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ملخص:
يدىااا ٌ هاازا املل اااٌ ألا لااا ف ا الس ااجون الاظااخعماسيت الفشوعاايت ( )1962 -1959اعخم ااادا عل ا ماازهشاث أح ااذ
املجاهذيً املحيوم عليهم باإلعذام هو املذعو ععل ظعذ ،إلافت إل مخخلف املشاحل التي مش بها مً ججىيذه
إلا اعخلال ا زام اظاادىىاك حعزيبا ال ا محاهمخا جىلل ا باحن مخخلااف الساجون الاظااخعماسيت فا الجلفاات املذياات
البليذة إل غايت فشاسه ف حاهفي .1962
اعخمذ امللاٌ عل املزهشاث الصخفيت للمجاهذ إلافت إل مجموعت ماً الخلااسيش ألامىيات الفشوعايت رلاً ماً
أحل امللاسهت الخأهذ.
الكلماث املفتاحيت :سجون اظخعماسيت؛ املجاهذ ععل ؛ حعزيب؛ اظدىىاق.
Abstract:
this article discusses the situation in French colonial prisons (1959 -1962) based on
the memoirs of one of the sentenced to death : the mujahideen: ASLI Saad, and
the various steps he has taken from his recruitment and arrest and then his
interrogation and his torture to his trial and his move between the colonial prisons
in Djelfa, Medea, to his scape in January 1962. this article based on the mujahid's
personal memories in addition to a set of French security reports for comparison
and confirmation.
Keywords: colonial prisons; mujahid ASLI ; torture; interrogation.
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 - 1ملذمت:
َّ
سغم ما ُي ّ
يسجل عليها مً هلائق ف ظياق الاعخماد عليها لخأسيخ الحوادر
وح عادة للش ايت الؽفويت مً مالحظاث
الخاسيخيت املخخلفت ف معخوياتها املخعذدة ،عل سأط هزه الىلاه مؽيلت الزاجيت مشهضيت الؽاهذ (الشا ي) التي جؤزش ف
مخخلاف أحااضا الش اياات ،إلاافت إل ا إدساج جفعااحراث معىيااث أحيااام لاام جاخم البرهىاات عليهااا لىنهاا ظااشعان مااا جلااخحم
بالش ايات فخظهاش باعخباسهااا حاض ا زابخااا منهااُ .يماا إل ا رلاً مؽاايلت اليعايان الازي يهاااحم راهاشة الؽاااهذ بفعال جلااادم
العاىحن حؽااب الحاوادر جشاهمهاا .لىاً سغام وال ماا ظالف إال أن الش ايات الؽافويت جظال مفاذسا ماً باحن املفاادس
ألاظاظايت للخااسيخ خاـاات فا املجاااالث التاي عشفاذ لااعفا فا مجاااٌ الخاذ يً الخااسيي ألظاابا مخخلفات عل ا سأظاها حالاات
ُ
اللمع أ أ ِم ّيت الفاعلحن فيها أ املعاـشيً لها أ املعىيحن بها ،هو ما ججعذ بولوح ف الثوسة الجضائشيت.
ف هزا إلاواس ظىحا ٌ بىا حادزت جاسيخيت مل الفشاغاث التي جترهها س ايت جاسيخيت ماا باالظاخعاهت بمفاادس مخىوعات
وامللاابالث الصخفايت ماع املعىياحن املازهشاث الصخفايت لهاام الوزاائم الشظاميت ،...هلفاذ بالخحذياذ اليؽااه الثااوسي
للمجاهذ ععل ظعذ مجموعت مً املجاهذيً الازيً اسجبىاوا بحاوادر مؽاترهت مخخلاف مشاحال اعخلاالهم حعازي هم
سجنهم محاهمتهم...
الهذ ألاظاس ي مً هزه الوسكت العلميت هو إبشاص لش سة أهميت جيامل املفادس الخاسيخيت املخىوعت مً س ايت ؼفويت
مزهشاث شخفيت زائم سظميت مخىووت ...ألن وال مفاذس علا حاذة لاً ياخمىً ماً إعاادة بىاا الحادزات الخاسيخيات
هما حذزذ ماع حساجيل فشاغااث هلااه ثال هثحارة حعاخلضم الخىفال بهاا اعخماادا علا مفاادس أخاش  .بال هىاان ماً يعخبار
الوزائم الشظميت مجشد س اياث ؼفويت شخفيت للجىود المباه ...جم جذ ينها.
 - 2التعزيف باملجاهذ عسلي سعذ:
هاو ظااعذ بااً ظااعذ بااً الععاال باً بايضيااذ سملياات بيااذ املعااعود بااً خازيش ،للااب بااً خاازيش ععاال هالهمااا لاامً
ألاللا امليوهت لعاشػ أ الد عثماان ماً عاشػ أ الد للاويتي املخفاش عاً فشكات أ الد سا ي امحماذ ماً كبيلات أ الد ظايذي
هايل املعش فت ف ظي الجضائش ( .عامش محفوثي ،2002 ،ؿ ؿ )20 ،19
ُ لذ ف  24ما ط  1937ف مىىلت حجش امللح املعش فت َ
بالب َّراهت كش مىىلات عاحن معباذ الواكعات باحن حاسا ي بحاب
س
ؼماال الجلفت حىوبا (عل الىشيم الووتي سكم .)1
ُ لذ ف عائلت فلحرة ،ميوهت مً زالزت رووس أسبعت إهار جوف أغل هم هديجت ألامشاك ظو الخغزيت...
ُ
هغحاره ماً أبىاا حيلا لام يىال حظا ماً الاخعلم ال ف ا الى ّخاا ال فا املذسظات رلاً لحاحات عائلخا لا فا س ا ألاغىااام
خاـت أن الذه وان مشيما ملعذا أبىما ال يلذس عل ش ي لزلً هفل ُّ
عم "بللاظم" هو ماا حعال الىثحار ماً الىااط
الوزائم ييعبوه إل عم ليغ إل أبي "ظعذ" .ف ظً العابعت فلذ "ظعذ ععل " أم (عام .)1944
ا هزه ه الظش اليؽأة ألا ل التي ظخمهذ اللخحاك بالثوسة (ععل ظعذ 26 ،ماسط ).2010
 - 3هيكلت الثىرة في منطلت حاس ي بحبح وضىاحيها:
هلفذ هىا مذيىت حاس ي بحب ما يجا سها مً اللش ألاسيا حيث جمخذ الذائشة لدؽمل مىىلت حجش امللاح عاحن
َ
ّ
ُ
ّ َ
الف ااذاسة املف ااشان امل ْلعاام أ الد عمشان ...ه اازا الامخ ااذاد الجغشاف ا جحىا ا م فيا ا اهدؽاااس العشؼ ااحن (اللبلخ ااحن)
معبااذ
َ
ُ
الىبحريً املوحوديً ف مذيىت حاس ي بحب هما عشػ أ الد ل ْلويتي عشػ أ الد ؼيبوه.
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كذ ـلذ الثوسة إل هزه امل ىىلت بفمل مجموعت مً املحافظحن العياظيحن ألاعما اليؽىحن هزهش منهم :ظيذ
الؽيخ ( هو مً الغش الجضائشي) عبذ الذايم عبذ الذايم بين اللوٌ بً صيان مفىفى هوساوي صس اٌ (مً مىىلت
ألا ساط)...حيث كام هؤال بمهام جيويً املعبلحن الفذائيحن عىاـش الاجفاٌ إوؽا مشاهض العبوس التي ُح ّ
عذ محىااث
ساحات للمجاهاذيً ججمياع ألاخبااس (...ععال باً صيااان ،2013 ،ؿ  )49أهام مشاهاض العباوس املوحاودة فا مىىلات حاس ا ي
بحب ه :
 مشهض حبل ظهلت  :بئؼشا املجاهذ الىيب بً ولواث مشهض حبل املعحز :بئؼشا املجاهذ عبذ اللادس صسيعت مشهض حبل أ الد عمشان :بئؼشا املجاهذ فذ ٌ عل بً يوظف مشهض ساط املضابي (ملعم أ الد عثمان) :بئؼشا املجاهذ هواسي احمذ مشهض حمام الفوهذا :بئؼشا املجاهذ خزيش بً عليت ( .ععل بً صيان ،مشحع ظابم ،ؿ )49 - 4النشاط الثىري للمجاهذ سعذ عسلي:
يبذ أن الظش

اللاظيت التي عاؼاها ظاعذ ععال مؽااهذج ملعاهااة عائلخا ؼاعب

غياا أمال فا معاخلبل م ؽاش

بعذ ظماع بيؽاه املجاهاذيً ـاوٌ سظاائلهم للمىىلات ( ) 1958خاـات ماع جىثياف الذعايات الفشوعايت املماادة فا
ألاظواق ول هزه العىاـش حعلخ يخلش مً الثوسة عل مشاحل.
ففي مشحلخ ألا ل ظاهم ف حمع املؤن مً الؽعب الليام بئخفائها زم هللها عل الحمحر البغاٌ هحو مشاهض العباوس
رلً ملا عش عى مً شجاعت مهاسة ،بعاذ ججمياع هازه املاؤن فا مشاهاض العباوس يلاوم معاؤ لو هازه املشاهاض بخوصيعهاا
عل مخابئ املجاهذيً (مىامحر واصماث) (.ععل بً صيان ،مشحع ظابم ،ؿ )52
ف مشحلت زاهيت جم جيليف بشبي الاجفاالث بحن الؽعب الثوسة ،ليمش بعذ رلً إل املشحلت الحاظمت بعذ هيل الثلات
اليافيت حيث جم جيليف مً وش املحافظ العياس ي بالهجوم عل املفالح الفشوعيت جفافيت الخوهات ماً الجضائاشيحن
املخعا هحن مع العذ الفشوس ي.
مً أهم العملياث التي كام بها املجاهذ ععل هزهش:
 مهاحمت أحذ الخوهت  -هو حضائشي  -ف مجزل بحاس ي بحب ف  3أفشيل  1959حيث حعالل إلا مجزلا عبار بابا املفخاوحكام بئللا اللىبلت (الشماهت) لىنها لم جىفجش .بعذها الر بالفشاس هحو حفاه الزي يشبى حىو املذيىت ف الغابت حياث
ّ
يفش هحو ألاسيا املجا سة ليعهل علي الاخخفا ظي الفالححن الشعاة ـوال إل املخبأ املخفق للمجاهذيً( .ععال
ظعذ ،مفذس ظابم  -ععل بً صيان ،مشحع ظابم ،ؿ )53
 مهاحمات مىخااب ؼايخ بلذياات حاسا ي بحااب علا العاااعت الحادياات عؽاش الىفااف ـاباحا بهااذ اغخيالا لىااً اللىبلااتُّ
(الش َّماهت ) La grenade :أـابذ الياجب العام هو حضائشي ،هما ظب ذ ؼلوكا هبحرة للمبتى .كاذ رهاش محاشس املازهشاث
الصخفيت للمجاهذ ععل ظعذ هو هجل أن هزا الهجوم كع ف سبيع  1958لىً الصحي هو جاسيخ  12أفشيل 1959
حعب الوزائم الفشوعيت هما ظجر .
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 جففيت أحذ الخوهت سميا بالشـاؿ بمذيىت حاس ي بحب ( بحن أفشيل حويليت  ) 1959حيث كام املجاهذ بىشق بامجزٌ هزا الخائً حاوال العااعت العاابعت معاا ليىلام عليا الىااس ماً معذظا يلاور باالفشاس(  -ععال باً صياان ،مشحاع
ظابم ،ؿ )53
بعاذ هازه العمليااث ـااس لضاماا عليا الفاشاس هحاو الجباال الاخخفاا عاً ألاهظااس اليؽااه هىاان إلا غايات إللاا اللاابن
علي ف  29حويليت  1959هما جزهش الوزائم الفشوعيت.
 حؽحر زيلت فشوعيت أخش مخخومت بخخم "ظشي" إل وؽاه املجاهذ ععل رلً ف معاشك ـاف وؽااه املىىلاتبعااذ ج ااول ب ااين الل ااوٌ الح اااج ب ااً صي ااان مع ااؤ ليت املحااافظ العياسا ا ي لللع اامت  37بع ااذ إلل ااا الل اابن علا ا املح ااافظ
العياس ي عبذ الذايم املجاهذ عماسة ف حوان  1960حيث اتهمذ الوزيلت املحافظ العياس ي بين اللوٌ بً صيان بأه
مً وان سا ألامش بالخىفيز جحذيذ مواكع الاعخذا اث جوصياع اللىابال (الشماهات) علا وال ماً املجاهاذ بوخااسي أحماذ -
الزي ال صاٌ ف حالت فشاس  -املجاهذ ععل ظعذ املتهم بئللا كىبلت عل محال لبياع العلااكحر فا حاسا ي بحاب فا حويليات
 1960أياماا كليلات كبال إللاا اللاابن عليا  ،هماا جازهش الوزيلات بأه ا ج ّام العثاوس علا كىبلخاحن ازيخااحن فا حوصجا فا لحظاات
مذاهمخ إللا اللبن علي  .يبذ أن هازه املعلومااث غحار دكيلات حعاب املجاهاذ ععال فهاو لام يشماي أيات كىبلات علا
محل بيع العلاكحر ،فشبما ييون مً كام بهزه العمليت مجاهذ آخش
)(Doc : après la capture d « ABDEDAIM et AMARA , SD
 ععل ظعذ ،مفذس ظابم - .ععل بً صيان ،مشحع ظابم ،ؿ )53 - 5إللاء اللبض على املجاهذ سعذ عسلي ومجمىعته:
ياش ي املجاهاذ ظاعذ ععاال جفاـايل إللاا اللابن علي ا ماع سفيليا بااين اللاوٌ الحااج باً صيااان باين اللاوٌ عبااذ
الحفايظ سغام أها ال يخاازهش جااسيخ رلاً بالماابي (يخازهش الؽاهش العاىت د ن اليااوم) إال أن الوزاائم الفشوعايت املخخلفاات
جحذد الخاسيخ ب ا ا ا  29حويليت  1959جزهش هزلً عىاـش املجموعت أيما.
فيزهش املجاهذ ععل بأن فشكت مً فشق اللوميات (الحشواى) واهاذ بفاذد جمؽايي املىىلات إال أطهاا اـاىذمذ باملخباأ
ليف ّاش الحاااسط امليلاف هااو "بلعاايؾ" بعاذ مااذاهمتها ل ا هاو مااا حعاال املجموعات محاـااشة داخاال املخباأ (املحفااوس جحااذ
ألاسك) فا مىىلات مىؽاوفت ،فلامااذ اللاواث الفشوعايت بئللاا كىبلاات معايلت للاذمو داخال املخبااأ واهاذ هفيلات بخااش ج
الجميع ،ف ملذمتهم املجاهذ املذعو "الجىيذي" الزي ّ
جم إوالق الىاس علي ليعلي ؼهيذاّ ،أما البليت فهم :بين اللوٌ
ا لحاج بً صيان بين اللوٌ عبذ الحفيظ ظعذ ععل  .جؤهذ الوزيلت سكم  248املؤسخت ف  17أ ث  - 1960ه راث
وابع "ظشي"  -هزه املعلوماث والخال :
" - 2ععل ظعذ بً ظعذ ،إسهابي ،ح هت الخحشيش الووتي ،مً أ الد للويتي ،اعخلل يوم  ،1960/07/29معش .
 - 4باين اللااوٌ عبااذ الحفايظ ،كائااذ خلياات أ الد عبااذ اللاادس حاااسط للمحااافظ العياسا ي لللعاامت  37اعخلاال يااوم 29
 ،1960/07/معش .
 - 5بين اللوٌ الحاج بً صيان ،كائذ خليت أ الد للويتي املحافظ العياس ي لللعمت  ،37اعخلل يوم ،1960/07/29
معش ( section du secteur de Djelfa , 17 Aout 1960, Annexe 4 "...
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جزهش زيلت أخش بعىوان":جحذيذ مخمشديً ح هت الخحشيش الووتي فا هاحيات سكام  1مىىلات  2اليات  ."6مترحمات ماً
زيلت ُمحشسة باللغت العشبيت ُعثر عليها ف مخبأ للمجاهذيً ،ه عل ؼيل حذ ٌ بأهم العىاـش ( 11عىفشا) مع جحذيذ
جاسيخ العمليت معؤ لها جوكيذ الاعخذا ميان وبيعت الاعخذا  ،هزه الوزيلت هجذ فيها اظم املجاهاذ ععال مازووسا
العاشيت الحااش .

ماشجحن بفايغخحن مخخلفخاحن هاو ماا يجعلىاا هخماً باأن واج هاا لام يىاً يعشفا هاو أماش ؼاايع فا ثاش
ُ
فىخب أن ععل ظعذ بً ظعذ كام ف  3أفشيل  1959عل العاعت الخاظعت ليال بشمي كىبلت (سماهت) ف حاس ي بحب هحو
هاذ فشوسا ي .يخىاشس اظام لىااً بفايغت خاو"ات ها "املعاابل ظاعذ ععاابي" الازي كاام بشمااي سماهات علا مىخاب ؼاايخ
بلذيت حاس ي بحب ف  12أفشيل .1959
((Exaction des rebelles FLN de la Région 1 Zone , Wilaya 6. SD
بالعودة دائما إل الوزائم الفشوعيت التي ف حوصجىا يبذ أن مجموعت ظعذ ععل كذ جم الخعش عليها مىز  28مااي
 1960عل ألاكل ،ففي زيلت مؤسخت با ا ا  28ماي  1960راث وابع ظشي ،بعىوان ":جشهيبت الخليت سكم  925للبيلت أ الد
للويتي فش أ الد عثمان .فش أ الد عمشان"ّ .
جوضح ف ؼيل مخىي جشهيبت الخليت والخال :
ِ
 حيؾ الخحشيش الووتي ،الىاحيت  ،62اللعمت  ،37املعؤ ٌ عبذ الذايم عبذ الذايم. كايذ الخليت :بين اللوٌ عبذ الحفيظ ،العمش  30ظىت هميل بً ظعذ ،اجفاٌ ،العمش  30ظىت حامعو ألامواٌ :صحاسة أحمذ بً عل  ،عمشه  40ظىت عل بً يوظف (فذ ٌ) عمشه  40ظىت. ميلفون بالخمويً :محمذ بً عيس ى  20ظىت  .ظاي عبذ العالم  24ظىت .جفاح جفاح  30ظىت .محمذ باً دهيىات 27ظىت(Section du secteur de Djelfa , 28-05-1960, annexe 5 ) .

ُ
املالحظ هىا عذم دكت هزه الوزيلت ف لبي اظم املجاهذ ظاعذ ععال حياث وعاب إلا عما بللاظام مماا ياذٌ علا

أطها هخ ذ اعخمادا عل ؼايت ليغ اعخمادا عل زائم إداسيت زبوجيت.
باالعخمااد عل ا زيلات مشكماات بااالشكم  359جابعات للوزااائم العااابلت فا ؼاايل ملحام بااشكم  ،7واال هازه الوزااائم جابعاات
للملاف املي َّاون مىاز  28مااي  1960بعىاوان" اعترافااث املعتااي باالعخاذا اث املشجىبات فا اللعامت  "37رلاً اعخماادا عل ا
اظادىىاق املتهمااحن ،حاا فيهااا " :الاعخاذا اث التااي هفازث ف ا حاسا ي بحااب مىاز حااوان  1959ها مااً جىفياز - :ععاال بااً
بللاظم (سماهت معذط) – .حعش ن عبذ اللادس مباسن (سماهت) .الازىان جلليا ألامش بالخىفيز مً عبذ الذايم ظيذ الؽيخ
(محاافظ ظياس ا ي لللع امت  37الىاحياات  .") 62هجااذ أن شخفايت عبااذ الااذايم شخفاايت ظاايذ الؽاايخ كاذ سدجااا ف ا
مزهشاث املجاهذ ععل أيما (ععل بً صيان ،مفذس ظابم ،ؿ 49
) - Section du secteur de Djelfa , 28-05-1960, annexe 7
جزهش زيلت فشوعيت جحذ سكم  248مؤسخت ف  17حوان  1960ف ؼيل ملحم بشكم  4ـادسة عً كىا الجلفت بأن
عبذ الذايم وان محافظا ظياظيا لللعمت  37أه جم إللا اللبن علي بخاسيخ  11ماي 1960
) (Section du secteur de Djelfa , 17 Aout 1960, annexe 4
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 - 6السجن والتعذًب والاستنطاق:
جم جحويل العىاـش الثالر إل الثىىت الععىشيت بعحن معبذ بواظىت ؼاحىاث العذ ليخم إسظالهم بعذ رلً إل سجً
ُس ط العيون بمذيىت الجلفت.
وان يخم هلل املجموعت يوميا إل مشهض الخعازيب بوظاي املذيىات فا املىخاب الثااوي (املذسظات الابخذائيات باً ّ
عيااد حالياا)
ليخم اظدىىاكهم الخحليم معهم للحفوٌ عل أي معلوماث زم ُيعاد ن معا إل سجً س ط العيون.
يخزهش املجاهذ ظعذ ععل جلً اليومياث حيذا هيف أه ال يوحذ فشاػ ال غىا ف الغشفت ،أما ألاول فص ي يبلي
علا حياااة املعخلال فلااي .باليعابت للخعاازيب فاظاخعملذ في ا وال الوظااائل الىفعايت الجعااذيت بذايات بالفاافع الشواال
المش اظخعماٌ الىهشبا املا الباسد الفابون اليي بالىاس حعليم الجعم ف العلف مع سبي ألايذي ألاسحل بما
يؽب لعيت الخفاػ لعاعاث وويلت حتى يؽعش املعخلل بخجمع الذم ف سأظ ُ ،ليغمى علي بعذ رلً يفلذ عي .
مااً ؼااذة الظ ااالم داخاال غشفاات الخع اازيب حالاات إلاغمااا بفع اال الخعاازيب الؽااذيذ يخ اازهش املجاهااذ ععاال هي ااف ساح
يخحعغ أسليت الغشفت بيذي بعذ ظلوو مً أعل هيف ؼعش ببلايا الجلذ الؽعش الذما ال ؽشيت التي اهتزعذ مً
أحعاد أصحابها .وان سجً ُس ط العيون يمم حوال  60معخلال حضائشيا مً مخخلف أعشاػ املىىلت( أ الد س ي أحمذ،
العباصيض ،السحاسي )...يخزهش منهم :بؽحر ُعىشي ،فذ ٌ عل بً يوظفّ ،هالٌ بً ععلونّ ،
صحاسة أحمذ(Section du ...
) secteur de Djelfa , 17 Aout 1960, annexe 4

َ
ليواح
دامذ هزه العلميت كشابت الثالزت ؼهوس مع اؼخذاد الخعزيب اعتر املحافظ العياس ي عبذ الذايم بيل ش ي

املجاهذ ععل بالحلائم باعترا معؤ ل فما وان مى إال الاعترا هجاة مً الخعزيب الخففيت لممان إلاظشا ف
جحويل للاض ي الخحليم الزي ظيللى عىذه معاملت أكل ظو ا.
 - 7التحىيل إلى سجن املذًت 33 :أوث  14- 1963نىفمبر 1963
جم جحويل امل جاهذيً ععل ظعذ عبذ الذايم عبذ الذايم بين اللوٌ عبذ الحفيظ بين اللوٌ الحاج بً صيان
إل سجً املذيت بهذ مثاولهم أماام املحىمات الععاىشيت ،كاذ ولفاذ ح هات الخحشياش الاووتي محاامحن للاذفا عانهم أماام
اللما الفشوس ي ،كذ أـذسث املحىمت اللشاساث الخاليت:
 املجاهذ ععل ظعذ ،الحىم باإلعذام بخاسيخ  ،1960 /11/09بتهمت حؽىيل حمعيت أؼشاس الؽش ف اللخل.))ministère de la justice, 08-03-1969, p 1 - Ministère de la justice, 06-10-1993, p1

سغم اظخئىا الحىم مشجحن أخشيحن إال أن الحىم باإلعذام بلي زابخا (آخش حىم بخاسيخ .)1962/01/18

 عبذ الذايم عبذ الذايم ،حىم علي باإلعذام. بين اللوٌ بً صيان ،حىم علي بعؽشيً ظىت سجىا هافزة. بين اللوٌ عبذ الحفيظ ،حىم علي بعؽش ظىواث سجىا هافزة( .محمذ دا دي ،2008/10 /30 ،ؿ )20 - 8التحىيل إلى سجن البليذة :بين  14نىفمبر  32 - 1963جانفي 1961
وان جىلل املجاهذ ععل عبذ الذايم باحن ساجتي املذيات البلياذة الظائىا الحىام باإلعاذام أماام محىمات املذيات .ألن
سجً البليذة ب حىاح مخفق للمحيوم عليهم باإلعذام.
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 - 9سجن املذًت :الفترة بحن  02حاهفي  20 - 1961حاهفي 1961
 - 13العىدة إلى سجن البليذة 20 :حاهفي 1961
يزهش املجاهذ ععل بعن ألاظما التي واهذ ف سجً البليذة مثل سفيل عبذ الذايم عبذ الذايم ( املعيلت) محماذ
هبري لعلا يح (ولهم مً مىىلت الجلفت) إلافت إل العليذ أحمذ بً ؼشيف محمذ ديشة (ظيذي عيس ى باملعيلت)
صيبً فميل (كفش البخاسي) (...ععل بً صيان ،مشحع ظابم ،ؿ )56
 - 11الفزار من سجن البليذة:
يفف املجاهذ ععل سجً البليذة ـفا دكيلا فهو ال يضاٌ يخزهش أكعام أحضا ه إر كضا ى فيا عاماا واامال ،واان
السجً ُميوها مً س اق ب أسبع حجشاث مخففت للسجىا العياظايحن الصخفاياث الىبحارة حجاشة خاـات بجاشائم
العشكت...هما يوحذ س اق زان مخفق للمحياوم علايهم باإلعاذام يخياون ماً حاوال  28حجاشة وال حجاشة جدعاع الزىاحن
زالزت أشخاؿ.
أسبعت حشاط ول ليلت ،ازىان منهم مً العااعت العادظات

باليعبت لىظام الحشاظت الخاؿ بالسجً فلذ وان يدىا

معاا إل ا غايات مىخفااف اللياال زام يخلفهمااا تخااشان ماً مىخفااف اللياال إلا غاياات العادظاات ـاباحا ...همااا أن السااجً
مخفال فا إحاذ حهاجا بعاىً املاذيش بىلىات مشاكبات للاذسن الفشوسا ي إلاافت إلا اسجفاا أظاواسه (  3أمخااس) إحاوخا
باألظالن الؽائىت املوـولت بالخياس الىهشبايي .
واان سهااان السااجىا ُمىفا ّاب عل ا اظاخمالت حاااسط حضائااشي ُيااذ "املااذاوي" أ "فمايل" (اظاام الحاااسط هااو "املااذاوي"
حعب ععل بً صيان .أ اظم "فميل" حعب محمذ دا دي( .ععل بً صيان ،مشحع ظابم ،ؿ  - ،56محمذ دا دي،
مشحااع ظااابم ،ؿ  ) 20لدعااهيل عملياات الفااشاس .بعااذ اجفاااالث حثيثاات جاام إكىاع ا سظاام خىاات الفااشاس جوكيتهااا ،واهااذ
العمليت حعخمذ عل جخىيي الىشيلت ألامثل لؽل الحاسط الفشوس ي املشافم للحاسط الجضائشي  ،ففي معا ليلت  2إل 3
حااهفي  1962كاام محماذ العاشاق بملابلات الحااسط الفشوسا ي بيىمااا اخخباأ املاذعو عباذ املالاً فا املشحااك بهاذ مباغخاات
الحاسط لشب بلوة عل كفاه ليلوما بعذ رلً بخوزيل

لع ف إحذ الحجشاث إغالكها علي .

ف جلً ألازىا جم فاخ أغلاب الحجاشاث لدعاهيل فاشاس الساجىا هماا كاام الحااسط الجضائاشي بخاوفحر ظالم وويال كىاع
الخياس الىهشبايي لفعود أظواس السجً هما جم اظخعماٌ حباٌ مً البىاهياث التي جم جمضيلها لهزا الغشك ،جم اخخيااس
حهت الؽاس لخجىب الجهت التي يلع بها ظىً مذيش السجً مشاكبت كواث الذسن الفشوس ي.
واهاذ العملياات بلياادة محمااذ دياشة جاام الاجفااق عل ا الالخلاا ف ا ظاوق الجمعاات وشيام ألاسبعااا حاوال العاااعت الثالثاات
ْ
الىف ااف ـا ااباحا منه ااا اجفلا ااذ املجموع اات عل ا ا الخوحا ا هحا ااو حب اال "اؼا ا ِاشْي َعت" الالخل ااا عىا ااذ أو ااوٌ عما ااود ههشبا ااايي
هىان(ظعذ ععل  ،مفذس ظابم  - .محمذ دا دي ،مشحع ظابم ،ؿ )20
جمىىذ املجموعت مً كىع املعافت (حوال  18هم) سغم الثلوج التي واهذ جمأل ألاساض ي الىشق (ؼهش حاهفي ،)1962
الوـوٌ الاخخبا ف ووخ ـغحر جذبحر أمش املؤ هت سبي الاجفاٌ مع ح هت الخحشيش باالعخماد عل أحذ ظيان املىىلت
سغام ؼشاظات هثارة الخمؽاايىاث الفشوعايت التاي امخاذث مااً البلياذة إلا حماام ملااوان ألاسبعاا ؼشؼااٌ (ظاعذ ععاال ،
مفذس ظابم  - .ععل بً صيان ،مشحع ظابم ،ؿ )59
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ْ
بعذ رلً جم الوـوٌ إل مشهض ألامان بالواليت الشابعت فا حبااٌ اؼاشيعت لياخم جوصياع عىاـاش املجموعات مانهم املجاهاذ
َ
ععل الزي جم جوحيه إل الىا حيت الثالثت بجباٌ ج َم ْض ِكيذة بالعفش ن (البليذة) التي بلي ُمشابىا بها إل غايت كف إوالق
الىاس ف  19ماسط ( 1962مشهض ألامان مً الىاحيت الثاهيت ،املىىلت الثاهيت ،الواليت الشابعت ،1962/03/13 ،ؿ .)1
 - 4الخالصت:
هخلق مً خالٌ هزه الوسكت العلميت إل أن إعادة بىا أي حادزت الخاسيخيت بىاا ظاليما يجاب أن يعخماذ علا مفاادس
مخىوعت مً ص ايا مخخلفت الظخجال مخخلف الىلاه الجضئياث التي جبلى غحر اضحت ،ف حالت جىابم هزه املفادس
املخىوعت البعيذة عً بعمها البعن ف مجاالث معيىت فزلً لمان عل الفذق الذكت.
هو ما حا لىا جأهيذه مً خالٌ اظخعشاك اليؽاه الثاوسي للمجاهاذ ععال ظاعذ مجموعخا التاي واان ييؽاي معهاا
التاي اعخلال ساجً معهاا أيماا ،حياث ؼايلذ ملابلخىاا الصخفايت ماع املعتاي الوزاائم الفشوعايت (ألامىيات) التاي اولعىاا
عليها املزهشاث التي وؽشها هجل املعتي عاام  2013ؼاهاداث الخواحاذ بساجتي املذيات البلياذة خاالٌ الفتارة املذس ظات
زيلت جوحي املجاهذ ععال إلا الىاحيات الثالثات فا الواليات الشابعت...س افاذ لاش سيت مخلاسبات حاذا إلزبااث ـاذق هازه
ألاحذار الخاسيخيت لعها ف إواسها العام الاظخفادة منها ف جوزيم اليؽاه الثوسي ف مىىلت حاس ي بحاب ثاش
السج ً الاعخلاٌ الخعزيب يومياث املعاححن ف السجون الاظخعماسيت .خاـت إرا لعىا ف الحعبان فاة هثحر مً
أعما هزه املجموعت عذم حسجيلهم ملزهشاتهم – هما هو حاٌ هثحر مً املجاهذيً .-
كاذ الحظىاا أها سغام أهميات الوزااائم ألامىيات الفشوعايت إال أطهاا هديجات لىااابع الاظاخعجاٌ الظشفيات التاي هخ اذ فيهااا
فئطها أخىأث أحياها ظوا ف أظما ألاشخاؿ أ املىاوم أ وعبت العملياث ألشخاؿ ما خاـت ف املشاحال ألا لا ماً
الخحليم جوحي الاتهاماث ،مما يمى للش ايت الؽفويت د سها الىبحر أهميتها المش سيت.
 املزاجع: -دا دي محمذ ،)2008/10 /30( ،جفاـيل هش

املحيومحن باإلعذام مً سجً البليذة يش يها أل ٌ مشة املجاهذ ععل

ظعذ مً الجلفت ،الؽعب14717 ،
 ععل بً صيان ،)2013( ،الؽهيذ الح املجاهذ ععل ظاعذ ،ه ،1الجلفت  :مىبعت الفىون البياهيت ععل ظعذ 26 ( ،ماسط  ،)2010ملابلت شخفيت ،حاس ي بحب  ،مً العاعت العابعت معا إل غايت الحاديت عؽاشليال.
 محفوثي عامش  ،)2002( ،جحفت العائل بباكت مً جاسيخ ظيذي هايل ،ه ،1بشج الىيفان ،الجضائش :مىبعت الىعمان مشهض ألامان مً الىاحيت الثاهيت ،املىىلت الثاهيت ،الواليت الشابعت ،)1962/03/13 (،زيلت مخىووت د ن عىوان- Doc , )après la capture d’ ABDEDAIM et AMARA »(, )SD( , SN.
- Exaction des rebelles FLN de la Région 1 Zone 2 Wilaya 6. (SD). SN.
- Ministère de la justice, sous direction de la documentation, ( 08 -03-1969), Certificat de présence en
détention, N 9733
- Ministère de la justice, (06-10-1993(, Certificat de présence, maison d’arrêt de Blida
- Section du secteur de Djelfa , ( 28-05-1960), annexe 5 au BR, N 359
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- Section du secteur de Djelfa , ( 28-05-1960), annexe 7 au BR, N 359
- Section du secteur de Djelfa , ( 17 Aout 1960), annexe 4 au BR , N 248
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