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  كلماتت  البدد  منهھا  في  االذذكررىى  االعشرريینن  

  إلغتيیالل  االشهھيیدد  :  عبدد  االحقق  بنن  حمووددةة  

  ااألميینن  االعامم  لإلتحادد  االعامم  للعمالل  االجززاائرريیيینن

  
يیمرر  االررجالل  في  هھھھذذهه  االحيیاةة  إإلى  االعالمم  ااآلخرر  ٬،  سنة  هللا  في  خلقهھ  ٬،  لكنن  صنفف  منهھمم  يیخلددوونن  

كانوواا  يیتميیززوونن  عنن  غيیررهھھھمم  بصفاتت  قلما  في  االذذااكررةة  االشعبيیة  وو  االووططنيیة  ٬،  ال  لشيء  سووىى  أأنهھمم  
  نجددهھھھا  في  غيیررهھھھمم.

فيیحظظوونن  بإعجابب  وو  ااحترراامم  وو  حبب  االناسس  ٬،  وو  تبقى  االذذااكررةة  االجماعيیة  تحتفظظ  بهھمم  على  مرر  
  ااأليیامم  وو  االسنيینن  بشيء  منن  ااإلكبارر  وو  ااإلجاللل  .

  وو  منن  االصفاتت  االتي  تررفع  منن  شأنن  االررجالل  :

ددوونن  هھھھووااددةة  ال  يیخشوونن  في  االشجاعة  وو  االجررأأةة  في  نصررةة  االحقق  ٬،  وو  االددفاعع  عنهھا  ب  -
	.  ذذلكك  لوومة  الئمم  وو  ال  سططووةة  جائرر  

"االحقررةة  "  وو  وو    االووقووفف  إإلى  جانبب  االمستضعفيینن  ٬،  وو  مناهھھھضة  كلل  أأشكالل  االظظلمم  -
	مناصررةة  االحقق  وو  االعددلل  .  

	االتضحيیة  في  سبيیلهھ  وو  ااالستماتة  في  حمايیتهھ  وو  االددفاعع  عنهھ  .  حبب  االووططنن  وو  -  
  

ذذكررىى  ااإلغتيیالل  االجبانن  وو  غيیررهھھھا  تستووقفنا  ٬،  وو  تتجلى  أأمامم  أأعيیننا  كلما  مررتت  االصفاتت  هھھھذذهه  
أأمامم  دداارر  االشعبب  بساحة  أأوولل  ٬،للشهھيیدد  :  عبدد  االحقق  بنن  حمووددةة  ٬،  ااألميینن  االعامم  لإلتحادد  عع  عع  جج  

  1997جانفي    28مايي  ٬،  يیوومم  
وو  كانن  يیحملهھ    لهھذذاا  االررجلل  ٬،  أأقلل  مايیقالل  عنهھ  أأنهھ  ااستهھددفف  االمشررووعع  االذذيياالغاددرر  إإنن  ااإلغتيیالل  
  يیستميیتت  في  االكفاحح  منن  أأجلل  تحقيیقهھ  .وو    يیحلمم  بهھ  االفقيیدد٬،

هھھھذذاا  االمشررووعع  االذذيي  أأصبح  يیررعبب  االكثيیرر  منن  االقووىى  االظظالميیة  ٬،وو  قووىى  االشرر  وو  االفسادد  االتي  
  تهھددفف  إإلى  جرر  االبالدد  وو  االعبادد  إإلى  االددمارر  .

  إإنن  االشهھيیدد  عبدد  االحقق  بنن  حمووددةة  لمم  يیكنن  يیملكك  جيیووشا  وو  ال  أأسلحة  ٬،وو  ال  ميیليیشيیاتت  يیقاتلل  بهھا  في
  االميیدداانن  .

وو  االخططابب  االمقنع  وو  االحجة  االبليیغة  االتي  أأصبحتت  تهھدددد    االصاددقة٬،وو  إإنما  كانن  يیملكك  قووةة  االكلمة  
  االعمقق.كلل  االمشارريیع  االفاسددةة  وو  االقاتلة  االتي  كانتت  تهھددفف  ضرربب  االجززاائرر  في  
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ززاائرريیيینن  في  ظظررووفف  كانتت  لقدد  ااستلمم  عبدد  االحقق  بنن  حمووددةة  قيیاددةة  ااإلتحادد  االعامم  للعمالل  االج
  خططيیررةة  وو  متعددددةة  ااألووجهھ  وو  االجوواانبب  .  بأززمةاالجززاائرر  تمرر  
	أأززمة  ااقتصادديیة  وو  ماليیة  خانقة  .  -  
	إإررهھھھابيیة  حاددةة.وو  أأززمة  أأمنيیة    -  
	االخاررجيیة.تكالبب  وو  أأططماعع  أأصحابب  االمصالح  االددااخليیة  وو    -  
٬،  وو  في  غمررةة  االررعبب  وو  ظظلل  هھھھذذاا  االووضع  االمترردديي  جدداا٬،  وو  في  خضمم  هھھھذذاا  االجوو  االمشحووننفي  
حادد  عع  عع  جج  ٬،  قيیاددةة  سفيینة  منظظمة  ااإلتررهھھھابب  وو  حلفاؤؤهه٬،  ااستلمم  بنن  حمووددةة  ااإل  مارر  االذذيي  ززررعهھاالدد

  .وو  ترروويي  وو  شجاعة  فائقة    فقاددهھھھا  بحكمة  وو  بصيیررةة٬،
فجعلل  ااإلتحادد  قووةة  متماسكة  ووااقفة  بالمررصادد  لكلل  قووىى  االشرر  وو  االددمارر  ٬،  منن  أأجلل  أأنن  يیبقى  هھھھذذاا  

لقووىى  االخاررجيیة  االووططنن  ووااقفا  صامدداا  لمم  تززعززعهھ  ضررباتت  ااإلررهھھھابب  ااألعمى  وو  ال  تحالفاتت  اا
  االتي  كانن  االبعضض  منهھا  يیحيیكك  االددسائسس  إليیقاعع  االجززاائرر  فيیما  ال  يیحمدد  عقباهه  .
  االووططنن.وو  ااستططاعع  بحكمتهھ  وو  حنكتهھ  أأنن  يیحفظظ  االتووااززنن  بيینن  مصالح  االعمالل  وو  مصالح  

وو  هھھھذذهه  االصفة  وو  هھھھذذهه  االقددررةة  قلما  نجددهھھھا  في  غيیرر  هھھھذذاا  االررجلل  ٬،  فهھوو  لمم  يینساقق  ووررااء  االشعبوويیة  
صيیرر  االمخيیفف  وو  االمررعبب  االذذيي  يیستهھددفف  ا  قووىى  أأخررىى  غيیرر  مباليیة  بالماالتي  كانتت  تتغذذىى  منهھ
  االووططنن  في  االعمقق  .

  وو  لمم  يیفررطط  في  االمصالح  االمشررووعة  للعمالل  ٬،  االذذيي  كانن  يیدداافع  عنهھا  بإستماتة  .
وو  لكنهھ  في  نفسس  االووقتت  لمم  يیكنن  يیماررسس  ااإلنتهھاززيیة  وو  االمززاايیددااتت  االفئوويیة  وو  االشعبوويیة  االضيیقة  

  وو  ااألمة  .  على  حسابب  االمصالح  االعليیا  للووططنن
كانن  يیصاررحح  االعمالل  بأووضاعع  االووططنن  ٬،مما  جعلل  هھھھذذهه  االفئاتت  تتفهھمم  أأووضاعع  االبالدد  بعيیدداا  عنن  

  االمززاايیددااتت  االقاتلة  وو  االمددمررةة  للووططنن  .
  إإنن  منهھجهھ  في  االنضالل  االنقابي  ٬،  كانن  منهھجا  مسؤؤووال.

ظظ  االتووااززنن  بيینن  مصالح  االعمالل  وو  االشعبب  وو  االذذيي  يیحف  إإنن  االنضالل  االنقابي  االحقيیقي  هھھھووكانن  يیقوولل  
  صالح  االووططنن  .م

  كانن  يیشبهھ  االنجاحح  في  ذذلكك  ببررااعة  االالعبب  االبهھلووااني  االقدديیرر  االذذيي  يیسيیرر  بكلل  بررااعة  فووقق  االحبلل
٬،  ال  جهھة  االمززاايیددااتت  وو  االمططالبب  االتعجيیززيیة  منن  االجهھاتت  جهھة    ددوونن  أأنن  يیفقدد  االتووااززنن  فيیسقطط  في

  وولة.االمقباالتي  تفووقق  قددررااتت  االووططنن  وو  االمؤؤسسة  ددوونن  االتفرريیطط  في  مصالح  االعمالل  االمعقوولة  وو  
  .ووتططلعاتهھممووال  يیسقطط  في  االجهھة  ااألخررىى  فيیصبح  يیتاجرر  بمصالح  االعمالل  

وولهھ  ٬،  وو  ٬،فالتفوواا  حاالنقابيیة  ررااحتهھ  وو  منهھجهھ  في  قيیاددةة  االحرركة  قبلل  االعمالل  وو  االنقابيیوونن  صتلقدد  
أأصبح  ااإلتحادد  قووةة  كبيیررةة  وورركيیززةة  أأساسيیة  لددعمم  االووططنن  وو  حمايیتهھ  منن  ااالنهھيیارر  أأمامم  ضررباتت  

  ااإلررهھھھابب  ااألعمى  .
  في  تلكك  االفتررةة  ااختفتت  كثيیرر  منن  االقووىى  االمسانددةة  للووططنن٬،  وو  اانهھاررتت  كثيیرر  منن  مؤؤسساتت  االبالدد.
  لكنن  ااإلتحادد  عع  عع  جج  بقي  صامدداا  وو  شامخا  يیدداافع  وويیناضلل  بقووةة  على  مصالح  االعمالل  وو  االبالدد  .
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قددهھھھا  منن  حيینن  إإلى  آآخرر  ٬،  قامتت  إإحددىى  االصحفيیاتت  ٬،وو  يیع  في  إإحددىى  االنددووااتت  االصحفيیة  االتي  كانن
  ؤؤاالل  االتالي  قائلة  :ططررحتت  عليیهھ  االس

  االسيیدد  عبدد  االحقق  بنن  حمووددةة  :
لماذذاا  اانهھارر  تقرريیبا  كلل  شيء  في  االجززاائرر  في  ظظلل  هھھھذذهه  ااألووضاعع  االمأساوويیة  االتي  يیمرر  بهھا  

وولمم  يیتززعززعع  بلل  ااززدداادد  قووةة  وو  صالبة  أأمامم  االووططنن٬،  لكنن  ااإلتحادد  عع  عع  جج  بقي  ووااقفا  صامدداا  
  االتحدديیاتت  االتي  تووااجهھ  االبالدد  .  ما  هھھھوو  االسرر  في  ذذلكك  ؟

  :  ا  باختصارر  شدديیددفأجابهھ
  االسرر  في  ذذلكك  أأنن  ااإلتحادد  عع  عع  جج  لمم  يیكنن  يیكذذبب  على  االعمالل  .

ة  تحادد  ثقوو  يیعني  بهھذذهه  ااإلجابة  االووجيیززةة  االمعبررةة  ٬،  أأنهھ  كانن  صرريیحا  مع  االعمالل  لذذلكك  كسبب  ااإل
  ااززدداادد  قووةة  وو  تماسكا  .  االعمالل  وو  االنقابيیيینن  بلل
االشرر  للجززاائرر  كلل  جهھووددهه  لررصص  صفووفف  االعمالل  في  ووجهھ  كلل  منن  يیرريیدد    لقدد  كررسس  االمررحوومم

ددااخليیا  وو  خاررجيیا  ٬،  إإلى  جانبب  االجيیشش  االووططني  االشعبي  وو  كلل  أأسالكك  ااألمنن  االووططني  ٬،  وو  كلل  
ة  حفاظظ  على  االجززاائرر  ووااقفووىى  االحيیة  االمخلصة  في  هھھھذذاا  االبلدد  االتي  كانتت  بالمررصادد  منن  أأجلل  االاالق

  تستططع  ززعززعتهھا  قووىى  االشرر  وو  االفسادد  وو  ااإلررهھھھابب  .٬،  ال  صامددةة  
وو  لمم  يیتخاذذلل  يیووما    يیهھاددنن٬،  مم٬،  وولااألماميیة  في  االكفاحح  وو  االنضاللاالصفووفف  االمررحوومم  لقدد  تصددرر  

  للعمالل.وو  االمصالح  االمشررووعة    االووططنن٬،في  االددفاعع  عنن  
ذذلكك  تمم  بططابع  منن  االحكمة  وو  االتبصرر٬،وو  االجررأأةة  وو  االشجاعة٬،  وو  االذذكاء  ووبعدد  االنظظرر٬،  ووهھھھي  كلل  

  االصفاتت  االتي  كانتت  عنوواانن  حيیاتهھ  وو  مساررهه  االفكرريي  وو  االنضالي  .
هھھھا  جعلتت  هھھھذذاا  االررجلل  مووضع  إإعجابب  وو  إإكبارر  منن  االعمالل  وو  االنقابيیيینن  وو  هھھھذذهه  االصفاتت  وو  غيیرر
  كلل  االفئاتت  االشعبيیة.

وو  في  االجهھة  االمقابلة  أأثاررتت  مووااقفهھ  االصاررمة  وو  االصلبة  ضغيینة  وو  حقدد  االفاسدديینن  ٬،  وو  االذذيینن  
  كانوواا  يیرريیددوونن  جرر  االبالدد  إإلى  االخرراابب  وو  االددمارر  .

عمالل  وو  االشعبب  ٬،  وو  ستبقى  ااستشهھدد  عبدد  االحقق  بنن  حمووددةة  وو  بقيیتت  صووررتهھ  ناصعة  عندد  اال
  ررااسخة  في  االذذااكررةة  االجماعيیة  للشعبب  وو  االعمالل  على  مرر  ااألجيیالل  .

  بب  االصدديیقيینن  وو  االشهھددااء  وواالصالحيینن.يیا  عبدد  االحقق٬،  وو  أأسكنكك  جناتت  االخلدد  إإلى  جان  ررحمكك  هللا
  يینيیرر  ططرريیقق  االنضالل  وو  االكفاححمضيیئا  ووجعلل  هللا  مسارركك  االنضالي  االمستميیتت  ررمززاا  وو  نبررااسا  

	  حمايیة  االووططنن  منن  قووىى  االشرر  وو  االفسادد  االتي  تترربصص  بهھ  وو  تستهھددفهھ.  االمتووااصلل  منن  أأجلل  
      بب.مم
  


