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املًدل:
تعس ايكه ١ٝايفًػط َٔ ١ٝٓٝأبطظ ايكهاٜا اييت مل ٜتِ تػٜٛتٗا اىل َٜٓٛا ٖصا ،اش تٓفطز بتاضىٗا
ايتشطض ٟايص ٟلس ي٘ سهٛضا نُٔ اؿطن ١ايٛطٓ ١ٝاؾعا٥طْٚ ١ٜهاٍ ضداهلا ٚشيو َاٜسٍ عً ٢اْتؿاض ايفهط
ايك َٞٛايعطب ٞخ ٍ٬فرت ٠ايج٬ثٓٝات ٚا٫ضبعٝٓٝات  ٖٞٚايفرت ٠اييت ؾٗست ْؿاطا ٚٚعٝا غٝاغٝا تطدِ يف ْؿاطات
اؿطن ١ايٛطٓ ١ٝاؾعا٥ط َٔٚ ١ٜبني ايكهاٜا اييت يكٝت اٖتُاَا يس ٣ايػٝاغني اؾعا٥طٜني ايكه ١ٝايفًػط،١ٝٓٝ
فهإ سعب ايؿعب اؾعا٥ط َٔ ٟا٫سعاب اييت زعت اىل ْكط ٠ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝخاق ١بعس يكاَ ٤كايٞ
اؿاز َع ؾهٝب أضغ ٕ٬مما دعٌ اؿعب ٜتذ٘ اػاٖا قَٝٛا عطبٝا ،نُا نإ ؾُع ١ٝايعًُا ٤املػًُني
َٛقفٗا املػاْس يًكهَ ١ٝعٜٓٛا َٚازٜاٚ ،بعس اع ٕ٬ايهٝإ ايكٗ٫ ْٞٛٝقاَ ١زٚيت٘ عً ٢ا٫ضان ٞايفًػط١ٝٓٝ
غذًت يًؿدكٝات ايٛطٓ ١ٝاؾعا٥ط ١ٜاغتٓهاضٖا يًٛنع ايص ٟآيت اي ٘ٝايكه ١ٝايفًػط ،١ٝٓٝسٝح غذًت َٔ
خ ٍ٬ايٛثا٥ل ا٫ضؾٝف ١ٝقه ١ٝاتٗاّ بٛتاضٕ قاز ٠با٫عرتاف بايهٝإ ايكٗٚ ْٞٛٝزٚيت٘ عً ٢أضض فًػطني ٖٛٚ
أسس أبطظ ا٫عها ٤نُٔ سعب ا٫ؼاز ايسميكطاط ٞيًبٝإ اؾعا٥ط ٟبتٝاضت ٚاييت أثاضت نذ ١يف أٚغاط
ايػٝاغٝني مبس ١ٜٓتٝاضت عًَ ٢ػت ٣ٛسعب سطن ١اْ٫تكاض املعطٚف بكطاع٘ َع سعب ا٫ؼاز ايسميكطاط، ٞ
َُٗٚا ناْ ت ًَبػات ايكه ١ٝفآْا ْػتٓتر َا ي ٞايكه ١ٝايفًػط َٔ ١ٝٓٝأُٖ ١ٝيس ٣اؾعا٥طٜني خاق ١ايٓدب
َِٓٗ ايػٝاغٚ ١ٝايجكاف ١ٝايص ٜٔعًُٛا عًْ ٢كط ٠ايكه ١ٝايفًػط.١ٝٓٝ
The Attitude of the Algerian Political Leaders toward the Sionist Occupation of Palestine
The Palestinian Question is still the among the issus that are not yet set up by the
international community. This question has had an echo in the Algerian ntional movement
during the 1930s and 1940s when the Algerian liberation movement was in intense
acitivities.
The Association of the Algerian Ulemawas backing up the Palestinian question and it
was denouncing the Sionist State and the British occupation of Palestine.
The Party of the Algerian People was also in the same position regarding this Arab
problem. Its lerader, Mr Messali Hadj had met with Mr Chekib Arslan of Syria and became
not only struggling for independence but he was supporting the Arab issues.
According to the Algerian archives, Mr Boutarene Kada, an outstanding member of
the Democratic Union for the Algerian Manifest which founded in June 1946, had been
accused of recognising the Jewish State in Palestine ; the fact that he had denied vigourously
in the local and reginal newspapers. This event proves the interest of the Algerians in the
Palestinian question.

تعس ايكه ١ٝايفًػط َٔ ١ٝٓٝأعًل ايكهاٜا ٚأنجطٖا تأظَا سٝح ادتُعت سٛهلا َكاحل ايعسٜس َٔ
ايس ٍٚبسا َٔ ١ٜبطٜطاْٝا قاسبَ ١ؿطٚع تكػ ِٝاملؿطم ايعطب ٞنُٔ َا عطف باتفاق ١ٝغاٜهؼ بٝه ٛاييت
مجعتٗا َع فطْػا ،غري إٔ ٖص ٙا٫خري ٠ناْت خططٗا ا٫غتعُاضَ ١ٜتُطنع ٠م ٛاملػطب ايعطب ،ٞيتعٗط
ايٜ٫ٛات املتشس ٠اَ٫طٜه ١ٝبعس اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝنك ٠ٛغٝاغ ١ٝعامل ١ٝيتشٌ قٌ بطٜطاْٝا يف َٓطك ١املؿطم
ايعطب ٞبػطض محا ١ٜايهٝإ ايكٗٚ ْٞٛٝاملػاُٖ ١يف ْؿأت٘ ٚظضع٘ نسٚي ١هلا نٝاْٗا ايػٝاغٚ ٞايعػهطٟ
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ٚا٫قتكاز ٟسٝح ٜعس ايهٝإ ايكٗ ْٞٛٝممج ٬يًطأمساي ١ٝايػطب ١ٝيف قًب ايعامل ايعطبٚ ،ٞيف ايٛقت ايصٟ
ناْت بطٜطاْٝا ؽطط ٫خهاع املؿطم ايعطب ٞبعس إٔ تآَطت َع ايؿطٜف سػني عً ٢ايتٛادس ايعجُاْٚ ٞايكها٤
عً ٘ٝؼت َا عطف بايجٛض ٠ايعطب ١ٝغٓ١

 ،ناْت فطْػا سٗٓٝا قس قطعت ؾٛطا نبريا يف اخهاع بًسإ

املػطب ايعطب ٞعً ٢ضأغٗا اؾعا٥ط اييت تعس نُٔ املدطط ا٫غتعُاض ٟايفطْػ ٞػطبٚ ١منٛشدا غعت فطْػا
يتعُ ُ٘ٝيف املٓاطل اييت استًتٗا باملػطب ايعطب،ٞتًو ٖ ٞايػٝاغْ ١فػٗا اييت اعتُسٖا بطٜطاْٝا يف فًػطني َٔٚ
بعسٖا ايهٝإ ايكٗ ٚ ْٞٛٝا٫غتعُاض ايفطْػ ٞباؾعا٥ط.
فا٫غتعُاض اَ٫ربٜاي ٞنإ ٜٗسف أغاغا ٫غتجُاض ا٫فطاز ٚايؿطنات ايطأمساي ١ٝايػطب ١ٝيف بًسإ
ايعامل ايعطب ٞعٔ ططٜل تُٓ ١ٝضأمساهلا ٚتٜٓٛع اغتجُاضٖا ٚضبط اقتكاز ايبًسإ ايعطب ١ٝبا٫قتكاز ايطأمسايٞ
ايػطبٚ ،)1(ٞمل ٜٗسف اىل تُٓ ١ٝاملٓطك ١أ ٚعٌُ عً ٢اتاس ١ايفطم يًػهإ ا٫قًٝني ملُاضغ ١سكِٗ يف اقتكاز
ًٜيب ساد ١املٛاطٓني يًُٛاز ا٫غاغٜٚ ١ٝعٌُ عً ٢تُٓٝتٗا بٌ ٖسف اىل غس ساد ١ايػٛم يف ايس ٍٚايػطبٚ ١ٝتًب١ٝ
غٝاغات زٚهلا يف نٌ ايعطٚف( ).
ٖٚصا َا اتهشت َعامل٘ بعس ْٗا ١ٜاؿطب ايعامل ١ٝا٭ٚىل اييت ناْت هلا اْعهاغات غًب ١ٝعً ٢ايعامل
ايعطب ٞنُا نإ هلا اْعهاغات اهاب َٔ ١ٝأُٖٗا زخ ٍٛايفهط ايعطبَ ٞطسً ١دسٜس ٠فهطٜا  ،غٝاغٝا
ٚادتُاعٝا فكس اْتٗت اؿطب غٝب ١أٌَ نبري ٠يًعطب فًِ تتشكل أَاْ ٫ ِٗٝيف اعطا ٤سكٛقِٗ ايػٝاغ ١ٝنُا
ٚعست بٗا فطْػا اؾعا٥طٜني  ٫ٚيف ؼكٝل بطٜطاْٝا ملطايب ايكَٝٛني ايعطب املؿاضق ١أعكاب امل٪متط ايعطب ٞعاّ
ٚخ ٍ٬ايجٛض ٠ايعطب١ٝ

 ،بٌ قػِ املؿطم ايعطب ٞاىل ز٬ٜٚت قتًٚ ،١غًُت فًػطني يًٛٗٝز ؼت

غطا ٤اغتعُاض ٟبطٜطاْ ٞمبكتهٚ ٢عس بًفٛض

.

ْٚعطا يتؿاب٘ ايػٝاغ ١ا٫غتعُاض ١ٜايربٜطاْٚ ١ٝايفطْػ َٔ ١ٝدٗ ٚ ١٭ٕ ن َٔ ٬اؾعا٥ط ٚفًػطني
ًٜتكٝإ يف ايبعس ايعطب ٞا٫غ َٔ َٞ٬دٗ ١ثاْ ،١ٝعًُت ا٫سعاب ايػٝاغ ١ٝاؾعا٥ط ١ٜعًْ ٢كط ٠ايكه١ٝ
ايفًػطٚ ١ٝٓٝازضادٗا نُٔ اٖتُاَاتٗا يف َهافش ١ا٫غتعُاض ا٫غتٝطاْ ٞايص ٟعٌُ عً ٢ايكها ٤عٔ اهل١ٜٛ
ايٛطٓٚ ١ٝبعسٖا ا٫غٚ َٞ٬ا٫غت ٤٬ٝعً ٢ا٫ضانَ ٞكسض ايطظم ٚأغاؽ ا٫قتكاز يف ايعامل ايعطب ٞأْصاى، ،
سٝح ٜعترب سعب ايؿعب اؾعا٥ط ٟسعبا ٚطٓٝا ش ٚفهط ضازٜهايَٓ ٞاٖض ي٬غتعُاض اَ٫ربٜايٜٚ ،ٞطدع ْؿاط
سعب ايؿعب اىل فرت ٠ايعؿطٜٝٓات أ ٜٔعطف بٓذِ مشاٍ افطٜكٝا ايص ٟقاَت اإلزاض ٠ا٫غتعُاض ١ٜعً٘ غٓ١
َتُٗ ١إٜا ٙمبعازا ٠فطْػا ٚايسع ٠ٛاىل ايجٛض ،٠يهٔ سعب ايٓذِ ظٌ ٜعٌُ يف اـفا ٤إىل غا١ٜ

 ٖٞٚايػٓ١

اييت عكس اؿعب خ٬هلا ادتُاعا ٚنإ شيو ؾٗط َاٚ ، ٟقس أغفط ا٫دتُاع عًٚ ٢نع بطْاَر  َٔٚأِٖ َا
إستٖ ٣ٛصا ايربْاَر َٓع أعها ٤ايٓذِ َٔ اْ٫تُا ٤إىل أَٓ ٟعُ ١أ ٚسعب آخط ،سٝح خطز َٔ ايٓذِ نٌ َٔ
زخٌ ٭غطاض غري ٚطٓٚ ١ٝبصيو ػعأض ٖٝهٌ ايٓذِ ٚأقبح ٜعٌُ يكاحل ايكه ١ٝاؾعا٥طٚ ١ٜمل ٜعس ٜٗتِ بكهاٜا
املػطب ايعطب ٞغ ٣ٛاٖتُاّ ثاْ ٖٛٚ ،) ( ٟٛايربْاَر ْفػ٘ ايص ٟاعتُس عً ٘ٝيف تأغٝؼ سعب ايؿعبٚ ،قس أعًٔ
عٔ بطْاَر اؿعب َٔ خ ٍ٬تكطوات املهتب ايػٝاغ ٞايص ٟأعًٔ غع ٘ٝيتشػني املػت ٣ٛاملازٚ ٟا٭خ٬قٞ
يًؿعب اؾعا٥طٚ ٟزفاع٘ عٔ نٌ َطايب اؾعا٥طٜني نُا ضفض ضفها باتا اْ٫سَاز ٚايفطْػٚ ١عٌُ عً ٢ؼطٜط
اؾعا٥ط عً ٢غطاض غٛضٜا َٚكط ٚايعطام ،نُا أعًٔ َكاي ٞاؿاز َٔ خ ٍ٬ا٫غتذٛابات املٛدٗ ١اي ٘ٝعٔ
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َطايب اؿع ب يف تطبٝل ايكٛاْني ايسميكطاطٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغَٗٓٚ ١ٝا تأغٝؼ بطملإ دعا٥طَ ٟع تٛنٝح
َفاٖ ِٝايٛطٓ ١ٝاؾعا٥طٚ ١ٜاغتك ٍ٬اؾعا٥ط.
أَا َفس ٟظنطٜا فكس ضنع عً ٢فهط ٠ايسَٓ ٕٛٝاملعطٚف ١عٓس ا٫لًٝع  ٖٛٚإْؿا ٤بطملإ ي٘ اؿل
ايتؿطٜعٜٓٚ ٞتدب َٔ ططف غهإ اؾعا٥ط قاطبٚ ،١ايؿ ٤ٞاؾسٜس ايص ٟأت ٢ب٘ اؿعب ٖ ٛتهْ ٜٔٛعاّ
عكطٚٚ ٟع ٞغٝاغٜ ٞه ٕٛأغاغا يًهفاح املتٛاقٌ( ).
نُا اضتهعت إغرتاتٝذ ١ٝاؿعب عً ٢ايسفاع عٔ اإلغٚ ّ٬ايبًسإ ايعطب ١ٝ٭ٕ اإلغ ّ٬نإ
احملطى ايهبري يًسفاع عٔ ايؿدكٚ ١ٝايهطاَٚ ١ا٫ضتباط َع ايتاضٜذ ٚنإ أ َٔ ٍٚزافع عٔ ايٛسس ٠اؾعا٥ط،١ٜ
ٚقس نإ ايؿعٛض بايعطٚبٚ ١اإلغ ٖٛ ّ٬املُٝع يًشعب يف اعتُاز ٙنعٓكط أغاغ َٔ ٞعٓاقط اغتُطاض ١ٜاؿعب
ْٚهاي٘ٚ ،نإ َٔ َباز ٘٥ايسفاع نس غٝاغ ١ايتٓكري ،نُا تهأَ اؿعب َع املهافشني باغِ اإلغ ّ٬عٔ
قهاٜاِٖ نُا زافع عٔ ايٛسس ٠املػطب ١ٝفٓذس نُٔ َكا٫ت٘ تأٜٝس ٙيععُا ٤اؿطن ١ايتْٛػٚ ١ٝاملػطبَ ،١ٝع
قهاٜا املؿطم ايعطبٚ ٞايعامل اإلغ.َٞ٬
نإ يًشعب َٛاقف٘ ايكاضَ ١اػا ٙايػٝاغ ١اَ٫ربٜايٚ ١ٝا٫غتعُاضٖٚ ١ٜصا َا نإ غببا قٜٛا يف
اظزٜاز ؾعبٝت٘ ٚعًَ ٛهاْت٘ يف أٚغاط اؾعا٥طٜنيٚ ،شيو َا أنػب٘ تٛادس قٜٛا ٚؾعب ١ٝخ٬فا عٔ ايٓذِ ،فكس
ٖسف سعب ايؿعب إىل دعأض ٠املطايب ايػٝاغَ ٖٛٚ ،١ٝا أٚنش٘ َكاي ٞاؿاز نُٔ ا٫غتذٛاب ايص ٟقاَت ب٘
ضداٍ ايؿططٚ ١ايكهاَ ٤ع٘ يف

غبتُرب

ّ قا«:٬٥إٕ ايفطم بني ايٓذِ ٚسعب ايؿعب ٖ ٛإٔ ٖصا ا٭خري
( )

ٜطايب باسرتاّ زٜٓٓا ٚأضنٓا ْٚػاْ٤ا ،فٗ ٛسعب ٚيس دعا٥طٜا ْٚؿاط٘ هط ٟيف اؾعا٥ط غ٬ف ايٓذِ».

ٚمل ٜهتف سعب ايؿعب بايسفاع عٔ ايكه ١ٝاؾعا٥ط ١ٜبٌ تعساٖا إىل ايسفاع عٔ قهاٜا ايعامل
ايعطبٚ ٞاإلغ َٞ٬فهإ ي٘ َٛقف٘ َٓص ايتأغٝؼ َٔ ا٫غتعُاض ايربٜطاْ ٞيفًػطني ،سٝح ناْت يًكه١ٝ
ايفًػطَ ١ٝٓٝهاْتٗا نُٔ بطْاَر اؿعبٖ ،ص ٙايكه ١ٝاييت اعتربت َٔ ايكهاٜا ايعايكٚ ١اييت مل تتِ تػٜٛتٗا
بعس ،إش أْٗا اي ّٛٝتتعس ٣نْٗٛا قه ١ٝتاضى ١ٝف٬ظايت نُٔ ايكهاٜا ايػٝاغ ١ٝايطآٖ ،١غري أْٓا غٓطدع
بايتاضٜذ إىل ايٛضا ٤يٓتشسخ عٔ ايبعس ايعطبٚ ٞاإلغ َٞ٬ؿعب ايؿعب اؾعا٥طٚ ٟزفاع٘ عٔ ايكه ١ٝايٛطٓ١ٝ
ٚضبطٗا بايكهاٜا ايعطب ١ٝعاَٚ ١ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝعًٚ ٢د٘ اـكٛم ملا يف ايكه ١ٝايفًػط َٔ ١ٝٓٝأٚد٘
ايتؿاب٘ بٗٓٝا ٚبني ايكه ١ٝاؾعا٥ط.١ٜ
إ ٫أْٓا غٓتٛقف عٓس غبب إزضاز َكاي ٞاؿاز يًكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝنُٔ بطْاَر يكا٤ات٘ ٚػُعات٘ ايػٝاغ،١ٝ
إش إٔ يؿهٝب أضغ ) (ٕ٬زٚض يف شيو ،فبعس إٔ ايتك ٢مبكاي ٞاؿاز يف امل٪متط اإلغ َٞ٬ظٓٝف املٓعكس يف
غبتُرب

ّ( )ناْت تًو َطسً ١دسٜس ٠يف سٝا ٠اؿعب سٝح أعطت يًشعب اػاٖا َػاٜطا يٓذِ مشاٍ

إفطٜكٝا ،بعس إٔ أقبشت ايع٬قٚ ١انش ١بني املفهط اإلغ َٞ٬ؾهٝب أضغٚ ٕ٬املٓانٌ ايؿاب َكاي ٞاؿاز
املسافع بك ٠ٛعٔ ايكه ١ٝاؾعا٥ط ، ١ٜسٝح هُع املٗتُ ٕٛبتاضٜذ اؿطن ١ايٛطٓ ١ٝيف اؾعا٥ط باْ٘ أٜكغ ايهُري
ا٫غ َٞ٬يسَ ٣كاي ٞايص ٟنإ ست ٢غٓ١

 َٔ٪ٜمبجاي ١ٝا٫ؾرتانٝني ٚايؿٛٝعٝني ( ).
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ٖصا ايًكا ٤ايص ٟأخطز ايٓذِ َٔ ايفًو ايؿٛٝع ٞايعُاي ٞايٛسٝس ٚدعً٘ ٜعتُس عً ٢تأٜٝس َعزٚز عطبٞ
إغ َٔ َٞ٬دٗٚ ١عاملٜ ٞػاض َٔ ٟدٗ ١ثاْٜٚ ،١ٝصٖب بعض امل٪ضخني ايفطْػٝني إىل ايك ٍٛبإٔ َكاي ٞاؿاز
نإ غٝعٌ َٓانَ ٬اضنػٝا ي ٫ٛيكاَ ٘٥ع ؾهٝب أضغ ٕ٬ايص ٟازخً٘ يف فهط ٠ايك ١َٝٛايعطب.) (١ٝ
ٖص ٙايفهط ٠اييت ٚدست تطسابا يس ٣ؾدكٝت٘ َكاي ٞاؿاز فهإ ٜسافع َٔ خ٬هلا عً ٢ايكهاٜا
ايعطب ١ٝخاق ١ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝاييت ادتُعت ايهجري َٔ أٚد٘ ايتؿاب٘ بٗٓٝا ٚبني ايكه ١ٝاؾعا٥ط ١ٜنُا
غبكٓا ٚإٔ أؾطْا ،فه َٔ ٬فًػطني ٚاؾعا٥ط تعطنتا اىل ا٫غتعُاض اَ٫ربٜاي ٞفًِ ؽتًف ايػٝاغ ١اَ٫ربٜاي١ٝ
ايكٗ ١ْٝٛٝؼت غطا ٤ا٫غتعُاض ا٫لًٝع ٟبفًػطني عٔ ايػٝاغ ١اَ٫ربٜاي ١ٝايفطْػ ١ٝباؾعا٥ط ،فُاضؽ
نُٖ٬ا:
ا٫دتجاخ ٚايك ٠ٛمبدتًف أؾهاهلا ٚقٛضٖا يًكها ٤عً ٢ايعٓكط ايػهاْ ٞيف نٌ اؾعا٥ط ٚفًػطني.
مماضغ ١ا٫غتبساز ٚايتفطق ١ايعٓكط ١ٜمبدتًف أؾهاهلا عًَ ٢ا تبك َٔ ٢ايػهإ ا٭قًٝني ممٔ مل
(

ٜتُهٔ املػتٛطٓ َٔ ٕٛإبازتِٗ َٔ دصٚضِٖ باهلذط ٠خاضز ايسٜاض اؾعا٥طٚ ١ٜايفًػط.١ٝٓٝ

)

ٚ٭ٕ ن َٔ ٬ايكهٝتني ايفًػطٚ ١ٝٓٝاؾعا٥ط ١ٜقس تؿابٗت يف ْٛع ١ٝا٫غتعُاض ،بطظ دًٝا تعاطف
ايؿدكٝات ٚايٓد ب ايػٝاغ ١اؾعا٥طَ ١ٜع ايكه ١ٝايفًػط َٔٚ ،١ٝٓٝا٭سعاب اؾعا٥ط ١ٜسعب ايؿعب ايص ٟظاز
اٖتُاَ٘ بايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝبعس ثٛض٠
(

َٓعطدا زضاَٝا

َٚؿطٚع ايتكػ ِٝيػٓ١

 ٖٛٚايتاضٜذ ايص ٟأخصت ف ٘ٝا٫سساخ

)

فكس اػ٘ اؿعب َٓص تأغٝػ٘ نُا غبل ٚإٔ أؾطْا اػاٖا قَٝٛا عطبٝا َٗتُا بايكه ١ٝايفًػط١ٝٓٝ
اييت بسأت ػُع ايععُا ٤ايػٝاغني ايعطب ٚ ،شيو َا ػً ٢يف خطابات٘ ٚيكا٤ات٘ ايػٝاغٚ ،١ٝمل ٜهتف اؿعب
بايٛغا ٌ٥ا٫زب ١ٝنتٓع ِٝا٫دتُاعات ٚاملعاٖطات ٚا٫ستذادات يف ايػاسات ايعُ ١َٝٛبٌ تعساٖا اىل ايٛغاٌ٥
املازٚ ١ٜايسبًَٛاغ ١ٝسٝح افتتح ا٫نتتابات ايعاَ ١ؾُع اَٛ٫اٍ اييت غٝتٛد٘ قكٛهلا اىل اجملاٖسٜٔ
ايفًػطٓٝنيٚٚ ،د٘ ْسا٤ات اىل املػًُني اؾعا٥طٜني يسفع ايتربعات ؼت اؾطاف ؾٓ ١ايسفاع عٔ فًػطني ،نُا
قاّ اؿعب با٫تكا٫ت ايٛاغعَ ١ع ايػًطات املعٓ٫ ١ٝبطاظ َٛاقف٘ ٚاضغاٍ بطقٝات ا٫ستذاز يس ٣اهل٦ٝات ايعًٝا
ٚمجع ١ٝاٚ ،َِ٫طايب اؿعب عرب "دطٜس ٠ا "١َ٫املػًُني اؾعا٥طٜني بايتعاٖط نس َا هط ٟيف فًػطني،
ٚاضغاٍ ا٫ستذادات اىل اؿه ١َٛايربٜطاْٚ ١ٝا٫ع ٕ٬عٔ ايتهأَ َع ايؿٝذ اَ٫ني اؿػٝين ٚايًذٓ ١ايعًٝا
ايعطبٚ ١ٝسسزت َطايب ايعطب ايعازيٚ ١ايؿطع ١ٝيف فًػطني  : ٖٞٚاملٓع ايفٛض ٟيًٗذطْٚ ، ٠عع ايػ٬ح َٔ
ايكٗاٚ ، ١ٜٓاٜكاف نٌ ايكٗا ١ٜٓا٫ضٖابٝنيٚ ،اط٬م نٌ ايعطب املػذْٝٛني ٚاغتك ٍ٬فًػطني ٚتطنٝع بطملإ
َٓتدب

(

).
ٚشيو َا غٓػتؿف٘ َٔ خَ ٍ٬ا ْكًت٘ دطٜس٠

ايصْ ٟعُ٘ َكاي ٞاؿاز ٚسهطٙ

يف

أٚت

ّ عٔ ايًكا٤

عطب ٞسٝح ْسز َٔ خ٬ي٘ بػٝاغ ١الًٝعا اَ٫ربٜاي ١ٝبفًػطني ٚاييت

غعت َٔ خ٬هلا إىل اْؿا ٤نٝإ ٜٛٗز ٟعً ٢سػاب املكاحل ايعطب ،١ٝسٝح ٚقف اؿعب بك ٠ٛنس َؿطٚع تكػِٝ
فًػطني ايعطب ١ٝاملكطض َٔ قبٌ ايًذٓ ١املًه ١ٝايربٜطاْٚ ١ٝايصٜٗ ٟسز َكاحل ايس ٍٚايعطب ١ٝاجملاٚضٚ ،٠قس أعًٔ
اؿعب تهآَ٘ َع ايؿٝذ ا٭َني اؿػٝين ٚايًذٓ ١ايعطب ١ٝاييت َجًت طُٛسات ٚآَاٍ املكا ١َٚايٛطٓ ١ٝيًؿعب
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ايفًػطٝين ٚاييت عًُت غاع َٔ ١ٝادٌ ؼكٝل شيوْٚ ،اؾس َكاي ٞاؿاز يف ا٭خري نٌ املػًُني اؾعا٥طٜني
ٚايس ٍٚايعطب ١ٝيًتعاٖط نس َؿطٚع ايتكػٚ ِٝاملطايب ١با٫غتك ٍ٬ايتاّ يفًػطني ايعطبٚ ١ٝأنٌُ اـطاب
بٗتفات :وٝا ا٭َني اؿػٝين ،وٝا ايؿٝذ أضغ ،ٕ٬وٝا إسػإ اؾابط ،ٟوٝا ضٜاض ايكًح ،ؼٝا فًػطني
(

عطبَ ،١ٝتشس ،٠قَٚ ١ٜٛػتكً.١

)

ٚيف ْفؼ ايفرت ٠اييت بسأ سعب ايؿعب ْؿاط٘ بهجاف ،١نإ ضداٍ اؿطن ١ايٛطٓ َٔ ١ٝاق٬سٝني
ٚاْسَادٝني قس ععَٛا عًْ ٢ؿط فهط ٠امل٪متط ا٫غ َٞ٬ايص ٟاْعكس يف طبعتني اٚ٫ىل دٛإ
د١ًٜٝٛ

ٚايجاْ ١ٝيف

يف أضدا ٤ايرتاب ايٛطين ،نُا تهْٛت عً ٢اثطُٖا َٓعُ ١ؾبٝب ١امل٪متط ا٫غ َٞ٬بط٥اغ ١اَ٫ني
َٔ قُع ٚططز َٔ قبٌ

ايعُٛز ،ٟاييت اغتٓهطت َا تعطض اي ٘ٝايؿعب ايفًػطٝين اثط ايجٛض ٠ايفًػط١ٝٓٝ

اَ٫ربٜاي ١ٝا٫لًٝعٚ ، ) (١ٜاييت غٛف تٓعِ ٫سكا يسعِ ايكه ١ٝعرب ايًذٓ ١اييت زع ٢ايٗٝا ايؿٝذ ايعكيبٚ ،شيو
َا غٓتعطض اي٫ ٘ٝسكا.
ٚظًت ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝقٛضا َٔ قاٚض ايًكا٤ات ٚاملًتكٝات ايػٝاغ ١ٝؿعب ايؿعب اؾعا٥طٟ
خ ٍ٬فرتْ ٠هاي٘ ،سٝح نتبت دطٜس ٠ا ١َ٫غٓ١

ٜ " :تابع ايعامل ايعطب َٔ ٞاـًٝر ايفاضغ ٞاىل احملٝط

ا٫طًػ ٞبهٌ قًل ٚاعذاب يف ايٛقت ْفػ٘ املعطن ١ايؿطغ ١اييت ىٛنٗا اخٛآْا يف فًػطني نس ؼايف
اَ٫ربٜاي ١ٝا٫لًٝعٚ ١ٜايٛٗٝز ايكٗا... ١ٜٓفًػطني ب٬ز  ٫تكبٌ ايتذع ٫ٚ ١٥ايتبعٚ ، ١ٝتٓتػب اىل ايعامل ايعطبٞ
ٚايكٗاٜ ١ٜٓطٜس ٕٚا٫غتشٛاش عً ٢أضض يٝؼ هلِ فٗٝا أ ٟسل".

(

)

ٚضغِ َا ناْت تعاْ ٘ٝايطبك ١ايػٝاغٚ ١ٝنبٗا ايٛطٓ َٔ ١ٝإدطا٤ات قُع ١ٝتعػف ،١ٝمل تٓػ ٢إزضاز
ايكه ١ٝايفًػط ٚ ١ٝٓٝايتصنري مبا نإ ٜعاْ ٘ٝايؿعب ايفًػطٝين َٔ أثط ا٫غتعُاض ايربٜطاْ ٞيف ظاٖط٠
ايكٗ ْٞٛٝيف عُك٘ ٚسكٝكت٘ اييت بسأت تعٗط بٛازضٖا َع ْٗا ١ٜاؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ،١ٝسٝح تطادعت ق ٠ٛنٌ َٔ
بطٜطاْٝا ٚفطْػا بعس اْٗعاَٗا عػهطٜا ٚإْٗاى قٛتُٗا َٔ أثط اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝيتعٗط أَطٜها نك٠ٛ
غٝاغ ١ٝؼٌ قٌ بطٜطاْٝا يف املؿطم ايعطبٚ ٞهس ايكٗاٜ َٔ ١ٜٓػتٓس ٕٚإي ،٘ٝفايهٝإ ايكٗ ٖٛ ْٞٛٝا٫بٔ
املسيٌ ٚيست٘ بطٜطاْٝا ٚتطعطع ٜ ٫ٚعاٍ يف نٓف ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه.١ٝ
إش تعترب غٓ١
فس٫٫ت غٓ١

ّ ْٗٚا ١ٜايعطب ايعامل ١ٝايجاْ ،١ٝتاضىا ْٛعٝا عً ٢قعٝس إزضاى ؼ٫ٛت ايٓعاّ ايسٚي،ٞ
ّ  ٫تهُٔ يف ْٗا ١ٜاؿطب ٚإسساخ َ٪غػات ايػًِ ٚا٭َٔ  ١٦ٖٝٚا٭َِ املتشس ٠أغاغا

ٚسػب بٌ أٜها ٖ ٞبسا ١ٜاغتٓفاش َفٗ ّٛا٫غتعُاض يكُٝت٘ ايتاضى ،١ٝفاهل ١ُٓٝا٭ٚضٚب ١ٝأ ٫ٚثِ ايػطب٫ ١ٝسكا
اييت تهْٛت َع ْٗه ١ايكطٕ اـاَؼ عؿط ٚتععظت عطن ١ا٫غتعُاض غتؿٗس تطادعا مل ٜٛقف غٝاز ٠املؿطٚع
اؿهاض ٟايػطبٚ ٞيهٔ عطنٗا يًٓكس ٚا٫غتفٗاّ ٚايتػا.) (ٍ٩
 َٔٚبني اِٖ اْعهاغات اؿطب عً ٢ايعامل ايعطب ٞتطٛض ايٛع ٞايػٝاغ ٞيف َؿطق٘ َٚػطبٚ ١تبًٛض ايفهط
ايك َٞٛايعطب ٞايص ٟنإ ي٘ ٚقع عُٝل عً ٢اغتهُاٍ اغتك ٍ٬دٌ ا٭قطاض ايعطب ١ٝباملؿطم ٚتفع ٌٝايٓهاٍ
ايٛطين املػاضب ٞبأفل ا٫غتكٚ ٍ٬تعاٜس ايسعٛات يتذسٜس عًُٗا ايٓهاي ٞسٝح ضأت اؿطنات ايتشطٜط ١ٜاملػاضب١ٝ
(

َٔ ايٛادب ضبط ايٓهاٍ ايك َٞٛمبكا ١َٚايٛدٛز ا٭دٓيب َٓٚاٖهَ ١ؿاضٜع ايتكػٚ ِٝػع١٥
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)

ايٛطٔ ايعطب.ٞ

فُع ْٗا ١ٜاؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝػسز ايٓهاٍ ايػٝاغ ٞسػب طبٝع ١ايبٓ ٢ا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝملدتًف
ا٭قطاض ايعطب ، ١ٝنُا ظازت يف تطٛض ٖصا ايتشْٚ ٍٛهذ٘ طبٝع ١املؿاضٜع ا٫غتعُاض ١ٜاييت ؾٗستٗا املٓطك١
ايعطبٚ ١ٝيف َكسَتٗا تٜٗٛس فًػطني عرب إقاَ ١نٝإ إغطا ًٞٝ٥ايصٜ ٟهُٔ يًكٗٚ ١ْٝٛٝايػطب ايطأمسايٞ
اإلَربٜاي ٞخطٛط ا٫غتكطاض ٚاَ٫تساز باملٓطك ١ايعطبٜٚ ١ٝعطقٌ بايهطٚض ٠نٌ ْهاٍ ق َٞٛعطبٜٗ ٞسف اىل
ايتشطض ٚايٛسسٚ ٠ايتُٓ ١ٝاملػتكً.١

(

)

ٖصا عًَ ٢ػتٚ ٣ٛنع اايعامل ايعطب ٞايعاّ ،أَا عٔ َػت ٣ٛايٛنع باؾعا٥ط فكس ؾٗست ٖ ٞا٫خطَ ٣ع ْٗا١ٜ
اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝنػريٖا َٔ ز ٍٚايعامل ايعطب ٞدٛا غٝاغٝا طبعت عً ٘ٝايتش٫ٛت اييت تػببت يف تأثريٖا
اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝخاقٚ ١إٔ ايٓدب ايػٝاغ ١ٝاؾعا٥ط ١ٜناْت أنجط ٚعٝا بػكٛط ٖ ١ُٓٝفطْػا أثٓا ٤اؿطب
ايعامل ١ٝايجاْٚ ١ٝقعٛز ق ٠ٛايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه.١ٝ

(

)

اييت غتشٌ قٌ بطٜطاْٝا يف َٓطك ١املؿطم ايعطبٚ ٞ

ٜه ٕٛيسخٛهلا نُٔ اؿطب ايباضز ٠تأثري ق ٟٛعً ٢سطنات ايتشطض ،تًو ايتأثريات ايسٚي ١ٝاييت نإ هلا ٚقعٗا
عً ٢تطٛض ايٛع ٞايػٝاغ ٞيس ٣ايطبك ١ايػٝاغ ١ٝاؾعا٥ط.١ٜ
ٚمما ظاز يف تطٛض ايٛع ٞايػٝاغ ٞيس ٣ايٓدب اؾعا٥طَ ١ٜا ؾٗست٘ اؿطن ١ايٛطٓ َٔ ١ٝتطٛضات
َاٟ

عً ٢املػت ٣ٛايساخً ٞخاق ١أسساخ

ّ َٚا ْتر عٓٗا َٔ تطٛض عًَ ٢ػت ٣ٛايٛع ٞايػٝاغ ٞيس٣

اؾعا٥طٜني ملٛادٗ ١اإلزاض ٠ا٫غتعُاضٚ ١ٜشيو بعس إٔ اٖتعت ق ٠ٛفطْػا نُا غبل ٚإٔ أؾطْا.
سٝح مل تعز أسساخ

َا ٟ

اؾعا٥طٜني إ ٫قٚٚ ٠ٛعٝا ،فُا نإ عً ٢اإلزاض ٠ا٫غتعُاض ١ٜإ٫

إٔ تعف ٛعً ٢ايؿدكٝات ايػٝاغ ١ٝاؾعا٥ط ١ٜاييت مت اعتكاهلا ٚتػُح هلِ باملُاضغ ١ايػٝاغٚ ،١ٝنعازتٗا نًُا
ؾعطت اإلزاض ٠ا٫غتعُاض ١ٜبٛدٛز سؼ ٚطين ٜٗسز َكاؿٗا ٚٚدٛزٖا باؾعا٥ط ،غاضعت إىل إهاز سًٍٛ

(

)

يتفاز ٟاْفذاض ايٛنع.
ٚيصيو قازم فًؼ ايتأغٝؼ ايفطْػ ٞا٭ ٍٚعً ٢قاْ ٕٛايعف ٛعٔ املػادني فأطًل َكاي ٞاؿاز
ٚفطسات عباؽ ٚغريُٖا َٔ ايععُا ٤ايٛطٓٝني يف

َاضؽ

ّ .فكاّ فطسات عباؽ ٚضفاق٘ بتأغٝؼ سعب

ا٫ؼاز ايسميكطاط ٞيًبٝإ اؾعا٥طٚٚ ٟنعٛا بطْافا  ٫ىتًف نجريا عٔ بطْاَر أسباب ايبٝإ ٚاؿط. ) (١ٜ
ٚإىل داْب ا٫ؼاز ايسميكطاط ٞيًبٝإ اؾعا٥ط ٟقاّ َكاي ٞاؿاز بتأغٝؼ سطن ١اْتكاض اؿطٜات
ايسميكطاط ١ٝخًفا َٚتابع ١ملػاض سعب ايؿعب اؾعا٥ط ٟايص ٟمل ىتًف بطْاَر عٔ أغؼ َٚباز ٨سعب ايؿعب،
فكس سافعت سطن ١اْ٫تكاض عًْٗ ٢ذٗا أٜاّ سعب ايؿعب يف زعِ ايكه ١ٝايفًػط َٔ ١ٝٓٝخ ٍ٬قشٝفتٗا
"املػطب ايعطب "ٞبٌ ٚأنجط قطاَ َٔ ١املان ،ٞ٭ٕ ايٛنع بفًػطني أنش ٢عًْ ٢فؼ ايٛنع ايكعب ايص ٟآيت
إي ٘ٝاؾعا٥ط ،فكس ؾٗست غٓ١
ْٛفُرب

ػػٝس املداٚف ايعطب ١ٝايهبريَٓ ٠ص غٓٛات ،فكسض ايكطاض ا٫مم ٞيف

بتكػ ِٝفًػطنيٚ ،أعًٔ ايٛٗٝز عٔ قٝاّ زٚيتِٗ يف فًػطني يف

َاٟ

ٚ ،يف اؾعا٥ط

نإ اْكساّ ايٛطٓ ٕٛٝبػـ ٚتعٜٚط اؿه ( ١َٛسهْ ١َٛاه )ٕ٬يف اْ٫تدابات اييت أزت اىل ت٬ؾٞ
َكساق ١٣ٝقاْ ٕٛاؾعا٥ط

 ،يف سني مل تٓػ ٢بعس أسساخ َاٟ
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(

)

ٚقس مسشت اإلزاض ٠ا٫غتعُاض ١ٜبكٝاّ اؿعبني "سطن ١اْ٫تكاض ٚا٫ؼاز ايسميكطاطْٚ "ٞؿاطُٗا
(

عً ٢أٌَ إٔ ٜسخ ٬يف قطاع ٚدساٍ ٚخكاّ ٚتٓافط بُٗٓٝا.

)

ٖٚ ،صا َا ػػس عً ٢أضض ايٛاقع نُٔ قه١ٝ

بٛتاضٕ قاز ٠بتٝاضت سٝح ظٗط عً ٢اثطٖا ْعاع ٚقطاع ؾسٜس بني اؿعبني ٚاييت غٓتططم ايٗٝا ٫سكا.
نُا عطفت مجع ١ٝايعًُا ٖٞ ٤ا٫خطْ ٣ؿاطا غٝاغٝا َهجفا بعس اؿطب ايعامل ١ٝايجاْٚ ١ٝ٭ٕ َكري
اؾعا٥ط قس اضتبط بايػٝاغ ١ا٫غتعُاضٚ ١ٜايتش٫ٛت ايسٚي ١ٝاييت اْعهػت عً ٢ايعامل ايعطب ،ٞسٝح تٛاط٦ت
ايس ٍٚايػطب ١ٝبعس اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝيتسعِ ا٫ست ٍ٬ايكٗ ْٞٛٝيف فًػطني بعس إٔ أسهُت قبهتٗا عً٢
َععِ بًسإ ايعطب ٞايعطب ،ٞايص ٜٔمل تػُح هلِ أٚناعِٗ أْصاى بإٔ ٜهػطٛا عً ٢اؿه ١َٛايربٜطاْٜٚ ١ٝكفٛا
بك َٔ ٠ٛأدٌ ْكط ٠ايكه ١ٝايفًػطٚ ،١ٝٓٝقس دا ٤عً ٢يػإ ضٝ٥ؼ مجع ١ٝايعًُا ٤املػًُني عبس اؿُٝس بٔ بازٜؼ
عً ٢إٔ " :ايسفاع عٔ فًػطني َٔ ٚادب نٌ َػًِ ٚقس ٖب ضدا٫ت ا٫غ ّ٬يف ايؿطم يًكٝاّ بٗصا ايٛادب
فٗٓاى َٔ ْاس ١ٝاؿهَٛات َا ٜك ّٛب٘ ٚظٜط َكط ٚٚظٜط ايعطام باغِ ًَٛى ايعطب يف يٓسٕ ٖٓٚايو ايًذٓ١
ايربملاْ ١ٝاملكط ١ٜيًسفاع عٔ فًػطني تهِ فطٜكا نبريا َٔ سهطات ايؿٛٝر ٚايٓٛاب املكطٜني ٚقس اعتعَٛا عً٢
عكس َ٪متط بطملاْ ٞعااّ يًبشح يف قه ١ٝفًػطني عً ٢إٔ ٜؿرتى يف امل٪متط أٜها ظعُا ٤ايعطب ٚاملػًُني يف
ا٫قطاض ايعطبٚ ١ٝا٫غ ١َٝ٬اييت ٫تٛدس فٗٝا بطملاْات ٚقح ععّ ايًذٓ ١عً ٢إٔ ٜعكس امل٪متط يف َس ١ٜٓايكاٖط ٠إ
ؾا ٤اهلل  ّٜٛاؾُع ١املٛافل

أنتٛبط

 ،غٝهٖ ٕٛصا امل٪متط اْٛ َٔ ٍٚ٫ع٘ يف ايؿطم ايعطبٚ ٞغتعطف

ب٘ ايكٗٚ ١ْٝٛٝا٫غتعُاض ايربٜطاْ ٞأُْٗا أَاّ ايعامل ا٫غٚ َٞ٬ايعطب ٫ ٞأَاّ فًػطني ٚسسٖا فعً ٢املػًُني
نًِٗ إٔ ٜ٪ٜسٚا ٖصا امل٪متط بطفع أقٛاتِٗ إيٚ ، ٘ٝعً ٢ايٛٗٝز ايصٜٓ ٜٔهطْٚعًِ ايكٗٚ ١ْٝٛٝؾطٖا إٔ ٜػتُٓٛا
ٖص ٙايفطق ١ايفطٜس ٠إلع ٕ٬اغتٓهاضِٖ ٚاتكٛا فتٓ ٫ ١تكٝي ايص ٜٔظًُٛا َٓهِ ٚاعًُٛا إٔ اهلل ؾسٜس
(

ايعكاب".

)

ٚقس ظًت مجع ١ٝايعًُا ٤تػاْس ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝبٌ ٚتعتربٖا قٛضا أغاغٝا فهإ يًؿٝذ ايطٝب
ايعكيب َٛقف٘ َٔ ايتٛاط ٧ايعامل ٞاػا ٙايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝسٝح ؾهو يف املكساق ١ٝايسٚي ١ٝبكٛي٘ " :نٌ ٖصا
َٔ ا٫لًٝع ايهًُٚ ،١ؼت ْعط َٛٚافك ١مجع ١ٝقايٛا عٓٗا أْٗا مجع ١ٝاٚ َِ٫عكب ١ايؿعٛب املتُسْٚ ،"١قس
تعآَت زع ٠ٛايعكيب اىل زعِ ايكه ١ٝايفًػطَ ١ٝٓٝازٜا َع ْسا ٤اؾاَع ١ايعطب ١ٝايكان ٞظعٌ  ّٜٛاؾُع١
أنتٛبط

َٜٛا يفًػطني يف ايعامل إلظٗاض عٛاطف املػًُني اػا ٙايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝايعازي.) (١
ٚيب ٢ايؿعب اؾعا٥ط ٟايٓسا ٤عً ٢غطاض ايؿعٛب ا٫غ ١َٝ٬ا٫خطٚ ٣أسٝت ايعاقُ ١ايصنط ٣بكًٛب

خاؾعٚ ١ضفع املكً ٕٛزعٛاتِٗ اىل اهلل خ ٍ٬ق ٠٬اؾُع ١يٓكط ٠ايكه ١ٝايفًػطٚ ،١ٝٓٝيف َػا ٤شيو ايّٛٝ
(

استهٔ ْاز ٟايرتقٞ

)

شنط ّٜٛ ٣فًػطني بإيكا ٤قانطات َٔ قبٌ نٌ َٔ َكطف ٢ايعاٖطٚ ٟابطاِٖٝ

بٛمحٝس ،٠أب ٛبهط دابط  ٚقُس اؿػٔ ايٛضتٚ ْٞ٬بعسٖا خطب ايؿٝذ ايعكيب ٚؾطح يًشانط ٜٔعساي ١ايكه١ٝ
ايفًػطٚ ١ٝٓٝتطٛضاتٗا ايتاضىٚ ١ٝبأْٗا قه ١ٝنٌ َػًِ يف ايعامل ا٫غ.) (َٞ٬
أَا دطٜس ٠ا٫ق٬ح فكس أٚيت اٖتُاَٗا بايكه ١ٝايفًػطٚ ١ٝٓٝغطت أسساخ ا٫ستفاٍ ب ّٛٝفًػطني
بٓاز ٟايرتق ٞايصْ ٟؿط٘ ايعكيب ٚأمست٘"  ّٜٛفًػطني ايعطب ١ٝيف اؾعا٥ط املػًُ ١ايعطبٚ "١ٝاعتربت اؿسخ
اغَٝ٬ا َٚعربا عٔ ايطابط ١ا٫غ.) ( ١َٝ٬
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مل ٜطغب ايؿٝذ ايعكيب يف ايعٌُ ايفطز َٔ ٟأدٌ ايكه ١ٝايفًػطٚ ،١ٝٓٝنإ ٜط ٣يف ايعٌُ
اؾُاع ٞايك ٠ٛايفاعًٚ ،١اْ٘ سإ ا٭ٚإ يتٛسٝس يتٛسٝس ايطأ ٟايعاّ اؾعا٥ط ٟيتسع ِٝفًػطني يصيو اتكٌ
باهل٦ٝات ٚا٫سعاب ايػٝاغٚ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝبا٫بطاٖ ُٞٝممج ٬عٔ مجع ١ٝايعًُاٚٚ ،٤دس ايعكيب بعض املتاعب يف
قا٫ٚت٘ اٚ٫ىل يتدٛف بعض ايتٝاضات ايػٝاغ َٔ ١ٝزع ٠ٛايعكيب عً ٢أغاؽ أْ٘ ٜٗتِ بايكهاٜا اـاضد ١ٝعً٢
سػاب ايكهاٜا ايٛطٓٚ ١ٝشيو َا غ٪ٝخط ايعٌُ ايػٝاغ ٞباؾعا٥طٚ ،أعاز ايعكيب ايهطٚ ٠اتكٌ باإلبطاُٖٞٝ
ٚأعطب ايعكيب عً ٢إٔ تهَ ٕٛؿهً ١فًػطني فاؼ ١يعٗس دسٜس يف تكاضب ايع٬قات ايػٝاغ ١ٝاؾعا٥طَٔ ١ٜ
دٗٚ ١تكطب ٚدٗات ايٓعط ػا ٙاؾُع َٔ ١ٝدٗ ١أخطٚ ،٣قس لح ايعكيب يف تفاٚن٘ َع ا٫بطاٖٚ ،ُٞٝاتفل
ايططفإ عً ٢أغًٛب ايعٌُ ٚعً ٢إٔ ٜك ّٛايعكيب بتٛد ٘ٝايسع ٠ٛا٫ؼاز ايسميكطاطٚ ٞسطن ١اْتكاض اؿطٜات
ايسميكطاط ١ٝبككس اْ٫هُاّ اىل ايعٌُ اؾُاعٚ ٞاملؿاضن ١يف اعاْ ١فًػطني ٚسٗٓٝا تأخص ايكهْٛ ١ٝعا َٔ
املكساق ،١ٝبعس إٔ تًتف سٛهلا َععِ ايتٝاضات ايػٝاغ ١ٝاؾعا٥طٚ ١ٜإللاح شيو اقرتح ايعكيب تأغٝؼ ؾٓ١
يًسفاع عٔ فًػطني يف نٌ َسٚ ١ٜٓقطَُٗ ١ٜتٗا مجع ايتربعات ٚاسكا ٤قٛا ِ٥املتطٛعني َٔ اجملاٖسٜٔ
ٚاجملاٖسات ايصٜ ٜٔطغب ٕٛيف ايصٖاب يفًػطني ٚقس أغٓس ايعكيب املُٗ ١ملكاي ٞاؿاز

(

) .أَا فطسات عباؽ فكس

يب ٖٛ ٢ا٫خط ايسعٚ ٠ٛأبس ٣ضغبت٘ يف ايعٌُ َع ضداٍ ا٫ق٬ح داع ٬ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝفٛم نٌ اعتباض
سعب.) (ٞ
ٚاثط اع ٕ٬ايٛٗٝز عٔ تأغٝؼ زٚيتِٗ يف

َاٟ

ٚاْس٫ع اؿطب بني ايٛٗٝز ٚاؾٛٝف ايعطب١ٝ

تأغػت يف اؾعا٥ط اهل ١٦ٝايعًٝا ٫غاث ١فًػطني مببازض َٔ ٠ايعًُا ٤يف

دٛإ

بعس إٔ ناْت ايتشهريات

غاضٚ ،١ٜقس تتهْٛت َٔ ايؿٛٝر ايبؿري ا٫بطاٖٚ ُٞٝايعكيب ٚبٛٝض  ٚفطسات عباؽ ضٝ٥ؼ سعب ا٫ؼاز
ايسميكطاط ٞيًبٝإ اؾعا٥ط ،ٟأَا َكاي ٞاؿاز فًِ ٜهٔ نُٓٗا ٭غباب غاَهٚ، ١قس اقتكط عٌُ ٖص ٙايًذٓ١
عً ٢اضغاٍ املاٍ يفًػطني ٚاضغاٍ بطقٝات هل ١٦ٝا َِ٫املتشسٚ ٠اؾاَع ١ايعطبٚ ١ٝيًشه ١َٛايفطْػ ١ٝتعًٔ فٗٝا
عٔ ايتهأَ َع ايس ٍٚايعطب ١ٝيف نفاسٗا نس ايكٗٚ ١ْٝٛٝتًفت ْعط اؿه ١َٛايفطْػ ١ٝاىل عٛاقب ا٫عرتاف
"بايسٚي ١ا٫غطا" ١ًٝ٥ايهٝإ ايكٗ ْٞٛٝاملعع ١َٛبايسٚي ١ايص َٔ ٟؾأْ٘ إٔ ٜكازّ عٛاطف

ًََ َٔ ٕٛٝػًُٞ

مشاٍ افطٜكٝا املتهآَني َع اخٛاِْٗ ايعطب يف فًػطني( ).
ٚشيو َا ػػس عً ٢أضض ايٛاقع خ ٍ٬اؿُ٬ت اْ٫تدابٚ ١ٝايتذُعات ٚأِٖ َا غذٌ ٚآثاض اٖتُاَٞ
(

قه ١ٝبٛتاضٕ قاز٠

)

َٗٚامجت َٔ ١قبٌ أعها ٤خً ١ٝسعب ايؿعب سطن ١اْتكاض اؿطٜات ايسميكطاطٖٞٚ ،١ٝ

َٔ بني ايكهاٜا ايػٝاغ ١ٝاـاق ١مبٓطك ١تٝاضت ٚاييت تابعٗا ايػًطات ا٫غتعُاض َٔ ١ٜخ ٍ٬تكاضٜطٖا سٝح
أؾاضت تكاضٜط ايؿطط ١إىل اْعكاز ادتُاع خام ٭عها ٤خً ١ٝاْتكاض اؿطٜات ايسميكطاط ١ٝيف

د١ًٜٝٛ

ّ

(

)ٚٚ .يس

ٚشيو بؿإٔ قه ١ٝاتٗاّ بٛتاضٕ قاز ٠باعرتاف٘ بايسٚي ١ايٛٗٝز ،١ٜسٝح نًف نٌ َٔ طٝيب ايطبٝب

إبطاٖ ِٝايػعٝس( )بايتشكٝل يف ايكهٚ ١ٝايص ٜٔاْتٗٝا إىل إ بٛتاضٕ قاز ٠مل ٜٓتَُٜٛ ٞا إىل ؾٓ ١نس ايعٓكط١ٜ
(

ٚبصيو تػكط عً ٘ٝايتُٗ.١

)

نُا نإ يبٛتاضٕ ضز فعٌ اػا ٙايتُٗ ١املٛدٗ ١إي ٘ٝسٝح غبل سطن ١اْتكاض اؿطٜات
ايسميكطاط ١ٝبعكس ادتُاع َع أعها ٤خً ١ٝسعب ا٫ؼاز ايسميكطاط ٞيًبٝإ اؾعا٥ط ٟيف

د١ًٜٝٛ

ّ،

يتهصٜب َا ضٚز عٓ٘ يف أٚغاط املػًُني َٔ زعاَ ١ٜفازٖا إٔ بٛتاضٕ قاز ٠قس اعرتف بايسٚي ١اإلغطا( ١ًٝٝ٥ايهٝإ
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ايكٗٚ )ْٞٛٝإٔ امس٘ قس ٚضز يف قا ١ُ٥ؾٓ ١نس ايعٓكط ١ٜإىل داْب ايػٝس بَٓٛذٌ ايكازض ٠ظطٜس٠
سٝح أعًِ بٛتاضٕ قاز ٠اؿانط ٜٔبأْ٘ مل ٜتكسّ أبسا إىل ٖص ٙايًذٓ ١نُا أْ٘ مل ٜعرتف باؿه١َٛ
ؾدل َع بٛتاضٕ قاز ٠بإضغاٍ َكاٍ يتهصٜب ايتُٗ ١إىل

ايٛٗٝز ١ٜبفًػطني ٚقس اْتٗ ٢ايًكا ٤ايص ٟامجع ف٘ٝ
ٖٚ ١َٜٝٛطإ اؾُٗٛض ١ٜا٭غبٛع ١ٝاحملًٚ ١ٝقس ٣تٝاضت

(

.

ٚ

ٚقس دا ٤يف ايطغاي ١املٛدٗ َٔ ١بٛتاضٕ قاز ٠إىل َسٜط دطٜس٠
املفتـ ايعاّ يًؿططَ ،١هتب تٝاضت يف

/ /

)

ٚاملٓؿٛض ٠باغِ

ّ ٚاييت تهُٓت َا " :ًٜٞغٝس ٟاملسٜط ،ي ٞايؿطف إٔ

أسٝطهِ عً ُا بتفاد ٞ٦ايعُٝل بٛدٛز امس ٞيف ؾٓ ١مست ْفػٗا ايكسقات اإلغٚ ١َٝ٬اييت مل أنٔ أعًِ ست٢
بٛدٛزٖاٚ ،قس قسض ٖصا ايتٓ ٜ٘ٛيف دطٜستهِ املٛقط ٠ضقِ

ؾٗط دٛإ

 َٔٚ ،ز ٕٚإقساض أ ٟسهِ

َػبل عٔ ق ١ُٝأ ٚأُٖٖ ١ٝص ٙايًذٓٚ ،١أسٝطهِ عًُا بأْين مل أطًب أبسا اْ٫تُا ٤إيٗٝا ،فُٝا مل أقسّ أبسا
َٛافكيت ٭ ٟنإ  ٫ؾفٜٛا  ٫ٚنتابٝاٚ ،قس قاَت بعض ا٭ططاف باغتعُاٍ امس ٞز ٕٚعًُ ٞأ ٚإؾعاض ٟبصيو
ٖٚصا َا ٜـأغفين ،نُا أعًُهِ بأْين اْتُ ٞإىل سعب غٝاغ( ٞا٫ؼاز ايسميكطاط ٞيًبٝإ اؾعا٥طٚ )ٟأْين َٔ
بني أعها ٤ؾٓت٘ املطنعٚ ١ٜعً ٘ٝفإْ٘  ٫ميهٓين إٔ أغتدسّ امس ٞز ٕٚإؾعاض َػبل هلصا ايتٓعٚ ،ِٝيف أ ٟساٍ
َٔ ا٭سٛاٍ مل ٜتِ طًب َجٌ ٖصا اإلؾعاض أ ٚاؿك ٍٛعًٚ ،٘ٝيصيو أطًب َٔ غٝازتهِ أْا ايص ٟأعطف ضفع٘
تٗصٜبهِ ٚسطقا عً ٢اؿكٝك ١بٓؿط ٖصا ايتٛنٝح ٚايتكشٝح يف عسزنِ ايكازّ  َٔٚثِ غشب امسٖ َٔ ٞصٙ
ايًذٓ١

(.

)

َُٗٚا ٜهٔ َٛقف بٛتاضٕ َٔ ايكه ١ٝايفًػطٚ ١ٝٓٝاع ٕ٬ايهٝإ ايكٗ ،ْٞٛٝفإْٓا ْػتٓتر َٔ خَ ٍ٬ا قاّ
ب٘ يف عكس ٙي٬دتُاع ٚإضغاي٘ يطغاي ١ايتهصٜب إىل َسٜط دطٜس٠

 Le Droit De Vivreفصيو ٜسٍ عً٢

سطم ايؿدكٝات ايٛطٓ ١ٝعً ٢مسعتِٗ اػا ٙايكهاٜا ايعطب ،١ٝنُا ٜػتٓتر َٔ ٖص ٙايكهَٚ ١ٝا أثاضت٘ َٔ
قطاع بني سطن ١اْتكاض اؿطٜات ايسميكطاطٚ ١ٝسعب ا٫ؼاز ايسميكطاط ٞيًبٝإ اؾعا٥ط ٟأْ٘ ضغِ ا٫خت٬فات
اإلٜسٜٛيٛد ١ٝيًشطن ١ايٛطٓ َٔ ١ٝاغتك٬ي ٞإىل اْسَاد ٞإىل إق٬س ٞفهًٗا عًُت َٔ أدٌ ايكه ١ٝايٛطٓ١ٝ
اييت  ٫ميهٔ ٭ َِٗٓ ٟإٔ ٜفكٌ ايكه ١ٝايٛطٓ َٔ ١ٝاَتسازٖا ايعطبٚ ٞاإلغٚ َٞ٬اضتباطٗا ايٛثٝل بكهاٜا
ايتشطٜط خاق ١ايكهاٜا ايعطبٚ ١ٝايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝاييت ناْت ٫ٚظايت اؾعا٥ط تسعُٗا.
اهلٛاَـ:
 -0عبس املايو خًف ايتُ ،ُٞٝا٫غتٝطإ ا٭دٓيب يف ايٛطٔ ايعطب ،ٞعامل املعطف،١
ْ -فؼ املطدع،م م

،م .

.

 -اب ٛايكاغِ غعس اهلل  ،اؿطن ١ايٛطٓ١ٝ

 ،ط َٓ ،كش ، ١زاض ايػطب ا٫غ، َٞ٬

-

 ،ز  ،م:

.
 -قُس قٓاْـ  ،قفٛظ قساف  ،سعب ايؿعب اؾعا٥طٟ

-

 ،زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع ، ١ٝبٔ عهٓ،ٕٛ

اؾعا٥ط  ،م .
 أب ٛايكاغِ غعس اهلل ،املطدع ايػابل ،،م ؾهٝب أضغٚ:ٕ٬يس بًبٓإزٜػُرب

زٜػُرب

.
ٚبعس عُط ط َٔ ٌٜٛايٓؿاط ايػٝاغٚ ٞايكٚ َٞٛا٭زب ٞتٛيف يف بريٚت

ٚ ،نإ قس تعًِ ببريٚت  َٔٚؾٛٝخ٘ ايؿٝذ قُس عبسْ ،ٙعِ ا٭َري أضغ ٕ٬ايؿعط َبهطا ٚنإ
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ٜهتب يف ايكشف املعاقط :٠ا٭ٖطاّ ٚاملٜ٪س ،تٛىل ٚظا٥ف إزاض ١ٜيف ايؿاّ أثٓا ٤ايعٗس ايعجُاْٚ ٞؾاضى يف سطب ططبًؼ
نس اٜطايٝا إىل داْب بعض ظعُا ٤ؾٓ ١ا٫ؼاز ٚايرتقَ ٞجٌ أْٛض باؾا ٚنإ َٔ أْكاض ا٫ؼازٜني ايعطب ٚا٭تطاى ،أْتدب
يًربملإ ايعجُاْ ٞزعِ َٛقف تطنٝا خ ٍ٬اؿطب ايعامل ،١ٝيهٓ٘ اختًف َع غٝاغ ١مجاٍ باؾا ايص ٟسهِ با٫عساّ عً٢
عسز َٔ ظعُا ٤ايعطب ،غازض ا٭َري أضغ ٕ٬غٛضٜا إىل اغطٓب ٍٛغٓ١

 ٖٞٚغٓ ١ايجٛض ٠ايعطبٚ ١ٝغٓ ١اغتؿٗاز ايكاز٠

ايعطب عًٜ ٢س مجاٍ باؾاٚ ،بعسٖا اْتكٌ اىل يٛظإ ثِ يف دٓٝف سٝح عكب ١ا٭َِ ٚمل ٜطدع إىل غٛضٜا إىل ظا٥طا غٓ١
.
أب ٛايكاغِ غعس اهلل ،أعاخ ٚأضا ٤يف تاضٜذ اؾعا٥ط  ،ط ر ،عامل املعطف، ١
 -أب ٛايكاغِ غعس اهلل ،املطدع ايػابل ،،م

.

 ،ز ،م:

.

 ايعبري ،ٟقُس ايعطب ،ٞايجٛض ٠اؾعا٥ط ١ٜيف عاَٗا ا٭ ،ٍٚايطبع ، ١زاض ايبعح ،قػٓط ، ، ١ٓٝم . -أب ٛايكاغِ غعس اهلل ،أعاخ ٚأضا ٤يف تاضٜذ اؾعا٥ط ،املطدع ايػابل ،،م

.

 ضس ِٝقٝا ،ٟٚزضاغَ ١ػتكبً ١ٝا٫غتٝطإ ٚايتٛطني ا٫غتعُاض ايفطْػ ٞيف اؾعا٥ط ٚاؿطن ١ايكٗ ١ْٝٛٝيففًػطنيَٓ ،ؿٛضات داَع ١باد ٞكتاض ،

،م .

 أمحس ؾفٝل أمحس أب ٛدعض ،ايع٬قات اؾعا٥ط ١ٜايفًػطَٛ ١ٝٓٝاقف ٚأغطاض ،زا ٖ ،4002 ،١َٛم .294.

ْ -فؼ املطدع ،م

.

 قفٛظ قساف ،قُس قٓاْـ ،املطدع ايػابل،م.

 أمحس ؾفٝل أمحس أب ٛدعض ،املطدع ايػابل ،م -أمحس ؾفٝل أمحس أب ٛدعض ،املطدع ايػابل ،م.

 قُس َايه ،ٞاؿطنات ايٛطٓٚ ١ٝا٫غتعُاض يف املػطب ايعطبَ ، ٞطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب ، ١ٝبريٚت ،،م

أغػطؼ،

.

أمحس ؾكٝح أب ٛاؾعض ،املطدع ايػابل ْفؼ املطدع.ْ -فؼ املطدع ،م

.

 عُاض ٖ ، ٍ٬أعاخ ٚزضاغات يف تاضٜذ اؾعا٥ط املعاقط ،٠زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع ، ١ٝاؾعا٥ط و ٞبٛععٜع ،غٝاغ ١ايتػًط ا٫غتعُاضٟأمحس ؾفٝل أمحس أب ٛدعض ،املطدع ايػابل ،مْ -فؼ املطدع ،م

 ،طبع ١خاق ،١زاض ايبكا٥ط،

_

،م

،م

.

.

.

.

 عبس اؿُٝس بٔ بازٜؼْ ،كٛم كتاض ،٠مجع ٚتعًٝل قُس ايكٛضق ،ٛامل٪غػ ١ايٛطٓ ١ٝي٬تكاٍ ،ايٓؿط ٚا٫ؾٗاض،،م

.

 -أمحس َطٜٛف ،زضاغات ٚأعاخ يف تاضٜذ اؾعا٥ط اؿسٜح ٚاملعاقط ،ط  ،اؾعا٥ط،

،ز ،م

.

 اغكاطا ملا دا ٤يف نتاب ا٫ػاٖات ايٛسس ١ٜٚيف ايفهط ايك َٞٛايعطب ٞاملؿطق ٞس ٍٛايٓٛاز ٟايعطبٚ ١ٝزٚضٖا يفسطنات ايتشطض فإ ْاز ٟايرتق ٞنػري َٔ ٙايٓٛاز ٟايعطب ١ٝقس يعب ٖ ٛاآلخط زٚضا باضظا  ،خاق ١يف اؾاْب ايجكايف
زاخًٝا َٚػاْست٘ ؿطنات ايتشطض خاضدٝا ٚ ،اعتربت ايكه ١ٝايفًػط ١ٝٓٝقٛض ايٓهاٍ ايعطب ٞيًتشطٜط َٔ ايػٝطط٠
ا٫غتعُاضٖ ، ١ٜصا ايتشطٜط ايصٜ ٟؿهٌ خط ٠ٛأغاغ ١ٝيتشكٝل ايٛسس ٠ايعطبٚ ،١ٝاعترب ايكٗ ١ْٝٛٝسطن ١اعتسا١ٝ٥
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اغتعُاض ١ٜتٗسف اىل اْؿا ٤نٝإ قٗ ْٞٛٝيف فًػطني يٝػٝطط عً ٢ايٛطٔ ايعطب ٞغٝاغٝا ٚاقتكازٜا ٚو ٍٛز ٕٚؼكٝل
ٚسست٘ ٚاغتك٬ي٘.
ٖاز ٟسػٔ عً ،ٟٛٝا٫ػاٖات ايٛسس ١ٜٚيف ايفهط ايك َٞٛايعطب ٞاملؿطقٞ
م

 ،ط  ،بريٚت،

/

،

.
 أمحس َطٜٛف ،املطدع ايػابل. ْفؼ املطدع.ْ -فؼ املطدع ،م

.

ْ -فؼ املطدع ،م

.
.

 -أمحس ؾفٝل أمحس أب ٛدعض ،املطدع ايػابل ،م

 بٛتاضٕ قازَٛ َٔ ٠ايٝس بطٜع ١ٜٓايبٝض ا ٫أْ٘ عطف سػب ايتكاضٜط ايفطْػ ١ٝبٓؿاط٘ مبٓطك ١تٝاضت  ،سٝح نإممج ٬يفطْس ٠يف اجملًؼ ايعاّ نُا نإ َػ ٫ٚ٪عٔ خً ١ٝسعب ا٫ؼاز ايسميكطاط ٞيًبٝإ اؾعا٥ط ٟبتٝاضت ٜ ،عترب
أنجط ا٫عهاْ ٤ؿاطا يف فاٍ ايسعا ١ٜيًشعب  َٔٚا٫عها ٤ا٫نجط تأثريا يف ايعٌُ ايػٝاغ.ٞ
 طٝيب ايطٝب َٔ أعها ٤خً ١ٝسعب ايؿعب  ،عٌُ يف فاٍ ايسعا ١ٜؿعب ايؿعب سطن ١اْكاض اؿطٜاتايسميكطاط ، ١ٝعٌُ نُٛظع يًُٓؿٛضات ايٛطٓ ١ٝيًذطٜس ٠ايػط١ٜ
عً ٢اثط أسساخ َاٟ

املٓطًك َٔ ١ايؿطم اؾعا٥طٟ

 ٚيس ابطاٖ ِٝايػعٝس قسّ اىل تٝاضتايٛاقع ب

 ،نإ نُٔ ٥٫ش ١املٛقٛفني

َٔ َٝؿً ٞب٬ز ايكبآَٚ ٌ٥ص شيو اؿني ٜ ٖٛٚػتعٌُ قً٘ يًدٝاط١

يٓؿط أفهاض ٙايٛطٓ ، ١ٝعطف بٓؿاط٘ ايسعا ٞ٥يكاحل سعب ايؿعب _ سطن ١اْتكاض اؿطٜات

ايسميكطاط ١ٝيسَ ٣عاضف٘ ،مت ايكبض عً ٘ٝيف

َاٟ

ٚسٗٓٝا اعرتف بأْ٘ ضٝ٥ؼ فطع اؿعب باملٓطكٚ (١سٗٓٝا نإ

ْؿاط اؿعب غطٜا ٚغري ؾطعٚ ٞفل ايكاْ ٕٛايفطْػ ، )ٞنُا عطف مبعازات٘ يفطْػا ٚيتٛادسٖا باؾعا٥ط ٚ ،سػب
ايتكاضٜط ؾطط ١ا٫غتعَ٬ات ايعاَ ١فإ ٚيس ابطاٖٜ ِٝعترب عٓكطا خطريا ٜٗسز أَٔ فطْػا ايٛطين سٝح ناْت تعترب
اؾعا٥ط دع٤ا ٜ ٫تذعأ َٔ ايٛطٔ ا ّ٫فطْػا .
A.O.M carton 926/46, affaire indigène, activité des élément t nationaliste, surveillance des
milieux musulman 1939/1947.
24- A.O.M Oran 132 ,L’Activite de PPA a Tiaret ,Tiaret le 30 Juillet 1948.
25- A.O.M Oran 132 ,L’Activite de UDMA a Tiaret ,Tiaret le 26 Juillet 1948.
- A.O.M Oran 132, Tiaret le31 Juillet 1948.
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