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ووجودها رصيدا حضاريا  ألصالتهالواعية يف ذاكرة الشعوب ا ىمتثل الذكر       

 األصيلةوتربط واقعها جبذورها التارخيية  إرادالتعزز  وأعيادها أفراحهايف  إليهترجع 

املسرية احلياتية لكي ال تنسي ذكرياا املصنفة يف خانة الذاكرة  أماموتعبد الطريق ، 

 أمامب وهي واقفة ليست حدثا عابرا متر به الشعو  ىلذكر فاالوطنية اجلماعية ،

ودعم للواقع من اجل االستمرار ،هي جتديد للوجود  وإمنا،  األيامديات وتقلبات حت

الذي دفعت و من جيل معني ، الواعيةالعام الذي رمسته النخبة  اإلطاروالبقاء يف 

من اجل احلياة الكرمية  أبنائهاطاقات وقدمت خرية  منفيها الشعوب اعز ما متلك 

.  

فان االحتفال باأليام واملناسبات الوطنية ينبغي أن حيافظ علي ا نومن ه     

من مرارة ومعاناة حىت ال  ىكما هي ،وان يتذكر ما محلته هذه الذكر   ىالذكر 

 جمرد شعارات باردة جمردة وفارغة من حمتواها احلقيقي ، إىل ىتحول إحياء الذكر ي

 ىالنفوس قداسة الذكر  يلإوان تعيد  هذه األيام باالحرتام ، حتضيوينبغي أيضا أن 

  .حىت حتتفظ مبعناها وقيمتها يف تغيري مسار التاريخ



إن الوصول إيل اإلعتاق ليس باألمر اهلني من ربقة االمربيالية الغربية وقوات       

الذين عزموا علي  هـــــــؤالءاحللف األطلسي،واليت واجهت عناصر الثورة  جمتمعة ، 

والعسكري الذي  ياإلعالمي والسياس ضرورة إيصال صوا بالرغم من احلصار

فرضته فرنسا يف احملافل الدولية علي القضية اجلزائرية ،وذلك يف ضل املتغريات على 

الدولية آنذاك ؛ من دون خوف وال تراجع، بالرغم من الشراسة  ةالساحة السياسي

  .اليت واجهت ا قوات االحتالل مجيع املنخرطني يف الثورة من دون متييز 

يشعر الشعب اجلزائري بقوة من صمم وخطط  نأففي كل مناسبة ينبغي       

حول اجلزائر من من و  ومن وقف يف وجه التحدي االمربيايل ،،  نوفمربللفاتح من 

 ،دولة وشعب مستقل له مقوماته  إىلجمرد والية من الواليات االستعمارية الفرنسية 

وصف ا  اليتل البعد عن اهلمجية البعيدة ك، وطنية املستقلة وهويته ال،خصوصيته 

  .من طرف الكتابات االستعمارية لفرتة ما قبل االحتالل وبعده 

 ىواحتجوا ا لد وناملطالب اليت عرب ا اجلزائريمن خالل يتضح هذا جليا        

ويف احملافل الدولية املنعقدة ضد االمربيالية يف العديد من ، السلطات االستعمارية 

الوعي  ىاملرات ، ويف بيان الفاتح من نوفمرب أيضا الذي ترجم مدو املناسبات 

يف اجلانب  يرغم احليف االستعمار  كتبه ،ثقافة من   ىومد السياسي والوطين ،

اجللوس يف نفس من حق  حرموا  الذين،مسوهم باألهايل  ،ضد من التعليمي 

  .ن و ومتوحش أساس أم جهلة املقاعد مع الفرنسيني علي

لقد حول هذا اجليل الواعي اجلزائر من جمرد شعب خاضع ايل شعب          

 ىومد،الوطين وعيه مستوى وبني أيضا  قوات االحتالل ، ىفرض إرادته وعزمه عل

لتقيان ، ال ي انمستقيمان الفرنسية جمرد خط ةيتعترب مع اهلو  اليتاحرتامه هلويته 



نت تربطها اكاليت   ،يحيةكل البعد عن فرنسا املس  بعيدونن و مسلميون فاجلزائر 

  .الصليبيةمنذ احلروب ون املسلم إفريقياعالقات عداء مقيت مع سكان مشال 

الذاكرة مناذج من القيم  إيلنعيد  أن ىولعل من ابسط واجبات الوفاء للذكر        

ومن بينهم الطلبة بطابع متميز موسوم الوطنية اليت طبعت جيل الثورة،  توالسلوكيا

بالقضية  اإلمياندرجة وعمق  إىلوهذا عائد كله  والتحدي،بالوطنية وااللتزام 

  .وحتمل الصعاب الصربومدي  الوطنية،

ن هذه املواقف مل تكن جمردة من ردود الفعل االستعمارية املميزة بالشراسة ألو       

ره والتمييز بني ما هو فرنسي وما هو الك ىواليت حتمل يف طياا بوضوح مد، 

علي ذهنية اجلزائريني الذين مل  وتأثريهاالوطنية  األفكارخطورة  ىومد ،جزائري

 ىومد، هو فرنسي  ا هو جزائري عن مام خبصوصيةاملطالبة  عنة ظحل يتوقفوا

احليوانات  والعباد وحىت األرض فيهامبا  ،يجزائر ما هو  لالظلم الذي يتعرض له ك

.  

فكيف نفسر مقابلة الكثري من الطلبة اجلزائريني بالسجن والطرد من املدارس       

بوا يف داخلها توردة يامسني وكرمسوا يف اجلدار  أمذنبهم الوحيد  ،الفرنسية باجلزائر

 الوطنية اجلزائرية مل املحمو مع أن ىيدل عل إمنا شيء ىدل عل إنوهذا  ،اجلزائر

اليت تعرضت و  ،واملستنرية من اجلزائريني طيلة فرتة االحتاللا العقول الواعية  تتأثر

الوطنية اجلزائرية يف ذهن  كل ما ميت بصلة إىلتشويه كل ما هو جزائري ، إيلفيها 

اجلزائر منقوش يف قلب كل جزائري  أسم إنجيل الثورة برهن  أن إال اجلزائريني ،

ارب االستعمارية خارج التج أصحابالرغم من النصائح اليت قدمها ،وب بالفطرة

لكي حتتفظ فرنسا  ية التعامل مع اجلزائرينيفيف كيالسياسيني  املفكريناجلزائر من 

  .مبوقعها يف إفريقيا إن أرادت ذلك



، آنذاكاجلزائر  أبناءهذه التجربة كانت ناجحة نظرا للظروف اليت ميزت  إن      

، احلديثة  ماء الرتبيةالنفس واالجتماع وعل مواليت لو يتحدث فيها فالسفة عل

واعية لكتبوا الكثري عنها ميالد ظواهر سلوكية  أسبابالبحث عن مسالة  يفخاصة 

ودرجة الوعي جدلية العالقة بني سياسة التجهيل االستعمارية ووقفوا مطوال عند ، 

احلرجة من التاريخ  لدي فئة معينة وحبدة خالل هذه الفرتةالسياسي والوطين 

    .العاملي

 نداء الثورة حىت إليهموصل  إنتذكر اليوم الكثري من الشهداء الطلبة الذين ما ن    

،من اجل دعم الثورة بكفاءام  1956 يعة يف التاسع عشر من ماالبوه وبقن

منازهلم ومستقبلهم العلمي واملهين ،يدفعهم ايل  أمتخلني بذلك عن دف العلمية ،

اهلوية  عن الدفاع مسؤولية نيملمتح ، العميق بعدالة القضية الوطنية اإلميانذلك 

ذا السلوك و  ،ديننا، والعربية لغتنا واإلسالموطنية اليت قوامها اجلزائر وطننا، ال

الذين التحقوا دفعة واحدة يف التاسع عشر من ماي الواعي خلد الكثري من الطلبة 

دا ، فقائمة الشهداء منهم طويلة جمن ذهب  بأحرفيف سجل اخلالدين  أمسائهم

  .  ال يتسع اال هنا لذكرهم

تكون منوذجية  أننبغي هذه الصور السلوكية الواعية لطلبة الثورة التحريرية ي       

كي خيلق نوعا من التواصل التارخيي بني اجليلني فيما يتعلق ،  لدي طلبة االستقالل 

 األجيالهذه يت تتميز ا ل هذه العالقة مبثابة املناعة الظوان ت بالقضية الوطنية ،

يف زماا  أخلفتان و الدولية املعاصرة اليت  فوالظرو للوقوف يف وجه التحديات ،

  أيضا ومسئولن جيل واعي وتعرب ع،ال ختتلف يف مضموا  فإاوشكلها، 

  

  



  

  


