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 *عبد السالم عاكش

 ملخصال

عاش الجزائريون خالل الحرب العالمية الثانية ظروفًا صعبة، ارتبط بعضها بنقص الغذاء نتيجة تعاقب سنوات الجفاف 

خر بظروف الحرب وعواقب سياسة 
 
لة الجوع ونقص  اإلدارةوتتالي موجات الجراد، وارتبط البعض اال

 
ثارت مسا

 
االستعمارية. وقد ا

ثت عن غياب التموين الغذائي وسوء تحدَّ بحيث )على قلتها، وسلطة الرقابة عليها(، والوطنية الطعام اهتمام الصحف الشيوعية 

 ِّ ت بالعديد من مناطق الجزائر. توزيعه، محم  ثرلة النظام االستعماري مسؤولية المجاعة التي حلَّ
 
قامت  1442وقوع انتفاضة ماي  وا

 الصحف الشيوعية بالربط بين ما 
 
هي  وإنما: "ال وجود لثورة عربية، رافعة شعار ثورة طعام" ارةوإثسمته "بتجويع الشعب الجزائري ا

حداث لم تربطها 
 
ها في تفسير اال نَّ

 
لة المجاعة، إالَّ ا

 
عمدتها لمسا

 
مؤامرة فاشية". ذلك الطرح رفضته الصحف الوطنية التي رغم تناول ا

ـما اعتبرتها مؤامرة استعمارية للتخلص من الحركة الو لة نقص الغذاء، وإنَّ
 
في حق  ذلك طالبت بمعاقبة مرتكبي المجازر ل طنية،بمسا

 . الجزائريين

 .الجزائرية ، الصحافة الوطنيةفي الجزائر ، الصحافة الشيوعية1242، انتفاضة ماي 1242: مجاعة الكلمات المفاتيح

Résumé 

Durant la seconde guerre mondiale l’Algérie a traversé une situation rude, marquée par un manque de 

vivres, due à la succession des années de disette, et le passage de vagues d’acridiens, cette situation était aussi le 

fait du manque de ravitaillement, et sa mauvaise distribution par l’autorité coloniale. La presse communiste et la 

presse nationaliste ont longuement décrit la famine qui a sévit l’Algérie en 1944-1945. Suite aux évènements 

sanglants du mai 1945 la presse communiste a colporté le slogan : «il n’y a pas de révolte arabe, mais un 

complot fasciste », en conséquence elle a accusé l’autorité coloniale d’avoir provoqué une révolte de faim. Cette 

thèse a été réfutée par la presse nationaliste, qui a considéré l’insurrection du mai 1945 comme étant un complot 

colonialiste, et un soulèvement manqué.      

Mots clés : famine de 1945, massacres du mai 1945, presse communiste en Algérie, presse nationaliste 

algérienne. 

Summary 

 During the Second World War Algeria experienced very difficult circumstances generated, essentially, by 

the lack of food due to many years of dryness and waves of locust as well as the drawbacks of the disastrous 

colonialist food supplies administration. In this regard, the issue of famine drew the attention of both communist 

and nationalist newspapers despite their few numbers and the fact that they were under a rigorous control. 

Communist press stressed the lack of food during 1944 and 1945 and held accountable the colonialist authority 

for the hunger revolution. On the opposite side, this thesis was denied by the nationalist press, which considered 

the insurrection of the 8th of May 1945 as a colonialist plot and a revolution that went to failure. 

Keywords: The famine of 1945, the genocide of May 1945, communist press, nationalist press. 

                                                           
 أ س تاذ مساعد أ ، جامعة ابيج خمتار عنابة. * 
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 مقدمة

من المواضيع التاريخية التي ال تزال بحاجة إلى كـثير 

حداث ماي 
 
، بحيث ال 1442من الدارسة والتعمق والتحليل ا

و 
 
تزال تثير الكـثير من اللغط والجدل، في كل مناسبة ذكراها ا

جماع بين المؤرخين إوإلى اليوم لم يحدث  ،من دون مناسبة

والدارسين حول حقيقتها، فاالستعماريون يسمونا 

و الشغب (troubles)االضطراباتبـ"
 
( الدموي émeute) ا

"، وهناك من يقتصر (Constantinois) القسنطينيلقطاع ل

، إلعطائها طابعًا "1442ماي  0عندنا على تسميتها بـ"مظاهرات 

"، ويعتبرها 1442بينما يسميها البعض بـ"انتفاضة ماي  سلميًا،

خر بمثابة
 
 mouvement) حركة ثورية البعض اال

insurrectionnel) ثورة فاشلةو (révolution manquée و
 
(، ا

، (fausse manœuvre) انطالقة لحركة ثورية غير مضبوطة

و massacres) وهناك من يفضل تسميتها بالمذابح
 
( ا

وذلك بهدف تجريم النظام  (génocides) "المجازر"

لة االستعماري 
 
. هذا االختالف والتباين ال يرتبط فقد بمسا

يضًا على تعقد تلك تحديد 
 
ما يدل ا مفاهيم المصطلحات، وإنَّ

حداث وعدم اتضاح حقيقتها الجلية، وذلك رغم تعدد 
 
اال

والتي وإن اختلفت حول هذه  الدراسات المخصصة لها

ما هو إالَّ  1442النقاط، فإنها تجمع على اعتبار ما حدث في ماي 

 .1424نوفمبر  1إنذار لما وقع بعدها في 

االختالف حول تفسير تلك من بين جوانب 

حاطت 
 
سبابها ودراسة الظروف التي ا

 
لة تحديد ا

 
حداث، مسا

 
اال

ن  ،والتي كانت بمثابة النار التي توقدت منها ،بها
 
بحيث نجد ا

الكـثير من الدارسين والمهتمين قاموا بالربط بين قيام 

التي عرفتها الجزائر خالل  نقص الغذاء، شكلةاالنتفاضة وم

 
 
ول من ا

 
خص سنة النصف اال

 
ربعينات القرن الماضي وبشكل ا

ه "ثورة طعام ،1442 نَّ
 
 révolte deفيما لخص البعض ما حدث با

faim ن المجاعة ونقص
 
ي مدى يمكن التسليم با

 
". لكن إلى ا

نَّ لالنتفاضةالغذاء هو السبب الحقيقي 
 
م ا

 
حداث ؟ ا

 
قامت اال

سباب 
 
خر ال

 
ى ترتبط بنضج الوعي الوطني لدى الجماهير ا

نها من مؤامرة استعمارية استهدفت إيقاف  الشعبية؟
 
م ا

 
ا

 مسيرة الحركة الوطنية وتقدم الشعب الجزائري نحو تحرره؟ 

 

: مجاعة  والا
 
من  1945وربطها بانتفاضة ماي  1945ا

 طرف الصحف الشيوعية

وضاع الصعبة التي عاشها الشعب الجزائري 
 
بالنظر لال

، فقد 1442-1444خالل الحرب العالمية الثانية خصوصًا سنة 

توقع البعض حدوث اضطرابات خطيرة، وكان الحزب 

لة، لذلك 
 
برز المهتمين بهذه المسا

 
الشيوعي الجزائري من ا

( والجزائر Liberté) الحريةوخاصة "-دقت صحافته 

الخطر حول  ناقوس- "(Alger Républicain)الجمهورية 

 ِّ  لةحالة المجاعة التي عاشها الجزائريون قبل االنتفاضة، محم 

َل 
 
وضاع التي ا

 
 شعبإليها ال النظام االستعماري مسؤولية اال

ن تنجر عن ذلك
 
 .الجزائري والمزالق التي يمكن ا

وصف الصحافة الشيوعية لمشاهد البؤس  .1

 ومظاهر المجاعة قبل االنتفاضة

سبوعية "الحرية"  اً تقريبًا لم يخل عدد
 
عداد ا

 
من ا

وبداية  1244)لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري( في نهاية 

و عمود حول نقص التموين بالغذاء  1242
 
من ركن ا

(ravitaillement ،) وانتشار المجاعة في شمال الجزائر

مثلة وجنوبها
 
مت الصحيفة العديد من اال ريافها، وقدَّ

 
، مدنها وا

َذين كـثيرًا ما  حول معاناة الجزائريين من الجوع والبرد اللَّ

ماليين ونصف من  3 يؤديان إلى المرض والموت؛ "فمن بين

كـثر من 
 
ن  7سكان الجزائر، يوجد ا

 
ماليين مسلمين، ويمكن ا

ن 
 
ساوية، لم  6نؤكد ا

 
ماليين يعيشون في ظروف جد ما

خيرة"
 
ت  .1يتمكنوا من الخروج منها خالل السنوات اال وحذرَّ

برقية لفرع الحزب الشيوعي في تبسة من ازدياد نسبة الوفيات 

نسب الوفيات المخيفة لدى  كما يلي: "نلفت االنتباه حول

رياف بسبب الجوع والبرد، الماليين 
 
السكان المسلمين في اال

خطر 
 
وى، بدون لباس، يجب توقع اال

 
من المتسولين بدون ما

مع بداية البرد. قمنا بإنذار الحكومة العامة وعامل قسنطينة. 

 . 0نطلب التدخل الفوري الحاسم وبشكل استعجالي"

 الموت يحصد الق 1242مع بداية شتاء 
 
ارص بدا

ثير الجوع والبرد، وعنونت
 
رواح بتا

 
"الحرية" "في بلد  اال

طفال يتجولون عراة في 
 
الصوف، الفالحون يموتون بالبرد، اال

 إعالنات غير مكـترثة  وذكرت:الشوارع" 
 
في كل يوم نقرا

سبوع 
 
يت في اال

 
باكـتشاف جثث متجمدة في الشوارع، را

ة تغطي رضيعها بجريدة 
 
في هذا الشتاء البارد، إلى الماضي امرا
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صواف إنتاج 
 
ين تذهب ا

 
من خرفاننا سنويًا ؟!  322222ا

ه قبل الحرب كان يتم تصدير  حد الصناع قال انَّ
 
لنا ا

 
سا

صواف. 102222
 
خر عنونت:  3قنطارًا سنويًا من اال

 
وفي عدد ا

رياف" ففي كل يوم 
 
"المجاعة، البرد، الموت، في المدن واال

 إعالن صغير يخبر ب
 
ن بؤساء وجدوا في الطريق فقدوا نقرا

 
ا

ي  ِّ
ساة حقيقية ويغط 

 
مر يخفي ما

 
الحياة "لموت طبيعي"، هذا اال

بحجاب عدم اكـتراث اإلدارة التي اهتماماتها تتوجه في اتجاه 

معاكس للمصالح العامة للسكان، في قسنطينة، القبائل، 

التل والصحراء يموت الناس جوعًا، قرى بكاملها متجمدة، ال 

حيانًا يوجد فح
 
 32م وال خشب، في الدواوير الرجال يسيرون ا

كم باحثين عن التزود بغذاء خيالي، يسقطون في الطريق في 

الثلوج وال يعودون إطالقا إلى منازلهم، كوارث الجوع والبرد 

 .عظيمة، حينما تذوب الثلوج في جبالنا سيظهر حجم الكارثة

بق لها فمنذ بداية السنة شهدت الجزائر موجة برد لم يس

ميشلي  في يوم،17مثيل، في تيزي وزو السكان معزولون منذ 

قرى بكاملها معزولة بفعل تراكم الثلوج،  3)عين الحمام( 

حد لنجدتها، 
 
تي ا

 
ن يا

 
كواخها دون ا

 
عائالت سقطت عليها ا

ن الناس يموتون جوعاً 
 
نذرت با

 
في مدينة الجزائر يوجد  .اإلدارة ا

 
 
ن يا

 
طفال تخلى عنهم ذووهم، دون ا

 
حد لنجدتهم.ا

 
 4تي ا

استمرت الصحيفة تروي حلقات مسلسل المجاعة، 

ت بقطيع  1242جانفي12ففي  نه بفعل الكارثة التي حلَّ
 
ذكرت ا

الف من الرحل يوجدون 
 
الف واال

 
الغنم في الهضاب العليا، اال

وردت قصة موت 
 
بدون دخل في مناطق تسودها المجاعة، وا

شخاص في المشرية بالبرد والجوع، فالبؤس الذي لم  7
 
ا

يعرف له مثيل في المشرية جعل الرحل يموتون كالحشرات، 

حد 
 
شخاص ماتوا  1244،7ديسمبر  32فقط في صبيحة اال

 
ا

فمجموعة منهم دفعهم البرد والجوع لينصبوا  .بسبب الجوع

خذوا يجوبون الشوارع باحثين  خيامهم
 
حول قرية المشرية، وا

لم يحصلوا على تموين  قطعة خبز. سكان بلدية مسكيانةعن 

ول من 
 
سبوع اال

 
شهر، في اال

 
كـثر من ثالثة ا

 
بالغذاء منذ ا

شخاص بالجوع والبرد. 4ديسمبر مات هناك 
 
 2ا

وتحت عنوان "في عين البيضاء المجاعة جعلت 

رض مقابل شيء من القمح"، 
 
الفالحين يبيعون هكـتارًا من اال

ه ف نَّ
 
فريلذكرت "الحرية" ا

 
كانت تلك الناحية  1242ي بداية ا

ساكن معظمهم يعيشون على زراعة الحبوب  022222تضم 

رقام التالية: 
 
℅ 32وتربية المواشي، وتشير اإلحصاءات إلى اال

متعتهم لشراء الغذاء، 
 
كواخهم وا

 
ال ℅ 22من السكان باعوا ا

ليفًا، 
 
و نعجة، ℅ 32يملكون حيوانًا ا

 
ال يملكون حتى معزة ا

ملكون حتى دجاجة، السكان ال يحصلون على ال ي℅ 22

حصصهم من التموين، فكل عائلة عليها تقديم كيلوغرامين 

البلدية  يف . بينما6من الصوف للحصول على حصة تموين

لم  ( الفالحون الفقراء بفعل سوء الحصادBrazالمختلطة براز)

كلونه،وهم ليس بمقدورهم اقتناء القمح من 
 
يجدوا خبزًا يا

فرنك،  3222 بـفرنك والشعير  2222بـ ـوداء السوق الس

فالسعيد منهم من يجد جذورًا يقتات عليها، وحتى الجذور 

صبح شديد الخطورة في 
 
خذت تتجه نحو الندرة. الوضع ا

 
ا

دواوير: بوراشد، بني غوتمرين، عناب، جليدة، خربة، 

وغوني.
 
 02222يبلغ عدد سكانها  بلدية "عمي موسى" 7ا

منذ بداية السنة ال يقتاتون سوى على الجذور  ،ساكن

مراض. في
 
 1244سنة  والنباتات، مما تسبب في العديد من اال

كغ من  2دوار فقط حصلوا على جزء من تموينهم بحصة  00

فريل
 
 0انخفضت الحصة إلى  1242الشعير شهريًا، وفي شهر ا

 كغ للفرد. 

وحسب "الجزائر الجمهورية" فإن العمال الفالحين 

بقار، يلبسون ثيابًا رثة، ك
 
كلون الجذور التي تعفها اال

 
انوا يا

سرهم في الطرقات بحثًا عن السراب
 
بينما  .3يتجولون مع ا

وضاع الصعبة التي 
 
لبير كامي بإسهاب اال

 
وصف لنا الكاتب ا

جراه 
 
عايشها في منطقة القبائل، وذلك خالل التحقيق الذي ا

تحت   2الجمهورية""الجزائر  بالمنطقة والذي نشر في صفحات

(، ومن بين Misère de Kabylie) عنوان البؤس في القبائل

يام 
 
حد اال

 
تلك المشاهد العديدة التي يرويها لنا: "في صبيحة ا

طفااًل يتعاركون مع الكالب على القمامة، 
 
يت في تيزي وزو ا

 
را

حد السكان كل صباح يحدث مثل هذا... مرة في 
 
جابني ا

 
وا

م حساًء لـالشهر رئيس دائرة تيزي  ِّ
 ،قبائلي 22وزو يقد 

عمال الخيرية بدون جدوى
 
خوات البيض في اال

 
 12وساهمت اال

نف روايته بعض فصول ما شاهده في الحصن الوطني 
 
ويستا

(Fort National ربعاء
 
ِّ  ال

م لنا هذا الحوار ناث ايراثن( ويقد 

لت طفاًل يحمل  الذي جرى خالل عملية توزيع الحبوب:
 
سا

يام من الشعير قُ  على ظهره كيس صغير
 
َكم من اال م له: لِّ دَّ

عطي لكم هذا؟ 
 
فراد  -ا

 
لخمسة عشر يوم. كم هو عدد ا

كلونه  -عائلتكم؟ 
 
فراد. هذا ما ستا

 
نعم. ليس - فقط؟خمسة ا

 -ال. هل تضعون الزيت داخل الخبز؟ -لديكم تين مجفف؟ 
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. وحسب 11ال، بل نضع الماء. ثم انصرف بنظرة غاضبة

جراه
 
، فإن المجاعة عمت كل البالد بشكل االستطالع الذي ا

خطير، يقول: خالل جولتي لمعرفة المعاناة ومجاعة 

بو بعدما 
 
فراد ماتوا في منطقة ا

 
ن خمسة ا

 
السكان، اكـتشفت ا

ربع عجائز جئن من دواوير بعيدة 
 
استهلكوا جذورًا سامة، وا

عين الحمام( للحصول على الشعير، وقد  Micheletلميشلي )

ن الكمية متن في الثلوج خال 
 
ل طريق العودة، لقد عرفت ا

ن 
 
عرف ا

 
الموزعة من الحبوب ال تكـفي للسكان، ولكن لم ا

ذلك يوصلهم إلى درجة الموت، في قرية لفالي بسيدي عيش 

كل 
 
ن تا

 
يام دون ا

 
و ثالث ا

 
هناك عائالت تبقى لمدة يومين ا

 
ً
 .10شيائ

تحميل الصحافة الشيوعية النظام االستعماري  .2

 قص التموينمسؤولية المجاعة ون

وضاع في الجزائر، 
 
ر الشيوعيون من خطورة اال حذ 

بداية  1244)نهاية  1242وذلك قبل وبعد انتفاضة ماي 

لوا 1242 ( ومن إمكانية تطورها بشكل خطير، كما حم 

السلطات االستعمارية مسؤولية ذلك الوضع، فالبالد تعرضت 

( ومن Vichy) للنهب سنوات الحرب وفي ظل حكم فيشي

وكمثال  13لجان الهدنة، ساعدها في ذلك المالك الكبار.طرف 

ساة، يوميًا يموت 
 
على ذلك سكان الجلفة الذين يعيشون الما

شخاص، وهم يطالبون بتدخل حاسم 
 
العشرات من اال

للسلطات المعنية التخاذ اإلجراءات المستعجلة حيال تلك 

وضاع الشنيعة.
 
إن المجاعة حسب الشيوعيين منظمة  14اال

وراس مثاًل طلب المتصرف بشكل م
 
قصود، ففي بلدية اال

إرسال الحبوب  -في برقية موجهة للحاكم العام-اإلداري 

ن القمح حسب 
 
وبشكل استعجالي لتلبية الطلبات، إال ا

 ِّ
ن يوزع على السكان المسلمين قد 

 
م غذاء "الحرية" بدل ا

 12للخنازير.

طفال يموتون جوعًا في عمالة  
 
وعنونت "الحرية" "ا

نة، يجب ضمان توزيع الحبوب وبشكل استعجالي قسنطي

ومعاقبة المسئولين"، وقامت بنشر برقية وصلتها من قالمة 

ن التذمر يسود بلدية عين القصر؛ فمنذ شهر ديسمبر 
 
مفادها ا

وردت  1244
 
طفال ماتوا جوعًا. وا

 
لم يتم توزيع الحبوب، ا

سمائهم، وحسبها فإن العديد من العائالت 
 
الصحيفة بعض ا

إثر البرد والمجاعة تقدمت  .وزة توجد في حالة محزنةالمع

عائالت إلى المتصرف اإلداري إلدراجها ضمن قائمة 

و منحها الحبوب  المستفيدين من توزيع
 
"الحساء الشعبي"، ا

دى 
 
المخزنة في المخازن، لكن ذلك كان بدون جدوى، مما ا

ن تلك العائالت لم تعرف
 
 إلى ارتفاع عدد وفياتها، بالرغم من ا

ن وفياتها كانت بسبب الجوع والبرد، 
 
مراض، مما يؤكد ا

 
اال

 16لذلك نحتج ضد عدم تحرك السلطات العمومية.

ساســية كــان النظــام 
 
وفــي ظــرف نــدرة المــواد الغذائيــة اال

القـائم فـي الجزائـر يخـدم مصــلحة المعمـرين، بحيـث لـم تســجل 

حاالت نقص الغذاء لدى تلك الفئة، فلم يكـن ممكنـًا بـالمنطق 

ن يســــــمح للجزائــــــريين االســــــتفادة مــــــن بطاقــــــات االســــــ
 
تعماري ا

و لســكان 
 
وربيــين ا

 
التمــوين لشــراء منتجــات تــم االحتفــاظ بهــا لال

المـــدن فقـــط. وبـــذلك لـــم يكـــن التمييـــز العنصـــري فقـــط يشـــمل 

)العتبــارات دينيــة(، بــل  المشــروبات الكحوليــة ولحــوم الخنزيــر

الزيــت امتــد إلــى المــواد الغذائيــة المقننــة كــالحبوب، الحليــب، 

ســاليب العنصــرية فــي 
 
والسـكر، ونــددت الصــحف الشـيوعية باال

توزيـــع التمـــوين، فســـكان عـــين الصـــفراء احتجـــوا ضـــد الباشـــاغا 

كـــغ مـــن  3وإدارتـــه، ففـــي شـــهر جـــانفي لـــم يحصـــلوا ســـوى علـــى 

وربيــون علــى 
 
غــرام  422الشــعير، وحســب "الحريــة" يحصــل اال

ا غ مــن الصــابون، بينمــ072ل مــن الزيــت و 1،0مــن القهــوة، 

غ مــــــن الشــــــاي،  22غ قهــــــوة  و32يحصــــــل المســــــلمون علــــــى 

و 
 
ــــل شــــيء مــــن القمــــح ا وربيــــين مقاب

 
يقومــــون بإعــــادة بيعهــــا لال

ن 17الشــعير
 
لبيــر كــامي فــي منطقــة القبائــل كيــف ا

 
.  وقــد الحــظ ا

وربيــين يــوزع علــيهم 
 
غ مــن القمــح يوميــًا، وفــي المقابــل 322اال

حــــــوال إال  علــــــ
 
حســــــن اال

 
ى كــــــان الجزائريــــــون ال يحصــــــلون فــــــي ا

ول مـــن المجاعـــة.13غ122
 
نهـــم كـــانوا المتضـــرر اال

 
انتقـــد  ، مـــع ا

لبيــر كــامي شــكل 
 
حكــم الجزائــريين، تي تــال ةاالســتعماري اإلدارةا

(، بحيــث caïdat) وبالخصــوص بقــاء االعتمــاد علــى نظــام القيــاد

ساء هـؤالء القيـاد وكبـار الكولـون واإلداريـون اسـتخدام السـلطة 
 
ا

زمـــــة الغذائيـــــة،  ،الممنوحـــــة لهـــــم
 
خصوصـــــًا خـــــالل ظـــــروف اال

حـــــد مقاالتـــــه فـــــي صـــــحيفته كومبـــــا
 
( 1242مـــــاي  16) وعنـــــون ا

ن 
 
"الجزائـر بحاجــة إلــى ســفن مــن العدالــة"، فــي إشــارة منــه إلــى ا

اســــتيراد وجلــــب ســــفن  المشــــكلة الحقيقيــــة ال تكمــــن فقــــط فــــي

الحبــــوب مــــن الخــــارج، ولكــــن فــــي إقامــــة نظــــام يكـفــــل العدالــــة 

وطالـــــب بإزالـــــة مظـــــاهر الظلـــــم، ووصـــــف والكرامـــــة البشـــــرية، 

ـــة،  لمون جوعـــًا يطـــالبون بالعدال
 
الجزائـــريين بكـــونهم رجـــااًل يتـــا
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يــــه يجــــب 
 
فالمجاعـــة تــــرتبط بغيــــاب العدالــــة"، لـــذلك حســــب را

 بالجانب االقتصادي
 
 .12اتخاذ إجراءات استعجاليه تبدا

سندت لهم 
 
اتهمت الصحف الشيوعية القياد الذين ا

نهم كانوا يستغلون ذلك مهمة توزيع التموين وبذور 
 
الزرع، با

مرًا 
 
البتزاز الجزائريين، وكان إلغاء بطاقات التموين للعائالت ا

فراد 
 
معتادًا، وكان القياد يطلبون دفع الرشوة حسب عدد ا

العائلة؛ ويسرقون التموين ويزودون به السوق السوداء، وفي 

ناحية باتنة كان القايد "زوي" يقوم بالتوزيع بالمحسوبية، 

وت  173احتكر تموين و
 
  شخصًا فلم يسلم لهم الحبوب منذ ا

شخاص مرغمين على  3) 1244
 
شهر(، وكان هؤالء اال

 
ا

)باتنة(  وفي دوار تاجمونت 02استهالك البذور المخزنة للزرع.

صدقاء القايد
 
 لم يتم توزيع الحبوب، واستفاد من بذور الزرع ا

را
 
 01ضي."عبدي الصغير"، واستفاد حتى الذين ليست لهم ا

كغ من  02وفي ناحية تلمسان مائت العائالت لم تتلق سوى 

هت مندوبية الحزب الشيوعي  16الحبوب منذ  شهر، ووجَّ

برقيات إلى الحاكم العام وعامل وهران ورئيس دائرة تلمسان 

ويطالبون بتوزيع  ،"السكان القرويون يحتجون جاء فيها:

لعملية، في فوري للغذاء، المتصرف اإلداري وعد بالقيام با

شخاص الذين ليست  1صباح 
 
ن اال

 
فيفري وصل القايد وصرح ا

ن 
 
لهم بطاقات تموين لن يحصلوا على الحبوب، وهو يعرف ا

خذت إلى تلمسان من قبل مندوبية، للتدليل 
 
البطاقات ا

كـتوبر 
 
 00.1243للعامل على عدم الحصول على التموين منذ ا

سعار
 
 ونتيجة انخفاض العرض في السوق التهبت ا

وفي هذا الصدد قامت صحيفة  المواد الغذائية بشكل كبير،

( بإجراء تحقيق حول وضع Démocratie"الديمقراطية" )

مت 1244السوق السوداء في الجزائر خالل صيف  ، حيث قدَّ

نَّ سعر 
 
ساسية، منها ا

 
سعار المواد اال

 
رقامًا حول بعض ا

 
ا

 ف كغ، العجائن ما بين 72إلى  22السميد يتراوح ما بين 

ف ل، 022إلى  122ف كغ، الزيت من  172إلى  122

 022ف كغ، السمك ما بين  322إلى  022الصابون ما بين 

انتقل سعر الخبز 1242إلى  1232فيما بين  03ف كغ. 022إلى 

ف. كغ، وتزايد سعر اللحوم من  3,22إلى ، ف. كغ 3,3من 

 63ف. للتر إلى  6ف.كغ، والزيت من 23ف. كغ إلى  12,3

مين 04ف. للتر خالل نفس الفترة
 
وزقان")اال

 
. وانتقد "عمار ا

العام للحزب الشيوعي( إجراءات تخفيض حصص المخابز، 

رغم وجود مخازن كبيرة لدى اإلقطاعيين والمالك الكبار 

 12222إلى  6222الذين يبيعونها في السوق السوداء ما بين 

ن قنطار م122222كما تحدث عن تخريب  02فرنك للقنطار.

ودعا إلى سجن مخربي عملية  06الحبوب في سطيف،

قنطار من الحبوب  1622التموين، المسؤولين على تعرض 

 07في ميناء الجزائر للفساد.

 ربط الحزب الشيوعي بين المجاعة واالنتفاضة .3

تحدثت الصحف الشيوعية عن وجود مؤامرة فاشية 

زرهم في ذلك موظفون سامون فيشيون 
 
للمائة إقطاعي، ا

مقر حكومة  جنوب فرنسا، Vichyة لمدينة فيشي)نسب

لمانيا خالل الحرب العالمية 
 
المارشال بيتان العميلة ال

الثانية(، هدفها إثارة اضطرابات لممارسة قمع وحشي ضد 

السكان ولجعل الجزائر قاعدة للفاشية، لذلك فال وجود لثورة 

المناطق لم يتم توزيع  . في بعض03عربية بل هي مؤامرة فاشية

ضيف إلى  الحصص الشحيحة من التموين لمدة ستة
 
شهر، ا

 
ا

رياف، وبسبب نقص التموين
 
 ذلك سوء توزيعه في القرى واال

السوداء وحول حالة السوق  .02السوداء انتشرت السوق

شكال الرقابة كـتبت صحيفة  وانفالت
 
مور من كل ا

 
خوة"اال

 
 "اال

(Fraternité في الجزائر كل شيء يسير بشكل خاطئ، ذلك :)

ن السوق السوداء لم تحارب بشكل جِّ 
 
ِّ ا

ها لم تشهد د  نَّ
 
ي، مع ا

ازدهارًا في السابق بالشكل الذي توجد عليه اليوم، التموين 

منظم بشكل سيء، في كل مكان تنتشر سياسة "دعه 

( تهيمن sabotageيفعل")غياب الرقابة(، وروح التخريب )

صبح خطرًا 
 
على حساب روح النظام، الطابور الخامس ا

وامر المعطاة من قبل نظام فيشي ال تزال مطبقة.مح
 
 32دقًا، اال

كـتوبر 02في 
 
عنونت صحيفة اإلنسانية  1244ا

(humanité، ناطقة باسم "الحزب الشيوعي الفرنسي PCF :)

رت من وجود عناصر " قوياء في شمال إفريقيا، وحذَّ
 
الفاشيين ا

رت الصحيفة 31"تدفع السكان المسلمين للثورة ذاتها ... وذكَّ

بتحذيرات الشيوعيين المسبقة قائلة: "منذ مدة طويلة كشفنا 

حزاب الديمقراطية 
 
فكرة وجود مؤامرة فاشية، نددت بها اال

حداث كانت 
 
)الشيوعية(، من المستفيد من الجريمة؟ اال

حنا  كـثر من عام وض 
 
متوقعة من قبل الشيوعيين، فمنذ ا

ح30المسئولين الحقيقيين"
 
زاب . وخالل ندوة جمعت اال

الشيوعية الثالثة؛ الجزائري، المغربي والتونسي، تحت رائسة 

(، عضو المكـتب السياسي Etienne Fajonإتيان فاجون )
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 07للحزب الشيوعي الفرنسي ونائب برلماني وذلك بتاريخ 

، ندد المجتمعون بحالة المجاعة المنظمة في 1242فيفري 

رياف الجزائر، في محاولة 
 
ن تخدم  ثارة ثورة طعام يمكنإلا

 
ا

لمانيا الهتلرية، وتحول دون تحقيق توحد سكان شمال 
 
ا

جل تبرير قمع وحشي 
 
إفريقيا مع الشعب الفرنسي، ومن ا

في هذه  والحيلولة دون تحقيق التطورات الديمقراطية.

ن الحل السريع يكمن في 
 
الظروف فإن المجتمعون يرون ا

توفير التموين الغذائي، واالستجابة للمطالب المشروعة 

ية".  وحسب صحيفة 33للسكان مندوبين عن  " فإن  الحر 

الحزب الشيوعي الجزائري، استقبلوا من طرف كازان 

(Gazagne  سبوعين قبل
 
مين العام للحكومة العامة( ا

 
 3اال

ن  
 
كدوا له خطورة حالة التموين في الجزائر، وا

 
ماي، حيث ا

البؤس السائد ينذر بقيام اضطرابات خطيرة إن لم تتخذ 

نه في القبائل ال اإلجرا
 
ءات السريعة الالزمة، واعترف كازان ا

 .34كغ(2,7كغ من حصة التموين ) 4يحصل الفرد سوى على 

طراف الشيوعية كيف 
 
نت اال وبعد وقوع االنتفاضة بيَّ

ن انطباعاتها كانت صحيحة، وخالل مداخلة البرلماني إتيان 
 
ا

مام الجمعية االستشارية في 
 
ن  1242جويلية04فاجون ا

 
ر ا ذك 

ه بعد عودته  نَّ
 
المؤامرة تم التخطيط لها منذ وقت طويل، وا

مام 1242)فيفري  من الجزائر
 
( وباسم الشيوعيين ندد ا

بتحضيرات الطابور النازي  1242مارس  07الجمعية في 

ن هناك مجموعة من 32الخامس بالجزائر
 
. وذكرت "الحرية" ا

 ولون الفاشيين في اإلدارة االستعمارية من كبار الك
 
ثاروا ثورة ا

ن حزب الشعب الجزائري استغل بؤس السكان 
 
طعام، وا

ليثيرهم ضد السلطة الفرنسية؛ فيوم الثامن ماي كان اليوم 

المضبوط للمؤامرة الفاشية للقطاع القسنطيني. الرجال 

بناؤهم 
 
طفال الذين كان إخوانهم وا

 
النساء، الشيوخ، واال

باؤهم لم يغادروا بعد المعارك )في ال
 
وروبا( تم قتلهم وا

 
جبهة با

ساليب الجستابو 
 
ف الجزائريون على ا بوحشية، وخاللها تعرَّ

(Gestapo  والذينالشرطة السرية للنظام النازي ،)  نجوا من

ضوا للتعذيب في السجون : "الحرية"وعنونت . 36الموت تعر 

"السكان المجوعين تم دفعهم إلى العنف من قبل محرضين 

مت الصحيفة االشتراكية  .37معروفين لدى اإلدارة وقد 

رقامًا عن تناقص إنتاج الحبوب Le populaire"الشعبي" )
 
( ا

، 1242مليون قنطار سنة  2مليون قنطار إلى  02من 

ن ظاهرة تناقض اإلنتاج الزراعي استغلها 
 
واستنتجت كيف ا

حباب البيان ليحققوا التوافق 
 
حزب الشعب الجزائري وحزب ا

 .33من شمال إفريقيا بينهم للطرد الكامل لفرنسا

وزير الداخلية(  Tixierانتقدت "اإلنسانية" "تكسييه")

حبـــــاب 
 
ــــم حـــــزب الشـــــعب الجزائــــري وحـــــزب ا الــــذي حســـــبها اتهَّ

البيـــــــان، وتجاهـــــــل منظمـــــــي المجاعـــــــة الفاشـــــــيين والفيشـــــــيين 

الفرنســيين، والــذين هــم مســلحون بشــكل كاف،وحســبها فــإن  

الطـــــــــــــابور الخـــــــــــــامس النـــــــــــــازي دس عناصـــــــــــــر محرضـــــــــــــة فـــــــــــــي 

يضـا ا
 
لموكب)المسيرة(، لذلك حسب "العربـي بوهـالي" يجـب ا

وتقـــــديم  معاقبـــــة الفاشـــــيين مجـــــوعي الشـــــعب بشـــــكل مثـــــالي،

وتصــــــورت  .32الغــــــذاء للــــــذين يقتــــــاتون علــــــى الجــــــذور والنخالــــــة

ن الحـــــل للخـــــروج مـــــن حمـــــام دم 
 
مـــــاي  3الصـــــحف الشـــــيوعية ا

، ال يكمــــن فــــي القمــــع الوحشــــي، بــــل فــــي تــــوفير الغــــذاء 1242

مـــــاي  12يجـــــد الفـــــرد كـــــلَّ مـــــا يحتاجـــــه، وفـــــي  واللبـــــاس حيـــــث

ولـــــى: 1242
 
علـــــى صـــــفحتها اال

 
عنونـــــت صـــــحيفة اإلنســـــانية فـــــي ا

موا الخبــز"  jetez du pain pas desولــيس القنابــل  قــد 

bombes".  وقفـــــوا
 
وقفـــــوا الفيشـــــيين، ا

 
عطـــــوا الغـــــذاء للجيـــــاع ا

 
ا

حزمــــة كبــــار المــــالك مجــــوعي الشــــعب، الــــذين يمثلــــون مصــــدر 

االضطرابات، يجوعون جماهير السكان المسلمين، يحرمـونهم 

ن النســــاء ال يخــــرجن مــــن بيــــوتهن 
 
مــــن كــــل قمــــاش إلــــى درجــــة ا

نهـــن ال لبـــاس لهـــن.
 
ن  ال

 
وضـــاع ا

 
فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف البـــد لال

حــداث مباشــرة:  .42تتفجــر
 
خــوة فتســاءلت بعــد اال

 
مــا صــحيفة اال

 
ا

نفــس؟ كــم هــو عــدد 
 
مــن علــى اال

 
هــل ســتجد الجزائــر التــوازن واال

؟ هذه الحركـات مـن 
 
برياء الذين سيسقطون عن طريق الخطا

 
اال

ن تتــابع وتتطــور بشــكل 
 
العنـف ال تــزال محــدودة. ولكــن يمكــن ا

ة متســارع فــي حالــة مــا إذا ظلــت الظــروف السياســية واالجتماعيــ

جــواء النفســـية. اللجــوء للقــوة لـــن 
 
علــى حالهــا، ومــا لـــم تتغيــر اال

.
ً
 41يغير شيائ

 تقييم الموقف الشيوعي .4

حداث  
 
مل في الموقف الشيوعي من اال

 
المتا

لة االجتماعية وقضية 
 
نه ركز على المسا

 
ومسؤوليتها يجد ا

المجاعة، التي حسبه استغلها "المتطرفون الوطنيون" من 

هلية حزب الشعب المنحل وحزب
 
 ،البيان ليثيروا حربًا ا

هدفها إثارة التفرقة بين السكان القاطنين في الجزائر 

(، وهذا الموقف رغم ما يحمله من والجزائريين)المعمرين 

ه تشوبه العديد من  ،1242حقيقة حول مجاعة  نَّ
 
إالَّ ا
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ومع مرور الوقت حاول الحزب  .الخلفيات اإليديولوجية

حداث االنتفاضة ومن 
 
الشيوعي تصحيح موقفه السلبي من ا

 ِّ
صبح يرك 

 
كـثر على اتهام اإلدارة الحركة الوطنية، وا

 
ز ا

االستعمارية وكبار المعمرين بالمؤامرة والقتل العشوائي. في 

الف من  1242نهاية سنة 
 
وزقان عن وجود اال

 
سف عمار ا

 
تا

ه ال ينبغي البحث عن المسلمين في السجون،  ن 
 
مع ا

وساط المسلمين، ولكن قبل كل 
 
المسئولين عن المؤامرة في ا

وساط المتعاونين الفيشيين 
 
شيء يجب البحث عنهم في ا

بو،  مثل:، الذين كانوا يمولون رومل، فهم لم ينشغلوا
 
ا

 Lestrad) كاربونيل بورجو، فرحات بلقاسم، بيرك ولستراد

Carbonel)  شياري الذي ال الذين ال يزالون
 
ال ا حراًرا، والقت 

 
ا

يزال رئيسًا لدائرة قالمة. بذلك دعت الصحف الشيوعية 

دانت  3لمعاقبة الذين اقترفوا مجازر 
 
ماي ضد  الجزائريين، وا

عوان اإلدارة الذين 
 
شرفواا

 
على تلك المجازر، بحيث قامت  ا

شياري 
 
صحيفة "الحرية" بنشر صورتين معبرتين عن مجازر ا

(Achiary) شياري و
 
حرق ا

 
عنونت:"في هذه المحرقة ا

 .40ونتهمه نحن ندينهضحاياه، 

يتلخص موقف الحرب الشيوعي في الشعار الذي 

ال ثورة عربية"، بحيث مزج بين  مؤامرة فاشيةرفعه؛ "

الطروحات الرسمية المتهمة لحزب الشعب بالفاشية، 

ن  فكرة 
 
قلية محرضة وا

 
نها من عمل ا

 
حداث ا

 
والمعتبرة لال

جنبية على الجزائريين، وفكرة كون االستعماريين االستقال 
 
ل ا

الفاشيين قاموا بتجويع الجزائريين الستفزازهم حتى يثوروا، 

ي   كي يفرض على الجزائرل
 
نظامًا قمعيًا ديكـتاتورًيا. ولكن إلى ا

طروحات الشيوعية في اعتبار انتفاضة 
 
مدى يمكن تصديق اال

 ماي ثورة طعام؟ 3

طروحة ثورة 
 
طراف من خالل ا

 
الطعام سعت اال

ي 
 
اليسارية لتقزيم االنتفاضة وتجريدها من طابعها الوطني، ا

قلية من المحرضين من الوطنيين. 
 
تها ا ن  الفكرة الوطنية تبن 

 
ا

ما من يسميهم الشيوعيون سكان شمال إفريقيا فلم يكونوا 
 
ا

ضد  فرنسا، ولم يصلوا إلى درجة المطالبة باالستقالل. ولكن 

كـثر حزبية بر يحمل خلفيات إيديولوجيةهذا الموقف يعت
 
، ا

ه رغم االنتشار  ن 
 
حداث، ذلك ا

 
من كونه يستند لوقائع اال

ن  التقارير 
 
غذية، إال  ا

 
الواسع للمجاعة والنقص الفادح لال

( ومراسلي مختلف Tubertالعسكرية وتحقيق الجنرال توبير )

دوا وجود مخازن كبيرة من  ك 
 
الصحف )االستعمارية وغيرها(، ا

لبسة لدى القبائل الثائرة، ال
 
دقيق، الحبوب، الزيوت واال

وحتى خالل االنتفاضة لم يحدث سطو على مخازن الغذاء في 

( Le monde) مزارع المعمرين، وحسب صحيفة "العالم"

كياس المملوءة بالقمح، وال 
 
يام الدموية ال اال

 
ه خالل اال فإن 

 كـتب 1243وفي  ،43مخازن المواد الغذائية تمت سرقتها

"المتظاهرون لم يرفعوا الالفتات ضد  (:Benazet"بينازيت")

التمويل. مخازن الغذاء المملوءة بالحبوب والمتروكة دون 

وجين 44حماية، لم يتم المساس بها
 
ده ا ك 

 
مر ا

 
فالي ، ونفس اال

(Eugène Vallet في كـتابه تحت عنوان: الحقيقة حول )

ساة 
 
ربع1242ماي  3ما

 
صدره في نهاية اال

 
ينيات من ، الذي ا

 .القرن الماضي

نَّ 
 
ماي لم يرفعوا الفتات تطالب  3متظاهري  مثلما ا

بالخبز، مثلما فعل عمال بتروغراد خالل مسيرتهم التي مثـ لت 

، بل الالفتات التي حملها 1217سنةبداية الثورة البلشفية 

ول 
 
ر عن الطابع الوطني للمظاهرات، بحيث ال المتظاهرون تعب 

عالم 
 
ة رفعت اال نحاء الجزائر من قبل مر 

 
الوطنية في مختلف ا

جماهير المتظاهرين، والفتات تطالب بسقوط االمبريالية 

د حياة الجزائر حرة مستقلة ِّ
وتطالب  ،واالستعمار، وتمج 

ر عن  بتحرير مصالي والمعتقلين السياسيين، وهذا ما يعب ِّ

ن الجماهير السياسي  الطابع 
 
حداث، ذلك ا

 
الذي اتخذته اال

نَّ و عة بالحماس الوطني.كانت متشب  
 
االستعمار كان  الحقيقة ا

يبحث عن استعادته لهيبته، ويتحين الفرصة المناسبة للقيام 

والطامحة  ،بضربته القاضية ضد الحركة الوطنية المتنامية

حس لجزائر ما بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك 
 
لوضع ا

ه لم يمثل ال نقص الطعام وال الحركة الو ن 
 
طنية نستنتج ا

العامل المباشر لتفجير االضطرابات. ولكن النظام االستعماري 

هو الذي كان مستعدًا ومتحينًا للفرص حتى يضرب ضربته 

مل 
 
قد حماًسا وتا ليستعيد هيبته، في وقت كانت الجماهير تت 

 في مستقل مشرق، وعهد جديد بنهاية الحرب العالمية.

سباب انتفاضة ماي 
 
: دور المجاعة ضمن ا  1945ثانياا

 حسب منظور صحافة الحركة الوطنية

سباب ومظاهر المجاعة في صحافة الحركة 1
 
. ا

 الوطنية

سباب انتفاضة ماي 
 
ومدى  1242رغم تعدد تفسيرات ا

سباب هذه 
 
عالقتها بحالة المجاعة والبؤس التي سبقتها وا
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عين الجزائري
 
نه في ا

 
خيرة، إال ا

 
ين والحركة الوطنية فإن اال

ساة الجزائرية، 
 
ساسي للما

 
النظام االستعماري يعد المسئول اال

م البيان الجزائري لفيفري في هذا الصدد و الخالصة  1243قدَّ

التالية: "اقتصاديًا النظام االستعماري عجز عن حل المشاكل 

ن الجزائر في حالة ما إذا 
 
التي كان سببًا في وجودها، ذلك ا

ن وجدت الني
 
ات الحسنة وتوفرت اإلمكانيات، باستطاعتها ا

قل 
 
مليون ساكنًا، تضمن لهم الحياة الرغيدة  02تطعم على اال

من االجتماعي، ولكنها في ظل النظام االستعماري لم يعد 
 
واال

بمقدورها توفير الغذاء وال التعليم وال اللباس وال السكن وال 

ا الحالية تكـفي المعالجة الصحية لنصف سكانها حاليًا، هياكله

 فقط لضمان العيش الرغيد لفئة تمثل ثـُُمن السكان

 .42)المعمرين("

الم 
 
اعتبرت الحركة الوطنية االستعمار هو مصدر كل ا

الجزائريين، فخالل تلك الفترة كانت الجزائر تعرف مشكلة 

ديمغرافية تهيمن على باقي المشاكل، فالجزائريون يلدون 

طفال، وعلى ال
 
ن تهتم بهم، الكـثير من اال

 
سلطات العمومية ا

وربيين 
 
خيرة تخلق مناصب شغل مخصصة لال

 
لكن هذه اال

 2الذين تتضاعف امتيازاتهم، بينما في كل إحصاء)كل 

لف نسمة، وهذا ما  622سنوات( يتزايد عدد الجزائريين بـ
 
ا

يمثل العامل الفاصل الذي سيفرض نفسه في المستقبل، فهذا 

و تجويعه.
 
و كبحه ا

 
الوالدات  فارتفاع 46الشعب ال يمكن إزالته ا

شكال عن مقاومة الجزائري وتشبثه بالبقاء 
 
ر بشكل من ا يعب ِّ

وحسب . رغم التوزيع غير العادل للثروات والنفوذ السياسي

حمد بومن
 
ستاذ ا

 
حباب البيان والحرية( اال

 
جل )عضو في حزب ا

وربي تفوق ب
 
جور ℅ 122ــ فإن ثروة اال

 
ثروة الجزائري، وا

وربيين، وذلك ما 
 
جور اال

 
قل بست مرات عن ا

 
الجزائريين ا

وربي في الجزائر يستحوذ على 
 
قل من مليون ا

 
من ℅ 67جعل ا

 47مليون جزائري. 7الباقية لـ ℅ 33ثروات البالد، و

نفسهم في حالة استالب، وكان الجزائريون 
 
يجدون ا

رض التي يعيشون 
 
نهم المالك الشرعيون لال

 
فهم يدركون ا

نفسهم غرباء في بالدهم، وإذا كانت 
 
فيها، ولكنهم يجدون ا

راض تضمن لها البقاء، فإن مليون 
 
قلة من العائالت تملك ا

رض، ونصف مليون يشتغل كعمال 
 
ونصف ليست لهم ا

رق شاسع بين إنتاج زراعيين لدى المعمرين، وهناك ف

حصد المعمرون ما  1242المعمرين والجزائريين، ففي سنة 

هكـتار، في حين  623222ق من مساحة  0112222قيمته 

 1437222ق من مساحة  1427222حصد الجزائريون 

. ونتيجة الطرق التقليدية المستخدمة فإن المردودية 43هكـتار

قل بكـثير الفالحية للمساحات المزروعة من قبل الجزائريي
 
ن ا

مت المساواة جدول إحصائي  وربيين، وقد 
 
من نظيرتها لدى اال

يمثل مردود إنتاج الحبوب الذي يظهر تراجع مردود إنتاج 

ق/ه بالنسبة للشعير  12ق/ه للقمح و 6الفالح الجزائري من 

. لكن 1242ق/ه لكال المحصولين سنة 1إلى  1241سنة 

فالح المعمر: الذي التراجع لم يسجل بنفس الحدة بالنسبة لل

ق/ه  12ق/ه إلى  14تقلص مردود إنتاجه من القمح من 

ن  مردود ما ينتجه 42خالل نفس الفترة
 
. وذلك ما يظهر ا

 الجزائري يمثل عشر ما ينتجه المعمر. 

دركت
 
الصحيفة الوطنية الوحيدة -"المساواة"  وقد ا

ثير ظروف 1242التي كانت تصدر قبل انتفاضة ماي 
 
ـــ تا

على الجزائر وكـتبت: "بالدنا دفعت وتدفع ضريبة الحرب 

الحرب الثقيلة على الصعيد االقتصادي، فبعد فترة طويلة من 

تقنين الغذاء المتولد عن الحرب، ازدادت الخطورة بتنظيم 

اقتصادي اجتماعي استعماري غير متوازن، وتالحق الجفاف 

شهر دواوير كاملة ال تجد الحبوب وال 
 
على الجزائر، منذ ا

لبسة وال المنتجات، لقد ُجبنا البالد في كل االتجاهات، 
 
اال

 نفسها، في كل مكان نجد الشكاوي وتم تسجيل الوضعية

نفسه، التموين الغذائي ناقص، القليل الذي  نفسها، الغليان

يصل إلى  يصل إلى المراكز يتم توزيعه في مكانه )وال

باؤهم الشيء يكسوهم با
 
لكامل، الدواوير(، نساء المجندين وا

نجبت مع هذه الحالة ال يمكن التسامح
 
كواخ التي ا

 
، فاال

و ثالثة تسودها المجاعة بشكل خطير."
 
و اثنين ا

 
 22محاربًا ا

سعار المواد المصنعة، وعجز الجزائريون عن 
 
وفيما ارتفعت ا

حمد بومنجل فإن النساء 
 
ستاذ ا

 
لبسة، فحسب اال

 
اقتناء اال

 
 
نهن كنَّ عاريات بقين في بيوتهن لمدة عام دون الخروج، ال

باء دخول بيوتهم، وصرحوا لمحاميهم 
 
تقريبًا، ولم يستطع اال

شهر
 
نهم لم يروا بناتهم منذ ستة ا

 
 .21ا

مام غياب الغذاء "المساواة"كـتبت  1244في نهاية 
 
: ا

سواق السرية للحبوب حتى ال يموتوا جوعًا، 
 
 السكان لال

 
يلجا

عوان ديوان القم
 
ح، الذين لكنهم مذعورون من رجال الدرك وا

يهملون المساس بالسوق السوداء في مصدرها، ويقبضون على 

الفالحين الفقراء ويصادرون منهم بعض كيالت القمح التي 

ضعاف سعرها الحقيقي، خالل هذا 
 
ربعة ا

 
و ا

 
اشتروها بثالثة ا



 عبد السالم عاكش                                                5491ماي  80تفسري الصحافة الش يوعية وحصافة احلركة الوطنية دلور اجملاعة مضن أ س باب انتفاضة 

 2851-ديسمرب  25العدد                                                          41                                                        جمةل العلوم الاجامتعية     

مام مقرات المتصرفين  الشهر
 
)سبتمبر( توجد طوابير كبيرة ا

ناس محتاجين ينتظرون الش
 
يء الذي يحدث لهم، اإلداريين ال

بواب فصل الشتاء.
 
حد مقاالتها في  20وهم على ا

 
وعنونت ا

 (،سوقر Trezel) : "البلدية المختلطة تريزيل1244خريف 

بالد الجوع"، في حين القرية االستيطانية هناك تعرف الرقي 

كبر
 
والكل يعيش هناك حياة جد جيدة، واستدرجت  ،اال

نحاء الجزائر
 
رت  .قائلة: هذه السنة المجاعة معلنة في كل ا وحذَّ

صبح بحيث من خطورة الوضع مع اقتراب فصل الشتاء، 
 
ا

هالي يتعاركون على 
 
الَّ ترى في الطرقات رجال ا

 
ليس من النادر ا

ن
 
ن نشرح للحاكم العام ا

 
 الجذور النادرة، من الضروري ا

مشكلة المجاعة لم تجد حاًل إلى حد الساعة، هناك من 

وضاع وحالة التذمر لدى الجزائريين.
 
استمرت  23يستغل هذه اال

ففي  استغاثات "المساواة" إليجاد حل لمشكلة المجاعة

ولى "ضحايا البرد"  1242جانفي13
 
عنونت في صفحتها اال

بعد  موتًا طبيعيًا" تزداد يوماً "وكـتبت تقول : قائمة الموتى 

ربعة مسلمين بالبرد والجوع، 
 
علن موت ا حد الماضي ا 

 
يوم، اال

نفسهم والعراة ال يزالون يملئون الشوارع ببطونهم 
 
البؤساء ا

مام بائع 
 
ة ا

 
الخاوية، ففي شارع بابا عزون سقطت امرا

بواب المطاعم، ال مجوهرات
 
خرى تدق ا

 
ة ا

 
مس امرا

 
، وقبل ا

تى ال يفقدوا صاحب المطعم وال الزبائن رفعوا رؤوسهم ح

هنا نداًء استغاثة قبل حلول الشتاء  12شهيتهم، منذ  يوم وجَّ

ن تتخذ السلطات العمومية االحتياطات 
 
ا ننتظر ا الكبير، كنَّ

الوقائية الواجبة، لكن لم يحدث تغيير في حالة طبيعة 

شياء."
 
 24اال

ن تنشره صحيفة كومبا  مقال كان من المفروض فيو
 
ا

ندري  ابة من الصدور(،)منعته الرق 1242في ماي 
 
ربط "ا

الموهوب عمروش" بين المجاعة واالنتفاضة متهمًا اإلدارة 

حداث الدموية كانت متوقعة  االستعمارية بالتهاون بقوله:
 
"اال

ه لم تتخذ االحتياطات الواجبة،  ن 
 
حدًا، المؤسف ا

 
لم تفاجئ ا

ت كل القرى الجبلية، مجاعة لم  هناك مجاعات مرعبة عمَّ

ـتاء جمعنا جثث تعرف فرنسا  لها مثيل منذ قرون، في الش ِّ

طفال ماتوا
 
من شدة الجوع والبرد، فحصة  رجال ونساء وا

هرية وال  7الفرد الغذائية  كلغ ال تمثل سوى ثلث الحاجيات الش 

هالي إال على  للسكان، بحيث تصل كاملة
 
 1/12ال يحصل اال

نها لم تتخذ 
 
من حاجياتهم. لذلك فاإلدارة مسئولة، ال

 .22راءات الضرورية لتغذية المسلمين"اإلج

لم يتوقف تذمر الجزائريين عند نقص التموين، بل 

 ،امتد إلى سوء توزيعه من قبل القياد واإلدارة االستعمارية

لت الطوابير على مكاتب التوزيع تجمعات للتعبير عن  ومثَّ

رياف 
 
الغضب والسخط من النظام االستعماري، في اال

بعادًا  التضامن بين السكان في
 
تلك المحنة الجماعية اتخذ ا

بتالحم الشعب الجزائري من خالل مقارنة بؤسه ، سياسية

خير  برخاء المعمرين.
 
ماي( طالبت  4) 2124 لـوفي عددها اال

ن 
 
والد جالل في التموين. إال ا

 
"المساواة" بحق سكان ا

السلطات حسبها تجيب على ذلك بالسجن، فالسكان 

خذوا تموينهم من 
 
ربع مرات متتالية ليا

 
استدعوا خالل ا

سر تنقلوا 
 
رباب اال

 
كم، وفي كل مرة  022 لـالحبوب، وبعض ا

خذ حقهم 
 
قوياء في ا

 
يتركون لالنتظار، السكان الجائعون اال

خيراً من ال
 
روا عن رغبتهم في رؤية رئيس البلدية، وا  تموين عبَّ

تم الشروع في عملية التوزيع، لكن الكميات نفذت بسرعة، 

شخاص واقتيدوا إلى سجن توقرت. وعلقت 
 
وقف بعض اال

 
وا

الجريدة على ذلك قائلة: من اإلجرام تجويع شعب والتصرف 

ت في تموينه، يجب اتخاذ عقوبات ضد المعرقلين، مهما كان

و وظيفتهم.
 
عمال 26درجتهم ا

 
وتحت عنوان "ضد المجوعين وا

جل وضع حد 
 
جل إنقاذ الشعب، ال

 
الطابور الخامس، ال

للحمالت المنذرة، عقوبات تفرض نفسها" كـتب "المساواة": 

)عشرون سطر  "تصلنا الكـثير من الرسائل التي تحرك المشاعر

الف من بني البشر
 
ه يعانون، شعب بكامل محذوفة(، هناك اال

ساة حقيقية، على السلطات العمومية حالة في  يوجد
 
ما

 3وفي  27التدخل واتخاذ كل االحتياطات العالجات والالزمة".

حباب البيان يتقدمها  1242مارس 
 
توجهت مندوبية عن حزب ا

)مستشار عام عن بسكرة في المجلس العمالي  الدكـتور سعدان

الحاكم  واستقبلت من طرف ،لقسنطينة( إلى الحكومة العامة

مت له عرضًا (Yves Chataigneau) العام إيف شاطينيو ، وقدَّ

عن حالة السكان الجزائريين وعن مشكلة التموين خصوصًا 

 23التموين بالحبوب.

زمة، 
 
وضاع وتصاعد حدة اال

 
مام ازدياد خطورة اال

 
ا

ه فرحات عباس  يام من انتفاضة الثامن ماي وجَّ
 
مين -وقبل ا

 
اال

حباب البيان 
 
استغاثة للتضامن  نداء-والحريةالعام لحزب ا

ن تساعدوا 
 
غنياء: من واجبكم ا

 
يها اال

 
والحذر قائاًل: ا

رياف؛ الفالحون 
 
المحتاجين من سكان المدن، في اال

ينتظرون بعض إجراءات توزيع الحبوب التي تنقذهم من 
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جدادكم كانوا يطبقون ذلك السخ
 
يها المسلمون: ا

 
اء الموت. ا

يتوحدون ككـتلة واحدة، كل  حاالت المحنةالتقليدي، وفي 

يها الجزائريون من كل 
 
الطبقات االجتماعية لبالدنا تتعاون. ا

الطبقات: يجمعكم نفس الشعور اإلنساني، مصلحة مشتركة، 

ساوية الحالية. 
 
الفرصة تمنح لكم في مثل هذه الظروف الما

كاذيب ندعوكم لتشكيل كـتلة تتحطم فيها كل المزايدا
 
ت واال

رت "المساواة" من  22واالستفزازات والدعوات للقمع. وحذ 

الف 
 
ساوية المتمثلة في وجود اال

 
خطورة استغالل الظروف الما

 من الرجال الذين يعانون، وفيما يختار المستفزون هذه

عمال التي تثير ردود فعل خطيرة 
 
الظروف ليضاعفوا من اال

رياف"
 
 .62لدى سكان اال

ن السل 
 
دركت خطورة ويبدو ا

 
طات االستعمارية ا

ر ليستراد شهر عب 
 
وضاع، فقبل االنتفاضة با

 
كاربونيل والي  اال

ي مدى 
 
تصور إلى ا

 
قسنطينة عن ذلك الهاجس بقوله: "ال ا

عدائنا إذا تركنا المستهلكين وبطونهم 
 
يمكن لنا إفشال عمل ا

ن يقف في وجه رد فعل سكان 
 
حد يمكن له ا

 
خاوية. ال ا

نهم لن يخسروا شيائبؤسهم يجعلهم يشعر 
 
.. التذمر يعم .ون با

ن هذه الخشية لن تتحول إلى  الريفيين المعزولين،
 
نتمنى ا

 .61حالة خطيرة إذا تمت عمليات توزيع الحبوب بشكل منتظم

ي طارئ  ظهروي
 
ن المصالح االستعمارية تحسبت لحدوث ا

 
ا

لذلك في عملية استباقية قامت بتسليح المعمرين، وعلق على 

( مدير المصالح االقتصادية خالل Balansiي)ذلك بالنس

قائاًل: إن تسلح  1244ديسمبر  4 لـجلسة المندوبيات المالية 

ة محزنة"
 
 . 60المعمرين تحسبًا لثورة عربية محتملة يعتبر مفاجا

ثير الدعايـة الوطنيـة ومـن جهـ
 
خـرى ال يمكـن إخفـاء تـا

 
ة ا

حباب البيـان والحريـة وحـزب الشـعب السـري، والتـي تـرى 
 
ن ال

 
ا

ـــه  نَّ
 
كـثـــر منـــه اقتصـــادي، وا

 
جـــوهر المشـــكلة الجزائريـــة سياســـي ا

لة السياســـية تحـــل معهـــا بـــاقي المشـــاكل، وبالتـــالي 
 
بحــل المســـا

بالنســـــبة للـــــوطنيين فالمشـــــكلة الجزائريـــــة هـــــي مشـــــكلة نظـــــام 

استعماري والحل يكـون فـي مـنح السـيادة للشـعب. وفـي خضـم 

حـــــداث الحــــــرب العالميــــــة التــــــي عاشــــــها وعايشــــــها الجزائ
 
ريــــــون ا

د حزب الشعب شكال مختلفة صعَّ
 
من لهجـة خطابـه الثـوري،  با

ن الحــزب ُحــلَّ فــرغم 
 
ــه حــافظ علــى  ا نَّ

 
رســميًا عشــية الحــرب، إالَّ ا

تنظيمـــه وهيكلتـــه فـــي الســـرية، كمـــا كـــان يصـــدر صـــحف ســـرية 

نكر منشور سري لحزب  23.ومنشورات دعائية ذات لهجة ثورية
 
وا

شــــــك 1442فيفــــــري  2الشــــــعب صــــــدر بتــــــاريخ 
 
ال الســــــيادة كــــــل ا

جنبية مهما كان نوعها... واعتبر الزعماء: مصـالي، اإلبراهيمـي 
 
اال

هم ال يمكن لهم القيام بشيء إذا كان الشعب ال يتوفر  نَّ
 
وعباس ا

ــ ــ، ر عــن تضــامنه معهــمعلــى الفطنــة والشــجاعة ليعب ِّ ه نــداء ووجَّ

يها اإلخوة المسـلمين، حيـاة بالدكـم 
 
للشعب الجزائري بقوله: "ا

.. .نظـم االسـتعمار تخريـب الـبالد ماديـًا ومعنويـاً  فـي خطـر، فقـد

ـة جزائريـة، مـع  مَّ
 
لن نظمن الكرامة التي نتوق إليها إال في إطار ا

ساس سيادة الشعب الجزائري".
 
  24حكومة حرة قائمة على ا

ول مــن الصــحيفة الســرية و
 
حســب مــا جــاء فــي العــدد اال

فـإن  1444صـدر فـي سـبتمبر  ذي)باللغة العربية( الـالحرة الجزائر 

الوقــت مناســب لمصــلحة القضــية الوطنيــة، وحســبه فــإن حيــاة 

مــة تكــون باســتغالل الفــرص، لــذلك ال يجــب تضــييع الفرصــة 
 
اال

وال يبــادر بالــدفاع  الحاليـة. وقــال شـعارنا مــن ال يـدافع عــن وطنـه

ـ 22عنه سيموت منافقًا مقهورًا.  Actionرت "العمـل الجزائـري وعبَّ

Algérienne  ــــــروح التحر صــــــبحت تحــــــرك " عــــــن ال
 
ــــــة التــــــي ا ري

كـثــر ممــا مضــىالجزائــريين 
 
، وحســبها فــإن الجزائريــون يريــدون ا

لمــاني
 
 ،الحريــة مثلمــا كــان عليــه الفرنســيون تحــت االحــتالل اال

هم رجال، شـعب،  نَّ
 
الجزائريون يشعرون بوجودهم، يشعرون ا

ة، ال يريدون إطالقـًا االسـتعباد، يريـدون الحريـة، ال يريـدون  مَّ
 
ا

ن يعيشــــوا كخــــدم
 
مطيــــع للــــذين يســــتغلونهم، ولكــــن كشــــعب  ا

بــين المثــل التــي  قامــت بعقــد مقارنــةو 22حــر، مفتخــر باســتقالله.

الشـعب  إليـه حملها الجنرال ديغول للشعب الفرنسي وما يتـوق

. عشـــية مـــؤتمر ســـان فرانسســـكو استبشـــرت فـــي  فـــيو 22الجزائـــري 

شـــــــغال 
 
كــــــون المشــــــكلة االســــــتعمارية ســـــــتطرح علــــــى طاولــــــة ا

ن المؤتمر سيقرر شيء 
 
المؤتمر، ولكن حسبها ال ينبغي انتظار ا

ننا
 
جـل حريتنـا ال نعـول  ؛بشا

 
ن نضـاعف مـن الجهـود، ال

 
يجب ا

نفســنا... فكــرة الفيدراليــة الفرنســية مــا هــي إالَّ اســتعماراً 
 
 إالَّ علــى ا

ــر عنهــا فــي بيــان  نهــا عكــس المبــادئ المعبَّ
 
م، ال جديــدًا وســُتحطَّ

طلســي و
 
ن  حــقاال

 
الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها. لنعقــد القســم بــا

نجعــــــل مــــــن هــــــذه الســــــنة عــــــام للكـفــــــاح الــــــذي ال ينقطــــــع ضــــــد 

شكاله
 
جل حريتنا واستقاللنا. ااالمبريالية تحت كل ا

 
 20ال

دت مــــــع اقتــــــراب الحــــــرب العالميــــــة مــــــن نهايتهــــــا صــــــعَّ 

صـــحف الســـرية لحـــزب الشـــعب مـــن حـــدة خطابهـــا التحـــرري، ال

خير لسنة ف
 
الشـعب  "العمـل الجزائـري "دعت  1444في عددها اال

يهــــا الجزائــــري مصــــيرك بــــين 
 
الجزائــــري للتحــــرك بقولهــــا: انهــــض ا

يــديك، وال تنتظــر نجاتــك إالَّ مــن عملــك بنفســك، نحــن شــعب 

جـــدادنا ناحضـــارت لنـــا لـــه ماضـــي مجيـــد،
 
  .وشـــرف ا

 
تطبيـــق مبـــدا
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اجلنةةحت  ةةل  ةة   "(: )ملسو هيلع هللا ىلصطلســي يقــوم علــى حــديث النبــي اال

، فــي كــل مكــان مــن العــالم الرجــال يموتــون بشــكل "السةةيو 

جـــل تحطـــيم االســـتعباد، الواجـــب 
 
وطـــانهم، وال

 
جـــل ا

 
بطـــولي ال

الـــــوطني يفـــــرض علينـــــا تحطـــــيم السالســـــل التـــــي يعمـــــل عـــــدونا 

ــــــى اإلبقــــــاء عليهــــــا. ســــــتاذ جــــــون لــــــوي  ؤكــــــدوي 24المتشــــــدد عل
 
اال

نَّ  ( Jean Louis Plancheبالنش)
 
حزب الشـعب زاد فـي إثـارة  ا

مــــــــــن صــــــــــحيفة "العمــــــــــل  12االضــــــــــطراب النفســــــــــي، فالعــــــــــدد 

الجزائري")السرية( الموزع في القطاع القسـنطيني كـان حماسـي 

همية مـن حـدوث انفجـار كبيـر، 
 
كـثر ا

 
ي شيء ا

 
اللهجة، وال يعدُّ ا

مـور واضـحة إلـى 
 
تي يوم تصـبح فيـه اال

 
نه سيا

 
ت الصحيفة با

 
وتنبا

ن كـل العمـالء الجهنميـين لالسـتعمار سيصـابون بــالعمى، حـ
 
د ا

وى بـدون 
 
 يحتمون بـه، بـل سـيبحثون عـن المـا

 
ولن يجدوا ملجا

ر  ِّ
ثير الغضـــب غيـــر مقـــد 

 
جـــدوى. فقـــد انســـاق حـــزب الشـــعب بتـــا

 21.للخطر

حداث ماي  .0
 
حسب الصحف  1945طبيعة ا

 الوطنية هي مؤامرة استعمارية

سـباب  
 
ال يمكن من خـالل هـذا العنصـر حصـر جملـة اال

، ولكن نقوم فقـط بعـرض كيفيـة 1242الحقيقية النتفاضة ماي 

وجهــة نظــر  خـالف، والــذي الصــحف الوطنيـة تفسـيرها مــن قبـل

نَّ الصــــحف الصــــحف االســــتعمارية والشــــيوعية، 
 
بحيــــث نجــــد ا

ت الشعب الجزائـري والحركـة الوطنيـة مـن مسـؤولية  الوطنية
 
ا برَّ

حــداث الدمويــة 
 
فكــرة المــؤامرة االســتعمارية، وذلــك متبنيــة لاال

ن  
 
ــــــك ا ــــــيس بــــــالمفهوم الشــــــيوعي ولكــــــن بمفهــــــوم وطنــــــي، ذل ل

رجـــاء 
 
الشـــيوعيين ربطـــوا المـــؤامرة بالمجاعـــة التـــي خيمـــت فـــي ا

اسة التجويع مقصود ن  سي 
 
ة مـن قبـل البالد الجزائرية، باعتبار ا

ـــــا بالنســـــبة  م 
 
ـــــورة طعـــــام، ا المســـــؤولين االســـــتعماريين إلثـــــارة ث

للحركــة الوطنيــة فــإن المــؤامرة مــن تنظــيم اإلدارة االســتعمارية، 

بهدف ممارسة قمع ضد  الحركة الوطنية المتنامية والمتحـدة فـي 

حباب البيان.
 
 إطار حزب ا

حــــــداث ذكــــــرت صــــــحيفة 
 
خــــــالل الــــــذكرى الخامســــــة لال

ة" ... هــــي تجســــيد 1242قائلــــة: "اغتيــــاالت مــــاي  "الجزائـــر الحــــر 

حبـــاب البيـــان 
 
لمخطـــط وضـــع لتحطـــيم التجمـــع الكبيـــر لحـــزب ا

ــــل جبهـــــة وطنيـــــة حقيقيــــة تحركهـــــا عناصـــــر  والحريــــة، الـــــذي مث 

فريــــل 06نيــــل فــــي ربوكا ثوريــــة، بحيــــث صــــرح لســــتراد
 
 1242ا

قـــــائاًل: "عمليـــــات كبيـــــرة ســـــتحدث ضـــــد  حـــــزب سياســـــي ســـــيتم 

ـــه" ـــر توف71حل  نـــه جريمـــة . بينمـــا فس 
 
يـــق المـــدني مـــا حـــدث علـــى ا

ــــر عــــن ذلــــك فـــــي  بريـــــاء، وعب 
 
ارتكبــــت فــــي حــــق الجزائــــريين اال

نَّ الســبب الحقيقــي 
 
صــحيفة "اإلصــالح" )للعقبــي(، حيــث قــال ا

كبــــر عــــدد 
 
للمذبحــــة هــــو رغبــــة المســــتعمرين فــــي الــــتخلص مــــن ا

ممكن من المسلمين، وضرب الحركة الوطنيـة الجزائريـة ضـربة 

ن  مظـــــاهرة ســـــتقع ال تقـــــوم لهـــــا مـــــن بعـــــد ق
 
ائمـــــة، وقـــــد علمـــــوا ا

ــــه  ن 
 
بســــطيف وببقيــــة الــــبالد الشــــرقية احتفــــااًل بعقــــد الهدنــــة، وا

ــــري، فشــــحنوا مــــا اســــتطاعوا مــــن  خاللهــــا ســــيرفع العلــــم الجزائ

وا الطـــائرات والبارجـــة، وعزمـــوا علـــى  عـــد 
 
جـــيش ومـــن طـــابور، وا

  .70استغالل الفرصة إلعطاء الضربة القاضية

ن  االســـــــتفزازات قبـــــــل وذكـــــــرت صـــــــحيفة "المســـــــاواة" 
 
ا

حبــاب 
 
عضــاء المســيرين لحــزب ا

 
ن  اال

 
حــداث كانــت يوميــة، وا

 
اال

ن 
 
نكـرت ا

 
البيان كانوا يتعرضون لضـغوطات وإهانـات كبيـرة، وا

حباب البيان، وتسـاءلت كيـف 
 
حداث من صنع حزب ا

 
تكون اال

حداث من ارتكاب السكان المسـلمين الجزائـريين ضـد  
 
تكون اال

نفســهم؟
 
ثيــرت مــن قبــل المســتفزين وبفعــل المخــاوف ا 73ا

 
لتــي ا

عــوان اإلدارة 
 
فــق، قــام ا

 
ن  ثــورة تلــوح فــي اال

 
االســتعماريين مــن ا

سـلحة علــى المعمـرين فــي 
 
حــداث بتوزيـع اال

 
االسـتعمارية قبـل اال

رياف لمواجهة "الثورة المحتملة"
 
حـداث 74المدن واال

 
، وقبل اال

بـــو
 
علـــن "ا

 
ن تفجـــر فـــي Abbo ا

 
ن اضـــطرابات خطيـــرة يمكـــن ا

 
" ا

مريـــــة 
 
ل الحكومـــــة لتتراجـــــع عـــــن تطبيـــــق ا  7الجزائـــــر، وســـــتحمِّ

كـــد ممـــا يقـــول، .1244مـــارس
 
ت تظهـــر 1ففـــي كـــان متا

 
مـــاي بـــدا

ولــــى للمـــؤامرة، بمناســــبة قيـــام مظــــاهرات فـــي بعــــض 
 
النتـــائج اال

ي 
 
المـــدن الجزائريـــة التـــي كانـــت مســـرحًا الضـــطرابات ال تبشـــر بـــا

. لــذلك قامــت "المســـاواة" بنشــر نـــداءات 72لخيــر فــي المســـتقب

حبــــاب 
 
ــــة لحــــزب ا داعيــــة للهــــدوء، صــــدرت عــــن اللجنــــة المركزي

البيان وبعضـها منـع مـن الصـدور، ممـا سـاهم فـي ازديـاد انتشـار 

ـه 76الخوف في البالد . وحتى حزب الشعب الجزائري السـري وج 

خــر نــداءات للهــدوء والحــذر مــن كــل االســتفزازات إلفشــال 
 
هــو اال

 .77مرة االستعماريةالمؤا

مـــــاي جـــــاء فـــــي صـــــحيفة  3وحـــــول الجـــــو العـــــام قبيـــــل 

يوم انتصار القوى الديمقراطيـة علـى -ماي  3"المساواة": "عشية

ـــدًا ومشـــرقًا علـــى العـــالم،  كـــان-الجرمانيـــةاإلمبرياليـــة  يومـــًا جدي

ولكنـــــه كــــــان يخفـــــي لبلــــــدنا التعــــــيس سلســـــلة مــــــن ردود فعــــــل 

حات عباس والسـكان بشكل مسلح ضد فر  االستعمار، الذي رد

غـالل
 
جـل كسـر اال

 
وفـي  .73المسلمين الذين كانوا متحدين مـن ا
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مـــل فــي غـــد  عــدد
 
خـــر صــورت جـــو الحمــاس الـــوطني الســائد واال

 
ا

ـ حسن قائلة: "الجزائريون كانوا مجندين بكـل حمـاس، وحَّ
 
دوا ا

غــالل، فرفعــوا الفتــات 
 
جــل كســر اال

 
كــل قــواهم وراء البيــان مــن ا

الحلفــــــــاء"، "يحيــــــــا بيــــــــان  تحمــــــــل شــــــــعارات: "يحيــــــــا انتصــــــــار

طلســـــي"، "تحريـــــر غيـــــر مشـــــروط لمصـــــالي"،
 
ورفـــــع الـــــبعض  اال

مريكيـــــــة وإنجليزيـــــــة )الحلفـــــــاء(
 
عالمـــــــًا فرنســـــــية ســـــــوفيتية وا

 
 ،ا

لـــوان الجزائريـــة"
 
ضـــيفت إليهـــا اال

 
عطـــت الصـــحيفة 72ا

 
. وبـــذلك ا

لـــوان الوطنيـــة، والفتـــات فيهـــا 
 
بعـــدًا وطنيـــًا للمظـــاهرات برفـــع اال

هــالي" وذكــرت "صــ .شــعارات تحرريــة
 
التــي كــان صــاحبها -وت اال

ن-متجــــنس"رابــــح زنــــاتي" 
 
المظــــاهرات تنظمــــت علــــى الطريقــــة  ا

 .32الغربية، فقد كانت مظاهرة سلمية عمومية في الشوارع"

ن مــــا حــــدث كــــان مــــؤامرة 
 
تصــــورت الصــــحف الوطنيــــة ا

اســـــــــتعمارية اســــــــــتهدفت وقـــــــــف مســــــــــيرة الحركـــــــــة الوطنيــــــــــة، 

ب مـن الشـعب فاالستعمار الفرنسـي حسـب صـحيفة الـوطن ارتـا

خيــــرة فطالــــب بحقــــه تحــــت 
 
يقظتــــه الحــــرب اال

 
الجزائــــري الــــذي ا

ن تعطـــل ســـيره  3الشـــمس، فـــُدبرت ضـــده مكيـــدة 
 
جـــل ا

 
مـــاي ال

نحــــــــو التقــــــــدم والســــــــيادة، وإلبقائــــــــه تحــــــــت رحمــــــــة القــــــــوانين 

وربيــــة تــــتحكم فــــي 
 
قليــــة ا

 
االســــتثنائية الجــــائرة، تحــــت تصــــرف ا

راد مـــن هـــذه المكيـــد
 
ة، بفضـــل الـــبالد والعبـــاد. وقـــد تـــم لـــه مـــا ا

بنـــاء الجزائـــر 
 
المـــدافع والرشاشـــات ووســـائل التعـــذيب، وقتـــل ا

ســــلحة التــــي كــــان الجزائريــــون يصــــوبونها إلــــى 
 
وبناتهــــا بــــنفس اال

عــــداء فرنســــا، وهــــذه نهايــــة االعتــــراف بجميــــل الشــــعب 
 
صــــدور ا

الجزائــري الــذي مــات ليحــي االســتعمار الفرنســي، وجــاع ليشــبع 

تعمار، فليتــدبر االســتعمار، وشــح علــى نفســه ليوســع علــى االســ

قوالــــــه 
 
مـــــن يحســـــن الظــــــن باالســـــتعمار الفرنســــــي وال ينخـــــدع با

ــــــا   31المعســــــولة التــــــي تخفــــــي وراء حالوتهــــــا الغــــــدر والقســــــوة. مَّ
 
ا

حداث 
 
مـاي فقـد خصصـت كامـل  23المساواة التي منعت بعد ا

ول عـــدد تصـــدره ســـنة 32عـــددها 
 
حـــداث ولموقـــف 1246(ا

 
) لال

حـــد 
 
حبـــاب البيـــان منهـــا، وعنونـــت ا

 
"كيـــف تـــم خنـــق  :مقاالتهـــاا

جـــل الســـماح للرجعيـــة االســـتعمارية 
 
صـــوت الجزائـــر المســـلمة ال

ن الرجعيــــــــــة 
 
بمواصــــــــــلة عملهــــــــــا اإلجرامــــــــــي"، وفيــــــــــه ذكــــــــــرت ا

ن اتحاد السـكان المسـلمين قـد اسـتكمل، 
 
نذرت ا

 
االستعمارية ا

كـثر 
 
كـثـــــر فـــــا

 
صـــــبحوا يؤكـــــدون ا

 
ن الـــــديمقراطيين الفرنســـــيين ا

 
وا

حسـبهم يجـب تحطـيم هــذا  تفهمهـم لمطالبنـا المشـروعة، لـذلك

التحالف القوي والنزيه مهما كلـف ذلـك، بنشـر الشـعور بتهديـد 

هليــة، وتصــرف 
 
الكـتلــة المســلمة وعزمهــا علــى القيــام بــالحرب اال

جـل إرغـام 
 
ي العام المتروبـولي ال

 
مام الرا

 
االستعمار بهذا الشكل ا

نفسهم.
 
وربيو هذه البالد على االلتفاف حول ا

 
 30ا

ـــزت الصـــحف الوطنيـــة  حـــداث علـــى رد رك 
 
فـــي تناولهـــا لال

ل  فعـل االســتعمار العنيــف ضــد المتظـاهرين، الشــيء الــذي حــو 

ـــــى حـــــزن،  المظـــــاهرة إلـــــى مجـــــزرة وجعـــــل الحمـــــاس يتحـــــول إل

ــك  قائلــة:فخاطبــت صــحيفة "المغــرب العربــي" الثــامن مــاي  "إنَّ

خـرين يـوم قـرح ونحـس" ،لقـوم يـوم فـرح وعـرس
 
 33.وإنـك لقـوم ا

 فـي تسـمية ا حذرت البصـائر مـن الخطـبينم
 
مـاي؛ "إذا سـماه  3ا

طراف هذا العالم بيوم النصر
 
ن نسـميه .من شاء في ا

 
.. فهيهات ا

عـــواده 
 
نحــن كــذلك، فــي بــالد ال يـــزال االســتعمار الــذي عجمنــا ا

رض فســـادًا"
 
.  وحســـب "المغـــرب العربـــي" فـــإن  34يعيـــث فـــي اال

الحقد االسـتعماري انفجـر فـي الوقـت الـذي كـان فيـه الجزائريـون 

رون ل خـرى باالنتصـار علـى يحض 
 
الحتفال مثل سـائر الشـعوب اال

موا لـه دمـاؤهم فتجمـع بعـض  البربرية، ذلـك االنتصـار الـذي قـد 

الف فـي سـطيف للتعبيـر عـن ارتبـاطهم بالحريـة، ومثـل ذلـك 
 
اال

مناسبة للمستعمر حتى يستخدم رشاشاته ومدافعه لالنقضـاض 

ي دفــــاع، فاإلمبريال
 
يــــة علــــى الجزائــــريين الــــذين لــــم يكــــن لهــــم ا

رنـو"
 
. 32الفرنسية ال تزال تتنفس الروح الصليبية لبيجو وسانت ا

هت البصائر االسـتعمار فـي ذلـك اليـوم بالبركـان قائلـة: "فـي  وشب 

وقذف كل ما في  ،هذا اليوم المشؤوم فاض االستعمار كالبركان

حشــــائه مــــن النــــار والحمــــم اليحمــــوم
 
ح تــــذبيحاً  ،ا ــــل  ،فــــذبَّ وقتَّ

نهــا ثــورة قوميــة  بــن تقتــياًل، ووصــف "بــاعزيز
 
حــداث با

 
عمــر" اال

 
ا

نفســـــنا، تستضـــــيء بنورهـــــا.
 
 حمـــــراء داميـــــة، لـــــم تودعهـــــا قـــــرارة ا

نهــــا 36
 
وردت الصــــحف الوطنيــــة علــــى وصــــف الحركــــة الوطنيــــة با

هتلريـــة، باعتبـــار مقترفـــي المجـــازر هـــم الهتلريـــون الحقيقيـــون، 

ـــــــة وال  حـــــــداث طبعـــــــًا ليســـــــت جزائري
 
فـــــــذكرت "المســـــــاواة ": اال

وال مســيحية ولكــن فاشـــية؛  ة ديمقراطيـــةفرنســية، وال جمهوريــ

ن 
 
رادت االمبرياليـــة الفرنســـية ا

 
هتلـــر مـــات ولكـــن الرســـالة التـــي ا

 37توجهها إلينا "يحيا هتلر".

مـــاي  3وفيمـــا وعـــد الشـــيخ العالمـــة اإلبراهيمـــي شـــهداء  

دبي كـتب في الـذكرى الثالثـة 
 
سلوبه اال

 
بعدم نسيان ذكراهم، وبا

نـــب بـــالظلم مطـــرز الحواشـــي "يـــوم مظلـــم الجوا :للمجـــازر قـــائالً 

قويـــاء مبــــتهج 
 
رض مــــن بطـــش اال

 
بالـــدماء المطلولـــة، مقشـــعر اال

رواح الشــهداء
 
 33 خلعــت طبيعتهــا فــال حيــاة وال نــور. ،الســماء بــا

عمـــًى لـــم يفـــرق 
 
ن القمـــع كـــان ا

 
وبينـــت الصـــحف الوطنيـــة كيـــف ا

حـــداث بعـــدًا عنصـــريً 
 
عطـــى لال

 
، ا وعرقيـــاً بـــين الجزائـــريين، ممـــا ا
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بحيــث رشاشــات المليشــيات لــم تفــرق بــين البــس المعطــف وال 

و واضــع الشاشــية. 
 
ســه ا

 
البــس البرنــوس، وواضــع القبعــة علــى را

سـابيع اجتـاح 
 
ة القمع ذكرت "المساواة" خـالل عـدة ا وحول شد 

الم، فـي 
 
كواخ البسـيطة لقرويينـا زارعـين المجـازر واال

 
المرتزقة اال

بنــاؤسـطيف، فــي البــابور، الفالحــون الـذين 
 
ال يزالــون  هم كــانواا

الف
 
لمانيــا ســقطوا بــاال

 
خــر وصــفت  .32يحــاربون فــي ا

 
وفــي عــدد ا

حيــــاء 
 
مشــــاهد القمــــع قائلــــة: "العديــــد مــــن الــــدواوير والقــــرى واال

خرها، في ضـواحي سـطيف وقالمـة الشـهداء 
 
نهبت ودمرت عن ا

طفــال ضـــحايا 
 
الف رجــااًل ونســـاء، فســقط الشــيوخ واال

 
وا بــاال عــد 

برياء
 
 22."ا

التـذكير فـي الوطنية في كل مناسـبة  واستمرت الصحف

ســـي 
 
ســـاة،  3بما

 
مـــاي، وحـــول الـــدوافع االســـتعمارية إلثـــارة الما

ــــــذكرى الرابعــــــة  حــــــداث ذكــــــرت "المســــــاواة" فــــــي ال
 
. 26.22)لال

كـثــــر وحشـــــية وهمجيـــــة فـــــي  3" مجــــازر (:1242
 
مـــــاي تعتبـــــر اال

راد االســـــتعمار مـــــن خاللهـــــا العـــــيش 
 
سلســـــلة المـــــؤامرات التـــــي ا

ثرًا باالمتيـاز 
 
ات، وهـو يريـد إرغـام الشـعب الجزائـري بكاملـه مستا

 ليظل منطويًا على نفسه". 

 خاتمة

زمة االقتصادية 
 
لت ظروف الحرب العالمية واال مث 

الحادة الناتجة عن الجفاف حطبًا زاد من اشتعال الحماس 

نستنتج  بالتاليماي، و 3الذي توقدت منه نار انتفاضة  الوطني

ساسي لالنتفاضة 
 
ن عامل المجاعة لم يمثل السبب اال

 
ا

)حسب وجهة نظر الشيوعيين(، بل كان عاماًل مكماًل لعوامل 

فرزتها الحرب العالمية 
 
ثيرات التي ا

 
ساسًا بالتطورات والتا

 
ترتبط ا

ن  والعدالة النظام االستعماري ونشاط الحركة الوطنية.
 
ومع ا

ن توفير ال
 
غذاء "للجياع" سيحل الشيوعيين تصوروا ا

عمق 
 
ن المشكلة من منظور الحركة الوطنية ا

 
المشكلة، إال ا

من قضية نقص الطعام، التي يتحمل مسؤوليتها النظام 

نَّ 
 
ه حتى االستعماري نفسه، فالقضية بالنسبة للوطنيين هي ا

ر المستعمر الغذاء مثلما طالب بذلك الشيوعيون، فإن وإن وفَّ 

جل استعادة السيادة ذلك لن يوقف المد الوطني 
 
ال

 المغصوبة، وذلك ما يمثل جوهر كل مشاكل الجزائر.

 3وبالنظر إلى الطابع السياسي الذي طبع مظاهرة  

 هاماي واالنتفاضة التي تبعتها، فإن الجماهير الشعبية خالل

برهنت عن وصولها لدرجة كبيرة من النضج، ذلك النضج 

ر عن نجاح العمل البسيكولوجي للح الوطنية ركة الذي عب 

نه لم يبق سوى تفعيل العمل الوطني 
 
)التوعية السياسية(، وا

كـثر. ومن جهته فإن النظام االستعماري لم  وتجنيد الجماهير
 
ا

ن الجنرال دوفال 
 
حداث، رغم ا

 
-يستخلص الدروس من اال

دعا إلى ضرورة  قد-""ضمنت السلم لعشر سنوات: القائل

ك العشرية إحداث تغييرات وإصالحات شاملة خالل تل

نَّ  لضمان عدم تجدد االضطرابات، إالَّ 
 
قل من تلك ا

 
ه بعد ا

ول نوفمبر 
 
 .1224المهلة انفجرت ثورة ا
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 إبـــراز اإلمكانيـــاتعشــية الحـــرب العالميـــة الثانيـــة نشـــرت الصـــحف االســـتعمارية الكبـــرى تحقيقــات حـــول حالـــة الجزائـــر، ارتكـــزت ا

ســبابه لقســوة الطبيعــة Echo d’Algerالســياحية، وكــان ذلــك حــال صــدى الجزائــر )
 
( التــي نشــرت ربورتاجــًا حــول حالــة البــؤس فــي الصــحراء والــذي ردت ا

لبيـر كـاميRené Janonلشديدة، بينمـا نشـرت مقـااًل لرونـي جـانون )والحرارة ا
 
راد الشـاب الصـحفي ا

 
 Albert Camus( يصـف جمـال منـاظر القبائـل، لـذلك ا

دب سـنة 
 
م الصـورة الحقيقيـة للقبائـل والمتمثلـة فـي البـؤس. قامـت الجزائـر الجمهوريـة بنشـر تحقيـق كـامي مـا 1422)جائزة نوبل لـال ِّ

ن يقـد 
 
وان جـ 12و 2بـين ( ا

نهايـة الحــرب، وتـزامن ذلــك مـع وقــوع  إعــالن. ولكـن كــامي لـم يــتمكن مـن اســتكمال تحقيقـه بفعــل ظـروف الحــرب العالميـة، لــذلك دخـل الجزائــر قبـل 1434
ل شـهري ( الباريسـية خـال Combatفقام بالربط من جديـد بـين االنتفاضـة وحالـة البـؤس والمجاعـة فـي مقـاالت نشـرها فـي صـحيفة كومبـا) 1442انتفاضة ماي 
كـثر منها اقتصادية اجتماعية بحيث عنون 1442ماي وجوان 

 
بعادًا سياسية ا

 
حداث ا

 
عطى اال

 
حباب البيـان والحريـة، ومقـال إحداها، وفيها ا

 
 : ا
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صـــدرها حـــزب الشـــعب خـــالل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة:  العمـــل الجزائـــري م .23
 
بـــرز الصـــحف الســـرية التـــي ا

 
باللغـــة  (Action Algérienne)ن ا

ول من العمل الجزائـري فـي جـانفي 
 
حرار باللغة العربية وهي صحف شهرية، صدر العدد اال

 
، كانـت تصـدر خـالل النصـف 1444الفرنسية، وصوت الرجال اال

ول من ك
 
 اال

 
هـا لـم تفلـح فـي ذلـك، وهـذا رغـم ا نَّ

 
ـه فـي ل شهر، ورغم اجتهاد مصالح الشرطة واالستعالم االستعمارية إليجاد مطبعة الصـحيفة وناشـريها، إالَّ ا نَّ

 action 179i/4), Algérie, Département d’Alger, ceANOM (Aix En P ,كـل شـهر تصـدر فيـه الصـحيفة تحصـل مصـالح الشـرطة علـى نسـخة منهـا.
algérienne, journal clandestin..  ثير ظــروف الحــرب

 
ترجمــت محتويــات تلــك الصــحف والمنشــورات الــروح التحرريــة التــي هبــت علــى الجزائــر بفعــل تــا
مـال التـي كانـت تحملهـا الجمـ

 
ـرت عـن اال ِّك اإلمبريـاليين االسـتعماريين.كما عبَّ

والتـي رافقـت اهير العالميـة الثانيـة، واعترضـت بشـدة الـروح الرجعيـة التـي تحـر 
طــراف الوطنيــة الثالثــة نحــو التوحــد فــي إطــار بيــان الشــعب الجزائــر لفيفــري 

 
ســس بعــده)مارس 1443توجــه اال

 
حبــاب البيــان والحريــة الــذي تا

 
(. 1444، وحــزب ا

وسـاط الجمـاهي
 
صـداء واسـعة فـي ا

 
ن قـادة الحـزب وحسب تصريح للبرلماني القسنطيني بول كيطولي فإن تلك المنشورات والصحف السـرية كانـت لهـا ا

 
ر، وا

ثير فرنسـي
 
ل خصـمًا عنيـًدا لكـل تـا صبحت تمث ِّ

 
هون نداءات تحريضية للشباب المسلم، الذي تم تنظيمه في جمعيات الكشافة، التي ا   Dépêcheكانوا يوج 

de Constantine, 17 juillet 1945 
64. Le monde, 8-9 juillet 1945. 

ول، سبتمبر الجزائر الحرة، جريدة سرية تصدرها مجموعة من ال .22
 
 .1444شباب الوطني، العدد اال

66. Action Algérienne, N° 02 févr.  1944.  
نـت تمثـل لشـعبك كـل مثـل بـالدك، تمثـل الـذين فضـلوا الحـرب علـى االسـتعباد، الحريـة علـى  .خاطبته بقولها:"ديغول ال يفهم الجزائـريين .22

 
فا

لمصــاعب النازيــة، تمثــل الــذين يؤمنــون بمصــير بالدهــم، الــذين يؤمنــون بعظمتــه، الــذين لهــم الشــعور العظمــة والكرامــة البشــرية، تمثلــون الــذين تحملــوا ا
نت مشعل 

 
فضل مستقبل. ا

 
جيال ا

 
ن ليكون لال

 
جل ا

 
الحرية بالنسبة لشعبك ولكل العالم، نحن الجزائريون معجبون بمهمتكم، كـفرنسـي كبيـر، ووطنـي ال

نه في الج
 
حرارًا في بالدنا، مثلكم نريد ا

 
ن نكون ا

 
فكار مثلكم، مثلكم نريد ا

 
زائر كل المـواطنين كبير وديمقراطي كبير، ولكن نحن الجزائريون لدينا نفس اال

غنياء يكونون 
 
م ا

 
ن فرنسـا لـن تكـون سـعيدة إذا مـا سـيرت فقراء كانوا ا

 
خـر سـو جزائـريين، مـثلكم تتصـورون ا

 
ن نكون شيء ا

 
مام القانون، ال نريد ا

 
متساوين ا

ن تكـون ال
 
نه في إطار كرامتنا اإلنسـانية نريـد ا

 
يضًا ا

 
ن جزائر حرة وسعيدة ستكون مسيرة من قبل جزائريين، نريد ا

 
جانب، نعتقد ا

 
ـة، لهـا من قبل ا مَّ

 
جزائـر ا

ن نعــيش باعتبارنــا جزائــريين، الشخصــيته
 
ن يصــبح الجزائريــون متســاوين فيمــا بيــنهم، ينتخبــون برلمانــًا بــاالقتراع العــام، نريــد ا

 
 نحــب ا تصــبح دولــة، نريــد ا

نهم؟ الفقـراء بـدون شـهاد
 
قليـة، والبقيـة مـا ذا بشـا

 
ات، بـدون الخونة والتباع، وبسبب ذلـك قـانون يـا ديغـول لـم يلـق الترحيـب الشـعبي. تمنحـون الحقـوق ال

صـولنا؟
 
ننـا نسـينا ا

 
تتصـورون ا

 
مالك، هم من يحتاج للحماية الحقيقية. ولكن ما الذي ستصـبح عليـه حضـارتنا؟ ا

 
.. لكـن الجزائـر ستصـبح جزائريـة بحكومـة .ا

حرارًا".
 
 .Action Algérienne, N° 03, mars  1944جزائرية، سنكون رجااًل ا

68. Action Algérienne, N° 02 févr.  1945.  
69. Action Algérienne, N° 10, décembre  1944.  

خرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص ، بوادر المجزرة1245سطيف، 2112جون لويس بالنش،  .21
 
 .120، ترجمة عزيزي عبد السالم وا

71. Algérie Libre, organe du PPA-MTLD, directeur politique Ahmed Mezrena, 15 Mai 1950. 
حمد توفيق المدني،  .22

 
 .40، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، ص. حياة ك فاح، 1404ا
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73. Egalité, 01 Aout 1947 
74. Egalité , 15 Aout 1947. 
75. Egalité, 08 Aout 1947. 
76. Egalité, 01 Aout 1947. 
77. Algérie libre, 15 Mai 1950. 
78. Egalité, 01 Mai 1947. 
79. Egalité, 12 Septembre 1947. 
80. Voix Indigène, journal d’union franco-musulmane, directeur: Rabeh Zenati,  03 Mars 1947. 

 .1444ماي  31الوطن، جريدة نصف شهرية، لسان حال حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، المدير السياسي فرحات عباس،  .01
82. Egalité, 16 Aout 1946.  

سبوعية ل ،المغرب العربي .03
 
ماي  12المدير المسير: السعيد الزاهري، االنتصار للحريات الديمقراطية،  حركة-الجزائري حزب الشعب جريدة ا

1444. 
التحرير: محمد البشير  االمتياز ورئيسالبصائر، ملك جمعية العلماء المسلمين ولسان حالها، شعارها العروبة واإلسالم، صاحب  .04
 .1422ماي  12اإلبراهيمي، 

85. El-maghrib El-Arabi, supplément français, organe du PPA-MTLD, directeur gérant : Saïd Zahiri, 29 Avril 1949. 
 .1442ماي  12البصائر،  .02

87. Egalité, 06 Mai 1949. 
عيـنهم فـي يـوم واحـد علـى بشـائر تـدق بالنصـر وعلـى عشـائر 1440ماي  31استدرج الشيخ في مقال مطول نشرته البصائر في  .00

 
: "فقد فتح النـاس ا

ت فـي العـال
 
ن  الـدماء رقـا

 
خبـار تـؤذن بـا

 
خرى للتدمير، وعلـى ا

 
ذانهم على مدافع التبشير )بالنصر( وا

 
خـرى م من " المنتصرين" تساق للنحر، وفتحوا ا

 
 كلـه، وا

ن   إن الدماءتقول 
 
ريقت في جزء صغير من العالم، وبا

 
ت صـباح اليـوم بـالجزائر. فيمـا بـين خطـرة البـرق بـين الغـرب ا

 
مس ببرلين، وبـدا

 
الحرب انتهت مساء ا

لوف من القتلى العزل الضعفاء، وإحراق قـرى وتـدمير مسـاكن واسـتباحة حرمـات ونهـ
 
يام عن ا

 
علنت حرب من طرف واحد وانجلت في بضعة ا

 
ب والشرق، ا

موال، وما تبع ذلك من تغريم وسجن واعتقال، ذ
 
ـمة التـي ال تمحـى .يوم!يا  ...؛ماي 0لكم هو يوم ا تنسـى، فكـن مـن  والـذكرى التـي...... لـك فـي نفوسـنا الس 

نت يوم 
 
ية سنة شئت، فا

 
ن نـدون تاريخـك فـي الطـروس لـئال يمسـحه  0ا

 
ن نحيــي ذكراك، وكـل مـا علينـا مـن واجـب ا

 
ماي وكـفى، وكل ما لك علينا من دين ا

 .النسيان من النفوس
89. Egalité, 09 Mai 1947. 
90. Egalité, 30 Octobre 1947.


