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مقدمس
دخــل نـــاط أ اــار املعــر العربــذ مــي بداخــس اخل شــد دا مـ
القــرا العظــرخ مرحلــس مدخــدز م ـ الت شــد املدــدانذ بــني حركــا
املقاجمـــس جالتخرخـــر يف بـــنث اليلـــداان جعدـــا مـ ـ امل اؿـــلني

ت دـــس

املحامةس املشلّخس كيدخل أمثل لكل امل ارسـا الشداسـدس الشـابقسن
جبذ الش س األساسدس جالعاليس الـ بيعـه بـنا الكفـاح خـهط بـنث
املرحلس (.)1
جتظري األحدا ال عاطتةا امل اقـسن أنـت يف الح ـه الـنر كانـه
فدــت القــحص الشداســدس بةاتــت اليلــداا تحاػــل نـــاسا الشداســذ الشــل ذن
بــدأ ع لدــا الكفــاح املش ـلّح بتــحنص يف مــافي
تؼــاعد م ــن طــةر دخش ـ
1991

1991

م ـ نفــص الش ـ س جمن عاخــس نــحف

جأخــن يف
م ـ عــا

()1ن ج ــد بلعــه هرجتةــا باســتةداق ــحا الحــتهط جاختــاه اجل ــح

التحنشـذ ( )8معقـه حؼـد ا سـان حدـف الفــاض اجلعـرايف الحاسـي املـرتيط
بلديدا جاجلزاطر ( .)1جلقد كاا م املفرتض أا خُظـر يف الكفـاح املعـاربذ
املش ـلّح املظــرتخ يف خرخ ـ 1998ن ابتــداض م ـ املعــر ســب تــحنصن بعــدبا
خلتخ اجلزاطرخحا بإخحانةب املعاربس جالتحنشـدنين عـري أا انفرـار مشـتحد
ػ ي النخريزخاأً معل اجلزاطر تتدلّ ع بنا املحعد من عاخـس نـحف
.)9( 1991
جم ـ الايدعــذ أا تتــأسر امل ــاب احلدجدخــس الظــر دس اجلزاطرخــس
مبــا يــرر ححســا مــ أحــدا ن فكــاا انــدل الثــحرز التحنشــدس يف
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مــافي  1991بــاجل ح التحنشــذ يف ػــدارز األحــدا ال ـ تــأسار ســا
الثحار اجلزاطرخحا النخ تأخارجا عـ الركـ ن فتعالـه أػـحا

ـادز

امل اقــس احلدجدخــس الظــر دس بـــرجرز ارســرا لختــاه ــرار تفرــري
الثحرز التخرخرخس (.)6
جيف عدــــا ارعــــها عـــ ســــحرز اجلزاطــــر التخرخرخــــسن طــــارخ
اجلزاطرخـــحا بقـــحز يف ػـــفحق املقاجمـــس التحنشـــدسن مــ ا رز للظـــع
التحنشــذ يف كفاحــت ؿــد عــدج مظــرتخ .جلقــد ض ادــز بــنا ال ـــاط
بالت شد املددانذ بـني م اؿـلذ اليلـدخ ارـاجرخ ن جالعت ـاد بؼـفس
كــــيريز علــــش األراؿــــذ اجلزاطرخــــس جودخــــدا امل ــــاب احلدجدخــــس
الظر دسن هاخ المتداد الايدعذ النر جمـد فدـت املقاجمـس التحنشـدس
الش د القحرن خاػس ملا أبداث الشكاا اجلزاطرخحا م دعب جم ا رز
سـب ( )7بؼـفس تلقاطدـس م ـن بـداختةا جبظـتش األطـكاطن ك ـا اختـن
أراؿدةا امللرأ اآلم جاحلؼني لقحاعدبا اخللفدـس يف دلـاط ارعـداد
جالترةدز جالتداـدط ملحامةـس مـدع الحـتهطن حدـف كانـه تت ـحاا
ججت ـــي األمــــحاط جالشــــهح جتعــــحد لظـــ بر اتةــــــــا علــــش مدــــــــــع
الحتهط ()8ن جاعت ادبا أخـا علش الع ؼر اليظرر املت ثـل يف تاـح
مظـــا اجلزاطـــرخني تدعد الؼـــفحق املقاجمـــس التحنشـــدس مثل ـــا أسيتتـــت
الح اطي التالدس :
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 - 2تكثد التؼال جالت شد املددانذ :
أكّــد طــةادا ارابــدخ األجاطــل املشــاب ني يف ػــفحق
املقاجمــس التحنشــدسن أناــت ضّــه فعــه اتؼــال ت شــدقدسبني املقــاجمني
التحنشدني جامل اؿلني اجلزاطرخني لليخف ع الشيل الكفدلـس لتقـدخب
الدعب املع حر جاملادر لل قاجمس التحنشدس بامل اب احلدجدخسن جضثلـه
أساســا بــدضا بتةدظــس اجلــح العامــل معــداد الع ــل الثــحرر املش ـلّحن م ـ
وـــــري املدــــابع جاملهمــــع جؿــ ـ اا بــــر

ــــي جنقــــل الشــــهح

جالتدرخ ن من مان جت دد املتاحعني اجلزاطـرخني .جكـاا الرتكدـز
أخـا علـش انتقـاض األفـراد املـ بالني للع ـل العشـكرر الـنخ خك ـحا
كرابدس حادز لهستع ار ( )9علش حد تعيري امل اؿل الاد دادز (.)11
جيف مبــار الت شــد بــني املقاجمــس الحب دــس التحنشــدس يف اجل ــح
جالحب دني اجلزاطرخنين لع امل اؿل بامذ رلتـار ( )11دجرا ل خُشـتةاا
بــت يف بــنا ارــاطن مه تــحن مشـ جلدس مرســاط جفــد لهتؼــاط بزع ــاض
املقاجمــــس يف اجل ــــح التحنشــــذ

()11

ؼــــد ت شــــد اجلةــــحد مــــي

اجلزاطــرخنين التــز فدةــا الاــرق اجلزاطــرر بتــأمني جؿ ـ اا طــرج
األم جالراحس جالعهج لل قاجمني التحنشـدني ع ـد جلـحطةب من الـرتا
اجلزاطــرر ()18ن من مانـ مطــرافت الظدؼــذ علــش ع لدــس احلـدا مـ
ظــابرز تشـلّل املقــاجمني التحنشــدني من األراؿــذ اجلزاطرخــس للخؼــحط
علــش األســلخس بــالقحزن ال ـ اســتفخل خاربــا بعــد انــدل ســحرز أجط
نحف

1991ن ج د تكفّل بةنث الع لدـس ففـحج ال تخـا ف الـنر انؼـ ا
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ع لــت علــش ت مــدب دخــحط الثــحار التحنشــدني جخــرجمةبن مــي تعــدني
أماك خاػس ر امتةبن جتقدخب املشاعدا الـرجرخس سب (.)11
 -1اختاه األراؿذ اجلزاطرخس اعدز مس اد :
جمد الثحار التحنشدحا يف امل اب احلدجدخس الظـر دس اجلزاطرخـس
مهمــع نم ــس لتخركــاتةب جت ـ قهتةب الشــرخسن خــادز علــش اختاهبــا
مأجص سب لهحت اض فدةا ع د متابعس جمهحقـس اجلـدع الفرنشـذ سـب
()19ن جاختـــن العدخـــد مـ ـ معا لـــت اامل دعـــس مراكـــز خلفدـــس للثـــحرز
التحنشــدسن جمحا ــي لهســرتاحس جت قــل الثــحار التحنشــدني

رخــس ()16ن

جاختـــنجبا أخــــا مراكـــز التـــدرخ العشـــكررن جرلـــابع لؼـ ـ ي
الق ابـــل الددجخـــس جاملفر عـــا لدـــتب نقلـــةا من تـــحنص ( .)17جمب اقـــس
األجراض احلؼــد س أ ــا فالفه ــسف ( )18التحنشــدحا اعــدز مس ـ ادببن
حدــف كانــه ت شــخ الححــدا القتالدــس التابعــس لل رابــد األ بــر
طراخاذ ( )19ملدةا كـــــل ا استدعه الـرجرز من هلك (.)11
جيف بنا الشدا ن سراله التقارخرالسـتدياراتدس الفرنشـدس بأناـت
بداخس م طةر أفرخل  1991طةد امل اب احلدجدخس الظر دس حركس
نظداس للفه س التحنشدنين جسراله اطتياكا ع دفس علش األراؿـذ
اجلزاطرخس ما بـني  17مـحاا

ج 16محخلدـس 1991

بـني الفه ـس التحنشـدني

جالقــــــحا الفرنشــــــدسن جيف م تؼــــ ـ أكتــــــحبر ضكّ ــــــه ســــــه
فعؼــــابا ف ( )11مظكّلس م  91ع ؼرا م التشلّل من سـح أبـراض
جعؼـابتاا متكحانـس مـ  111ع ؼـر مـ التشـلّل أخــا من األجراضن
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حتش أا امتداد خار بنث احلركس املشلّخس من اجلزاطر كـاا ميعثـا
للقل امل ار لدص دادز أركاا اجلدع الفرنشذ (.)11
 -3الدعب العشكرر :
أمــا احلامــس املاساــس لوســلخس جالشــعذ جل عةــا م ـ املــحاب ني
اجلزاطـــرخني بظـــتش الاـــر ن كـــاا الثـــحار التحنشـــدحا ختشــلّلحا عــ
احلدجد التحنشدس من األراؿذ اجلزاطرخس بقاع شافا كـيريز بلعـه
 91ج 61كلب ( .)18جع املة س جالكدفدس ال ختب فدةـا احلؼـحط علـش
األســلخسن خــنكر امل اؿــل التحنشــذ عيــد الحبــا الش ـ در أناــت يــل
 1991تلقــش تعلد ــا م ـ

يــل القاطــد األ بــر طــراخاذ جكّلفــت رفقــس

بعض الثحار التحنشدني أمثاط علذ ترعسن عيد اهلل جب سعد بالـدخحط
من األراؿـــذ اجلزاطرخـــس يف مة ـــس اليخـــف عـ ـ الشـــهح جمليـــت من
األراؿــــــذ التحنشــــــدس اجل حبدــــــسن من مانــــ ـ جت دــــــد املتاــــــحعني
اجلزاطـــرخنين فاتؼـــل بـ ـ لض الثـــحار بـــيعض امل اؿـــلني يف دجار أجلد
بح خـــاا ـــر الظـــرخعس بتيشـــسن فتلقـــحا مـ ـ ســـكانةا دع ـــا مادخـــا
جمع حخان فتخؼالحا علش بعـض املـ ا ج اـي أسـلخسن جم اـدجامقاجمني
مزاطرخني يف الظرخعس ججادر بهط ( )11جبظر العاتر ( )19مل أنةب امت عـحا
ع تشلدب سـهحةب رخـحانةب التحنشـدني اسـتعدادا لـتفرري الثـحرز يف
اجلزاطر ( .)16بد ا أكّد محدص الظةادا بأا املحاب ني اجلزاطرخني
مل خــــرتدادجا يف مــ ـدا خــــد املشــــاعدزن فت اعــــحا بأســــلختةب اخلاػــــس
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لل قــاجمني التحنشـــدني بؼــفس تلقاطدـــس جعــ بدــ خــابر باعتيـــاربب
دلابدخ حياربحا الكفار (.)17
جم ـ ممــابر الــدعب لل قاجمــس التحنشــدسن نــنكر تا ـحا مظــا
اجلزاطــرخني يف ػــفحفةا م ــن عــا  1991جاســت رارختت من عاخــس

1991

بؼــفس تلقاطدــس أج لمــرجق ــابرز م ـ م ـرااض الــياع الســتع ارر يف
اجلزاطر .ج د سابب العدخد م أب اض ال احدس الظـر دس جبؼـفس خاػـس
م سح أبراض جتيشس ججادر سحق ؿ

ػفحق الثـحرز التحنشـدسن

جطاركحا يف معارخ مدداندس من مان املقاجمني التحنشدني ()18ن جيف
بــنا الؼــدد خقــحط الاــابر ســعددانذ ( : )19فع ــدما نمّــب التحنشــدحا
أنفشــةب للكفــاح ؿــد الفرنشــدني . . .ســاعدبب اجلزاطرخــحا ج ـدامحا
سب الكثري م املشاعدا املادخس جالعشـكرخسن فانــب عـدد كـيري
م أب اض اجلزاطر للكفاح يف تحنصن ج ـد عاليدـس بـ لض مـ م اقـس
سح أبراضن جعلش بحط احلدجد اجلزاطرخس ...ف (.)81
 -1اخنرا التحنشدني يف الثحرز اجلزاطرخس :
بـــدأ ع لدـــس اللتخـــا بؼـــفحق الثـــاطرخ اجلزاطـــرخني يف ج ـــه
ميكـــر ج يـــل انـــدل الثـــحرز اجلزاطرخـــس

ـــحالذ طـــةر تقرخيـــا مبيـــادرز

جتظردي م ع ـاض املقاجمـس التحنشـدسن جعـ بـنث الع لدـس هكـر املقـاج
التحنشذ عيـد الحبـا الشـ در  :فبـأا رمـاط املقاجمـس التحنشـدس تلقـحا يف
طـةر أكتـحبر سـ س  1991رسـالس مـ امل رـذ سـلدب ( )81خـدعحبب فدةـا من
اللتخـــا بـــاجلزاطر لـــدعب املقاجمـــس املشــلّخس فدةـــان جبـــأمر مــ القاطـــد
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األ بــر الظــراخاذ تحماةــه أخـــا ســه فــر بــذ  :فر ــس عيــد الحبــا
الشـ ـ درن جفر ـــس الظـــدذ علـــذ بحترعـــس جفر ـــس أبـــد بـ ـ ســـعد من
األراؿــذ اجلزاطرخــس بعــد معركــس فضعــززف جمكــف طــةرا كــامه يف
م اقس ال امظس جتيشسف (.)81
أجؿــخه العدخــد مـ الدراســا التارةدــس أا دعــب التحنشــدني للثــحرز
اجلزاطرخس علش املشتحص الظعيب ل نمري لـتن حدـف سـاب حا مشـاب س فعلدـس
يف نظاباتةا العشكرخس حتـش يـل أا خــي الثـحار التحنشـدحا أسـلختةب يف
دخشـ

1991ن مه بـ ا املظــا مـ ةب مـ تلقــاض أنفشــةب أج بإحيــاض مـ دــادز

احلــز احلــر الدســتحرر اجلدخــد ( )88ل ؼــرز الثــحار يف اجلزاطــرن جكــاا
أطـــةر امللـــتخقني بةـــا القاطـــداا الاـــابر األســـحد ( )81جاأل بـــر الظـــراخاذ
جعريب ا ()89ن ك ا كاا بنا اللتخا بني دلابدر اليلدخ ؿ نظـا
دل حعا مظرتكس وه مطراق كل مـ ػـاب بـ خحسـ ( )86جالقاطـد
املددانذ الاابر لشـحد حدـف تكحانـه أكثـر مـ  11دل حعـس مشـلّخسعلش
كامل احلدجد اجلزاطرخـس التحنشـدسن جخاػـس يف الحسـط جاجل ـح ت ـاجغ
القحا الفرنشدسن جتعرتض سيدل خحنس جع هض فرنشا (.)87
جمميانــا بـــرجرز مشــاندز الثــحرز اجلزاطرخــس جماــت الاــابر األســحد
رســالس من الثــحار اجلزاطــرخني بتــارخذ  18دخش ـ

 1999أعــر فدةــا عــ

تـام ت املال مي الثحرز اجلزاطرخسن جتعةاد فدةا علش محاػلس القتاط باملـا
ظله فرنشا مشدارز علـش الظـ اط ارفرخقـذن جبلـ مـ القدـادز الثحرخـس
اجلزاطرخــس أا تقــرت مـ احلــدجد التحنشــدس حتــش خــت كّ التحنشــدحا مـ
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النـ ا ملدةبن جالتخقّ م بحخا التحنشـدني الـنخ خ ــ احا ملـدةب يف
القتــاط (لقــيةبن ــرختةبن نــاحدتةبن طــدحخةب)ن ك ــا خ يعــذ أا خشــل حا
للتحنشــدني الــنخ خ ـ ـ حا ملــدةب مشــتقيه كل ــس الش ـرا اآلتدــس  :فمشــر
شــ ـ اد سف جفجاد ســــح أبــــراضف لتشــــةدل ع لدــــس اللتـ ـــــ ـخا بال ـــــ ـثحرز
اجلزاطرخس (.)88
مل خيدـــــل املقـــــاجمحا التحنشـــــدحا يف مـــ ـدا خـــــد العـــــحا رخـــــحانةب
اجلزاطرخني بكل أنحا املشاعدا املُتاحسن مبـا فدةـا الـدعب العشـكرر.
جلقد مثاله ع لدس تشلدب سهح املقاجمس التحنشدس أج بعـا م ةـا علـش األ ـل
للثــحرز اجلزاطرخــس ممةــرا م ـ ممــابر الت شــد امل ـ مّب الــنر كــاا اط ــا
بإحكــا بــني التحنشــدني جاجلزاطــرخني يف بـنث املرحلــس ( .)89جلقــد كانــه
بنث الع لدس م م س ت مد ا ذلك ا بـني بعـض دـادا املقاجمـس التحنشـدس
املدداندــس أمثــاط الاــابر األســحد جاأل بــر الظــراخاذن بــنا األخــري الــنر
أ د علش تشـلدب الشـهح لل قـاج اجلزاطـرر لزبـر طـرخطن ك ـا كـاا
رحـــدص امل اؿـــه اجلزاطرخـــا مشـــعحدز محســـاجر دجر بـــار يف بـــنث
الع لدس (.)11
جتأكدــدا ســنث احلقدقــس أدلــه اب ــس األ بــر الظــراخاذ بــالعرتاق
التـالذ لؼــخدفس فاألنــحارف التحنشــدس الؼـادرز بتــارخذ فــاتح مــحاا  : 1116ف...
جملــا اطــرتبه فرنشــا نــز ســهح املقــاجمني التحنشــدني يــل أر تفــاجض
بظأا السـتقهط الـداخلذن رفـض جالـدر هلـك عـري أنـت جمراعـاز ملؼـلخس
الـــيهد العلدـــا ـــا بعـــد فـــرتز جمدـــزز بتررخـــد املقـــاجمني مـ ـ أســـلختةب.
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جاندبظــه الشــلاا الســتع ارخس لل حعدــس الردخظــس لوســلخس الـ ســل ه
ســا متشــاطلس كدـ ضكّ ـ الفه ــس بةــنا ال ــح م ـ األســلخس م ـ القدــا
بالع لدا العدخدز الـ طـ حبا ؿـد ـحاتةب .جمل خـتفا العـدج أا جالـدر
ا بتخحخل األسـلخس احلدخثـس جاملتفرـرا من اجلزاطـر جسـلّ ةا لل قـاتلني
اجلزاطـــرخني بحاســـاس امل اؿـــلس ذلرحبـــس محســـاجر الــ كانـــه ع ؼـــر
الربط بني جالدر بؼفتت عدب املقاجمس ج ادز الثحرز اجلزاطرخسف (.)11
كان ـاد انــدل الثــحرز التخرخرخــس يف فــاتح نــحف

م ـ عــا

1991ن حـــــافزط تظـــــردي التحنشـــــدني لهلتخـــــا بؼـــــفحق الثـــــاطرخ
اجلزاطـــرخنين جخـــحض معركـــس مظـــرتكس لتؼـــفدس الســـتع ار مـ ـ
امل اقــسن مميانــا م ـ ةب بححــدز الكفــاح املظــرتخ مثل ــا أ راتــت جل ــس
ورخر املعر العربـذ ( .)11جأبـب مـا مداـز الكفـاح الثـحرر خـهط بـنث
املرحلــس بــح الت شــد التحنشــذ -اجلزاطــرر امل ـ مّب بــني ــادز حركــس
املقاجمــس جالتخرخــر يف أ اــار املعــر العربــذن الـ تحماــه مشــاعدةب
بتأسدص مدع التخرخر املعاربذ (.)18
فعهن عرفه سـ حا  1999 -1991أمسـش ممـابر التــام مـي
الثحرز اجلزاطرخس باطرتاخ املقاجمني التحنشـدني جاجلزاطـرخني يف ميةـس
مححاــدز خاؿــه معــارخ مظــرتكس ؿــد م ــحد الحــتهط يف كــل مـ
مياط تااجخ باجل ح الظر ذ التحنشذ من مياط فؼـس جال امظـس
جســح أبــراض جالقؼــرخ جىــري جعلــش كامــل احلــدجد التحنشــدس
اجلزاطرخس (.)11
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جع ـ املظــاركس الفعلدــس للتحنشــدني يف ػــفحق الثــحرز اجلزاطرخــس
هكــر الراطــد الاــابر ســعددانذ أخـــا  :فأا عــددا ل بــأض بــت مـ الثــحار
التحنشدني التخقحا لل ـاط يف ػفحق مدع التخرخر الـحبي من مانـ
مخـــحانةب ارابـــدخ ن

ـــا خـــدط علـــش أا كفـــاح الظـــعيني التحنشـــذ

جاجلزاطــرر كفــاح مححاـد ...جيف خـــب املعركــس استظــةد عــدد كــيري
مــ ارابـــدخ التحنشـــدني يف اجلزاطـــر .جمــ بقـــذ علـــش دـــد احلدـــازن
اســت ر يف الكفــاح من ماني ــا من أا بليــه مـ ةب احلكحمــس التحنشــدس
العحدز من بهدببف (.)19
-9

مح ــ ـ حكحمــــس بحر ديــــس مــ ـ دعــــب التحنشــــدني جلةــــاد

اجلزاطرخني :
أكّد الظةادا أا رطـدص احلكحمـس التحنشـدس احليدـ بحر ديـس
()16ن كثريا ما تمابر مبشاندتت للظـع اجلزاطـرر جنؼـرتتن فلكـ
حكحمتت سلكه يف الحا ي سلحكا أ ر من اخلدانس جالعدرف .جمـ
ممــــابر اعرتاؿــــةا جلةــــاد اجلزاطــــرخنين جت دــــد بعــــض املقــــاجمني
التحنشــــدني الــــنخ طــــاركحا يف ســــحرز تــــحنص عــــا 1991ن مة ــــتةب
اعــــرتاض ســــيدل القحافــــل اة الــــس باألســــلخس من اجلزاطــــرخني عـــ
األراؿــــذ التحنشــــدسن مثل ــــا حــــد يف اجل ــــح التحنشــــذ مب اقــــس
فاحلامــسف حدــف حرــز دل حعــس خقحدبــا فساســذ األســحدف ــافلتني
اس تني بعد معارخ دامدس سقط فدةـا عـدد مـ ارابـدخ اجلزاطـرخني
الــنخ كــانحا خرافق ـحا تلــك القحافــلن جكــاا هلــك يف طــةر مــانفذ
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جمارض م س س  .1991جيف نفص اربـارن طـكّل فذلرـح بـ علـذف
دل حعس أخـرص مة تةـا ماـاردز اجلزاطـرخني الـنخ خلرـ جا يف بعـض
األحداا من داخل األراؿذ التحنشدسن فتؼدص سب بإها م حكحمـس
بحر ديس ملقـاتلتةب اانـ اجلدـحغ الفرنشـدس .جاةـس فؼـس بـاجل ح
العربذ التحنشذن اد فاحلشني بح خااف بـح اآلخـرن دل حعـس مشـلّخس
مة تةــا حراســس الاــر امل دخــس للرزاطــرن جاعــرتاض ســيدل القحافــل
احلاملــس للشــهحن ج ــد ضكّ ـ خهســا م ـ حرــز ك دــس باطلــس م ـ
األســـلخس دلةاـــزز ردخاســــا من الثـــحار اجلزاطــــرخنين بعـــد معركــــس
خاؿتةا دل حعتت بالتعاجا مي اجلدع الفرنشذ (.)17
م ـ العــرض الشــاب ن ختـــح أا امل ــاب احلدجدخــس املظــرتكس بــني
تحنص جاجلزاطر طكّله بدجا م ا القاعـدز الثابتـس جالشـ د القـحر جامللرـأ
اآلمـ لل قــاجمني التحنشــدني جامل اؿــلني اجلزاطــرخنين جظلّــه باتــت امل ــاب
بكـــل دزاتةـــا اجلعرافدـــس جاليظـــرخس مشـــرحا لكـــل أطـــكاط املقاجمـــس
امل شاقس م ةـا جامل مّ ـس بظـتش الؼـد ن كـب حشـ اجلـحار بـني الظـعيني
الظقدقنين جبذ م طرا تثيه بأا احلدجد الحب دس ال فرؿةا املشـتع ر
الفرنشـــذ جارمـــراضا الردعدـــس للقــــاض علـــش تهحـــب ســـكاا امل ـــاب
احلدجدخس لليلدخ اراجرخ مل ت رح يف وقد األبداق املرمحز م ةا.

98

تفاعل التحنشدني جاجلزاطرخني يف الكفاح املشلّح علش الظرخط احلدجدر
()2591 - 2591

ارحال
( . – )1ج .د . .ح . .ا 54ن الدعب العربذ للثحرز اجلزاطرخـسن سلشـلس املظـارخي الحب دـس
لليخفن مايعس الدخحاان 1117ن ؾ .81
( -)1بالرعب م عل مل فالفه سف م برق مؼـلخس األرطـد الفرنشـذ أمـا اليـاحثنين
من مان تكتاب التقارخر الفرنشدس ع حقدقس خشاطر الفرنشدنين تحػال الياحف التحنشـذ
فع ــريز علدــس الؼــعدارف رحؼــاضبا خــهط الفــرتز امل تــدز بــني مــانفذ  1991جنــحف

1991

ج ـداربا يف احلؼــدلس التالدــس  86 :تــده ج 111مرحيــا بــني عشــكرخني جمــدندنين خـــاق
ملدةب  91تده ج 188مرحيا مـ أعـحاا فرنشـا مـ ع اػـر القحمدـس جاملدا ندـس التحنشـدني
جاخلحنـــسن جبـــذ أر ـــا تــــــــححذ بــــــع املقاجمـــس املشـ ـلّخس مقارنـــس باخلشـــاطر الــــظدلسن
بالــــــــرعب م ؿـــراجز املــــــــعارخ الع دفس بني املـــقاجمني جاجلدع الفرنشذ حشـ طـةادا
معاػرخةا .انمر  :ع ريز علداس الؼعدارن املقاجمس الظعيدس يف تحنص يف اخل شد دا انتفاؿس
املدا -الفه س -الدحسفدسن مايعس التشفري الفين ػفا صن 1111ن ؾ ؾ .111 -111
( - )8خُقؼد باجل ح هاخ اراط امل تد م مياط فؼـس من الؼـدريز يف الظـر جكامـل
هاخ املثلّف اجل حبذ لليهد التحنشدس حتش احلـدجد اللديدـس يف الظـر جاحلـدجد اجلزاطرخـس يف
العـر  .انمـر  :ع ـريز علداـس الؼـعدارن الدحسـفدحا جوـرار املعـر العربـذن

1ن املعاربدـس

للاياعس جارطةارن 1117ن ؾ .97
( -)1ظــل اجل ــح التحنشــذ ب ــزز جػــل بــني بـ ر املقاجمــس اجلزاطرخــس بــاألجراض جال امظــس
ججادر سحق جبكامل الظرخط احلدجدر مي تحنصن جبني مؼـادر ضحخ ةـا جتـدرخيةا خاػـس
يف الش ـ حا األجن م ـ حــر التخرخــر باــرابلصن بــل كــنلك بال شــيس رابــدر اجلزاطــر
لـ اا جػحط األسلخس لححداتةبن جبح اراط النر استعؼش علـش الشـلاا السـتع ارخس
الشدارز علدت جمرا يتت .نفشتن ؾ ؾ .111 -99
خزانـه مبدخ ـس بات ـس انمـر طـةادز عيـد احل دـد
( -)9لهستزادز ححط حادسـس انفرـار هخـريز ابـل الـ ُ
مةرر ك ا رجابا لت امل اؿل مؼافش ب بحلعدـدن يف أطـعاط ملتقـش مـدع التخرخـر املعـاربذ -1918
1999ن خـحمذ  11 - 11مـار 1111ن م ظـحرا م سشــس ذل ـد بحؿـداقن اجلزاطــرن 1111ن ؾ
ؾ .81 -81
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ك ــا جرد تفاػــدل احلادســسنقه ع ـ مرخــدز لدبــدع بتــارخذ  11محخلدــس  1998يف  :ب ـ
خحس ـ ب ـ خــنزن مــنجر أجط نــحف

2591ن تر

ــس  :مشــعحد حــاج مشــعحدن دار بحمــس

للاياعس جال ظر جالتح خين اجلزاطرن 1111ن ؾ ؾ .991 -991
( - )6عيـد اهلل مقهتـذن العه ـا اجلزاطرخـس املعاربدـس مبـاا الثـحرز اجلزاطرخـسن ج 1ن دار الشـيدل
لل ظر جالتح خين اجلزاطرن 1119ن ؾ .191
(– )7مقتا م طـةادز ع ـار بـ عـحدزن الارخـ من نـحف
الحب دس جاحلركا الشداسدس حتش لدلس نحف

ك ـا خرجخةـا ارابـدجا .املقاجمـس

2591ن مج 1ن ج 8ن أطعالمللتقش األجط لكتابـس

تارخذ الثحرزن امل عقد بقؼر األمب م  18ج 81أكتحبر سـ س 1981ن دخـحاا املايحعـا اجلامعدـسن
اجلزاطرن (د) .ن ؾ  .61جأخـا  :الاابر سعددانذن القاعدز الظر دس ل الثحرز ال ابضن

1ن

دار األمسن اجلزاطرن 1111ن ؾ .81
( - )8عيد اهلل مقهتذن مرمي ساب ن ج 1ن ؾ .191
(- )9

اط حيداجرن ذلاا م املقاجمس التحنشدس يف اجل ح م خهط جساط أرطدفدسن

أع ــاط ال ــدجز الدجلدــس الثاندــس عظــرز حــحط اجل ــح التحنشــذ م ـ الحــتهط من الســتقهط
1996 -1881ن امل عقــدز بتــحنص أخــا  6ج 7ج 8مــار 1111ن عــدد 11ن م ظــحرا املعةــد
األعلش لتارخذ احلركس الحب دسن تحنصن 1119ن ؾ .188
( -)11الاد دادزن م محالدد عا  1911بـحادر سـحقن جبـح أحـد امل اؿـلني القـدامش يف حـز
فحركس انتؼار احلرخا الدميقرابدسف ال كاا خرتأسـةا امل اؿـل ابـرابدب حظـانذ يف شـ اد س.
كاا ؿ

امل اؿلني اجلزاطرخني النخ كانحا علش عه ـس باملقاجمـس التحنشـدس رفقـس لزبـر طـرخط.

أُلقذ علدت القـيض مـ بـرق سـلاا الحـتهط خـح  19نـحف

 1991جأفـرج ع ـت خـح  11أفرخـل

 .1961خلدفس بححلراقن الاهطـي األجن جلـدع التخرخـر الـحبي جتـداعدا الع هلثـحرر مب ـاب
احلدجد الظر دس م اقس تيشس -الحلخس األجن -أجراض ال امظـسن أطـعاط امللتقـش الـحبي األجط حـحط
دجر م اب احلدجد مبـاا الثـحرز اجلزاطرخـسن م ظـحرا

عدـس اجليـل األبـدض لتدلدـد جباخـس مـ سر

الثحرز (تيشس)ن مايعس ع ار ريفن بات سن 1111ن ؾ .91
( - )11جلد بامذ رلتار خح  17أفرخـل  1919مبدخ ـس ع ابـسن متخؼـل علـش طـةادز التعلـدب البتـداطذ
جالثانحر يف مدخ س سح أبـراضن جاطـتعل ذلاسـيا بـ فص املدخ ـس .انــب يف سـ ميكـرز من ػـفحق
الكظافس ارسهمدس اجلزاطرخسن جمـارض نظـابت الشداسـذ ؿـ حـز الظـع اجلزاطـرر -حركـس
انتؼار احلرخا الدميقرابدس .سابب يف تكحخ امل م س الشرخس بشح أبراض جتأسدص اللر س الثحرخـس
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()2591 - 2591
للححدز جالع ل يف مارض  1991جطارخ يف امت ا الـ 11يف اجلزاطـر يف مـحاا  .1991جخـهط مرحلـس
التخـري للثحرزن أطرق بامذ رلتار كقاطد لقاا سح أبراض علش تدرخ امل اؿلني جتحفري املدابع
جامل جنس جالشهح جالنخريز .بعدبا كل بامذ رلتار رمسدا م برق دخدجغ مراد بالتشدري الشداسذ
جالعشكرر لل اقس احلدجدخس اجلزاطرخس -التحنشدسن جبذ امل اقس ال ضتد م القالس مشال من تيشس
م حبان جال عرفه فد ا بعد بالقاعدز الظر دس .اد عدز ع لدا مشلخس ؿدا املؼاب الستع ارخس يف
لدلس  1نحف

 1991جبعدبان م ةا ع لدس م رب ال اظحر لهسـتدهض علـش األسـلخس جاألمـحاطن جخترخـ

الشــكك احلدخدخــس .استظــةد بــامذ رلتــار بعــد أا حاػــرتت ــحا الحــتهط يف مزرعــس دالــذ ب ـ
طحافيتارخذ 18نحف

 .1991لل زخد م التفاػدل انمر  :علذ العداطذن الظةدد بامذ رلتارن دللس

أجط نحف ن عدد 79ن نحف

 .1986ؾ ؾ .11 -18

( -)11جعـ حقدقــس بـنا التؼــاط أكّـد امل اؿــل ع ــار بـ عــحدز  :فبـأا اجل اعــس املكلّفــس
بال ما العشـكرر كانـه علـش اتؼـاليالفه س التحنشـدنين جاملشـ جط عـ بـنث املة ـس بـح
بــامذ رلتــار الــنر كــاا ختؼــل بـــف فالاــابر األســحدف جفالشاســذ األســحدف جفالاــابر ل ف.
انمر طةادتت يف  :الارخ من نحف

...ن مرمي ساب ن ؾ .61

( - )18ذل د رجاطن الل امظس يف الثـحرزن دار بحمـس للاياعـس جال ظـر جالتح خـين 1118ن
ؾ .67
( -)11بــابرميلذن القاعــدز الظــر دس 1961 -1991ن رســالس مامشــترين شــب التــارخذن
مامعس اجلزاطرن 1111 -1111ن ؾ .81
(-)19الاابر بريرن الارخ من نحف
لدلس نحف

ك ا خرجخةا ارابدجان املقاجمس الشداسدس حتش

2591ن مج 1ن ج 1ن دخـحاا املايحعـا اجلامعدـسن اجلزاطـرن (د) . .ن ؾ

.811
(-)16اختن العدخد م امل اب الحا عس علش الظرخط احلدجدر املتاىس لتحنص مثل ناحدـس
ســح أبــراضن تيشــسن ميــاط ال امظــس مياللــدخر جســددر أبــد (الــنر ختحســط احلــدجد
اجلزاطرخــس التحنشــدس) ججادر ســحق ك عا ــل م دعــس للثــحار التحنشــدني .فرخــد نؼــر اهللن
فالتاحرا الشداسدس جالعشكرخس بال احدس الظر دس لل اقس األجن (األجراض) بـني -1991
1999فن أع اط امللتقش الدجلذ ححط معركـس اجلـرقن املركـز اجلـامعذ العربـذ التيشـذ-
تيشس -خحمذ  18 – 17أكتحبر 1117ن م ظحرا ج ارز ارابدخ ن 1118ن ؾ .118
( - )17طةادز ع ار ب عحدزن الارخ من نحف  ....ن مؼدر ساب ن ؾ .61
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(-)18اســـتع له كل ـــس فالفه ـــسف مــ

يـــل ســـكاا الؼـــخراض الظـــر دس جأبلقحبـــا علـــش

خؼحمةبن جطاعه عا  1916لدص الش حسـدني ؿـد خؼـحمةب جلـدص التـحار ن جأػـيخه
تُ ال علش كل م سدتعاجا مـي الثـحار الش حسـدني فد ـا بعـدن جمـ سـب أخـنبا الفرنشـدحا
جاســـتع لحبا ؿـــد ســـحار تـــحنص عـــا  .1998جبـــنث التشــ دس تعـــي اـــا الاـــر بالعامدـــس
التحنشدسن جاستع له للتةكب جالحتقـارن ج ـد هكـر امل اؿـل عيـد اهلل الاـابر أا تشـ دس
الثحار التحنشدني فبالفه سف منا ا خعيار ع كرث طدخد جع د للثحرز جالثحارن جأػيخه فد ـا
بعد تال تش دس  fellaghasأج  fellouzesعلش سحار اجلزاطر ابتداض مـ عـا  .1991جكـاا
خُراد بةنث التش دس ه ميةس التخرخر الحبي جمظةاربا للرأر العا الفرنشذ جالعاملذ مبمةر
اس رــذن حتــش خرتــا ال ــاض يف طــرعدس الثــحرز اجلزاطرخــسجللخطّ مـ

د ــس ميةــس التخرخــر

الحبين لهستزادز أكثر انمـر  :حيـذ بـحعزخزن سـحرا اجلزاطـر يف القـرنني  25ج12ن ج
1ن بيعس م ق خس جمزخدزن م ظحرا املتخ الحبي لل رابـدن امل سشـس الحب دـس لهتؼـاط
جال ظر جارطةارن 1996ن ؾ  .61عيد املالك مرتاضن دلدل مؼالخا الثحرز اجلزاطرخس
2591 -2591ن م ظــــــحرا

 .ج .د . .ح .ج . .ا  1991ن املــــــــايعس احلدخثــــــس للف ــــــحا

املاـــيعدـسن
اجلزاطـرن 1111ن ؾ  .69جأخــا :

Général BIGEARD, j’ai mal à la France, les

.EDITIONS du POLYGONE, France, 2001, p 65

( - )19األ بر الظراخاذ م محالدد س س  1911بأجلد طرخاط أحـد عـرجغ اس امـس مـ أرخـاق
فؼسن كاا م بني التحنشدني املتاحعني للرةاد يف فلشاني عا  1918ؿ

الفدلـ املعربـذ

خـب تحنشدني جمزاطرخني جمعاربس جبرابلشدني وه دادز ؿابط سـحرر اخنـر الظـراخاذ يف
املقاجمـس التحنشـدس عـا  1991ا جتركّـز نظـابت يف التحعدـس جالتر دـد فلعؼـابا ف املقاجمـس فل ــي
امست كقاطد للفه س .خاض العدخد م املعارخ ابتداض مـ سـ س 1991ن أطـةربا معركـس لّـني
()1991ن معركس الشالح ()1991ن معركـس سـددر عـدع األجن ( )1991جالثاندـس (.)1991
سلّب األ بر الظراخاذ سهحت جم معت خح  8دخش
ال ما يف دخش

 .1991جتحرا يف ذلاجلس النقـه علـش

 1961ن جفظـله ذلاجلـس ارباحـس ب مـا بحر ديـس جحـحكب املتحربـحا جػـدر

احلكــب علــدةب م ـ اةك ــس العشــكرخس يف  17مــانفذ  1968بأحكــا اســدس م ةــا سهســس
عظرز حك ا بارعدا جم ؿ ةب األ بر الظـراخاذ جكـاا ت فدـن ارعـدا بعـد أسـيح فقـط
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()2591 - 2591
يف مكــاا دلةــحط جالــدف كــنلك .ع ــريز علّدــس الؼــعدارن الدحســفدحا جوــرر املعــر  ...مرمــي
ساب ن ؾ ؾ .191 -111
( -)11ذل ــد تــحمذن بيد ـ يف معا ــل الثــحرز حــر التخرخــر الــحبي 2591 -2591ن
تر

س  :حـرخس خحسفذن (د) . .ن 1111ن ؾ .86

( -)11أجؿح الياحف التحنشذ ع ريز الؼـعري أا اسـتع اط عيـارز فعؼـابسف مبع ابـا األجلـذ
تعيف دل حعس م الرماط وار وه راخس جاحدز ج اطد جاحدف ل بـاملع ش اةقّـر املتـداجط.
ذل د علدس الؼعدارن الدحسفدحا جورار املعر  ...مرمي ساب ن ؾ .98
(22) - Maurice FAIVRE, les archives inédites de la politique Algérienne 19581962, éditions l’Harmattan, 2000, P 179.

( - )18طةادز الاابر بريرن الارخ من نحف …ن مؼدر ساب ن ؾ .811
( - )11األػح جادر اسهخلن النر خ يي يف سةل طرخعس .عاطـحر طـريفن معل ـس اجلزاطـر
القامحض املحسحعذن تر

س  :عيد الكرخب أج علس جنخرجان دار القؼـيس لل ظـرن 1119ن

ؾ .1119
( - )19تقي بظـر العـاتر حالدـا علـش بعـد  89كلـب مـ مقـر جلخـس تيشـس علـش ارتفـا 891ن جتيعـد
مبشــافس  81كدلــحمرتا م ـ احلــدجد التحنشــدسن جتقــي يف الاــرق الظ ـ الذ م ـ ميــل الع ـ  .تظــتةر
مبحا عةــا اسامــس الـ تعــحد من مــا يــل التــارخذ .لل زخــد مـ التفاػــدل انمــر :

Achour Cheurfi,

.Dictionnaire des localités Algériennes, Editions Casbah, Alger, 2011, p 228

( -)16مقتا ـ م ـ طــةادز ال ـ أدن بةــا امل اؿــل عيــد الحبــا الش ـ در لل عةــد العــالذ
للخركــس الحب دــس التحنشــدس (ر ــب التشــردل )111ن نقــه عـ  :ملدــاض بح رخــحزن العه ــا
اجلزاطرخــس التحنشــدس 1961 -1991ن أبرجحــسل دل طــةادز الــدكتحراثن التــارخذ احلــدخف
جاملعاػرن مامعس جبراان 1116 -1119ن ؾ .91
( - )17مقتا م طةادز امل اؿل ذل ـد بكـحغن الارخـ من نـحف

 ...مؼـدر سـاب ن

ؾ .118
( - )18تـاربه األراض ححط أبر امل اؿلني م م اقس تيشساملظاركني يف الثحرز التحنشدسن
مه جرد أمساض كل م  :لزبر طرخطن احلاج ػاب ػفؼاقن بلقاسب ليبن ذل ـد بـ
عيد الرباان علذ ب عيد احلفدظ بال حرن علذ ب

اخدن لعيدـدر سابـهن سـاعذ فرحـذن

ذل د ب عيد العزخز بددزن األمني درباط جالعربذ بح خـاا .جلكـ حشـ طـةادز فالادـ
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دادزف فقد أؿاق أمساض أخـرص من بـنث القاط ـس جنفـش بعــةا اآلخـر جبـب  :ع ـارز ابـرابدب
املدعح ب ساملن عيـد العزخـز سـدخرزن عيـد اهلل بحر عـسن عيـد املالـك املعـرجق بــ فاجل ـسفن
عيد اهلل ال قـرخين بحدبـحض الكامـلن عـه بظـرين علـذ بـ عيـد احلفـدظ مظـررن أمـا
امل اؿلني النخ مل تنكر أمساؤبب فةب  :ساعذ فرحـذن ذل ـد بـ عيـد العزخـز بدـدزن
األمني درباط جالعربذ بح خاا .جم مةتت أكّد امل اؿل خلـر بح خاا عـد مظـاركس بـ لض
األربعس األخريخ بــــ

فدةب أخحث العربذ بح خاا يف املقاجمس التحنشدس .لل زخد مـ التفاػـدل

انمر  :انمر  :ذل د رجاطن مرمي ساب ن ؾ .66
( - )19الاابر سعددانذن م محالدـد  19مـانفذ  1918بع ابـسن انــب من الكفـاح الشداسـذ
يف ػـــفحق حـــز الظـــع اجلزاطـــرر يف ســ ميكـــرزن جطـــارخ يف ممـــابرا مـــار 1919ن
فخكب علدت عدابدا جمل خك ع رث ختراج سيعس عظر ربدعـان ألقـذ علدـت القـيض خـح  11مـار
م ـ نفــص الش ـ س .بــدأ نـــالت يف مدخ ــس ع ابــس يف مالــي س ـ س  1999ؿ ـ

فر ــس فداطدــس لت فدــن

القـرارا الشداســدس الـ كانــه تؼــل مـ املركــز يف ســددر بـحمرجاا يف فبلــؽ دار فن التخـ
بعــدبا باجليــل .فحبّــد ػــهتت بامل اؿــل ع ــارز العشــكرر املــدعح (ع ــارز بــح ه ) اطــد م اقــس
القالس نننا خن رعادز تححدد اجلدع .جت مد ـت .لل زخـد مـ التفاػـدل حـحط سـريتت ال ــالدس انمـر :
الاابر سعددانذن مؼدر ساب ن ؾ ؾ .18 -9
( -)81جم بد الثحار اجلزاطرخني النخ طاركحا التحنشدني كفاحةب ننكر احلاج عيد اهللن ميار
ع ر جاحلاج علذن الـنخ رمعـحا من اجلزاطـر مياطـرز بعـد اناـه سـحرز أجط نـحف

فكـحاا بـ لض

سه دل حعا يف ناحدس سح أبراض .ار حعس األجن ترأسةا احلاج عيد اهللن ار حعـس الثاندـس
ميار ع رن جترأّض ار حعس الثالثس احلاج علذ .نفشتن ؾ .166
( - )81امل رذ سلدبن مـ محالدـد  19سـيت

 1918بتـحنص جبـح مـ أػـل خحنـانذن اجط

تعلد ت باملدرسس الؼاد دس بتحنص سب بكلدس احلقح بيـارخص حدـف وؼاـل علـش ارمـا ز يف
احلقح  .اخنر ميكرا يف ال ظـا احلزبـذ بؼـفحق حـز الدسـتحرر اجلدخـدن جتعـراض
لهعتقـــاط عـــا  1988جمن عاخـــس  .1911عـــدا يف أج  1991يف م ؼـ ـ ج خـــر دجلـــس يف
حكحمس الاابر بـ ع ـارن ج ـاد الحفـد التحنشـذ يف مفاجؿـا احلكـب الـناتذن سـب عـ اد
ج خــرا للداخلدــس يف ســيت

1998ن جعدا ــت بحر ديــس يف أفرخــل  1996جحكحمــس الســتقهط

األجن ج خر دجلسن سب ع اد بعد هلك م دجبا لتحنص لدص األمب املتخدز جسـفريا بحاطـ ا ن سـب
انتد ـ يف ســيت

 1961رطدشــا للر عدــس العامــس لومــب املتخــدز  .جيف أج  1961ع ـدا يف
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م ؼ ـ كات ـ دجلــس للظ ـ جا اخلارمدــسن يف م ؼ ـ كات ـ دجلــس
الدجلس يف نحف

ثــل طدؼــذ لــرطدص

 .1961تحيف س س  1969جبح خظعل م ؼ كات دجلس للعدط .لل زخد م

التفاػدل انمر  :عيد القادر العرخيبن تحنص جعه اتةـا مـي بلـداا املعـر العربـذ (-1917
)1981ن ج 1ن أبرجحس دكتحراثن كلدـس العلـح النشـاندس جالمت اعدـس بتـحنصن 1999ن
ؾ ؾ .891 -891
( . - )81ج .د . .ح . .ا 54ن الدعب العربذ للثحرز اجلزاطرخسن مرمي ساب ن ؾ .89
( - )88احلز احلر الدسـتحرر اجلدخـدن أبـر حـز تحنشـذ ظةـر علـش الشـاحس الشداسـدس خـهط
مرحلــس ال ـــاط الــحبين جنلــه ملدــت مقالدــد الدجلــس بعــد الســتقل العــا  .1996أؿــدفه لــت عيــارز
فاجلدخــدف ضددــزا لــت ع ـ احلــز احلــر الدســتحرر الــنر أساشــت الظــدذ عيــد العزخــز الثعــاليب عــا
 .1911أساش ـت عــدد م ـ امل ظــقني ع ـ احلــز احلــر الدســتحرر التحنشــذ جعلــش رأســةب الاد ـ
ذل حد املابرر جاةامذ احليد بحر ديس .ج د ظةر للحمحد خهط امل ضر الـنر انعقـد يف  1مـارض
 1981مبدخ ـــس ؼـــر بـــهط بالشـــاحل التحنشـــذن ج ـــد مسدـــه بدظتـــت القدادخـــس العلدـــا بالـــدخحاا
الشداسذن جتحن رطاسـتت احليدـ بحر ديـس جعـدا ذل ـحد املـابرر أمد ـا عامـا .جعلـش مسـر أحـدا 9
أفرخــل  1988ال ـ أســفر ع ـ عظــرا القتلــش جاجلرحــش يف تــحنصن ػــدر أمــر

ـ ال احلــز

جتح د ػخفت ع الؼدجر جاعتقاط ع اطت بتة س الت مر ؿد أمـ الدجلـس .جيف عـا  1918انتدـ
ػاب ب خحس أمد ا عامان جكاا بـنلك عـدب احلـز الفعلـذ يف عدـا رطدشـت احليدـ بحر ديـس
النر جلـأ من القـابرز عـا  .1919جيف عـا  1991طـارخ ػـاب بـ خحسـ يف حكحمـس ذل ـد
ط د النر بدأ خفـاجض الفرنشـدني مـ أمـل احلؼـحط علـش السـتقهطن جبشـي فظـل املفاجؿـا
اعتقله الشلاا الفرنشدس أعـاض احلكحمـس ج ع ـاض حـز الدسـتحر اجلدخـد .جبعـد التح دـي علـش
اتفا دا الستقهط ج ـي ػـدا داخـل احلـز انتةـش بعـزط ػـاب بـ خحسـ  .انـتةج احلـز احلـر
الدستحرر اجلدخد خهط الش حا األجن لهستقهط سداسس لد الدـس .جم ـن  1961أػـيح ميدـل من
الطـــرتاكدسن جخـــهط املـ ـ ضر امل عقـــد يف ب ـــزر يف أكتـــحبر  1961عداـ ـر تشـ ـ دتت بـــ فاحلـــز
الطــرتاكذ الدســتحررف .لل زخــد م ـ التفاػــدهنمر  :عيــد الحبــا الكدــالذ جنخــرجان محســحعس
الشداسسن ن ج 1ن امل سشس العربدس للدراسا جال ظرن بريج ن  1981ؾ ؾ .811 -811
( - )81الاابر ب علذ لشحد ب ذل د الؼاب الزخدرن جلد برخ احلامس (اسحارر) سـ س
1911ن التخ باجل دخس س س  1981جوؼال علش رتيس ر د  .جكاا م أبر ادز املقاجمـس
التحنشدس (الفه س) جم أطدا الرافـني لتفا دا الستقهط الداخلذن لنلك رفـض تشـلدب
111
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الشهح مي أتياعت معت خ هلك خدانس للقـدس اجلزاطرخس فالتخ اياط األجراض .كانه لـت
عدز اتؼال بالثحار اجلزاطـرخنين جطـارخ يف عـدز ج ـاطي جمعـارخ حربدـس ادبـا أج أطـرق
علدةا يف مبار احلر الظـاملس جالت شـد لتخرخـر تـحنص جاجلزاطـرن جسـابب بـدجر كـيري يف
ضحخ جتشرخ الشهح ع اجل ح التحنشذ مـ بـرابلص لل قاجمـس اجلزاطرخـسن جاستظـةد
وه دادتت يف معارخ مظا التحنشدني جاجلزاطرخني م مياط اخل ري يف الظـ اط من ميـاط
فؼس جاجلرخـد جبـي خـداغ جما ابـس يف اجل ـح  .ج ـد جؿـي حـدا ل ظـابت بعـد حؼـحط
تحنص علش استقهسا يف  11مارض  1996لك مل خشلّب سهحت للشلاا التحنشدس مل يف
 8محخلدــس  1996جتؼــاب معيحر ديــس .انمــر  :ع ــريز علّدــس الؼــعرين تحنشــدحا يف الثــحرز
اجلزاطرخس 2591 -2591ن أع اط امللتقش الدجلذ ححط معركس اجلرقن مرمي ساب ن ؾ
ؾ .91-91
( -)89تارا الياحف التحنشذ جاألستاه اجلامعذ ع ريز علّدـس الؼـعري مبزخـد مـ التفؼـدل
ليعض الشري الناتدس مل اؿلني تحنشدني النخ ساب حا بؼحرز مياطرز يف املعركس التخرخرخس
اجلزاطرخـس كشداسـدني أج ك قـاجمني جبــب كـاآلتذ  :ػـاب بـ خحسـ ن أبـد التلدلــذن
حشني الرتخكذن عيد العزخز طحطاان حافظ مبرابدبن ع ر بـ بدـدزن الاداـ الـزل ن
الاابر ب خلـر العرخيبن ذل د رفسن الزخ ب لشحد ب عيـد اهلل .نفشتن ؾ ؾ -77
.97
( -)86ػاب ب خحس م محالدد أكتحبر  1917مبعراجز ازخرز مربـسن بعـد وؼـلت علـش
ارمــا ز يف احلقــح م ـ بــارخص س ـ س 1988ن دخــل تــحنص جاطــتعل يف اةامــاز جاخنــر يف
احلــز احلــر الدســتحرر اجلدخــد س ـ س 1981ن تع ـراض لهعتقــاط جال فــذ بــني س ـ

-1989

 .1988أػيح األمـني العـا للخـز عـا  1918بعـد تـحلذ احليدـ بحر ديـس رطاسـتت .نفـذ م ـن
 1991جأػــيح اةــرخ األساســذ للكفــاح م ـ خــارج احلــدجدن جعــارض اتفا دــس الســتقهط
الــداخلذ مــحاا 1999ن جدخــل يف ػــرا مــي بحر ديــس

ــا أدص بــت من اســرج م ـ تــحنص يف

مـانفذ  1996لدشــتقر باـرابلص ســب القــابرز لدقـحد مــدع التخرخــر الـحبي التحنشــذ .حُكــب
علدـــت عدابدـــا مـــرتني بارعـــدا 1998 -1997ن لدعتـــاط يف فرنكفـــحر األملاندـــس يف  11أج
 .1961لل زبد انمر  :ع ريز علدس الؼعرين يف التخرر المت اعذ جالحبي فؼحط مـ تـارخذ
تـحنص املعاػـرن

1ن املعاربدـس للاياعــس جمطـةار الكتـا ن تــحنصن 1111ن ؾ ؾ -178

.181
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( - )87ع ريز ػعرين الدحسفدحا جورر املعر العربذ ...مرمي ساب ن ؾ .169
( -)88انمــر ال ـ ؽ الكامــل للرســالس يف  . :ج .د . .ح . .ا 54ن الــدعب العربــذ للثــحرز
اجلزاطرخسن مرمي ساب ن ؾ ؾ .88 -87
( -)89نفشتن ؾ .89
( -)11محساجر مشعحدزن امسةا الثحرر م ؼحر ذلرحبسن م محالددسـ س  1911ادرـلن
نظأ بتحنص بعد جلحض كامل أسرتةا من بنا اليلد عا  1989بشي املـاخقا الظدخدز
الـ كانــه ت تةرةــا اردارز الســتع ارخس معةــا .التخقــه بــالثحرز التحنشــدس يف سـ ميكــرز
رفقـس أختةــا لدلـش دجا علــب أبلـةان جكانــه ب ـزز جػــل بـني اطــد املقاجمـس التحنشــدس لزبــر
طراخاذ جلزبر طـرخط بالحلخـس األجن بـاألجراضن عُرفـه مبحا فةـا ال ــالدس لـدعب ــدس
الكفـــاح التخرخـــرر اجلزاطـــرر .جســـاب ه مشـــاب س فعالـــس يف القـــرار الـــنر اختـــنث لزبـــر
طــراخاذ بتشــلدب األســلخس التقلددخــس جتةرخ ـ األســلخس احلدخثــس للثــحرز اجلزاطرخــسن ك ــا
تــدخاله ربــه ســراح أســـريز فرنشــدس .جبعــد اســتقهط تــحنص عــا  1996ــدامةا لزبـــر
طــراخاذ من احليد ـ بحر ديــس فأكرمةــا جليــش بليةــا للخؼــحط علــش مقــر لط ـ لدكــحا
مركـــز لتكـــحخ امل رؿـــني جمخـــحاض املشـــعفنين فأػـــيخه الزاجخـــس اليكرخـــس باحللفـــاجخ
بالعاػ ـ س التحنشــدس مركــز لتكــحخ امل رؿــني وــه مطــراق الــدكتحر ذل ــد الؼــعري
نقاغن انـ ه من ػفحق الثحرز اجلزاطرخس باألجراض وه مش جلدس سذ ع ـار بـ بحلعدـد
طقد سذ مـــــــؼافش بـ بحلـــعدد سـب سـذ مشـعحد جسـذ م تـحرر ذل ـحدن فأػـيح امسةـا
م ؼــحرز بــدل م ـ ذلرحبــسن أدا دجربــا ال ـــالذ يف ســرخس تامــس مت كــرز م ـ حــني آلخــر
را الشفشارر التحنشذن مت قلس بني اجليل جمشتظفش حليد سامر (مكص سابقا) من
عاخــس استظــةادبا ب احدــس األجراض س ـ س  .1997لل زخــد م ـ التفاػــدل انمــر  :بحنــحز عيــد
احل ددن فالظةددز محساجر مشعحدز بالس الثحرتني التحنشدس جاجلزاطرخسفن دللس أجط نـحف ن
عدد 171ن أفرخـل 1117ن ؾ ؾ  .69 -61جأخــان ذل ـد تـحمذن مؼـدر سـاب ن ؾ ؾ
.118 -111
( -)11نفشتن ؾ .118
( -)11تأساشـــه جل ــــس ورخــــر املعــــر العربــــذ يف  9مــــانفذ  1918برطاســــس عيــــد الكــــرخب
اخلاـــابذن جطـــاركه يف تأسدشـــةا عـــدز أحـــزا معاربدـــسن جأبـــب مـــا نـــؽ علدـــت مدثا ةـــا :
فالستقهط املأمحط لل عر العربذ بح الستقهط التا لكافـس أ اـارث الثهسـس  :تـحنص جاجلزاطـر
111
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جمراكعن جل عاخس خشعش ملدةا يل السـتقهطن ل مفاجؿـس مـي املشـتع ر يف اجلزطدـا ؿـ
ال ما احلاؿرن ل مفاجؿس مل بعد معها الستقهطن جحؼـحط اـر مـ األ اـار الثهسـس علـش
اسـتقهلت التــا ن ل خشــقط عـ اللر ــس جاميةــا يف محاػــلس الكفــاح لتخـــري اليقدــسف .ج ــد جافـ
جأمـش مدثا اللر ـس األمـري عيـد الكـرخب اخلاـابذ ج ثلـح األحـزا الحب دـس املعاربدـس .لل زخـد
م التفاػدل انمر  :ذل د بلقاسـبن الجتـاث الححـدجر يف املعربـالعربذ 1991 -1911ن رسـالس
مامشـتري يف التــارخذ احلـدخف جاملعاػــرن معةــد التـارخذن مامعــس اجلزاطــرن 1991-1998ن ؾ
ؾ .881 -878
( - )18ع ريز علدس ػعدارن مدع التخرخر الحبي اجلزاطرر بتحنصن أع اط امللتقش الدجلذ
ححط نظأز جتاحر مدع التخرخـر الـحبين امل عقـد بف ـد األجراسـذ أخـا  1 -8 -1محخلدـس
1119ن م ظحرا ج ارز ارابدخ ن اجلزاطرن 1119ن ؾ .181
( - )11نفشتن ؾ ؾ .181 -181
( -)19الاابر سعددانذن مؼدر ساب ن ؾ.167
( -)16احليد بحر ديسن م محالدد أج  1918بامل شترين اجط تعلد ت باملدرسس الؼـاد دس
ســب مبعةــد كــارنح بيــارخص حدــف حؼــل علــش ارمــا ز يف احلقــح  .بــدأ نظــابت الشداســذ
ميكــرا بانـــ امت يف احلـــز احلــر الدســـتحرر التحنشـــذ م ــن 1911ن اطـــتعل يف ســـلك
اةامـــاز ع ـــد عحدتـــت من تـــحنص يف 1917ن جاطـــتعل بالؼـــخافس ال ابقـــس باســـب احلـــز
الدستحرر .سابب يف تأسدص مرخدز فالؼح التحنشذف جفالع ل التحنشـذف .اعتقـل مـرتني يف
 1981ج1988ن جعــادر تــحنص يف عــا  1919لدلتخ ـ بالقــابرزن حدــف ــا بــدجر بــا يف
التعرخ بالقـدس التحنشدس يف عحاػب الظر جالحلخا املتخدز األمرخكدس .عـاد من تـحنص
عا 1919ن جتعراض لهعتقاط عا  1991بعد تؼعدد املحامةس مي الشـلاا السـتع ارخس.
ــا بــدجر أساســذ يف تحمدــت املفاجؿــا الـ

ــاد من التح دــي علــش اتفا دــا الســتقهط

الداخلذ لتحنص يف  8محاا 1999ن جدخل بعدبا يف مرحلس مدخدز م املحامةـس الع دفـس مـي
األمـني العـا للخـز الدسـتحرر ػـاب بـ خحسـ بشـي املح ـ الـرافض سـنا األخـري مـ
التفا دــا ن لدخشــب الؼــرا لؼــاب بحر ديــس .انتد ـ يف  8أفرخــل م ـ عــا  1996رطدشــا
لل رلص التأسدشذ جأػيح يف  11أفرخل رطدشا ألجط حكحمس تحنشدس بعـد السـتقهط .جمـي
ملعـــاض امللكدـــس يف  8محخلدـــس  1997أػـــيح بحر ديـــس رطدشـــا للر ةحرخـــسن جاســـت را يف بـــنا
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تفاعل التحنشدني جاجلزاطرخني يف الكفاح املشلّح علش الظرخط احلدجدر
()2591 - 2591
امل ؼ من عاخس م التت يف نحف

 .1987انمـر  :عيـد القـادر العـرخيبن مرمـي سـاب ن ؾ

ؾ .888 -881
( - )17الاابر عيد اهللن احلركس الحب دس التحنشدس رؤخس طعيدس حمدس مدخدز 2599 -2332ن
 1ـن دار املعارق للاياعس جال ظرن تحنصن (د . .ا)ن ؾ ؾ .161 -168
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