ما مت إسقاطه على واقع ويوميات الثورة التحريرية اجلزائرية ( )4591-4591يف نضاهلا التحرري اهلادف اىل حتقيق
اإلستقالل واحلرية من براثن وربقة اإلستدمار الفرنسي ،واليت أكدت من خالل ممارساهتا أن هذه الثورة تعترب رمزا ومثاال حقاً
لإلنسانية ،وذلك رغم ظرفية احلرب والعدا العسكري املتجج ب ن طريف النزا ،،إال أاها الثورة اجلزائرية ظلت وفية سائرة على درب
اإللتزام األخالقي و اه اإلحرتام الكامل للقوان ن الدولية واألعراف اإلنسانية ،حفاظا على النفس البشرية وحتديدا لفاتورة ضحايا
اإلنسانية ،وذلك ما ٌع ررب عنه جبال يف بيااها التجسيسي األول من خالل اإلظهار واإلضمار لقيم العدل والتسامح واحلرية واملساواة

وغريها. ...

كما هتدف الدراسة اىل ترصد املبادئ اليت وردت ضمن بيان الثورة التحريرية ،ومت جتسيدها يف يوميات هذه الثورة واقعا معاشا
يف ممارساهتا امليدانية ،لتمكن هذه األخرية وتؤهلها لتكون أهم و أكرب ثورة إنسانية عرفها تاريخ البشرية طيلة عقود الزمن الطويلة
اليت شهدهتا اجلمو ،البشرية ،كما جعلت منها أيضا توسم بوسم" الثورة القدوة " ،وذلك حبكم متلكها يف ظرف قياسي جململ
الرأي العام العاملي والدويل ،وذاك ما جعل صداها يبلغ حدودا غري معهودة يف قارات العامل املختلفة ،فضال عن كواها دليال واهجا
سارت على خطاه أغلب احلركات التحررية التواقة لنيل كرامتها وحريتها املسلوبة.
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مقدمة:

وانطالقا من هذا الواقع جا ت هذه الدراسة

ُعد بيان الفاتح نوفمرب أول وأهم وثيقة منظرة لرتصد لنا مكامن ومواضع القيم اإلنسانية الواردة يف بيان
لفكر الثورة التحريرية اجلزائرية ،وذلك بإعتباره أول الثورة ودستورها األساس؟ وما مدى توافقها مع مبادئ
األدبيات اليت أعطت هذه الثورة اهجها اإليديولوجي الدين اإلسالمي السمحة والقوان ن الدولية و اإلنسانية
اخلالص ،هذا الذي محل يف طياته وب ن أفكاره العديد من الداعية اىل أنسنة النزاعات احلربية املسلحة؟
املبادى والقيم ،اليت عربت بوضوح عن البعد احلضاري

وكنتيجة للواقع اإلستعماري الذي فرضته منطية

الديين واإلنساين للدولة اجلزائرية عرب فرتاهتا التارخيية املتعاقبة اإلحتالل الالإنسانية ،فقد تقرر تفجري الثورة التحريرية
كما أعطاها مالمح الدولة املستقبلية أيضا ،ومن ب ن اجلزائرية بعد نضال سلمي طويل من الكفاح و العمل
القيم العديدة اليت وردت ضمن هذا البيان املرجعي السياس ن ،ومرد ذلك هو تعنت السلطات الفرنسية اليت
والدستور األول للدولة اجلزائرية احلديثة واملعاصرة ،تلك رفضت متام الرفض كل مطالب سلمية حلل مشكلة
املبادئ والقيم اإلنسانية اليت عربت جبال ووضوح تارم ن اجلزائر ،حيث جندها تنته سياسة التماطل والتسويف،
عن التوجه اإلنساين للثورة اجلزائرية ،ويف ذلك الرد الكايف وتجىب يف كل مرة أن متنح ولو جز ا بسيطا من أي حرية
أيضا على الدعاية اإلستعمارية اليت صورت الثورة يف صورة ممكنة للجزائري ن ،مكرسة بذلك سياسة النفاق
اإلرهاب اهلمجي و التطرف األعمى ،الذي يقاد من اإلستعماري والوعود الكاذبة للتملص من كل مطلب
طرف ثلة من اللصوص واملشبوه ن من الداخل ،مع شرعي ألصحاب األرض ،بل على العكس من ذلك متاما
إحتمال شبهة تورط أطراف خارجية يف ما حيدث يف" فإننا جندها يف كل مرة تزيد من حدة عنفها وعنجهيتها
مقاطعة الجزائر" حسب املنظور الفرنسي ،كما جند أن أمام كل مطالبة سلمية للجزائري ن حبقوقهم الشرعية ،كما
الثورة التحريرية قد أثبتت بالدليل القاطع واحلجة الدامغة مورست التجاوزات الالإنسانية جتاه السكان األصلي ن،
للعامل أمجع مدى عدالتها وإنسانيتها ،هذا ما جعل أحرار واليت كانت حبق هدرا مقننا حلقوق اجلزائري ن واجلزائريات.
العامل ودميقراطييه وإنسانييه ،يقتنعون طواعية بإنسانية هذه

ويف ظل هذه السلسلة اإلجرامية املمارسة ضد

الثورة ووجوب نصرهتا وتجييدها ،ومن هذا املنطلق فقد اجلزائري ن ،أبت الثورة اجلزائرية إال أن تكون إنسانية يف
صدح بيان الفاتح نوفمربباليق ن مكرسا أبعادا إنسانية أدبياهتا املنظرة لفكرها ومنهجها ،وكذلك يف ممارساهتا
لتكون اهجا للثورة اجلزائرية ،وهي اليت جعلت من هذه أيضا مع قوى اإلستعمار وملحقاته عسكرية أو مدنية
األخرية قدوة ونرباسا جلميع احلركات التحررية يف خمتلف كانت ،وعليه فإن الكفاح املسلح ضد آلة الدمار
أصقا ،العامل خالل النصف الثاين من القرن العشرين.

الفرنسية ،مل يتعدى مكانة الوسيلة من وجهة نظر الثوري ن
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والنوفمربي ن ،وذلك هبدف حتقيق غاية اإلستقالل واحلرية اليت إغتصبها اإلستعمار الفرنسي املدعوم من قبل كربى
املسلوبة قهرا وعدوانا من طرف الغزاة املعتدين ،وكذلك الدول األوربية واملسيحية ،هذه األخرية اليت سعت اىل
بالسعي اىل تكريس القيم اإلنسانية كنرباس ووسم للثورة ختليص الصليب من اخلطر املوهوم للنجمة واهلالل الذي
التحريرية اجلزائرية ،والعمل الدؤوب على جتسيدها يف واقع بات يتهدد مجو ،املسيح ن ومصاحلهم اإلقتصادية يف
اجلزائري ن ويومياهتم بعدما غيبها اإلستعمار فرتة طويلة من حوض البحر األبيض املتوسط ،إذ جند أن نوايا الفرنسي ن
الزمن ،ومن ب ن قيم اإلنسانية املعرب عنها يف بيان الثورة كانت واضحة منذ البداية ،وهذا بنا على تصرحيات
التحريرية جند:

امللك الفرنسي "شارل العاشر" شهر مارس ،4381

-9قيمة الحرية:

موضحا نواياه العقائدية املسيحية يف هذه احلملة ،واليت

تعترب قيمة احلرية أمسى القيم اإلنسانية اليت يسعى كانت حتمل يف طياهتا كل مشاعر الكره واحلقد جتاه
اإلنسان إىل حتقيقها يف حياته ،وأول مطلب للتجسيد يف اإلسالم واملسلم ن قائال« :إن التعويض الحاسم الذي
خمتلف حركاته وسكناته ،ومنه فقد كانت احلرية أول مبتغى أريد الحصول عليه ،وأنا أثأر لشرف فرنسا أن يتحول
يرجى توفره لدى اإلنسان السوي بعد حق احلياة الذي بمعونة اهلل لصالح المسيحي»(2).
يعترب جوهر احلقوق اإلنسانية كلها ،وبنا على ذلك فقد

وبنا على هذه اخللفية ،فإن مطلب احلرية عند

جا ت الثورة التحريرية مستهدفة حتقيق مطلب احلرية وفق اجلزائري ن ال يعد مطلبا فلسفيا وال بعدا ميتافيزيغيا ،وإمنا
ما ورد يف بيان الثورة التحريرية « :إن حركتنا موجهة فقط جا هدفا واضحا جليا يتمثل يف ختليص اجلزائري ن وطنا
ضد اإلستعمار وحده ،الذي هو العدو الوحيد األعمى ،وشعبا من براثن اإلستعمار وقيود قوانينه اجلائرة ،اليت
الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى سلطت على رقاب اجلزائري ن من أجل احلد من حريتهم
حرية»(1).

وإنسانيتهم ،وإجبارهم على اخلنو ،و اخلضو ،ملنطق القوة

وذلك ألن مطلب احلرية يعترب األصل الذي حيوي املفروض عليهم من قبل الفرنسي ن وأتباعهم من املتواطئ ن،
مجيع الفرو ،األخرى من القيم الفرعية للحرية اإلنسانية ،وبذلك جند أن اإلستعمار قد داس يف اجلزائر على كل
واليت ال يتجيت هلا التجسيد على أرض الواقع دون شرط معامل احلرية وقيم اإلنسانية لدى اجلزائري ن(3).
احلرية ،وحول قيمة احلرية قد قال" عمر بن الخطاب

وألجل حتقيق مبتغى احلرية لدى اجلزائري ن ،فقد

رضي اهلل عنه" قولته املشهورة « :متى إستعبدتم الناس بذل هذا الشعب الغايل والنفيس من أجل إسرتداد ما ضا،
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» ،إاها احلرية اليت قاوم من حقوقه املادية واملعنوية ،غري أننا جنده ورغم معاناته
وناضل اجلزائريون من أجل حتقيقها فوق األرض اجلزائرية الالإنسانية جرا القمع اإلستعماري املمارس ضده من

98

طرف القوات الفرنسية ،إال أن ثورة اجلزائري ن مل تكن ال الفرنسية مشرفة للمناقشة ،إذا كانت هذه السلطات
حربا دينية وال حركة عنصرية ،بل هي مطلب شرعي الفرنسية تحذوها النية الطيبة للحوار السلمي»(.)6
إستهدف حتقيق احلرية لشعب طاملا عرب عن حقه املشرو،

وهبدف التدليل على الرغبة الصادقة جلبهة التحرير

فيها وبطرق سلمية ،وهذا ما مل هتمله الثورة التحريرية اليت الوطين ،يف حتقيق السلم على أرض الواقع وعلى املستوى
دعت اىل طرق كل أبواب السلم ،وولوج جممل طرائق امليداين قامت هذه األخرية  ،بدعوة صرحية للطرف
احللول و احلوار السلمية املمكنة ،ويف ذلك يقول "محمد الفرنسي اىل اجللوس اىل طاولة املفاوضات ،الجياد خمرج
العربي ولد خليفة "أن الثورة اجلزائرية كانت من طراز سلمي للمجزق القائم وفقا ملا متليه القوان ن الدولية والشرعة
خاص قائال « :إن الثورة الجزائرية لم تكن حربا بين اإلنسانية ،وعلى أسس اإلعرتاف بالسيادة التامة للدولة
الطوائف واألديان والمذاهب (إسالم ،مسيحية ،اجلزائرية ووحدهتا الرتابية كاملة غري منقوصة(.)7
مالكية ،حنفية ،إباضية) وال بين األعراض ،وال بين -2قيمة السلم:
الطبقات اإلجتماعية ،وال بين اإليديولوجيات المعلبة

يعترب السلم من ب ن أمسى الغايات اليت خلق اهلل

والجاهزة للتصدير مثل الماركسيات بكل ألوانها ،تعاىل عليها الناس مجيعا ،فمنة السلم أساس العمران
واإلشتراكيات المتعددة ،والديمقراطيات المسيحية أو البشري على هذه األرض ،ورابطة عالقاهتا ب ن بين البشر
الالئكية» )1( ،ليضيف الكاتب حول خصوصية الثورة مجيعا ،وما جعلت احلرب إال حلاالت اإلستثنا والضرورة،
التحريرية وعالمتها املسجلة بإمسها قائال « :إنها تجربة كما أننا جند أن مطلب السلم مرغب وحمبذ فيه حيت أثنا

تاريخية لشعب عبر من خاللها عن تراثه النضالي النزاعات العسكرية ،وهذا ما برهنت عنه الشريعة اإلسالمية
والثقافي العريق»( ،)3دون اللجو اىل العنف الذي لن السمحة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ﴿:وإن جنحوا
يزيد القضية اإل فاتورة أكرب يف عدد الضحايا من الطرف ن ،للسلم فاجنح لها وتوكل على اهلل﴾(.)8
وألجل حتقيق هذا املطلب عملت جبهة التحرير الوطين

وانطالقا من ترجيح مبدأ السلم يف اإلسالم ،قامت

اجلناح السياسي للثورة ،بتقدمي عروض حوار للسلطات الثورة اجلزائرية مكرسة مبدأ السلم واإلنسانية يف بيان
الفرنسية يف حال وجود النية الغري مبنية على املراوغة الثورة ،ويف ذلك برهان قاطع على اإلستنباط الواضح
واحليلة ،وذلك بالقول« :وتحاشيا للتأويالت الخاطئة للمعامل واألطر العامة و الرئيسية هلذه الثورة من آيات
وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم ،وتحاشيا القرآن وأحكام الشريعة ،وهذا ما يفسر ترجيح الثورة
للخسائر البشرية وإراقة الدماء ،فقد أعددنا للسلطات اجلزائرية خيار احلل السلمي على احلل العسكري يف بيااها
املرجعي بالقول «:وتحاشيا للتأويالت الخاطئة ،وللتدليل
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على رغبتنا الحقيقية في السلم»( ،)1ويف ذلك رغبة االنساين مع اآلخر  ،خاصة ملا يكون اإلستعمار الفرنسي
واضحة من منظري الثورة للحد من اخلسائر البشرية يف هو املعين هبذا احلوار(.)41
هذا النزا ،القائم ،غري أن هذه الدعوة للسلم كانت
واضحة ومرفقة بشروط مالزمة له ،وهي:

ولعل هذا ما أثبت للعامل أمجع نزو ،الفرد اجلزائري
للسلم كفطرة مرتسخة يف الوجدان اإلنساين للجزائري

اإلعرتاف الرمسي باجلنسية اجلزائرية بطريقة علنية وواضحة ،الذين يدين بدين اإلسالم منذ قرون طويلة( ، )48غري أنه
ويف ذلك إلغا لكل القرارات والتصرحيات اليت جعلت من يف الوقت نفسه يرفض الظلم ويسعى اىل الظفر مبطلب
احلرية مهما كان الوصول اليه معقد املنال ،ومن هذا

اجلزائر أرضا تابعة لفرنسا.

فتح مفاوضات جدية مع املمثل ن املفوض ن من طرف املنطلق فال غرابة أن نلحظ نزو ،القادة الثوري ن من احملررين
الشعب اجلزائري ،وذلك على أساس اإلعرتاف بالسيادة للبيان الثوري والقائم ن على العمل الثوري ،يلجؤون اىل
اجلزائرية ووحدهتا الرتابية وحدة ال تتجزأ.

ترجيح كفة احلل السلمي وجتنب فاتورة أهبض يف اخلسائر

خلق جو من الثقة من خالل إطالق سراح مجيع األسرى البشرية من طريف النزا ،على حد سوا  ،وذلك يف حالة
واملعتقل ن السياسي ن ،ورفع كل اإلجرا ات املطبقة ضدهم ،توفر الرغبة الطيبة والنية اإلجيابية من السلطات الفرنسية.
وإيقاف كل املطاردات واملالحقات ضد القوات

وهذا ما نبهت اليه جبهة التحرير الوطين مرارا وتكرارا،
وركزت عنه يف هذا الندا حمذرة من النوايا املضمرة والغري

املكافحة(.)41

وهذا ما وصفه احملللون واملتتبعون "باليد البيضاء" صادقة اليت ميكن أن تبديها السلطات الفرنسية للقادة
اليت أمدهتا جبهة التحرير الوطين للسلطات الفرنسية(يف الثوري ن وهذا ما يرهن مصري املشرو ،السلمي املعلن عنه يف
حالة صدق النوايا) من أجل البحث يف سبل إجياد خمرج البيان قائال« :ذلك إذا كانت هذه السلطات ،تحذوها
سلمي للقضية واخلروج هبا من النفق املظلم ،الذي مل جيين النية الطيبة ،وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها
على القضية سوى خسائر أكرب يف عدد الضحايا واخلسائر بحقها في تقرير مصيرها بنفسها»(.)95
املتوقعة احلدوث( .)44وبذلك فإن دعوة اللجو اىل
املفاوضات كانت عبارة عن مبدئ إسالمي كرسته الثورة،

 -5قيمة الحرية في المعتقد:
قامت الثورة اجلزائرية مكرسة مفاهيم اإلسالمي

من خالل تغليب ملكة العقل وترجيح بدائل املخارج السمحة وأسسه املرجعية املستمدة من مصادرة األصيلة
السلمية هلذه القضية ،وفقا ملا متليه القوان ن واألطر الدولية قرآنا وسنة ،وبذلك فقد جا بيان هذه الثورة ناطقا
القانونية واإلنسانية،

ويف ذلك دليل على الدرجة بجحكام الدين على لسان بيان ثوري حكيم ومتزن ب ن

االنسانية الراقية اليت بلغتها جبهة التحرير الوطين يف حوارها احلقوق والواجبات ملا له وما عليه ،وذلك على كافة

100

املناحي واجلبهات ،خاصة فيما يتعلق بعالقته باألقليات املصاحب الندال ،شرارة العمل التحرري على أرض
الدينية املستقرة يف اجلزائر ،سوا تلك اليت تعترب من اجلزائر ،فحددت بذلك طبيعة الدولة املستقبلية مقرتنة
ملحقات احلملة اإلستعمارية ،أو تلك اليت سبقت التواجد بالسياسة املنتهجة حنو األقليات يف اجملتمع اجلزائري
اإلستعماري يف اجلزائر ويف ذلك إشارة واضحة ،اىل الفئة بالقول « :أن الهدف من هذه الحركة الثورية هو إعادة
املعتربة من اليهود واملسيح ن اليت وفدت مع محالت بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية ،ذات السيادة ضمن
اللجو املوريسكية اليت اختارت سواحل الشمال اإلفريقي إطار المبادئ اإلسالمية ،واحترام جميع الحريات
بعد محالت "الحرب اإلستردادية" اليت شنت ضد األساسية دون تمييز عرقي أو ديني»( ،)91وذلك مع
املسلم ن بعد سقوط آخر معقل للمسلم ن باألندلس سنة العلم أن غالبية الشعب اجلزائري وسواده األعظم يدين
(357ه4151 -م) ،وذلك بعد التحالف املسيحي بدين اإلسالم(.)11
املشهور ب ن الكاردينال فرانسيسكو مخينيث دي
سيسينريوس وامللكة إيزابيال الكاثوليكية(.)41

كما جند أن البيان قد وضح جبال اهلدف من هذا
العمل الثوري ،دومنا تجويل وال إخفا ألغراض سياسية

إذ جند أن بيان الثورة التحريرية جا مستهدفا أودبلوماسية ،وذلك حينما صرح أن هذه الثورة ستكون
تكريس هذا املبدأ بالقول بوجوب« :إحترام جميع ضد القوة اإلستعمارية وحدها ودون غريها قائال« :إن
الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني»( ،)93حركتنا موجهة فقط ضد اإلستعمار الذي هو العدو
ويف ذلك وعد من القادة الثوري ن اجلزائري ن لألقليات الوحيد األعمى ،الذي رفض أمام وسائل الكفاح
الدينية يف اجلزائر ،باحلرية املكفولة هلم ملمارسة شعائرهم السلمية أن يمنح أدنى حرية»( ،)29وهذا ما يثبت
الدينية يف الدولة اجلزائرية املجمولة ،وهذا ما ال يتقاطع دومنا شك بطالن الدعاية اإلستعمارية اليت روجت العمل
ومبادئ الشريعة اإلسالمية اليت مل تنكر لألقليات الدينية الثوري يف صورة

اإلرهاب الديين الذي يتهدد غري

حقها يف العيش بسالم يف كنف الدولة اإلسالمية( ،)49املسلم ن على أرض اجلزائر ،مثريين إلشاعة "احلرب
وذلك ما ورد بنص القرآن يف قوله تعاىل ﴿ :ال إكراه في الدينية" اليت تشن من طرف املسلم ن للقضا على
الدين قد تبين الرشد من الغي﴾(.)47
وقد ورد يف نفس السياق قوله تعاىل أيضا﴿ :ولو

التواجد غري اإلسالمي يف اجلزائر(.)11
غري أن بيان الثورة جا ليثبت العكس ،وليؤكد يف

شاء ربك آلمن من في األرض كلهم جميعا ،أفأنت الوقت نفسه أن هذه الثورة قامت لتقضي على املخلفات
تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين﴾( ،)43إذ أن الثورة قد اإلستعمارية القائمة باألساس على سياسة امليز العنصري،
عملت على إيضاح الرؤى وكشف اإللتباس والغموض الذي طال اجلزائري ن واعتربهم بشرا من الدرجة الثانية أو
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الدنيا بعد أن كانوا أصحاب األرض ومالكها ،أين باتت

إذ ذكرت الصحيفة مقاال مطوال جا ومسه حتت

تطلق عليهم نعوت وأوصاف حتط من الكرامة اإلنسانية عنوان" :حملة يسوع la compagne de -
وتدوس الشرف البشري على غرار" :البيكو" "jesue ،ذكر فيه ما يجيت« :إنه وبالبرغم من
"األنديجان"" ،الصال أراب"" ،الموكيرا"  ،)18(...اإلنفجارات المحلية للتعصب البدائي الذي يمكن أن
وهي األلقاب اليت ال متت لإلنسانية بصلة  ،كما أاها تنم تكون أسبابه مردودة الى الجهل أو الحقد الالمعقول،
عن نزعة عنصرية متييزية بغيضة جتاه اجلزائري ن خاصة فإنه ليس هنالك من حرب مقدسة في مأساة الجزائر
واملسلم ن عامة ،ويف ذلك خلفية تعصبية مقيتة لغري اليوم ،فاآلباء البيض يعرفون ذلك جيدا ،ألنهم يرون أن
املسيح ن.

مدارسهم ال تحر ،،وهؤالء الراهبات الالئي يصادفن

وقد إستهدف البيان القضا على خملفات املرحلة جماعات الثوار والفالحين كل يوم وحين ،يرين التحية
اإلستعمارية وإرسا مفاهيم إنسانية تقوم على املساواة تقدم لهن باليد ،مرفوقة بعبارة" :صباح الخير أيتها

وعدم التمييز على أساس عرقي أو ديين ،وتقدمي ضمانات األخت" ،فليس اإلسالم هو الذي يحارب المسيحية
لألوربي ن مع كفالة للمواطنة اجلزائرية دومنا إعتبارات على أرض الجزائر» ( ،)26وهذا ما يفند كل اإلدعا ات
الختالف يف العقيدة أو اجلنس أو غريها من دواعي اليت طاملا روجت هلا الدعاية اإلستعمارية ،والسري على
التمييز ب ن البشر يف حاالت احلروب والنزاعات( ،)11خطى املنظرين ممن أرادوا حتويل ثورة اجلزائر اىل صرا،
وهذا ما جا واضحا يف بيان الثورة داعيا اىل التجكيد على عقائدي ب ن األديان ،وهذا تعبئة غري املسلم ن ضد هذه
املكانة املصونة هلذه األقليات يف ظل الدولة اجلزائرية الثورة اليت عرفت كيف تواجه هذه املشكلة حبكمة من

املوعودة( ،)19وهذا ما أكدته جل املمارسات امليدانية خالل طمجنة غري املسلم ن على مصريهم يف جزائر ما بعد
للثوري ن اجلزائري ن ،واليت وردت بعض مالحمها على لسان اإلستعمار.

شهود من أهلها ،إذ ذكرت إحدى الصحف األجنبية وهي -7قيمة الوحدة الوطنية:
جملة" ميدي " midi -حول دعاية احلرب الدينية اليت
والشي امللفت لإلنتباه أن قيم اإلنسانية وردت
تدور رحاها يف اجلزائر ،وذلك بتفنيد كل ما يروج من متعددة يف بيان الثورة التحريرية ب ن واضحة جلية ومضمرة
مغالطات هتدف اىل تغطية حقيقة ما حيدث يف اجلزائر من خفية ،إذ محل هذا ميثاق الثورة قيما خمتلفة على غرار
نضال حترري سلمي يهدف اىل حتقيق املساواة ب ن خمتلف الوحدة الوطنية منها ،واليت وإن كان ظاهرها ذا بعد
الفئات املكونة للمجتمع اجلزائري.

سياسي إال أاها تعترب أحد القيم اإلنسانية اليت استهدفتها
الثورة عرب بيااها املرجعي ،وقد جا بيان أول نوفمرب
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 4591داعيا اىل الوحدة ومل الشمل ،ومشريا اىل ضرورة تكفل اإلنتصار املعنوي املنتظر لتحقيق الوثبة النفسية على
جتاوز دواعي الفرقة والعداوة ب ن اجلزائري ن ،واليت ظلت من العدو اإلستعماري ،ومؤكدا على جتاوز الصراعات السابقة
وجهة نظر احملررين السبب األول يف عدم حتقيق اجلدة اليت كانت السبب األساسي يف كل نكساتنا السابقة،
املنتظرة يف النضال اجلزائري عرب فرتات طويلة من ظهوره ،وهذا ما نبه اليه البيان بالقول« :العمل على إعادة
ويف ذلك إشارة واضحة اىل الصراعات البينية اليت ظهرت الحركة الوطنية الى نهجها الحقيقي ،والقضاء على
ب ن األحزاب السياسية اجلزائرية املختلفة ،سوا حتت تجثري جميع مخلفات الفساد وروح اإلصالح التي كانت
سياسة اإلستعمار أو طمعا يف مصاحل سياسية زادت عامال هاما في تخلفنا الحالي ،والعمل على تجميع
الصرا ،السياسي احلاصل ب ن اجلزائري ن إهلا ا وحتويرا عن وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري
قضيته املركزية.
ومن ذلك فقد جا البيان مبينا وداعيا يف الوقت نفسه

للقضاء على النظام اإلستعماري»(.)28
وال شك أن امللفت لإلنتباه يف املشرو ،اإلنساين للثورة

اىل مكمن اخللل وعالجه يف آن واحد ،وذلك بالدعوة اىل اجلزائرية ،أن مشرو ،الوحدة جا مركزا على الوطنية منها
الوحدة البينية على مستويات عدة ،أما على املستوى بشكل كبري ،وذلك بالعمل على مجع خمتلف التيارات
الداخلي فقد جا بيان الثورة داعيا اىل جتاوز اخلالفات السياسية السابقة حتت مظلة جبهة التحرير الوطين ،اليت
البينية اليت كرست التوجه العام للحركة الوطنية ،وأصبحت اعتربت احلاضن األول جلل التشكيالت الوطنية ،مع

السمة الغالبة اليت متيز معظم تشكيالته السياسية ،ولذلك اإلشرتاط على مجيع امللتحق ن اجلدد للجبهة شروطا
جا البيان ليفك كل نزا ،قائم وإتاحة الفرصة لنبذ تنظيمية من أمهها ،شرط "اإللتزام " الفردي ال احلزيب ،ويف
اخلالفات السابقة واالنضمام للعمل الثوري ،وذلك يف هذا التوجه التنظيمي املشرتط على املنتسب ن للجبهة
قوله« :إن الفرصة متاحة لجميع المواطنين الجزائريين ،الوطنية ،داللة واضحة على اإلستفادة من الدروس السابقة
من جميع الطبقات اإلجتماعية ،ومن جميع األحزاب للحركات السياسية أو اإلتالف السياسي اجلزائري ،الذي
السياسية ومختلف الحركات الوطنية،

لإلنضمام مل يعمر طويال بسبب التناقضات احلاصلة داخل دواليبه

للكفاح التحرري دون أي إعتبار آخر»(.)24

ومكاتبه السياسية ،ومرد ذلك اىل التناقضات الفكرية

ومن ب ن املالمح اليت أظهرت أن الوحدة الوطنية والسياسية واإليديولوجية اليت تبعث على الفرقة والتشتت
مشرو ،وطين له مكانته اهلامة يف مشرو ،الثورة اجلزائرية ،أكثر منها مدعاة للتوحد ،ومثال ذلك جتارب عدة نذكر
ذلك الرتكيز احلاصل من احملررين على ضرورة توحيد منها :جتربة املؤمتر اإلسالمي ،4589جتربة جبهة أحباب
الصفوف ومل الشمل ،من أجل ضمان إنطالقة موفقة
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البيان واحلرية  ،4511جتربة جبهة الدفا ،عن احلرية الوطين مل يقابلوا اإلسا ة بنظريها ،بل قابلوا هذه الشناعة
واحرتامها.)15( 4594
وال شك أن مبدأ الوحدة الشعيبة الذي دعت

اإلستعمارية بجسلوب التسامح والل ن يف خمتلف معامالهتم.
وهو نفس الشي الذي أقرته اإلتفاقيات الدولية

إليه اجلبهة ،واملقرتن أساسا باإللتزام الفردي جتاه كل فيما يتعلق معاملة املدني ن واألسرى خالل احلرب على
امللتحق ن باجلبهة الوطنية اليت أقرها البيان كمشر ،تنظريي غرار إتفاقيات جنيف الصادرة يف أوت ،)81(4515
للمجتمع اجلزائري املوعود ،وقد كان هذا املبدأ مبثابة وهذا ما جعل الثورة اجلزائرية مضربا للمثل ومدعاة للذهول
اجلدار العازل الذي تكسرت أمامه كل حماوالت االخرتاق من طرف الفرنسي ن أنفسهم ،وال أدل على ذلك من تلك
االستعمارية ،اليت استهدفت زعزعة أحقية اجلبهة يف كواها اإلعرتافات اليت أقر هبا بعض األسرى الفرنسي ن الذين
املمثل الشرعي والوحيد للشعب اجلزائري ،من خالل إجياد وقعوا حتت محاية الثورة اجلزائرية ،وهو ماورد على لسان
قوة ثالثة متواطئة مع اإلدارة اإلستعمارية ،لتضرب شرعية أحد الضباط الفرنسي ن الذي صرح لصحيفة فرنسية
اجلبهة من خالل هذه الفئة املناوئة يف متثيل اجلبهة قائال «:إننا نحب أن نعلن عن المعاملة الطيبة التي
للشعب بصفة أحادية وشرعية(.)81

لقيناها من طرف الوطنيين الجزائريين ،فطيلة إقامتنا لم

-3قيمة المعاملة اإلنسانية لألسرى:

نتعرض للشتم أو اإلهانة ،كما لم يستعمل ضدنا أي

وباإلضافة اىل كل القيم اإلنسانية اليت سعت الثورة ضغط مادي أو معنوي ،وكنا نتناول طعامنا قبل
التحريرية اىل حتقيقها على أرض الواقع من خالل بيااها الجميع ،وفي غالب األحيان كنا نخجل من هؤالء
املرجعي ،فإاها مل هتمل باملقابل اجلانب احلقوقي اإلنساين ،الرجال ،الذين يعاملوننا بمنتهى الطيبة والروح
للطرف املقابل والذي ورد مظمرا يف بيان الثورة التحريرية اإلنسانية ،في الوقت الذي خربت ديارهم وقتلت
ومل تتم اإلشارة إليه بصريح العبارة ،أال وهي فئة املدني ن عائالتهم»)55(.
الفرنسي ن أو العسكري ن من أولئك األسرى الذين أصبحوا

ويف نفس السياق ،وتكريسا للمبادئ اإلنسانية

يف منجى عن العمل العسكري املسلح ،إذ جند أن الثورة املستوحاة من الدين اإلسالمي السمح ،أقدم جماهدوا الثورة
ورغم املمارسات اإلستعمارية القائمة على إهدار كل حق التحريرية على إطالق سراح أسري فرنسي يدعى"روجي

إنساين للجزائري ن طيلة الفرتة اإلستعمارية ،وخاصة فيما فال" ،وذلك إحرتاما لشهر رمضان املبارك مرفقا إياه
تعلق حبقوق اجلزائري ن املسلم ن أو األهايل من األندجيان برسالة أكد من خالهلا إلتزام الثورة التحريرية مببادئ
على حد تعبري الفرنسي ن( ،)84فإن جنود جيش التحرير اإلنسانية ،ويف مايلي مقتطفات مما ورد يف تلك الرسالة:
«أيها السادة ليكن في علمكم أننا مسلمون ،
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واإلسالم

هو

من

علمنا

مبادئ

الرحمة

والسخاء...وامتثاال للتعاليم الربانية ،فقد قررت قيادة
الثورة التحريرية بإطال ،سراح أول أسير يقع في أيدينا،
وذلك إحتراما لشهر رمضان المعظم»(.)57

خاتمة:
يظهر من خالل الدراسة املستفيضة ملوضو ،القيم
اإلنسانية الواردة ضمن ثنايا بيان الثورة التحريرية ،أن هذه

تلك إذا هي املبادئ اإلنسانية اليت كرستها الثورة القيم مل تكن سهلة اإلستنتاج أو اإلحاطة مبتغرياهتا كما
يف تعاملها مع األسرى الفرنسي ن ،رغم شدة الوطجة يعتقد عامة املتتبع ن ،بل إننا جند الكثري منها قد ورد على
اإلستعمارية اليت حلت باملدني ن اجلزائري ن وعائالهتم من شكل إشارات ضمنية وغري مصرح هبا ،لدواعي تباينت
جرا اإلضطهاد اإلستعماري املمنه ضدهم إنتقاما منهم مظااها من تفسري اىل آخر ،أذ جند أن هناك من ينسبها
يف الثورة وانتصاراهتا املتتالية ،غري أن الثورة التحريرية ظلت اىل العجلة احلاصلة يف صياغة البيان بغية اإلسرا ،يف
وفية لعهودها وملتزمة مببادئ القانون الدويل ومثل تفجري العمل الثوري املسلح ،وهذا ما مل يسمح بدراسة
اإلنسانية ،مما جعل منها ثورة إنسانية ،لتكسب من خالل وإحاطة تامت ن بكافة اجلوانب الفكرية اليت ميكن أن ترد
هذا النه املسطر العديد من األنصار واملؤيدين يف أصقا ،ضمن ميثاق حبجم بيان أول نوفمرب .4591
املعمورة مجعا .

ورغم طابع العجلة املنسوب لبيان الثورة ،الذي الزم
وجوب التسريع يف العمل املسلح ،بالنظرا للمارسات
اإلستعمارية اليت بلغت حدودا غري مجلوفة ،سيما بعد
اجملازر املرتكبة ضد املدني ن اجلزائري ن يف  3ماي ،4519
إال أن ذلك مل مينع من أن يوظف حمرروا البيان مجلة غري
مقيدة من القيم اإلنسانية على غرار قيم :احلرية ،السلم،
حرية املعتقد ،الوحدة الوطنية وغريها من القيم اإلنسانية
اليت وردت بشكل ضمين يف بيان الثورة التحريرية
كما يتضح من خالل القرا ة

املتجنية للبيان

املرجعي للثورة التحريرية ،أن هذا األخري قد محل يف طياته
العديد من القيم اإلنسانية ،واليت كانت يف جمملها مستمدة
من تعاليم الدين اإلسالمي ومصادره األصيلة (القرآن
والسنة) ،واليت كانت عامال فيصال يف نصرة القضية
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اجلزائرية بالدرجة األوىل ،كما كانت أيضا حمفزا دافعا
لكسب األنصار واألصدقا من األحرار والدميقراطي ن يف

الهوامش:

العامل  ،هؤال الذين كانوا سندا معنويا وماديا باملسامهة

( -)4وزارة اإلعالم والثقافة :النصوص األساسية لجبهة التحرير

اجلمة يف تسريع عملية التدويل للقضية اجلزائرية يف احملافل

الوطني  ،9162-9137اجلزائر ،4575 ،ص.13

الدولية من جهة ،وإغاثتها مبتطلبات احلرب وضروراهتا من
جهة أخرى.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن قيم اإلنسانية وبقدر
حضورها الصريح و املضمر يف بيان الثورة التحريرية ،إال
أاها كانت أكثر واقعية يف ممارسات هذه الثورة ،خاصة

(-)1عمار بوحوش :التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية
 ،9162ط ،4دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،4557 ،ص.34
(-)8الطاهر الغول :القيم اإلنسانية واملبادئ السلمية يف الثورة
التحريرية ب ن الكتابة التارخيية واخلطاب الشعري ،مجلة الباحث
في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،السنة  ،19العدد ،17جامعة
الشهيد محة خلضر الوادي ،اجلزائر ،جوان  ،1149ص.419

فيما يتعلق مبمارساهتا امليدانية مع خمتلف الفئات مدنية

( -)1حممد العريب ولد خليفة :المحنة الكبرى ،دار األمل،

كانت أو عسكرية ،وكذلك من خالل إحرتامها للقوان ن

اجلزائر ،1115 ،ص.495

الدولية واإلنسانية ،اليت هتدف اىل أخلقة النزاعات احلربية

( -)9حممد العريب ولد خليفة :المصدر نفسه ،ص.491

وأنسنتها ،وعليه فإن قيم اإلنسانية اليت ميزت الثورة
اجلزائرية كانت داعيا من دواعي اجلزا والثواب يف الدين
اإلسالمي ،الذي شكل العقيدة واملنطلق لكل ممارسة
إنسانية للفرد اجلزائري خاصة ملا يتعلق األمر حبدود الشر،
والدين اليت ال ميكن حبال من األحوال جتاوزها أو إمهاهلا
حىت ولو مع العدو اإلستعماري.

( -)9وزارة االعالم والثقافة  :المصدر السابق ،ص.15
( -)7سامية خامس :البعد اإلنساين يف الثورة اجلزائرية ،الملتقى
المغاربي األبعاد الحضارية للثورة الجزائرية ،جامعة اجلياليل
اليابس-سيدي بلعباس ،-دار الغرب للنشر ،اجلزائر،1118 ،
ص.18
(-)3سورة األنفال :اآلية رقم .69
(-)5وزارة الثقافة واإلعالم :المصدر السابق ،ص.41
(-)41حممد العريب الزبريي :الثورة في عامها األول ،ط ،4دار
البعث ،اجلزائر ،4531 ،ص.38
(-)44يوسف قامسي :مواثيق الثورة الجزائرية -9137
 ،9162أطروحة دكتوراه ،قسم التاريخ ،جامعة احلاج خلضر-
باتنة ،-اجلزائر ،1115 ،ص.819
(-)41سامية خامس :المرجع السابق ،ص.18
(-)48أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي-9137
 ،9162ج ،41دار البصائر ،اجلزائر ،1117 ،ص.75
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(-)41وزارة اإلعالم والثقافة :المصدر السابق ،ص.41

( -)13حممد العريب الزبريي :حزب جبهة التحرير الوطني من

(-)49سرحان سليم :نظرات حول السفن احلربية اجلزائرية يف

الشرف الى العلف -تشريح االزمة ،-ط ،4دار االمة ،اجلزائر،

العهد العثماين( دراسة هستوريوغرافية) ،مجلة كلية العلوم

 ،1141ص.151

اإلنسانية واإلجتماعية ،العدد ،15جويلية  ،1149جامعة

(-)15وزارة اإلعالم والثقافة :المصدر السابق ،ص.15

املسيلة ،اجلزائر ،ص.477

(-)81يوسف قامسي :قرا ة فكرية وسياسية يف بيان أول

( -)49وزارة اإلعالم والثقافة :المصدر السابق ،ص.15

نوفمرب ،4591الملتقى الدولي الثورة التحريرية -دراسة سياسية

(-)47فاطمة طاهري :جتليات البعد الديين يف بيان أول وقانونية ،-جامعة  3ماي  4519قاملة ،اجلزائر ،ماي ،1141
نوفمرب -4591قرا ة يف البيان ،-مجلة كلية العلوم اإلنسانية ص .11
واإلجتماعية ،العدد  ،41جوان  ،1149جامعة املسيلة ،اجلزائر،
ص.71

(-)84عامر رخيلة :المرجع السابق ،ص .94
(-)81أوليفي لوكور غرامنيزون :اإلستعمار اإلبادة -تأمالت في

( -)43سورة البقرة :اآلية .236

الحرب والدولة اإلستعمارية ،-تر :نورة بوزيدة ،دار الرائد

( -)45سورة يونس :اآلية .11

للكتاب ،اجلزائر ،1113 ،ص.11

(-)11وزارة اإلعالم والثقافة :المصدر السابق ،ص.13

( -)88عامر رخيلة :المرجع السابق ،ص.91

(-)14فتح الدين بن أزواو :إيديولوجية الثورة الجزائرية ،رسالة

(-)81عامر رخيلة :المرجع نفسه ،ص.94

ماجستري ،قسم التاريخ ،جامعة اجلزائر ،إ-د :حممد العريب الزبريي،

( -)89حممد الصاحل الصديق :الجانب اإلنساني في الثورة

 ،1114-1111ص.95

التحريرية ،ط ،4منشورات بغدادي ،اجلزائر ،1119 ،ص.98

(-)11وزارة اإلعالم والثقافة :المصدر السابق ،ص.13
(-)18عامر رخيلة :البعد اإلنساين يف الثورة اجلزائرية ،مجلة
المصادر ،العدد ،17املركز الوطين للبحث يف تاريخ احلركة الوطنية
والثورة التحريرية ،اجلزائر ،نوفمرب ،1111ص .15
(-)11أبو القاسم سعد اهلل :أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،
ج ،1ط ،4دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،4559 ،ص.13
( -)19فاطمة طاهري :المرجع السابق ،ص.78
( -)19عامر رخيلة :المرجع السابق ،ص.15
(-)17سليمان الشيخ :الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين،
تر :حممد حافظ اجلمايل ،دار القصبة ،اجلزائر،1118 ،
ص.114

