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ملخص:
حتاول هذه الدراسة التارخيية املتواضعة ،تسليط الضوء البحثي إزاء واحدة من القضايا
اهلامة خالل الثورة التحريرية اجلزائرية  ،1962-1954ويتعلق األمر هنا باالجتهاد يف
الوقوف عند البعد االنساين للثورة اجلزائرية الذي اتضحت معامله من خالل نصوص هذه
األخرية وأدبياهتا ،كما جتلى واقعاً عمليا يف مواقفها وممارساهتا مع العديد من الفئات
االجتماعية اجلزائرية والفرنسية على حد السواء ،وهو ما كان له دور كبري يف احلصول
على تعاطف ومساندة عديد األحرار والدميقراطيني الفرنسيني ،الذين اقتنع كثري منهم
بعدالة القضية اجلزائرية وانسانيتها ،الشيء الذي جعل فئات عريضة منهم تعلن وبكل
صراحة عن تعاطفها ومساندهتا للثورة اجلزائرية إما بفكرهم أو أقالمهم أو حىت بأمواهلم،
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ محمد محمدي1962-1954  المثقفين ورجال الدين المسيحيين أنموذجا:البعد االنساني للثورة الجزائرية وأثره في تعاطف الفرنسيين

 سنحاول يف هذه الورقة الوقوف عند فئتني مها،ومن بني الفئات الفرنسية سالفة الذكر
.املثقفون ورجال الدين املسيحيني
:الكلمات المفتاحية

. املثقفون، املسيحيون، االستعمار الفرنسي،البعد االنساين؛ الثورة اجلزائرية

Abstract:
This humble historical study tries to shed light on research on one
of the important issues dring the Algerian liberation revolution 19541962, and the mater here relates to the diligence in standing at the human
dimension of the Algerian revolution, whose factures were made clear
Through the texts and literature of the latter, as well as a practical reality
in their positions and practices. With many Algerian and French social
groups alike, which had a great role in obtaining the sympathy and
support of many French liberals and démocrates, many of whom were
convinced of the farines and humanité of the Algerian cause, which made
broad groups of them openly declare their sympathy and support for the
Algerian revolution Either with their thoughts, their pens, or even their
money. Among the aforementioned French groups, we will try, in this
papier, to stand at two groups: the intellectuels and the Christian clergy.
key words:
The human dimension; The Algerian revolution, French
colonialisme, Christian, intellectuels.

:مقدمة

اجتهدددت الثددورة التحريريددة منددذ إعالحددا الكفددام املسددلخم علددى مسددتويات تلفددة لتحقيددق

 فكاند ددت العمد ددل املسد ددلخم ا يد ددار األمثد ددل،1954 أهد دددافها املسد ددنرة يف بيد ددان أول ند ددوفم
 يف حد ددني كاند ددت الدعايد ددة،ملواجهد ددة القمد ددع العسد ددكري الفرنسد ددي علد ددى املسد ددتو الد ددداخلي
والتعريددف بددالثورة اجلزائريددة ومبادئهددا اإلنسددانية الوسدديلة األفضددل لتحقيددق التضددامن واملسدداندة
هلدذه القضددية يف محددل للددة الدعايددة واألكانيد الد ملددنتها أجهددزة املدددابرات الفرنسددية ضددد
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الثددورة اجلزائريددة ،وألجددل حتقيددق نلددة بددذلت جبهددة التحريددر جهددودا جبددارة يف اجتدداه األح درار
والدددميقراطيني للتعريددف ئبددادا وأهددداف الكفددام املسددلخم الددذي يقددوده الشددع اجلزائددري يف
مواجهد ددة االحد ددتالل الفرنسد ددي ،وهد ددو مد ددا أد ملسد دداندة وتأييد ددد الثد ددورة مد ددن عديد ددد الفئد ددات
الفرنسية.
وبناء على نلة سنحاول يف هذه الورقة البحثية ،تسليط الضوء على هتدني الفئتدني وأثدر
البعددد االنسدداين للثددورة اجلزائريددة يف ااددان الفئددات سددالفة الددذكر ،لقراراهتددا التارخييددة ئسدداندة
القضددية اجلزائريددة ودعددم الثددورة التحريريددة ومددن أجددل الوصددول إل دوافددع وجتليددات الفئتددني يف
دعددم القضددية ،فددال سددبيل إل هددذا اهلدددف إال مددن خددالل االجابددة علددى التسدداةالت الفرعيددة
اآلتية:
-1ما هي العوامل والظروف ال أدت لتعاطف بعض املثقفني الفرنسيني؟
-2وما هي الدوافع الد سدامهت كدذلة يف نصدرة بعدض رجدال الددين املسديحيون للثدورة
التحريرية اجلزائرية؟
-1عوامل وظروف تعاطف المثقفين الفرنسيين مع الثورة التحريرية:
إن عديد من املثقفني الفرنسيني أعلنوا تعاطفهم مع القضية اجلزائرية ،معلنني مساندهتم

ومؤازرهتم هلا بعد اجلرائم ال استهدفت السكان األصليني يف البالد ،1أين أدرك كثري
منهم أن السلنات االستعمارية مسؤولة عن اجلرائم الالإنسانية املقرتفة ضد اجلزائريني،
حيث رام ضح يتها العديد من األبرياء بعد أن طبقت ضدهم أسالي متنوعة من
2
االنتقام والتنكيل امل مج.
ويف هذا السياق ي ز لنا بوضوم املوقف املتضامن لفئة املثقفني الفرنسيني املناهضني
للتوجه االستعماري مع القضية اجلزائرية ،ومن هؤالء جند :أستان احلقوق جبامعة اجلزائر
الدكتور "روين كابيتون "Rony Capitonالذي ااذ قراره اإلنساين بالتضامن مع
القضية اجلزائرية عن قناعة تامة ،بعد مقتل النال

اجلزائري "ألد بومنجل" يف ملهر

مارس  ، 1958والذي كان حلادثة مقتله من قبل العسكريني الفرنسيني عميق األثر على
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نفسيته ومساره املهين يف البالد ،بعد ااان قراره التوقف النهائي عن ممارسة مهام التدريس
جبامعة اجلزائر رفضاً واحتجاجاً على السياسة االستعمارية املسلنة ضد اجلزائريني ،حيث
اعت "كابيتون" أن قتل النلبة واملدنيني اجلزائريني عموماً يعد جرمية يف حق اإلنسانية،
على اعتبار "ألد بومنجل" أحد أجن طلبة هذا األخري بكلية احلقوق ،كما أنه أحد
املواطنني نوي السمعة النيبة واألخالق الرفيعة بني أقرانه وأترابه ،وتأثرا باجلرمية كت
"كابيتون" ناعيا اجلرمية املرتكبة حبق اإلنسانية ،يف قوله...« :لقد كان علي بومنجل أحد
طلبتي في كلية الحقوق بالجزائر ،إنني أجد نفسي اليوم عاجزا عن التدريس بكلية
حقوق فرنسية ،أقيلوني إن شئتم ،...فإنني أتقبل ذلك بكل ارتياح...،ما تتخذونه
من قرار شرط إبالغ صوتي».

3

ويف نفس االجتاه ،املتعلق برصد املواقف الفرنسية املثقفة املتضامنة مع الثورة اجلزائرية

فقد كان ملوقف النبي فرانز فانون  Franz Fanonني األصول املارتينيكية 4التابعة
للمستعمرات الفرنسية القدمية ،5نفس املوقف املساند للكفام املسلخم اجلزائري وخاصة
بعد أن وقف هذا األخري عند حقيقة التجاوزات الالإنسانية لالستعمار يف حق الشعوب
املستعمرة ،أين قرر التوقف النهائي عن مواصلة أداء واجبه كنبي معاجل لألمرا
العقلية ئستشفى البليدة سنة  ،1956ونلة بعد أن قرر االنضمام عن إرادة واختيار
حر إل صفوف الكفام املسلخم اجلزائري ومساندة القضية اجلزائرية بكل ما يستنيع أن
يساعدها ،سيما بعدما أيقن أن السياسة الفرنسية يف البلدان املستضعفة ،تقوم على
القمع واالستبداد خدمة للدول والشعوب االستعمارية دون غريها من ملعوب املستعمرات
املقهورة ،ليقرر سنة  61957انضمامه النهائي للثورة التحريرية اجلزائرية ،هذه األخرية ال
استفادت من خ اته النويلة يف جماالت عدة نذكر منها :السياسية واإليديولوجية وحىت
الفكرية...اخل ،وهو الذي منحها عصارة جتاربه السياسية والفكرية ال اكتسبها طيلة
مساره النضايل والسياسي يف النضال والكفام من أجل الفئات املستضعفة ،وهو الذي
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اختار أن تكون ملسته واضحة لفائدة املسرية التحررية للثورة اجلزائرية ،ونلة ضمن عرف
7

بد :جتارب فرانز فانون يف الفكر واملمارسة الثورية.
وإض افة إل هؤالء املثقفني الفرنسيني ممن ساندوا الكفام التحرري اجلزائري بأفكارهم
وأقالمهم ،وعملوا على مناهضة الواقع االستعماري من خالل مواقفهم السياسية والفكرية
املنددة بالسياسة االستعمارية الفرنسية املنبقة جتاه املدنيني اجلزائريني ،نقف أيضا على
موقف األستان جبامعة اجلزائر "أندري ماندوز "Andre Mandouzeالذي مل يرتدد هو
اآلخر يف إمحهار معارضته إزاء السياسة االستعمارية الفرنسية باجلزائر ،ليؤكد رفضه القاطع
للتجاوزات وا روقات احلاصلة إزاء القوانني الدولية واإلنسانية العاملية إزاء السكان
األصليني يف مستعمرة اجلزائر ،8ويعزي العديد من الباحثني أن جذور املوقف الذي أعلنه
األستان " أندري ماندوز" إمنا تعود إل سنة  ،1947وهناك بدأت البوادر األول ل وز
مالمخم الرفض للواقع االستعماري ع جتربة هذا األخري يف الصحافة املكتوبة يف "جملة
إيس ي" نات التوجهات الوجودية املعتدلة ،ومما يثبت احلقائق الواردة بشأن كتاباته
الناقدة للنظام االستعماري القائم يف اجلزائر؛ هو املقال الصادر هلذا األخري يف اجمللة يف
سنة  ،1948والذي ورد بعنوان« :لنتجنب الحرب في شمال إفريقيا» هذا األخري
الذي تنبأ فيه األستان "ماندوز" ئأساة ومليكة احلصول يف اجلزائر ،يف حال ما مل تتدذ
9
اإلجراءات الوقائية لتدارك األوضاع السائدة بصفة مستعجلة يف البالد.
ويف نات السياق ،وعلى خنى مجيع املثقفني الفرنسيني املناهضني للمشروع
االستعماري باجلزائر ،جند أن رجل القانون الفرنسي "جاك فرجاس" امللق بد"العم
منصور" جياهر هو اآلخر بالرفض الصريخم للواقع االستعماري القائم على الظلم
واالستبداد ،وهو الذي انتقد مجيع املمارسات التعسفية والالإنسانية املنبقة من قبل
النظام االستعماري ضد املدنيني اجلزائريني ،حىت أن احملامي "جاك فرجاس" قد قرر
ئحض إرادته وبناء على قناعاته اإلنسانية والفكرية املنعمة بالفكر الوجودي تويل مهمة
10
الدفاع عن جنود جيش التحرير أمام احملاكم الفرنسية عسكرية كانت أو مدنية.
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بالرغم أنه كان يعلم يف قرارة نفسه أن احملاكمات الفرنسية يف حق اجلزائريني ،إمنا هي
حماكمات غري ملرعية من وجهة النظر القانونية ،وال تستند إل أي أساس ملرعي أو
قانوين أو حىت دليل مادي يثبت إدانة املدنيني اجلزائريني ،وأضاف يقول أن املقاومة
املنظمة من قبل السكان اجلزائريني ،إمنا هي ألجل غاية نبيلة وهدف إنساين يتمثل يف
حتقيق احلرية واالستقالل ،وال ميكن حبال من األحوال أن تصنف ضمن حوادث حفظ
النظام العام يف الدولة الفرنسي ة ،مثلما حاولت الرتويج الدعاية االستعمارية الفرنسية يف
اجلزائر ،ويف هذا السياق نكر احملامي "جاك فرجاس" هذه احلقائق يف قوله« :إنه الوضع
االستثنائي الذي حرم المتهمين الجزائريين من كل الضمانات ،سواء تلك المتعلقة
بالقانون العام أو القانون الدولي اإلنساني الذي تنص عليه اتفاقية جنيف».

11

ويف نفس السياق؛ املتعلق برصد جهود املثقفني الفرنسيني يف مساندة الكفام التحرري

اجلزائري ،ومناهضة املشروع الفرنسي القائم يف البالد منذ احتالهلا سنة  1830قرر
املثقف الفرنسي الوجودي "فرانسيس جانسون" ،إعالن املساندة الفكرية واألدبية وحىت
األيديولوجية للثورة والقضية اجلزائرية عامة ،بعد اقتناعه بعدالة وإنسانية القضية اجلزائرية،
وعليه ااذ "فرنسيس جانسون  "Francise Jansonمع زوجته "كوليت جانسون
 "Collate Jeansonقرارمها اإلنساين ئساندة القضية بإعالحما واج التعريف
جبرائم االستعمار املقرتفة ضد اجلزائريني أمام الرأي العام العاملي ،والعمل على التعريف
بالقضية ل تحقيق مواقف التعاطف من لدن الدول الصديقة والشقيقة ،جتسد هذا يف
إصدار الزوجني "جانسون" ملؤلف إنساين عنوانه "اجلزائر خارجة عن القانون" ،هذا الذي
أحدث ضجة حقيقية يف فرنسا والعديد من البلدان األوربية ،ملا ملكله من صدمة بالنسبة
لألوساط الفرنسية املساندة للسياسة االستعمارية يف اجلزائر ،كما أن الكتاب قد كان حمالً
للعديد من ردود الفعل اإلعالمية املساندة للقضية اجلزائرية وأهاليها ،يف الوقت الذي
برزت أمهية هذا املؤلف أيضا لد األوساط السياسية واإلعالمية املناوئة للقضية اجلزائرية،
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سيما بعد احلملة اإلعالمية ال طالت مؤلف الكتاب أين وصلت درجة منالبة العديد
12

الفرنسيني بإصدار قرار ئنع الكتاب وحماكمة مؤلفه.
ويف محل الضجة ال أحدثها الكتاب "القنبلة " كما جاء يف وصفه من بعض األوساط
الفرنسية ،واملؤلف من قبل الزوجني "جانسون" وما أعق هذا الكتاب من ردود أفعال
متباينة إزاء القضايا والتجاوزات العسكرية والسياسية واإلعالمية...ال فضخم أصحاهبا
من خالل هذا املؤلف ،ولإلملارة فإن "فرانسيس جانسون" مل يتوقف عند هذا احلد من
املساندة الفكرية للقضية اجلزائرية كوحا قضية إنسانية عادلة فحس  ،بل تعداها إل
أملكال وأمناط جديدة من املساعدة والدعم للقضية اجلزائرية عموماً ،ونلة بالعمل على
جتسيد مواقفه الفكرية واأليديولوجية إل واقع عملي وممارسايت مساند هلذه القضية
اإلنسانية ،وقد جتلى نلة يف إنشائه ملنظمة الدعم السرية لفائدة املناضلني اجلزائريني وقد
13
أطلق على هذه املنظمة اسم" :ملبكة جانسون السرية".
ويف سياق متصل جبهود املثقفني الفرنسيني وصور دعمهم للقضية اجلزائرية ،فقد نقل
عن املناضل "عمر بوداود" 14اعرتافه يف ملأن اجلهود اإلنسانية املقدمة من قبل هؤالء
املثقفني الفرنسيني للثورة الت حريرية ،أين أكد أن األملكال املدتلفة للدعم واملساعدة
املقدمة من قبل هؤالء الندبويني الفرنسيني ،قد كانت من أهم نقاط القوة خالل املسرية
الثورية والتحررية ال حض هبا اجلزائريون ،وقد جتلى نلة من خالل عديد املهام املسندة
هلؤالء املثقفني الفرنسيني من املتعاطفني مع القضية اجلزائرية ،وهم الذين كرسوا جهودهم
الفكرية واإلنسانية يف الدعم والدعاية لصاحل القضية اجلزائرية والتعريف هبا ،أو حىت يف
صور اجلهود العملية من هؤالء مساعدة للمناضلني اجلزائريني ،وهم الذين للوا على
عاتقهم عديد املهام املتعلقة ئحاولة النهو بالكثري من املهام واألعمال اهلامة خالل
املسرية الثورية اجلزائرية ،ومن بني هذه املهام نذكر :إخفاء املناضلني ،مجع الت عات،
الدعاية الصحفية ،جهود التعريف بالقضية اجلزائرية...،وغريها من اجلهود امليدانية نات
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الفعالية ،وال حضت هبا أعداد كبرية من املثقفني الفرنسيني لصاحل الثورة اجلزائرية خاصة
15

والقضية اإلنسانية عامة.
وهنا جتدر اإلملارة؛ إل أن أغل املساعدات املقدمة لصاحل الثورة اجلزائرية من قبل
هؤالء الندبويني الفرنسيني كانت أغلبها تتسم بنابع السرية والتكتم خوفا من مالحقات
اإلدارة االستعمارية ،هذه األخرية ال ال تزال ملكوكها وإل غاية هذه املرحلة بعيدة عن
هؤالء املثقفني والندبويني الفرنسيني ،يف وقت كانت الرقابة البوليسية والعسكرية الفرنسية
16
مشددة على اجلزائريني وخباصة أولئة املتواجدين على األراضي الفرنسية.
-2دوافع تعاطف بعض رجال الدين المسيحيين مع الثورة الجزائرية:
بالرغم من أن السياسة االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر ،قد حاولت وخننت من أن
جتعل من القضية اجلزائرية وثورهتا التحريرية ،صورة من صور احلرب العقائدية أو احلرب
الدينية املقدسة ،وال مهدت هلا ع الوسائل والوسائط الدعائية املضللة ،حماولة من
خ الل هذه األخرية إثارة العامل املسيحي ضد القضية اجلزائرية وأهدافها التحررية ،كما
حاولت تقويض أركان ثورهتا التحريرية بالتألي املقنن للجنود والعسكريني الفرنسيني ضد
املدنيني اجلزائريني وقضيتهم احملورية ،من خالل إبراز النضال اجلزائري كشكل من أملكال
اإلرهاب والت نرف ضد السلنة السياسية احلاكمة ،سيما بعد أن أمحهر هؤالء الفرنسيون
مالمخم عصيان مرتق يف صفوف اجليش ،بعد اجلرائم االستعمارية املقرتفة متسائلني عن
17
اجلدو من احلرب اإلبادية ال أعلنت ضد ملع أعزل.
كما جاء يف ميثاق مؤمتر الصومام الذي كان أكثر تفصيالً وإحاطة بنبيعة الصراع
الفرنسي مع اجلزائريني ،االهتمام باألقليات املسيحية املستهدفة وبشكل كبري من قبل
الدعاية الفرنسية لرتهيبها من الثورة اجلزائرية ،السب الذي جعل من قادة "جبهة.ت.و"
يركزون اهتمامهم على هذه األقلية ضمن مقررات ميثاق مؤمتر الصومام  ،1956يف نص

صريخم جاء فيه ...« :وقد عمد االستعمار لبلوغ هدفه المسطر إلى قذف الفزع في
قلوب األقلية المسيحية ،فاتهم الحكومة بإهمال األقلية األوربية ،وإلقائها بين يدي
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(الوحشية العربية) وتركها ضحية (للحرب الدينية) ومكيدة أفظع من سان
"بارتيليمي" الشهيرة»...

18

ومن أجل التصدي للتشويه الذي طال الثورة التحريرية ،من خالل وصفها بالعديد من

األوصاف ال ال تتالءم وطبيعة املبادا واألهداف ال أقرهتا هذه الثورة ،وال جند منها
"احلرب الدينية" و"احلرب العقائدية املقدسة"" ،الصراع بني األديان"...اخل ،19ويف محل
هذه احلملة الدعائية ال أعلنتها السلنات االستعمارية لتشويه الثورة التحريرية ،وصد
املستوطنني األوربيني عامة واملسيحيني خاصة من االنضمام إليها أو مساندهتا ،فقد قرر
قادة "جبهة.ت.و" تومحيف مجيع املنابر اإلعالمية والدعائية املدتلفة ،لدحض كل
حماوالت التشكية يف نزاهة املبادا واألهداف ال أعلنتها يف املواثيق الريمية هلا ،حيث
جاء على لسان املؤرخ عبد الكرمي بوصفصاف قوله...« :أما اإلسالم فإن الجهاد فيه
إلعالء كلمة اهلل وحماية بيضة المسلمين ،وهو ليس موجهاً ضد أي دين من
األديان ،بل هو موجه ضد ظلم أهل أي دين للمسلمين ،فهو يقاوم الظالمين منهم
دون غيرهم ،وال أد ل على هذا من أن اإلسالم يحرم على المسلمين أثناء حروبهم
ضد أعدائهم المساس ببيع وكنائس أهل الكتاب.»...

20

وبعد أن اطمأن بعض رجال الدين املسيحيني إل عدالة القضية اجلزائرية وصدق
أهدافها ونواياها التحررية أعلنوا مساندهتم للقضية ،من خالل دورهم البارز يف التعبري

عن قلقهم إزاء األوضاع السائدة يف البالد ،داعني السلنات الفرنسية إل ضرورة النظر
بروم املسؤولية والضمري اإلنساين ،من أجل حتسني األوضاع املعيشية واالجتماعية
للجزائريني ،قبل حدوث الكارثة ال ستؤول نتائجها حتماً إل عواق خنرية على
النرفني ،ومما ورد يف أقواهلم جند...« :وكما قلناه عدة مرات ،فمن المستعجل زيادة
الجهود في مكافحة الفقر والبؤس والبطالة ،كما يجب الحفاظ على روح المحيط،
ونؤكد ضرورة رفع مستوى المعيشة».

21
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وعليه فإن كثريا من القساوسة ورجال الدين استجابوا وبسرعة لنداء الضمري اإلنساين،
بعد اقتناعهم بعدالة القضية اجلزائرية وإنسانيتها والظلم الذي متارسه السلنات
االستعمارية ضد اجلزائريني ،من خالل ااان قرارهم النهائي تنديدا باملمارسات القمعية
املسلنة ضد اجلزائريني ،حيث أوضحت اإلحصائيات أن أعدادا كبرية من اجلزائريني قد
راحوا ضحية ملثل هذه التجاوزات العسكرية ،السب الذي جعل الكثري منهم يعت ون
املمارسات القمعية إهانة للعقيدة املسيحية ،ويف هذا االطار نكر القس "بيري نغار"
مسؤوليته الكاملة يف تفجريه للقنبلة اإلنسانية ال هزت عرش املسيحيني يف مناطق أمريكا
اجلنوبية ،بعد اإلعالن الصريخم عن حقيقة وقوع جتاوزات سلنوية استعمارية من قبل
22

السلنات الفرنسية ضد اجلزائريني.
كما قام الكاردينال دوفال بإرسال رسالة إل أساقفة مدينة اجلزائر بتاريخ  20جانفي
 ، 1955ال دعاهم من خالهلا إل ضرورة التوحد والتكتل من أجل مواجهة سياسة
اإلبادة املنبقة يف اجلزائر والتنديد جبميع اجلرائم القمعية والتجاوزات املرتكبة من قبل
السلنات الفرنسية ضد اجلزائريني باسم األمة الفرنسية ،حيث تضمن الرسالة نقداً صرحياً
موجهاً من قبل هؤالء إل سلنات االحتالل باجلزائر ،وال اهتمها رجال الكنيسة
ئمارسة التعت يم والتضليل إزاء احلقائق واجلرائم املقرتفة من قبل هذه األخرية يف حق
اجلزائريني العزل ،حيث ورد فيها...« :لسنا عمياناً وال طرشاً وال منكمشين في
كنائسنا ،بالعكس إننا نعرف كل ما يجري ،فالكثير من جنودنا يأتون لالعتراف
ويحكون لنا كل شيء بالتفاصيل ،عن األشخاص الذين يعذبونهم والنساء الالئي
يهتكون أعراضهن».

23

يف محل الواقع املأساوي الذي أقرته اعرتافات القساوسة ورجال الدين املسيحيني حول
اجملازر املرتكبة ضد اجلزائريني ،وهي جتاوزات تأكدت حقيقتها لعديد األحرار
والدميقراطيني يف العامل ،ومن نلة ما جاء على لسان الكاردينال "دوفال" الذي كان
صرحياً يف توجيه أصابع االهتام للسلنة الفرنسية ،متهماً إياها بالعدوان وممارسة التسلط
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لقمع اجلزائريني وإهانتهم بوسائل القوة العسكرية ،الشيء الذي جعل من صد رسالته
إل رئيس أساقفة مدينة اجلزائر كبرياً ونا ردود أفعال متباينة ،وخباصة يف األوساط
24
اإلعالمية الفرنسية والعاملية على حد سواء.
وكدليل آخر عن تصرحيات رجال الدين املسيحيني إزاء اجلرائم الفرنسية ضد
اجلزائريني ،فقد أقر "الكاردينال دوفال" حبقيقة التجاوزات املرتكبة ،أين أكد أن مواقف
رجال الدين املسيحيني تباينت ردود أفعاهلا إزاء التجاوزات احلاصلة باجلزائر إل فئتني،
إحدامها متعاطفة ومساندة للجزائريني يف معركتهم املصريية ضد االستعمار الفرنسي،
وأخر قررت املساندة املنلقة للسياسة االستعمارية ومناهضة القضية اجلزائرية بالرغم من
إدراكها بعدالتها وإنسانيتها ،أين وصل احلد ئثل هؤالء املسيحني إل املنالبة ئحاكمة
الكاردينال "دوفال" وإقالته من منصبه كمسؤول يف الكنيسة الفرنسية مع جتريده من مجيع
امتيازات الدولة الفرنسية ،ويف محل التهديدات والوعيد بالثأر الذي تلقاه القس "دوفال"
باالنتقام والتصفية اجلسدية ،من قبل عديد األطراف الفرنسية املتعصبة للجرائم السلنوية
املرتكبة يف حق اجلزائريني ،جند أن موقف هذا األخري محل ثابتاً من القضية اجلزائرية
وثورهتا التحريرية ،وجترميه باملقابل لكل اجلرائم الفرنسية املرتكبة يف اجلزائر ،وقد نقشت له
عبارته الشهرية موقفه الثابت من القضية اجلزائرية ،وال قال فيها أن « :حق اإلنسان في
الحياة ،ال يتوافق مع ممارسة التعذيب ،واإلعدام بال محاكمة».

25

خاتمة:
ويف ختام هذه الدراسة نستنتج أن:
عدالة وانسانية القضية اجلزائرية وثورهتا التحريرية ،قد سامهت جبزء هام يف
استقناب فئات عريضة من األحرار والدميقراطيني يف العامل ،إن جند أن املبادا واألهداف
االنسانية ال ريمتها الثورة التحريرية كنهج هلا ،يف املواثيق واملمارسات (املعاملة احلسنة
لألسر  ،لاية حقوق األقليات ،احرتام القوانني الدولية ،عدم التعر للمدنيني ،معاجلة
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اجلرحى من النرفني...اخل) ،قد كان هلا دور كبري يف تعاطف ومساندة أحرار العامل
ودميقراطييه من أنصار العدالة واحلرية االنسانية.
األبعاد االنسانية ال متيزت هبا الثورة اجلزائرية يف نصوصها وممارساهتا ،قد
جعلت أعداد كبرية من املثقفني الفرنسيني يتدذون قرارهم بالوقوف إل جان القضية
اجلزائرية ومساندهتا بأملكال تلفة ومتعددة ،كما أن جزءا هاما من هؤالء املثقفني قد
قرر مناهضة النظام االستعماري ،بعد أن وقف عند التجاوزات واجلرائم املرتكبة من
االحتالل ضد املدنيني األبرياء يف اجلزائر.
الكثري من رجال الدين املسيحني يف فرنسا بصفة خاصة وأوربا بصفة عامة ،قد
جاهروا ئناهضتهم للنظام االستعماري ومساندة القضية الوطنية اجلزائرية ،بعد أن أيقن
كثري منهم أن الثورة التحريرية اجلزائرية  1962-1954إمنا هي مشروع إنساين يهدف
إل اسرتداد احلرية االنسانية للجزائريني ،الذين سلبتهم فرنسا االستعمارية احلق يف أن
يكونوا بشراً عاديني ،وتلة هي املفارقات ال جعلت أعداداً منهم يعلنون مساندة
القضية اجلزائرية وثورهتا التحريرية.
 -1جان بول سارتر :مواقف مناهضة لالستعمار ،تر :حممد معراجي ،منشورات  ،anepاجلزائر ،2007 ،ص
.55

 -2فرانز فانون :العام الخامس للثورة الجزائرية ،تر :نوقان قرقوط ،ط ،1منشورات  ،anepاجلزائر ،2004 ،ص
.09

 -3يم ددري البك ددوش :ث ددورة التحري ددر اجلزائري ددة :خصوص ددياهتا وموق ددف الفرنس دديني منه ددا ،مداخل ــة بملتق ــى ث ــورة التحري ــر
الجزائري ــة واالس ــتعمار الفرنس ــي-المنطلق ــات ،الحق ــائق واألبع ــاد ،جامعددة  20أوت -1955سددكيكدة ،اجلزائ ددر،
ديسم  ،2006ص.90
 -4حممد امليلي :فرانز فانون والثورة الجزائرية ،منشورات  ،anepاجلزائر ،2007 ،ص.08
 -5عمدداد الدددين طهددريي :الكولونياليددة وخنداب التحددرر يف فلسددفة فرانددز فددانون ،مجلــة منيرفــا ،م ،03ع ،06اجلزائددر،
جوان  ،2017ص .60
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 -6عماد الدين طهريي :المرجع السابق ،ص.61
 -7نور الدين عسال :املثقفون الفرنسيون والتعذي  ،مجلة الخلدونية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ع ،07جامعة
ابن خلدون تيارت ،اجلزائر ،2014 ،ص14
 - 8أندريه ماندوز :الثورة الجزائرية عبر النصوص ،تر :ميشال سنوف ،منشورات  ، anepاجلزائر ،2007 ،ص
.31
 -9خالددد بوهنددد :الندبددة الفرنسددية املثقفددة املناهضددة لالسددتعمار ،مجلــة الخلدونيــة للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة،
ع ،06جامعة ابن خلدون تيارت ،اجلزائر ،2013 ،ص.54
 -10جاك فرجاس :جرائم الدولة –الكوميديا القضائية ،-تع :حسني حيدر ،دار األمة ،اجلزائر،2013 ،
ص.209
 -11حمفددوع عاملددور :نددداء صددديق الثددورة التحريريددة جدداك فرجدداس إل اللجنددة الدوليددة للصددلي األلددر خبصددوص مجيلددة
بوحريد وزميالهتا  ،1958مجلة تاريخ العلوم ،ج ،01ع ،08جامعدة زيدان عاملدور -اجللفدة ،اجلزائدر ،جدوان ،2017
ص.230
 -12س ددعدي بزي ددان :فرنس ــيون أحـ ـرار ف ــي ث ــورة  1ن ــوفمبر ،1954ط ،1دار نس دديبان للنباع ددة والتوزي ددع ،اجلزائ ددر،
 ،2016ص.13
 -13مدداري بيددار أول دوا :فرانســيس جانســون الفيلســوف المناضــل ،تددر :مسددعود حدداج مسددعود ،دار القصددبة للنشددر،
اجلزائر ،2009 ،ص.113
 -14مددن مواليددد مننقددة سدديدي داود بالقبائددل الكد

(تيددزي وزو حاليداً) سددنة  ،1924وهبددا تلقددى أول معارفدده الرتبويددة

والتعليمية لينتقل بعدها إل معهد التكوين املهين الفالحي ،ويف خالل احلرب العاملية الثانيدة ( )1945-1939التحدق
بصددفوف حددزب الشددع اجلزائددري ليددتم اعتقالدده بعددد جمددازر  08مدداي  1945بالشددرق اجلزائددري لينلددق سدراحه بعددد فددرتة
وجيددزة مددن نلددة ،انتقددل إل فرنسددا بعددد أن أطلددق سدراحه للمددرة الثانيددة سددنة  ،1948وهندداك جتنددد يف صددفوف املناضددلني
اجلزائريني ضمن صفوف "جبهة.ت.و" بفرنسا ،وبعد اعتقال "حممد لبجاوي" رئيس فيدرالية "جبهدة.ت.و" بفرنسدا ،مت
استدعاء "عمر بوداود" من قبل "عبان رمضان" لتويل هذه املهمة ،وقد أملارت الدراسات واألحباث بأن هذا األخري قد
حض هبذه املسؤولية علدى أكمدل وجده إل غايدة اسدتعادة االسدتقالل يف ال د 05جويليدة 1962؛ ينظدر .عبدد ام مقداليت:
أعالم وأبطال الثورة الجزائرية ،ج ،05دار مشس الزيبان ،اجلزائر ،2013 ،ص .87

مجلة قبس للدراسات االنسانية واالجتماعية  ،المجلد  ،04العدد  ، 02ص ص  ، 431 -418ديسمبر 2020

430

البعد االنساني للثورة الجزائرية وأثره في تعاطف الفرنسيين :المثقفين ورجال الدين المسيحيين أنموذجا  1962-1954ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ محمد محمدي

 -15حممددد بليددل :مناصددرة املثقفددني الفرنسدديني للثددورة اجلزائريددة  1962-1954أمددام ال درأي العددام البلجيكددي-ق دراءة يف
وثددائق أرملدديفية ،مجلــة جيــل العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،س ،04ع  ،34مركددز جيددل البحددث العلمددي ،اجلزائددر،
سبتم  ،2017ص .10
 -16عب دد ام مقدداليت :املثقفددون الفرنسدديون والثددورة اجلزائريددة :فرانسدديس جانسددون أمنونج داً ،مجلــة المص ــادر ،ع،21
م.و.د.ب.م.و.ث.أ.ن ،54.اجلزائر ،ص.237
 -17مجدال قنددل :مقاربدات االحدتالل الفرنسدي يف التعداطي مدع الثدورة اجلزائريدة – "احلدرب النفسدية أمنونجدا" -1954
 ،1962المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،ع ،19جامعدة حسديبة بدن بدوعلي الشدلف ،اجلزائدر،
جانفي  ،2018ص .224
 -18وزارة اإلعالم والثقافة :النصوص األساسية لجبهة التحرير الوطني( ،)1962-1954اجلزائدر ،1979 ،ص
.42
 -19عبددد ام مقدداليت :مواثيــق ووثــائق الثــورة الجزائرية(دراســة وتحليــل) ،ج ،10دار مشددس الزيبددان للنشددر والتوزيددع،
اجلزائر ،2013 ،ص .165
 -20عبد الكرمي بوصفصاف وآخرون : :القيم الفكرية واإلنسانية للثورة التحريرية الجزائرية (،)1962-1954
ج ،1منشورات

الدراسات التارخيية ،جامعة قسننينة ،اجلزائر ، 2003 ،ص.35

 -21مولود قاسم نايت بلقاسدم :ردود الفعل األولية داخالً وخارجا على غرة نوفمبر ،دار األمدة ،اجلزائدر،2007 ،
ص.96
 -22نددور الدددين عسددال :الكنيسددة الكاثوليكيددة الفرنسددية والتعددذي إبددان الثددورة التحريريددة ،المجلــة الجزائريــة للبحــو
والدراس ــات التاريخي ــة ،م  ،03ع ،02المتوس ــطية ،جامع ددة اجل ددياليل الي ددابس س دديدي بلعب دداس ،اجلزائ ددر ،د.ت ،ص
.269
 -23ند ددور الد دددين مقد دددر :التعد ددذي االسد ددتعماري يف اجلزائد ددر خد ددالل الثد ددورة التحريريد ددة بد ددني املعند ددى القد ددانوين والتعند ددت
االستعماري ،الملتقى الدولي الثورة التحريرية الكبـرى دراسـة قانونيـة وسياسـية ،جامعدة  08مداي  – 1945قاملدة،
اجلزائر ،ماي  ،2012ص.205
 -24يمدري ملدوقي :التعدذي كأسدلوب ممدنهج أثنداء االحدتالل الفرنسدي للجزائدر ،مجلـة حوليـات جامعـة الجزائـر ،01
ج ،02ع ،33جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،جوان  ،2019ص .17
 -25عبد الكرمي بوصفصاف وآخرون :المرجع السابق ،ص.132
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