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م**حممد حربي

مٌوضوعمظقلت موصػا ماظدرادة مبؿارؼخمػذه معدؼـةممؼؿعؾق ماظيتمتطؾع مؼلؿعرضماظظواػر حضري
حولمايرطةماظلقادقةمظؾطؾؼاتمم0986غشأتمععماظؽوظوغقاظقة،مظؽنمػيمسؾارةمسنمعؾقثمضدممدـةم

لارعمظؾقرطةماإلدالعقة،مومسؾىماألدؾوبم،موماظذيمدقلؾطماألضواءمالحؼامسؾىماظـؿوماظلؿضعػةاٌ
م.اظذيمتورػهمؼبماظؿفـقدموماظعؿلماظلقادقني

 .I معطوات عامة 

،مإذمأنماظطؾؼةملؿضعػةظؼدمأدفؿتماظعدؼدمعنماظعواعلمؼبمتوجقهمسؿؾقةمتؽوؼنمحرطةماظطؾؼاتماٌ
شقابموجودمماظوحقدةماظيتمادؿطاستمأنمتؿؾؾورمػيماظطؾؼةماظدلجوازؼةمذاتماألصولماألوروبقة،مؼب

مضوىماجؿؿاسقةمؼبماجملؿؿعماٌلؾممضادرةمسؾىماظؿػاوضمععمػذهماظطؾؼة.
معلؾؿون مبرجوازؼون مايال، مبطؾقعة مػـاك، مالمم،طان محقث مجدا مربصورا مطان مسددػم ظؽن

تلؿدسيماياجةمإظبمهرمٌعرصةمسددػم،مإذمؼؽػيمإحصاءمعنمميؾؽونمصقالمومدقارةمصكؿةمظؿقدؼدم
األصولماظعاعقةماظؼرؼؾةماظعفد،مومأعقونمؼبمبعضماياالت،متوصؾواممذووغفممإم.1عؽاغؿفمماالجؿؿاسقة

ماظعالضاتماظيتم ماالجؿؿاسيمحبؽم مؼبماظلؾم مارتؼوا مو ماًاصة، مبػضلمذبفوداتفم ماظوضعقة إظبمػذه
مر.ّداٌصم–أضاعوػامععمأربابماظؼطاعماظػالحيم

طمهرطاتفممسؾىماٌلؿوىملمأبلأعامعلارػمماالجؿؿاسي،مصإغهمععروفمظدىماىؿقع،محقثمتؤّو
مقة.غاظلقاديمضؿنماٌصؾقةماآل
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م.عؤرخمومباحثمجزائري 
بوشؾقطة،مبدداي،مطـؿوش،مباشؾول،مغبودة،مومميؽنمذطرمسائالتمبوظؽروة،مباالدؽا،مبنمطزة،مظوطقل،مبؾؾلرل،مبوشابة،مضرؼن،مم1

مصالق،محراؼق،مطرباري،دوطاظي،مغباغي.
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ادؿؾداظقامداخؾقامؼشؿؿلمسؾىمناحاتمشرلممابشؽلمدائم،ممنّوم،طؿامسرصت،ػذهماظػؽةماالجؿؿاسقة
معؿوضعةمومإصالداتمعدوؼة.

اجؿؿاسقامؼبماألربعقـقاتمعنممتؿلرظؼدماحؿؾتمسائؾةمبوظؽروةمؼبماظـالثقـقاتمضؿةماظلؾم،مظؽـفام
ممباالدؽامومبنمطزة،ماظؾؿنيمدؿؿفاوزػؿامصقؿامبعدمسائؾةمضرؼن.يتؾررفمسائ

مباالدؿـؿارمؼبماظعؼارمومذراءماألراضي ،مومباظؾقثمسنم2ومػؽذامحاوظتمطلمسائؾةمتورقدمثروتفا
مايؿاةمعنمبنيماظؽؾوظونمومداخلماإلدارةماظؽوظوغقاظقة.

أؼةمعدردةمم0904دؼـةمدـةمذؽلمزفورماظـكؾةممبدؼـةمدؽقؽدةمزاػرةمعؿأخرة،مإذمملمتعرفماٌ
أػؾقة،مبقـؿامطاغتمضؾقؾةمبينمؼينممبـطؼةماظؼؾائلممتؾكماظعدؼدمعنماٌدارس،مومسؾقهمطاغتماظذلضقةم
مباإلضاصةمإظبمأنماظدرادةمسؾىماٌدىماظطوؼلمملمتؽنمؼبم االجؿؿاسقةمسنمررؼقماٌدردةمضعقػة،مػذا

معؿـاولماظطؾؼاتماظشعؾقةماظؽادحةموماظػؼرلة.
م مدـة مأرؾاءم،0953صػي مػبلة مباٌدؼـة مرباعان3وجد مأدـان،و مرؾقب مو مظؾغةم4، موأدؿاذان ،

مومبعضماٌدردنيماظؼالئل. 7،مومحاعلمظشفادةماٌدردةماظعؾقامظؾؿفارة6،مومعذلعبانمضضائقان5اظعربقة
م ماظدطؿور مبادؿــاء متلؿؼؾلمؿوراس،موماألدؼو اذانمغاصرمومصاحلمسقادي،مطاغتمعدؼـةمدؽقؽدة

لؾنيمٌدؼـةمدؽقؽدةمؼؿابعونمدراداتمؿمعـنيؼة،محقثمملمؼؽنمػـاكمدوىمدؿةمعلؾؿشبؾفامعنماٌـط
.8سؾقا

مضدم ماظلقادة،مو مسنممماردة مابؿعدوا ماٌـؼػنيمضد مبعضماإلدـؿـاءات،مصإنمجلمػؤالء مسدا معا و
م)اظدطؿورمطلوس(.ماالغدعاجتوجهماألطـرماسؿداالمعـفممبأغظارػممسبوماإلدارةمومرشؾوامؼبم

رأةمعـفممصؼدماجؿذبفممحزبمصرحاتمسؾاسم)ضاريمومعلقخ،مومؼبمبعضماظػذلاتمأعاماألطـرمج
ماًاظدي(.

،مومتالعقذمإسدادؼةمدوعقـقكمظودقاغي،مصؼدم9أعامععؾؿوماظؽؿاتقبماظؼرآغقة،معدردوماٌدارسمايرة
مصؿـؿفمماظشعاراتماظورـقة.
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وشمزبؿصمؼبمأعراضماظعقونمومثالثةمؼبمرايماظدطؿورمزؼدي،مزبؿصمؼبمأعراضماظؼؾب،معنمعدؼـةمجباؼة،موماظدطؿورمظزرقمعنم3

مـةمتؾلة.ؼوراسمرذقدمومؼودفمضلوسمعنمطوظو،موماظدطؿورماًاظديمعنمعدؼاظطبماظعام،ماظدطؿورانم
ماألدؿاذمصؿويمعنمطوظوموماألدؿاذمغصارمسؿورم4
مربؿدمضاريمومعلقخمبشرلمعنمطوظوم5
محلاغيمسؾدماظرغبانمعنمضاٌةمومسقاديمصاحلم6
ماٌقزابؿانمعنمؼـوم7
مسؾدمايؿقد،مبددايمذرؼف،مأرؾام8 مضراوة مبؾؼادم،مغبر ماظؼادعة،معبقؾةمرفراويم)ضابؾة(ممءػم:مسؾادةمغبودي،مبوذوطة اٌرحؾة

موبوحوؼؿهم)دراداتمؼبمسؾمماظـػس(.
ؽوعةماٌؤضؿةموجدممبدؼـةمدؽقؽدةمعدردؿانمحرتان،ماألوظبمأدلفاماظعؾؿاءمومأذرفمسؾىمتلقرلػاماظشقخماظغادرلي،مممـلمالحقمظؾقم9

حرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةمومأذرفمسؾىمتلقرلػامدقدمدعقدمومسؾيممابلورؼامثممدػرلمباظعربقةماظلعودؼة،موماظـاغقةمصؿقؿف
ماظؼلـطقين.-طاؼب،مسؼقدمالحقمومضائدموالؼةماظشؿال



مالوصنوة الشعبووة مبدونة سكوكدة

م03 

مظو مهت ماٌـضوي مو ماظعرضي، ماٌلؿوى مسؾى ماٌـؼلم ماظشغل، مسامل مؼؽن ممل مغؼاباتمو اء
مظؾشغل ماظعاعة مضائدامماظؽوغػقدؼراظقة ماالسذلافمبه مميؾك ماظؽوظوغقاظقة، مباظشقوسقة متأررله مؼب واٌؿأثر

مظؾطؾؼاتماظشعؾقة.
ماٌلؿشػقاتم مؼب ماٌلؿكدعون مو مايدؼدؼة، ماظلؽك مؼب م)اٌلؿكدعون اسؿؼدتماالهاداتماٌفـقة

اظؿدرصبيمومأضاعتمسالضاتمممؿازةمداخلمموعوزػوماظدلؼد(ماظيتماغغؿلتمؼبماظودطماألوروبيمباظؿطور
ربقطماظؾقضماظصغار.مومطانمضائدمػذهماالهادات،مايؾقبماظؿقفاغي،مأحدماٌلؿكدعنيمؼبمرالءم

اظعؿاراتماٌـؿلبمٌدؼـةمدوف.
م معؤضؿا مرابعا محقثماظعؿلمميؾكمشاظؾا ماالهاداتماٌفـقة مسؿام–أعا مو ماٌواغئ، معصاسؿال غعمل

يمبؼظؽنمأؼضامسؿالماظؾؾدؼاتموماٌـاجم،مصؼدمم–عقون،مجاععوماظـؿارماظؾاطورؼةماٌعؾؾات،ماظعؿالماظقو
ػؤالءمعؾؿعدؼنمسنمايرطةماظشقوسقة،مصاظؾـلؾةمظؾعؿال،مصإنماييموماٌؼفىمميؾؽانمأػؿقةمأطدلمعنم

مأعاطنماظعؿل.
لماٌلؿؼؾنيموماظعؿاممتؾكماظطؾؼاتماظشعؾقةماظؼارـةمباٌدؼـةموماٌؿؿـؾةمؼبمسؿالماظؼطاعماًاص،مو

مؼبماظـشاراتماظؿفارؼةمومايرصقة،مضاسدةماجؿؿاسقةموادعة،مأيمأطـرمعنمربعمدؽانماٌدنماٌؽدؼن.
ومعباساتفامعنمػذهماظطؾؼاتماظشعؾقة،مسدلػامومسدلماظعؿالمم،اظرادؼؽاظقةماظلقادقةمضوتفاملؿؿدت

ماٌؤضؿنيمتؼامماظعالضةمععماظدلوظقؿارؼاماظرثة.
م،0886اظـزوحاتماظداخؾقةممبدؼـةمدؽقؽدةمؼلؿحمباظؿعدادماظؿاظيم:مدـةمإنماظـؿوماظدميغراؼبموم

أوروبقا،م 23.073علؾؿامعؼابلمم23.266داطـا،مومؼبماظـالثقـقاتمظـامم02.866علؾؿامسؾىمذبؿوعمم547
م.32.322علؾؿامعؼابلمم40422سـدغامم،0954ومؼبمتارؼخمأولمغوصؿدلم

حقثمؼعقشمم،نماشلشمومإضصاءمسددمػاممعنماظعاعؾنيطؿامميؽنماإلذارةمإظبمأنماظـؿوماظلرؼعمظؾلؽ
سارالمسنماظعاعلمدـةمم3222علؾممواحدمسؾىمدؾعةمإظبممثاغقةمباظؾقوتماظؼصدؼرؼةمطؿامميؽنمإحصاءم

م.0953
تشعرمطلماظزعرماالجؿؿاسقةماظيتمضؿـامباظؿعرضمشلامأغفاممتؾكمذكصقةمضاسدؼةموبماحملاصظةم

ماظعواعلماٌوجفةمػـامػيماظ دؼنماإلدالعيموماظؾغةماظعربقة.مومميـلماظوسيماظعرضيمذعورامسؾقفا،مو
سؿقؼامظدىمػؤالء،مإالمأنماظطؾؼاتماظشعؾقةماٌوضوسةماجؿؿاسقامؼبمحاظةمدصاعمذاتي،مػيموحدػاماظيتم
تـزعمظالغغالقمضؿنمػذاماظوسي.مومميـلماإلدالممباظـلؾةمشلذهماظطؾؼات،مضاغوغامسرؼؼامؼضؿنماظؿضاعنم

مميؿ ماظذي ماظؿزاعاماظعشائري مؼؿطؾبمعـه مال مو موسي مظقلتمعلأظة معلؾؿا ماٌرء مؼؽون مأن ماهلل. مإظب د
ذكصقامأومصعالمإمياغقامحرامومواع،مومإمنامؼؿعؾقماألعرمباإلغؿؿاءمإظبمذبؿؿع،مإظبمثؼاصةمومإظبمحضارةم
ذؽؾفاماإلدالممتشؽقال،مإذمالممتؾكمإالمذرضبةمضؽقؾةمجدامعنمبنيماظػؽاتماظيتمشلامسالضةمدائؿةمععم

ماألوروبقني،متصورامجدمذكصيمٌلأظةماظؿدؼن.
ظؽنمالمصببمأنمشبطئمؼبمهؾقؾـا،مصػيمإرارماإلدالم،مومعنمخاللماالخؿالصاتماظيتمغؼقؿفام

محوظهمالمضدهمأومدوغه،مضدمتشؽؾتماٌعارضاتماظلقادقةموماالجؿؿاسقة.
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تقبماظؼرآغقةمايقاةماظدؼـقةممبدؼـةمدؽقؽدةمطاغتمصؼرلةمجدا،محقثمطاغتمبعضماظؽؿاأنمدمبق
تؼدممتعؾقؿامأوظقامظؾؼرآنماظؽرؼممومظؾغةماظعربقةمم،0945وعدردؿانمحرتانماظيتممتمإغشاؤػؿامبعدمدـةم

مم.يواظيمأظفمرػل
ماًؿلقـ مؼب مؼؽن مقمل مات مسؾظدى مظلقدي ماظؽؾرل ماٌلفد ماظلؽان،مميإعام مضؿن اظذؼبمزلعة

مظو ماظشقخ مميـؾفا ماظيت ماظرغباغقة مزاوؼة مطاغت مو مطذظك. ماٌدؼـةمؾعؾؿاء مخارج متشع مظؽاغي صاضل
المتزسممػذهماٌعطقاتماظيتمتدورمم.0954خباصة،مإذمأنمذبؿوعم"اًوان"مملمؼؽنمؼؿفاوزماٌائةمدـةم

حولماظوضعماظلودقودقاديمظـػلفامإسطاءمظوحةمذاعؾة،مبلمترعيمإظبمتلؾقطماظضوءمسؾىماظدؼـاعقؽقةم
ماظلقادقةمصقلبم.

.II نشأة و تطور حزب شعيب  

معنموجودمحزبمإنمعشارط ماظلقادقةمطاغتمعؿأخرة،مسؾىماظرشم ماظطؾؼاتماظشعؾقةمؼبمايقاة ة
مذقوسي.
تغؾغؾتماظـزسةماظورـقةمإظبمعدؼـةمدؽقؽدةمؼبماظـالثقـقات،معنمخاللمابينماٌدؼـةمخباصة،موضدم

ما مو معودى، مبوظؽروة ماظدرادة مبؾارؼسمألجل معفاجر ميآلاألول ماظعاصؿة مباىزائر حلني.ممولخر
مطاغامضؿنمروادماظـزسةماظورـقةمطؿامذارطامؼبماٌؤدلاتماٌلرلةمظؾقرطةماظورـقة.وطالػؿام

جاغػيمم26ظؽنمؼبمتارؼخمم،0937ومم0934سرفمصرعمعدؼـةمدؽقؽدةمبعضماظؿطوراتمبنيمدـواتم
ميـعمنممسلالمإصرؼؼقا،مومالمؼوجدمآغذاك،محلبمطوانمرابح،مدوىمثالثةمعـاضؾني،مطدلانمم0937

م.لعدمٌواجفةماظزوبعةؼعيمسؾدماهللم)خؾازمعؾؿدئ(ماآلتقانمعنمعـطؼةمطوظو،مومعلعودم)حالق(مومتو
تودعتماجملؿوسةماألوظبمومأدذبتمم،0937عارسمم00صعـدعامغشأمحزبماظشعبماىزائريمؼبمتارؼخم

مسؿاالمعلؿ ؾني،مومعلؿكدعنيمومسؿاالمؼوعقني.مطانماغطالقماظػرعمدرؼعا،مظؽنماٌـعماظذيمؼضؿـفا
اظرذاوي.مومملممومشعبماىزائريمؼؽؾحمتودعه،موماظؾؼقةمتأتيمسؾقفاماظؿفدؼداتتعرضمظهمحزبماظ

مظوحهمربؿدماظطاػر،مظؽنم ماظؿوعيمسؾدماهللمو معودىمو ؼؾقمميارسماظـشاطماظلقاديمدوىمبوظؽروة
مؼضطرم مو ماظشعبماىزائري. محزب معـع مبعد مأذفر مدؿة مظؾعزظة مؼؿعرضون ماظـالثة ماٌـاضؾني ػؤالء

معودىمظؾف مسؾىمأبقهمفرةبؾؽروة ماإلدارة ماظضغوراتماظيتمعاردؿفا مأعام مإظبمصرغلا محزبم. مصؼد ظؼد
ماظشعبماىزائريمسـصرهماظرئقلي،مظؽـهمبؼيمؼؿؼدممبؾطءمومؼبماظظل.

م ماٌدؼـةو ممبرطز ماألوظب مبعض، مبعضفؿا مسن معلؿؼؾؿان معـظؿؿان مبضاحقةم اغؿشرت ماألخرى و
ماألدؾرلاغس.

طقةماظؼوؼةموماظؿقوالتماٌؿلارسة،محقثمطاغتمأبلطمطاغتماىزائرمآغذاكمتعقشمعرحؾةمعنماير
عنماظػؼراءموماظـازحنيماظذؼنممؼؿؽونماظشعاراتماظورـقةمتوضظماألحادقسمايادةمؼبمذبؿؿعمعؿػؽك،

مشادرواماظؼرىمعـذمصذلةمضصرلةمجدا.
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مبنيمدـواتم مؼعرفمدوىمتطوراتمبطقؽة ماظورينماظذيممل ماظوسي مصإن مػؽذا مم0937و م0942و

ممقعرفمتلارساد ماألدؾرلاغسماظذيممإذعػاجؽا مضاحقة ؼؿقولمتوشلمحزبماظشعبماىزائريمسبو
مؼعرفمسددامطؾرلامعنماٌلؾؿني.

مؼوجدمثالثونمعـاضالمبودطماٌدؼـةم ماظؿقول،مإذ مسؾىمػذا معؼـعا ماٌـاضؾنيمعؤذرا مؼشؽلمسدد و
عؼفى،ممعؼابلمعائة،مؼبماظضاحقة.مومػؽذامؼـظممعـاضؾوماظضاحقة،مهتمضقادةمسؾيمرابوشمصاحب

10تلرؼبمعـاضؾنيمداخلمحرطةمأحؾابمبقانمايرؼة،مومربؿودمذرصان،مدائقمسربةمخقل
ظصاحلم 

ومخباصةماسؿؼالماٌلؤوظنيمم،0945عايم 8حزبماظشعبماىزائري.مظؽنماظؼؿعماظـاجممسنمأحداثم
اللمدـة(ماظذؼنموظدوامومغشأوامباٌدؼـةمالحؿم20ومم07اظلقادقنيمباظضاحقة،مدصعمباظعـاصرماظشابةم)
لمػؤالءماظشؾابمإظبماظػعل،مدونمخوفمعنماظؼؿع،معااٌواضعماألعاعقةمومظعبماألدوارماظرئقلقة.مضدم

،مؼؿؿؽنمدؽانمغقةطؿامأثؾؿوامتوجففمماظواضحمسبوماظعؿلماظػؽري.موماغطالضامعنمػذهماظعـاصرماظشؾا
ةمعدؼـةمؼوغعنمثاماٌدؼـةمعنمإصبادمشبؾؿفمماًاصةمبفم،ماظيتمدؿواجهماألسقانموماٌـؼػنيموموعل

مضاءمإلسدادمإراراتماظـزسةماظورـقةماظشعوبقة.صدؽقؽدةم
م ماألدؾرلاغسمدـة مضاحقة مذظكمؼؿقولمعـاضؾو مإثر مظؾػرعمم0945و مربرطة مو مرئقلقة إظبمسـاصر

ومطذامصراساتماظزعرمبنيمايضرماألصؾقنيممةزبوغقمإذؽالغذاكمإضاعةمآاحملؾي،مممامصبعؾـامغشاػدم
ضاغونممومعـطقماالغؿؿاءمإظبماييمدققلمحقثم لقطرةمسؾىماظلؾطةماحملؾقة،وايضرماىددمألجلماظ

ماألطـرؼةماألعور.
مضقادةم مأزعة مؼبمإثارة معـاضؾيماظضاحقة مإلرادة ماًضوع ماٌدؼـة متلؾبمرصضمعـاضؾيمودط مضد و
مداخلماظػرع،مإذمضاممممـؾوماظضاحقةمبؿفؿقدماالذذلاطاتمسؾىمعلؿواػمموماعؿـعوامسنمتؼدميفامظؾفـة

األعنيماظعاممظؾقزب،مبؽلمعامضبؿؾهمعنمثؼلمععـويمماحملؾقة،مومطانمالمبدمعنمتدخلمحلنيميول
مطؿام ماحملؾي مظؾػرع معباسقة مضقادة مؼب ماٌدؼـة مأحقاء متشركمزبؿؾفمممـؾي مصقغة مإلصباد ودقادي
مطذام مو ماظلقادي ماالظؿزام مؼب متػوضفا مو ماظضاحقة مرجقان مو مظؾقرطة، دققدثماظذلؼقفماظؿدرصبي

دقاديمػاعامدؿوزػهمضقادةمحزبماظشعبماىزائريم-اظشؾابمؼبمػذاماالواه،مهوالمدودقوماشبراط
م.اؼبمهرطاتف

صؾقؽممتفقؽفممظؾػعلماظلقاديمومابؿعادػممسنماظـشاطماالضؿصاديمظؾؿدؼـة،مؼؾديمػؤالءمايضرم
ودةماإلعامماىددمالمعؾاالةمواهمأدغىمبرغاعجمأومأيمغؼاشمدقادي،مطؿامؼؿؾـونمرؤؼةم"أظػقة"م)أيمس

االدؿؼاللماظورين.مومسؾقهمؼذلاءىمشلممعصاظيماياجمعؤدسماظـزسةممأجلمأوماظـيبماٌـؼذ(مظؾؽػاحمعن
هتمضغطمػؤالءماظورـقةماىزائرؼة،مرجلماظلاسةم)عولماظلاسة(،ماٌذطورمؼبمعبقعماظـؾوءات.موم

مأػؿقةمؼبماظؿفـقدماىؿاػرلماٌـاضؾني، ماألدؾابممي.ؼؿقولماًطابماظدؼينماظشؽلماألطـر ومشلذه
توجهماغؿؼاداتمظلؾوطاتمومممارداتماٌـاضؾنيماظورـقنيماظذؼنمساؼشواماألوروبقني،مإالمأنماٌرجعقةم

                                                                                                                                                                 
ؾشرلماإلبراػقؿي،موماظرادؼؽاظقنيمبؼقادةمعنمررفماٌعؿدظنيمبؼقادةمصرحاتمسؾاسموماظشقخماظم0944عارسمم04وؿعمأغشئمؼبمتارؼخمم10

معصاظيماياجمظؾؿطاظؾةمبؿأدقسماظدوظةماىزائرؼة.
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م مظؾؿـاضؾنيماألطـرموربة،مودقؾةموـقدمألذؽالماظوسيم"األظػي" مدؿؿـلمباظـلؾة ماظدؼـقة توزفمو
مظؿدسقممصػوفمايزبماٌؿؿاثلمععماألعة.

 عفة تسووس اجلماهري املستض

ؼؿفذرمتلققسماظطؾؼاتماٌلؿضعػةمعنمجراءماٌؾاذرةمؼبمتطؾققمإجراءاتماالضذلاعماظعام،مممامؼدصعم
ممؼاظدلوظقؿارابا ماظؼارـني ماٌـاجم مو ماٌزارع مسؿال مو مباظعؿلمبااظرثة، ماالظؿقاق مإظب مايضرؼة ظضاحقة

مأصؾحمعنماإلغصافروفماظلقاديمؼبمأثرماظػؽاتماظشعؾقةماظؾلقطةماظلاطـةمباٌدؼـة،مومضؿنمػذهماظظ
ايدؼثمسنمعباػرلمعؿقرطة.مصالماظؼؿعمومالمرباوالتماإلصالحمطانمبإعؽاغفؿامتوضقفمػذاماظلقلم
اىؿاػرليماىارفماظذيممتمتوجقفهمعنمررفمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةماظيتمادؿكؾػتم

محزبماظشعبماىزائري.

 11 الربولوتاروا الرثة الراكدة ناهضةم

م مآغذاك مباظـلاءزؾت ماٌؿاجرة معظاػر مطاغت محقث معػؿوحة معدؼـة متػؿكممدؽقؽدة ماظدسارة و
م مايضريمعؾقؽا ماظػضاء مطان مو مصؽاغتمبباجملؿؿع، ماألحقاء مأعا ماياغاتماظصغرلة، مو ؾقوتماظؼؿار

عذلوطةمظؾعصاباتم)سصابةماظـالثةمسشر،مسصابةماألوراس(ماظيتمطاغتمتػرضمضواسدػامسؾىماظـاس.م
بشؽلمواضحمإالمؼبماجملاالتماشلاعشقةمعـلمطرةماظؼدمممنومتوصؼفممبارزؼماظشعبمموملمؼؽنمناحمأبـاء

مشلذهم مأوال مدقؿوجه ماظدميؼرارقة مايرؼات ماغؿصار ميرطة ماحملؾي ماظػرع مأن مبقد ماٌالطؿة. و
"اظدلوظقؿارؼاماظرثةماظراطدة"مظقػرضمسؾقفامغظاعه،مطؿامدقوجهمغبؾؿهمضدمأوداطمزبؿؾػةمعـلم"اييم

مباووماحملػوز" مػؽذا مو مؼلقطرونمدونمعـازعمسؾىماظؿػوؼضمباظؿشغقل. ماظذؼنمطاغوا ماٌقـاء رمدجفاء
اظػرعمؼبمإسدادم"اجملؿوساتماظصادعة"مسؾىمذؽلمطوعوغدوػاتم"ظؿطفرل"ماٌدؼـة،مومػوماظشيءماظذيم

مسفزتمأومرصضتماظشررةماظؼقاممبه،مظؽنممتؽنماظػرعمعنمهؼقؼهمؼبمزرفمضصرلامجدا.
ممتمإضعافمب مػؽذا مروؼؾةمالطؿلابمو مدرؼعمبعضماظشكصقاتماظيتمضضتمعدة شؽلمسـقفمو

صقتمالمؼؼفر.مصاظعؼوباتماظيتموجفتم"ظؾؼلاة"مبؼقتمدونمعؿابعةمضضائقة،مبلؾبمأنمػؤالءمظزعوام
ماظصؿتمسـدعامواجفؿمماظشررةمباٌعؿدؼنمسؾقفم.

ماظ مبعض مترك محقث معدػشة مهوالت محدثت مظالظملػؾةوضد ماٌؿعػـة مبقؽؿفم ماظؼوم، ؿقاقمعن
مإظبمجادةماظصواب. إنممبايزبمألجلمتؼدؼممخدعاتفمموماٌلاسدةمؼبماظؼضاءمسؾىماظعصاباتموردػا

ماظرثةماظرامسؾىرباربةمتعاريماًؿور،ماظيتمتؾتمعؾاذرةمسؿؾقاتماظؼضاءم دة"،متدسممط"اظدلوظقؿارؼا
ماظؿأثرلماظلقاديميرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةمومتودعمعنمذبالمغشارف مميؽنمماضوة ؛ممما

                                                                                                                                                                 
مم11 ماٌصطؾح مػذه م)أغظرمبغلؿعؿل مبإنؾذلا م"اىقشماظصـاسيماالحؿقاري" مهدثمسن معارطسمسـدعا مظه ماظيتمأسطاػا ـػسماظدالظة

زمعارطسماظدلوظقؿارؼاماظرثةم"اٌضطربة"م)إجراءمعؤضؿون،مسؿالمؼبمعنمعؤظػهماظرأزلال(.مميق 25اظؽؿابماألول،ماٌؾقثماظلابع،ماظػصلم
مزروفمشرلمضاغوغقة،مسارؾونمسنماظعؿلمبصػةمشرلمعؾاذرة(،موماظدلوظقؿارؼاماظرثةم"اٌلؿذلة"ماظيتمؼػرزػاماظعاملماظرؼػيماظراطدمإضؿصادؼا

مظؽنماظـاعيمدميوشراصقا،ممومبنيماظدلوظقؿارؼاماظرثةماظراطدةموماظؾوعؾني.
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"اظشعبمظـا،مآنماألوانمظؿصػقةمحلابـامععمالبليمأحدمضادةماظػرعمباٌدؼـةمرابحمطعوانمعنماظؼولم:م
م.ربطةماظعـف"

إذمؼؾؿققمؼبمذاتماظلـة،معودىمبوظؽروة،مسضوماظؾفـةماٌرطزؼةمظؾقرطةممبدؼـةمدؽقؽدة،محقثم
اظعؿقؼة.مومبطؾقعةمايالمأصؾحمؼضػيمدؼـاعقؽقةمأطدلمسؾىمغشاراتماظػرعمبػضلموربؿهماظلقادقةم

معـقعةمبعقدةم ماظشعؾقةمحصوغا اظعؿلماظلقاديمؼؼاممداخلمذبالمععروفمومغصرل،مصشؽؾتماألحقاء
سنمعراضؾةماظشررة،مومطاغتمطلماٌـادؾات،محػالتماظزصافموماًؿانمصرصامألثؾاتماظـزسةماظورـقةم

م.وماظدسوةمشلامبؼوة

  حماربة أصحاب االمتوازات اجلزائروني
ماظورينمؼبمم ماجملؾس ماغؿكابات ماغطالق معع ماالعؿقازات مذات ماىؿاسات مرباربة مسؿؾقة بدأت
موضعمععماالغؿكاباتماظؾؾدؼةمؼبمم،0946غوصؿدلم ماٌرةمملمؼؽنمبـػسماألػؿقةمعـلمعا ظؽنماظرػانمػذه
م مم0947أطؿوبر مظؾلؽقؽدؼنيماظذؼنمادؿغؾوػا مضدمدخلماظػرعمقنيؾاربةمخصوعفمماحملحملباظـلؾة ،مو

مضامم مأليمخالفمداخؾي، موـؾا مو مراضة، معن مميؽن معا مبؽل مايرؼاتماظدميؼرارقة ماغؿصار حرطة
مفممأثـاءماٌؤمترماحملؾي.قؿعقنيمممـؾباٌشرصونمسؾىماظػرعم

مباظعـفمومباظؿكوؼفماٌوجهمضدماظدلجوازؼنيموماٌوزػنيم جرتمايؿؾةماالغؿكابقةمؼبمجومعؾيء
ومضدممتممبلاسدةمطلمعنمبنمذقخمومحلنيمصكرماظدؼن،مم.اٌلؾؿنيمومعالكماألراضيمؼبماحملاصظة

مضدم مإلحراجماٌـاصلنيمشلم،مو ماٌـادؾة ماظػؼفاء مآراء مو ماألحادؼثماظـؾوؼة مو توزقفماآلؼاتماظؼرآغقة
مأخذتمرروحاتفممثالثمتوجفاتم:م

ماظدسوةمظؾروحماىؿاسقة،م-
 اظعؿلمسؾىمعراضؾةماألخالقم)ايلؾة(،م-
ؾولمخبضوعماظدؼنماإلدالعيمؼ"موماظؿـدؼدمبفممظؿكؾقفممسنماىفادموماظاتفامماظعؾؿاءم"باظـؼاقم-
 ظؾوضع.

ماظـوعمعنماظـؼاش،مظؾؿؾفحم مإظبمػذا مدصعا ماظذؼنمدصعوا ماظعؾؿاء ماٌـؼػونمو ومؼضطرماظدلجوازؼونمو
ـعتمربؼرم"ماظؾوثـقة"مبومطذامإظبموصفماظورـقنيمماباٌؽاغةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةماظيتمؼؿؿؿعونمبف

مباظدراجةم"اظعاعةمعنماظـاس"(.مم)أي
ػلمأدركمػؤالءماظؿغقرلماظذيمعسمعوضفماظطؾؼاتماظشعؾقةم؟مميؽنماالسؿؼادمأغفممملمؼدرطوامذظكم

ؿوجقهماظشؿائممشلممبومم،حؿىمضاعتمذبؿوساتماظؽوعـدومبلؾفممأعامماٌألمباٌؼاػيموماألعاطنماظعؿوعقة
ماٌؿزظػنيمظػرغلا.موموصػفممبـم"طالبمصرغلا"مأومبـم"أصقابماظشؿة"مأي

م"ظؼدمتؾدظتماألحوال،مومسؾقؽممهؿلمذظك"،مػؽذامتؽؾمماياجمسؿارمبالدؽا.
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إظبمم0626ومؼبمخضممذظكمتػوزمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةمحقثمتؿقصلمسؾىمعامبنيم
ممصوتم0606 ماألخرىمذبؿؿعهمم2052عن ماظؼوائم متلؿطع ممل مو مايرطة. تصوؼتمحلبمعذلذقي

ومػؽذامؼؽرسمػذاماالحؿؽامماظشعيبماظذيممتماظؿصدؼقمسؾقهممسؾىمربعمػذهماألصوات.مايصولمدوى
مضوةموممتـقؾقةمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقة.م0936أبرؼلمم26ؼبمتارؼخم

.III عهد اهلومنة 

ماالغؿكاباتم مؼب محؼؼه ماظذي ماظػوز معن مباالدؿػادة مغػوذه مذبال متودقع مسؾى مدؽقؽدة مصرع ؼؼوم
حقثمتوجهمظهماظؼقادةماٌرطزؼةم 0947صبعلمتأثرلهمؼؿأطدمسؾىماٌلؿوىماظورينمدـةماحملؾقة،مممام

روش،مطوظو،مومضلـقطقـةمعـاضال(مظؿؼدؼممؼدماٌلاسدةمظػروعمايم222غداءمبإردالموصودمسـهم)حواظيم
وماألوراسمؼبماظؿقضرلمظالغؿكاباتماحملؾقة،مظؽنمتغؾغلمايرطةمداخلماألوداطماظشعؾقةمملمؼؽنمضدم

ادؿؿاظةمصالحيماظضواحي،مومغقلماظؿقاظفمععماٌـظؿاتماًارجةمسنماظػرعممىؿؿلمبعد.مطانمسؾأط
 دائرةمغػوذهمأومإغشاءمعـظؿاتمجدؼدة،مإخل.

 االستوالء على النقابة 
م مدـة مصرعمدؽقؽدة مذؼبمأحلنمم0944ؼؾاذر مو مإظبمخدعاتمضاصمربؿد اظعؿلماظـؼابيمباظؾفوء

متوضف 13وبعد
مؼلؿأغ  مععقـا، مزعـا مدام مجوؼؾقة معع ماظعؿل مػذا ماظذيم0952فماظػرع ماظؿارؼخ مػو مو ،

مايرؼاتماظدميؼرارقة،مممام ماغؿصار ماظعلؽريماظلريماظؿابعميرطة مذؾه ؼصادفمإطؿشافماظؿـظقم
مؼدصعمبزسؿاءمايرطةمإظبمحؾهمومباظؿاظيمتلرؼحماظعدؼدمعنماظـشطاءماٌـؿؿنيمظؾؿـظقم.

ماٌـاض مإضـاع معلأظة ماظؾتمؼب معن مبد مال مطان متلدؼدمو مو ماظـؼابة مؼب مباالشبراط ماظلؽقؽدؼني ؾني
ظؾؿؿؽنمعنماٌشارطةمؼبماٌؤمتراتماحملؾقةموماظورـقة.مومضدمظزممػذاماألعرماظػرعمدـؿنيمعنممتاالذذلاطا

اظعؿلمىعلمصرعماظؽوغػقدؼراظقةماظعاعةمظؾعؿلم"تابعا"مظهمومباظؿاظيماظؼضاءمسؾىمرجقانمطػةمايزبم
ماظشقوسيمداخلمػذهماظـؼابة.

 تنظوم الربولوتاروا الرثه 
م مدـة ماظعؿلم0953متمإغشاء ماظعارؾنيمسن م14ىـة م. مضام مضد مبإعو مرؼلاغومحؿظاػرون ؿاللمزبدلة

طرؼػومهتمضغطماظـؼاباتموعلؿشاريم–ممامدصعمبرئقسماظؾؾدؼةمبنمطقثم،مخاللمإحدىماٌظاػرات
إصبادمحؾولمعـادؾة،محقثممدؼنمبفقؽةماظؾؾدؼةممبقاوظةاجحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةماٌؿو

رلامباظؾؾدؼةمظإلذرافمسؾىماٌلاسداتماظيتمجؼوزفمأحدمممـؾيماظعارؾنيمسنماظعؿلمالؼػةمربؿد،مأ
مسؾىماظعؿلمطلمأدؾوسنيمؼبماظورذاتماظيتمصؿقتمشلذهم متعاضبمأصرادػا مظؿـظقم ماظػؽةمو تؼدممشلذه

ماظغاؼة.
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م(،8.3.0972إدؿفوابمضاصمربؿدماٌدسومحـاذيم) 
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متؿؽونمػذهماظؾفـةمعنمبودخـهمغبقدمومذرؼفمبوضوديماٌدسومبؾعقاديمومسزوزمؼودف. 
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 تنظوم الفالحني 
مع معـعطػا ماظعؿل مػذا مباظـشاؿعػؼأخذ ما مدـة مايقوؼة مو ماٌعروفم0952ط مشربيمربؿد، مبؼقادة ،

ومػومأحدماٌلؿكدعنيمباإلدارةموماٌـؿلبمٌـطؼةمرؿاظوس.مطانماظعؿلماظـؼابي،ممبادممذعؾانماظدلي،
ضؾلمذظك،معوجفامسبوماٌدؼـة،محقثمطانمؼطؾبمعنمصالحيماظـاحقةمباجمليءمإظقفامظؾؿشارطةمؼبم

ماظـضالماظـؼابي.
مإظب ماإلذارة مودر ماجملال،و مػذا مؼب ماظلؾطاتماحملؾقة مو ماألسقان معواجفة مصعلممػيممأن عن

مسقلىمبنمضرلمم مومندمعنمبنيمػؤالء ماظعلؽريمظؾقرطة. مذؾه ماظيتمطاغتمتـؿؿيمظؾؿـظقم اظعـاصر
مأحدمعلؿكدعيممبقطةمبـزؼن.م-مئق،مومزروق،داحبار،مومذرؼممإبراػقمم

اظصددمؼؼدممزروقممػذامزارعماظؽوظوغقاظقة.مومؼبؼعؿؿدماظػعلماظـؼابيمسؾىموـقدمسؿالماظػالحةمباٌ
ضائالم:م"ظؼدمضؿـامبإدعاجماألخوةمبوساصقةمعنمعـطؼةمبينمبشرل،مومضدمأزفرمػؤالءمإعؽاغقةمم15ذفادته

اصطدعـاممبعارضهمأػلممطؿامؼبماظؼرى.بشؽلمسظقممسؾىمبلطمغػوذغاممومطذامطؾرلةمؼبماظعؿلماظلقادي
ما محؿى مو ماظؽؾار ماظػالحني مو مبؼراظزواؼا مميؾؽو ماظذي مأرضمتظػالحنيماظصغار مضطعة مثالثمو مأو ني

سـدعامأدرطتمسزظؿفامم0953 - 0952صغرلة.مظؽنمػذهماظػؽةماظصغرلةمتؿقولمجدؼامععـامؼبمسبومدـيتم
ومضدمترطتماٌـارقماظصعؾةمظؾؽشاصةماإلدالعقةماىزائرؼةمظؿؿغؾغلمصقفامم".نمأشؾؾقةمعباػرلماظشعبس

عـالمذظكمعـفمماظعاظقةماظذيممتماظؿوشلمإظقهمسنمررؼقماظؽشاصةماظيتممبوادطةمصروسفام"اظراذدة"مو
وؿعمؼبمصرسفام"اظراذد"مظوحدهمحواظيمعائةمصرد،مباإلضاصةمإظبماظـواديماظرؼاضقةم)اظودادماظرؼاضيم

مظػؾقؾػقل(.

 تنظوم النساء
قكمظودقاغي.معبقؾةمرفراويمراظؾةمؼبماظلـةماظـفائقةمبـاغوؼةمدوعقـم0950ؾػتمبفذهماٌفؿةمدـةمُط

ماظـلاءم معشؽؾة محول ماظلقادي ماظـشاط ماألدؾرلاغسمحقثمترطز مبضاحقة ماظؿـظقم مػذا متورقد مبدأ و
مأؼضا.مػاتمعنمررفمأزواجفنمومحولمعلأظةممتدرسماظؾـاتاٌعـّ

ماظعؿل مدـةممػقؿـتمومبػضلمػذا متؿؾعفامم0954عدؼـةمدؽقؽدة مسؾىمطاعلماٌؼارعة،مإذ دقادقا
مايدائ مبينمبشرلمو مرعضان(عؾاذرة م)عبال مذارل مودان مضلطوغػقلممق معزرؼشمو مسنيمشرابمو و

م)صاحلمبوذعور(،مإخل.
صارمصرعمعدؼـةمدؽقؽدةماظؿـظقمماألطـرمغػوذامإظبمجاغبمطلمعنمصروعماىزائرماظعاصؿةموماظؾؾقدةم

مبـالثموعغـقة، ماٌذطور معـاضؾيماظػرع مسدد مدؽقؽدةمم،آالفمعـاضلمةحقثمضدر مأظػانممبدؼـة عـفم
موحدػا.ظ

                                                                                                                                                                 
15
 .ذفادةمزروقمأحلن 



محممد حربي

م22 

IV .التالعب السواسي باألزمة 

ماظيتم ماظلقادي ماإلدعاج مادذلاتقفقة مأن ماالسؿؼاد مطاغتمغاجقةمماسؿؿدتميؽن مدؽقؽدة مبدؼـة
اخؿالطماٌصاحلمومشؿوضفامداخلماظؽؿؾةماظورـقةم،ممايؿاسماظـوريمناحامطؾرلا،مومبدلمأنمؼعقق

ماالج مايرطقة مخطورة متػاضم مأعام مظؽن مبؼوة، مؼغدؼاغه مطاغا متؿوصإغفؿا ماظيت متؿعاضبماؿؿاسقة مو ظب
متدرصبقا،متؿؽـفماظضغوراتموماٌطاظبمسؾىمايزب.

 حدود التالعب
ماظطؾقعيمؼبمصؼدانمثؼةمأصقابماالعؿقازمومشبؾفممؼبمعؽاغؿفمم ودمضوةماظـزسةماظورـقةماعؿدادػا

تعدلمػذهمومبنيمزسؿاءماظػرعماحملؾقني،مومممشرلمعؿقـةمبقـفماظلقادقة،مممامؼدصعمإظبمإضاعةمسالضاتم
اظعالضاتمسنمررؼقمضـاةماٌـؿكؾنيمباجملؾسماظؾؾدي.مومؼؼؾلمبعضماظدلجوازؼنيمومعـفمماياجمسؿارم

ؿدردةمظؾؾفـةمعلاغدةمضقاؼاماظؼؿعمومبدسممعاديمظبالدؽامومطذظكمبعضماٌلؿكدعنيممبلاسدةمخػقةم
دىمطلمعنمايرة.مومذؽؾتمرشؾةمضؿانمغباؼةماظػؽاتماظيتمحوربتمباألعسمعنمررصفم،مػاجسمظ

ماظعنيم مغبر مأغبد مو معؼاػي، مربؿدمعبعيمعاظؽي مسؾيمرابوشمو مو مايؾقب، مبائع مضروج علعود
صاحبمدطانمحالضة.مومضدمأسؿدلمػؤالءمأنمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةمؼبمحاجةمإظبمعؤازرةم

مطؿا ماظـؼاؼبمألغصارػا. مظؾؿعوؼضمسنماظضعفماالجؿؿاسيمو مطلمطانمضرورؼة مصببمععمذظكمإرضاء
مأػؾيم مغظام مسن ماٌلؾق مباإلسالن مطػقؾة مممارداته متأررلمايزبمو موزقػة مأن مؼعؿدلون ماظذؼن أوظؽك

صببمأنمؼؿقاذىمإداغةم،مإظزاعي،مومأنمحلماظؿـاضضمبنيماظؿقدؼثموماظطؾقعةماظػالحقةمظألػاظي
مايدؼدؼةمم،ايداثة ماظلؽك مسؿال مو ماظدلؼد معلؿكدعي مأؼضا مدبص ماٌؼؿضقات مػذه صارت
اهاداتمعفـقةمضؾقؾةمماظيتمادؿوظتمسؾقفاتماظذؼنمصؼدوامضقادةماالهادماحملؾيمظؾـؼاباتمواٌلؿشػقا

مظؿلقرلمعصاحلمساملماظعؿال،مو اظراشؾةمؼبماظؿعاونمععماظورـقنيممظؽنماظؿفربةمومشرلمعلؿعدةمجدؼا
م".اآلخرؼناظؿفربةمبعدممظؾؿقاصظةمسؾىماظلرلمايلنمظؾـؼابات،مظؽنمدونم"اظذلؼثمؼبماطؿشاف

مبق مأن مماػؿؿامد محرطة مطانمماغؿصارصرع ماظـؼابقة مباظؼضاؼا مدؽقؽدة مٌدؼـة ايرؼاتماظدميؼرارقة
ماظوضعمضائال مػذا مضاصمربؿد مؼذطر ماظصدد مؼبمػذا مو مظؽيمم:ضعقػا، مدائؿا ماظؿـازع معن مبد "طانمال

متلفلمػذهماظؼضاؼامضؿنمجدولماألسؿال،مومععمذظكمطاغتمتردمؼبمخامتؿه".
ععم"اظشؽاطني"مومحؿىمماتصاالتاظذيمؼؿفؾىمؼبمذؽلمماالعؿقازاتحؾةمإنماظؿوجهمسبوماظزعرمصا

ععماألوروبقنيمطانمؼزسجمبؼوةمايضرماىددموماظدلوظقؿقارؼاماظرثة،مومسؿالماظػالحةموماٌـاجمماظذؼنم
صػيمم.ؼن،مومتشفدمبعضماظوضائعمسنمغزسؿفمماظؼوؼةمؼبماظـضالموماٌشاطلةرلتؾفػامومػفوعقةمطؾماأبدو
آالفماٌؿظاػرؼنمم0952أطؿوبرمم25مؼدوممإضرابمسؿالماٌـاجممذفرامطاعال،مطؿامضبؿجمؼبم،0950دـةم
م مماسؿؼالضد مضروج موعلعود ماظؾؾدي. مباجملؾس ماٌلؿشارؼن مأحدم أحد معؼؿل مذظك مغؿقفة طاغت

اٌؿظاػرؼنمدعدمجابماهلل،مومإصابةماظعدؼدمعـفممجبراحمعؿػاوتةماًطورة،مطؿامؼؼدممعـفممػبلةم
صرغك.مم025.222حقثمُحؽممسؾقفممعباسقامخبؿسمدـواتمحلؾامومبغراعةمعاظقةمتؼدرممأعامماحملاطم
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،م0954وأعاممػذاماظؿعلفمهؿجماظؼاسدةمومتطاظبمباظرد،مظؽنماظؼقادةممتارلمومتذلدد،مصقؾاذرمدـةم
مسؿالماظػالحةمإضرابامسنماظعؿلمؼبمعودممضطفماظعـب،مومؼدوممػذاماإلضرابمأطـرمعنمذفر.م

،مواالضطراباتماٌلؿؿرةماظيتمضبدثفاماظعارؾونمسنماالجؿؿاسقةتودعماظـضاالتممطبؾقمتصاسدموو
مادؿدستماظشررةمأحدمااظعؿلماظذؼنمؼذلددونمسؾىماٌؼاػيمبؽـرةمومؼـظؿونماٌظاػراتم ظدورؼةمطؾؿا

موضدموـبماظػرعم مإعفالماٌلؤوظني. مؼضاسفمعنمخطورتهمتلوؼفمو معؿوترا اظؾاسةماٌؿفوظني،مجوا
مآغذاكسضوؼنمبه.موُأسؿدلممسنماظعؿلمنبؼدرمأضلمومخباصةمٌامأصؾحمسارالماالضطراباحملؾيمػذهم
مضاح مقزسؿاء ماظذؼن ماألدؾرلاغس، مماطاغوة ماظـضاالت، مرؾقعة مؼب ماظعؿلمولعباألعس مؼعقؼون صني

مظدىماظلؾطات،موأعامم ماظؼصدؼرؼةمظؾعصقانمطابودا مأصؾحمادؿعدادمدؽانماألحقاء اظلقادي.مومػؽذا
ماظوضعماٌ شقونمباٌواجفاتماٌؿعددةمععماظشررةموماظؿفؿعاتماظشعؾقة،مأصقبمرئقسماظؾؾدؼةمػذا

.موضدمعـؾتمػذهماألحداثم17ايرؼاتماظدميؼرارقةماغؿصاربذسرمطؾرل،مممامدصعهمظؾؿطاظؾةمحبلمحرطةم
عاومبؽقـقامظدىمسؿالمم–أؼضا،مطابودامباظـلؾةمظؾؿلؤوظنيماظورـقنيموماحملؾقني.مإذمأثارممتردماٌاوم

مجدالموادعاا متلاؤالتمو ماظؽوظوغقاظقة معـا"ٌزارع مثورؼة مأطـر م"ػلمػم مصؾتمم. مطؿا تلاءلماظؾعض.
ماٌغربماألضصىمؼبم مبؿوغسمو ماظذيمأدىمإظبمصراعمماالواهاألوضاعماٌضطربة مظعلماظشيء غػله،مو

مضاألجـقةمطانمدؾؾهمتػا مماىؿاػرليماظذيمواجهمتوجفنيمدقادقنيمؼؿعاؼشانمسؾىماظرشماالدؿقاءم
م مداخلمماخؿالفعن ماٌلؤوظقة مسؾى ماإلرارات متعاضب مأصؾح مأن مذظك مغؿقفة موطاغت رؿوحاتفؿا.

ماألخرلمإظبمعلؿكدم،موصارموضعماٌعاؼرلمؼبم اإلراراتمعلأظةمماخؿقارايزبمدرؼعا،مومهولمػذا
مظدىمعـاضؾيماظؼاسدةمواهمممارداتماظؼادة.مماالرتقابعطروحةمظدىماىؿقع،محبؽممزفورمغوعمعنم

ظؾؿـدؼدمباظؾفـةماٌرطزؼة،مسرفماظػرعمماٌـاضؾنيم0954يماياجمؼبمذفرمعارسمظعصامىدسماومٌ
أطؿوبر،مأيمأؼاممضالئلمم08احملؾيمظؾقزبماغشؼاضامرؾعهمجومعنماٌؿارداتماظعـقػةمملمتـؿهمإالمؼبم

مضؾلمثورةماظػاتحمعنمغوصؿدل.

 التصدع
إظبمذفرمجوؼؾقةمسؾىموضعماظصدعة،مساشمعـاضؾوماظػرعماحملؾيمٌدؼـةمدؽقؽدةمعنمذفرمعارسم

سنماجملاػرةمماالعؿـاعالصاتماظؼائؿةمسؾىمعلؿوىمضؿةمايزب،موظؽنماًظؽلمعـفمموجفةمغظرمسنم
بذظكمسللماىؿقع،موطأنمطلمعباسةمطاغتمتـؿظرمأنمتعؾنماىؿاسةماألخرىمسنمعواضػفا.مصؿقولم

ما ماظـشطاء مأخذ محقث ماظشعؾقة ماألحقاء مإظب ماظلقادي ماظعؿل مذبؿوساتمبعدئذ م)ضدعاء ٌؿؿردون
ماظؽوعـدو،موأغصارماظعؿلماٌلؾح(متدرصبقامؼبماظؿػوقمسؾىماٌـؿفنيماحملؾقني.
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غظمممومٌاورشبماظزسؿاءماحملؾقونمؼبمضقادةمععادؼةمٌصاظي،مظؽنمملمؼؽشػوامسنمغواؼاػممألحد،م
سؾىماظرشممعنممملمؼؾعثمصرعمعدؼـةمدؽقؽدةمممـؾنيمسـه.موم،(Hornu)اٌصاظقونمعؤمترػممبفورغيم

ععمأغبدمعزشـة،مأحدمرصؼاءمماتصالذظكمطانمسضوانمعنماظؼلؿةمسزوزمؼودفمومرابحمجػال،مسؾىم
معصاظي.

مبؾادرةمتـظقممغدوةمورـقةممتفقدامظؾؿؤمتر،مصؿؿؽنمم0954ضاعتماظؾفـةماٌرطزؼةمؼبمذفرمجوؼؾقةم
م ماإلدؾرلاغسمعن محي متصماغؿكابزسؿاء معـاصلقفم ماٌػضؾنيمبلؾبمأن مإذمعرذققفم مبغؾاوة، رصوا

م.09رذقوامسـاصرمواضعةمهتمرائؾةماظعؼوباتماظؿأدؼؾقة
ومزفرمأنماٌشاطلمايؼقؼقةمدؿأتيمالحؼامومخباصةمٌاموبخمعوظودمدعود،مأثـاءماظـؼاش،ماظذؼنم

،موظنمؼؽونمظـامايقمأبدامعامدعـامواؿغؿكؾ"أغؿمماألضؾقةموظؽنمأضائالم:مماالغؿكابفممايظمؼبمعػأد
م.ؼؿؽؾؿون"ممالمتذلطوػ"ادؿػقؼوا،مثممتوجهمظؾقضورمصارخامون"،مغذلطؽممتؿؽؾؿ

م ماظؽالم، مػذا ماظزسؿاءممصاااسذلمحقـذاكوبدا مأوت مذفر مؼب مأسؾن مٌا مظؽن ماشلزمية؛ مو باظعفز
م ماظذؼن مماضطرتفماحملؾقون ماظؿـظقممماغعؼادزروف متعرض ماٌرطزؼة، مظؾفـة متػضقؾفم مسن اٌؤمتر،

مظؾؿػؽك.
ماظ مذظكمهاظفمؼضم مإثر ماٌـاجممغشأ مو ماظؽوظوغقاظقة مباٌزارع مسؿالماظػالحة ماظعؿلمو عارؾنيمسن
مع مو ماظعاصقة مو مطلمعنمجػال مباظػالحة،مـؼؼوُدُه ماظذيمؼشؿغل مغباديمطروعة مو مظدىمربام لؿكدم

مصؿؾعفمماظؿـظقممبؽلمعامميؾكمعنمعـاضؾنيمتؼرؼؾا.
م0947موجفتمدـةمغػلفاماظيتماالتفاعاتسؾىماظشارع،مومتدلزمعنمجدؼدممذدقلؿقوظؽنماظعـفم

احملؾقني.مومػؽذامؼؿممتؽرؼسماألحقاءماظيتمؼؼطنممباٌـؿكؾنيورـقنيمععؿدظني،مظؿؾصقمػذهماٌرةمإظبم
بفامايضرماىددمصضاءاتمؼؿشؽلمصقفاماظـػوذموماظؿأثرلمسؾىماٌدؼـة،مومػذامذيءمملمؼؽنمععروصامعنم

م دةمصدىمظؾؿقوالتماظطارئةمسؾىممبدؼـةمدؽقؽماالجؿؿاسقةضؾل.مومصارتماظدغقاعقؽقةماظلقادقةمو
أنماظلؽانمالمميؾؽونمرصقدامموباسؿؾاراحملؾيمومسؾىماىفةمبشؽلمسام.مماالجؿؿاسيعلؿوىماظؿوازنم

مضقمم متشؽقل معن مؼؿؿؽـوا ممل مصإغفم ماٌلؿؿرة، ماظـزوحاتماظداخؾقة محبؽم مو مايضرؼة مباظؿؼاظقد شـقا
مت مإذ معـفا. ماسبدروا ماظيت ماظرؼػقة مبقؽؿفم مضقم مسن مإرتػعتمعلؿؼؾة ماظيت ماجملؿوسات متؾين لؾب

ظؾؼقمماظؾؾرلاظقةمؼبمردودمصعلمتـؾذمػذهماٌؿاردات.مطؿامسارضمعـاصروماألخالقماىؿاسقة،مماجؿؿاسقا
اٌـؿؿونمظؾػؽاتماظشعؾقةماظؾلقطةمواظدلوظقؿارؼاماظرثة،مإخل،معؤؼديماألخالقماظػردؼة،مووصؼوامؼبمذظك،م

متقفقةمتؿؿقزمباجملابفة.سبومإدذلاماالجؿؿاسقةطؿاموجفوامايرطةم
ومتأطدمتػوقمػؤالءمبؼوةمبعدماالغػؿاحماظلقاديماظذيمراصقمومغؿجمسنمثورةماظػاتحمعنمغوصؿدلماظيتم

اظيتمغظؿتممالجؿؿاسقةاايرؼاتماظدميؼرارقة،مومتلؾؾتماظزعرمماغؿصارحرطةمماغشؼاقحدثمؼبمزلم
،مغؼلمضلممعـفممإظبم0955وانمعنمذفرمجم07فم،محقثممّتمؼبمئؼبمإؼذاءمزسؿاماالجؿؿاسقةايرطةم

ماظؿقؼوا ماظؾاضونمصؼد مبػرغلامربؿشداتماإلؼواء،مأعا مػفوم مإراراتمم0955أوتمم22،مبعد وأصؾقوا
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ماظورين، ماظؿقرؼر مؼبمجؾفة معـفاممسؾقا ماىدؼدة مايضرؼة ماظطؾؼاتماٌلؿضعػة مأعؿؾكمأبـاء مػؽذا و
أولمذبؿوسةماغضؿتمىؾفةماظؿقرؼرممواظرؼػقةمعـذمذظكماينيماظلقطرةمسؾىماٌدؼـةماظيتمتؽوغتمبفا

مغوصؿدلمم03اظورينمؼبم مايرؼاتماظدميؼرارقةماألربعةم0954عنمذفر مصرعمحرطةماغؿصار مأسضاء مأعا .
معنم مذكصني مدوى مععفم مؼدرجوا ممل مصإغفم مباىؾال، ماظشعؾقة مظؾؿؼاوعة ماغضؿوا ماظذؼن واظلؾعون

ماظطؾؼاتماظـرؼةمؼبماجملؿؿع.م

 داود  حممد ترمجة


