إؾخُاُ "غبان عمًان" وحه مً وحىٍ الهغاع غلى الؿلطت ي
مؤؾؿاث الثىعة الجؼابغٍت
لاؾخاط :ؾ ـ ــاملي مسخـ ـ ـ ــاع
ملخهت نهغ الكاللت ،حامػت ابً زلضون -جُـ ــاعث
امللخو:
لم جسلى الشىعة الجؼاثغٍت مً الهغاٖاث الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت٣ٞ ،ض بغػ الهغإ
بٓهىع ماجمغ الهىمام قهغ ؤوث  ،1956خحن ْهغ ٖبان عمًان بلى الؿاخت الؿُاؾُت
لخهضع ُ٢اصة الشىعة٩ٞ ،ان اإلااجمغ و٢غاعاجه قى٦ت في خل ٤الىٞض الخاعجي للشىعة
بال٣اَغة ،الظي لم ٌٗتر ٝبه ،وال بمبضؤ " ب٢غاع ؤولىٍت الضازل ٖلى الخاعط والؿُاسخي
ٖلى الٗؿ٨غي".
وباٖخ٣ا٢ ٫اصة الىٞض الخاعجي قهغ ؤ٦خىبغ  1956جدى ٫الهغإ في لجىت الخيؿُ٤
ً
زُغا ٖلى
والخىُٟظ بحن ٖبان والٗؿ٨غٍحن( الباءاث الشالزت) ،الظًً عؤوا في طَىُت ٖبان
الشىعة وٖلى جُلٗاتهم الؿلُىٍت٩ٞ ،اهىا وعاء اوٗ٣اص صوعة اإلاجلـ الىَجي للشىعة
بال٣اَغة ؾىت َ ،1957ظا ألازحر م ً٨مً حٛلُب الٗؿ٨غٍحن ٖلى الؿُاؾُحن بةؾ٣اٍ
ألاولىٍت التي ؤ٢غَا ماجمغ الهىمام ،وم٘ طل ٪ب٣ي الهغإ بحن الُغٞحن اإلاخىاػٖحن ،بلى
ؤن جم جهُٟت ٖبان عمًان ،لُ٩ىن َظا اإلاكهض؛ الخل٣ت ألاولى مً خل٣اث الهغإ ٖلى
الؿلُت في اإلااؾؿاث ؤلاهخ٣الُت للشىعة الجؼاثغٍت.
الٍلماث املكخاخُت :الؿلُت ،الهغإٖ ،بان عمًان ،الٗؿ٨غٍحن ،الشىعة.
Résumé
La révolution algérienne n'était pas libre Des conflits politiques et
militaires Le conflit a émergé avec l'émergence de la Conférence de
soumam Août 1956 , Quand Aban Ramadan est apparu dans l'arène
politique Pour mener la révolution, La conférence et ses décisions ont
été une épine dans la gorge de la délégation extérieure de la révolution
au Caire Ce qu'il n'a pas reconnu. Ce fut un record de conflit après
l'établissement de la priorité nationale et étrangère sur l'armée.
Et l'arrestation des dirigeants de la délégation étrangère en octobre
1956.Le conflit au sein du Comité de coordination et de mise en
œuvre entre Aban et l'armée a changé (Les Trois B). Qui a vu l'esprit
d'Aban comme une menace à la révolution et à leurs aspirations
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autoritaires, Ils étaient derrière la session du Conseil National de la
Révolution au Caire en 1957.Ce dernier a permis à l'armée de prendre
le contrôle des politiciens en abandonnant la priorité adoptée par le
soumam. Cependant le conflit entre les parties en conflit est resté
.Jusqu'à la liquidation d'Aban, cette scène est le premier épisode de la
lutte pour le pouvoir dans les institutions de transition de la révolution
algérienne.

مهضمت:
ال ًسخل ٠بزىان في نيُ٘ الشىعة الجؼاثغٍت وما ٢ضمخه مً ٟ٦اح وجطخُاث بُىلُت،
قاعٞ ٥حها الؿُاؾُىن والٗؿ٨غٍىن ٖلى خض الؿىاء٩ٞ ،اهذ زىعة هاجخت بامخُاػٚ ،حر
ؤجها امتزظذ بى٣اٍ ؾىصاءٚ ،حرث مً ظمالُت الشىعة ،وهي الهغاٖاث الؿُاؾُت
والٗؿ٨غٍت صازل ماؾؿاث الشىعة ،والتي نىٟها ٦شحر مً الباخشحن واإلااعزحن يمً
ؤَغ الهغإ ٖلى الؿلُت ،ؤو ما ُٖغ ٝبهغإ الؼٖاماث ،وفي َظا الُغحً ،خمدىع بدثي
ًٖ ظؼء مً الهغإ الضاثغ بحن الؿُاؾُحن والٗؿ٨غٍحن ،والظي ونل بلى خض الخهُٟت
الجؿضًت ،وَٗض ٖبان عمًان مشاٖ ٫لى طلٞ ،٪ما خ٣ُ٣ت َظا الهغإ الظي الػم
الشىعة بلى جهاًتها؟
 /1مؤجمغ الهىمام و بغوػ الهغاع:
بن اوٗ٣اص ماجمغ الهىمام ًىم  20ؤوث ٧ ،1956ان يغوعة خخمُت ،بٗض الهٗىباث
التي ٖغٞتها الشىعة٦ ،ما ؤن مىاَ ٤الٟ٨اح ٢بل ماجمغ الهىمام ٧اهذ لها ُ٢اصاث
زانت؛ ال عابِ بُجها بال ؤلاججاٍ الشىعي الٗام ،صون ؤن ج٩ىن ٖلى عؤؾها ُ٢اصة مغ٦ؼٍت
مُٗىت ،وَى ما ظٗل "ال٧ىؾذ ً " lacosteإمل في الً٣اء ٖلى الشىعة بالىؾاثل
الٗؿ٨غٍت وبٗضٍ " غي مىلي ٖ " Guy Molletلى بً٣اٞها بالىؾاثل الؿُاؾُت الخاصٖت.
بٗضما باقغ اجهاالجه بالشىاع٢ ،هض اَٟاء الشىعة بؼعٕ بظوع الخال ٝبحن ٢اصتها.1
ًغي مدمض خغبي؛ ماعر الجبهت ؤزىاء الشىعة ؤن اإلااجمغ الظي جمذ الضٖىة بلُه لخل
مك٨الث الشىعة ظاء ًضقً ٖهض الهغاٖاث الضازلُت ،وؾِؿخإه ٠ججغبت خغ٦ت اهخهاع
ً
ً
واؾٗا ،و٧ان بضاًت الهغاٖاث
الخغٍاث الضًمى٢غاَُت " ،وؤزاع ماجمغ الهىمام ظضال
التي ٖغٞتها ظبهت الخدغٍغ الىَجي ،وطل ٪مً خُض الخمشُل وال٣غاعاث.

 -1ؤػُٚضي مدمض لخؿً :ماجمغ الهىمام وجُىع زىعة الخدغٍغ الىَجي الجؼاثغٍت َ ،1962 – 1956ب٘
صاع َىمت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ  ،2009م .132
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أ -مً خُث الخمثُل:
اوٗ٣ض ماجمـغ الهىمام بٗض مؿاعي وظهىص ٖؿحرة ٢ام بها ٧ل مً ٖبان عمًان
ً
وػَٛىص ًىؾ ٠بضاًت مً قخاء  1955بلى نُ٣ٞ ،1956 ٠ض جُلب جدًُ ـ ـ ًـغا م٨شٟـ ـ ـا
واؾدكـ ــاعاث واؾٗت م٘ ٢اصة اإلاىاَ ٤وم٘ الىٞض الخاعجي ،ولجإ ٧ل مً ٖبان وبً مهُضي
وبً زضة بلى مجمىٖت اإلاىايلحن الظًً الخد٣ىا بهٟى ٝالشىعة بهضَ ٝغح ههىم
ألاعيُت الؿُاؾُت التي ُٖغٞذ بمُشا ١الهىمام.1
خًــغ ػَٛىص ًىؾ ٠ممشال ًٖ اإلاىُ٣ت الشاهُت ع٣ٞت ٖل ــي ٦ـ ــافي ،و٦غٍــم بل ٣ــاؾم ٖ ـ ـ ــً
اإلاىُ٣ت الشالشت اإلاؿخًُٟت للخضر الخاعٍذي ،ؤما اإلاىُ٣ت الغابٗت جمشلذ ٞــي ٖب ــان
عمً ــان ومغاُ٣ٞه ،ومشل بً مهُضي ُ٢اصة اإلاىُ٣ت الخامؿت ،وٖغ ٝاإلااجمــغ ُٚـ ــاب
اإلاىُ٣ت ألاول ـ ــى والىٞض الخاعجي ،واجداصًت ظبهت الخدغٍغ الىَجي بٟغوؿا ،2وهي ؤَغاٝ
مهمت؛ ما ٧ان لها ؤن جيخ٣و في َظا ال٣اء الهام.
ً
مىٗغظا
بن اوٗ٣اص اإلااجمغ صون خًىع ٢اصة الخاعط هي هُ٣ت ظض خؿاؾت ،وحك٩ل
ٖلى الهُٗض الؿُاسخي والٗؿ٨غي باليؿبت لجبهت الخدغٍغ الىَجي وٖلى مؿاع الشىعة،
ختى وبن ٧اهذ ٢غاعاجه لهالر َظٍ ألازحرة٣ٞ ،اصة الخاعط لهم ز٣ل ؾُاسخي ،وابٗاصَم
ً
اه٣انا في خ٣هم ،و٢ض ٖاص بالؿلب ٖلى ُ٢اصة
ًٖ الل٣اء الىَجي ،ؤو لؿبب آزغ ٌٗض
الشىعة ُٞما بٗض ،ؤًً بغػ الىٟىع وؤلاه٣ؿام ،لُخدى ٫بلى نغإ؛ ؤعظٗه ٦شحر مً
الباخشحن ؤهه نغإ ٖلى الؿلُت.
ٌكحر اإلادًغ الغؾمي بلى ؾخت ؤًٖاء خًغوا اإلااجمغ ،و ًغظ٘ زالٟت مٗمغي طل٪
بلى صوا ٘ٞؾُاؾُت ،ألظل بهجاح الل٣اء ،وبمكاع٦ت ؤ٦ثر مً َظا الٗضص ٢ض ٌُؿٟغ ًٖ
مؿاوماث عبما جسلِ خؿاباث مغجبى َظا اإلااجمغ ،3و٢ض اؾخٟاص ٖبان عمًان مً ُٚاب
الىٞض الخاعجي ومً صٖم ازىحن مً ٖؿ٨غي الضازل؛ وَمـا بـً مهُضي و٦غٍم بل٣اؾم

ٖ -1بض الىىع زُثر :جُىع الهُئاث الُ٣اصًت للشىعة الخدغٍغٍت ( ،1962 – 1954ؤَغوخت ص٦خىعاٍ)٧ ،لُت
الٗلىم ؤلاوؿاهُت والٗلىم ؤلاظخماُٖت٢ ،ؿم الخاعٍش ،ظامٗت الجؼاثغ ،2006/2005 ،م .146
ٖ -2لي ٧افي :مظ٦غاث الغثِـ ٖلي ٧افي مً اإلاىايل الؿُاسخي بلى ال٣اثض الٗؿ٨غي ،2ٍ ،1962-1946
صاع ال٣هبت لليكغ ،الجؼاثغ ،2011.م م .135 -129
 -3زالٟت مٗمغيٖ :بان عمًان ،حٗغٍب :ػٍيب زغو ،2ٍ ،ٝوػاعة اإلاجاَضًً ،ميكىعاث زالت،
الجؼاثغ ،2008 ،م .329
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الخاعٍسُحن ،وجم ً٨بًٟلهما مً اهجاح جهىعاجه ،وعؤي بً بلت في طل ٪اه٣الب
اؾتهضٞهم ،وال ًمل ٪اإلااجمغ خـ ٤الخمشُل.1
ب -مً خُث الهغاعاث:
جمٖ ً٨بان مً ب٢غاع " ؤولىٍت الؿُاسخي ٖلى الٗؿ٨غي والضازل ٖلى الخاعط " وٍـ ـ ـ ــغي
البٌٗ اإلابضؤ ٧ان بضا ٘ٞؤلاؾخدىاط ٖلى الؿلُت وُ٢اصة ظبهت الخدغٍغ.2
وعٚم ج٨غَـ ماجمغ الهىمام لهظا اإلابضؤٞ ،ةن اإلاــىا٣ٞت ٖلُــه مــً َغ ٝاإلااجمغًٍ
لم جخم بؿهىلت٣ٞ ،ض ٧اهذ َىا ٥جدٟٓاث ٖلى َظا ال٣ـغاعٟٞ ،ـي قهاصة مهُٟى بً
ً
ٖىصة ً٣ى «:٫لم ه ً٨ظِكا مً اإلادترٞحن و٧اهذ اإلاهام الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت مخضازلت
في بضاًت الشىعة » ،3وبالىٓغ بلى الشىعة ومجغٍاتها وما ج٣خًُه الؿاخت الؿُاؾُت
والٗؿ٨غٍت ٞةن َىا ٥جضازل ٦بحر بحن ٖمل الؿُاسخي وٖمل الٗؿ٨غي وبظلً ٪هٗب
الٟهل بُجهما ،وَى ما طَب بلُه ؾٗض صخلب.4
 /2نغاع غبان عمًان مؼ الىقض الخاعجي:
صزل ٖبان في نغإ م٘ بً بلتَ ،ظا ألازحر ؤٖغب ًٖ عًٞه إلابضؤ ألاولىٍت الؿ ــاب٣ت
الظ٦غ ،وفي َظا الكإن ًغص ؾٗض صخلب «:ال جىظض خؿب ما ؤٖغٞه ؤًت ههىم ؤو
ً
 ٢ـ ـ ـ ــىاهحن جمى٘ مؿاوال ٌٗمل في الخاعط مً الغظىٕ بلى الضازل والٗىصة بلى نٟىٞه » وفي
جإُ٦ضٍ لهظا اإلابضؤ وجىيُده ً٣ى ... «:٫في الضازل ه٣اوم ،ه٣اجل  ،...ومهما ٧اهذ ال٣غاعاث
في اججاٍ ؤو في آزغ ،للخغب ؤو الؿلم ٞ ،ال٣غاع ال ًم٨ىه ؤن ًُب ٤ؤو ًغ ٌٞبال في
الضازل ومً َغ ٝالضازل » ،5ولىال اٖخ٣ا ٫الىٞض الخاعجي ( بً بلت ،زًُغ ،آًذ
ؤخمض ،بىيُا ،ٝوألاقغ )ٝلىٗ٢ذ ؤػمت خاصة بحن الضازل والخاعط ،وبحن الؿُاسخي
والٗؿ٨غي ،و ًبضو ؤن ٞغوؿا ٢ضمذ مً خُض ال حٗلم زضمت ٦بحرة للشىعة ،ألجها ؤوٟ٢ذ
ٖملُت جأ٧ل الشىاع ٧اهذ آجُت ال مدالت. 6
 -1الهاقمي ظُاع :ماجمغ الهىمام .الٟٗل اإلااؾـ بدلىٍ ومغٍ ،جغ :خًغٍت ًىؾٟي ،ميكىعاث
 ،2014،ANEPم .109
 -2نالر بلخاط :ظظوع الؿلُت في الجؼاثغ .ألاػماث الضازلُت لجبهت الخدغٍغ الىَجي مً  1956بلى
 ،1965وكغ بً مغابِ ،2014 ،م .17
 -3مدمض ٖباؽ :زىاع ٖٓماء ،صاع َىمت  ،الجؼاثغ ،2005 ،م.94
 - 4ؾٗض صخلب :اإلاهمت مىجؼة مً ؤظل اؾخ٣ال ٫الجؼاثغَ ،ب٘ وػاعة اإلاجاَضًً  ،2007م .31
 -5هٟؿه :م م .31 -30
 -6عابذ لىهِسخي( :الهغاٖاث الضازلُت للشىعة الجؼاثغٍت في الخُاب الخاعٍذي الجؼاثغي) ،بوؿاهُاث،
ٖضصان  26 – 25ظىٍلُت -صٌؿمبر  ،2004م .28
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واإلاالخٔ ؤن ٖبان عمًان جل٣ى ً
صٖما مً ٢اصجحن جــاعٍسُحن وَ ـمـا "بً مهُضي و٦غٍم
بل٣اؾم" ،ولم ج٣خهغ مٗاعيت ٖبان مً الىٞض الخاعجي؛ ٞدتى ٖمحروف لم ًً٨
م ً
ُمئىا لٗبان ٣ٞض َلب مً عثِؿه ٦غٍم بل٣اؾم ببٗاصٍ؛ بٗضما الخٔ جضزالجه في ٧ل
قحئ ،وؤبضا بً َىبا ٫و ٖلي ٧افي اؾدُائهما مً اهٟغاصًـت ٖبـان ٞـي حؿُِـغ ؤقٛــا٫
اإلااجمغ.1
وٍغي ٖلي ٧افي ؤن َضٖ ٝبان مً ٨ٞغة ؤولىٍت الؿُاسخي ٖلى الٗؿ٨غي والضازل
ٖلى الخاعط؛ َى الً٣اء ٖلى ظِل الخدغٍغ وج٨غَـ ٨ٞغة الخٟاوى ومؿاإلات اإلاٗخضلحن،
و ؤن َظا ال٣غاع؛ َى بضاًت اللٗبت الؿُاؾُت اإلاىدغٞت ،التي حؿببذ في اه٣ؿام ٢اصة
الشىعةٞ ،إنبذ َىا ٥مً ً٣ى ٫ؤها مً ظِل الخدغٍغ ،وآلازغ ً٣ى ٫ؤها مً ظبهت
الخدغٍغ ،2و٦شحر مً الباخشحن جىاولىا َظٍ اإلاؿإلت ومجهم الض٦خىع ابغاَُم لىهِسخي الظي
ً
وظض في خ٨م ٖلي ٧افي ابخٗاص ًٖ الخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت مدؿاثال " :ؤلم ً ً٨الٗغبي بً
مهُضي ً
ً
خُ٣ُ٣ا ،باٖخباعٍ مً الظًً ؾٗىا بلى ج٨غَـ َظا اإلابضؤ ،وؤهه بإي خ ٤هجزٕ
زىعٍا
ً
ً
ؤؾاؾُا مً ؤَضا ٝبُان ؤو ٫هىٞمبر
مً ٖبان زىعٍخه "٦ ،3ما ؤن الخٟاوى ٌٗض َضٞا
.1954
وؾٗذ لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟض بٗض جىهُبها ،بلى ا٢ىــإ الغاًٞحن بكغح م٣غعاث
اإلااجمغ بخىوـ ،4بال ؤن طل ٪لم ٌٛحر في ألامغ قحئ ،وجىؾ٘ هُا ١الهغإ الضاثغ بحن
الُغٞحن.
 /3زغوج لجىت الخيؿُو والخىكُظ وبضاًت الهغاع مؼ الباناث الػؿٌغٍين:
هدُجت الخهاع اإلاٟغوى ٖلى الٗانمت مىظ مُل٘ ؾىت  ،1957وما ناخب بيغاب
ألاًام الشماهُت٧ ،اؾدكهاص ابً مهُضي٧ ،..ل َظا ظٗل اللجىت الخماؾُت للجىت الخيؿُ٤
والخىُٟظ جُغح ٖلى هٟؿها زُاع مٛاصعة الٗانمت واللجىء بلى جىوـ ،ومهما ٧اهذ صواعي
زغوظها ٞةجها ٧اهذ طاث ؾلُت جىُٟظًت خُ٣ُ٣ت خاػث ٖلى ز٣ت البالص بىاؾُت مجلـ

 -1نالر بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .20 - 18
ٖ -2لي ٧افي :اإلاهضع الؿاب ،٤م م .133 -131
 -3ابغاَُم لىهِسخي :الهغإ الؿُاسخي صازل ظبهت الخدغٍغ الىَجي زال ٫الشىعة الخدغٍغٍت -1954
 ،1962صاع َىمت لليكغ ،الجؼاثغ ،2007 ،م .53
 -4ابغاَُم لىهِسخي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .57
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مُ٣م ٞحها ،ومخمخ٘ بخإًُض الؿ٩ان ،وبٗض ؤن ماعؾذ وكاَها ٖلى ؤعى الىًَ مضة()11
ً
قهغا ايُغث للخغوط وهي مؼوصة باإلاباٌٗت ال٣اهىهُت.1
وم٘ بضاًت ظىان 1957اظخم٘ ٢اصة لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ في جىوـ وهٓغوا في
اوٗ٩اؾاث ايغاب الشماهُت ؤًام وفي جُىعاث الٟ٨اح ،واج٣ٟىا ٖلى مىانلت الشىعة
لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها ،2وفي هٟـ الى٢ذ بضؤث الٗال ٢ــاث جخ٨هــغب بُـً ؤًٖاء اللجىت ،بٓهىع
جدالٟاث ظضًضة ومىاػًٍ ٢ىي مسخلٟت بسلُٟاث هاججت ًٖ ماجمغ الهىمام ،زانت ؤن
ً
ؤؾاؾا ٖلى الٗال٢ت بحن ٖبان وبً مهُضي ،وبتزُ٦ت مً ٦غٍم بل٣اؾم
َظا ألازحر ُبجي
وؤوٖمغان وػَٛىص ًىؾٚ ،٠حر ؤن جُلٗاث ٖبان واهٟغاصٍ بال٣غاعاث ؤػعجذ ٦غٍم
بل٣اؾم وبً مهُضي ٢بل وٞاجه  ،3ووظه ٦غٍم بل٣اؾم جدظًغاث لٗبان ٖلى اهخ٣اصٍ في
٧ل مغة لبىنى ٝوبىمضًً٦ ،4ما هضص ٖبان بإؾلىب بىنى ٝالبىلِسخي ال٣اثم ٖلى
ال٣بًت الخضًضًت في بصاعجه للىالًت الخامؿت مً زاعظها ،5وون ٠بىنى ٝوهاثبه
ً
جدظًغا مً
بىمضًً باإلُ٢اُٖحن والض٦خاجىعٍحن ،ما ظٗل ٦غٍم بل٣اؾم ًىظه له
ّ
6
ًإلب ٖلى هٟؿه زهىمه وؤٖضاثه .
اؾخمغاعٍ في مىاظهت ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن ،وؤهه ؾىِ ٝ
ً
ٖملُا ؾلُتها اإلاؿخمضة مً مبضؤ ؤولىٍت
بن زغوط لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ ٌؿِ٣
الضازل ،بٗض ؤن ؤنبذ ؤًٖائَا في الخاعط بلى ظاهب ؤًٖاء الىٞض الخاعجي ،وٍغي
مدمض ٖباؽ ؤهه بضون َظٍ الؿلُت ًُهبذ مً الهٗىبت جبرًغ ؤولىٍت الؿُاسخي ٖلى
الٗؿ٨غي ، 7وباؾدكهاص بً مهُضي ْهغث ٖال٢ت زالزُت بحن ٦غٍم بل٣اؾم وبىنى ٝوبً
َىبا ،٫وٖاصث مؿإلت الخُِٗىاث وؤلا٢هاءاث في ماجمغ الهىمام بلى الؿاخت مً
ظضًض٦ ،خُٗحن" بً زضة وصخلب ،وببٗاص بىيُا ،ٝوبً بلت ،وزًُغ ،وآًذ ؤخمض".

 -1مدمض لبجاوي :الشىعة الجؼاثغٍت وال٣اهىن  ،2ٍ ،1961-1960صاع الغاثض لل٨خاب ،الجؼاثغ،2005 ،
م م .131 -130
ٖ -2بض هللا م٣الحي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .102
 -3مدمض ٖباؽ :ههغ بال زمً الشىعة الجؼاثغٍت ،1962-1954 .صاع ال٣هبت لليكغ ،الجؼاثغ ،2007
م .233
ٖ -4بض الىىع زُثر :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 170
 -5هٟؿه :م .170
6
- Yve Courriere: L„heure des colonels, ed. Fayard, Paris, 1970. P P 86 – 87.
 -7مدمض ٖباؽ :ههغ بال زمً ،..م .233
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ً
جمهُضا لخٗضًل وقُٖ ٪لى لجىت الخيؿُ٤
ألاعبٗت الخاعٍسُحن ،1وَظٍ الخالٞاث ٧اهذ
والخىُٟظ  ،و٢ض اخخ٨ما ٧ل مً ٖبان و٦غٍم بل٣اؾم بلى اإلاجلـ الىَجي للشىعة الجؼاثغٍت.
 /4الضوعة الثاهُت للمجلـ الىطجي للثىعة الجؼابغٍت  /28/20أوث  ،1957وإلؿ ــان
أول ــىٍت الضازل غً الخاعج والؿُاس ي غً الػؿٌغي:
ٖ٣ض اإلاجلـ الىَجي للشىعة ماجمغٍ الشاوي في ال٣اَغة ما بحن  20و 28ؤوث  ،1957في
ً
ٖملُا بلى ٦خلخحن ،ألاولى ظماٖت ٖبان ومٗه بً زضة
ْل اه٣ؿام الهُئت الخىُٟظًت
وصخلب ،وحٗؼػث بالُٗ٣ض ؾلُمان صَلِـ ٢اثض الىالًت الغابٗت ٞـي الؿاـ ،٤وحهضٖ ٝبان
ً
مً زاللها بلى ج٨غَـ ؤولىٍت الؿُاسخي ٖلى الٗؿ٨غي .مداوال تهمِل ٦غٍم بل٣اؾم
وع٣ٞاثه ،والشاهُت ظماٖت ٦غٍم بل٣اؾم الظي جضٖم َى آلازغ بدلٟاء مشل مدمىص
الكغٍ ،٠وبً َىبا ،٫وبىنى.2ٝ
ً
ً
مؼصوظا ،ظاء في ق٩ل
واؾدىاصا بلى ألاؾخاط نالر بلخاط ،ؤن َظا ؤلاظخمإ ٧ان
اظخمإ ٧ىالِـ بحن الٗؿ٨غٍحن للخ٣غٍغ ،واظخم ــإ عؾم ــي خً ــغٍ الجمُـ ــ٘ للمهاص٢ت،3
وبٗ ــض ٖ ــضة ظلؿاث زغط اإلااجمغ ب٣غاعاث ؾُاؾُت وٖؿ٨غٍت َامت ،وهي مسجلت في
مدايغ اظخماٖاتهم ؛ هظ٦غ مجها:
 -جىؾُ٘ اإلاجلـ الىَجي للشىعة الجؼاثغٍت ،بدُض اهخ٣ل ٖضص ؤًٖاثه مً ؤعبٗت
ً
ً
ً
ًٖىا
)ًٖىا٧ ،لهم ؤنلُىن بٗضما ٧اهىا 34
ًٖىا بلى ؤعبٗت وزمؿحن(54
وزالزحن ()34
ً
4
ههٟهم ؤنلُىن وههٟهم مؿاٖضون  ،و( زلثي ألاًٖاء ٧اهىا يباَا ،زالزت ؤعباٖهم
٧اهىا ال ًؼالىن بالضازل و٢خئظ)٦ ،ما ؤن اإلاجلـ لم ً٣م باهخساب ألاًٖاء الجضص باٖخباع
طل ٪الٗمل مً ازخهاناجه الخإؾِؿُت ،بل ٧اهذ لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ هي مً ٢امذ
بازخُاعَمّ ،
مما ؤجاح الٟغنت لؤل٢ىٍاء بخُٗحن مىالحن لهم في اإلاجلـ.5
ً
ًٖىا،6
 -حٗضًل لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ ،خُـض ػاص ٖضصؤًٖائها مً  05بلى 14
زمؿت قغُٞىن وحؿٗت هاقُىن ،مجهم ؤعبٗت ؾُاؾُحن وزمؿت ٖؿ٨غٍحن٦ ،ما ًلي:

 -1هٟؿه :م .234
 -2هٟؿه :م .234
 -3نالر بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .22
 -4مدمض لخؿً اػُٚضي :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .181
 -5نالر بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 23
 - 6مدمض الٗغبي الؼبحري :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .85
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أ -الخمؿت الكغقُىن :وَم السجىاء الخمؿت ( بىيُا ،ٝبً بلت ،آًذ ؤخمض ،بُُاٍ،
زًُغ) ،1ألجهم خؿب الالثدت َم مً " ؤٖضوا وهٓمىا و٢غعوا جٟجحر الشىعة ".2
ب -لاعبػت الؿُاؾُين :وَم ٖبان عمًانٞ ،غخاث ٖباؽ ،ألامحن صباُٚـًٖ ،بـض الخمُض
مهغي ،وو ٤ٞال٣غاءة الؿُاؾُت لبلخاط ،الظي ٌٗخبر وظىصَم في لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ
صلُل ٖلى ؤن الهض ٝمً خملت ٦غٍم بل٣اؾم ٖلى الؿُاؾُحن في اللجىت الؿاب٣ت؛ َى
ٖؼٖ ٫بان بةبٗاص مؿاٖضًه (بً زضة وصخلب) ،ولِـ ؤلاٖتراى ٖلى بقغا ٥الؿُاسخي في
الُ٣اصة.3
ج -الخمؿت الػؿٌغٍين :وَم ٢اصة الىالًاث الخمـ بالترجِب مً الىالًت ألاولى بلى
الىالًت الخامؿت" :مدمىص الكغٍ ،٠بً َىبا٦ ،٫غٍم بل٣اؾم ،ؤوٖمغان ،بىنى.4"ٝ
 -باليؿبت لـ" ؤولىٍت الؿُاسخي ٖلى الٗؿ٨غي ،وؤولىٍت الضازل ٖلى الخاعط"٣ٞ ،ض ؤلػى
اإلاجلـ الىَجي للشىعة َظٍ ألاولىٍت ،و هو في الثدخه الجهاثُت ؤهه " لِـ َىا ٥ؤولىٍت
للؿُاسخي ٖلى الٗؿ٨غي ،وال ٞغ ١بحن الضازل والخاعط" ،5بمٗجى ؤن ألاولىٍت ال ج٩ىن بال
خُض الٟٗالُت وخُض مهلخت الشىعة ،واإلاؿاواة بحن الجمُ٘.6
 -بوكاء ُ٢اصة ٖلُا ؾغٍت باؾم " اللجىت الضاثمت للشىعة" ،وجًم زمؿت ؤًٖاء وَم
(٦غٍم بل٣اؾم ،بً َىبا ،٫بىنى ،ٝمدمىص الكغٍ ،٠ومٗهم ؾُاسخي واخض وَى ٖبان
7
عمًان)
 -خغٍت جى٣ل لجىت الخيؿُ ٤بحن ال٣اَغة وجىوـ والغباٍ لئلقغاٖ ٝلى قاون الٟ٨اح
اإلاؿلر.1
 -1بىب٨غ خ ٟٔهللا بىب٨غ خ ٟٔهللا( :ماجمغ الهىمام 20ؤوث مً زال ٫الخ٣اعٍغ الٟغوؿُت) ،مجلت
الباخض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت وؤلاظخماُٖت ،الٗضص الشالض ،صٌؿمبر  ،2013م .90
 -2نالر بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .23
 -3مدمض ٖباؽ :ههغ بال زمً ،...م .236
 -لم حكاع ٥الىالًت الؿاصؾت في اإلااجمغ الشاوي للمجلـ الىَجي ،بؿبب ألاويإ الٛامًت وؤلايُغاب
الظي قهضجه هدُجت قٛىع الُ٣اصة ٞحها ٖلى بزغ بٚخُا٢ ٫اثضَا ٖلي مالح في ماي  ،.1957أهظغ نالر
بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .24
 -4هٟؿه :م .24
5
- Mohammed Harbi : le F.L.N Mirage et Realité, Ed.. Jeune Afrique.Paris. 1980
p 195.
 -6مدمض الٗغبي الؼبحري :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .86
 -7مدمض ٖباؽ :ههغ بال زمً  ،...م .236
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اإلاخإمل في صوعة اإلاجلـ الىَجي؛ ؤهه ؤؾٟغ في زخامه ٖــً مُـ ــالص  ٢ــىي ظضً ــضة صاز ــل
الهُئاث الُ٣اصًت للشىعة٣ٞ ،ض جٟى ١الٗؿ٨غٍىن ٖلى الؿُاؾُحن( زمؿت ٖؿ٨غٍحن،
وؤعبٗت ؾُاؾحن ) ،صون اخدؿاب ألاًٖاء الكغُٞحن ،وؤ٦ثر مً َظا َُمىتهم
(الٗؿ٨غٍىن) في ُ٢ام اإلاجلـ بةوكاء لجىت صاثمت يمً لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ ،وجىلذ
بىٟؿها مهمت حؿُحر الكاون الٗاصًت للشىعة ،2وؤنبدذ هي الُ٣اصة الٟٗلُت للجبهت،
ً
ً
واخضا وَى ٖبان عمًان ،وب٢هاء ٦ـل مـً " بـً
وؾُاؾُا
ويمذ الٗؿ٨غٍحن الخمؿت
3
ً
زضة و صخلب" مً الُ٣اصة ،وؤؾىضث بلحهم مهاما ؤزغي .
وبظل ٪اهخ٣لذ الؿلُت ٧لها بلى ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن الظًً بضؤوا ًجىدىن بلى ؤلاؾدبضاص
عٚم مٗاعيت ٖبان ،4وؤضخذ الؿلُت؛ ؾلُت الباءاث الشالزت " بل٣اؾم ،بىنى ،ٝبً
َىبا ،"٫بٗضما ٧اهذ بُض ال٣اصة الؿُاؾحن ،واؾخُإ ٦غٍم بل٣اؾم الخٟى ١في لجىت
الخيؿ ٤والخىُٟظ الشاهُت ،بٗض مغاظٗت مؿاهضجه لٗبان ،وج٣غٍب ألاٚلبُت مىه بخدالٟه
م٘ ٢اصة الىالًاث.5
وزال ٫قهغ ؾبخمبـغ مً هٟـ الؿىت جم جىػَ٘ الخ٣اثب الجضـُضة ٖلى ؤًٖاء
الُ٣اصة الجضص ،خُـض اخخ ٟٔالؿُاؾُىن الشالزت بالىْاث ٠التي ؤؾىضث بلحهمٞ ،خىلى
ٞغخاث ٖباؽ صاثغة الصخاٞت وؤلاٖالم ،ومهمتها الضٖاًت الخاعظُت والضازلُت والخىزُ٤
الٗام واإلايكىعاث ،وجىلى ألامحن صباٚحن الكاون الخاعظُت ،وحكمل مهالر ؤٞغٍُ٣ا
الكمالُت والٗالم الٗغبي م٘ ؤٞغٍُ٣ا وآؾُا وؤوعوبا وؤمغٍ٩ا ،وجىلى ٖبض الخمُض مهغي
الكاون ؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت ،وتهخم بكاون الالظئحن والهال ٫ألاخمغ والى٣اباث
والُلبت ،وجمشُل الجبهت في صمك ،6٤في خحن ا٢دؿم الٗؿ٨غٍىن الخمؿت الىْاث٠
الهامتٞ ،ىهب مدمىص الكغٍ ٠في صاثغة اإلاالُت ،وحكمل مهالر اإلاحزاهُت واإلامخل٩اث
والٗخاص والخؿاباث واإلاغا٢بت ،ؤما ؤوٖمغان ٞخىلى الخمىًٍ والدؿلُذ ،وحكمل البدض ًٖ
ألاؾلخت واإلااوهت وقغائها وه٣لها بلى الخضوص الكغُ٢ت والٛغبُت ،وجىلى ٦غٍم بل٣اؾم صاثغة
الكاون الخغبُت ،وحكمل الُ٣اصة الٗامت لجِل الخدغٍغ وجىػَ٘ ألاؾلخت واإلااوهت وه٣لها
 -1هٟؿه :م .236
 -2نالر بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .24
ً
 -3خُض ؤعؾل ًىؾ ٠بً زضة ممشال للجبهت في لىضن م٘ بً ًخي ،وؤؾىضث بلى ؾٗض صخلب وؾاثل
ؤلاٖالم في الجبهت .أهظغ اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .24
 -4مدمض الٗغبي الؼبحري :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .86
 -5مدمض ٖباؽ :ههغ بال زمً  ،...م .237
 -6نالر بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  ،24ومدمض ٖباؽ :ههغ بال زمً ،...م م .241-240
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صازل الجؼاثغ ،وجىلى بً َىبا ٫صاثغة الكاون الضازلُت وؤلاصاعة ،وحكمل ؤلاصاعة
واجداصًاث الجبهت في جىوـ واإلاٛغب وٞغوؿا ،وجىلى وبىنى ٝؤلاجهاالث الٗامت
ً
وؤلاؾخسباعاث ،وحكمل ؤلاؾخٗالم والى٢اًت مىهًٞ ،ال ًٖ مضاعؽ ؤلاقاعة( اإلاٛغب
وجىوـ) ،1ؤما ٖبان عمًان ٞخم ػخؼخخه ًٖ نىاٖت ال٣غاع ،وببٗاصٍ ً
جهاثُا ًٖ الُ٣اصة،
و٧ل ٠باإلٖالم في لجىت لخيؿُ ٤والخىُٟظ ،وبالًبِ جدغٍ ــغ صخُٟت اإلاجاَض.2
 -2/3نغانة ي صوعة املجلـ و ي اؾخُاُ غبان عمًان:
ب ــالىٓغ بلى َبُٗت اإلااجمغ٣ٞ ،ض جباًيذ خ ــىله اإلا ــىا ٠٢وآلاعاءٞ ،هى ــا ٥م ــً اٖخبــغٍ
ً
ً
ٖؿ٨غٍا ًدضر ألو ٫مغة في الشىعة ،وَىا ٥مً ونٟه باإلظخمإ الشإعي
اه٣البا
ً
اه٣البا
وؤلاهخ٣امي مً ماجمغ الهىمامٞ ،3الباخض في قاون الشىعة عابذ لىهِسخي ٌٗخبرٍ
ً
٦بحرا صازل الُ٣اصة الٗلُا للشىعة ،بخُٛحر لجىت الخيؿُ٤؛ التي اهبش٣ذ ًٖ ماجمغ
الهىمامٞ ،إصزل ؤعبٗت ٖ٣ضاء ٦إًٖاء ُٞه وَمٖ " :بض الخ ُٟٔبىنى ،ٝبً َىبا،٫
ؤوٖمغان ،مدمىص الكغٍ٦ ،٠غٍم بل٣اؾم ،باإلياٞت بلى الؿُاؾُحن" ٞغخاث ٖباؽ،
ٖبض الخمُض مهغيٖ ،بان عمًان" ،وؤبٗض بً زضة وؾٗض صخلب خلُٟا ٖبان ،بهضٝ
ٖؼَ ٫ظا ألازحر.4
ً
واؾدىاصا بلى وزُ٣ت مهمت في ٦خاب ٖبض الخمُض ػوػوٌٗ ،خبر ما خضر في ؤلاظخم ـ ــإ ؤهـ ــه
خغ٦ت جصخُدُت للشىعة ،خُض هجخذ في جُهحر نٟىٞها وج٣ىٍم هٟؿها بىٟؿها ،5وبن
اٖخبر اظخمإ ؤوث  1957خغ٦ت جصخُدُت إلاىاٖ ٠٢بان الغامُت بلى ؤلاهٟغاص بالؼٖامت
اإلاُل٣ت وؤلاهٟغاص بال٣غاعاث٣ٞ ،ض ؾعى بلى جشبُذ الٗىانغ ؤلانالخُت في مىا ٘٢الُ٣اصة
الٗلُا لجبهت الخدغٍغ الىَجي ،6واهخ٣ل بظل ٪نى٘ ال٣غاع بلى الٗ٣ضاء الخمؿت في لجىت
الخيؿُ ٤والخىُٟظ ،ؤما الؿُاؾُىن اهدهغ صوعَم في جؼُ٦ت ال٣غاعاث اإلاخسظة ،وال ٌؿمذ
لهم باإلاكاع٦ت في بٌٗ ؤلاظخماٖاث.7
 -1نالر بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  ،24ومدمض ٖباؽ :ههغ بال زمً ، ،...م م .241-240
 -2الُاَغ ػبحري :اإلاهضع الؿاب ،٤م  ،172و٦ظل ٪نالر بلخاط :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .24
3
- Gilbert Meynier: Histoire interieure du FLN. Casbah editions. Alger. 2003. P 342.
 -4عابذ لىهِسخي :الجؼاثغ في صوامت الهغإ بحن الٗؿ٨غٍحن والؿُاؾُحن ،صاع اإلاٗغٞت ،الجؼاثغ، 2000 ،
م م .19 – 18
ٖ -5بض الخمُض ػوػو :مدُاث في جاعٍش الجؼاثغ وصعاؾاث في الخغ٦ت الىَىُت والشىعة الخدغٍغٍت ،مج ،7
صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،بً ٖ٨ىىن  ،2010م م 505 – 502
ٖ -6بض الىىع زُثر :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .173
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بهه في ْل الهغإ الخٟي واإلاٗلً بال٣غاعاث الخالُٞت ،وباؾدكهاص بً مهُضي ٧ان
٦غٍم بل٣اؾم الىخُض الظي ًمشل ال٣اصة الخاعٍسُحن في الُ٣اصة٣ٞ ،ض َلب م٘ ٖبض
الخ ُٟٔبىنى ٝو٢اصة ٖؿ٨غٍحن آزغون اإلاجلـ الىَجي باإلوٗ٣اص لخٟىًٍه ،وَى ما
ؤٚهب ٖبان ع٣ٞت نضًُ٣ه بً زضة وصخلب ،1وَظا ٦كاَض مً الكىاَض الخاعٍسُت
التي بُيذ بك٩ل ٦بحر ج٣اعب زهىم ٖبان الٗؿ٨غٍحن ،والظًً اؾخُاٖىا سخب
البؿاٍ مً جدذ ٢ضمُه ،بٗضما ٞغى هٟؿه ٣٦اثض ؾُاسخي للشىعة مىظ مىخه ٠ؾىت
.21955
ل٣ض خُ٨ذ ماامغة يض ٖبان وٖؼله ًٖ ُ٢اصة الجبهت ،ألن طل ٪لم ًدضر َىاُٖت،
ؾببا ً ٧
ؤو بلى ٞكله في ُ٢اصة الجبهت ،لُ٩ىن ً
اُٞا إله٣اط الشىعة مً ؾىء حؿُحرٍ ،بل هجض
ؤن الخُٛحر الظي خضر في َظا ؤلاظخمإ لم ً ً٨ولُض طل ٪الُىمٞ ،مدمض لبجاوي ًغي
ؤن مٗاعضخي ٖبان ٧اهذ لهم اظخماٖاث ٢بل اوٗ٣اص اإلااجمغ بال٣اَغة بشالزت ؤؾابُ٘ ،زمت
٢غعوا بؾ٣اٍ ٖبان وب ـ ــً زضة وصخلب مً اللجىت الخىُٟظًت ،وَظا ؤ٦ثر مً مىاوعة
ؾُاؾُت.3
وٍبضو ؤن اإلااامغة ٧اهذ مخ٣ىت مً َغ ٝالشالسي " ٦غٍم ،وبً َىبا ٫وبىنى،" ٝ
خُ ــض لٗبىا ً
ً
خاؾما في اؾخمالت و٦ؿب الٗؿ٨غٍحن اإلاضٖىون لخًىع ظلؿاث
صوعا
ماجمغ اإلاجلـ الىَجي للشىعة الجؼاثغٍت٣ٞ ،ض ظغي اظخمإ ٚحر عؾمي بىىاحي جىوـ "
مىهدُٟلىعي" ،ويم ٧ل مً٦ ":غٍم بل٣اؾم ،بً َىبا ،٫بىنى ،ٝؤوٖمغان ،مدمىص
الكغٍٖ ،٠لي ٧افيٖ ،الوة بُٗىف ،مدمض الٗمىعي ،مدمض ٖىاقغٍت ،صَُلِـ ،سخي
نالر ،مدمضي الؿُٗضٖ ،ماعة بى٢الػ"٦ ،مداولت مجهم في اؾخضٖاء َُئت ظضًضة
للمجلـ الىَجي للشىعة.4
وخؿب قهاصة الُاَغ ػبحري؛ ؤهه عٚم تهمِل ٖبان عمًان ًٖ اجساط ال٣غاعاث
اإلاهحرًت ،بال ؤهه ْل ًىاوع و ًخهغٖ ٝلى ؤهه ال٣اثض الٟٗلي للشىعة ،وَى ما آزاع خُٟٓت

 -1مُلىص جحزي :مىا٢ ٠٢اصة الشىعة مً ماجمغ الهىمام ،1ٍ ،م٨خبت الغقاص للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،
الجؼاثغ ،2013م م .152 – 151
ٖ -2بض الىىع زُثر :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .171
 -3مدمض لبجاوي :خ٣اث ٤خى ٫الشىعة الجؼاثغٍت (ص ،ن) ،1971 ،م .185
4
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٦غٍم بل٣اؾم وبً َىبا ،٫الظًً اتهمىٍ باإلجهاً ٫
ؾغا بالٗضو ٢هض الخٟاوى مٗه صون
الغظىٕ بلى ُ٢اصة الشىعة ،وَظا ٧ان ً
٧اُٞا باليؿبت لهــم لخضبُــغ ماامغة اٚخُاله في اإلاٛغب.1
ً
ؤًًا مً ٢غاعاث َظا ؤلاظخمإ َى بٖاصة ؤلاٖخباع والخإُ٦ض ٖلى اإلاباصت ؤلاؾالمُت
للشىعة ،مشلما هو ٖلُه بُان ؤو ٫هىٞمبر  ،1954بٗض ما ججاَل طل ٪في ماجمغ
الهىمام ،2وج٨غَـ ؤَضا ٝالشىعة في بوكاء ظمهىعٍت صًم٣غاَُت اظخماُٖت ال جسال٠
اإلاباصت ؤلاؾالمُت.3
وبسهىم جهُٟت ٖبان عمًان؛ ٞهىا ٥حؿائالث ٦شحرة ،ؤٌٗ٣ل ؤن ًهل الهغإ
بهاالء اإلاخسانمحن بلى صعظت ؤلاٚخُا ٫؟ زانت بطا حٗل ٤ألامغ بىاخض مشل "ٖبان" ؟ ،ؤم
ؤن هٓغٍت حؿبُ ٤الؿُاسخي ٖلى الٗؿ٨غي في اجساط ال٣غاعاث ،وؤؾبُ٣ت الضازل ٖلى
الخاعط ٧اهذ وعاء جهُٟخه ؟ ،ؤم ؤن لخب الؼٖامت والدؿلِ صزل في طل ٪؟
ٟٞي ٢غاءة لصخهُت ٖبان الظي ؤٖخبرٍ شخهُت ؾُاؾُت زىعٍت بامخُاػ٣ٞ ،ض
الخد ٤بُ٣اصة الشىعة بالٗانمت ؾىت  ،1955وبضؤث ؤخالمه وَمىخاجه ج٨بر م٘ َى٫
الشىعة ،وبضؤ هجمه ٌؿُ٘ م٘ ماجمغ الهىمام٩ٞ ،ان مهضوؿه بضون مىاػٕ ،وٞخذ بظل٪
ً
ً
جىُٓماث مد٨مت في ٧ل اإلاجاالث٦ ،ما وي٘ لها ماؾؿاث ُ٢اصًت،
آٞا٢ا للشىعة وؤُٖاَا
ً
ًٖىا في لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ ،وال٣اثض الؿُاسخي والٟٗلي لجبهت
ووظض ٖبان هٟؿه
ً
الخدغٍغ٦ ،ما ظلب لىٟؿه زهىما مً الضازل ومً الخاعط ،ومً بحن ألاؾباب
الجىَغٍت التي خملذ له ُؾ ًما ٢اجال ،مبضؤ ألاولىٍت ،وبظل٩ً ٪ىن ٢ض ؤُٖى لىٟؿه ٧امل
الهالخُاث ،وبُـغٍ٣ت ٚحر مباقغة ؤخا٢ ٫اصة الخاعط ٖلى الهامل.
وبٗض خاصزت ازخُاَ ٝاثغة الىٞض الخاعجيٖ ًْ .بان ؤن اٖخ٣ا ٫ال٣اصة ُٞـه زحر له
وللشىعة ،وؤن ألامىع ؾدؿحر ٦ما ؤخب وقاء ،ولم ًً ً٨ضع ٥ؤن ٦شحر مً ألامىع لم حعجب
مً اٖخ٣ل  ،ِ٣ٞبل ختى مً مٗه مً ال٣اصة اإلاُضاهُحن ،وبدلى ٫ؾىت  1957حٛحرث
ألامىع وبضؤ ُ٢اع ٖبان ًىدغ ًٖ ٝالؿ٨ت٣ٞ ،ض جضَىعث ألاويإ ألامىُت بٗض بيغاب
الشماهُت ؤًام وُ٢ام مٗغ٦ت الجؼاثغ ،و لم ً ً٨وي٘ لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ في الٗانمت
ًبٗض ٖلى الُمإهِىت وؤلاعجُاحٞ ،ىظضث نٗىبت في ؤلاجها ٫والخيؿُ ٤والخى٣ل وختى
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ؤلاًىاء ،ومً ظهت ؤزغي لم حٗغ ٝؤلاوسجام ،ولم ج ً٨وظهاث الىٓغ مخ٣اعبت اججاٍ
مسخل ٠الً٣اًا.1
وبٗض اهخ٣ا ٫لجىت الخيؿُ ٤والخىُٟظ بلى جىوـ ،زم اؾخ٣غاعَا بال٣اَغة ،خُجها لم
ج٢ ً٨لىب ؤًٖاء اللجىت في وص م٘ ٖبان٣ٞ ،ض بضا هىٕ مً الخٟاَم والخدال ٠بحن
الٗىانغ اإلاٗاعيت ل٣غاعاجه ،في بَاع الخدًحراث إلظخمإ اإلاجلـ الىَجي للشىعة
بال٣اَغةٞ ،إيخى ٖبان ًٟخ٣ض جإًُض بً مهُضي وصٖم ٦غٍم بل٣اؾم الظي اهًم بلى
مٗؿ٨غ زهىمه ،2وبضؤ ٖبان ً٣ٟض ال٨شحر مً هٟىطٍ وؾُىجه بٗض اؾخ٣غاع لجىت
الخيؿُ ٤والخىُٟظ بالخاعط.3
و٦ما عؤًىا في ماجمغ اإلاجلـ الىَجي للشىعة ٣ٞ ،ض جم حٗضًل بن لم ه٣ل بلٛاء هٓغٍت
ٖبان ال٣اثلت " بإولىٍت الؿُاسخي ٖلى الٗؿ٨غي ،والضازل ٖلى الخاعط " ،واإلاالخـٔ ؤن
ٖبان لم ًهىث ٖلى حٗضًل َظٍ الىُ٣ت ع٣ٞت الُٗ٣ض ؾلُمان صَُلِـ.4
ل٣ض ؤنبذ ٖبان زاعط ٢ىاٖض اللٗبت الؿُاؾُت التي ؤضخذ بُض الٗؿ٨غٍحن ،وٍ٩ىن
بظل ٪ضخُت ؾالح ؾلُه ٖلى هٟؿه في ب٢غاعٍ إلابضؤ ألاولىٍت الؿاب٣ت الظ٦غ ،ومً
ألاؾباب التي ٧اهذ وعاء ٖؼله؛ َى جدال ٠زهىمه الظًً لم حعجبهم شخهُت ٖبان
ال٣ىٍت واإلاازغة بٟٗل امخال٦ه لخـ جىُٓمي وظغؤة ٦بحرة في اإلاباصعة ،وجمخٗه بهغامت في
ج٣ضًغٍ ألصاء اإلا٣غبحن مىه٦ ،ما ؤهه ٧ان ال ًترصص في جىظُه اللىم بلى ال٣اصة اإلاُضاهُحن في
ً
وؤخُاها جهل اإلاٗامالث بُجهم بلى صعظت الخكىهت وختى اإلاىاظهت م٘ ٦غٍم
ؤصائهم،
بل٣اؾم ،وبىنى ٝوٚحرَم.5
و ً ــغظ٘ ٦شحر مً اإلااعزحن ؤن ٖبان بال ٜفي جشمحن وظىص لجىت الخيؿُ ٤صازل الجؼاث ــغ،
وحٗؼٍؼ م٩اهخه ٖلى خؿاب شخهُاث جاعٍسُت لٗبذ ً
صوعا ً
٦بحرا في جدًحر الشىعة
وُ٢اصتها ،6لظلٞ ٪ةن اظخمإ ال٣اَغة وي٘ ً
خضا لخُلٗاث ٖبان باهٟغاصٍ في ُ٢اصة الشىعة
صون ؤن ٌؿدىض ٖلى اإلاكغوُٖت الخاعٍسُت والؿُاؾُت ،ومً ال٣ىة الٗؿ٨غٍت التي ًمً٨
 -1مؿٗىص ٖشماوي :الشىعة الخدغٍغٍت ؤمام الغَان الهٗب ،صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَٖ٘ ،حن
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ؤن ًلىح بها زهىمه الٗؿ٨غٍىن ،زانت بٗض ٣ٞضاهه مً الغَ٘ الؿلُىي اإلاؿخمض مً
وظىصٍ صازل البالص ،والظي خاو ٫اخخ٩اعٍ صون بُ٣ت ؤًٖاء لجىت الخيؿُ.1٤
بن ٖضم اؾخضٖاء ٖبان في مسخل ٠ؤلاظخماٖاث ،خؼ في هٟؿِخه اخخ٣اعٍ مً َاالء،
ولجإ بلى تهضًضَم بالٗىصة بلى الجؼاثغ و٦ك ٠زباًا الهغإً ،
متهما الٗ٣ضاء باإلمخُاػاث
وؤلاهدغا ًٖ ٝمباصت الشىعة٦ ،2ما اظخم٘ الٗ٣ضاء الخمـ في جىوـ بيُت الخسلو مً
ٖبان ،واج٣ٟىا ٖلى جهُٟخه٩ٞ ،ان بىنى ٝو٦غٍم بل٣اؾم ناخبا ال٣غاع ،ؤم ـ ـ ــا الب ُ٣ــت
 ًٞـ ــلىا سجىه بض٢ ٫خله ،3و ؤوَمىٍ بمهمت ٖاظلت لضي الؿلُاث اإلاٛغبُت.4
ُ
ؾاعٕ ٖبان هدى اإلاٛغب ؤًً اؾخ٣بله الٗ٣ضاء لُل٣ى خخٟه ،وٍظ٦غ ٧ىعٍحر ؤهه قى٤
ؤمام ؤهٓاع بىنى ،ٝوبدًىع ٦غٍم بل٣اؾم ،ومدمىص الكغٍ ،٠خضر طل ٪في بخضي
اإلاؼاعٕ ال٣غٍبت مً مضًىت جُُىان اإلاٛغبُت ،5وَكإ ؤهه اؾدكهض  ،خُض وكغث صخُٟت
اإلاجاَض ،في نٟدتها ألاولى نىعة ٦بحرة لٗبان جدذ ٖىىان "ٖبان عمًان ٌؿدكهض في
ؾاخت الكغ "ٝو٦خبذ ً
ؤًًا " ،ل٣ض زؿغث ظبهت الخدغٍغ الىَجي ؤخض ؤَم مىٓمحها،
وزؿغث الجؼاثغ اإلاجاَضة ؤخض ؤبىائها البرعة ...بهىا هغسى ؤزا لىا في الجهاص ،وؾخ٩ىن
ط٦غاٍ ٢اثضة إلاؿٗاها" ،6لُخإ٦ض ً
ٗٞلُا اهخهاع الٗؿ٨غي ٖلى الؿُاسخي ؾاٖت اٚخُا٫
ٖبان ًىم  27صٌؿمبر 1957و٧ان بىنى ٝالىخُض الظي جدمل صون حُٗ٣ض مؿاولُت
جهُٟخه وؤ٦ض ؤهه " ؤه٣ظ الشىعة".7
بن اٚخُاٖ ٫بان عمًان ظغٍمت قىٗاء ب٩ل ما جدمله َظٍ ال٩لمت ،وؤن ما  ٢ــام بــه
ً
حؿغٖا مجهمٞ ،الغظل وبن ؤزُإ في َاالء خؿب ال٨خاباث الخاعٍسُت ،بال ؤهه
٢خلخـ ــه ٌٗض
لم ًُسُإ في خ ٤الشىعة٣ٞ ،ض احؿٗذ آٞا٢ها ؤ٦ثر بٗض ماجمغ الهىمام ،وحٗضصث
مداؾجها ٖلى ٦شحر مً الجبهاث ،وفي هٟـ الى٢ذ ًالم ٖبان ٖلى ٖضة ؤقُاء٦ ،دبه
للؼٖامت وؤلاهٟغاص بال٣غاعاث صون اللجىء بلى الُ٣اصة الجماُٖت ،و٧ان ألاظضع بٗبان ؤن
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5
- Courierre : l'heure des colonels, OP. CIT ,PP 152- 155.
 -6ظغٍضة اإلاجاَض :الٗضص ع٢م ً ،24ىم  29ماي  ،1958م .01
 -7عٍاى الهُضاوي :اإلاغظ٘ الؿاب.٤
47

ً
زىجغا في ٖى٣ه ،واؾدىض ال٣خلت في جبرًغاتهم
ً٨ؿب زهىمه في ألاو٢ ٫بل ؤن ًهبدىا
ٖلى ؤن ٖبان ٧ان ً٣ىم بمٟاوياث م٘ الٗضو بٗض ا٢هاثه مً ُ٢اصة الشىعة.
زاجمت:
بٗض بدشىا َظا؛ وؿخسلو ؤن ماجمغ الهىمام؛ ٧ان ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت في بغوػ
الهغإ الظي ظغث عخاٍ في البضاًت بحن ٖبان وممشلي الشىعة بالخاعط ،زم بحن الؿُاؾُحن
(ٖبان) والٗؿ٨غٍحن ،م٘ ؤهىا هخ ٤ٟفي ؤن ماجمغ الهىمام ٧ان وعاء نى٘ ماؾؿاث
ؤَغث وهٓمذ و٢اصث الشىعة ،ول ً٨في الى٢ذ الظي بجى ُٞه َظٍ اإلااؾؿاث وخضص ٞحها
مىا ٘٢اإلاؿاولُت والُ٣اصة؛ ٚغؽ ٖىامل الهغإ الضازلُت التي ؤصث ُٞما بٗض بلى
الخىاخغ وؤلا٢خخا.٫
وَٗض ٖبان ؤو ٫ضخُت لهظا الهغإ الظي قهضجه الٗال٢ت بحن ظِــل الخد ــغٍ ــغ
ال ـ ـ ــىَجي ( ،)A.L.Nوظبهت الخدغٍغ الىَجي ( )F.L.Nوالٓاَغ ؤهه لم ًً ً٨خى ٘٢ؤن جهل
بسهىمه البًٛاء بلى صعظت جهُٟخه ،لخ٩ىن َظٍ الهىعة مإؾاوٍت ومسؼٍت في الشىعة
الجؼاثغٍت٩ٞ ،اهذ جهاًت ججغبت ٖبان وَ٨ظا ٧ان اهٟغاص الٗؿ٨غٍحن بالُ٣اصة٦ ،ما ؤن
الهغإ ٖلى الؿلُت لم ًخى ٠٢بمهغٕ ٖبان ،بل ججضص بحن الخ٩ىمت اإلاا٢خت وَُئت
ألاع٧ان الٗامت واللجىت الىػاعٍت للخغب ،وبل ٜالهغإ طعوجه بحن َىاعي بىمضًً ٢اثض
َُئت ألاع٧ان وبً ًىؾ ٠بً زضة عثِـ الخ٩ىمت اإلاا٢خت ،وفي َظا خضًض َىٍل ال
حؿٗه َظٍ الهٟداث اإلادضصة.
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