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Abstract:
This study deals with the position of the right-wing
French press media, from the fact of the bombing of the
revolution on November 1, 1954, and was elected a sample in
the newspaper "L’Echod’Alger " for the impossibility of
briefing all other media. It is important that these media or rather
the newspaper under study, that it had stood from the outset the
position of the anti-revolutionary and rejection of any change in
the hope of restoring independence, did not stop at the

٥ىذٜ ٥ ظما:املؤلف املشسل
djamel.65kendel@gmail.com :البرًذ الالكتروني

موقف جشيذة"ليكو الجضائش من جفجير الثوسة الجضائشيت في الفاجح نوفمبر 4954

limit, but began to pressure the official French institutions to
deepen the repression and expansion of its circle, as the safest
security option to deal with the Algerian revolution. The
background and conviction and repressive vision, put pressure
on the public opinion in general and the French in particular, so
as to remain prisoner of seduction, in a way that strengthens the
front of the occupation.
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امللخص:
حّالج هزه الذساظت مى ٜٚالىظاثي ؤلاِالمُت الٙشوعُت الُمُيُت
ُ
اهخخبذ ُِىت جمشلذ في
اإلا٢خىبت ،مً واّٜت جٙجحر الشىسة في  1هى٘مبر .1954وٜذ
ظشٍذة"لُ٣ى الجضاثش "الظخدالت ؤلاخاوت ب٣ا٘ت الىظاثي ؤلاِالمُت ألاخشي ِلى
ّ
مدل
اخخالٗ وبُّتها.وج٢مً ألاهمُت في ١ىن جل ٤الىظاثي ؤو باألخشي الجشٍذة
الذساظت ،في ؤنها وٜٙذ مىز البذاًت مى ٜٚاإلاّادي للشىسة والشا٘ن ّ
ألي حُٕحر
ّ
الخذ ٘دعب ،بل ساخذ جمٕي
ًشهى اظخّادة الاظخٝال ،٥ولم جِ ٚٝىذ هزا
بمخخل ٚالىظاثل ِلى اإلااظعاث الشظمُت الٙشوعُت بٕشك حّمُ ٞالٝمْ وجىظُْ
داثشجه ،باِخباسه الخُاس ألامني ألاظلم للخّاوي مْ مّىى الشىسة الجضاثشٍت .وٜذ
ؼ٣لذ س٘ٝت وظاثي بِالمُت ؤخشي جٝاظمها الخلُٙت والٝىاِت والشئٍت الٝمُّت،
لٕىا آخش ِلى الشؤي الّام بؽ٣ل ِام والٙشوس ي بؽ٣ل خاؿ ،ختى ّ
ًٍل ؤظحر
وشخها اإلإشكِ ،لى هدى ًٙض ي بلى جمخحن ظبهت الاخخال.٥
الكلماث املفتاحيت
زىسة الٙاجذ هى٘مبر ،بداسة الاخخال ،٥الىظاثي ؤلاِالمُت اإلا٢خىبت ،لٕي
ال٣ىلىن.

- 186 -

ISSN : 2602-7402
EISSN: 2676-1637

مجلد 02

دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد  20السنة  0202ص ص 020-081

مقذمت
ّ
بن اهىال ٛالشىسة الجضاثشٍت في ؤو ٥هى٘مبر١ ،1954ان مؽشوِا وُِا1ؤؼش
ِلى ِم ٞالىعي لذي ّ
ـىاُ الخٙجحر ،بمٝخمُاث اإلاشخلت ،بإبّادها اإلاخخل،ٚ
اإلادلُت ،الاٜلُمُت ،الجهىٍت والذولُت .رل ٤ؤنها ؤخعيذ الاظخٙادة بؽ٣ل ٠بحر مً
الخجشبت العُاظُت للخش٠ت الىوىُت في حّاوحها مْ الىا ْٜبخُّٝذاجه ال٢شحرة في ّ
ٌل
الاخخال ٥الٙشوس ي  ،والتي ؤ٘مذ ٘حها اإلاىالب الىوىُت ومخخل ٚالىماالث بلى
وشٍ ٞمعذود٠ ،ثرة اإلاُّٝاث وحّذد ؤلا٠شاهاث الشا٘مت ل٣ل مععى حُٕحري
لفالح الجضاثشٍحن ولى ِلى هدى ـىسي٠.ما ؤنها ١اهذ خذزا بظتراجُجُارا بّذ
جاسٍذي.وٜذ اِخمذث الىلُّت ألاولى ؤظلىب اإلاٙاظإة٘ 2العلىت الاظخّماسٍت ،لم
ج ً٢جخفىس ؤبذا ،ؤن الخضب الزي اهٝعم ِلى هٙعه ،وؤلخى ٌِّؾ ؤصمت
ّ
3
خُُٝٝت ،ال ؼ ٤ؤهه ظُّمذ بلى معاثل زاهىٍت ،وال ً٢ٙش ٜي في الشىسة.
لٝذ ؤخذر الخٙجحر  -بِالن الشىسة  -هضة ِىُٙت وـذمت هٙعُت ٠بحرة،
ؤسب٢ذ ؤلاداسة الاظخّماسٍت واإلاعخىوىحن ِلى خذ ظىاء ،وللخخ ُٚٙمً ّ
خذة
رلِ ،٤مذ الٙشوعُىن ِلى اخخالٗ معخىٍاتهم ومىاّٜهم بلى حٕلُي الشؤي الّام
اإلادلي والّاليي ِلى العىاء ،ختى ال ًخّاو ٚمْ الشىسة اإلاٙجشة في الجضاثش ،مً
ظهت والتهىًٍ مً خُٝٝت ما ًجشي في الجضاثش ،مً ظهت ؤخشي ،ظُّا مجهم
إل٘ؽا ٥ؤي اخخىاء ؼّبي للٙ٢اح ،باِخباسه الخالً ،اإلامىن واإلامى٘ ،٥مال ًِ
جىدي بظهاك مداوالث جىىٍش وجىظُْ الٙ٢اح اإلاعلح .وٜذ اـىٙذ مخخلٚ
الىظاثي ؤلاِالمُت الٙشوعُت ِلى اخخالٗ وبُّتها مىز اللخٍت ألاولى لخٙجحر
الشىسة مْ ظلىت الاخخال ُٚ٢٘ ،٥حّاوذ ظشٍذة "لُ٣ى دالجي" مْ مّىى الخٙجحر
؟ وهل حٕحر مىٜٙها ؤم اهه ّ
ٌل زابخا ِلى اِخباس ؤهه ماظغ ِلى ٜىاِت وسئٍت
١ىلىهُالُت اظخّالثُت جشي في الشىسة مفذس خىش يهذد ساهً ومعخٝبل بداسة
الاخخال ٥الٙشوس ي وٍٝبض ي ِلى اإلافالح الاٜخفادًت الاظتراجُجُت؟
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 -4التعشيف بالجشيذة
ظشٍذة "لُ٣ى دالجي" هي ظشٍذة ًىمُت جإظعذ ِام  1912مً ٜبل
الصخٙي بجُان باًال )1928-1875( Etienne Baillac ٟولذ بمذًىت ألاسبّاء وجىفي
بالجضاثش4مذًشها الّام هى "آالن دو ظحرًني " هٝشؤ مباؼشة جدذ اظم الجشٍذة "
الجشٍذة ألا٠ثر سخبا في ب٘شٍُٝا الؽمالُت "١.ان ًمل٢ها ابً العِىاجىس ظا ٟدوسو
اإلاال ٤إلاىدىت الخشاػ ،وؤمال١ا ؤخشي .جمخْ هزا العِىاجىس بىٙىر ٠بحر ،ختى ؤن
خ٣ام الجضاثش والىالة ١اهىا ٌُّىىن خعب سٔبخه وبسادجه ٠.ما ١ان يهُمً ِلى
اهخخاب الىىاب ًِ وش ٛالتزوٍش ١.اهذ الجشٍذة في خذمت هٍام ِ٘ص ي بحن -1940
 ، 1942ولم جخّشك للمماًٝت ُ٘ما بّذ ،ؼإنها في رل ٤ؼإن "ال دًباؼالجحرًان"
التي ًذًشها ـهشه "آالن دو ظحرًىُِه " ِمى لجىت الخالؿ الّام التي جإظعذ
ِام  19585بزش ظٝىه الجمهىسٍت الشابّت وُٜام الجمهىسٍت الخامعت بُٝادة
الججرا ٥دؤىِ .٥ش٘ذ الجشٍذة ابخذاء مً ؤو ٥هى٘مبر  1954جىلي لابي مً
هُئت ؤس١ان الججرا ٥ماظى إلداستها الّامت  ،ممشال في شخق الىُٝب "بشهاس ماسٍىن
" الزي ال جشبىه ؤي ـلت بالصخا٘ت  .وهى ما ًجّلىا وّخٝذ ؤن الجِؾ ؤو ظماِت
مىه ؤـبدذ ظضءا مً لُ٣ى دالجي ِ.ىذ اِخٝا ٥مذًشها ًىم  24ظاهٙي ،1960
لملىِه في ؤظبىُ اإلاخاسَغ خلٙه سوبحر صٍٙا١ىُ. Robert Zivakoجفذس الجشٍذة
٠زلً: ٤ىمُت معاثُت "العاِت ألاخحرة " ، Dernière Heureوؤظبىُِت
"دًماوؽماجان"  ،Dimanche Matinالتي جفذس في الجضاثش الّاـمت،
وٜعىىُىت .و١اهذ حسخب ؤ٠ثر مً 100ؤل ٚوسخت ،6وهي ألا٠ثر ؼهشة مً بحن
ًىمُاث الّاـمت  ،وخىها العُاس ي مّشوٗ ولم ًىشؤ ِلُه ؤي حُٕحر٘ ،هي لذ
ؤي بـالح ظُاس ي للىلْ في الجضاثش ،ختى ولى ١ان ـىسٍا ٠ما ٌلذ حّاسك
اإلاعاواة في الخٝى ٛمْ الجضاثشٍحنّ ،
ؤي ؤنها خاسبذ مىز جإظِعها مً ؤظل بٝاء
"الجضاثش الٙشوعُت" واسجبىذ اسجباوا وزُ ٞباألوظاه اإلادؽذدة .ومىز ؤن ؤِلً
دٌٕى ًِ ٥مبذؤ جٝشٍش اإلافحر  ،اهخهجذ خىا آخش مٕاًشا جماما لخي الخ٣ىمت،
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وهي ظشٍذة اإلاّمشًٍ ألاولى.7ولها ِىىاهان ،ألاو ٥خاؿ بالخدشٍش 20 :ؼاسُ الخشٍت،
الجضاثش .ؤما الشاوي ُ٘خق ؤلاداسة  09:ههج ١اسهى الجضاثش .و١اهذ جباُ
ب٘15شه٣ا .ؤهٍش:ؤِلى الجشٍذة ،مً الِعاس بلى الُمحن  ،زمت مّلىماث ًِ ،هىٍت
الجشٍذة.8
لٝذ خش٠ذ الشىسة ؤلاِالم الاظخّماسي وظّلخه ً٢ؽ ًِ ٚخُٝٝخه ،مً
خال ٥جدذًذه إلاّع٢شه خُض بذث البٕماء مً ؤ٘ىاه الصخُٙحن و٠خاباتهم وما
ّ
ؤخٙخه ـذوس بِالمُُه ؤ٠بر .بُذ ؤن الشىسة لم ج ً٢جيخٍش ٜي مىٜٙا ِادال
ومىلىُِا مً هاالء ،ال لص يء بال ألن هاالء ؤِلىىها خشبا ؼاملت ِلى الجضاثش،
مىز ؤمذ بُّذ .ولزا ٘ٝذ ؼ٣لذ الشىسة ظاهدت جاسٍخُت لجشٍذة اإلاّمشًٍ ألاولىٙي
الجضاثش ،والتي ١ان ًىلِ ٞلحها الججرا ٥دٌٕى ": ٥بن هزه الجشٍذة جمشل بهجُل
اإلاّمشًٍ"( )9للخدش ٟؤ٠ثر مً ري ٜبل ،في ّ
ـذ ومىاظهت الشىسة باِخباسها خش٠ت
حُٕحرًه هاد٘ت ،جخىدى جد ُٞٝاظخّادة الاظخٝال ٥الخام للجضاثش ،مً اخخال٥
اظدُىاوي ِذواوي ،ظشم ِلى ـذوس الجضاثشٍحن مىز .1830
 -2العملياث "إلاسهابيت" في الجضائش
ّ
لـم جخخل ٚالجشٍذةٜي في س٠ب ،بل في جفذس ِملُت اإلاىاظهت الؽاملت
ّ
لذ الشىسةالجضاثشٍت مىز اللخٍت ألاولى .وهى ما وعدؽٙه مً خالِ ٥ذدها الفادس
ًىم  2هى٘مبر  .1954خُض س٠ضث ُ٘ه ِلى الخعاثش اإلاادًت  ،الىاظمت ًِ
الّملُاث الّع٢شٍت إلاجاهذي ظِؾ الخدشٍش الىوني ،جدذ ِىىان " العملياث
إلاسهابيت في الجضائش " خُض رهبذ بلى الٝى ،٥ؤهه ِلى العاِت الىاخذة بال ِؽشة
دٜاث ٞـباخا ،حّشلذ حّاوهُت خاـت بالُىظ ٚببى٘اسٍ ،٤لّملُت بخشاٛ
ؤجذ ِلى ما ١ان مخضها بها ،مخلٙت خعاثش بلٕذ  25ملُىن ٘شه٣ا .ؤحر بُّذ ًِ
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بى٘اسٍ ،٤حّشلذ ٠زل ٤حّاوهُت خاـت بالخلٙاء ببابا خعً ،بلى ِملُت بخشاٛ
ممازلت إلاا و ْٜفي بى٘اسٍ.٤وٜذ ؤجلٙذ الىحران 370وىا مً الخلٙاء ،ولّل ما ظاِذ
ِلى الخٝلُل مً حجم الخعاثش ،هى الخذخل العشَْ إلافالح ؤلاوٙاء التي وـلذ
بلى ِحن اإلا٣ان (.)10
وفي مىىٝت الٝباثل ،ؼهذث ِضاصٜت ًىم ؤلازىحنِ ،لى العاِت الشاهُت
ِؽش ـباخاِ ،ملُت بخشا ٛإلاعخىدُ خاؿ بالفىٗ ،ؤجذ الىحران ِلى ماُ٘ه،
خُض بلٕذ الخعاثش ظخحن ملُىن ٘شه٠ .٤ما ؼهذث رساُ اإلاحزانٜ ،خل خاسط
لُلي .ؤما في ألاوساطٝ٘ ،ذ ٜخل مّلم وصوظخه البالٕت واخذا وِؽشًٍ ظىت ،بلى
ظاهب الٝاًذ.
وفي الّذد راجه ،ول ً٢في الفٙدت الّاؼشة٠ ،خبذ الجشٍذة جدذ ِىىان
بالبىي الّشٍن ّ
ٔىى ١امل ؤِلى الفٙدت " ثالثون عمليت إسهابيت نفزث جباعا
في الجضائش "زم وٝٙذ جٝشب الفىسة مً الٝاست ،مً خال ٥جدبْ ظٕشاُ٘ت
الّملُاث ،مْ الىٜىٗ ِىذ الخعاثش اإلاسجلت في ١ل مى ْٜمً مىا ْٜالّملُاث.
٘ٙي الجضاثش الّاـمت ،و ْٜاهٙجاس ؼذًذ ّ
مغ بترو ٥مىسيِ ،لى العاِت
الىاخذة ـباخا وخمعت ِؽش دُٜٝت .وٜذ جم ججىِب ١اسزت خُُٝٝت بمعخىدُ
لبترو ٥مىسي الزي ًدىي  300وً مً البجزًًٜ ،شب اإلادىت اإلاش٠ضٍت لخىلُذ
ال٢هشباءِ ،لى معخىي مُىاء الجضاثش .ولؽذة الاهٙجاس ،اظدُ َٝالع٣ان
والذهؽت حّلى مدُاهم١ ،ل ٌعإ ٥آلاخش ًِ ،ظش ـىث الخٙجحر اإلاهى. ٥
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 -3مغالطاث سوجي ليوناس
اهخٝلذ الجشٍذة بلى مىلىُ آخشي ِ٢غ جىىُ اإلاادة ؤلاِالمُتٙ٘ ،ي
ؤِٝاب الخٙجحر الخاسٍذي والفادم الزي ؼهذجه الجضاثش ِٝذ هاثب مذًش دًىان
الخا٠م الّام ،سوجي لُىهاس ،هذوة صخُٙت جىخذ جد ُٞٝهذ٘حن سثِعحن.جمشل
ألاو ٥في الجاهب ؤلاِالمي ،والزي ال ًخشط ًِ ظُا ٛبخىاس الصخُٙحن بالىٜاجْ
التي هضث مىاو ٞالتراب الىوني ،دون ظاب ٞبهزاسُ٘ .ما جمشل الشاوي في الخٝلُل
والتهىًٍ مما و ،ْٜلشْ٘ مّىىٍاث اإلاعخىوىحن الزًً ؤزاسوا ضجت ٠بحرة وساخ ـ ــىا
ّ
ًمٕىىن
بؽذة مً ؤظل اجخار ما ًلضم مً ِمل خاصم وخاظم ججاه الشىسة
الىلُذة مً ظهت وؤِىان اإلااظعت ألامىُت ِلى اخخالٗ وبُّتها مً ظهت زاهُت.
خُض ر٠ش في هزا الفذد ":بن ألاخذار ألاؼذ خىىسة ،وّٜذ في
ألاوساط ،وفي ِمالت الجضاثشٝ٘ .ذ ١اهذ الّملُاث ؤٜل بفىسة ؤٜل  ،احعاِا ـإما
في وهشان ٘لم ًدذر ؤي ش يء جٝشٍبا "(.)11
زم واـل خذًشه للصخُٙحن ،مش٠ضا ِلى جٙعحر جأمشي إلاا و ْٜفي الجضاثش،
جىدى لشب اظخٝشاس الجضاثش الهادثت مً خال ٥سبي ما خذر بماامشة خاسظُت،
بٝىله  " :بن هزه اإلاؽا١ل التي وّٜذ١ ،اهذ هدُجت لدعشب الٙالٜت الخىوعُحن بلى
ؤٜالُمىا ،وهي راث ِالٜت واضخت ظذا مْ الذوسة الٝادمت لؤلمم اإلاخدذة.
ولئلؼاسة٘ ،ةن مىٍماث خاسظُت ٠شحرة ما٘خئذ حُّب ِلى الىوىُحن الجضاثشٍحن
ظمىدهم .ولزا ٘ةهه مً خال ٥هزه الّملُاث ،ه٢دؽ ٚؤنهم سٔبىا في لشب
هذوء الجضاثش وٍبذو ؤن الخدشَؾ اجبْ بؽ٣ل س يء للٕاًت"(.)12
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 -4العودة إلى العملياث العسكشيت لنوفمبر
لم حٕٙل الجشٍذة في ظُا ٛجدبّها لىخاثج ِملُاث لُلت  31ؤ٠خىبش
1954الىٜىٗ ِىذ خفُلت الخعاثش البؽشٍت التي ظٝىذ ّ
ظشاء هجماث
اإلاجاهذًً ِلى مخخل ٚاإلاىا ْٜالتي جم الخخىُي لهاُ٠ ،ما ج٣ىن هذ٘ا مؽشوِا
لمشباث الشىسة اإلاىظّت ،ؤداءا وؤزشا .زم ؤباهذ ًِ ٜاثمت اظمُت جمم زماهُت
ٜخلى ،جىصِىا ١اآلحي :
 .1اإلاالصم ألاو ٥داسهىٜ ،Darnautاثذ ٘فُلت ظباًدُت خيؽلت.
 .2ظىذًان ؤوبا بُحر ،AubatPiérreو١ىوص ي ؤوظان  ،Conchet Eugèneجابّان
للُٙل ٞالشابْ والّؽشًٍ لعالح اإلاذُّ٘ت ،بباجىت.
 .3الٝاثذ بً خاط ـادو ٛخاطٜ ،اثذ مؽىوؾ.
 .4اإلاّلم ُٜمىهحرو Guy Monerotوصوظخه.
 .5الخاسط اللُلي  ،هاسون ؤخمذ ،بزساُ اإلاحزان.
 .6ظاث ٞظُاسة لىسان ٘شاوعىا  ،Laurent Françoisبىاخُت معخٕاهم (.)13
وفي الفٙدت الّاؼشة ،مً الّذد العال ٚبُاهه٠ ،خبذ الجشٍذة جدذ
ِىىان بالبىي الّشٍن ٔىى ١امل ؤِلى الفٙدت " ثالثون عمليت إسهابيت نفزث
جباعا في الجضائش "زم وٝٙذ جٝشب الفىسة مً الٝاست ،مً خال ٥جدبْ ظٕشاُ٘ت
الّملُاث مْ الىٜىٗ ِىذ الخعاثش ،و٘ ٞالىدى آلاحي :
في الجضاثش الّاـمت ،و ْٜاهٙجاس ؼذًذّ ،
مغ"بترو ٥مىسي"ِ ،لى العاِت
الىاخذة ـباخا وخمعت ِؽش دُٜٝت .وٜذ جم ججىِب ١اسزت خُُٝٝت بمعخىدُ
لبترو ٥مىسي الزي ًدىي  300وً مً البجزًًٜ ،شب اإلادىت اإلاش٠ضٍت لخىلُذ
ال٢هشباءِ ،لى معخىي مُىاء الجضاثش ،ووهٍشا لؽذة الاهٙجاس ٘ٝذ اظدَُٝ
الع٣ان و١لهم خىٗ مً هى ٥ما و.ْٜوفي ِمالت ٜعىىُىتٜ ،ام مدشلىن وٜذ
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ؤخٙىا وظىههم ،بالهجىم ِلى مشا٠ض الؽشوت وميؽأث ِامت .ؤما في ِضاصٜت
()14
بى٘اسٍ ٤وبابا ِلي٘ ،ةن الخعاثش ١اهذ ٠بحرة ،وٜذ ٜذسث باإلاالًحن.
 -5الذعوة إلى الحضم ومغالطت الشعب
لــم ًىل الخّب وال الىفب ،مً ِضم الجشٍذة في لشب الشىسة وجإلُب
الؽّب الجضاثشي لذها ،مً خال ٥حؽىٍه الخٝاث .ٞخُض ٌلذ جخابْ الخىىساث
اإلاُذاهُت ًِ ٠شب ،هٝالٜ ،شاءة وجدشٍما للخ٣ىمت الٙشوعُت ِلى اجخار
ؤلاظشاءاث الالصمت والمشوسٍت لّشٜلت وخى ٞالشىسة ،مىّا المخذادها وجىظّها .وٜذ
٠خبذ في ِذدها الفادس ًىم الشالض هى٘مبر  ،1954بّىىان باسص ومدشك في آلان
راجه ،ظاء ١اآلحي  ":في أقشب وقت  ،ومن أجل الحفاظ على ألامن وجوطيذه ،
على الحكومت  ،اجخار إجشاءاث في الجضائش "(.)15
زم جدذزذ ًِ صٍاسة ظا ٟؼى٘اليي بلى ١ل مً باجىت وخيؽلت ،بهذٗ
الىٜىٗ ِلى خُٝٝت الىلْ ،مادًا ومّىىٍا ،مً خال ٥سـذ الخالت الىٙعُت
للمعخىوىِىىالع٣ان الجضاثشٍحن ،إلبشاص ِم ٞالخدام خ٣ىمت الاخخال ٥بالؽّب
وجٝذًم ١ا٘ت ؤؼ٣ا ٥اإلاعاِذةسٔبت في ٠عبهم بلى ـٙها وجإلُبهم ِلى الشىسة .خُض
جدذر "ؼى٘اليي" ًِ ؤلاظشاءاث دون جٙفُل في وبُّتها ،والتي ال ًم ً٢بإي خا٥
مً ألاخىا ،٥ؤن ج٣ىن بُّذة ١ل البّذ ًِ الٝمْ ِلى اخخالٗ وبُّخه .ولّل
ألاًام الالخٝت للشىسة ،ج٢ؽٍ٘ ٚاِت جل ٤ؤلاظشاءاث التي ما اهً ٤ٙشددها ١ل
العُاظُحن والّع٢شٍحن في الجضاثش ،دون اظخصىاء.
وفي ِذدها الفادسبخاسٍخ الشابْ هى٘مبر ٠ ، 1954خبذ الجشٍذة بّىىان
باسص ،مشلما اِخادث ِلُه ِىذ خذًثها ًِ الشىسة الجضاثشٍت ،خُض ظاء الّىىان
ال٘خا وواخضا في الىٜذ راجه ِلى اِخباس ؤهه ًذْ٘ بلى الدعائ 431 " ٥عمليت
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ُ
جوقيف والوطعيت جبقى هادئت "زم ساخذ حؽشح الىلُّت ِلى الىدى الزي ًخذم
خىها وجىظهها وجىشٜذ بلى بظشاء اجخزجه الخ٣ىمت بد ٞالع٣ان ألاوسوبُِىبمىىٝت
ؤسَغ ،جمشل في بظالئهم مجها ،خى٘ا ِلى ؤسواخهم وخٙاٌا ِلى ؤمجهم مً لشباث
اإلاجاهذًً.
ؤما الع٣ان اإلاعلمىن بزاث اإلاىىٝتٝ٘ ،ذ رهبذ بدٝهم بلى الٝى ٥ؤنهم
ٌؽاس١ىن بفىسة ّ٘لُت في مالخٝت ؤلاسهابُحن الزًً ٜذسهم الخا٠م الّام ،سوجي
لُىهاس ،صهاء ألال ،ٚمضودًً بإظلخت مّخبرة ظذا ،جخ٣ىن مً ِخاد مخىىُ ،جم
ظمّه مً ؤسك اإلاّش٠ت بخىوغ٠ .ما ؤهه ًإحي ٠زل ًِ ٤وشٍ ٞمهشبي العالح
اليؽىحن ٠شحرا وداثما ِلى الخذود (.)16
ووٜٙذ ِىذ ظاهب مً ؤلاظشاءاث الٝمُّتفي راتها ،ؤو اإلاىخجت للٝمْ،
مً خال ٥جدبّها لخفشٍذ للخا٠م الّام لُىهاس ،الزي رهب بلى خذ الٝى ":٥ؤهه
ابخذاء مً الُىم ،ظخ٣ىن الٝىاث اإلاعلخت مذِىمت بعالح الىحران "(.)17
ّ
والحض على القمع
 -6آالن سيرني Alain Serigné
وفي ١لمت إلاذًش الجشٍذة ،آالن ظحرًني ،جدذ ِىىان"ششطا الصمان"
جممىذ اتهاما مباؼشا للخ٣ىمت الٙشوعُت بالخٝفحرفي ٜمْ الشىسة ،وجز٠حرا لها في
الىٜذ راجه بىٌُٙتها الخُُٝٝت اإلاخمشلت في لمان الخماًت لؤلسواح واإلامخل٣اث،
وتهذًذا مبىىا ؤهه في خالت الٙؽل في جد ُٞٝرل٘ ،٤ةن الخل ً٣ىن في خمل
ألا٘شاد للعالح للذ٘اُ ًِ ؤهٙعهم٠ .ما رهب في مىلْ آخش ،في ؼشوه الشاوي بلى
دِىة الخ٣ىمت بلى لشوسة الىٍش والبدض في ؤظباب جإزحر دِاًت الشىسة ِلى الشظا٥
الزًً هم في الٕالب ؼباب لُلخدٝىا بالشىسة.ومً زم هي دِىة بلى البدض في
ألاظبابالىٙعُت ،الاظخماُِت والاٜخفادًت بٕشك بًجاد خل لها وجى٘حر ؤلام٣اهاث
الالصمت والمشوسٍت لٝىْ الىشٍِ ٞلى الشىسة.
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وهخلق مً ٜشاءة الؽشوحن ،بلى لشوسة الجمْ بحن اإلاٝاسبت ألامىُت
والاٜخفادًت الاظخماُِت والىٙعُت في مىاظهت الشىسة .ووعى ٛالؽشوحن اللزًً
ؤوسدهما ظحرًني ّ
وؤلح ِلى الخ٣ىمت ١ي حّمذ بلى جىبُٝهما ،الظخّادة اإلابادسة في
اإلاُذانٜ ،بل ٘ىاث ألاوان .وٍخجلُان مً خال ٥آلاحي :
ألاو :٥في الٍشوٗ الخالُت التي هدُاها٘ ،ةن الىاظب ألا٠ثر بلخاخا وألاؼذّ
اظخعجاال هى بِادة اظخدباب ألامً ،وهي الىٌُٙت الشثِعُت للذولت .وخذها الذولت
هي المامىت لؤلمً الّام بن الذولت وخذها وٍجب ان ج٣ىن وخذها ،مً جدىص
١ل الىظاثل المشوسٍت للخٙاً ِلى العلم في الذاخل .وال ًيبغي ألي ١ان ،ؤن
ً٢ٙش في بدض هزه الفالخُت.
الشاويً :جب البدض في ألاظباب التي م٢ىذ الذِاًت الهذامت الٝاثمت ِلى
ألا١ارًب والخدشٍن ِلى الّى ٚوالتي ججّل سظاال في الٕالب ،ؼبابا ًىممىن بلى
الخمشد ،وال ًشون ُ٘ه ؤبذا مٕامشة (.)18
وفي ِذدها الفادس ًىم الخامغ هى٘مبر  ،1954جدذزذ ًِ مىٜٚ
اإلاجلغ الجضاثشي مً الشىسة بص يء مً الخٙفُل ،باِخباس ؤن مىٜٙه جماهى ؼ٢ال
ومممىها مْ خىاب بداسة الاخخال ٥وماظعاجه ،بل وختى بِالمه.وهى ما ظّلها
جدشؿ ِلى وؽش مىٜٙه وؤلاؼادة به سٔبت مجها في ؤن ًد ٞٝالفذي ؤلاًجابي
وظي الع٣ان الجضاثشٍحن ،ختى ال ًخّاوٙىا وال ًلخدٝىا بالشىسة ابخذاء واهتهاء (.)19
وٜذ ر٠شث ؤن اإلاجلغ الجضاثشي ِٝذ بخاسٍخ  4هى٘مبر  ،1954اظخماِا
ّ
لم مىخخبي الّماالث الشالر(الجضاثش ،وهشانٜ ،عىىُىت ) ودسط بّىاًت ٘اثٝت
الىلُّت الىاججت ًِ الّملُاث ؤلاسهابُت ،في ٌل ظى وبّه جباد ٥ـشٍذ لآلساء،
وهى ما م٢ىه مً اظخخالؿ الىخاثج آلاحي بُانها ،و٘ ٞآلاحي :
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 -1بن ٔالبُت الع٣ان اإلاعلمحن حعخهجً ٍ٘اِت الجشاثم اإلاشج٢بت وجداَ٘ ِلى
هذوئها واجضانها.
 -2دون ؤن هٝلل مً ؤهمُت ألاخذار التي جدذر ظهاسا بؽ٣ل مىٍم ومتزامً،
٘ةهه ال ًيبغي ؤن هادي دوس اإلاخل باألمً مً خال ٥بِىائهم م٣اهت مبالٖ ٘حها،
وبخاـت ًجب ؤال وعمذ بيؽش هىط الخىٗ.
ً -3يبغي ؤن وسجل ؤن ؤِما ٥الّى ٚفي ٔالبُتها اظخّشالُت ،باِخباس ؤنها
اظتهذ٘ذ اإلايؽأث الّمىمُت .خُض ممشلى العلىت٠ ،ما ؤنها وظهذ ال لخخىٍٚ
الع٣ان ٘دعب ،ول ً٢إلًجاد ظى مً الؽ ٤في الىظىد ألاظىبي.
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 -7املكتب الجضائشي والتماهي مع خطاب وسياست القمع
ؤوضح م٢خب اإلاجلغ الجضاثشي ،في ظُا ٛخذًشه ومىاٜؽخه لؤلولاُ في
الجضاثش ،ؤن اإلا٢خب ٌّخبر ؤهه برا ١ان الٝشاس والخىٍُم ٌّىدان بلى العلىاث
الّمىمُت٘ ،ةهه ًشي ؤهه مً واظبه الخّبحر ًِ الشٔبت الّامت للع٣ان الجضاثشٍحن
الجخار ما ًجب مً بظشاءاثُٙ٠ ،لت باظخّادة ألامً .ولهزا الٕشك ٘ةن اإلا٢خب
ًٝترح ما ًلي:
ؤ -البدض ًِ اإلاعئىلحن ِلى اخخالٗ معخىٍاتهم ،لِغ ؤولئ ٤الزًً ًىٙزون
الّملُاث ،ول ً٢اإلاىٍمحن خاـت.
ب -مّاٜبتهم بؽ٣ل ظشَْ وسادُ.
ث -ال ًيبغي العماح مىلٝا لؤلظاهب اإلاخىاظذًً في الجضاثش بؽ٣ل ٠بحر ،الّمل
ِلى بزس البلبلت وظي الع٣ان الهادثحن.
رً -يبغي ؤن ج٣ىن خماًت اإلاشا٠ض البُّذة وألاسٍاٗ ،مممىهت بؽ٣ل ٘اِل (.)20
و واـلذ الجشٍذة سـذها للمىا ٜٚوجدبّها للخفشٍداث الخاـت
باإلاعئىلحن الٙشوعُحن ظُاظُحن ١اهىا ،ؤم ِع٢شٍحن ،في ١ل آن وخحن ،سٔبت مجها
في هٝلها ّ
للٝشاء ِلى اخخالٗ جىظهاتهم واهخماءاتهم ،مً خال ٥التر٠حز ِلى الجىاهب
ألا٠ثر ّ
ؼذة وٜىة ،ؤمال في بلىٓ هذٗ الخإزحر ِلى الٝاست ،ؤوسوبُا ١ان ؤم ظضاثشٍا.
وٜذ ً٣ىن العاا ٥مؽشوِا هىا ًِ ،ألاوسوبي وَعىٓ الٝى ،٥ؤن ألاوسوبي هى
آلاخش معتهذٗ ،بالخشب الىٙعُت التي حؽجها جل ٤الىظاثي ؤلاِالمُت ،ختى ًش،ٞ
بل وَّخٝذ بٝذسة الذولت الاظخّماسٍت ِلى خماًخه ،متى وٌ ُٚ٠ؽاء ،إلبٝاثه
خالشا داثما في مّع٢ش الاخخال.٥
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ؤما الجضاثشي٘ ،هى معتهذٗ بؽ٣ل ٠بحر باِخباسه سهان الشىسة والخّىٍل
ِلُه ٠بحر ظذا ،ال لص يء بال ألن اظخمشاس الشىسة ،جىظّها ،جىىسها ،وهجاخها
ًبٝى مّلٝا ِلى الجضاثشي .وٜذ خٙل الّذد الفادس ًىم العادط هى٘مبر ، 1954
بخفشٍذ لىصٍش الذاخلُت الٙشوس ي٘ ،شاوعىا مخحران الزي رهب ًٝى ":٥ؤهه
بخفىؿ ؤخذار الجضاثش٘ ،ةن الخ٣ىمت ظخديي الىخذة الىوىُت وال جدعامذ
ؤبذا مْ الّٝلُاث الاهٙفالُت .بن هزا الؽ٣ل اإلاخخز في مّاسلت ٘شوعا ،مً
خال ٥الشىسة اإلاعلخت ،ال ًم ً٢ؤن ٌعمذ بإي خاإلاً ألاخىا ٥بظشاء اإلاٙاولاث.
بهه ال ًم٢جها ؤن ججذ بال خال نهاثُا ،هى الخشب .خُض ال م٣ان للمىالب الىوىُت
الجضاثشٍت .بن هزه اإلاىالب ال ًم ً٢ؤن ج٣ىن مٝبىلت بال في بواس ألامت.)21(" ...
وِادث الجشٍذة مشة ؤخشي ،بلى الخا٠م الّام "سوجي لُىهاس" ،ول ً٢في
هزا الّذد ،لخىٝل جفشٍدا ؤدلى به إلراِت الجضاثش ،التي ؤوؽئذ لٕشك واخذ ال
ٔحر ،هى لشب الشىسة بجمُْ الىش ٛوالىظاثل .وٜذ اظخٕل جل ٤العاهدت لُّلً
في رل ٤الخفشٍذ ؤهه ؤم٢ىه مً خال ٥البالٔاث والىذواث الصخُٙت جٝذًم
الخّلُٝاث واإلاّلىماث راث الؽإن بالىٜاجْ وألاخذار ،وؤهه ٌّخٝذ ؤهه مً ٔحر
المشوسي ؤن ٌّىد بلحها باِخباس ؤن الجشاثذ لم جتر ٟؼِئا في الٍل.وهى ما ظّله
ًمُل بلى الٝىٝ٘ ٥ي ؤن جل ٤ألاخذار حؽهذ بؽ٣ل واُ ،ؤن الجضاثش حِّؾ في ٌل
ألامً والعلم.ولزا٘ةهه ال بم٣اهُت لخبرًش ؤي اِخذاء مهما ١ان ِلى ِمالجىا الشالر.
ول٣ي هٙهم ألاـى ٥الخاـت بإي ـشاُ٘ ،ةهه ًٙ٢ي الاظخماُ بلى الىذاءاث
اإلاعّىسة لبّن ؤلاراِاث ألاظىبُت ،ختى وّشٗ الشوابي الجامّت لٝادة جل٤
اإلااظعاث وِىاـش اإلاجمىِاث ؤلاسهابُت التي هٙزث في الجضاثش(.)22
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 -8وصيش الذاخليت متيران ًطمئن ويتوعذ:
وفي العُا ٛراجه ،ؤوسدث الجشٍذة في ِذدها الفادس ًىمي العابْ
والشامً هى٘مبر ،1954جفشٍدا لىصٍش الذاخلُت٘ ،شاوعىا مخحران لئلراِت ،ؤ٠ذ
ُ٘ه ظملت مً ألا٘٣اس حّ٢غ مىٍىس بداسة الاخخال ٥الٙشوس ي للجضاثش ،آللُاث
الخّاوي مْ الشىسة والتي ؼ٣لذ مْ مشوس الضمً ،زىابذ جٝىم ِلحها ظُاظت
الاخخال ،٥ختى باجذ ١ل الخىاباث جدٙل بها ،بفشٗ الىٍش ًِ وبُّتها،
ظُاظُت ،بِالمُت ؤو ِع٢شٍت .وٜذ ا٘خخذ جفشٍده مباؼشة بالخإُ٠ذ ؤن "الجضاثش
هي ٘شوعا و٘شوعا ال حّترٗ بإي ظلىت ٔحر ظلىتهاٙ٘ .ي ١ل ًىم جخجلي ُ٘ه ظلىت
الذولت وجخإ٠ذ وولْ الجضاثش آخز في الخجعُذ ،ؼِئا ٘ؽِئا مً خال٥
الاظدشماساث وألاؼٕا ٥ال٢بري ،الخ٣ىًٍ اإلايني ،الىٌُ ٚالّمىمي و٠زا الالمش٠ضٍت
ؤلاداسٍت١ .ل هزا ظُ٣ىن لمً ؤلاظشاءاث الّملُت اإلاعخٝبلُت اإلاضمْ اجخارها "(.)23
زم ّ
ِشظذ الجشٍذة ِلى ؤلاؼاسة بلى بظشاءاث مُذاهُت ِع٢شٍت ،جم
اجخارها ِلى هدى ظشَْ ،بهذٗ جىىٍ ٞالشىسة مً خالٜ ٥ىلها ُ٘ ":ال ٞللمٍلُحن،
هٝلذ بلى ؤسَغ وبىخمامت ،وهى ما ٌّني ؤن ٘ترة اإلاضاح ٜذ اهتهذ ،ال لص يء بال ألن
ولٝاث هاسٍت مخبادلت خُُٝٝت ؤولٝذ ًىمي العبذ وألاخذ ،في هٝاه مخٙشٜت مً
ّ
ألاوساطٙ٘ .ي "ج٣ىث" دخلذ دوسٍت ِع٢شٍت في مىاوؼاث مْ زالزحن ٘الٜا ،إلاذة
ظاِخحن ،جم خاللها جباد ٥إلوال ٛالىاس .خُض اظخىاِذ ٜىاجىا ؤن جإظش واخذا
مً الّفاباث٠ ،ما جم٢ىذ مً بلٝاء الٝبن ِلى آخش في ؤم الىىبً ،ىم
العبذ"ٔ .حر ؤن الجشٍذة ِلٝذ في ظُا ٛخذًثها ًِ جل ٤اإلاىاظهت حّلُٝا ـٕحر
اإلابنى ول٢ىه خمل بؼاسة ٍُِمت اإلاّنى مً خالٜ ٥ىلها  ":لٝذ جبيذ الّفاباث
ج٢خُ٣ا ظذًذا وؤٌهشث بسادة ٠بحرة في الهجىم "(.)24
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والهذٗ واضح مً هزه الٝشاءة التي جبذو مىلىُِت لخىىس الشىسة،
٘األمش ال ًخّل ٞؤبذا باإلؼادة بٝذس ما هى ّ
د ٛلىاٜىط الخىش ،ختى جخدشٟ
ظلىاث الاخخال ٥ؤ٠ثر مً ؤي وٜذ مض ى ،مً خال ٥صٍادة الٝمْ والمشب بٝىة،
لخٙىٍذ الٙشـت ِلى الشىسة التي بذؤث حؽ ٞوشٍٝها ،خاـت وؤن جل ٤الّملُاث
الىىُِت ختى وبن ١اهذ ظضثُت٘ ،ةن جإزحرها اإلاّىىي ٠بحرؤحر خاٗ ِلى ؤخذ.
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خاجمت
ال ًدخاط الٝاسيء وال الباخض في ألاِذاد ألاولى للجشٍذة ّ
مدل الذساظت،
التي ؤِٝبذ الخٙجحر الخاسٍذي للشىسة في الٙاجخ هى٘مبر 1954بلى ٠شحر مً الجهذ
لُٙهم اإلاى ٜٚاإلابذجي الزي اجخزجه الجشٍذة مً الشىسة في الجضاثش والزي جىأم
ؼ٢ال ومىلىِا مْ خىها الا٘خخاحي واًذًىلىظُتها ال٣ىلىهُالُت الّىفشٍت الٝاثمت
ِلى الٍلم بـمٙهىمه الؽامل الزي مىسط ِلى الجضاثش ،جشابا وجشازا مىز الّذوان
ِلحها ظىت  .1830لزل ٤ؤباهذ في مخخل ٚمٝاالتها وجدلُالتها الشامُت بلى حٕلُي
الشؤي الّام الٙشوس ي مً ظهت ختى ًضداد الخٙا٘ه خى ٥ظلىت الاخخال ٥وخُاساتها
ُ
الٝمُّت مً خال ٥جٝذًم ٜشاءاث معىٜت للىهم والـمفىسة للخٙى ٛاإلاُذاوي٠ ،ما
جخىدى مً ظهت ؤخشي لشب ؤواـش الشٝت في الشىسة الىلُذة مً وشٗ الؽّب
الجضاثشي ختى ال ًلخ ٚخى ٥الشىسة الخٙا٘ا ـادٜا ؤُ٘ٝا وِمىدًاُٙ٠ ،ال بذّ٘ها
وحّضٍض مىّٜها .وفي لىء رل ،٤جخطح بؽ٣ل ّ
ظلي مهمت الخشب الىٙعُت التي
الىلّذ بها الىظاثي ؤلاِالمُت الٙشوعُت ِلى اخخالٗ وبُّتها ومعخىٍاث ٜشائها
وظٕشاُ٘ت اهدؽاسها ،وهى ما ظّذ وِملذ مً ؤظله ظشٍذة لُ٣ى دالجي وىا٘ ٥ترة
الشىسة الجضاثشٍت ًِ ،سٔبت ٜىٍت وسئٍت واضخت ودِم ٠بحر مً بداسة الاخخال٥
الٙشوس ي ،لماها الظخمشاسٍتها ـذوسا ود٘اِا ٔحر مىٝىْ ًِ " الجضاثش الٙشوعُت".
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