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الوصنوة الشعبووة مبدونة سكوكدة

*

ربؿدمحربي م
**

م

إنمػذهماظدرادةمظقلتموصػامٌوضوع مؼؿعؾقمبؿارؼخ محضريمؼلؿعرضماظظواػرم
اظيتمتطؾعمعدؼـةمغشأتمععماظؽوظوغقاظقة،مظؽنمػيمسؾارةمسنمعؾقثمضدممدـةم
 1986محول مايرطة ماظلقادقة مظؾطؾؼات ماٌلؿضعػة ،مو ماظذي مدقلؾط ماألضواءم
الحؼا مسؾى ما ظـؿو ماظلارع مظؾقرطة ماإلدالعقة ،مو مسؾى ماألدؾوب ماظذي متورػه مؼبم
اظؿفـقدموماظعؿلماظلقادقني .م

 .Iمعطوات عامة :

ظؼد مأدفؿت ماظعدؼد معن ماظعواعل مؼب متوجقه مسؿؾقة متؽوؼن محرطة ماظطؾؼاتم
اٌلؿضعػة ،مإذ مأن ماظطؾؼة ماظوحقدة ماظيت مادؿطاست مأن متؿؾؾور مػي ماظطؾؼةم
اظدلجوازؼةمذاتماألصولماألوروبقة،مؼبمشقابموجودمضوىماجؿؿاسقةمؼبماجملؿؿعم
اٌلؾممضادرةمسؾىماظؿػاوضمععمػذهماظطؾؼة .م
طانمػـاك،مبطؾقعةمايال،مبرجوازؼونمعلؾؿون ،مظؽنمسددػممطانمربصورام
جدا محقث مال متلؿدسي ماياجة مإظب مهر مٌعرصة مسددػم ،مإذ مؼؽػي مإحصاء معنم
ميؾؽون مصقال مو مدقارة مصكؿة مظؿقدؼد معؽاغؿفم ماالجؿؿاسقة  .مإغفم مدور ماألصولم
* -عؼال معأخوذ معن مطؿاب م"اىزائر و معصرلػا" :معؤعـون مأم معوارـون" معـشورات
Alger 1994ص.ص .046-031
** -عؤرخمومباحثمجزائري م
-1م ومميؽنمذطرمسائالتمبوظؽروة،مباالدؽا،مبنمطزة،مظوطقل،مبؾؾلرل،مبوشابة،مضرؼن،مبوشؾقطة،مبدداي،م
طـؿوش،مباشؾول،مغبودة،مصالق،محراؼق،مطرباري،دوطاظي،مغباغي .م
Medias associés
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اظعاعقة ماظؼرؼؾة ماظعفد ،مو مأعقون مؼب مبعض ماياالت ،متوصؾوا مإظب مػذه ماظوضعقةم
بػضلمذبفوداتفمماًاصة،مومارتؼوامؼبماظلؾمماالجؿؿاسيمحبؽمماظعالضاتماظيتم
أضاعوػامععمأربابماظؼطاعماظػالحيم–ماٌصدّر .م
أعا معلارػم ماالجؿؿاسي ،مصإغه مععروف مظدى ماىؿقع ،محقث متؤوّل مأبلطم
هرطاتفممسؾىماٌلؿوىماظلقاديمضؿنماٌصؾقةماآلغقة .م
طؿامسرصت،ػذهماظػؽةماالجؿؿاسقة،مبشؽلمدائم،ممنوّامادؿؾداظقامداخؾقامؼشؿؿلم
سؾىمناحاتمشرلمعؿوضعةمومإصالداتمعدوؼة .م
ظؼدماحؿؾتمسائؾةمبوظؽروةمؼبماظـالثقـقاتمضؿةماظلؾم،مظؽـفامرؿلت ماجؿؿاسقام
ؼبماألربعقـقاتمعنمررفمسائؾيت مباالدؽامومبنمطزة،ماظؾؿنيمدؿؿفاوزػؿامصقؿامبعدم
سائؾةمضرؼن .م
و مػؽذا محاوظت مطل مسائؾة متورقد مثروتفا مباالدؿـؿار مؼب ماظعؼار مو مذراءم
األراضي ،مومباظؾقثمسنمايؿاةمعنمبنيماظؽؾوظونمومداخلماإلدارةماظؽوظوغقاظقة .م
ذؽلمزفورماظـكؾةممبدؼـةمدؽقؽدةمزاػرةمعؿأخرة،مإذمملمتعرفماٌدؼـةمدـةم
1914م أؼةمعدردةمأػؾقة،مبقـؿامطاغتمضؾقؾةمبينمؼينممبـطؼةماظؼؾائلممتؾكماظعدؼدم
عنماٌدارس،مومسؾقهمطاغتماظذلضقةماالجؿؿاسقةمسنمررؼقماٌدردةمضعقػة،مػذام
باإلضاصةمإظبمأنماظدرادةمسؾىماٌدىماظطوؼلمملمتؽنمؼبمعؿـاولماظطؾؼاتماظشعؾقةم
اظؽادحةموماظػؼرلة .م
صػيمدـةم ،1953موجدمباٌدؼـةمػبلةمأرؾاء ،مومرؾقبمأدـان،ومرباعان ،م
وأدؿاذانمظؾغةماظعربقة ،مومعذلعبانمضضائقان ،مومحاعلمظشفادةماٌدردةماظعؾقام
ظؾؿفارة ومبعضماٌدردنيماظؼالئل .م
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7

 -2مطانمباالدؽامعاظؽامألراضيمبؼادؿوغػقل،مومبددايمومحراؼقمباظعروش،مومبوظؽروةمومطـؿوشمومبؾلقرلم
مبدؼـةمروبرلصقل،مإخل .م
 -3ماظدطؿورمزؼدي،مزبؿصمؼبمأعراضماظؼؾب،معنمعدؼـةمجباؼة،موماظدطؿورمظزرقمعنمايروشمزبؿصمؼبم
أعراض ماظعقون مو مثالثة مؼب ماظطب ماظعام ،ماظدطؿوران مؼوراس مرذقد مو مؼودف مضلوس معن مطوظو ،مو ماظدطؿورم
اًاظديمعنمعدؼـةمتؾلة .م
-4ماألدؿاذمصؿويمعنمطوظوموماألدؿاذمغصارمسؿور م
-5مربؿدمضاريمومعلقخمبشرلمعنمطوظو م
-6محلاغيمسؾدماظرغبانمعنمضاٌةمومسقاديمصاحل م
-7موؼـؿانمعنماٌقزاب م
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ومبادؿــاءماظدطؿورمؼوراس،موماألدؿاذانمغاصرمومصاحلمسقادي،مطاغتمعدؼـةم
دؽقؽدة متلؿؼؾل مشبؾفا معن ماٌـطؼة ،محقث ممل مؼؽن مػـاك مدوى مدؿة معلؾؿنيم
عـؿلؾنيمٌدؼـةمدؽقؽدةمؼؿابعونمدراداتمسؾقا
ومعامسدامبعضماإلدـؿـاءات،مصإنمجلمػؤالءماٌـؼػنيمضدمابؿعدوامسنممماردةم
اظلقادة ،مو مضد متوجه ماألطـر ماسؿداال معـفم مبأغظارػم مسبو ماإلدارة مو مرشؾوا مؼبم
االغدعاجم(اظدطؿورمطلوس) .م
أعا ماألطـر مجرأة معـفم مصؼد ماجؿذبفم محزب مصرحات مسؾاس م(ضاري مو معلقخ،مممم
ومؼبمبعضماظػذلاتماًاظدي) .م
أعا مععؾؿو ماظؽؿاتقب ماظؼرآغقة ،معدردو ماٌدارس مايرة  ،مو متالعقذ مإسدادؼةم
دوعقـقكمظودقاغي،مصؼدمصؿـؿفمماظشعاراتماظورـقة .م
ومملمؼؽنمساملماظشغل،ماٌـؼلممسؾىماٌلؿوىماظعرضي،موماٌـضويمهتمظواءم
غؼابات ماظؽوغػقدؼراظقة ماظعاعة مظؾشغل مواٌؿأثر مؼب متأررله مباظشقوسقة ماظؽوظوغقاظقة،م
ميؾكماالسذلافمبهمضائدامظؾطؾؼاتماظشعؾقة .م
اسؿؼدتماالهاداتماٌفـقةم(اٌلؿكدعونمؼبماظلؽكمايدؼدؼة،موماٌلؿكدعونم
ؼب ماٌلؿشػقات مو معوزػو ماظدلؼد) ماظيت ماغغؿلت مؼب ماظودط ماألوروبي مباظؿطورم
اظؿدرصبيمومأضاعتمسالضاتمممؿازةمداخلمربقطماظؾقضماظصغار.مومطانمضائدمػذهم
االهادات ،مايؾقب ماظؿقفاغي ،مأحد ماٌلؿكدعني مؼب مرالء ماظعؿارات ماٌـؿلبم
ٌدؼـةمدوف.
أعاماالهاداتماٌفـقةمحقثماظعؿلمميؾكمشاظؾامرابعامعؤضؿام– مسؿالماٌواغئ،ممم
ومسؿالمعصاغعماٌعؾؾات،ماظعؿالماظقوعقون،مجاععوماظـؿارماظؾاطورؼةم– مظؽنمأؼضام
سؿال ماظؾؾدؼات مو ماٌـاجم ،مصؼد مبؼي مػؤالء معؾؿعدؼن مسن مايرطة ماظشقوسقة،م
صاظؾـلؾةمظؾعؿال،مصإنماييموماٌؼفىمميؾؽانمأػؿقةمأطدلمعنمأعاطنماظعؿل .م

-8مػم:مسؾادةمغبودي،مبوذوطةمبؾؼادم،مغبرمضراوةمسؾدمايؿقد،مبددايمذرؼف،مأرؾاءماٌرحؾةماظؼادعة،م
عبقؾةمرفراويم(ضابؾة)مومبوحوؼؿهم(دراداتمؼبمسؾمماظـػس) .م
-9م وجدممبدؼـةمدؽقؽدةمعدردؿانمحرتان،ماألوظبمأدلفاماظعؾؿاءمومأذرفمسؾىمتلقرلػاماظشقخماظغادرلي،م
ممـلمالحقمظؾقؽوعةماٌؤضؿةمبلورؼامثممدػرلمباظعربقةماظلعودؼة،موماظـاغقةمصؿقؿفا محرطةماغؿصارمايرؼاتم
اظدميؼرارقةمومأذرفمسؾىمتلقرلػامدقدمدعقدمومسؾيمطاؼب،مسؼقدمالحقمومضائدموالؼةماظشؿال-اظؼلـطقين .م
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ومتؾكماظطؾؼاتماظشعؾقةماظؼارـةمباٌدؼـةموماٌؿؿـؾةمؼبمسؿالماظؼطاعماًاص،مم
وماظعؿالماٌلؿؼؾنيمؼبماظـشاراتماظؿفارؼةمومايرصقة،مضاسدةماجؿؿاسقةموادعة،م
أيمأطـرمعنمربعمدؽانماٌدنماٌؽدؼن .م
تلؿؿد ماظرادؼؽاظقةماظلقادقةمضوتفا ،مومعباساتفامعنمػذهماظطؾؼاتماظشعؾقة،م
سدلػامومسدلماظعؿالماٌؤضؿنيمتؼامماظعالضةمععماظدلوظقؿارؼاماظرثة .م
إن ماظـؿو ماظدميغراؼب مو ماظـزوحات ماظداخؾقة ممبدؼـة مدؽقؽدة مؼلؿح مباظؿعدادم
اظؿاظيم:مدـةم،1886م547معلؾؿامسؾىمذبؿوعم128866مداطـا،مومؼبماظـالثقـقاتم
ظـام038066معلؾؿامعؼابلم038173مأوروبقا،مومؼبمتارؼخمأولمغوصؿدلم،1954مسـدغام
41422معلؾؿامعؼابلم .328322م
طؿا مميؽن ماإلذارةمإظبمأنماظـؿوماظلرؼعمظؾلؽنماشلشمومإضصاءمسددمػام معنم
اظعاعؾني،م حقثمؼعقشمعلؾممواحدمسؾىمدؾعةمإظبممثاغقةمباظؾقوتماظؼصدؼرؼةمطؿام
ميؽنمإحصاءم3222مسارالمسنماظعاعلمدـةم .1953م
تشعرمطلماظزعرماالجؿؿاسقةماظيتمضؿـامباظؿعرضمشلامأغفاممتؾكمذكصقةمضاسدؼةم
وب ماحملاصظة مسؾقفا ،مو ماظعواعل ماٌوجفة مػـا مػي ماظدؼن ماإلدالعي مو ماظؾغةم
اظعربقة.مومميـلماظوسيماظعرضيمذعورامسؿقؼامظدىمػؤالء،مإالمأنماظطؾؼاتماظشعؾقةم
اٌوضوسةماجؿؿاسقامؼبمحاظةمدصاعمذاتي،مػيموحدػاماظيتمتـزعمظالغغالقمضؿنمػذام
اظوسي .مو مميـل ماإلدالم مباظـلؾة مشلذه ماظطؾؼات ،مضاغوغا مسرؼؼا مؼضؿن ماظؿضاعنم
اظعشائريماظذيمميؿدمإظبماهلل.مأنمؼؽونماٌرءمعلؾؿامظقلتمعلأظةموسيمومالمؼؿطؾبم
عـهماظؿزاعامذكصقامأومصعالمإمياغقامحرامومواع،مومإمنامؼؿعؾقماألعرمباإلغؿؿاءمإظبم
ذبؿؿع،مإظبمثؼاصةمومإظبمحضارةمذؽؾفاماإلدالممتشؽقال،مإذمالممتؾكمإالمذرضبةم
ضؽقؾة مجدا معن مبني ماظػؽات ماظيت مشلا مسالضة مدائؿة معع ماألوروبقني ،متصورا مجدم
ذكصيمٌلأظةماظؿدؼن .م
ظؽن مال مصبب مأن مشبطئ مؼب مهؾقؾـا ،مصػي مإرار ماإلدالم ،مو معن مخاللم
االخؿالصاتماظيتمغؼقؿفامحوظهمالمضدهمأومدوغه،مضدمتشؽؾتماٌعارضاتماظلقادقةم
وماالجؿؿاسقة .م
بقدمأنمايقاةماظدؼـقةممبدؼـةمدؽقؽدةمطاغتمصؼرلةمجدا،محقثمطاغتمبعضم
اظؽؿاتقب ماظؼرآغقة مو معدردؿان محرتان ماظيت ممت مإغشاؤػؿا مبعد مدـة م ،1945متؼدمم
تعؾقؿامأوظقامظؾؼرآنماظؽرؼممومظؾغةماظعربقةميواظيمأظفمرػل.م م
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مل مؼؽن مؼب ماًؿلقـات مظدى مإعام ماٌلفد ماظؽؾرل مظلقدي مسؾى ماظذؼب مزلعةم
ضؿن ماظلؽان ،مو مظؾعؾؿاء مطذظك .مو مطاغت مزاوؼة ماظرغباغقة ماظيت مميـؾفا ماظشقخم
صاضلمظؽاغيمتشعمخارجماٌدؼـةمخباصة،مإذمأنمذبؿوعم"اًوان"مملمؼؽنمؼؿفاوزم
اٌائةمدـةم .1954م المتزسممػذهماٌعطقاتماظيتمتدورمحولماظوضعماظلودقودقاديم
ظـػلفامإسطاءمظوحةمذاعؾة،مبلمترعيمإظبمتلؾقطماظضوءمسؾىماظدؼـاعقؽقةماظلقادقةم
صقلبم .م

نشأة و تطور حزب شعيب :

إنمعشارطةماظطؾؼاتماظشعؾقةمؼبمايقاةماظلقادقةمطاغتمعؿأخرةم،مسؾىماظرشمم
عنموجودمحزبمذقوسي .م
تغؾغؾت ماظـزسة ماظورـقة مإظب معدؼـة مدؽقؽدة مؼب ماظـالثقـقات ،معن مخالل مابينم
اٌدؼـةمخباصة،ماألول معفاجرمبؾارؼسمألجلماظدرادة مبوظؽروةمعودى ،موماألخرم
باىزائر ماظعاصؿة ميؾو محلني .مو مطالػؿا مطاغا مضؿن مرواد ماظـزسة ماظورـقة مطؿام
ذارطامؼبماٌؤدلاتماٌلرلةمظؾقرطةماظورـقة .م
سرفمصرعمعدؼـةمدؽقؽدةمبعضماظؿطوراتمبنيمدـواتم 1934موم ،1937مظؽنم
ؼبمتارؼخم 06مجاغػيم 1937مميـعمنممسلالمإصرؼؼقا،مومالمؼوجدمآغذاك،محلبم
طوانمرابح،مدوىمثالثةمعـاضؾني،مطدلانمعلعودم(حالق)مومتوعيمسؾدماهللم(خؾازم
عؾؿدئ) ماآلتقان معن معـطؼة مطوظو ،مو مؼلعد مٌواجفة ماظزوبعة .مصعـدعا مغشأ محزبم
اظشعبماىزائريمؼبمتارؼخم11معارسم،1937متودعتماجملؿوسةماألوظبمومأدذبتم
ضؿـفامسؿاالمعلؿؼؾني،مومعلؿكدعنيمومسؿاالمؼوعقني.مطانماغطالقماظػرعمدرؼعا،م
ظؽنماٌـعماظذيمتعرض مظهمحزبماظشعبماىزائريمؼؽؾحمتودعه،موماظؾؼقةمتأتيم
سؾقفاماظؿفدؼدات مو ماظرذاوي.مومملمؼؾقمميارسماظـشاطماظلقاديمدوىمبوظؽروةم
عودى مو ماظؿوعي مسؾد ماهلل مو مظوحه مربؿد ماظطاػر ،مظؽن مػؤالء ماٌـاضؾني ماظـالثةم
ؼؿعرضونمظؾعزظةمدؿةمأذفرمبعدمعـعمحزبماظشعبماىزائري.مومؼضطرمبؾؽروةم
عودىمظؾففرةمإظبمصرغلامأعامماظضغوراتماظيتمعاردؿفاماإلدارةمسؾىمأبقه.مظؼدمصؼدم
حزبماظشعبماىزائريمسـصرهماظرئقلي،مظؽـهمبؼيمؼؿؼدممبؾطءمومؼبماظظل .م
و ماغؿشرت معـظؿؿان معلؿؼؾؿان مسن مبعضفؿا ماظؾعض ،ماألوظب ممبرطز ماٌدؼـةممممممم
وماألخرىمبضاحقةماألدؾرلاغس .م
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طاغت ماىزائر مآغذاك متعقش معرحؾة معن مايرطقة ماظؼوؼة مو ماظؿقوالتم
اٌؿلارسة ،محقث مطاغت مأبلط ماظشعارات ماظورـقة متوضظ ماألحادقس مايادة مؼبم
ذبؿؿع معؿػؽك ،مؼؿؽون معن ماظػؼراء مو ماظـازحني ماظذؼن مشادروا ماظؼرى معـذ مصذلةم
ضصرلةمجدا .م
ومػؽذامصإنماظوسيماظورينماظذيمملمؼعرفمدوىمتطوراتمبطقؽةمبنيمدـواتم
1937موم1942مدقعرفمتلارسامعػاجؽامإذمؼؿقولمتوشلمحزبماظشعبماىزائريم
سبومضاحقةماألدؾرلاغسماظذيمؼعرفمسددامطؾرلامعنماٌلؾؿني .م
و مؼشؽل مسدد ماٌـاضؾني معؤذرا معؼـعا مسؾى مػذا ماظؿقول ،مإذ مؼوجد مثالثونم
عـاضالمبودطماٌدؼـةمعؼابلمعائة،مؼبماظضاحقة.مومػؽذامؼـظممعـاضؾوماظضاحقة،م
هتمضقادةمسؾيمرابوشمصاحبمعؼفى،مومربؿودمذرصان،مدائقمسربةمخقل،م
تلرؼب معـاضؾني مداخل محرطة مأحؾاب مبقان مايرؼة ظصاحل محزب ماظشعبم
اىزائري .مظؽن ماظؼؿع ماظـاجم مسن مأحداث م 8معاي م ،1945مو مخباصة ماسؿؼالم
اٌلؤوظني ماظلقادقني مباظضاحقة ،مدصع مباظعـاصر ماظشابة م( 17مو م 01مدـة) ماظذؼنم
وظدوامومغشأوامباٌدؼـةمالحؿاللماٌواضعماألعاعقةمومظعبماألدوارماظرئقلقة.مضدمعالم
ػؤالءماظشؾابمإظبماظػعل،مدونمخوفمعنماظؼؿع،مطؿامأثؾؿوامتوجففمماظواضحمسبوم
اظعؿل ماظػؽري .مو ماغطالضا معن مػذه ماظعـاصر ماظشؾاب ،مؼؿؿؽن مدؽان ماٌدؼـة معنم
إصبادمشبؾؿفمماًاصةمبفم،ماظيتمدؿواجهماألسقانموماٌـؼػنيموموعلمعنمثاغوؼةم
عدؼـةمدؽقؽدةمضضاءمإلسدادمإراراتماظـزسةماظورـقةماظشعوبقة .م
ومإثرمذظكمؼؿقولمعـاضؾوامضاحقةماألدؾرلاغسمدـةم1945مإظبمسـاصرمرئقلقةم
ومربرطةمظؾػرعماحملؾي،مممامصبعؾـا مغشاػدمآغذاكمإضاعة مإذؽال مزبوغقه مو مطذام
صراساتماظزعرمبنيمايضرماألصؾقنيمومايضرماىددمألجلماظلقطرةمسؾىماظلؾطةم
احملؾقةم،حقثمدققلممعـطقماالغؿؿاءمإظبماييمومضاغونماألطـرؼةماألعور .م
ومضدمتلؾبمرصضمعـاضؾيمودطماٌدؼـةماًضوعمإلرادةمعـاضؾيماظضاحقةمؼبم
إثارةمأزعةمضقادةمداخلماظػرع،مإذمضاممممـؾوماظضاحقةمبؿفؿقدماالذذلاطاتمسؾىم
علؿواػمموماعؿـعوا مسنمتؼدميفامظؾفـة ماحملؾقة،مومطانمالمبدمعنمتدخلمحلنيم
يول م األعني ماظعام مظؾقزب ،مبؽل معا مضبؿؾه معن مثؼل مععـوي مودقادي مإلصبادم
 -10موؿع مأغشئ مؼب متارؼخ م 14معارسم 1944معن مررف ماٌعؿدظني مبؼقادة مصرحات مسؾاس مو ماظشقخماظؾشرلم
اإلبراػقؿي،موماظرادؼؽاظقنيمبؼقادةمعصاظيماياجمظؾؿطاظؾةمبؿأدقسماظدوظةماىزائرؼة .م
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صقغة متشرك مزبؿؾف مممـؾي مأحقاء ماٌدؼـة مؼب مضقادة معباسقة مظؾػرع ماحملؾي مطؿام
دققدثماظذلؼقفماظؿدرصبيمظؾقرطة،مومرجقانماظضاحقةمومتػوضفامؼبماالظؿزامم
اظلقادي مو مطذا ماشبراط ماظشؾاب مؼب مػذا ماالواه ،مهوال مدودقو-دقادي مػاعام
دؿوزػهمضقادةمحزبماظشعبماىزائريمؼبمهرطاتفا .م
صؾقؽم متفقؽفم مظؾػعل ماظلقادي مو مابؿعادػم مسن ماظـشاط ماالضؿصادي مظؾؿدؼـة،م
ؼؾديمػؤالءمايضرماىددمالمعؾاالةمواهمأدغىمبرغاعجمأومأيمغؼاشمدقادي،مطؿام
ؼؿؾـونمرؤؼةم"أظػقة"م(أيمسودةماإلعاممأوماظـيبماٌـؼذ)مظؾؽػاحمعن مأجل ماالدؿؼاللم
اظورين .مو مسؾقه مؼذلاءى مشلم معصاظي ماياج معؤدس ماظـزسة ماظورـقة ماىزائرؼة،م
رجل ماظلاسة م(عول ماظلاسة) ،ماٌذطور مؼب معبقع ماظـؾوءات .مو مهت مضغط مػؤالءم
اٌـاضؾني ،مؼؿقولماًطابماظدؼينماظشؽلماألطـرمأػؿقةمؼبماظؿفـقدماىؿاػرلي.مم
ومشلذهماألدؾابمتوجهماغؿؼاداتمظلؾوطاتمومممارداتماٌـاضؾنيماظورـقنيماظذؼنم
ساؼشوا ماألوروبقني ،مإال مأن ماٌرجعقة ماظدؼـقة مدؿؿـل مباظـلؾة مظؾؿـاضؾني ماألطـرم
وربة،مودقؾةموـقدمألذؽالماظوسيم"األظػي"مومتوزفمظؿدسقممصػوفمايزبم
اٌؿؿاثلمععماألعة .م

تسووس اجلماهري املستضعفة

ؼؿفذر متلققس ماظطؾؼات ماٌلؿضعػة معن مجراء ماٌؾاذرة مؼب متطؾقق مإجراءاتم
االضذلاعماظعام،مممامؼدصعمبااظدلوظقؿارؼا ماظرثة،مومسؿالماٌزارعموماٌـاجمماظؼارـنيم
با ظضاحقةمايضرؼةمإظبماالظؿقاقمباظعؿلماظلقاديمؼبمأثرماظػؽاتماظشعؾقةماظؾلقطةم
اظلاطـةمباٌدؼـة،مومضؿنمػذهماظظروفمأصؾحمعنماإلغصاف مايدؼثمسنمعباػرلم
عؿقرطة .مصال ماظؼؿع مو مال مرباوالت ماإلصالح مطان مبإعؽاغفؿا متوضقف مػذا ماظلقلم
اىؿاػرلي ماىارف ماظذي ممت متوجقفه معن مررف محرطة ماغؿصار مايرؼاتم
اظدميؼرارقةماظيتمادؿكؾػتمحزبماظشعبماىزائري .م
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مناهضة الربولوتاروا الرثة الراكدة
زؾت مآغذاك مدؽقؽدة معدؼـة معػؿوحة محقث مطاغت معظاػر ماٌؿاجرة مباظـلاءمممممم
وماظدسارةمتػؿكمباجملؿؿع،مومطانماظػضاءمايضريمعؾقؽامبؾقوتماظؼؿارموماياغاتم
اظصغرلة ،مأعا ماألحقاء مصؽاغت معذلوطة مظؾعصابات م(سصابة ماظـالثة مسشر ،مسصابةم
األوراس)ماظيتمطاغتمتػرضمضواسدػامسؾىماظـاس.مومملمؼؽنمناحمأبـاءماظشعبمم
و متوصؼفم مبارزؼن مبشؽل مواضح مإال مؼب ماجملاالت ماشلاعشقة معـل مطرة ماظؼدممممممممممم
وماٌالطؿة.مبقدمأنماظػرعماحملؾيميرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةمدقؿوجهم
أوالمشلذهم"اظدلوظقؿارؼاماظرثةماظراطدة"مظقػرضمسؾقفامغظاعه،مطؿامدقوجهمغبؾؿهم
ضد مأوداطمزبؿؾػة معـلم"اييماحملػوز" مووجفاءماٌقـاء ماظذؼنمطاغوامؼلقطرونم
دونمعـازعمسؾىماظؿػوؼضمباظؿشغقل.مومػؽذامباضرماظػرعمؼبمإسدادم"اجملؿوساتم
اظصادعة"مسؾىمذؽلمطوعوغدوػاتم"ظؿطفرل"ماٌدؼـة،مومػوماظشيءماظذيمسفزتم
أومرصضتماظشررةماظؼقاممبه،مظؽنممتؽنماظػرعمعنمهؼقؼهمؼبمزرفمضصرلامجدا .م
ومػؽذاممتمإضعافمبشؽلمسـقفمومدرؼعمبعضماظشكصقاتماظيتمضضتمعدةم
روؼؾة مالطؿلاب مصقت مال مؼؼفر .مصاظعؼوبات ماظيت موجفت م"ظؾؼلاة" مبؼقت مدونم
عؿابعةمضضائقة،مبلؾبمأنمػؤالءمظزعواماظصؿتمسـدعامواجفؿمماظشررةمباٌعؿدؼنم
سؾقفم .م
وضد محدثت مهوالت معدػشة محقث مترك مبعض ماظلػؾة معن ماظؼوم ،مبقؽؿفمم
اٌؿعػـة مظالظؿقاق مبايزب مألجل متؼدؼم مخدعاتفم مو ماٌلاسدة مؼب ماظؼضاء مسؾىم
اظعصابات موردػا مإظب مجادة ماظصواب .مإن مرباربة متعاري ماًؿور ،ماظيت متؾتم
عؾاذرة مسؿؾقات ماظؼضاء مسؾى م"اظدلوظقؿارؼا ماظرثة ماظراطدة" ،متدسم مضوة ماظؿأثرلم
اظلقاديميرطةماغؿصارمايرؼات ماظدميؼرارقةمومتودعمعنمذبالمغشارفا م؛مممام
ميؽنمأحدمضادةماظػرعمباٌدؼـةمرابحمطعوانمعنماظؼولم:م"اظشعبمظـا،مآنماألوانم
ظؿصػقةمحلابـامععمالبليمربطةماظعـف" .م
11

 مغلؿعؿل مػذه ماٌصطؾح مب ـػس ماظدالظة ماظيت مأسطاػا مظه معارطس مسـدعا مهدث مسن م"اىقش ماظصـاسيماالحؿقاري"مبإنؾذلام(أغظرماظؽؿابماألول،ماٌؾقثماظلابع،ماظػصلم 05معنمعؤظػهماظرأزلال).مميقزمعارطسم
اظدلوظقؿارؼاماظرثةم"اٌضطربة"م(إجراءمعؤضؿون،مسؿالمؼبمزروفمشرلمضاغوغقة،مسارؾونمسنماظعؿلمبصػةمشرلم
عؾاذرة)،موماظدلوظقؿارؼاماظرثةم"اٌلؿذلة"ماظيتمؼػرزػاماظعاملماظرؼػيماظراطدمإضؿصادؼامظؽنماظـاعيمدميوشراصقا،مم
ومبنيماظدلوظقؿارؼاماظرثةماظراطدةموماظؾوعؾني .م
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إذ مؼؾؿقق مؼب مذات ماظلـة ،معودى مبوظؽروة ،مسضو ماظؾفـة ماٌرطزؼة مظؾقرطةم
مبدؼـةمدؽقؽدة،محقثمؼضػيمدؼـاعقؽقةمأطدلمسؾىمغشاراتماظػرعمبػضلموربؿهم
اظلقادقة ماظعؿقؼة .مو مبطؾقعة مايال مأصؾح ماظعؿل ماظلقادي مؼؼام مداخل مذبالم
ععروف مو مغصرل ،مصشؽؾت ماألحقاء ماظشعؾقة محصوغا معـقعة مبعقدة مسن معراضؾةم
اظشررة،مومطاغتمطلماٌـادؾات،محػالتماظزصافموماًؿانمصرصامألثؾاتماظـزسةم
اظورـقةموماظدسوةمشلامبؼوة م

حمارةة صحااب امامتوااات اجلزاررون :

مبدأت مسؿؾقة مرباربة ماىؿاسات مذات ماالعؿقازات معع ماغطالق ماغؿكاباتم
اجملؾسماظورينمؼبمغوصؿدلم ،1946مظؽنماظرػانمػذهماٌرةمملمؼؽنمبـػسماألػؿقةم
عـلمعاموضعمععماالغؿكاباتماظؾؾدؼةمؼبمأطؿوبرم 1947مباظـلؾةمظؾلؽقؽدؼنيماظذؼنم
ادؿغؾوػامحملاربةمخصوعفمماحملؾقني،مومضدمدخلماظػرعمحرطةماغؿصارمايرؼاتم
اظدميؼرارقةمبؽلمعامميؽنمعنمراضة،موموـؾامأليمخالفمداخؾي،مضامماٌشرصونم
سؾىماظػرعمبؿعقنيمممـؾقفممأثـاءماٌؤمترماحملؾي .م
جرت مايؿؾة ماالغؿكابقة مؼب مجو معؾيء مباظعـف مو مباظؿكوؼف ماٌوجه مضدم
اظدلجوازؼنيموماٌوزػنيماٌلؾؿنيمومعالكماألراضيمؼبماحملاصظة.مومضدممتممبلاسدةم
طل معن مبن مذقخ مو محلني مصكر ماظدؼن ،متوزقف ماآلؼات ماظؼرآغقة مو ماألحادؼثم
اظـؾوؼة مو مآراء ماظػؼفاء ماٌـادؾة مإلحراج ماٌـاصلني مشلم ،مو مضد مأخذت مرروحاتفمم
ثالثمتوجفاتم:م م
ماظدسوةمظؾروحماىؿاسقة ،مماظعؿلمسؾىمعراضؾةماألخالقم(ايلؾة)،ماتفامماظعؾؿاءم"باظـؼاق"موماظؿـدؼدمبفممظؿكؾقفممسنماىفادموماظؼؾولمخبضوعماظدؼنماإلدالعيمظؾوضع.
ومؼضطرماظدلجوازؼونموماٌـؼػونموماظعؾؿاءماظذؼنمدصعوامدصعامإظبمػذاماظـوعمعنم
اظـؼاش،مظؾؿؾفحمباٌؽاغةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةماظيتمؼؿؿؿعونمبفامومطذامإظبموصفم
اظورـقنيمبـعتمربؼرم"ماظؾوثـقة"م(أيمباظدراجةم"اظعاعةمعنماظـاس").م م

12

-مذفادةمرابحمطعوانم(ادؿفوابمؼبمتارؼخم17م/م0م/م)1971
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ػلمأدركمػؤالءماظؿغقرلماظذيمعسمعوضفماظطؾؼاتماظشعؾقةم؟مميؽنماالسؿؼادم
أغفممملمؼدرطوامذظكمحؿىمضاعتمذبؿوساتماظؽوعـدومبلؾفممأعامماٌألمباٌؼاػيممممم
و ماألعاطن ماظعؿوعقة ،مو مبؿوجقه ماظشؿائم مشلم مو موصػفم مبـ م"طالب مصرغلا" مأو مبـم
"أصقابماظشؿة"مأيماٌؿزظػنيمظػرغلا .م
"ظؼدمتؾدظتماألحوال،مومسؾقؽممهؿلمذظك"،مػؽذامتؽؾمماياجمسؿارمبالدؽا .م
ومؼبمخضممذظكمتػوزمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةمحقثمتؿقصلمسؾىم
عامبنيم1626مإظبم1616مصوتمعنم0150متصوؼتمحلبمعذلذقيمايرطة.مومملم
تلؿ طعماظؼوائمماألخرىمذبؿؿعهمايصولمدوىمسؾىمربعمػذهماألصوات .مومػؽذام
ؼؽرسمػذاماالحؿؽامماظشعيبماظذيممتماظؿصدؼقمسؾقهمؼبمتارؼخم 06مأبرؼلم1963م
ضوةموممتـقؾقةمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقة .م

.IIIعهد اهلومنة

ؼؼوممصرعمدؽقؽدةمسؾىمتودقعمذبالمغػوذهمباالدؿػادةمعنماظػوزماظذيمحؼؼهم
ؼبماالغؿكاباتماحملؾقة،مممامصبعلمتأثرلهمؼؿأطدمسؾىماٌلؿوىماظورينمدـةم1947م
حقث متوجه مظه ماظؼقادة ماٌرطزؼة مغداء مبإردال موصود مسـه م(حواظي م 022معـاضال)م
ظؿؼدؼممؼدماٌلاسدةمظػروعمايروش،مطوظو،مومضلـقطقـةموماألوراسمؼبماظؿقضرلم
ظالغؿكابات ماحملؾقة ،مظؽن متغؾغل مايرطة مداخل ماألوداط ماظشعؾقة ممل مؼؽن مضدم
أطؿؿل مبعد .مطان مسؾى ماظػرع مادؿؿاظة مصالحي ماظضواحي ،مو مغقل ماظؿقاظف مععم
اٌـظؿاتماًارجةمسنمدائرةمغػوذهمأومإغشاءمعـظؿاتمجدؼدة،مإخل.

اماستوالء على النقاةة

ؼؾاذرمصرعمدؽقؽدةمدـةم1944ماظعؿلماظـؼابيمباظؾفوءمإظبمخدعاتمضاصمربؿدم
و مذؼب مأحلن مو مبعد متوضف دام مزعـا مععقـا ،مؼلؿأغف ماظػرع مػذا ماظعؿل مععم
جوؼؾقة م ، 1952مو مػو ماظؿارؼخ ماظذي مؼصادف مإطؿشاف ماظؿـظقم ماظشؾه ماظعلؽريم
اظلريماظؿابعميرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقة،مممامؼدصعمبزسؿاءمايرطةمإظبم
حؾهمومباظؿاظيمتلرؼحماظعدؼدمعنماظـشطاءماٌـؿؿنيمظؾؿـظقم .م
و مطان مال مبد معن ماظؾت مؼب معلأظة مإضـاع ماٌـاضؾني ماظلؽقؽدؼني مباالشبراط مؼبم
اظـؼابةمومتلدؼدماالذذلاطاتم ظؾؿؿؽنمعنماٌشارطةمؼبماٌؤمتراتماحملؾقةموماظورـقة.م
 إدؿفوابمضاصمربؿدماٌدسومحـاذيم( ،)88381970م 02م
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ومضدمظزممػذاماألعرماظػرعمدـؿنيمعنماظعؿلمىعلمصرعماظؽوغػقدؼراظقةماظعاعةمظؾعؿلم
"تابعا" مظه مو مباظؿاظي ماظؼضاء مسؾى مرجقان مطػة مايزب ماظشقوسي مداخل مػذهم
اظـؼابة .م

تنظوم الربولوتاروا الرثه

متمإغشاءمدـةم1953مىـةماظعارؾنيمسنماظعؿل .مومضدمضاممعؿظاػرونمبإحؿاللم
زبدلةمرؼلاغومخاللمإحدىماٌظاػرات،مممامدصعمبرئقسماظؾؾدؼةمبنمطقثم–طرؼػوم
هتمضغطماظـؼاباتمومعلؿشاريمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةماٌؿواجدؼنم
بفقؽةماظؾؾدؼةممبقاوظةمإصبادمحؾولمعـادؾة،محقثمؼوزفمأحدمممـؾيماظعارؾنيم
سنماظعؿلمالؼػةمربؿد،مأجرلامباظؾؾدؼةمظإلذرافمسؾىماٌلاسداتماظيتمتؼدممشلذهم
اظػؽةمومظؿـظقممتعاضبمأصرادػامسؾىماظعؿلمطلمأدؾوسنيمؼبماظورذاتماظيتمصؿقتم
شلذهماظغاؼة .م

تنظوم الفالحن

ؼأخذمػذاماظعؿلمعـعطػامعػعؿامباظـشاطمومايقوؼةمدـةم،1952مبؼقادةمشربيم
ربؿد،ماٌعروفمبادممذعؾانماظدلي ،مومػومأحدماٌلؿكدعنيمباإلدارةموماٌـؿلبم
ٌـطؼةمرؿاظوس.مطانماظعؿلماظـؼابي،مضؾلمذظك،معوجفامسبوماٌدؼـة،محقثمطانم
ؼطؾبمعنمصالحيماظـاحقةمباجمليءمإظقفامظؾؿشارطةمؼبماظـضالماظـؼابي .م
ومودرماإلذارةمإظبمأنمعواجفةماألسقانموماظلؾطاتماحملؾقةمؼبمػذاماجملال،م
ػي معنمصعلماظعـاصرماظيتمطاغتمتـؿؿيمظؾؿـظقممذؾهماظعلؽريمظؾقرطة.مومندم
عنمبنيمػؤالءمسقلىمبنمضرلممحبار،مومذرؼممإبراػقممدائق،مومزروق ،م -مأحدم
علؿكدعيممبقطةمبـزؼن .م
ؼعؿؿدماظػ علماظـؼابيمسؾىموـقدمسؿالماظػالحةمباٌزارعماظؽوظوغقاظقة.مومؼبمػذام
اظصددمؼؼدممزروقمذفادته مضائالم:م"ظؼدمضؿـامبإدعاجماألخوةمبوساصقةمعنمعـطؼةم
بينمبشرل،مومضدمأزفرمػؤالءمإعؽاغقةمطؾرلةمؼبماظعؿلماظلقادي مومطذا مسؾىمبلطم
بشؽل مسظقم مغػوذغا مؼب ماظؼرى .مطؿا ماصطدعـا ممبعارضه مأػل ماظزواؼا مو ماظػالحنيم
اظؽؾار مو محؿى ماظػالحني ماظصغار ماظذي مميؾؽو مبؼرتني مأو مثالث مو مضطعة مأرضم
متؿؽونمػذهماظؾفـةمعنمبودخـهمغبقدمومذرؼفمبوضوديماٌدسومبؾعقاديمومسزوزمؼودف .م ذفادةمزروقمأحلن8 01م
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صغرلة.مظؽنمػذهماظػؽةماظصغرلةمتؿقولمجدؼامععـامؼبمسبومدـيتم 1950م -م1953م

سـدعامأدرطتمسزظؿفامسنمأشؾؾقةمعباػرلماظشعب" .مومضدمترطتماٌـارقماظصعؾةم
ظؾؽشاصةماإلدالعقةماىزائرؼةمظؿؿغؾغلمصقفامبوادطةمصروسفام"اظراذدة"مومعـالمذظكم
عـفم ماظعاظقة ماظذي ممت ماظؿوشل مإظقه مسن مررؼق ماظؽشاصة ماظيت موؿع مؼب مصرسفام
"اظراذد" مظوحده محواظي معائة مصرد ،مباإلضاصة مإظب ماظـوادي ماظرؼاضقة م(اظودادم
اظرؼاضيمظػؾقؾػقل) .م

تنظوم النساء

ُطؾػتمبفذهماٌفؿةمدـةم1951معبقؾةمرفراويمراظؾةمؼبماظلـةماظـفائقةمبـاغوؼةم
دوعقـقك مظودقاغي .مو مبدأ متورقد مػذا ماظؿـظقم مبضاحقة ماألدؾرلاغس محقث مترطزم
اظـشاطماظلقاديمحولمعشؽؾةماظـلاءماٌعـّػاتمعنمررفمأزواجفنمومحولمعلأظةم
متدرسماظؾـاتمأؼضا .م
و مبػضل مػذا ماظعؿل مػقؿـت معدؼـة مدؽقؽدة مدـة م 1954مدقادقا مسؾى مطاعلم
اٌؼارعة ،مإذ متؿؾعفا معؾاذرة مبين مبشرل مو مايدائق مودان مذارل م(عبال مرعضان)مممم
ومسنيمشرابمومعزرؼشمومضلطوغػقلم(صامحلمبوذعور)،مإخل .م
صارمصرعمعدؼـةمدؽقؽدةماظؿـظقمماألطـرمغػوذامإظبمجاغبمطلمعنمصروعماىزائرم
اظعاصؿةموماظؾؾقدةمومعغـقة،محقثمضدرمسددمعـاضؾيماظػرعماٌذطورمبـالثة مآالفم
عـاضلمعـفممأظػانممبدؼـةمدؽقؽدةمظوحدػا .م

-IVالتالعب السواسي ةاألامة

ميؽنماالسؿؼادمأنمادذلاتقفقةماإلدعاجماظلقاديماظيتماسؿؿدتممبدؼـةمدؽقؽدةم
طاغتمغاجقةمناحامطؾرلا،مومبدلمأنمؼعققماخؿالطماٌصاحلمومشؿوضفامداخلم
اظؽؿؾة ماظورـقة مايؿاس ماظـوري ،مصإغفؿا مطاغا مؼغدؼاغه مبؼوة ،مظؽن مأعام متػاضمم
خطورةمايرطقةماالجؿؿاسقةماظيتمتؿواظبمومتؿعاضبمتدرصبقا،متؿؽـفماظضغوراتم
وماٌطاظبمسؾىمايزب .م

حدود التالعب

ود مضوة ماظـزسة ماظورـقة ماعؿدادػا ماظطؾقعي مؼب مصؼدان مثؼة مأصقاب ماالعؿقازممممم
و مشبؾفم مؼب معؽاغؿفم ماظلقادقة ،ممما مؼدصع مإظب مإضاعة مسالضات مشرل معؿقـة مبقـفممممم
و مبني مزسؿاء ماظػرع ماحملؾقني ،مو متعدل مػذه ماظعالضات مسن مررؼق مضـاة ماٌـؿكؾنيم
 00م
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باجملؾسماظؾؾدي.مومؼؼؾلمبعضماظدلجوازؼنيمومعـفمماياجمسؿارمبالدؽامومطذظكم
بعض ماٌلؿكدعني ممبلاسدة مخػقة مظؾفـة معلاغدة مضقاؼا ماظؼؿع مو مبدسم معادؼام
اٌدردة مايرة .مو مذؽؾت مرشؾة مضؿان مغباؼة ماظػؽات ماظيت محوربت مباألعس معنم
ررصفم،مػاجسمظدىمطلمعنمعلعودمضروجمبائعمايؾقب،مومسؾيمرابوشمومربؿدم
عبعي معاظؽي معؼاػي ،مو مأغبد مغبر ماظعني مصاحب مدطان محالضة .مو مضد مأسؿدلم
ػؤالء مأن محرطة ماغؿصار مايرؼات ماظدميؼرارقة مؼب محاجة مإظب معؤازرة مضرورؼةم
ظؾؿعوؼض مسن ماظضعف ماالجؿؿاسي مو ماظـؼاؼب مألغصارػا .مطؿا مطان مصبب معع مذظكم
إرضاء مطل مأوظؽك ماظذؼن مؼعؿدلون مأن موزقػة متأررل مايزب مو مممارداته مطػقؾةم
باإلسالن ماٌلؾق مسن مغظام مأػؾي مإظزاعي ،مو مأن محل ماظؿـاضض مبني ماظؿقدؼثمممممممم
و ماظطؾقعة ماظػالحقة مظألػاظي ،مصبب مأن مؼؿقاذى مإداغة مايداثة ،مصارت مػذهم
اٌؼؿضقاتمدب صمأؼضامعلؿكدعيماظدلؼدمومسؿالماظلؽكمايدؼدؼةموماٌلؿشػقاتم
اظذؼنمصؼدوامضقادةماالهادماحملؾيمظؾـؼاباتماظيتمادؿوظتمسؾقفا ماهاداتمعفـقةم
ضؾقؾةماظؿفربةمومشرلمعلؿعدةمجدؼامظؿلقرلمعصاحلمساملماظعؿال،مومظؽنماظراشؾةمؼبم
اظؿعاونمععماظورـقنيمظؾؿقاصظةمسؾىماظلرلمايلنمظؾـؼابات،مظؽنمدونم"اظذلؼثم
ؼبماطؿشافماظؿفربةمبعدماآلخرؼن" .م
بقد مأن ماػؿؿام مصرع محرطة ماغؿصار مايرؼات ماظدميؼرارقة مٌدؼـة مدؽقؽدةم
باظؼضاؼا ماظـؼابقة مطان مضعقػا ،مو مؼب مػذا ماظصدد مؼذطر مضاص مربؿد مػذا ماظوضعم
ضائل :م "طان مال مبد معن ماظؿـازع مدائؿا مظؽي متلفل مػذه ماظؼضاؼا مضؿن مجدولم

األسؿال،مومععمذظكمطاغتمتردمؼبمخامتؿه" .م

إنماظؿوجهمسبوماظزعرمصاحؾةماالعؿقازات ماظذيمؼؿفؾىمؼبمذؽلماتصاالت مععم
"اظشؽاطني"مومحؿىمععماألوروبقنيمطانمؼزسجمبؼوةمايضرماىددموماظدلوظقؿقارؼام
اظرثة،مومسؿالماظػالحةموماٌـاجمماظذؼنمأبدوا متؾفػامومػفوعقةمطدلؼن،مومتشفدم
بعضماظوضائعمسنمغزسؿفمماظؼوؼةمؼبماظـضالموماٌشاطلة .مصػيمدـةم ،1951مؼدومم
إضراب مسؿال ماٌـاجم مذفرا مطاعال ،مطؿا مضبؿج مؼب م 05مأطؿوبر م 1950مآالفم
اٌؿظاػرؼنمضدماسؿؼال معلعودمضروجمأحدماٌلؿشارؼنمباجملؾسماظؾؾدي.مو طاغتم
غؿقفةمذظكمعؼؿلمأحدماٌؿظاػرؼنمدعدمجابماهلل،مومإصابةماظعدؼدمعـفممجبراحم
عؿػاوتةماًطورة،مطؿامؼؼدممعـفممػبلةمأعامماحملاطممحقثمحُؽممسؾقفممعباسقام
خبؿسمدـواتمحلؾامومبغراعةمعاظقةمتؼدرم 1058222مصرغك.موأعاممػذاماظؿعلفم
هؿجماظؼاسدةمومتطاظبمباظرد،مظؽنماظؼقادةممتارلمومتذلدد،مصقؾاذرمدـةم،1954م
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سؿال ماظػالحة مإضرابا مسن ماظعؿل مؼب معودم مضطف ماظعـب ،مو مؼدوم مػذا ماإلضرابم
أطـرمعنمذفر.م م
طبؾق متصاسد مو متودع ماظـضاالت ماالجؿؿاسقة ،مواالضطرابات ماٌلؿؿرة ماظيتم
ضبدثفا ماظعارؾون مسن ماظعؿل ماظذؼن مؼذلددون مسؾى ماٌؼاػي مبؽـرة مو مؼـظؿونم
اٌظاػرات ماظدورؼة مطؾؿا مادؿدست ماظشررة مأحد ماظؾاسة ماٌؿفوظني ،مجوا معؿوترام
ؼضاسفمعنمخطورته متلوؼفمومإعفالماٌلؤوظني.موضدموـبماظػرعماحملؾيمػذهم
االضطراب مبؼدرمأضلمومخباصةمٌامأصؾحمسارالن مسنماظعؿل مسضوؼنمبه.موأُسؿدلم
آغذاك مزسؿاء مضاحقة ماألدؾرلاغس ،ماظذؼن مطاغوا مباألعس مؼب مرؾقعة ماظـضاالت،م
علوصنيمؼعقؼونماظعؿلماظلقادي.مومػؽذامأصؾحمادؿعدادمدؽانماألحقاءماظؼصدؼرؼةم
ظؾعصقانمطابودامظدىماظلؾطات،موأعاممػذاماظوضعماٌشقونمباٌواجفاتماٌؿعددةم
ععماظشررةموماظؿفؿعاتماظشعؾقة،مأصقبمرئقسماظؾؾدؼةمبذسرمطؾرل،مممامدصعهم
ظؾؿطاظؾةمحبلمحرطةماغؿصار مايرؼاتماظدميؼرارقةم 18م.موضدمعـؾتمػذهماألحداثم
أؼضا،مطابودامباظـلؾةمظؾؿلؤوظنيماظورـقني موماحملؾقني.مإذمأثارممتردماٌاوم– معاوم
بؽقـقا مظدى مسؿال ماٌزارع ماظؽوظوغقاظقة متلاؤالت مو مجدال موادعا .م"ػل مػم مأطـرم
ثورؼةمعـا"متلاءلماظؾعض.مطؿامصؾتماألوضاعماٌضطربةمبؿوغسموماٌغربماألضصىم
ؼبماالواه مغػله،مومظعلماظشيءماظذيمأدىمإظبمصراعماألجـقةمطانمدؾؾهمتػاضمم
االدؿقاء ماىؿاػرلي ماظذي مواجه متوجفني مدقادقني مؼؿعاؼشان مسؾى ماظرشم معنم
اخؿالف م رؿوحاتفؿا .موطاغت مغؿقفة مذظك مأن مأصؾح متعاضب ماإلرارات مسؾىم
اٌلؤوظقةمداخلمايزبمدرؼعا،مومهولمػذاماألخرلمإظبمعلؿكدم،موصارموضعم
اٌعاؼرلمؼبماخؿقار ماإلراراتمعلأظةمعطروحةمظدىماىؿقع،محبؽممزفورمغوعمعنم
االرتقابمظدىمعـاضؾيماظؼاسدةمواهمممارداتماظؼادة.م م
و مٌا مدسى معصاظي ماياج مؼب مذفر معارس م 1954ماٌـاضؾني مظؾؿـدؼد مباظؾفـةم
اٌرطزؼة،مسرفماظػرعماحملؾيمظؾقزبماغشؼاضامرؾعهمجومعنماٌؿارداتماظعـقػةمملم
تـؿهمإالمؼبم18مأطؿوبر،مأيمأؼاممضالئلمضؾلمثورةماظػاتحمعنمغوصؿدل .م

 سزوزمؼودف،معلؤولماظصقاصةموماإلسالم،موأحلنمبوزعقوة،معلؤولمرؼػي .م-18متؼرؼرماظلؾطاتماحملؾقة،مص 148..م
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التصدع

ساشمعـاضؾوماظػرعماحملؾيمٌدؼـةمدؽقؽدةمعنمذفرمعارسمإظبمذفرمجوؼؾقةم
سؾىموضعماظصدعة،مظؽلمعـفمموجفةمغظرمسنمخالصاتماظؼائؿةمسؾىمعلؿوىمضؿةم
ايزب ،موظؽن ماالعؿـاع مسن ماجملاػرة مبذظك مسلل ماىؿقع ،موطأن مطل معباسةم
طاغت متـؿظر مأن متعؾن ماىؿاسة ماألخرى مسن معواضػفا .مصؿقول مبعدئذ ماظعؿلم
اظلقادي مإظب ماألحقاء ماظشعؾقة محقث مأخذ ماظـشطاء ماٌؿؿردون م(ضدعاء مذبؿوساتم
اظؽوعـدو،موأغصارماظعؿلماٌلؾح)متدرصبقامؼبماظؿػوقمسؾىماٌـؿفنيماحملؾقني .م
ورشبماظزسؿاءماحملؾقونمؼبمضقادةمععادؼةمٌصاظي،مظؽنمملمؼؽشػوامسنمغواؼاػمم
ألحد ،مو مٌا مغظم ماٌصاظقون معؤمترػم مبفورغي م) ،(Hornuممل مؼؾعث مصرع معدؼـةم
دؽقؽدةمممـؾنيمسـه.مومسؾىماظرشممعنمذظكمطانمسضوانمعنماظؼلؿةمسزوزمؼودفم
ومرابحمجػال،مسؾىماتصالمععمأغبدمعزشـة،مأحدمرصؼاءمعصاظي .م
ضاعت ماظؾفـة ماٌرطزؼة مؼب مذفر مجوؼؾقة م 1954ممبؾادرة متـظقم مغدوة مو مرـقةم
متفقدامظؾؿؤمتر،مصؿؿؽنمزسؿاءمحيماإلدؾرلاغسمعنماغؿكاب معرذققفمماٌػضؾنيم
بلؾب مأن معـاصلقفم متصرصوا مبغؾاوة ،مإذ مرذقوا مسـاصر مواضعة مهت مرائؾةم
اظعؼوباتماظؿأدؼؾقة .19م
و مزفر مأن ماٌشاطل مايؼقؼقة مدؿأتي مالحؼا مو مخباصة مٌا موبخ معوظود مدعود،م
أثـاء ماظـؼاش ،ماظذؼن مأدعػفم مايظ مؼب ماالغؿكاب مضائال م :م"أغؿم ماألضؾقة موظؽنم
أغؿكؾؿوا،موظنمؼؽونمظـامايقمأبدامعامدعـامغذلطؽممتؿؽؾؿون"،مثممتوجهمظؾقضورم
صارخام"ادؿػقؼوا،مالمتذلطوػممؼؿؽؾؿون" .م
وبدامػذاماظؽالم،محقـذاك ماسذلاصا مباظعفزموماشلزمية؛مظؽنمٌامأسؾنمؼبمذفرم
أوتماظزسؿاءماحملؾقونماظذؼنماضطرتفممزروفماغعؼادماٌؤمتر،مسنمتػضقؾفممظؾفـةم
اٌرطزؼة،متعرضماظؿـظقممظؾؿػؽك .م
غشأ مإثر مذظك مهاظف مؼضم ماظعارؾني مسن ماظعؿل مو مسؿال ماظػالحة مباٌزارعم
اظؽوظوغقاظقةموماٌـاجممؼؼو ُدهُمطلمعنمجػالموماظعاصقةمومعـلؿكــدممظــدىمعــقـامم
و مغبادي مطروعة ماظذي مؼشؿغل مباظػالحة ،مصؿؾعفم ماظؿـظقم مبؽل معا مميؾك معنم
عـاضؾنيمتؼرؼؾا .م
19م-ماظعاؼػةمربؿدم(عػالوي)مورابحمجػال م
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ظؽن ماظعـفمدقلؿقوذ مسؾىماظشارع،مومتدلزمعنمجدؼدماالتفاعات مغػلفاماظيتم
وجفتمدـةم1947مإظبمعورـقنيمععؿدظني،مظؿؾصقمػذهماٌرةمباٌـؿكؾنيماحملؾقني.م
ومػؽذامؼؿممتؽرؼسماألحقاءماظيتمؼؼطنمبفامايضرماىددمصضاءاتمؼؿشؽلمصقفام
اظـػوذ مو ماظؿأثرل مسؾى ماٌدؼـة ،مو مػذا مذيء ممل مؼؽن مععروصا معن مضؾل .مو مصارتم
اظدغقاعقؽقةماظلقادقةموماالجؿؿاسقةممبدؼـةمدؽقؽدةمصدىمظؾؿقوالتماظطارئةمسؾىم
علؿوىماظؿوازنماالجؿؿاسيماحملؾيمومسؾىماىفةمبشؽلمسام.موباسؿؾارمأنماظلؽانم
المميؾؽونمرصقدامشـقامباظؿؼاظقدمايضرؼةمومحبؽمماظـزوحاتماظداخؾقةماٌلؿؿرة،م
صإغفم ممل مؼؿؿؽـوا معن متشؽقل مضقم معلؿؼؾة مسن مضقم مبقؽؿفم ماظرؼػقة ماظيت ماسبدروام
عـفا.مإذمتلؾبمتؾينماجملؿوساتماظيتمإرتػعتماجؿؿاسقامظؾؼقمماظؾؾرلاظقةمؼبمردودم
صعلمتـؾذمػذهماٌؿاردات.مطؿامسارضمعـاصروماألخالقماىؿاسقة،ماٌـؿؿونمظؾػؽاتم
اظشعؾقة ماظؾلقطة مواظدلوظقؿارؼا ماظرثة ،مإخل ،معؤؼدي ماألخالق ماظػردؼة ،مووصؼوا مؼبم
ذظك،مطؿاموجفوامايرطةماالجؿؿاسقةمسبومإدذلاتقفقةمتؿؿقزمباجملابفة .م
و متأطد متػوق مػؤالء مبؼوة مبعد ماالغػؿاح ماظلقادي ماظذي مراصق مو مغؿج مسن مثورةم
اظػاتحمعنمغوصؿدلماظيتمحدثمؼبمزلماغشؼاقمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقة،م
ومتلؾؾتماظزعرماالجؿؿاسقة ماظيتمغظؿتمايرطةماالجؿؿاسقة مؼبمإؼذاءمزسؿائفم،م
حقثممتّمؼبم 17معنمذفرمجوانم،1955مغؼلمضلممعـفممإظبمربؿشداتماإلؼواء،م
أعا ماظؾاضون مصؼد ماظؿقؼوا ،مبعد مػفوم م 02مأوت م 1955مبػرغلا موأصؾقوا مإراراتم
سؾقامؼبمجؾفةماظؿقرؼرماظورين ،م
ومػؽذامأعؿؾكمأبـاءماظطؾؼاتماٌلؿضعػةمايضرؼةماىدؼدةمعـفاموماظرؼػقةمعـذم
ذظكماينيماظلقطرةمسؾىماٌدؼـةماظيتمتؽوغتمبفامأولمذبؿوسةماغضؿتمىؾفةم
اظؿقرؼر ماظورين مؼب م 13معن مذفر مغوصؿدل م .1954مأعا مأسضاء مصرع محرطة ماغؿصارم
ايرؼاتماظدميؼرارقةماألربعةموماظلؾعونماظذؼنماغضؿوامظؾؿؼاوعةماظشعؾقةمباىؾال،م
صإغفممملمؼدرجوامععفممدوىمذكصنيمعنماظطؾؼاتماظـرؼةمؼبماجملؿؿع.م م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:ماظطؾؼاتماٌلؿضعػةم -ماظـكؾةماٌـؼػةم -محزبماظشعبم
اىزائري م -معدؼـة مدؽقؽدة م -ماظدلوظقؿارؼا ماظرثة م– ماظـؼابة م -محرطة ماغؿصارم
ايرؼاتماظدميؼرارقةم–ماألزعة.م م
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