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، فلذ كخب كفاح أولى ألاظخار محمىد دمحم طه  
ً
 خاصا

ً
الشعب الجضائشي اهخماما

 إلاعيرة كفاحه الباظل مىز خمعيىاث اللشن اإلااض ي. فعىذما جمكً 
ً
عىه وظل مخابعا

اعالن حكىمخه في و ظخعماس الفشو، ي، لا  الباظلت ضذالشعب الجضائشي أثىاء ملاومخه 

في ملال ك ، حياه ألاظخار محمىد ووصفه بـ "الشعب الصادق". جاء رل1551اإلاىفى عام 

خ أهباء السىدانبصحيفت  هشش و . لم ًكً رلك اإلالال هى )مشفم( 1551أكخىبش  4، بخاٍس

 عذدوبعذه  ىحيذ، فلذ كخب ألاظخار محمىد كبل رلكال
ً
  اإلالاالث مً ا

ً
لشعب با مىىها

بعىىان: "هظشاث في صحفي ساجب  ملالالجضائشي. فلذ دسج ألاظخار محمىد على وشش 

أحي  ،والخاسجيت"العياظت الذاخليت  جحذ عىىان: "جطىساث في اإلايذان  في أحيان أخشي ٍو

العياس ي الذاخلي والخاسجي"، هزا إلى جاهب ملاالث أخشي وعمىد ثابذ في فتراث مخخلفت، 

عىىان: "كضيت اليىم" ثم أصبح لفترة كصيرة بعىىان "كلمت حم". كان ألاظخار بجاء 

دىاول في  وما ًذوس اسجيت في العياظت الخسأًه محمىد عشض في هظشاجه  دول العالم، ٍو

 الكثير مً اللضاًا ؤلاكليميت والذوليت. 
 

ت  الشعبيت بمىاظبت الثىسةو   محمىد دمحم  آلان، هجذد جحيت ألاظخار اإلاىذلعتالجضائٍش

 يشش طشفطه للشعب الجضائشي، وه
ً
 ٌعير  ا

ً
. اظخطاع الشعب 1551مً ما كخبه عام  ا

ض بىجفليلت  11لاثىين ًىم الجضائشي معاء  ماسط الجاسي، أن ًىتزع مً الشئيغ عبذالعٍض

 بالتراجع عً بعض اللشاساث العابلت، مع الىعذ بئجشاءاث 
ً
جصب في مصلحت أخشي إعالها

معاس اإلاعخلبل العياس ي للبالد. فلذ أعلً بىجفليلت في خطاب مكخىب للشعب الجضائشي 

 هخخاباث الشئاظيت التي كان ملشس الترشح للعهذة الخامعت، وأن لا في جخليه عً سغبخه 
ً
 ا

ظخؤجل إلى ما بعذ اوعلاد هذوة وطىيت معخللت جحذ إششاف لجىت اهخخابيت كيامها، 

وطىيت معخللت، كما حعّهذ بدعليم مهامه للشئيغ الزي ظيخخاسه الشعب. وأجشي بىجفليلت 

 ألحمذ 
ً
 للىصساء خلفا

ً
بعض الخعذًالث؛ عين بمىجبها وصٍش الذاخليت هىس الذًً بذوي سئيعا
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حيى. وعلى الشغم مً رلك، ف اعخبر البعض أن ما و ، الشعبيت مخىاصلتلذ ظلذ الثىسة أٍو

جم ال ًشقى إلى أشىاق وطمىحاث الشعب الجضائشي الزي خشج ًطالب بالخغيير الفعلي ال 

 الخغيير الشكلي. 

املجش ومىكف  معألتففي ملال لألظخار محمىد دمحم طه جىاول فيه هيئت ألامم، والجضائش، و 

: الشوط، والشعب العىداوي وظاظخه
ً
 ، كخب عً الجضائش، كائال

. فقد وصل املسخلت ألاخحرة من مساخل كفاخه خُا هللا شعب الجزائس وبُاه الجزائس:"

الباسل ولقد كان إعالن خكىمته في املىفى بمثابت جدزج لهرا الكفاح الباسل الري ظل 

 ًلىذ بأطساف ألازض زغم دقت هظامه وقىة بأسه
ً
 مبعثرا

ً
دا  .طٍس

ت وستتلىها أخس وسِشد كل أولئك ولقد اعترفت خكىم اث كثر بهره الحكىمت الجزائٍس

د من حجتها في الجمعُت  دة من وطنها وأزضها وسٍُؤ عضد هره الحكىمت الطٍس

العمىمُت خُث ستىظس مشكلت الجزائس في ألاًام املقبلت القالئل وستضطس فسوسا في 

خل ملشكلت هرا  آخس املكان إلى التفاوض مع هره الحكىمت الجدًدة للىصىل إلى

افىا بهره الحكىمت واحب إعادتها إلى   اعتر
ً
الشعب الصادق... وسُلقي علُىا حمُعا

أزضها وشعبها مىفىزة مظفسة وسجري أن ذلك مدقق الىقىع إن شاء هللا وسىعىد إلُه 

 ".بش يء من التفصُل فُما ًقبل من خدًث

 آخش، جىاو 
ً
ل فيه مىضىع الششق وبعذ اظبىعين وشش ألاظخار محمىد دمحم طه ملاال

طاهيين،  كا، وجاًىان، وصعماء العمال البًر ألاكص ى، والصين، وجضس كيمىي، وماحعى، وأمٍش

والحاجت لالجحاداث الفذساليت لجميع مىاطم العىدان، كما حعشض للجضائش، فكخب عنها، 

:
ً
 كائال

لم جكن الجزائس: لقد حاءث خكىمت الجزائس املؤقتت في املىفى في الىقت املىاسب إن "

 في خططه الغسبُت ٌعاوهه 
ً
 ولكن الججرال دًجىل ال ًزال ماضُا

ً
قد جأخسث عىه قلُال

 في فسوسا 
ً
حن وما أزي إال أن مداوالجه لدمج الجزائس نهائُا بعض املىالحن من الجزائٍس

ع ولقد حاء اعتراف الدول التي اعترفت بالجزائس   -وهدن منها  -ستبىء بالفشل الرَز

د من القىي  حن صُغت زسمُت وأعطته  بمٍز لهره الحكىمت التي أكسبت كفاح الجزائٍس

حن ان   من املشسوعُت والتىظُم حعل من املِسىز على العاطفحن على الجزائٍس
ً
هىعا

 صادقا
ً
 ".ًتعاملىا في البُع والشساء مع هره الحكىمت التي جمثلهم جمثُال
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