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 *الوصنوة الشعبووة مبدونة سكوكدة

م**ربؿدمحربي

 

م

حضريمؼلؿعرضماظظواػرممؼؿعؾقمبؿارؼخمإنمػذهماظدرادةمظقلتموصػامٌوضوع
اظيتمتطؾعمعدؼـةمغشأتمععماظؽوظوغقاظقة،مظؽنمػيمسؾارةمسنمعؾقثمضدممدـةم

ماٌم1986 مظؾطؾؼات ماظلقادقة مايرطة ماألضواءملؿضعػةحول مدقلؾط ماظذي مو ،
ما مسؾى مؼبمالحؼا ماألدؾوبماظذيمتورػه مسؾى مو ماإلدالعقة، مظؾقرطة ماظلارع ظـؿو

م.اظؿفـقدموماظعؿلماظلقادقني

 .I: معطوات عامة 

ماظطؾؼاتم محرطة متؽوؼن مسؿؾقة متوجقه مؼب ماظعواعل معن ماظعدؼد مأدفؿت ظؼد
ماظطؾؼةملؿضعػةاٌ مػي متؿؾؾور مأن مادؿطاست ماظيت ماظوحقدة ماظطؾؼة مأن مإذ ،

وبقة،مؼبمشقابموجودمضوىماجؿؿاسقةمؼبماجملؿؿعماظدلجوازؼةمذاتماألصولماألور
ماٌلؾممضادرةمسؾىماظؿػاوضمععمػذهماظطؾؼة.

ظؽنمسددػممطانمربصورامم،طانمػـاك،مبطؾقعةمايال،مبرجوازؼونمعلؾؿون
معنم مإحصاء مؼؽػي مإذ مسددػم، مٌعرصة مهر مإظب ماياجة متلؿدسي محقثمال جدا

ماالجؿؿ معؽاغؿفم مظؿقدؼد مصكؿة مدقارة مو مصقال ماألصولمم.اسقةميؾؽون مدور إغفم

                                                                                                                                   
*
مطؿابم"اىزائر -  معن معأخوذ م عؼال معـشوراتمرلػا":عصو معوارـون" مأم  Medias associés عؤعـون

Alger 1994 046-031 ص.ص. 
معؤرخمومباحثمجزائري -**
1
ومميؽنمذطرمسائالتمبوظؽروة،مباالدؽا،مبنمطزة،مظوطقل،مبؾؾلرل،مبوشابة،مضرؼن،مبوشؾقطة،مبدداي،مم- 

مطـؿوش،مباشؾول،مغبودة،مصالق،محراؼق،مطرباري،دوطاظي،مغباغي.
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ماظوضعقةم مػذه مإظب متوصؾوا مبعضماياالت، مؼب مأعقون مو ماظعفد، ماظؼرؼؾة اظعاعقة
ماظعالضاتماظيتم مؼبماظلؾمماالجؿؿاسيمحبؽم مارتؼوا ماًاصة،مو بػضلمذبفوداتفم

مر.ّداٌصم–أضاعوػامععمأربابماظؼطاعماظػالحيم
مت محقث ماىؿقع، مظدى مععروف مصإغه ماالجؿؿاسي، معلارػم مأبلطمؤّوأعا ل

مقة.غهرطاتفممسؾىماٌلؿوىماظلقاديمضؿنماٌصؾقةماآل
ادؿؾداظقامداخؾقامؼشؿؿلممابشؽلمدائم،ممنّوم،طؿامسرصت،ػذهماظػؽةماالجؿؿاسقة

مسؾىمناحاتمشرلمعؿوضعةمومإصالداتمعدوؼة.
اجؿؿاسقاممتؿلرظؼدماحؿؾتمسائؾةمبوظؽروةمؼبماظـالثقـقاتمضؿةماظلؾم،مظؽـفام

مباالدؽامومبنمطزة،ماظؾؿنيمدؿؿفاوزػؿامصقؿامبعدميتررفمسائؾمؼبماألربعقـقاتمعن
مسائؾةمضرؼن.

مذراءم مو ماظعؼار مؼب مباالدؿـؿار مثروتفا متورقد مسائؾة مطل محاوظت مػؽذا و
م،مومباظؾقثمسنمايؿاةمعنمبنيماظؽؾوظونمومداخلماإلدارةماظؽوظوغقاظقة.2األراضي

تعرفماٌدؼـةمدـةمذؽلمزفورماظـكؾةممبدؼـةمدؽقؽدةمزاػرةمعؿأخرة،مإذمملم
أؼةمعدردةمأػؾقة،مبقـؿامطاغتمضؾقؾةمبينمؼينممبـطؼةماظؼؾائلممتؾكماظعدؼدمم1914

ماالجؿؿاسقةمسنمررؼقماٌدردةمضعقػة،مػذام مسؾقهمطاغتماظذلضقة عنماٌدارس،مو
باإلضاصةمإظبمأنماظدرادةمسؾىماٌدىماظطوؼلمملمتؽنمؼبمعؿـاولماظطؾؼاتماظشعؾقةم

ماظؽادحةموماظػؼرلة.
،م4،مومرؾقبمأدـان،ومرباعان3وجدمباٌدؼـةمػبلةمأرؾاءم،1953يمدـةمصػ

ماظعربقة ماظعؾقام6،مومعذلعبانمضضائقان5وأدؿاذانمظؾغة ماٌدردة ،مومحاعلمظشفادة
مومبعضماٌدردنيماظؼالئل. 7ظؾؿفارة

                                                                                                                                   
2
معاظؽامألراضيمبؼادؿوغػقل،مومبددايمومحراؼقمباظعروش،مومبوظؽروةمومطـؿوشمومبؾلقرلمطانمبم-  االدؽا

موبرلصقل،مإخل.رمبدؼـةم
3
وشمزبؿصمؼبمراظدطؿورمزؼدي،مزبؿصمؼبمأعراضماظؼؾب،معنمعدؼـةمجباؼة،موماظدطؿورمظزرقمعنمايم- 

م ماظدطؿوران ماظعام، ماظطب مؼب مثالثة مو مؼودؼأعراضماظعقون مو ماظدطؿورموراسمرذقد مو مطوظو، فمضلوسمعن
مـةمتؾلة.ؼاًاظديمعنمعد

4
ماألدؿاذمصؿويمعنمطوظوموماألدؿاذمغصارمسؿورم- 

5
مربؿدمضاريمومعلقخمبشرلمعنمطوظوم- 

6
محلاغيمسؾدماظرغبانمعنمضاٌةمومسقاديمصاحلم- 

7
مؿانمعنماٌقزابؼـوم- 
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اذانمغاصرمومصاحلمسقادي،مطاغتمعدؼـةمؿوراس،موماألدؼومبادؿــاءماظدطؿورم
م مشبؾفا متلؿؼؾل معلؾؿدؽقؽدة مدؿة مدوى مػـاك مؼؽن محقثممل ماٌـطؼة، منيعن

لؾنيمٌدؼـةمدؽقؽدةمؼؿابعونمدراداتمسؾقاؿعـ
ومعامسدامبعضماإلدـؿـاءات،مصإنمجلمػؤالءماٌـؼػنيمضدمابؿعدوامسنممماردةم
مؼبم مرشؾوا مو ماإلدارة مسبو مبأغظارػم معـفم ماسؿداال ماألطـر متوجه مضد مو اظلقادة،

م)اظدطؿورمطلوس(.ماالغدعاج
م معلقخ،مأعا محزبمصرحاتمسؾاسم)ضاريمو ماجؿذبفم مصؼد معـفم مجرأة ممماألطـر

مومؼبمبعضماظػذلاتماًاظدي(.
مايرة ماٌدارس معدردو ماظؼرآغقة، ماظؽؿاتقب مععؾؿو مإسدادؼةمأعا متالعقذ مو ،

مدوعقـقكمظودقاغي،مصؼدمصؿـؿفمماظشعاراتماظورـقة.
ـضويمهتمظواءمومملمؼؽنمساملماظشغل،ماٌـؼلممسؾىماٌلؿوىماظعرضي،موماٌ

مظؾشغل ماظعاعة ماظؽوظوغقاظقة،ممغؼاباتماظؽوغػقدؼراظقة مباظشقوسقة متأررله مؼب واٌؿأثر
مميؾكماالسذلافمبهمضائدامظؾطؾؼاتماظشعؾقة.

اسؿؼدتماالهاداتماٌفـقةم)اٌلؿكدعونمؼبماظلؽكمايدؼدؼة،موماٌلؿكدعونم
ماألو ماظودط مؼب ماغغؿلت ماظيت ماظدلؼد( معوزػو مو ماٌلؿشػقات مباظؿطورمؼب روبي

اظؿدرصبيمومأضاعتمسالضاتمممؿازةمداخلمربقطماظؾقضماظصغار.مومطانمضائدمػذهم
ماٌـؿلبم ماظعؿارات مرالء مؼب ماٌلؿكدعني مأحد ماظؿقفاغي، مايؾقب االهادات،

ٌدؼـةمدوف.
ممسؿالماٌواغئ،مم–أعاماالهاداتماٌفـقةمحقثماظعؿلمميؾكمشاظؾامرابعامعؤضؿام

ظؽنمأؼضامم–ت،ماظعؿالماظقوعقون،مجاععوماظـؿارماظؾاطورؼةمغعماٌعؾؾالمعصاومسؿا
م مصؼد ماٌـاجم، مو ماظؾؾدؼات ماظشقوسقة،مبؼسؿال مايرطة مسن معؾؿعدؼن مػؤالء ي

مصاظؾـلؾةمظؾعؿال،مصإنماييموماٌؼفىمميؾؽانمأػؿقةمأطدلمعنمأعاطنماظعؿل.

                                                                                                                                   
8
اٌرحؾةماظؼادعة،ممءيمذرؼف،مأرؾاػم:مسؾادةمغبودي،مبوذوطةمبؾؼادم،مغبرمضراوةمسؾدمايؿقد،مبددام- 

معبقؾةمرفراويم)ضابؾة(مومبوحوؼؿهم)دراداتمؼبمسؾمماظـػس(.
9
وجدممبدؼـةمدؽقؽدةمعدردؿانمحرتان،ماألوظبمأدلفاماظعؾؿاءمومأذرفمسؾىمتلقرلػاماظشقخماظغادرلي،مم- 

رطةماغؿصارمايرؼاتمحماممـلمالحقمظؾقؽوعةماٌؤضؿةمبلورؼامثممدػرلمباظعربقةماظلعودؼة،موماظـاغقةمصؿقؿف
ماظؼلـطقين.-اظدميؼرارقةمومأذرفمسؾىمتلقرلػامدقدمدعقدمومسؾيمطاؼب،مسؼقدمالحقمومضائدموالؼةماظشؿال
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مًاص،ممتؾكماظطؾؼاتماظشعؾقةماظؼارـةمباٌدؼـةموماٌؿؿـؾةمؼبمسؿالماظؼطاعماو
ماجؿؿاسقةموادعة،م ماظعؿالماٌلؿؼؾنيمؼبماظـشاراتماظؿفارؼةمومايرصقة،مضاسدة و

مأيمأطـرمعنمربعمدؽانماٌدنماٌؽدؼن.
ومعباساتفامعنمػذهماظطؾؼاتماظشعؾقة،مم،اظرادؼؽاظقةماظلقادقةمضوتفاملؿؿدت

مسدلػامومسدلماظعؿالماٌؤضؿنيمتؼامماظعالضةمععماظدلوظقؿارؼاماظرثة.
ماظـؿو مباظؿعدادممإن مؼلؿح مدؽقؽدة ممبدؼـة ماظداخؾقة ماظـزوحات مو اظدميغراؼب
داطـا،مومؼبماظـالثقـقاتمم128866علؾؿامسؾىمذبؿوعمم547م،1886اظؿاظيم:مدـةم

سـدغامم،1954أوروبقا،مومؼبمتارؼخمأولمغوصؿدلمم038173علؾؿامعؼابلمم038066ظـام
م.328322علؾؿامعؼابلمم41422

ماظـ مإظبمأن ماإلذارة مميؽن معنمطؿا مػام مسدد مإضصاء ماظلرؼعمظؾلؽنماشلشمو ؿو
حقثمؼعقشمعلؾممواحدمسؾىمدؾعةمإظبممثاغقةمباظؾقوتماظؼصدؼرؼةمطؿامم،اظعاعؾني

م.1953سارالمسنماظعاعلمدـةمم3222ميؽنمإحصاءم
تشعرمطلماظزعرماالجؿؿاسقةماظيتمضؿـامباظؿعرضمشلامأغفاممتؾكمذكصقةمضاسدؼةم

ماٌ ماظعواعل مو مسؾقفا، ماحملاصظة ماظؾغةموب مو ماإلدالعي ماظدؼن مػي مػـا وجفة
اظعربقة.مومميـلماظوسيماظعرضيمذعورامسؿقؼامظدىمػؤالء،مإالمأنماظطؾؼاتماظشعؾقةم
اٌوضوسةماجؿؿاسقامؼبمحاظةمدصاعمذاتي،مػيموحدػاماظيتمتـزعمظالغغالقمضؿنمػذام
ماظؿضاعنم مؼضؿن مسرؼؼا مضاغوغا ماظطؾؼات، مشلذه مباظـلؾة ماإلدالم مميـل مو اظوسي.

شائريماظذيمميؿدمإظبماهلل.مأنمؼؽونماٌرءمعلؾؿامظقلتمعلأظةموسيمومالمؼؿطؾبماظع
مومواع،مومإمنامؼؿعؾقماألعرمباإلغؿؿاءمإظبم مأومصعالمإمياغقامحرا عـهماظؿزاعامذكصقا
ذبؿؿع،مإظبمثؼاصةمومإظبمحضارةمذؽؾفاماإلدالممتشؽقال،مإذمالممتؾكمإالمذرضبةم

مس مبنيماظػؽاتماظيتمشلا معن مجدا مجدمضؽقؾة متصورا ماألوروبقني، معع مدائؿة الضة
مذكصيمٌلأظةماظؿدؼن.

مخاللم معن مو ماإلدالم، مإرار مصػي مهؾقؾـا، مؼب مشبطئ مأن مصبب مال ظؽن
االخؿالصاتماظيتمغؼقؿفامحوظهمالمضدهمأومدوغه،مضدمتشؽؾتماٌعارضاتماظلقادقةم

موماالجؿؿاسقة.
طاغتمبعضمايقاةماظدؼـقةممبدؼـةمدؽقؽدةمطاغتمصؼرلةمجدا،محقثمأنمدمبق

م مدـة مبعد ماظيتممتمإغشاؤػؿا معدردؿانمحرتان مو تؼدممم،1945اظؽؿاتقبماظؼرآغقة
مم.تعؾقؿامأوظقامظؾؼرآنماظؽرؼممومظؾغةماظعربقةميواظيمأظفمرػل
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مؼبماًؿلقـاتم مؼؽن ماظذؼبمزلعةمظدىممل ماظؽؾرلمظلقديمسؾى ماٌلفد إعام
م مو ماظلؽان، ماظيتظضؿن ماظرغباغقة مزاوؼة مطاغت مو مطذظك. ماظشقخمؾعؾؿاء مميـؾفا

صاضلمظؽاغيمتشعمخارجماٌدؼـةمخباصة،مإذمأنمذبؿوعم"اًوان"مملمؼؽنمؼؿفاوزم
المتزسممػذهماٌعطقاتماظيتمتدورمحولماظوضعماظلودقودقاديمم.1954اٌائةمدـةم

ظـػلفامإسطاءمظوحةمذاعؾة،مبلمترعيمإظبمتلؾقطماظضوءمسؾىماظدؼـاعقؽقةماظلقادقةم
مصقلبم.

  :نشأة و تطور حزب شعيب

إنمعشارطةماظطؾؼاتماظشعؾقةمؼبمايقاةماظلقادقةمطاغتمعؿأخرةم،مسؾىماظرشمم
معنموجودمحزبمذقوسي.

مابينم معنمخالل مؼبماظـالثقـقات، مدؽقؽدة معدؼـة مإظب ماظورـقة تغؾغؾتماظـزسة
ماألخرم مو معودى، مبوظؽروة مبؾارؼسمألجلماظدرادة اٌدؼـةمخباصة،ماألولمعفاجر

محلني. ميؾو ماظعاصؿة مطؿاممباىزائر ماظورـقة ماظـزسة مرواد مضؿن مطاغا مطالػؿا و
مذارطامؼبماٌؤدلاتماٌلرلةمظؾقرطةماظورـقة.

ظؽنمم،1937ومم1934سرفمصرعمعدؼـةمدؽقؽدةمبعضماظؿطوراتمبنيمدـواتم
ميـعمنممسلالمإصرؼؼقا،مومالمؼوجدمآغذاك،محلبمم1937جاغػيمم06ؼبمتارؼخم

حالق(مومتوعيمسؾدماهللم)خؾازمطوانمرابح،مدوىمثالثةمعـاضؾني،مطدلانمعلعودم)
م مو مطوظو، معـطؼة معن ماآلتقان ماظزوبعةؼعؾؿدئ( مٌواجفة محزبمم.لعد مغشأ صعـدعا

تودعتماجملؿوسةماألوظبمومأدذبتمم،1937عارسمم11اظشعبماىزائريمؼبمتارؼخم
ؾني،مومعلؿكدعنيمومسؿاالمؼوعقني.مطانماغطالقماظػرعمدرؼعا،مؼضؿـفامسؿاالمعلؿ

ظهمحزبماظشعبماىزائريمؼؽؾحمتودعه،موماظؾؼقةمتأتيممظؽنماٌـعماظذيمتعرض
ماظؿفدؼدات مملمؼؾقمميارسماظـشاطماظلقاديمدوىمبوظؽروةممومسؾقفا مو اظرذاوي.

ماٌـاضؾنيماظـالثةم مػؤالء مظؽن ماظطاػر، مربؿد مظوحه ماهللمو مسؾد ماظؿوعي مو عودى
مبؾؽروةم ؼؿعرضونمظؾعزظةمدؿةمأذفرمبعدمعـعمحزبماظشعبماىزائري.مومؼضطر

ظؼدمصؼدم.مإظبمصرغلامأعامماظضغوراتماظيتمعاردؿفاماإلدارةمسؾىمأبقهمفرةودىمظؾفع
محزبماظشعبماىزائريمسـصرهماظرئقلي،مظؽـهمبؼيمؼؿؼدممبؾطءمومؼبماظظل.

م ماٌدؼـةو ممبرطز ماألوظب ماظؾعض، مبعضفؿا مسن معلؿؼؾؿان معـظؿؿان ممممممماغؿشرت
موماألخرىمبضاحقةماألدؾرلاغس.
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م مآغذاك ماىزائر ماظؿقوالتمطاغت مو ماظؼوؼة مايرطقة معن معرحؾة تعقش
مؼبم مايادة ماألحادقس متوضظ ماظورـقة ماظشعارات مأبلط مطاغت محقث اٌؿلارسة،

معؿػؽك، مصذلةممؼؿؽونمذبؿؿع معـذ ماظؼرى مشادروا ماظذؼن ماظـازحني مو ماظػؼراء عن
مضصرلةمجدا.

ومػؽذامصإنماظوسيماظورينماظذيمملمؼعرفمدوىمتطوراتمبطقؽةمبنيمدـواتم
ؼؿقولمتوشلمحزبماظشعبماىزائريممإذقعرفمتلارسامعػاجؽامدم1942موم1937

مسبومضاحقةماألدؾرلاغسماظذيمؼعرفمسددامطؾرلامعنماٌلؾؿني.
مثالثونم مؼوجد مإذ ماظؿقول، مػذا مسؾى معؼـعا معؤذرا ماٌـاضؾني مسدد مؼشؽل و
عـاضالمبودطماٌدؼـةمعؼابلمعائة،مؼبماظضاحقة.مومػؽذامؼـظممعـاضؾوماظضاحقة،م

،مادةمسؾيمرابوشمصاحبمعؼفى،مومربؿودمذرصان،مدائقمسربةمخقلهتمضق
مايرؼة مبقان مأحؾاب محرطة مداخل معـاضؾني ماظشعبم تلرؼب محزب ظصاحل

م مأحداث مسن ماظـاجم ماظؼؿع مظؽن مم8اىزائري. ماسؿؼالمم،1945عاي مخباصة و
م) ماظشابة مباظعـاصر مدصع مم17اٌلؤوظنيماظلقادقنيمباظضاحقة، ماظذؼنمم01و دـة(

لمعاشأوامباٌدؼـةمالحؿاللماٌواضعماألعاعقةمومظعبماألدوارماظرئقلقة.مضدموظدوامومغ
ػؤالءماظشؾابمإظبماظػعل،مدونمخوفمعنماظؼؿع،مطؿامأثؾؿوامتوجففمماظواضحمسبوم
معنم ماٌدؼـة مدؽان مؼؿؿؽن ماظشؾاب، ماظعـاصر مػذه معن ماغطالضا مو ماظػؽري. اظعؿل

ةمؼوغاٌـؼػنيموموعلمعنمثامإصبادمشبؾؿفمماًاصةمبفم،ماظيتمدؿواجهماألسقانمو
معدؼـةمدؽقؽدةمضضاءمإلسدادمإراراتماظـزسةماظورـقةماظشعوبقة.

إظبمسـاصرمرئقلقةمم1945ضاحقةماألدؾرلاغسمدـةمماومإثرمذظكمؼؿقولمعـاضؾو
م مغشاػد مصبعؾـا مظؾػرعماحملؾي،ممما مآومربرطة مطذاممزبوغقهمإذؽالغذاكمإضاعة و

يضرماىددمألجلماظلقطرةمسؾىماظلؾطةمصراساتماظزعرمبنيمايضرماألصؾقنيموما
مضاغونماألطـرؼةماألعور.مومعـطقماالغؿؿاءمإظبماييمدققلماحملؾقةم،حقثم

ومضدمتلؾبمرصضمعـاضؾيمودطماٌدؼـةماًضوعمإلرادةمعـاضؾيماظضاحقةمؼبم
ماظضاحقةمبؿفؿقدماالذذلاطاتمسؾىم مداخلماظػرع،مإذمضاممممـؾو مأزعةمضقادة إثارة

موماعؿـعوا مظؾفـةمعلؿواػم احملؾقة،مومطانمالمبدمعنمتدخلمحلنيممسنمتؼدميفا
مإلصبادمميول مودقادي مععـوي مثؼل معن مضبؿؾه معا مبؽل مظؾقزب، ماظعام األعني

                                                                                                                                   
مم-10 متارؼخ مأغشئمؼب ماظؾشرلمم1944عارسمم14وؿع ماظشقخ مصرحاتمسؾاسمو مررفماٌعؿدظنيمبؼقادة عن

مقسماظدوظةماىزائرؼة.اإلبراػقؿي،موماظرادؼؽاظقنيمبؼقادةمعصاظيماياجمظؾؿطاظؾةمبؿأد
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ماحملؾيمطؿام مظؾػرع معباسقة مؼبمضقادة ماٌدؼـة مأحقاء متشركمزبؿؾفمممـؾي صقغة
مؼبماالظؿزامم متػوضفا مو مرجقانماظضاحقة دققدثماظذلؼقفماظؿدرصبيمظؾقرطة،مو

مدودقواظ مهوال ماالواه، مػذا ماظشؾابمؼب ماشبراط مطذا مو مػاعام-لقادي دقادي
م.ادؿوزػهمضقادةمحزبماظشعبماىزائريمؼبمهرطاتف

ماالضؿصاديمظؾؿدؼـة،م ماظـشاط مسن مابؿعادػم مو ماظلقادي مظؾػعل متفقؽفم صؾقؽم
ؼؾديمػؤالءمايضرماىددمالمعؾاالةمواهمأدغىمبرغاعجمأومأيمغؼاشمدقادي،مطؿام

االدؿؼاللممأجلمرؤؼةم"أظػقة"م)أيمسودةماإلعاممأوماظـيبماٌـؼذ(مظؾؽػاحمعنؼؿؾـونم
ماىزائرؼة،م ماظورـقة معؤدسماظـزسة ماياج معصاظي مؼذلاءىمشلم مسؾقه مو اظورين.

م مو ماظـؾوءات. مؼبمعبقع ماٌذطور ماظلاسة(، م)عول ماظلاسة مػؤالءمرجل هتمضغط
ممؼبماظؿفـقدماىؿاػرلي.ؼؿقولماًطابماظدؼينماظشؽلماألطـرمأػؿقةمماٌـاضؾني،

ومشلذهماألدؾابمتوجهماغؿؼاداتمظلؾوطاتمومممارداتماٌـاضؾنيماظورـقنيماظذؼنم
ماألطـرم مظؾؿـاضؾني مباظـلؾة مدؿؿـل ماظدؼـقة ماٌرجعقة مأن مإال ماألوروبقني، ساؼشوا

توزفمظؿدسقممصػوفمايزبموموربة،مودقؾةموـقدمألذؽالماظوسيم"األظػي"م
ماٌؿؿاثلمععماألعة.

 ووس اجلماهري املستضعفة تس

مإجراءاتم متطؾقق مؼب ماٌؾاذرة مجراء معن ماٌلؿضعػة ماظطؾؼات متلققس ؼؿفذر
اظرثة،مومسؿالماٌزارعموماٌـاجمماظؼارـنيممؼاظدلوظقؿارااالضذلاعماظعام،مممامؼدصعمبا

ظضاحقةمايضرؼةمإظبماالظؿقاقمباظعؿلماظلقاديمؼبمأثرماظػؽاتماظشعؾقةماظؾلقطةمبا
ايدؼثمسنمعباػرلممأصؾحمعنماإلغصافدؼـة،مومضؿنمػذهماظظروفماظلاطـةمباٌ

ماظلقلم متوضقفمػذا مبإعؽاغفؿا مطان مالمرباوالتماإلصالح مو ماظؼؿع مصال عؿقرطة.
مايرؼاتم ماغؿصار محرطة مررف معن متوجقفه ممت ماظذي ماىارف اىؿاػرلي

ماظدميؼرارقةماظيتمادؿكؾػتمحزبماظشعبماىزائري.
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  الراكدةالربولوتاروا الرثة  ناهضةم

مباظـلاءم ماٌؿاجرة معظاػر مطاغت محقث معػؿوحة معدؼـة مدؽقؽدة مآغذاك مممممزؾت
ؾقوتماظؼؿارموماياغاتمبوماظدسارةمتػؿكمباجملؿؿع،مومطانماظػضاءمايضريمعؾقؽام

مسصابةم مسشر، ماظـالثة مظؾعصاباتم)سصابة مصؽاغتمعذلوطة ماألحقاء مأعا اظصغرلة،
ماظـاس.مومملمؼؽنمناحمأبـاءماظشعبماألوراس(ماظيتمطاغتمتػرضمضواسدػامسؾىم

مبارزؼ متوصؼفم ماظؼدممممممممممممنو مطرة معـل ماشلاعشقة ماجملاالت مؼب مإال مواضح بشؽل
مايرؼاتماظدميؼرارقةمدقؿوجهم ماغؿصار ماظػرعماحملؾيميرطة مأن مبقد ماٌالطؿة. و
مدقوجهمغبؾؿهم مغظاعه،مطؿا مظقػرضمسؾقفا ماظرثةماظراطدة" م"اظدلوظقؿارؼا أوالمشلذه

معـلم"اييماحملػوز"مضد مؼلقطرونممأوداطمزبؿؾػة ماظذؼنمطاغوا ماٌقـاء ووجفاء
مباضرماظػرعمؼبمإسدادم"اجملؿوساتم دونمعـازعمسؾىماظؿػوؼضمباظؿشغقل.مومػؽذا
اظصادعة"مسؾىمذؽلمطوعوغدوػاتم"ظؿطفرل"ماٌدؼـة،مومػوماظشيءماظذيمسفزتم

مؼبمزرفمضصرلامجدا.أومرصضتماظشررةماظؼقاممبه،مظؽنممتؽنماظػرعمعنمهؼقؼهم
ومػؽذاممتمإضعافمبشؽلمسـقفمومدرؼعمبعضماظشكصقاتماظيتمضضتمعدةم
مبؼقتمدونم مصاظعؼوباتماظيتموجفتم"ظؾؼلاة" مؼؼفر. مالطؿلابمصقتمال روؼؾة
مواجفؿمماظشررةمباٌعؿدؼنم ماظصؿتمسـدعا مظزعوا عؿابعةمضضائقة،مبلؾبمأنمػؤالء

مسؾقفم.
ماظ مبعض مترك محقث معدػشة مهوالت محدثت مبقؽؿفممملػؾةوضد ماظؼوم، عن

مسؾىم ماظؼضاء مؼب ماٌلاسدة مو مخدعاتفم متؼدؼم مألجل مبايزب مظالظؿقاق اٌؿعػـة
ماظصواب. مجادة مإظب موردػا متؾتمماظعصابات ماظيت ماًؿور، متعاري مرباربة إن

م ماظؼضاء مسؿؾقات ماظرامسؾىعؾاذرة ماظرثة ماظؿأثرلمط"اظدلوظقؿارؼا مضوة متدسم دة"،
؛ممماممااظدميؼرارقةمومتودعمعنمذبالمغشارفماظلقاديميرطةماغؿصارمايرؼات

ماظػرعمباٌدؼـةمرابحمطعوانمعنماظؼولم:م "اظشعبمظـا،مآنماألوانمميؽنمأحدمضادة
م.ظؿصػقةمحلابـامععمالبليمربطةماظعـف"

                                                                                                                                   
مم-11 ماٌصطؾح مػذه م"اىقشماظصـاسيمبغلؿعؿل مهدثمسن معارطسمسـدعا مظه ماظيتمأسطاػا ـػسماظدالظة

عنمعؤظػهماظرأزلال(.مميقزمعارطسمم05االحؿقاري"مبإنؾذلام)أغظرماظؽؿابماألول،ماٌؾقثماظلابع،ماظػصلم
ماظرثةم"اٌضطربة"م)إجراءمعؤضؿون،مسؿالمؼبمزر وفمشرلمضاغوغقة،مسارؾونمسنماظعؿلمبصػةمشرلماظدلوظقؿارؼا

عؾاذرة(،موماظدلوظقؿارؼاماظرثةم"اٌلؿذلة"ماظيتمؼػرزػاماظعاملماظرؼػيماظراطدمإضؿصادؼامظؽنماظـاعيمدميوشراصقا،مم
مومبنيماظدلوظقؿارؼاماظرثةماظراطدةموماظؾوعؾني.
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مظؾقرطةم ماٌرطزؼة ماظؾفـة مسضو مبوظؽروة، معودى ماظلـة، مذات مؼب مؼؾؿقق إذ
غشاراتماظػرعمبػضلموربؿهمممبدؼـةمدؽقؽدة،محقثمؼضػيمدؼـاعقؽقةمأطدلمسؾى

مذبالم مداخل مؼؼام ماظلقادي ماظعؿل مأصؾح مايال مبطؾقعة مو ماظعؿقؼة. اظلقادقة
معراضؾةم مسن مبعقدة معـقعة محصوغا ماظشعؾقة ماألحقاء مصشؽؾت مغصرل، مو ععروف
اظشررة،مومطاغتمطلماٌـادؾات،محػالتماظزصافموماًؿانمصرصامألثؾاتماظـزسةم

ماظورـقةموماظدسوةمشلامبؼوة

 : ارةة صحااب امامتوااات اجلزاررونحم
ماغؿكاباتمم ماغطالق معع ماالعؿقازات مذات ماىؿاسات مرباربة مسؿؾقة بدأت

مملمؼؽنمبـػسماألػؿقةمم،1946اجملؾسماظورينمؼبمغوصؿدلم ماٌرة ظؽنماظرػانمػذه
باظـلؾةمظؾلؽقؽدؼنيماظذؼنمم1947عـلمعاموضعمععماالغؿكاباتماظؾؾدؼةمؼبمأطؿوبرم

،مومضدمدخلماظػرعمحرطةماغؿصارمايرؼاتمقنيؾبةمخصوعفمماحملارحملادؿغؾوػام
اظدميؼرارقةمبؽلمعامميؽنمعنمراضة،موموـؾامأليمخالفمداخؾي،مضامماٌشرصونم

مفممأثـاءماٌؤمترماحملؾي.قؿعقنيمممـؾبسؾىماظػرعم
مضدم ماٌوجه مباظؿكوؼف مو مباظعـف معؾيء مجو مؼب ماالغؿكابقة مايؿؾة جرت

ومضدممتممبلاسدةمماٌلؾؿنيمومعالكماألراضيمؼبماحملاصظة.اظدلجوازؼنيموماٌوزػنيم
ماألحادؼثم مو ماظؼرآغقة ماآلؼات متوزقف ماظدؼن، مصكر محلني مو مذقخ مبن معن طل
مأخذتمرروحاتفمم مضد مو ماٌـاصلنيمشلم، مإلحراج ماٌـادؾة ماظػؼفاء مآراء مو اظـؾوؼة

مثالثمتوجفاتم:م
ماظدسوةمظؾروحماىؿاسقة،م-
 )ايلؾة(،ماظعؿلمسؾىمعراضؾةماألخالقم-
ؾولمخبضوعمؼاتفامماظعؾؿاءم"باظـؼاق"موماظؿـدؼدمبفممظؿكؾقفممسنماىفادموماظم-

 اظدؼنماإلدالعيمظؾوضع.
ومؼضطرماظدلجوازؼونموماٌـؼػونموماظعؾؿاءماظذؼنمدصعوامدصعامإظبمػذاماظـوعمعنم

مومطذامإظبموصفمااظـؼاش،مظؾؿؾفحمباٌؽاغةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةماظيتمؼؿؿؿعونمبف
مـعتمربؼرم"ماظؾوثـقة"م)أيمباظدراجةم"اظعاعةمعنماظـاس"(.مباظورـقنيم

                                                                                                                                   
12

 (1971م/م0/مم17ذفادةمرابحمطعوانم)ادؿفوابمؼبمتارؼخمم- 
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ماظؿغقرلماظذيمعسمعوضفماظطؾؼاتماظشعؾقةم؟مميؽنماالسؿؼادم ػلمأدركمػؤالء
ماٌألمباٌؼاػيم مأعام مبلؾفم مذظكمحؿىمضاعتمذبؿوساتماظؽوعـدو مملمؼدرطوا ممممأغفم

ماظعؿوعقة ماألعاطن مم،و موصػفمبو مو مشلم ماظشؿائم مبـممؿوجقه مأو م"طالبمصرغلا" بـ
م"أصقابماظشؿة"مأيماٌؿزظػنيمظػرغلا.

م"ظؼدمتؾدظتماألحوال،مومسؾقؽممهؿلمذظك"،مػؽذامتؽؾمماياجمسؿارمبالدؽا.
ومؼبمخضممذظكمتػوزمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقةمحقثمتؿقصلمسؾىم

تصوؼتمحلبمعذلذقيمايرطة.مومملمم0150عنممصوتم1616إظبمم1626عامبنيم
ومػؽذاممطعماظؼوائمماألخرىمذبؿؿعهمايصولمدوىمسؾىمربعمػذهماألصوات.تلؿ

م1963أبرؼلمم06ؼؽرسمػذاماالحؿؽامماظشعيبماظذيممتماظؿصدؼقمسؾقهمؼبمتارؼخم
مضوةموممتـقؾقةمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقة.

.III عهد اهلومنة 

ذيمحؼؼهمؼؼوممصرعمدؽقؽدةمسؾىمتودقعمذبالمغػوذهمباالدؿػادةمعنماظػوزماظ
م1947ؼبماالغؿكاباتماحملؾقة،مممامصبعلمتأثرلهمؼؿأطدمسؾىماٌلؿوىماظورينمدـةم

م م)حواظي مسـه موصود مبإردال مغداء ماٌرطزؼة ماظؼقادة مظه عـاضال(مم022حقثمتوجه
مظػروعماي ماٌلاسدة مؼد ماألوراسمؼبماظؿقضرلمظؿؼدؼم مو مضلـقطقـة روش،مطوظو،مو

مايرط متغؾغل مظؽن مضدمظالغؿكاباتماحملؾقة، مؼؽن ممل ماظشعؾقة ماألوداط مداخل ة
مسؾ مطان مبعد. ممىأطؿؿل مععماظػرع ماظؿقاظف مغقل مو ماظضواحي، مصالحي ادؿؿاظة

 اٌـظؿاتماًارجةمسنمدائرةمغػوذهمأومإغشاءمعـظؿاتمجدؼدة،مإخل.

 اماستوالء على النقاةة 

اظعؿلماظـؼابيمباظؾفوءمإظبمخدعاتمضاصمربؿدمم1944ؼؾاذرمصرعمدؽقؽدةمدـةم
مذؼبمأح متوضفو مبعد مو مععم لن ماظعؿل مػذا مؼلؿأغفماظػرع مععقـا، مزعـا دام
م ماظعلؽريم1952جوؼؾقة ماظشؾه ماظذيمؼصادفمإطؿشافماظؿـظقم ماظؿارؼخ مػو مو ،

اظلريماظؿابعميرطةماغؿصارمايرؼاتماظدميؼرارقة،مممامؼدصعمبزسؿاءمايرطةمإظبم
محؾهمومباظؿاظيمتلرؼحماظعدؼدمعنماظـشطاءماٌـؿؿنيمظؾؿـظقم.

مط مؼبمو ماٌـاضؾنيماظلؽقؽدؼنيمباالشبراط مإضـاع معلأظة ماظؾتمؼب معن مبد مال ان
ظؾؿؿؽنمعنماٌشارطةمؼبماٌؤمتراتماحملؾقةموماظورـقة.ممتاظـؼابةمومتلدؼدماالذذلاطا

                                                                                                                                   

م(،88381970بمضاصمربؿدماٌدسومحـاذيم)إدؿفوا -
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ومضدمظزممػذاماألعرماظػرعمدـؿنيمعنماظعؿلمىعلمصرعماظؽوغػقدؼراظقةماظعاعةمظؾعؿلم
مرجق مسؾى ماظؼضاء مباظؿاظي مو مظه مػذهم"تابعا" مداخل ماظشقوسي مايزب مطػة ان

ماظـؼابة.

 تنظوم الربولوتاروا الرثه 

ؿاللمحؿظاػرونمبإعومضدمضامم.مىـةماظعارؾنيمسنماظعؿلم1953متمإغشاءمدـةم
طرؼػوم–ممامدصعمبرئقسماظؾؾدؼةمبنمطقثم،مزبدلةمرؼلاغومخاللمإحدىماٌظاػرات

دؼنماجؼرارقةماٌؿوهتمضغطماظـؼاباتمومعلؿشاريمحرطةماغؿصارمايرؼاتماظدمي
بفقؽةماظؾؾدؼةممبقاوظةمإصبادمحؾولمعـادؾة،محقثمؼوزفمأحدمممـؾيماظعارؾنيم

رلامباظؾؾدؼةمظإلذرافمسؾىماٌلاسداتماظيتمتؼدممشلذهمجسنماظعؿلمالؼػةمربؿد،مأ
اظػؽةمومظؿـظقممتعاضبمأصرادػامسؾىماظعؿلمطلمأدؾوسنيمؼبماظورذاتماظيتمصؿقتم

مشلذهماظغاؼة.

 ن تنظوم الفالح

ماظعؿلمعـعطػامع مباظـشاطمومايقوؼةمدـةمؿعػؼأخذمػذا ،مبؼقادةمشربيم1952ا
ومػومأحدماٌلؿكدعنيمباإلدارةموماٌـؿلبممربؿد،ماٌعروفمبادممذعؾانماظدلي،

ٌـطؼةمرؿاظوس.مطانماظعؿلماظـؼابي،مضؾلمذظك،معوجفامسبوماٌدؼـة،محقثمطانم
مةمؼبماظـضالماظـؼابي.ؼطؾبمعنمصالحيماظـاحقةمباجمليءمإظقفامظؾؿشارط

مومودرماإلذارةمإظبمأنمعواجفةماألسقانموماظلؾطاتماحملؾقةمؼبمػذاماجملال،
عنمصعلماظعـاصرماظيتمطاغتمتـؿؿيمظؾؿـظقممذؾهماظعلؽريمظؾقرطة.مومندممػي

مإبراػقمم أحدمم-مئق،مومزروق،داعنمبنيمػؤالءمسقلىمبنمضرلممحبار،مومذرؼم
معلؿكدعيممبقطةمبـزؼن.

مػذامعلماظـؼابيمسؾىموـقدمسؿالماظػالحةمباٌزارعماظؽوظوغقاظقة.مومؼبؼعؿؿدماظػ
ضائالم:م"ظؼدمضؿـامبإدعاجماألخوةمبوساصقةمعنمعـطؼةمماظصددمؼؼدممزروقمذفادته

سؾىمبلطممومطذامبينمبشرل،مومضدمأزفرمػؤالءمإعؽاغقةمطؾرلةمؼبماظعؿلماظلقادي
ماظؼرى. مؼب مغػوذغا مسظقم ممبعارضهمطؿامبشؽل ماظػالحنيمماصطدعـا مو ماظزواؼا أػل

مبؼر مميؾؽو ماظذي ماظصغار ماظػالحني محؿى مو مأرضمتاظؽؾار مضطعة مو مثالث مأو ني

                                                                                                                                   

متؿؽونمػذهماظؾفـةمعنمبودخـهمغبقدمومذرؼفمبوضوديماٌدسومبؾعقاديمومسزوزمؼودف.م- 
 8ذفادةمزروقمأحلن - 
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م1953م-م1950صغرلة.مظؽنمػذهماظػؽةماظصغرلةمتؿقولمجدؼامععـامؼبمسبومدـيتم

م مأدرطتمسزظؿفا ومضدمترطتماٌـارقماظصعؾةمم".نمأشؾؾقةمعباػرلماظشعبسسـدعا
ظؿؿغؾغلمصقفامبوادطةمصروسفام"اظراذدة"مومعـالمذظكمظؾؽشاصةماإلدالعقةماىزائرؼةم

مصرسفام مؼب ماظيتموؿع ماظؽشاصة مررؼق مسن مإظقه ماظؿوشل ممت ماظذي ماظعاظقة عـفم
م)اظودادم ماظرؼاضقة ماظـوادي مإظب مباإلضاصة مصرد، معائة محواظي مظوحده "اظراذد"

ماظرؼاضيمظػؾقؾػقل(.

 تنظوم النساء

راظؾةمؼبماظلـةماظـفائقةمبـاغوؼةممعبقؾةمرفراويم1951ؾػتمبفذهماٌفؿةمدـةمُط
ماألدؾرلاغسمحقثمترطزم مبضاحقة ماظؿـظقم مػذا متورقد مبدأ مو مظودقاغي. دوعقـقك

ػاتمعنمررفمأزواجفنمومحولمعلأظةماظـشاطماظلقاديمحولمعشؽؾةماظـلاءماٌعـّ
مأؼضا.ممتدرسماظؾـات

ماظعؿل مػذا مبػضل ممػقؿـتمو مدـة مدؽقؽدة مطاعلمم1954عدؼـة مسؾى دقادقا
مودانمذارلم)عبالمرعضان(ماٌؼار مايدائق مبينمبشرلمو معؾاذرة متؿؾعفا مإذ مممعة،

مومسنيمشرابمومعزرؼشمومضلطوغػقلم)صامحلمبوذعور(،مإخل.
صارمصرعمعدؼـةمدؽقؽدةماظؿـظقمماألطـرمغػوذامإظبمجاغبمطلمعنمصروعماىزائرم

مومعغـقة،محقثمضدرمسددمعـاضؾيماظػرعماٌذطورمبـالث ماظؾؾقدة فمآالمةاظعاصؿةمو
موحدػا.ظعـاضلمعـفممأظػانممبدؼـةمدؽقؽدةم

-IV التالعب السواسي ةاألامة 

مبدؼـةمدؽقؽدةمماسؿؿدتميؽنماالسؿؼادمأنمادذلاتقفقةماإلدعاجماظلقاديماظيتم
طاغتمغاجقةمناحامطؾرلا،مومبدلمأنمؼعققماخؿالطماٌصاحلمومشؿوضفامداخلم

مؼغدؼاغه مطاغا مصإغفؿا ماظـوري، مايؿاس ماظورـقة متػاضممماظؽؿؾة مأعام مظؽن بؼوة،
ظبمومتؿعاضبمتدرصبقا،متؿؽـفماظضغوراتماخطورةمايرطقةماالجؿؿاسقةماظيتمتؿو

موماٌطاظبمسؾىمايزب.

 حدود التالعب

ماالعؿقازم مأصقاب مثؼة مصؼدان مؼب ماظطؾقعي ماعؿدادػا ماظورـقة ماظـزسة مضوة ممممود
مسالضاتم مإضاعة مإظب مؼدصع ماظلقادقة،ممما مؼبمعؽاغؿفم مشبؾفم مبقـفممشرلو ممممعؿقـة

ماٌـؿكؾنيم مضـاة مررؼق ماظعالضاتمسن مػذه متعدل مو ماحملؾقني، ماظػرع مبنيمزسؿاء و
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باجملؾسماظؾؾدي.مومؼؼؾلمبعضماظدلجوازؼنيمومعـفمماياجمسؿارمبالدؽامومطذظكم
م مخػقة ممبلاسدة ماٌلؿكدعني معادؼامظبعض مبدسم مو ماظؼؿع مضقاؼا معلاغدة ؾفـة

م مضؿان مذؽؾتمرشؾة مو مايرة. ماظػؽاتماظيتمحوربتمباألعسمعنماٌدردة غباؼة
ررصفم،مػاجسمظدىمطلمعنمعلعودمضروجمبائعمايؾقب،مومسؾيمرابوشمومربؿدم
مأسؿدلم مضد مو محالضة. ماظعنيمصاحبمدطان مغبر مأغبد مو معؼاػي، معاظؽي عبعي
مضرورؼةم معؤازرة مإظب محاجة مؼب ماظدميؼرارقة مايرؼات ماغؿصار محرطة مأن ػؤالء

ماظضعفماالجؿؿاسيم مطؿاظؾؿعوؼضمسن ماظـؼاؼبمألغصارػا. مذظكممطانمو صببمعع
مطػقؾةم مممارداته مو مايزب متأررل موزقػة مأن مؼعؿدلون ماظذؼن مأوظؽك مطل إرضاء
ماظؿقدؼثم مبني ماظؿـاضض محل مأن مو مإظزاعي، مأػؾي مغظام مسن ماٌلؾق مممممممباإلسالن

مظألػاظي ماظػالحقة ماظطؾقعة مو مايداثة، مإداغة مؼؿقاذى مأن صارتمػذهمم،صبب
صمأؼضامعلؿكدعيماظدلؼدمومسؿالماظلؽكمايدؼدؼةموماٌلؿشػقاتماٌؼؿضقاتمدب

اهاداتمعفـقةمماظيتمادؿوظتمسؾقفااظذؼنمصؼدوامضقادةماالهادماحملؾيمظؾـؼاباتم
اظراشؾةمؼبممظؽنمضؾقؾةماظؿفربةمومشرلمعلؿعدةمجدؼامظؿلقرلمعصاحلمساملماظعؿال،مو

بات،مظؽنمدونم"اظذلؼثماظؿعاونمععماظورـقنيمظؾؿقاصظةمسؾىماظلرلمايلنمظؾـؼا
م".اآلخرؼناظؿفربةمبعدممؼبماطؿشاف
م مأن مماػؿؿامبقد محرطة مدؽقؽدةمماغؿصارصرع مٌدؼـة ماظدميؼرارقة ايرؼات

ماظوضعم مػذا مضاصمربؿد مؼذطر ماظصدد مػذا مؼب مو مضعقػا، مطان ماظـؼابقة باظؼضاؼا
مجدولمم:ضائل مضؿن ماظؼضاؼا مػذه متلفل مظؽي مدائؿا ماظؿـازع معن مبد مال "طان
م،مومععمذظكمطاغتمتردمؼبمخامتؿه".األسؿال

ععمماتصاالتاظذيمؼؿفؾىمؼبمذؽلمماالعؿقازاتإنماظؿوجهمسبوماظزعرمصاحؾةم
"اظشؽاطني"مومحؿىمععماألوروبقنيمطانمؼزسجمبؼوةمايضرماىددموماظدلوظقؿقارؼام

تؾفػامومػفوعقةمطدلؼن،مومتشفدممااظرثة،مومسؿالماظػالحةموماٌـاجمماظذؼنمأبدو
ؼدوممم،1951صػيمدـةمم.سنمغزسؿفمماظؼوؼةمؼبماظـضالموماٌشاطلةبعضماظوضائعم

مؼب مضبؿج مطؿا مطاعال، مذفرا ماٌـاجم مسؿال مم05مإضراب آالفمم1950أطؿوبر
طاغتم أحدماٌلؿشارؼنمباجملؾسماظؾؾدي.موعلعودمضروجمماسؿؼالاٌؿظاػرؼنمضدم

راحمغؿقفةمذظكمعؼؿلمأحدماٌؿظاػرؼنمدعدمجابماهلل،مومإصابةماظعدؼدمعـفممجب
عؿػاوتةماًطورة،مطؿامؼؼدممعـفممػبلةمأعامماحملاطممحقثمُحؽممسؾقفممعباسقام

ماظؿعلفمم1058222خبؿسمدـواتمحلؾامومبغراعةمعاظقةمتؼدرم صرغك.موأعاممػذا
،م1954هؿجماظؼاسدةمومتطاظبمباظرد،مظؽنماظؼقادةممتارلمومتذلدد،مصقؾاذرمدـةم
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مضطفم معودم ماظعؿلمؼب مسن مإضرابا ماظػالحة ماإلضرابمسؿال مػذا مؼدوم مو اظعـب،
مأطـرمعنمذفر.م

م ماظـضاالت متودع مو متصاسد ماظيتماالجؿؿاسقةطبؾق ماٌلؿؿرة مواالضطرابات ،
مؼـظؿونم مو مبؽـرة ماٌؼاػي مسؾى مؼذلددون ماظذؼن ماظعؿل مسن ماظعارؾون ضبدثفا

م معؿوترامااٌظاػرات مجوا ماٌؿفوظني، ماظؾاسة مأحد ماظشررة مادؿدست مطؾؿا ظدورؼة
تلوؼفمومإعفالماٌلؤوظني.موضدموـبماظػرعماحملؾيمػذهممؼضاسفمعنمخطورته

سضوؼنمبه.موُأسؿدلممسنماظعؿلمنبؼدرمأضلمومخباصةمٌامأصؾحمسارالماالضطراب
مضاحمآغذاك مقزسؿاء ماظذؼن ماألدؾرلاغس، ماظـضاالت،مماطاغوة مرؾقعة مؼب باألعس
دؼرؼةمصنيمؼعقؼونماظعؿلماظلقادي.مومػؽذامأصؾحمادؿعدادمدؽانماألحقاءماظؼصولع

ظؾعصقانمطابودامظدىماظلؾطات،موأعاممػذاماظوضعماٌشقونمباٌواجفاتماٌؿعددةم
مدصعهم مبذسرمطؾرل،ممما ماظؿفؿعاتماظشعؾقة،مأصقبمرئقسماظؾؾدؼة ععماظشررةمو

.موضدمعـؾتمػذهماألحداثمم18ايرؼاتماظدميؼرارقةمماغؿصارظؾؿطاظؾةمحبلمحرطةم
عاومم–وماحملؾقني.مإذمأثارممتردماٌاوممأؼضا،مطابودامباظـلؾةمظؾؿلؤوظنيماظورـقني

موادعا مجدال متلاؤالتمو ماظؽوظوغقاظقة ماٌزارع مسؿال مظدى مأطـرمبؽقـقا مػم م"ػل .
تلاءلماظؾعض.مطؿامصؾتماألوضاعماٌضطربةمبؿوغسموماٌغربماألضصىممثورؼةمعـا"

ممضغػله،مومظعلماظشيءماظذيمأدىمإظبمصراعماألجـقةمطانمدؾؾهمتػاماالواهؼبم
معنمماءاالدؿق ماظرشم مسؾى مؼؿعاؼشان مدقادقني متوجفني مواجه ماظذي اىؿاػرلي
مسؾىمماخؿالف ماإلرارات متعاضب مأصؾح مأن مذظك مغؿقفة موطاغت رؿوحاتفؿا.

ماألخرلمإظبمعلؿكدم،موصارموضعم اٌلؤوظقةمداخلمايزبمدرؼعا،مومهولمػذا
نماإلراراتمعلأظةمعطروحةمظدىماىؿقع،محبؽممزفورمغوعمعماخؿقاراٌعاؼرلمؼبم
مظدىمعـاضؾيماظؼاسدةمواهمممارداتماظؼادة.مماالرتقاب
مٌا مظعصامىدسمو معارس مذفر مؼب ماياج مباظؾفـةمماٌـاضؾنيم1954ي ظؾؿـدؼد

اٌرطزؼة،مسرفماظػرعماحملؾيمظؾقزبماغشؼاضامرؾعهمجومعنماٌؿارداتماظعـقػةمملم
مأطؿوبر،مأيمأؼاممضالئلمضؾلمثورةماظػاتحمعنمغوصؿدل.م18تـؿهمإالمؼبم

                                                                                                                                   

مسزوزمؼودف،معلؤولماظصقاصةموماإلسالم،موأحلنمبوزعقوة،معلؤولمرؼػي. - 
م.148تؼرؼرماظلؾطاتماحملؾقة،مص.م-18
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 لتصدعا

معنمذفرمعارسمإظبمذفرمجوؼؾقةم ماظػرعماحملؾيمٌدؼـةمدؽقؽدة ساشمعـاضؾو
سؾىموضعماظصدعة،مظؽلمعـفمموجفةمغظرمسنمخالصاتماظؼائؿةمسؾىمعلؿوىمضؿةم

م موظؽن معباسةمماالعؿـاعايزب، مطل موطأن ماىؿقع، مسلل مبذظك ماجملاػرة سن
مبعد مصؿقول معواضػفا. مسن ماألخرى ماىؿاسة متعؾن مأن متـؿظر ماظعؿلمطاغت ئذ

مذبؿوساتم م)ضدعاء ماٌؿؿردون ماظـشطاء محقثمأخذ ماظشعؾقة ماألحقاء مإظب اظلقادي
ماظؽوعـدو،موأغصارماظعؿلماٌلؾح(متدرصبقامؼبماظؿػوقمسؾىماٌـؿفنيماحملؾقني.

ورشبماظزسؿاءماحملؾقونمؼبمضقادةمععادؼةمٌصاظي،مظؽنمملمؼؽشػوامسنمغواؼاػمم
م مٌاألحد، مبمو معؤمترػم ماٌصاظقون مغظم معدؼـةمم،(Hornu)فورغي مصرع مؼؾعث مل

دؽقؽدةمممـؾنيمسـه.مومسؾىماظرشممعنمذظكمطانمسضوانمعنماظؼلؿةمسزوزمؼودفم
مععمأغبدمعزشـة،مأحدمرصؼاءمعصاظي.ماتصالومرابحمجػال،مسؾىم

م مجوؼؾقة مذفر مؼب ماٌرطزؼة ماظؾفـة مرـقةمم1954ضاعت مو مغدوة متـظقم مبؾادرة
مظؾؿؤمتر،مصؿؿؽنمزسؿاءمحيماإل عرذققفمماٌػضؾنيمماغؿكابدؾرلاغسمعنممتفقدا

مرائؾةم مهت مواضعة مسـاصر مرذقوا مإذ مبغؾاوة، متصرصوا معـاصلقفم مأن بلؾب
م.19اظعؼوباتماظؿأدؼؾقة

مدعود،م معوظود موبخ مٌا مخباصة مو مدؿأتيمالحؼا ماٌشاطلمايؼقؼقة مأن مزفر و
مأد ماظذؼن ماظـؼاش، معػأثـاء مؼب مايظ مماالغؿكابفم م: موظؽنضائال ماألضؾقة م"أغؿم

ثممتوجهمظؾقضورم،موظنمؼؽونمظـامايقمأبدامعامدعـامغذلطؽممتؿؽؾؿون"،مواؿغؿكؾأ
م.ؼؿؽؾؿون"ممالمتذلطوػ"ادؿػقؼوا،مصارخام

ماظؽالم،م مػذا مأسؾنمؼبمذفرممصاااسذلمحقـذاكوبدا ماشلزمية؛مظؽنمٌا باظعفزمو
اٌؤمتر،مسنمتػضقؾفممظؾفـةمماغعؼادزروفمماضطرتفمأوتماظزسؿاءماحملؾقونماظذؼنم

مٌرطزؼة،متعرضماظؿـظقممظؾؿػؽك.ا
مباٌزارعم ماظػالحة مسؿال مو ماظعؿل مسن ماظعارؾني مؼضم مهاظف مذظك مإثر غشأ

اممـقــدىمعــدممظــلؿكـاظؽوظوغقاظقةموماٌـاجممؼؼوُدُهمطلمعنمجػالموماظعاصقةمومع
معنم مميؾك معا مبؽل ماظؿـظقم مصؿؾعفم مباظػالحة، مؼشؿغل ماظذي مطروعة مغبادي و

معـاضؾنيمتؼرؼؾا.

                                                                                                                                   
مػالوي(مورابحمجػالاظعاؼػةمربؿدم)عم-م19
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غػلفاماظيتمماالتفاعاتسؾىماظشارع،مومتدلزمعنمجدؼدممذدقلؿقواظعـفممظؽن
احملؾقني.ممباٌـؿكؾنيعورـقنيمععؿدظني،مظؿؾصقمػذهماٌرةمإظبمم1947وجفتمدـةم

ومػؽذامؼؿممتؽرؼسماألحقاءماظيتمؼؼطنمبفامايضرماىددمصضاءاتمؼؿشؽلمصقفام
مععروص مؼؽن ممل مذيء مػذا مو ماٌدؼـة، مسؾى ماظؿأثرل مو مصارتماظـػوذ مو مضؾل. معن ا

مبدؼـةمدؽقؽدةمصدىمظؾؿقوالتماظطارئةمسؾىمماالجؿؿاسقةاظدغقاعقؽقةماظلقادقةموم
أنماظلؽانمموباسؿؾاراحملؾيمومسؾىماىفةمبشؽلمسام.مماالجؿؿاسيعلؿوىماظؿوازنم

المميؾؽونمرصقدامشـقامباظؿؼاظقدمايضرؼةمومحبؽمماظـزوحاتماظداخؾقةماٌلؿؿرة،م
م معن مملمؼؿؿؽـوا ماظيتماسبدروامصإغفم ماظرؼػقة مبقؽؿفم مضقم مسن معلؿؼؾة تشؽقلمضقم

ظؾؼقمماظؾؾرلاظقةمؼبمردودمماجؿؿاسقاعـفا.مإذمتلؾبمتؾينماجملؿوساتماظيتمإرتػعتم
صعلمتـؾذمػذهماٌؿاردات.مطؿامسارضمعـاصروماألخالقماىؿاسقة،ماٌـؿؿونمظؾػؽاتم

معؤؼديماألخالق مإخل، ماظرثة، مواظدلوظقؿارؼا ماظؾلقطة مؼبمماظشعؾقة مووصؼوا اظػردؼة،
مسبومإدذلاتقفقةمتؿؿقزمباجملابفة.ماالجؿؿاسقةذظك،مطؿاموجفوامايرطةم

مثورةم مسن مغؿج مو ماظذيمراصق ماظلقادي ماالغػؿاح مبعد مبؼوة مػؤالء متػوق متأطد و
ايرؼاتماظدميؼرارقة،مماغؿصارحرطةمماغشؼاقاظػاتحمعنمغوصؿدلماظيتمحدثمؼبمزلم

م متلؾؾتماظزعر ماظيتمغمالجؿؿاسقةاو مزسؿاماالجؿؿاسقةظؿتمايرطة فم،مئؼبمإؼذاء
،مغؼلمضلممعـفممإظبمربؿشداتماإلؼواء،م1955عنمذفرمجوانمم17حقثممّتمؼبم

م مػفوم مبعد ماظؿقؼوا، مصؼد ماظؾاضون مإراراتمم1955أوتمم02أعا موأصؾقوا بػرغلا
مسؾقامؼبمجؾفةماظؿقرؼرماظورين،

عـفاموماظرؼػقةمعـذمومػؽذامأعؿؾكمأبـاءماظطؾؼاتماٌلؿضعػةمايضرؼةماىدؼدةم
ذظكماينيماظلقطرةمسؾىماٌدؼـةماظيتمتؽوغتمبفامأولمذبؿوسةماغضؿتمىؾفةم

م ماظورينمؼب مم13اظؿقرؼر مغوصؿدل مذفر ماغؿصارم1954عن محرطة مصرع مأسضاء مأعا .
ايرؼاتماظدميؼرارقةماألربعةموماظلؾعونماظذؼنماغضؿوامظؾؿؼاوعةماظشعؾقةمباىؾال،م

مذكصنيمعنماظطؾؼاتماظـرؼةمؼبماجملؿؿع.مصإغفممملمؼدرجوامععفممدوىم

مم-اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:ماظطؾؼاتماٌلؿضعػةم حزبماظشعبمم-اظـكؾةماٌـؼػة
م مم-اىزائري مدؽقؽدة مم-عدؼـة ماظرثة مم–اظدلوظقؿارؼا ماغؿصارمم-اظـؼابة حرطة

ماألزعة.مم–ايرؼاتماظدميؼرارقةم
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