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مدخل:
شكلت مسألة الالجئني طوال فرتة الثورة التحريرية أحد
الفصول األكثر مأساوية ،حيث أفرزت ظروف احلرب الشرسة يف
اجلزائر ،أوضاعا وتقلبات اجتماعية داخلية يف غاية اخلطورة
والتعقيد ،فمنذ الساعات األوىل من اندالع الثورة وتصاعد وترية
العمل املسلح ،جلأت سلطات اإلدارة االستعمارية إىل تبين سياسية
املسؤولية اجلماعية ضد اجلزائريني ،يف حماوالت يائسة لعزل
الثورة عن الشعب ،وتفننت مصاحلها املاضادة حلرب العصااات يف
ااتكار أحدث الطرق والوسائل الناجعة الستعادة األمن واحليلولة
دون انتشار عدوى "التمرد" عرب كامل الرتاب الوطين.
وقد انعكس هذا الوضع املرتدي اصورة مباشرة على
املناطق احلدودية الشرقية التى عرفت سيوال من الالجئني الفارين
من اإلاادة ،واألسر يف مراكز التجميع واحملتشدات،األمر الذي
أدى إىل اروز مأساة الالجئني اجلزائريني يف تاريخ الثورة التحريرية
حيث شكلت عبئا أثقل كاهل قيادة الثورة التحريرية ويف هذا
اإلطار سنحاول يف هذه الدراسة اإلجااة على مجلة من التساؤالت
على شاكلة كيف ارزت مأساة الالجئني يف تـــاريخ الثورة
التحريرية ؟ وكيف كانت وضعيتهم االجتماعية والصحية؟ وماهو
موقف قيادة الثورة من هذه الوضعية املأساوية؟
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اإلسرتاجتية االستعمارية يف مواجهة الثورة التحريرية :
مع تطور األوضاع اليت آلت إليها حرب اجلزائر ،قررت السلطات
الفرنسية الشروع يف تطبيق إحدى أشكال سياساتها االستعمارية
اجلهنمية ،فيما يعرف يف األدايات العسكريــــة "ااملنــــاطق
)(1

احملرمة

) ،" (Zones interditesحيث جلأت (إىل تفريغ مناطق

اكاملها من سكانها نهائيا ومنعهم من اإلقامة فيها واإللقاء اهم يف
السجون واحملتشدات ومراكز التجميع اعد مصادرة وحرق
ممتلكاتهم وتعريض ما اقي منها للقصف املدفعي واجلوي لئال
يستخدمه اجملاهــدون كبنــــــية حتـــــتية ختدم الثورة مـــــاديا
ومعنويا .

)(2

وتطورت هذه السياسة اشكل عملي وجدي يف شهر
ماي سنة ،1957حيث مشلت معظم مناطق األوراس يف الوالية
األوىل ،وكذلك الشمال القسنطيين ،وجبال الونشريس يف الوالية
الرااعة إضافة إىل املناطق احلدودية الشرقية ،والغراية ،ومع قدوم
قوات اجلنرال شال( ،)3تاضاعفت املناطق احملرمة واتسعت
مساحاتها اعشرات املرات عن السنوات السااقة للثورة التحريرية

((4

وعن هذه السياسة يوضح اجلنرال موريس شال"لقد صدمت
خالل زياراتي للنواحي يف اجلزائر مبا يسمى ،املناطق احملرمة ،هي
حمرمة على من ؟ ليس على جيش التحرير الوطين ،على أية حال
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لقد استوحيت خمططي ،من هذه املناطق االذات ألنها منطلق الثوار
إىل السهول ،اهدف نصب كمائنهم ،ولذا جيب اقاؤنا واستقرارنا
فيها ،وهو اقاء يتطلب وجود جيش كبري«

((5

ودون االستطراد يف هذا املوضوع فإنه جيب اإلشارة إىل أن
املناطق الشرقية مل تستثن من املخطط اجلهنمي العام الذي جلأت
إليه اإلدارة االستعمارية ،نظرا للدور الفعال الذي أصبحت تقوم اه
يف مزاوجتها اني عملييت الدعم اللوجيستيكي والنشاط العسكري
على امتداد احلدود الشرقية ،حبكم موقعها اإلسرتاتيجي
خصوصا مع مطلع سنة  ،1957حيث ازدادت حدة النشاط
العسكري ،عرب اخلطوط املكهراة أثناء معارك العبور وعمليات
االخرتاق واهلجومات املكثفة على مراكز العدو ،املتواجدة عرب
تراب القاعدة الشرقية.
لقد ركزت اإلدارة االستعمارية كل جهودها مع مطلع سنة
 ،1958خلنق الثورة ،اقطع خطوط اإلمداد العسكري ،حيث
جلأت قوات اجليش الفرنسي املرااطة يف مراكزها العسكرية إىل
التحرش ضد احلدود التونسية ادعوى ممارسة "حق التتبع" لعناصر
جيش التحرير الوطين يف األراضي التونسية(.)6ومع املستجدات
اجلديدة اليت فرضتها تداعيات املوقف الوحدوي من القاضية الراهنة
خصوصا ،اعد استقالل كل من تونس واملغرب اللتني مل ختفيا
تعاطفهما مع الشعب اجلزائري يف شرعية مطالبه السياسية
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العادلة ،جلأ ضباط أركان اجليش الفرنسي يف اجلزائر إىل
التنديد والتوعد والتهديد»،هذا ال حيتمل كيف نستطيع ضرب
املتمردين ،إذا كانوا ينسحبون اعد كل عملية إىل األراضي
التونسية أو املغراية ؟ جيب علينا أن نتتبعهم ،علينا احتالل تونس
واملغرب ،عندها تتوقف احلرب االتأكيد يف اجلزائر «  ،وراح
اجلنرال ماسو ،يهدد ااالنتقال إىل تونس لينام منتعال حذاءه يف
سرير اورقيبة

() 7

.وجتسدت أوىل تلك اخلطوات يف هذا االجتاه يف

العملية اليت قام اها سالح اجلو الفرنسي يوم

8

فيفري ،1958

اقصف قرية ساقية سيدي يوسف التونسية علـــى احلـــدود
الـــجزائرية.

)(8

اعد حماوالت فاشلة قامت اها سلطات العدو لوضع قوات
دولية على املنطقة احلدودية اني تونس واجلزائر ،وظهور اوادر فشل
اخلط املكهرب (خط موريس) منذ الوهلة األوىل لوضع ملساته
األخرية للحد من نشاط الثوار ،جلأت إىل خطة ال تقل خطورتها عن
سااقاتها يف إطار اسرتاتيجية شاملة للقاضاء على الثورة اشتى
الطرق ،والوسائل اليت من شانها أن حتقق حلم دعاة اجلزائر
الفرنسية.
وعلى غرار ما درجت عليه السياسة االستعمارية منذ

1830

يف اجلزائر عمدت اإلدارة الفرنسية يف حماولة منافية لكل القيم
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اإلنسانية إىل ارتكاب جرمية أكثر اشاعة ،شهدتها مدن وقرى
القاعدة الشرقية سنة  ،1958إذ جلأت إىل عملية ترحيل وإخالء
سكان املناطق الواقعة اني خط موريس ،واحلدود التونسية شرقا
ومن البحر إىل مشارف الصحراء جنواا متهيدا جلعلها منطقة
()9

حمرمة

واناء على اقرتاح من طرف وزير الدفاع الفرنسي شااان
داملاس )

Delmas

 -(Chabanيف شهر جانفي سنة

اجمللس الوزاري الفرنسي يوم

19

فيفري

1958

1958

وافق

على إجياد منطقة

حمرمة جديدة ( ،)10ومل ختفي السلطات الفرنسية هذه املرة عزمها
على إاادة كل شيء ،وقد الغ طول هذه املنطقة "حوالي أراع مائة
كلم ويرتاوح عرضها من ثالثني إىل مخسني كلم وتبلغ مساحاتها
حوالي عشرة آالف كلم ،²وهو ما يعادل مساحة ثالث مقاطعات
فرنسية متوسطة ،وميكن حتديد هذه املنطقة اليت تتألف من
ماضيق طويل ميتد من ااب البحر إىل مشارف الصحراء جنواا وحيده
غراا

سكة

احلديد

أما من الشرق احلدود التونسية

اليت

تراط

عنااة

اتبسة،

((11

وقد مشلت املنطقة احملرمة اجلديدة اليت استحدثتها
سلطات العدو ،عموم الفاضاء اجلغرايف لرتاب القاعدة الشرقية اليت
ضمت مدنا ذات نسبة هامة من األورواني ،مما دفع ااإلدارة
الفرنسية إىل تسييج تلك املدن ااألسالك الشائكة لئال تكون
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هدفا لقناال الطائرات ،وذلك اعد عملية جتميع كل السكان
األوروايني املتفرقني يف خمتلف الاضيعات ،والقرى والبعض القليل
من اجلزائريني يف تلك املراكز ،متهيدا ملرحلة اإلاادة اجلماعية
ألغلبية السكان اجلزائريني ،وممتلكاتهم على هذه املساحة اليت
(.(12

تعادل مساحة أراعة عماالت فرنسية

واهذه اإلجراءات التمهيدية شهدت السياسة االستعمارية
طورا جديدا من أطوار حرب اإلاادة الشاملة ،حيث أصبحت معظم
نواحي القاعدة الشرقية مهددة ااإلاادة يف "املنطقة احملرمة" ،إذ
تشري األعداد اليت جاءت يف اإلحصائيات الفرنسية الرمسية لسنة
 1954إىل أن جمموع سكان تلك النواحي املهددة يقدر اـ
()13

نسمة من اجلزائريني

344981

يتوزعون على عدة نواحي وأقسام على

امتداد املنطقــــة احملرمـــة مــن الشمال حنو اجلنوب على الرتاب
الوطين مبحاذاة احلدود التونسية .

)(14

لقد شرعت سلطات االحتالل يف تنفيذ اخلطة اليت اقرتحها
شااان داملاس

Chaban delmas

– على اجمللس الوزاري الفرنسي مع

أواخر نفس الشهر ،وأعلنت عن جالء سكان املنطقة احملرمة
اجلديدة الذي الغ عددهم حسب إحصائياتها حوالي  70ألف نسمة،
غري أن العدد احلقيقي جملموع سكان هذه املنطقة يفـــــوق  300ألف
اســـــــتنادا إىل إحصائياتها الرســـــمية لـــــــسنة
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شااان داملاس يف نفس اإلطار اأنه جيب ترحيل السكان يف ظرف ال
يتعدى مثانية أيام ،األمر الذي خيفي يف طياته عزم السلطات
الفرنسية على إاادة أكثر من
()16

املنطقة

200

ألف جزائري من سكان هذه

إفرازات السياسة االستعمارية وأثارها على الوضع

االجتماعي يف اجلبهة الشرقية:
ويف مشهد تراجيدي مت إجالء سكان املنطقة احملرمة وسط
اإلرهاب والتعذيب والتنكيل ،يف خط ميتد من عنااة إىل نقرين
جتاه القرية التونسية "متغزت" ،عندما تلقت القوات الفرنسية
املرااطة يف هذه املنطقة من الرتاب الوطين أوامر اسحق كل
مظاهر احلياة البشرية( ،)17األمر الذي يثبت اعمق على أن اإلرهاب
الفرنسي ضد السكان هو جزء ال يتجزأ من السياسة الفرنسية يف
إطارها العام وميارس اوعي واتخطيط مسبق وأن التدمري املنظم
للقرى اليت اشتبه على أنها ساعدت الثوار ،وإفناء سكانها هما
العمود الفقري لإلرهاب الفرنسي الذي يكلف عددا أكرب من
()18

.

الاضحايا

إن سياسة املسؤولية اجلماعية اليت تبنتها اإلدارة الفرنسية،
وحتى الربجمة نفسها يف التوجه العام للمشروع االستعماري ،وظفت
يف عمليات ثأرية ،واكل "رمسية" تَعترب السلطات االستعمارية أن
كل قتيل أو قتلى ،من جيش العدو الذين يسقطون أثناء العمليات
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العسكرية ،أمام الثوار ،جيب أن يدفع مثنه مئات السكان
املدنيني من اجلزائريني

()19

ومما زاد الوضع خطورة ،اشتداد سياسة القمع مع مطلع
سنة  1959على إثر الشروع يف تطبيق خمطط شال اجلهنمي ،حيث
أصبحت املنطقة الواقعة اني فكي شال وموريس()20مهددة أكثر
من أي وقت ماضى ااإلاادة اعد تصاعد عمليات القصف العشوائي
للقرى وترحيل السكان ،وجتميعهم يف احملتشدات اليت ارتفع
عددها اارتفاع املرحلني من السكان اجلزائريني()21يف القاعدة
الشرقية ،األمر الذي كان يف نظر سلطات العدو إجراء ضروري
من أجل التهدئة.
ومل تكن هذه احملتشدات ()22اليت كانت تفتقر إىل أاسط
شروط الصحة سوى وسيلة من وسائل اإلاادة البطيئة ،ملا يالقيه
السكان يوميا من معاناة ،اجلوع ،والفقر ،واجلهل ،واملرض،
والتعذيب.
*أوضاع الالجئني اجلزائريني على األراضي التونسية:
وأمام إقدام السلطات الفرنسية على عملها الالإنساني،
اقصف القرى وتدمري املنازل ،وحرق احملاصيل الزراعية للفالحني،
اضطر سكان القاعدة الشرقية ،خاصة منهم الشيوخ ،والنساء،
واألطفال ،إىل النزوح حنو احلدود اجلزائرية التونسية مبوافقة
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جيش التحرير الوطين للتخفيف من آثار سياسة التجويع اليت جلأت
إليها سلطات العدو()23وحول هذه األوضاع يذكر اجملاهد عليات
متهين ()24أنه نتيجة القمع االستعماري فر السكان من املنطقة
احملرمة إىل الشريط احلدودي على األراضي التونسية أين مت
()25

استقرارهم هناك

األمر الذي طرح مشكال من أكرب املشاكل

االجتماعية ،عندما تعلق األمر مبأساة الالجئني إىل كل من
تونس ،واملغرب ،ومل تكن قاضية الالجئني اجلزائريني الذين
تدفقت مجوعهم صوب الدولتني الشقيقتني ،سوى حلقة جديد من
مسلسل املعاناة اليت أثقلت كاهل الثورة التحريرية ،اعد أن الغ
األمر غاية من اخلطورة اتزايد أعدادهم()26نتيجة النعكاسات
سياسة القمع والتجويع وعمليات اإلاادة على الوضع االجتماعي
الذي عرف تقلبات خطرية ،خصوصا اعد الشروع يف تطبيق خمطط
شال اجلهنمي مع مطلع سنة . 1959

)(27

إن ذلك الوضع املرتدي ،انعكس اصورة مباشرة على
املناطق احلدودية الشرقية التى عرفت سيوال من الالجئني الفارين
من االاادة ،واألسر يف مراكز التجميع واحملتشدات ،حيث مل
يكن وليدا لسنة

1959

 ،ال كان يف واقع األمر قد عرف

إرهاصات مأساة الالجئني األوىل منذ سنة

1956

 ،حيث تشري

اإلحصائيات املتوفرة اأن عملية اهلروب حنو احلدود التونسية عرفت
تزايدا مطردا ارتبط اتصاعد العمليات العسكرية منذ سنة
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وقد الغ عددهم ستني ألف يف شهر أكتوار  ،1957ثم قفز عددهم
يف شهر أكتوار
طفرة

1958

كبرية،

إىل سبعني ألف الجئ ،وعرف خريف
يتعلق

فيما

ب150

الذي سريتفع اشكل مذهل ،قدر

اعدد
ألف

()28

1959

الالجئني،
األمر الذي

سيدق ناقوس اخلطر االنسبة لقيادة الثورة من جهة واملنظمات
اإلنسانية الدولية من جهة أخرى

()29

.

وقد توافد العديد من هؤالء الالجئني على وجه اخلصوص
من قرى ودواوير خمتلفة االقاعدة الشرقية ،وذلك ااختالف درجة
تصاعد عمليات القمع واإلاادة من منطقة ألخرى ،وعن ظروف
عملية النزوح اليت مل تكن ختلو من األخطار واملعاناة ،يذكر
اجملاهد حممد حو يف شهادته أن عملية النزوح كانت تتم مبساعدة
كتائب جيش التحرير الوطين ،وهي نفس العملية اليت تتم اها
عملية محاية قوافل السالح ،وذلك من أجل محاية الالجئني من
الوقوع يف قباضة العدو الذي كان يتحرك اصورة مستمرة على
اخلطوط املكهراة .

)(30

وينتهي وصول هؤالء الالجئني يف صورة اائسة ومعاناة رحلة
طويلة إىل احلدود التونسية اجلزائرية ،وعلى مسافة

500

كلم

انتشرت جمموعاتهم ()31يف أقرب املدن والقرى يف األراضي
التونسية ،ومن أهم املخيمات اليت أقاموا فيها نذكر خميمات عني
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الدالية ،وسبيطلة ،والقصرين ،وتالة ،وفريانة ،وجلمة اني
()32

.

القروان

ومل تكن إقامة هؤالء الالجئني على األراضي التونسية
ختلو من املعاناة اسبب الظروف االجتماعية والصحية اليت كانوا
يعيشونها يوميا ،وعندما يزورهم املرء يف خميماتهم جيد معظم
مساكنهم عبارة عن أكواخ تفتقر ألاسط شروط الصحة ،األمر
الذي جعل حالة الالجئني تزداد سوءا يوما اعد يوم ،وخاصة منهم
األطفال ،الذين كان يتلقفهم املوت اسهولة ،نتيجة سوء التغذية
واالفتقار ألاسط شروط احلياة ()33وقد ارتبط تدهور حالة الالجئني
اتزايد أعدادهم حنو احلدود التونسية من سنة إىل أخرى حتى
أصبحت وضعيتهم يف جمملها مزرية للغاية ،كما أشار إىل ذلك
السيد النت

)LINDT

رئيس املفوضية العليا لألمم املتحدة حول

وضعية الالجئني يف أوت  ،1960إىل أن هناك وضع سوء تغذية
خاصة االنسبة لألطفال الذين شكلوا نسبة
الالجئني تليهم النساء انسبة
أغلبهم من املسنني والشيوخ

35

50 %

من جمموع

%ثم الرجال انسبة

الذين

15 %

()34

لقد شكلت مأساة الالجئني عبئا من أكرب األعباء الثقيلة،
واملعقدة اليت أثقلت كاهل الثورة التحريرية ،األمر الذي كان
يفرض على قيادة جبهة التحرير الوطين مهمة التكفل اهم ،حبكم
ذلك االرتباط العاضوي مع الثورة ،رغم اإلمكانيات احملدودة يف ظل
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ظروف احلرب االستعمارية الشرسة اليت عرفتها اجلزائر حتى
االستقالل .
موقف قيادة الثورة التحريرية من قاضية الالجئني:
ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل الدور الكبري الذي
قامت اه القاعدة الشرقية يف امليدان االجتماعي ،إضافة إىل ادوار
أخرى ،ختص مهميت النشاط العسكري ،والدعم اللوجيستيكي،
وقد ارز ذلك الدور اشكل خاص يف التكفل مبجموعات الالجئني
على الرتاب التونسي ،حيث همت قيادة القاعدة الشرقية فور
استفحال الوضع املرتدي اتزايد أعداد الالجئيـــــــــــــن اتشكيل
"سنة

"جلنة الــــــــشؤون االجتمـــــاعية

1957

()35اليت قامت

اإحصاء أعداد الالجئني الوافدين مــــــن الداخل ()36والشروع يف
حتديد ،وتعيني املناطق اليت يتم فيها استقرارهم على الرتاب
التونسي ()37لتسهيل

عملية

توزيع اخليام

واملواد

الغذائية

واملالاس ،حيث يذكر اجملاهد نوار زراد يف هذا السياق ،اأن
متوين الالجئني ،كان يتم وفق نظام دقيق اواسطة فدائيني من
جيش التحرير الوطين خمتصني هلذه العملية ،وأن تقسيم املؤن على
الالجئني يتم أياضا اواسطة اطاقات متوينية ،حبيث تأخذ كل
عائلة نصيبــــــها مبا يتنــــــــاسب مــع عــــــدد أفرادها.
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كما قامت هذه اللجنة اتنظيم احلالة املدنية()39والتكفل
االرعاية الصحية جملموع الالجئني اجلزائريني ،وااخلصوص
األطفال منهم الذين شكلوا نسبة

%

 ،50وهم معرضني يف كل

األحوال ،ورغم كل اجلهود ،إىل اجلوع ،والربد ،واألوائة،
وخصوصا إذا أدركنا تلك الوضعية السيئة للـــدولة املاضيفة

()40

.

واالرغم من ذلك طلبت احلكومة التونسية من اللجنة الدولية
للصليب األمحر الدولي يف شهر جوان  ،1957معاجلة مشكلة
الالجئني على أراضيها ،األمر الذي وسع من مهام اللجنة
االجتماعية ،حيث أصبحت تعمل االتعاون مع الصليب األمحر
الدولي ،الذي قام اتسليم املواد الغذائية واألغطية ،واملالاس
واألدوية إىل احلكومة التونسية ،وأشرفت هذه األخرية على توزيعها
على مجوع الالجئني االتنـــــــسيق مـــــــــع جلــــــنة الشؤون
االجتــــماعية (.)41
وجيب اإلشارة إىل أن دور "جلنة الشؤون االجتماعية" مل
يكن مبعزل عن اجلهود اجلبارة اليت قدمها اهلالل األمحر
اجلزائري ()42يف سبيل إغاثة هؤالء الالجئني يف كل من تونس
واملغرب ،إذ قام اتأسيس املراكز الصحية ،واإلشراف عليها،
وتزويدها مبا حتتاجه ،كما أنشأ مراكز اأريانة يتسع إىل
الجئ على األراضي التونسية

()43
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كما كان له الفاضل االتنسيق مع قيادة القاعدة
الشرقية ،عندما قامت جلنة الشؤون االجتماعية افتح مركز
للتكوين يف امليدان الشبه طيب حتت إشراف اعض األطباء
اجلزائريني من اهلالل األمحر اجلزائري ،وقد خترج من هذا
املركز العديد من املمرضني ،واملمرضات ،مت توزيعهم ملباشرة
مهامهم ضمن الفيالق التااعة جليش التحرير الوطين االقاعدة
الشرقية ،وكذلك على قرى الالجئني اجلزائريني

()44

أما خبصوص أاناء الالجئني عملت قيادة الثورة يف القاعدة
الشرقية على جتنيد جمموعة من اجملاهدين املعطواني لتدريس
األطفال الذين الغوا سن التمدرس ،وأعطت هذه العملية نتائج
إجيااية خصوصا عندما عرفت انتشارا عرب مجيع القرى واملخيمات
()45

اليت حددتها اللجنة سااق

ويف نفس اإلطار قامت القيادة العامة للقاعدة الشرقية
مببادرة من قيادة الثورة يف تونس سنة  ،1958اإرسال عدد كبري
من الشباب اجلزائري من أاناء الالجئني احلاملني لشهادة التعليم
الثانوي أو ما يعادهلا إىل الكليات العسكرية واجلامعات املدنية
التااعة للبلدان العراية الشقيقة ،ومشل تعليمهم مجيع االختصاصات
سواء منها العسكرية أو املدنية (.)46
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و يف امليدان التكوين السياسي والعسكري  ،فانه مت فتح
مركز تكويين يف األجهزة الالسلكية سنة

1959

 ،خصص

ألاناء الالجئني حتت إشراف خمتصني يف هذا امليدان ،وقد خترج
منه عدد كبري من اإلطارات يف ميدان االتصاالت الالسلكية،
األمر الذي دعم فيالق ،وكتائب القاعدة الشرقية لالتصال مع
اعاضها البعض ،لتسهيل عملية التنسيق أثناء العمليات
()47

العسكرية

دور الالجئني يف الثورة التحريرية :
لقد ارز دور الالجئني جليا مبساهمتهم الكبرية يف الثورة
التحريرية رغم معاناتهم اليومية خارج الدهم ،منذ توافد اجملموعات
األوىل على احلدود التونسية ،إذ يذكر اجملاهد حممد حو يف هذا
السياق اأن قيادة القاعدة قامت اوضع نواحي يف كل مركز،
وهذه النواحي تتشكل يف هيكلتها على غرار النواحي املعمول اها
يف الرتاب الوطين ،إضافة إىل اخلاليا ،وذلك من طربقة إىل فج
حسني ،وقد جتند كل من الغ سنة التجنيد

()48

وااملوازاة مع مهمة القاعدة الشرقية ،يف عملية جتنيد هؤالء
الالجئني املتواجدين عرب الرتاب التونسي يف أقرب النقاط من
احلدود الشرقية للقاعدة قام أياضا نظام جبهة التحرير الوطين يف
تونس انفس العملية ،حيث يذكر اجملاهد الطيب الثعاليب اأن
نظام جبهة التحرير الوطين يف تونس ،كان يقوم ااختيار العناصر
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القادرة على محل السالح ثم حيولون إىل املراكز العسكرية من
أجل التدريب ،لدجمهم يف صفوف اجليش ،وميكن القول أن
املنظمة هي اليت غذت جيش احلدود انسبة كبرية من قواته،
وكان هذا العمل يتم االتنسيق مع قيادة احلدود يف الشرق

()49

ومع اداية  1960قامت جلنة الشؤون االجتماعية يف القاعدة
الشرقية االتجنيد اإلجباري ألاناء الالجئني املتواجدين على األراضي
التونسية االقرب من احلدود اناء على القرار الذي أصدرته القيادة
العامة للثورة ،الذي نص على جتنيد مجيع أاناء الالجئني
اجلزائريني الذين الغوا سن الرشد ،وتدريبهم اطريقة عصرية اهدف
إدماجهم يف صفوف جيش التحرير الوطين

( ،)50ويف نفس

السياق ،يذكر اجملاهد عمر مشري ،أنه اعد تكوين هيئة
األركان العامة ،قررت هذه األخرية إحلاق أاناء الالجئني جبيش
التحرير الوطين( ،)51ولعل ما يفسر هذه اإلجراءات اجلديدة اليت
قامت اها قيادة الثورة اعد إنشاء هيئة األركان العامة ،هي تلك
املستجدات اجلديدة اليت أفرزتها السياسة الفرنسية اعد غلق
احلدود الشرقية اإنشاء خط شال ،مما أدى إىل اخنفاض عدد
عناصر جيش التحريـر الوطين القادمني مـن الداخـل ،وهو ما جعل
القيادة العليا للثورة تتجه حنو أاناء الالجئني .
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خامتـــــــــــة:
رغم كل اجملهودات إال أنها مل تتمكن من حجب حجم مأساة
الالجئني اجلزائريني الذين كانوا يعيشون داخل خيام وسط ظروف
جد مؤملة ،ومع ازدياد حدة املعارك يف الداخل وااخلصوص على
اخلطوط املكهراة ،أصبح عدد الالجئني يف تزايد واصورة
كبرية ،مما تعذر على قيادة الثورة وهيئاتها احمللية ،وكذلك
حكوميت تونس واملغرب ،أن تليب احتياجات هذه األعداد اهلائلة.
ورغم مساهمات املنظمات اإلنسانية الدولية ،ويف مقدمتها الصليب
واهلالل األمحر الدوليني يف مد يد العون إىل مجوع الالجئني ،غري
أن ذلك مل يسد حاجياتهم ،األمر الذي أصبح يشكل مسألة
إنسانية يف تاريخ الثورة التحريرية ،اعد أن دق ناقوس اخلطر أصبح
من الاضروري أن تطرح مشكلة اجلزائريني على املندواية السامية
لالجئني التااعة هليئة األمم املتحدة ( ،)53اليت أعلن رئيسها سنة
 1959اأن مشكلة الالجئني ،من أهم القاضايا اليت تستدعي جهدا
متواصال وعمال منسقا للتخفيف من حالة البؤس واخلصاصة اليت
يتخبط فيها كل من غادر أرضها قهرا

()54

وخالصة ملا سبق ،ميكن القول أنه حبكم االرتباط العاضوي
اني الالجئني والثورة التحريرية االنظر إىل الدور الذي لعبوه يف
مساندة ودعم جبهة التحرير الوطين ،منذ اندالع الثورة ،فإن قاضية
هؤالء مل تكن قاضية الجئني ااملعنى املتعارف عليه عامليا ،ال
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أصبحوا ميثلون قاعدة خلفية للثورة ،اليت استطاعت قيادتها يف
اخلارج ،ويف القاعدة الشرقية أن تكون منهم قاعدة اشرية قوية
وهامة لدعم ومساندة العمل الثوري .
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اهلوامش:
- 1شكل من أشكال السياسة االستعمارية الفرنسية ،طبقته يف حراها ااهلند
الصينية ،وكان أول قرار يقاضي اوجود منطقة حمرمة يف اجلزائر اتاريخ  12نوفمرب
 ،1954أنظر  :املناطق احملرمة ادأت منذ اداية الثورة ،جريدة اجملاهد ،عدد 15 ،20
مارس  ،1958ص .5
وجتدر اإلشارة إىل أن األوراس أنشأت فيها أول منطقة حمرمة يف التاريخ املذكور أعاله،
وقدر عدد سكان األوراس آنذاك اــ  200ألف نسمة ،فرضت عليهم السلطات الفرنسية
عن طريق مناشري ،مغادرة املنطقة والتوجه إىل مناطق معينة يف ظرف ال يتعدى ثالث أيام،
ومل يستجب هلذا األمر سوى عدد ضئيل من السكان ،أغلبهم عجزة وأطفال ،أنظر :
عمارقليل ،ملحمة اجلزائر اجلديــدة ،اجلزء الثالث ،دار البعث ،قسنطينــــة  ،1991ص
.10
- 2نفسه،ص.09
- 3نفسه ،ص  ،10ويف هذا السياق صرح اجلنرال موريس شال ألحد مقرايه "مل آت
إىل اجلزائر ومعي خمطط جمهز ...وال ميكن البتة أن نقول اأن هناك خمططا يدعى
خمطط شال ألن احلرب تعترب تطورا مستمرا " ،أنظر  .: .:القاسم آيت محو.حقائق عن
خمطط شال  ،حنو عملية جومال "  ،جملـــة أول نوفمرب  ،عــــدد  ، 19نـــوفمرب
.53 ، ،1984
- 4عمار قليل ،املصدر السااق ،ص .12
- 5القاسم آيت محو ،مرجع سااق53. ،
- 6حيي اوعزيز ،ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين ،اجلزء الثاني،
الطبعة الثانية ،منشورات املتحف الوطين للمجاهد ،اجلزائر  ،1996ص 224.
- 7إيفه اريستري ،يف اجلزائر يتكلم السالح ،ترمجة عبد اهلل كحيل ،املؤسسة
اجلزائرية للطباعة ،اجلزائر ،،1989 ،ص .165
- 8حول تدمري القرى وتعذيب السكان » يوضح اجلنرال ماسو ،اأن الظروف
املوضوعية حتتم على جيشنا يف اجلزائر اعتماد هذه األساليب الاضرورية اليت جيدها
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ضمرينا مقبولة معنويا «  ،أنظر  :إيفه اريستري ،مرجع سااق ،ص  ،296فإذا كانت
تلك هي احلقيقة ،ملاذا يدعي اجلنرال صاالن يف مذكراته فيما يتعلق اساقية سيدي
يوسف ،اأن اجليش الفرنسي دمر : 90 %من األسلحة املاضادة للطريان اليت كانت حبوزة
الثوار ،ومل حيدث أي تدمري للمساكن يف املدينة ؟ ،أنظر :.RAOUL SALAN,
memoires .presses de la cité.paris1972. .p 258

- 9.حيي اوعزيز ،مرجع سااق ،ص .225
- 10إن املناطق احملرمة ليست اسرتاتيجية جديدة يف حرب اجلزائر ،لكن اجلديد يف
هذه املنطقة هو أن سلطات العدو عزمت على إاادة املنطقة اأمت معنى الكلمة  ،واذلك
أقامت فرنسا دليال قاطعا على عدم مراعاتها لقوانني احلرب اليت تاضمنتها اتفاقيات
جنيف يف  12أوت  ، 1949واهذه اإلجراءات اليت تتنافى مع القيم اإلنسانية فإن فرنسا
تدوس على قوانني احلرب صراحة ،أنظر  :طور جديد يف حرب اإلاـــادة ،جريدة اجملاهــد،
عــدد  1 ،19مارس  ،1958ص 12.
- 11حيي اوعزيز ،مرجع سااق ،ص .226
- 12طور جديد يف حرب اإلاادة ،مصدر سااق ،ص .12
- 13إن اإلحصائيات الفرنسية املذكورة أعاله لسنة  1954جيب أن تاضاف إليها نسبة
 6 %أي املعدل العادي لزيادة السكان.
- 14ومن النواحي التااعة للقاعدة الشرقية اليت أصبحت مهددة ااإلاادة يف املنطقة
اجلديدة نذكر  :القالة ،قسم من ناحية عنااة ،سوق أهراس ،اوشقوف ،سدارتة،
وللمزيد من التفاصيل حول النواحي األخرى التااعة للوالية األوىل ،أنظر  :النواحي املهددة
ااإلاادة يف املنطقة احملرمة اجلديدة ،جريدة اجملاهد ،عدد  1 ،19مارس  ،1958ص
. 12
- 15يف حالة ما إذا ما أضفنا هذا العدد ،املعدل السنوي لزيادة السكان وهو ()2 %
يصبح سكان هذه املنطقة ال يقلون عن  365ألف نسمة ،أنظر  :طور جديد يف حرب
اإلاادة ،مصدر سااق ،ص 12.
- 16اعد اإلطالع عن الرقم احلقيقي لعدد سكان هذه املنطقة فإنه يستحيل إجالؤهم
يف مدة مثاني أيام ولنفرض أياضا أن جمموع الالجئني إىل تونس والذين قتلوا يف عمليات
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القمع واإلرهاب يقدرون اــ  100ألف ،فيبقى هناك  265ألفا من اجلزائريني معرضني
لإلاادة املطلقة يف املنطقة احملرمة.
- 17ثالث قصص عن أعمال اإلاادة يف اجلزائر ،جريدة اجملاهد ،عدد 15 ،20
مارس  ،1958ص .6
- 18يف تقرير ألقاه النائب (اري كلوسرتمان) الذي شغل منصبا أعلى يف سالح الطريان
الفرنسي يف اجلزائر ،صرح أمام الربملان الفرنسي حول تدمري القرى » إنين ماضطر ألقفال
اعض املناطق اوجه "الفالقا "لذلك جيب علي تدمري كل القرى اليت ال أستطيع البقاء
فيها ،فواجيب األول هو احلفاظ على أرواح اجلنود الذين أحتمل مسؤوليتهم «  ،أنظر :
إيفه اريستري ،مرجع سااق ،ص - 296. 295
- 19إيفه اريستري ،مرجع سااق ،ص 297.
 20أصبحت املنطقة احملصورة اني خطي (موريس وشال) حمرمة ويرتاوح عرضها اني
 50و  100كلم ،يعيش سكانها يف قرى أو يف حمتشدات وجتمعات أقامها العدو اعد
ترح يل السكان من أماكن خمتلفة ،أما املنطقة اليت تقع شرق خط شال ،واليت متتد من
شرق أم الطبول إىل قرون عائشة (اوحجار) على مسافة تقدر اني  100كلم طوال و 40
كلم عرضا مبحاذاة احلدود التونسية ،أصبحت حمررة ،اعد أن أقام فيها جيش التحرير
الوطين مراكز عسكرية يف كل من عني الدراهم ،والزيتونة ،أنظر  :عمار قليل،
ملحمة

اجلزائر

اجلديدة،

اجلزء

الثاني،

املصدر

السااق،

ص

.72

- 21القاسم النعيمي ،الثورة اجلزائرية ،أدوارها الرئيسية ،جملة الشباب اجلزائري،
عدد  ،11أفريل  ،1962ص .10وقد صرح دولوفريي جلريدة لوموند يف  14أفريل
1959اانه اختذ قرارا مبراقبة شخصية لعمليات جتميع السكان يف احملتشدات،
لكن يف مارس  1960الغ عدد املعتقلني مليونني أي راع السكان يف اجلزائر ،اينما
اعرتف دولوفري اأنهم ال يتجاوزون مليونا وراعا يف ندوة صحفية يف مارس  ،1961أنظر
Algerian Republic Ministry oh Information, Genocid in Algeria, The
Resettlment Camps, Octobre 1960,p.14.

- 22من أهم احملتشدات اليت أقامها العدو االقاعدة الشرقية ،يف إطار سياسة اإلاادة
اجلماعية (املنطقة احملرمة) ،نذكر  :اوثلجة ،عني العسل ،رمل السوق ،الزيتونة ،أم
الطبول ،اوحجار ،أنظر  :حمافظة الطارف،
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( ،)1959 - 1962حمافـة .الطـــارف 16 - 17 ،أفريل  ، ،1987ص ،ص
22.
- 23فتحي الديب  ،عبد الناصر والثور اجلزائرية ،دار املستقبل العراي ،القاهرة،
 ،1984ص 22

.

- 24من مواليد سنة  1935ابلدية العيون ،اخنرط يف صفوف جبهة التحرير الوطين
سنة  ،1957والتحق اصفوف جيش التحرير الوطين سنة  1959ارتبة رقيب ،أنظر:
علي العياشي ،جمااهة العدو يف احلدود الشرقية /العددان  ،89 / 88نوفمرب

-

ديسمرب  ،1988ص .43
- 25نفسه ،ص .42
- 26عرفت قاضية الالجئني جتاواا كبريا يف العامل إذ اعتربت الفرتة املمتدة من 28
جاون  1959إىل نهاية جوان  ،1960كسنة عاملية لالجئني ،وتزامن ذلك مع اشتداد
وقع احلرب الطاحنة على السكان املدنيني يف اجلزائر.،أنظر

Franck Bridal les

150.000 réfugies algériens de Tunisie, la Tribune de genéve10-11 Octobre 1959,
p1.

- 27إستنادا إىل ارنامج ضمان املعونة الغذائية اليت قامت اه رااطة مجعيات الصليب
األمحر يف مساعيها لدى هيئة األمم املتحدة سنة  1959فإن عدد الالجئني اإلمجالي قدر
حبوالي  290ألف الجئ يف كل من تونس واملغرب  .أنظر : Edwige Fassier plus de
50.000 petits Algerien Attendent votre socours, la Tribune Suisse, 10 Octobre
1959, p.1.

ويف مذكرة رفعتها جبهة التحرير الوطين إىل األمني العام لألمم املتحدة عن طريق ممثلها
يف نيويورك السيد شندرلي أن مخس سنوات من الصراع اني الشعب اجلزائري وفرنسا قتل
أكثر من  500ألف ضحية من املدنيني وسجن  100ألف شخص يف احملتشدات وفر
 300ألف الجئ إىل الدول اجملاورة (تونس واملغرب )  ،أنظر

Algerien Republic, in
The work cited, p.28.

- 28مأساة الالجئني ،فاضيحة االنسانية ،جريدة اجملاهد ،عدد  16 ،55نوفمرب
،1959

ص

،8

وأياضا

op.cit.p1.

Bridal,

Franck

- 29إن مشكل الالجئني دفع حبكوميت تونس واملغرب إىل حتمل ممارسة كل
أشكال الاضغط والتمشي مع ما متليه السلطات الفرنسية إلنهاء احلرب ،إضافة إىل أن
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تاضخم مشكلة الالجئني اجلزائريني ،سيشكل عبئا كبريا على عاتق قيادة الثورة ،مما
حيد من قدراتها املالية واملادية للتفرغ كلية الواجب القتالي ،أنظر  :فتحي الديب ،مصدر
سااق ،ص .365
- 30شهادة اجملاهد حممد حو ،جمللة أول نوفمرب ،عدد  ، 99- 98نوفمرب ،ديسمرب
 ، 1988ص .43
وياضيف اجملاهد عمار مشام (شكاي) يف نفس السياق ,أنه لومل تكن الكتائب التااعة
للقاعدة الشرقية ،ملا إستطاع األفراد والعائالت (الالجئني) العبور حنو احلدود التونسية,
أنظر :املنظمة الوطنية للمجاهدين ،امللتقى الوطين لثاني لتـــاريـــخ الثورة ،اجلــــزء الثانـــي،
اجمللد الثالث ،نــــادي الصنوار 10- 8 ،ماي  ، 1984ص.27
31) Edwige Fassier, les enfants refugies algériens, la Tribune suisse, n°49, 03
Décembre, 1960, p.1.

أما يف املغرب مت جتميعهم يف منطقة وجدة من اينهم  10أالف ،اختاروا اجلنوب يف منطقة
تافيالت الشبه الصحراوية.
- 32ثالثة قصص عن أعمال اإلاادة ااجلزائر ،جريدة اجملاهد ،عدد  ،20السبت 15
مارس  ،1958ص 6

 ،7 -وأياضا :عمار قليل املصدر السااق ،ص.19

)33الالجئون هل يفكر فيهم أحد ،جريدة اجملاهد ،عدد  6 ،36فيفري
 ،1959ص  ، 2وأياضا  :حممد األخاضر السائحي ،نوفمرب ،الصوت والصدى (املوسوعة
التارخيية للشباب) ،منشورات وزارة الثقافة والسياحة ،اجلزائر  ،1985ص .85
Edwige Fassier, op.cit, p.1

) ،34وأياضا  :مأساة الالجئني ،فاضيحة

اإلنسانية ،مصدر سااق ،ص 8.
- 35تـألفت هذه اللجنة من جبهة وجيش التحرير الوطين ،وقد شكلت خصيصا
للتكفل االجتماعي جملموع الالجئني الفارين من الرتاب الوطين إىل الشريط احلدودي،
أنظر  :إاراهيم العسكري حملات من مسرية الثورة اجلزائرية ،ودور القاعدة الشرقية،
دار البعث ،قسنطينة ،1992 ،ص .329
- 36متت عملية إحصاء الالجئني على الرتاب التونسي االتنسيق مع اهلالل األمحر
اجلزائري ،واستفاد هؤالء الالجئون من اطاقات خاصة تعرف ابطاقة الالجيء.
- 37من أهم املناطق اليت حددتها جلنة الشؤون االجتماعية على األراضي التونسية،
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هناك  :عني السلطان ،ووادي اغلة ،والفروحة ،وكهف السنور ،اليت حتولت الحقا إىل
قرى اسيطة انيت اسواعد هؤالء الالجئني مبساعدة أفراد جيش التحرير الوطين ،التااع
للقاعدة الشرقية ،أنظر  :إاراهيم العسكري ،املصدر السااق ،ص .229
- 38شهادة اجملاهد نوار زراد جمللة أول نوفمرب ،نوفمرب  -ديسمرب  ،1988ص .43
- 39عملت هذه اللجنة على تنظيم احلياة االجتماعية هلؤالء الالجئني ،من خالل تسجيل
املواليد والوفيات ،كما سنت نظاما ياضبط احلياة الزوجية ،والعقود ،والطالق ،وجتدر
اإلشارة إىل أن هذا النظام ،ما هو إال امتداد للنظام املعمول اه يف الرتاب الوطين ،اناء على
نصوص قرارات مؤمتر الصومام .1956
- 40إن ما يفسر أياضا استمرار تلك الوضعية املزرية جلموع الالجئني الذين قدر عددهم
اــ  150ألف ،هو استقرارهم يف الد صغري ،وفقري مثل تونس ،اليت الغ عدد العاطلني عن
العمل فيها  400ألف من أصل  3,5مليون نسمة ،أنظر  :مأســـاة الالجئني ،فاضيحـــة
اإلنسانية ،مصدر سااق ،ص .8
EDWIGE FASSIER, OP.CIT, P 1

) ،41واياضا  :إاراهيم العسكري،

املصدر السااق ،ص  ،230 - 229وجتدر اإلشارة إىل أن التونسيني املقيمني على
احلدود ،كانوا يتمتعون انفس الدعم الذي حظي اه الالجئون اجلزائريون .أنظر :
Mohamed Guentari, Organisation politico- administrative et militaire de la
révolution, T II, OPU, Alger, 1994, p.713.

- 42أنشأ اهلالل األمحر اجلزائري يف  8جانفي  1957اطنجة ،ثم حول مقره إىل
تونس ،وميكن القول أنه كان نتيجة حتمية لألوضاع اليت كان يعيشها الشعب
اجلزائري اسبب اإلاادة اجلماعية للسكان ،انظر

: FROUK BENATIA, OP.CIT. P

 ،81وأياضا  :عمار قليل ،اجلزء األول ،املصدر السااق ،ص .360
- 43نفسه ،ص .360
- 44إاراهيم العسكري ،املصدر السااق.ص  ،333وزيادة عن األعمال اليت قام اها
اهل الل األمحر اجلزائري إلغاثة الالجئني يف العالج واإلسعاف،وتوفري األدوية ،كان له
أياضا اتصال ااهلالل والصليب األمحر الدوليني ،لفائدة هؤالء الالجئني من أاناء الثورة،
واستطاع أياضا احلصول على الئحة لصاحل الالجئني يف نوفمرب  ،1957على إثر انعقاد
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املؤمتر  19الدولي هليئة الصليب األمحر ادهلي اجلديدة ،أنظر  :عمار قليل ،املصدر
السااق ،ص .360
- 45إاراهيم العسكري ،املصدر السااق ،ص 330.
- 46إاراهيم العسكري ،املصدر السااق ،ص .333
- 47نفسه ،ص  ،330ويف نفس الوقت قامت القاعدة سنة  ،1957اإنشاء ورشة
خياطة األلبسة العسكرية لعناصر جيش التحرير الوطين.
- 48شهادة اجملاهد حممد حو جمللة أول نوفمرب ،نوفمرب  -ديسمرب  ،1988ص
.43
- 49علي العياشي ،نظام جبهة التحرير الوطين يف تونس (حوار مع اجملاهد الطيب
الثعاليب) ،جملة أول نوفمرب ،عدد  ،94 - 93ماي  -جوان  ،1988ص 47.
- 50إاراهيم العسكري ،املصدر السااق ،ص .330
- 51خليفة اجلنيدي ،حوار حول الثور ج.3املركز الوطين للتوثيق والصحافة
واإلعالم.اجلزائر ،1986.ص .39
- 52من أارز املراكز العسكرية اليت خصصت لتدريب أاناء الالجئني نذكر  :محام
السيالة ،قرب ااجة ،مركز قرب احللفاية قرب الكاف ،الزيتونة قرب غار الدماء،
مزرعة اين  PENYاملعروفة مبزرعة موسى نسبة إىل موسى حلوا سنية  ....اخل .أنـــظر
MOHAMED GUENTARI, OP.CIT. P 717

- 53وصل إىل الالجئني من إعانات ،جريدة اجملاهد ،العدد  18 ،42ماي ،1959
ص .2
لقد أقرت هيئة األمم املتحدة ،يوم  6نوفمرب  ،1958مشروع قرار تقدم اه املنجي سليم
نائب تونس والفياللي نائب املغرب لدى هيئة األمم يتاضمن حث املندوب السامي للشؤون
االجتماعية على اإلسراع مبساعدة الالجئني اكيفية ناجعة ،وقد حاز القرار على أغلبية
52صوتا مقاال صوتني هما  :فرنسا وجنوب إفريقيا ،وامتناع  15دولة عن التصويت،
أنظر :عمار قليل ،اجلزء الثالث ،املصدر السااق ،ص .16
- 54وصل إىل الالجئني من إعانات ،مصدر سااق ،ص .2
- 55د الواعي ،مهام جيش التحرير وجبهة التحرير الوطين أثناء املرحلة االنتقالية من
 19مارس إىل  26سبتمرب يف مجعية أول نوفمرب لتخليد ومحاية مآثر الثورة يف ألوراس،
املرحلة االنتقالية للثورة من  19مارس  1962إىل سبتمرب  ،1962منشورات املتحف
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الوطين للمجـــاهد ،1995 ،ص .203ويذكر اجملاهد خليفة اجلنيدي يف هذا السياق
أن غالبية جيش احلدود هم من الالجئني ،أنظر خليفة اجلنيدي ،املصدر السااق ،ص
.42
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