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امللص::
حعلي َزٍ الىسكت البدثُت المىء الخاسٍخيِ ،لى الجهىد اإلابزولت مً
كبل ول مً الهالٌ ألاخمش الجضائشي واللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش في جدفُل
اإلاعاِذاث والهباث الذولُت ،لفالح الفئاث الجضائشٍت اإلاخمشسة مً حشاء الجزاُ
الّعىشي اللائم بحن حىىد حِؾ الخدشٍش الىوني والعلىت الاظخّماسٍت
الفشوعُت في الجضائشَ ،االء الزًً ؤضخذ ؤولاِهم اإلاِّؽُت في جذَىس جذسٍجي
ِبر مخخلف اإلاشاهض اللجىئُت اإلاىدؽشة ِلى اإلاىاوم الخذودًت ،ألامش الزي
اظخذعى الخذخل الّاحل للهُئاث واإلاىٍماث ؤلاوعاهُت لخلذًم الّىن واإلاعاِذة
لهزٍ الفئاث الالحئت ،مً خالٌ جلذًم هذاءاث الاظخغازت ؤلاوعاهُت إلاخخلف
دوٌ الّالم الخشة والؽلُلت والفذًلت مً ؤحل بهلار جلً الجمىُ الغفحرة
لالحئحن الجضائشٍحن.
الكلماث املفخاحيت :الهالٌ ألاخمش؛ اللجىت الذولُت ،الفلُب ألاخمش ،الثىسة
الجضائشٍت ،الاظخّماس الفشوس ي.
Abstract:
This paper sheds light on the efforts made by the Algerian Red Crescent
and the International Committee of the Red Cross to collect international aid
and donations for the benefit of the Algerian groups affected by the military
conflict between the soldiers of the National Liberation Army and the French
colonial authority in Algeria. Their living conditions gradually deteriorated
through the various regional centers deployed on the border areas, which
necessitated the urgent intervention of humanitarian agencies and
organizations to provide assistance and assistance to these refugee groups
through the provision of emergency appeals To the various free, fraternal and
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friendly countries of the world in order to save those masses of Algerian
refugees.
Keywords: Red Crescent; ICRC, Red Cross, Algerian Revolution, French
colonialism.

ملذمت:
بمجشد ؤلاِالن الشظمي ًِ اهذالُ الثىسة الخدشٍشٍت في الفاجذ هىفمبر
1954م ،ومباؼشة الىفاح الخدشسي اإلاعلح هأخش الخلىٌ الخفاولُت مْ
الاظخّماس الفشوس ي ،الزي ما فتئ ًىشط مّالم الهُمىت ومٍاَش اللمْ وؤلاسَاب
لذ ألاَالي الجضائشٍحن مً دون خعِب وال سكُب ،ألامش الزي حّل الىثحر مً
َاالء الجضائشٍحن وبخاـت مً ؤولئً اللاوىحن باإلاىاوم الخذودًت الؽشكُت
والغشبُت مجها ِلى الخفىؿً ،ازشون خُاس اللجىء هدى ألاكىاس الؽلُلت هدل
ً
ماكذ للمّملت الاظخّماسٍت ،التي اؼخذ وكّها وصادث خذتها جضامىا مْ
الىجاخاث اإلاخخالُت التي باجذ جدللها الثىسة الخدشٍشٍت.
وفي ٌل َزٍ ألاولاُ اإلاخذَىسة لألَالي الجضائشٍحن ،وال ظُما باإلاشاهض
اللجىئُت في اإلاىاوم الخذودًت للجاسجحن جىوغ واإلاغشب ،فلذ وان خُاس الىجذة
ؤلاوعاهُت للمىٍماث ؤلاوعاهُت الذولُت والىوىُت مجها ،ؤخذ الخُاساث
ؤلاظتراجُجُت للثىسة الجضائشٍت التي ظاسِذ الى جإظِغ الهالٌ ألاخمش الجضائشي
ههُئت بوعاهُت ووىُت ،جيىن مىبرا للذِاًت اللمُت الجضائشٍت لذي اإلاىٍماث
ؤلاوعاهُت الّاإلاُت ،والتي حّخبر اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش ؤَم َزٍ
اإلاىٍماث ِلى ؤلاوالق ،ومً َزا اإلاىىلم فلذ اظتهذفذ دساظدىا َزٍ؛ بماوت
اللثام ًِ الجهىد التي بزلتها ول مً الهُئخحن " الهالٌ ألاخمش الجضائشي"
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و"اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش" ،في جدفُل الذِم واإلاعاهذة الذولُت لفائذة
الالحئحن الجضائشٍحن اإلاىصِحن ِبر اإلاىاوم الخذودًت للجاسجحن جىوغ واإلاغشب؟
ً
ورلً جلُذا باإلاداوس آلاحي رهشَا:
ؤ -هٍشاث خىٌ جإظِغ اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش؟
ب -اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش وحهىدَا ؤلاوعاهُت لفالح اللمُت
الجضائشٍت؟
جٌ -اَشة اللجىء :ألاظباب والىخائج؟
د -مُالد َُئت الهالٌ ألاخمش الجضائشي وـشاِه مْ الؽشُِت؟
ٌ -مجاالث ؤلاغازت ؤلاوعاهُت والذولُت لفالح لفائذة ضخاًا الخشب
الجضائشٍحن؟
أ-هظراث حىل جأسيس اللجىت الذوليت للصليب ألاحمر:
حّىد الفىشة ألاولى لخإظِغ "ٌ.د.ؿ.ؤ" ،الى اإلاىاوً العىَعشي ألاـل
"حان َجري دوهان  ،1"jean henri dunantالزي وان بخاسٍخ 24حىان 1859في

 -1ولذ حان "َجري دوهان" في الثامً ماي  1828بعىَعشاٌ ،هشث ِلُه مالمذ الّمل ؤلاوعاوي مىز مشخلت
الؽباب ؤًً صاس مىاوم ؼماٌ بفشٍلُا بما في رلً جىوغ والجضائش بحن ظىىاث  ،1855-1853ظاَم بدماظخه
وؤفله البُّذ في جإظِغ ؼشهت ججاسٍت للخبىب ظىت ِ ،1858شفذ باظم "ؼشهت مىاخً الجمُلت ظىُف"
ؤًً جىلى بداستها وحعُحر ؼاوجها ،وكذ ظاَمذ مّامالجه الاكخفادًت والخجاسٍت في جىسوه في فمُدت مالُت
واهذ ظببا إلبّادٍ مً ِمىٍت اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش بهذف الخفاً ِلى ظمّتها ،وبالشغم مً ول
رلً فةن دوهان لم ًخىكف ًِ ؤِماله ؤلاوعاهُت ،بل ظعى في الاظخمشاسٍت ومىاـله معاُِه ؤلاوعاهُت ،ختى
وللذ حهىدٍ بشد الاِخباس له في ظىت  1901بمىده حائضة هىبل للعالم هٍحر حهىدٍ اإلالذمت خذمت للّمل
ؤلاوعاوي ،وكذ واـل ما بذؤٍ ختى جىفي في  30ؤهخىبش ً ،1910ىٍش مدفىً ِاؼىس :دوس اللجىت الذولُت
للفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش الجضائشي  ،...اإلاشحْ العابم ،ؿ.11
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سخلت الى ؼماٌ بًىالُا ،وجدذًذا هدى مىىلت "ظىلفحرًىى  ،1" solfirinoؤًً
ـادف وـىله بلى َزٍ البلذة مّشهت خامُت الىوِغ ،بحن حىىد ؤلامبراوىس
الفشوس ي "هابلُىن الثالث" وحُىػ اإلالً الىمعاوي "ماهعُملُان" ،ومً حملت
اإلاؽاَذ التي وكف ِلُه اإلاعدثمش العىَعشي ألاـل" َجري دوهان" في َزٍ
اإلاّشهت ،هي مجمىُ الفىس واإلاؽاَذ الالبوعاهُت لللخلى والجشحى اإلاخىازشًٍ في
ظاخت اإلاّشهت ،مً دون ِىاًت وال ِالج ًلذم لهم لُخفف مً آالمهم الصخُت
خُث ؼهذ "دوهان" في َزٍ اإلاىكّت مإظاة بوعاهُت خلُلُت ،مىلىِها اإلاؽاَذ
الالبوعاهُت لألحعاد والجثث اإلاخىازشة مً اللخلى والجشحى  ،وهثحر مً الجىىد
اإلافابحن الزًً جشوىا للمىث البىيء ًخخىفهم الىاخذ جلى آلاخش ،في غُاب ؤدوى
سِاًت ؤو جىفل وبي مً ؤي وشف وان ؤو ختى مً وشف ؤي َُئت ؤو مىٍمت حّنى
بزلً.
ً
َزٍ ألاولاُ العالفت الزهش ،واهذ دافّا وححها مً كبل "َجري دوهان"
الظدىفاس ؤَالي البلذة وحمْ ظياجها ألحل جلذًم اإلاعاِذة ؤلاوعاهُت الىاحبت
لهاالء الجشحى واإلافابحن مً الجىىد والّعىشٍحن مً هال الىشفحن ،هما وحه
"دوهان" هذائه ؤلاوعاوي لهاالء ألاَالي لخلذًم اإلاعاِذة ،وجىفحر الشِاًت الىبُت
-1بخفىؿ سخلت َجري دوهان بلى اًىالُاً ،شي مدفىً ِاؼىس ؤن َزٍ الشخلت لم جىً سخلت ظُاخُت ؤو ما
ؼابه رلً ،بل ؤهذ ؤجها سخلت جذخل لمً الاَخماماث الاكخفادًت لذوهان ،الزي وان ًملً ؼشهت للخبىب
بالؽشق الجضائشي وفي مذًىت ظىُف جدذًذا ،بال ؤن جىظُْ الؽشهت وصٍادة فشوُ اخخفاـها اظخذعى مً
اللائمحن ِلحها ،الخفىٌ ِلى سخق اظخغالٌ ؤهبر لألساض ي الضساُِت ،وهزلً سخق الظخغالٌ اإلاُاٍ الجىفُت
ؤًما ،وهي الىلباث التي الكتها العلىاث الفشوعُت في الجضائش بالشفن ،لُلشس دوهان جلذًم ولبه بلى
ؤلامبراوىس الفشوس ي هابلُىن الثالث بففت مباؼشة ،وَزا ما وان ظببا الهخلاله بلى بًىالُا وخمىسٍ بالفذفت
ألوىاس اإلاّشهت الؽهحرة ظىلفحرًىىً .ىٍش ،مدفىً ِاؼىس :دوس اللجىت الذولُت ،...اإلاشحْ هفعه ،ؿ.12
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والصخُت الالصمت ،لجمُْ الجشحى واإلافابحن مً الجِؽحن ومً دون ؤي جمُحز
بُجهم 1.وَىا بذؤ "دوهان" ًىشح بؼياالجه وحعائالجه الىثحرة ،خىٌ مذي الغُاب
لذي الممحر الجمعي ؤلاوعاوي ،للخىفل بمثل َاالء الطخاًا الخشبُحن ،الزًً
ًفخلذون ألدوى ؼشوه الّىاًت الصخُت والخذماث الّالحُت ؤزىاء الخشوب
والجزاِاث اإلاعلخت.

2

بن الىكائْ الالبوعاهُت التي ؼهذَا "َجري دوهان" في مىكّت ظىلفحرًى ـ ـ ـ ـى
بر وبّذ ِىدجه بلى معلي سؤظه بجىُف في ظىَعشا ،ؼشُ َزا ألاخحر في
اظترحاُ ـىس اإلاإظاة ؤلاوعاهُت التي ِاٌؽها في اإلاىكّت ؤلاًىالُت ،ؤًً دؤب ِلى
جذوًٍ وحسجُل ؤخذاثها اإلاإظاوٍت بالخففُل ،في هخاب ظماٍ":جزواس
ظىلفحرًىى" ،3وَى الىخاب الزي ـىس لىا اإلاإظاة التي خلفتها َزٍ اإلاّشهت وحمُْ
الخشوب والجزاِاث اإلاعلخت في الّالم.
وِلُه فةن الىخاب وان دِىة مباؼشة للشؤي الّام الذولي ،بلى لشوسة
البدث إلًجاد مخشج للىاكْ اإلاإظاوي الزي جخلفه الخشوب في ول وكذ ولخٍت
في الّذًذ مً مىاوم الّالم ،هما ٌّذ الىخاب ؤًما اللذم ألاولى في ظبُل
الىـىٌ بلى الخل الالصم إلاثل َزٍ اإلاّمالث اليىهُت ،وهي ألاظباب التي حّلذ
 -1ؼهشصاد بىحمّت :معاِذة اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش اليعاء وألاوفاٌ خالٌ الجزاِاث اإلاعلخت ُ10
مجلت البدىر والذساظاث اللاهىهُت ،حامّت البلُذة  ،02الجضائش ،ؿ.92
 -2بهفاف بً ِمشان :دوس اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش في جىفُز كىاِذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،داس
الخلذوهُت ،الجضائش ،2012 ،ؿ.48
 -3بهفاف ب ً ِمشان :الجىاهب ؤلاوعاهُت لعحر ِمل اإلاىٍماث الذولُت ؤزىاء الجزاِاث اإلاعلخت-اللجىت الذولُت
ً
للفلُب ألاخمش همىرحا ،-ؤوشوخت دهخىساٍ ،ب :خلفت هادًت ،كعم الخلىق ،حامّت الخاج لخمش باجىت
الجضائش ،2014/2013 ،ؿ.156
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مً الىخاب مدال للىجاح والؽهشة ؤلاوعاهُت ،بالىٍش الى خلُلت الىاكْ اإلاإظاوي
الزي ـىسٍ لىا َزا اإلاالف ،والعااٌ" ؤلاوعاوي" اإلاىحه في َزا الىخاب مً كبل
"دوهان" ججاٍ الممحر ؤلاوعاوي الجمعي الّالمي ،خُث اظتهذف "دوهان" مً
خالٌ َزا الدعائٌ الخاسٍخي،الععي بلى اظخجهاك الممائش ؤلاوعاهُت الخُت
إلًجاد خل معخعجل لألصمت اللائمت في هثحر مً مىاوم الّالم ،هما حعاءٌ
"دوهان" ؤًما في خاجمت هخابه ًِ غُاب ماظعت بوعاهُت ،حّنى بمثل َزٍ
الخاالث اإلاإظاوٍت خالٌ الخشوب كائال" :ؤال جىحذ وظُلت لخإظِغ حمُّاث
جىىُِتً ،يىن الهذف مً وساءَا مّالجت الجشحى ؤزىاء الخشب".1
وكذ واهذ َزٍ ؤلاؼيالُت التي وشخها "دوهان" في َزا الىخاب ،مفخاخا
لخفىٌ الىخاب ِلى حائضة هىبل للعالم ظىت  ،1901هما واهذ الىفائذ
اإلالذمت فُه ظبُال وههجا للخللُل اإلاعخلبلي مً ضخاًا الجزاِاث الّعىشٍت في
الّالم ،ومً لمً اإلالترخاث والىفائذ التي ؤسفلها "دوهان" لإلوعاهُت في َزا
الىخاب؛ هزهش ما ًلي:
ؤ-لشوسة الّمل ِلى بوؽاء حمُّاث ووىُت ودولُت لشِاًت الجشحى
واإلاشض ى ،ورلً دون الخمُحز ِلى ؤظاط الجيغ ؤو الّشق ؤو اإلاّخلذ.
ب-الّمل ِلى ِلذ اإلاّاَذاث الذولُت الجخار كشاساث للىٍش في مىاوً
الخلل في اإلاىاحهاث الخشبُت ،والبدث ًِ ظبل ومُياهضماث حذًذة لخلذًم
اإلاعاِذاث الىبُت للجشحى واإلافابحن ؤزىاء الجزاِاث الّعىشٍت ،والّمل ِلى

 -1مدفىً ِاؼىس :اإلاشحْ العابم ،ؿ.12
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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خمل ألاوشاف اإلاخىاصِت ِلى الاِتراف بمثل الجمُّاث اإلاعخدذزت بففت
خفشٍت لخدلُم ألاَذاف ؤلاوعاهُت العابلت الزهش.1
واهىالكا مً الفىشة ؤلاوعاهُت التي جممجها هخاب "َجري دوهان" ،فلذ
احتهذ الممحر ؤلاوعاوي الّالمي في بًجاد الىشائم الىفُلت بخجعُذ َزٍ ألافياس
الىٍشٍت ِلى ؤسك الىاكْ ،خُث لم ًىذ ًمش ِام واخذ ًِ الخذر اإلاإظاوي
للمّشهت ،ختى جإظعذ ؤولى اللبىاث الهادفت الظخدذار اإلاؽشوُ ؤلاوعاوي الزي
ؤؼاس بلُه "دوهان" في هخابه الؽهحر ،بخإظِغ لجىت ظمُذ "بلجىت الخمعت " مْ
َجري دوهان ،وَم ِلى الخىالي :غُىم َجري دوفىس ،غىظخاف مىهُِه ،لىي ؤبُاس
جُىدوس مىهشاسَ ،زٍ اإلاجمىِت التي خملذ ِلى ِاجلها ِبء جإظِغ ؤوٌ حمُّت
بوعاهُت ِشفذ "باللجىت الذولُت لإلغازت" ،والتي حغحر اظمها في فترة الخلت
لُفبذ "اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش"َ ،زٍ ألاخحرة التي اهبثلذ ِجها
مجمىِت مً اللجان ؤلاوعاهُت راث الاخخفاـاث اإلاخخلفت ،بدُث حهذف ول
مجها بلى حغىُت حاهب بوعاوي مّحن.

2

ب -اللجىت الذوليت للصليب ألاحمر وجهىدَا إلاوساهيت لصالح اللضيت
الجسائريت:
للذ حّذدث مجاالث الذِم واإلاعاِذة التي كذمتها "ٌ.د.ؿ.ؤ" لفالح
ألاَالي الجضائشٍحن ،اهىالكا مً وىن َزٍ ألاخحرة الهُئت ؤلاوعاهُت الشظمُت
-1بهفاف بً ِمشان :الجىاهب ؤلاوعاهُت ،...اإلاشحْ العابم ،ؿ.157
 -2ظاِذ الّلىن :لىابي ظحر ألاِماٌ الّذائُت في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،ؤوشوخت دهخىساٍ ،بِ :ىاؼشٍت
سكُت ،كعم الخلىق ،حامّت الخاج لخمش باجىت ،الجضائش ،2015/2014 ،ؿ.31
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ً
والىخُذة ،اإلاخىلت كاهىها بخلذًم مثل َزٍ ألاؼياٌ وألاهماه ؤلاوعاهُت اإلاخخلفت
مً الذِم واإلاعاهذة ،الظُما في جىبُم كىاِذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،الزي
حهذف الى خماًت ضخاًا الجزاِاث اإلاعلخت خالٌ الجزاِاث الخشبُت اللائمت ،وهي
اإلاهام التي ؤوولذ لهزٍ اللجىت ،بىاء ِلى اإلالشساث اإلافادق ِلحها في"اجفاكُاث
حىُف  "1949وبشوجىوىلحها ؤلالافُحن ظىت  ،1977وفي ول َزٍ اإلاعخجذاث
اللاهىهُت اظ خيباه وحّذًل لللىاهحن ؤلاوعاهُت العابلت ،والتي حّذ هفىؿ
"اجفاكُاث الَاي  "1899ؤَمها ِلى ؤلاوالق.

1

وجيبغي ؤلاؼاسة َىا؛ بلى ؤن جذخل "ٌ.د.ؿ.ؤ" في اللمُت الجضائشٍت هىشف
سئِس ي مْ الاظخّماس الفشوس ي ،لم ًىً في بواس ما ٌّشف بالجزاُ الذولي بحن
ً
دولخحن واملتي العُادة ،وبهما وان جذخال في بواس الجزاُ الفشوس ي الذاخلي ،2وَى
ً
ما وان ملضما للجىت الذولُت بخلذًم ولب مىخىب للعلىت الفشوعُت بالجضائش مً
ؤحل الترخُق لها بالضٍاسة في ول مشة جشٍذ ؤن جلىم فحها بزلً.

3

ِ -1مش ظّذ هللا :اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي والاخخالٌ الفشوس ي للجضائش ،داس َىمه ،الجضائش ،2007 ،ؿ.225
 -2حّخبر الثىسة الجضائشٍت مً بحن الخشواث الخدشسٍت التي ؤخذزذ َضة ِىُفت في اإلاعلماث اللاهىهُت العابلت
والتي حّذ اجفاكُاث حىُف ؤخذ همارحها الخُت ،خُث ؤن الثىسة الخدشٍشٍت ؤحبرث الشؤي الّام الّالمي ِلى
حغُحر الّذًذ مً اإلاعلماث فُما ًخّلم بؽشوه الجزاُ الذاخلي والجزاُ الذولي ،وفي َزا اإلاّنى رهش وصٍش
الذاخلُت الخاسحُت ؤمام الجمُّت الّامت لألمم اإلاخدذة في دوستها الخاظّت والّؽشًٍ ما ًلي ":برا واهذ
ؤلامبراوىسٍاث الٍّمى كذ ٌهشث مً الّىف الالىهادي ،فما هي ؤلامبراوىسٍت التي ًمىً ؤن حعمى ِلى
مملىت الّذٌ ،التي جمفي الؽشُِت ِلى الّىف الثىسي الزي ٌّخبر الىشٍلت الىخُذة لخدشٍش الؽّىب".
ًىٍش ،مدمذ بىظلىان ،خمان بياي :اللاهىن الذولي الّام وخشب الخدشٍش الجضائشٍت ،اإلااظعت الىوىُت
للىخاب ،الجضائش ،1986 ،ؿ.160
 -3مدفىً ِاؼىس :اإلاشحْ العابم ،ؿ.84
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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وبىاء ِلى رلً ،وبمىحب اجفاكُاث حىُف ألاسبّت الفادسة ظىت 1949
واللالُت بخدمُل الذوٌ ألاِماء في َزٍ الاجفاكُت وامل اإلاعاولُت في اخترام
بىىد اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،والتي حّذ الخيىمت الفشوعُت واخذة مً بحن
الذوٌ ألاِماء فحها مىز ظىت  1،1951وِلُه فةهه ًخّحن ِلى العلىاث
الفشوعُت اللائمت في الجضائش ،كبىٌ جذخل مشاكبي "ٌ.د.ؿ.ؤ" في الخشب
ً
الجضائشٍت الفشوعُت ،ولى مً باب الجزاُ الذاخلي للخيىمت الفشوعُت ،2وفلا إلاا
وسد في اإلاادة  143الفلشة  05مً َزٍ الاجفاكُاث ،مْ التزام الىشف الفشوس ي
بممان الخشٍت الخامت إلاىذوبي اللجىت وؤِمائها الشظمُحن وجمىُجهم مً ؤداء
مهامهم ِلى ؤخعً وحه ،ومً بحن َزٍ الالتزاماث اإلالذمت مً كبل العلىاث
الفشوعُت بالجضائش للمعاولحن ًِ "ٌ.د.ؿ.ؤ" هزهش:
ؤ-لمان خشٍت الخىلل ألِماء اللجىت في حمُْ ألاساض ي الجضائشٍت
الخالّت لعلىت ؤلاداسة الفشوعُت ؤو الاخخالٌ الفشوس ي بالجضائش.
ب-العماح ألِماء "ٌ.د.ؿ.ؤ" بضٍاسة حمُْ مشافم وماظعاث الاِخلاٌ
والىكىف ِلى ألاولاُ اإلاخخلفت التي ٌِّؽها اإلاّخللحن واإلادخجضًٍ الجضائشٍحن.

 -1فُفل ملذم :دوس اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش في الشكابت ِلى مذي جىفُز كىاِذ اللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي ببان الثىسة الخدشٍشٍت ،اإلاجلت ألاوادًمُت للبدث اللاهىوي ،01ُ ،م ،13الجضائش ،2016 ،ؿ.377
 -2بالىٍش بلى حجم الثغشاث اللاهىهُت التي سجلذ لذ اجفاكُاث حىُف ألاسبّت خاـت فُما حّلم بالخشواث
الخدشسٍت وؼشُِتها ،فلذ جم بلافت البروجىوىٌ ؤلالافي لّام 1977والزي ًلض ي بؽشُِت َزٍ الخشواث
الخدشسٍت في خاٌ جىفش حملت مً الؽشوه هزهش مجها )1:الخىٍُم)2 ،اللُادة اإلاعاولت ًِ مشئوظحها،
)3الاهخماء بلى ؤخذ وشفي الجزاُ)4 ،الّمل في بواس خشهت ملاومت مىٍمت)5 ،الالتزام بلىاِذ اللاهىن الذولي
وكىاِذ ؤِشاف الخشب؛ ًىٍشِ ،مش ظّذ هللا :آساء في جلشٍش اإلافحر العُاس ي للؽّىب ،داس َىمه ،الجضائ ـش،
 ،2015ؿ.322
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ج-خشٍت ؤِماء َزٍ اللجىت في اخخُاس ألاظشي والسجىاء واإلاّخللـ ـ ـحن
إلحشاء خىاساث وجدلُلاث مّهم خىٌ الٍشوف اإلاخخلفت التي ٌِّؽها َاالء
باإلاشاهض الخاـت باالِخلاٌ.

1

واهىالكا مً َزٍ المماهاث اإلالذمت مً كبل العلىاث الفشوعُت في
الجضائش ،إلداسة "ٌ.د.ؿ.ؤ" فلذ باؼشث َزٍ ألاخحرة مهامها الخىِىٍت لىال
الىشفحن هخىىة ؤولى ،لخلحها مشاخل ؤخشي مً الّمل ؤلاوعاوي اإلاُذاوي لفائذة
فئاث ؤخشي ومُّىت مً اإلاذهُحن الجضائشٍحن ،2ومً اإلاهام ؤوولذ لهزٍ اللجىت في
بذاًت مؽىاسَا هزهش:
الّمل ِلى وؽش الىعي ؤلاوعاوي لذي وشفي الجزاُ ،وحّمُم فله الخلُذبلىاِذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي بحن ألاوشاف اإلاخىاصِت (الفشوس ي ،الجضائ ـ ـ ـشي)
مً خالٌ بزٌ الجهىد الخىِىٍت لذي َزٍ ألاوشاف ،وخملها ِلى الامخثاٌ
للىاِذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،مً خالٌ الخّشٍف بمّاَذاث اللاهىن وؤوشٍ
اللاهىهُت ،والععي بلى الخجعُذ الفّلي لهزا ألاخحر ،في مجاالث الخماًت

 -1فُفل ملذم :اإلاشحْ العابم ،ؿ.377
 -2بهزا الخفىؿ رهش العُذ "بُاس غاًاس" إلاجلت" ؤلاوعاوي" ؤن اللُام بضٍاساث جفلذًت للسجىن واإلاّخلالث
الفشوعُت لم ًىً باألمش الهحن ،بل واحهخه الّذًذ مً الّشاكُل ختى ؤلخى ؤمشا في غاًت الفّىبت ،لىال
الجهىد الجباسة التي بزلها سئِغ اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش في َزٍ الفترة " بىٌ سوححر" الزي وبّذ
مداوالث ِذًذة ،جمىً مً بكىاُ سئِغ الخيىمت الفشوعُت "بُاس ماهذاط فشاوغ –هىفمبر  /1954فُفشي
 "1955بالعماح ألِماء اللجىت بذخىٌ الجضائش لللُام بّملُاث جفلذًت للمّخلالث والسجىن ومشاهض ؤلاًىاء،
وكذ واهذ َزٍ الّملُت بففت الجضائش الؽإن الذاخلي لفشوعا ،ولم جىً بففت الجزاُ بحن وشفحن وَزا ما ولذ
ً
ـّىباث حمت في ِمل ؤِماء اللجىت؛ ًىٍش ،بُاس غاًاس :رهشٍاث ِ 20اما مً الّمل ؤلاوعاوي في خشب
الجضائش ،مجلت ؤلاوعاوي ،مفش ،خشٍف ،2010ؿ.20
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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واإلاعاِذة ؤلاوعاهُت لطخاًا الخشب والجزاُ الّعىشي بحن ؤوشاف الجزاُ-ألاَالي
الجضائشٍحن.-

1

ج -ظاَرة اللجىء :ألاسباب والىخائج:
ظاَم اهذالُ الثىسة الخدشٍشٍت؛ وـمىدَا إلاذة ؤوىٌ في وحه الىٍام
الاظخّماسي الفشوس ي ،في بشوص حملت مً اإلاخغحراث الذاخلُت والخاسحُت ،التي
ؤزشث في واكْ وٍىمُاث ألاَالي الجضائشٍحن ،هما غحرث مً همىُت ِِؽهم و مىاوم
اظخلشاسَم مً ؤسك الىوً الى خاسحه ،وَّىد رلً بالذسحت ألاولى الى جىىساث
الخشب الذائشة مْ الفشوعُحن ،واوّياظاتها ِلى اإلاذهُحن الّضٌ وبخاـت مً
ؤولئً اللاوىحن باإلاىاوم الخذودًت للىوً ،الزًً الىشتهم ٌشوف الخشب بلى
جشن ؤسالحهم وممخلياتهم.2
وبزلً فلذ ؼهذث اإلاىاوم الخذودًت للجاسجحن جىوغ واإلاغشب ،3مىحاث
بؽشٍت مً الىاصخحن الجضائشٍحن فاسًٍ مً مىاوجهم وكشاَم ِلى الؽشٍي
الخذودي بحن البلذًً ،لِؽيلىا فئت مّخبرة مً الالحئحن4الىافذًً هدى البلذًً
 -1فُفل ملذم :اإلاشحْ العابم ،ؿ.376
 -2ـالح ِعىٌ :الالحئىن الجضائشٍىن في جىوغ ودوسَم في الثىسة  ،1962-1956سظالت ماحعخحر ،بً :ىظف
مىاـشٍت ،كعم الخاسٍخ وِلم آلازاس ،حامّت الخاج لخمش باجىت ،الجضائش ،2009/2008 ،ؿ .44
 -3إلاُاء بىكشٍىة :الالحئىن الجضائشٍىن باإلاغشب ببان الثىسة الخدشٍشٍت ،مجلت البدىر والذساظاث ،06ُ ،اإلاشهض
الجامعي الىادي ،الجضائش ،حىان  ،2008ؿً .222ىٍش ؤًما؛ إلاُاء بىكشٍىة :الالحئىن الجضائشٍىن في جىوغ
ببان الثىسة الخدشٍشٍت ،دوسٍت وان الخاسٍخُت ؤلالىتروهُت ،16ُ ،دوسٍت سبْ ظىىٍت ،2016 ،مفش ،ؿ.80
ً -4جمْ ؤغلب اإلااسخحن ؤن مفىلح الالجئَ ،ى خشوج ألاشخاؿ فشادي وحماِاث مً بلذَم ألاـلي الزي
ًلىىىن به ،مخىحهحن هدى بلذ آخش لإلكامت به ،ورلً جدذ مخغحراث الٍشفُت اللاَشة والال بسادًت ،وااللىهاد
ً
واللهش والاظخّماس العُاس ي والّعىشي ،وَزا ما ٌّخبر بظلاوا لىاكْ الجضائشٍحن وٍىمُاتهم خالٌ الفترة
الاظخّماسٍت 1962-1830؛ ًىٍشِ ،ماس بىخىػ :الخاسٍخ العُاس ي للجضائش مً البذاًت ولغاًت  ،1962ه ،1داس
الغشب ؤلاظالمي ،لبىان 1997 ،ؿ.542
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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بدثا ًِ ألامً والاظخلشاس  ،اللزان باجا مىّذمحن في الىوً ألام لهاالء اإلاهجشًٍ
مً الجضائشٍحن باللهش والّذوان.1
ففي الفترة اإلامخذة مً  1955بلى  1959هجذ ؤن العلىاث الاظخّماسٍت في
الجضائش ،كذ لجإث بلى ؤظلىب اللىة الّعىشٍت هخُاس معحر لللماء ِلى
اظخمشاسٍت الثىسة وهجاح معحرتها الخدشسٍت ،مً خالٌ الترخُل اإلامىهج للعيان
مً اللشي والجباٌ هدى اإلاددؽذاث 2البؽشٍت التي ؤكامتها العلىت الفشوعُت
ً
لّضٌ ألاَالي الجضائشٍحن ًِ اإلاجاَذًً الجضائشٍحن والثىسة ِمىما ،وفي الىكذ
راجه لجإث ؤًما بلى جشخُل ول العيان اللاوىحن باإلاىاوم الخذودًت هدى اإلاشاهض
العابلت الزهش ،ؤما ؤولئً الزًً سفمىا الخىحه هدى َزٍ اإلاشاهض الاظخّماسٍت
فةن مفحرَم ال مدالت وان الترخُل اللفشي هدى مىاوم مجهىلت ،فما وان مً
َاالء الجضائشٍحن بال الشخُل وىاُِت بّذ ؤوامش ؤلاخالء اإلاىحهت لهم مً ؤحل
بكامت ألاظالن اإلاىهشبت واإلاىاوم اإلادشمت لمً ما ٌّشف بمؽشوُ مىسَغ
وؼاٌ.3

 -1مدمذ الّشبي الضبحري :الثىسة الجضائشٍت في ِامها ألاوٌ ،ه ،1داس البّث ،الجضائش ،1984 ،ؿ 23وما
بّذَا.
 -2هي مشاهض فشوعُت مخففت لغشك الخجمُْ البؽشي لألَالي الجضائشٍحن ،حاء كشاس بوؽائها بّذ اظخدذار
اإلاىاوم اإلادشمت التي ٌهشث بّذ ؤلاحشاء الذاعي بلى بكامت خىي ؼاٌ ومىسَغ ِلى الخذود الجضائشٍت الؽشكُت
والغشبُت ،ورلً لففل الثىسة ًِ الؽّب مً حهت وًِ ألاؼلاء الخىوعُحن واإلاغاسبت مً حهت ؤخشي؛ مدمذ
بً ظلُمان :مددؽذاث العيان ببان خشب الخدشٍش الجضائشٍت ،1962-1954ه ،1و .ب .ب .ط .ث ،الجضائش
 ،2010ؿ.10
 -3حماٌ كىذٌ :خىا مىسَغ وؼاٌ وجإزحراتهما ِلى الثىسة الخدشٍشٍت  ،1962-1957داس بلىجى ،الجضائش2008 ،
ؿ 43وما بّذَا.
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ؤما في ظىت 1956فلذ كشسث العلىاث الّعىشٍت الفشوعُت ،الؽشوُ
الفّلي في ججعُذ مؽشوِها الّضلي ججاٍ الثىسة الخدشٍشٍت ،بدُث ؤـذسث
ً
العلىاث الاظخّماسٍت كشاسا ًلض ي بةخالء اإلاىاوم الخذودًت ،مً ؤحل غللها
بىاظىت ألاظالن الؽائىت بهذف الّضٌ الخام للثىسة ًِ حىاخحها مً الجهخحن
الؽشكُت والغشبُت ،فإمشث العيان اإلالُمحن ِلى معافت  45ولم مً الخذود
هدى الذاخل بةخالء دًاسَم ،بهذف بكامت ألاظالن الؽائىت اإلاىهشبت إلاىْ حعشب
ألاظلختِ ،بر اإلاىاوم الخذودًت ودخىلها بلى الجضائش لِعخغلها الثىاس الجضائشٍىن
لذ العلىاث الفشوعُت.

1

َزٍ العُاظت اإلاىخهجت لذ ألاَالي اللاوىحن في اإلاىاوم الخذودًت ،ولذث
بشوص ٌاَشة اللجىء بففت جفاِذًت هدى اللىشًٍ الؽلُلحن وبإِذاد غحر
مخىكّت ،خُث رهشث ؤلاخفائُاث ؤن ؤِذادَم واهذ جتزاًذ مً ظىت بلى ؤخشي

2

وألادهى وألامش ؤن ؤغلبهم مً الفئاث الهؽت الغحر كادسة ِلى جدمل الٍشوف
الفّبت إلادً الخل والترخاٌ التي جخخلل ِملُاث اللجىء هدى البلذان ألاخشي.
 -1مدمذ ٌِّؾ ،هجحرة ظالمي :الذِم الذولي لالحئحن الجضائشٍحن ،مجلت اإلاّاسف للبدىر والذساظاث
الخاسٍخُت ،20ُ ،حامّت الؽهُذ خمت لخمش الىادي ،الجضائش ،ؤفشٍل  ،2018ؿ.93
 -2رهشث الىزائم ألاسؼُفُت اإلادفل ِلحها مً ألاسؼُف الىوني الجضائشي ،ؤن ِذد الالحئحن وان في جضاًذ
ملخىً مً ظىت الى ؤخشي ،ختى ؤن ِذد َاالء الالحئحن ِبر اإلاىاوم الخىوعُت كذ بلغ خىالي  350ؤلف الجئ
ظىت  ،1958مىصِحن ِبر الفئاث الّمشٍت والجيعُت آلاجُت :اإلافذس؛ ألاسؼُف الىوني الجضائشي
ANA :6G1/04/02/005.

ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ول رلً في ٌل الىلق الخا ـل في اإلاىاد الغزائُت وؤلاِاؼُت لهاالء الالحئحن
مْ الّلم ؤن ؤغلب اخخُاحاتهم واهذ مً المشوسٍاث الىبُت وخلُب لألوفاٌ
وغحرَا مً اإلاىاد ؤلاِاؼُت ،وىن الفئت ألاهبر مجهم مً فئت ألاوفاٌ.1
ؤمام َزٍ ألاولاُ اإلاعخدذزت ،التي ؤخذثها الخمىس اللجىئي الجضائشي في
ً
اللىشًٍ الؽلُلحن ،وان لضاما ِلى كادة البلذًً الؽلُلحن بالشغم مً خذازت
ِهذَما باالظخلالٌ ،جلذًم الّىن واإلاعاِذة لهزٍ الىفىد الالحئت التي لم ججذ

-1بخفائُاث لألوفاٌ الجضائشٍحن الالحئحن اإلاىصِحن ِلى اإلاذن الخىوعُت ،اإلافذس؛ ألاسؼُف الىوني الجضائشي:
.6G1/04/02/005
الفئت
جىوغ الّاـمت
الياف
باحت
اللفشًٍ
اللحروان
ظىظت
ظفاكغ
بجزسث
واب بىن
كابغ
كففت
اإلاجمىُ

فئت الالحئحن مً
 15بلى 20ظىت
488
1827
86
1645
24
16
8
9
13
6
57
4179

فئت الالحئحن مً
10الى  15ظىت
827
4961
112
2923
32
27
19
10
41
9
180
9141

فئت الالحئحن مً
9الى  4ظىىاث
1523
11347
226
4650
43
56
36
11
85
12
327
18316

فئت الالحئحن مً
 0بلى 3ظىت
841
6715
121
3298
46
19
15
2
42
10
241
11350

ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ما جإوي بلُه غحر اإلاىاوم الخذودًت لللىشًٍ ،1فما وان مً خل الخخىاء الىلْ
اللائم ظىي معاسِت "ج.ث.و" للخىفل بهزٍ الفئاث الطخمت مً الالحئحن
بةوؽاء مفلخت للخىفل بهم ومعاِذتهم ،ورلً بّذ اللشاساث التي خشج بها
اإلااجمشون في وادي الفىمام في  20ؤوث  ،1956وكذ ظمُذ َزٍ اللجىت
اإلاعخدذزت ب"لجىت الؽاون الاحخماُِت" مً مهامها:
ؤ-مىذ بىاكت الجئ ليل الجئ حذًذ.
ب-جىصَْ اإلاىاد الغزائُت والخُم ِلى الالحئحن الجذد.
ج-الشِاًت الصخُت لالحئحن
د-اللُام باإلخفاء الذوسي لالحئحن الجذد
ٌ-جدذًذ مىاوم اظخلشاس الالحئحن ِبر اللىشًٍ الؽلُلحن.2
وبالشغم مً َزٍ الخىىة الهامت التي بزلتها "ج.ث.و" ،في ظبُل الجهىك
باألولاُ اإلاإظاوٍت لالحئحن الجضائشٍحن ،بال ؤن الخىىس الخاـل في اإلاىالب
وألاِذاد التي وـلذ بلحها الفئاث الجضائشٍت الالحئت في اللىشًٍ وألاولاُ التي
ٌِّؽىجها وظي ٌشوف مإظاوٍت في َزٍ اإلاشاهض اللجىئُت بالخذود الخىوعُت
والتي ـىسَا لىا الصخفي العىَعشي ألاـل ،في ملاٌ بجشٍذة "الجربين
جىيف"حاء ِىىاهه ِلى الىدى آلاحي ":آالم يىذي منها جبين إلاوساهيت" ،بر ًلىٌ
في مّشك خذًثه:
ِ -1بذ هللا ملالحي :اليؽاه ؤلاوعاوي للثىسة الجضائشٍت بمشاهض الالحئحن وؤزشٍ ِلى الّالكاث الجضائشٍت-
ً
اإلاغاسبُت( وؽاه الهالٌ ألاخمش الجضائشي همىرحا) ،مجلت اإلاُّاس ،04ُ ،حامّت ألامحر ِبذ اللادس كعىىُىت،
الجضائش ،2003 ،ؿ .232
 -2الىاَش ظُّذاوي :اللاِذة الؽشكُت كلب الثىسة الىابن ،داس ألامت ،الجضائش ،2001 ،ؿ-ؿ.114-113 ،
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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"كمِذ ؤظبىِا في اللىش الخىوس ي وسؤًىا ؤؼُاء مشَّت ،واظخمّىا بلى
ؼهاداث مفجّت ،وؼاَذها آالما ًىذي مجها حبحن ؤلاوعاهُت خضها ...فإزىاء مهمتي
في جىوغ ،اِخبرث هفس ي ِحن كشاء الجشٍذة في ميان الخذر ،وخاولذ ؤن ؤسي
َاالء الالحئحن ِىلا ِجهم ،ألهه ًجب ِلى ول خاٌ ،مّشفت في ؤي الٍشوف كشس
خىالي  150000ؼاب وسحل وامشؤة ووفل خُاس الهجشة ،وِىذما وعإٌ الالحئحن
الجضائشٍحن ًِ ظبب كذومهم بلى اللىش الخىوس يً ،ذَؽهم العااٌ وجخملىهم
الخحرة في ؤلاحابت ،فاإلحابت واخذة؛ مفادَا ؤن :الخشب الاظخّماسٍت الفشوعُت هي
العبب الىخُذ ،فالخشب َذمذ اإلاىاصٌ وكخلذ ألابىاء ،واظدباخذ ألاِشاك
وكخلذ الخُىاهاث وؤخزث ألامالن.1"...
واهىالكا مً رلً؛ فلذ وان مً المشوسي ِلى الثىسة الخدشٍشٍت اإلاعاسِت
في بوؽاء َُئت بوعاهُت ومُذاهُت ،جيىن مهامها كشٍبت مً الالحئحن وفي اجفاٌ
دائم مّهم ،ورلً بهذف الخشوج بهاالء الالحئحن مً اإلاإصق ؤلاوعاوي الزي خل
بهم ،فيان الخل ؤن ؤوؽئذ "ج.ث.و"َُئت بوعاهُت ،جلىم ِلى الاَخمام
باالوؽغاالث الُىمُت لجمىُ الالحئحن بمشاهض اللجىء ِبر اإلاىاوم الخذودًت
وجذعى ":مصلحت الالجئين".

2

ومما ظبم رهشٍ ،وعخيخج ؤن ٌاَشة اللجىء الجضائشي هدى اللىشًٍ
ً
ً
ً
الؽلُلحن ،لم ًىً ِمال اخخُاسٍا مً ألاَالي الجضائشٍحن ،ؤو تهشبا مً معاولُتهم
في مىاحهت الاظخّماس الفشوس ي والخفذي له ،بلذس ما وان ٌشفُت ملضمت لهاالء
 -1خحر الذًً ؼترة :الىلبت الجضائشٍىن بجامْ الضٍخىهت  ،1956-1900ج ،1داس البفائش ،الجضائش،2009 ،
ؿ.262
ِ -2بذ هللا ملالحي :اإلاشحْ العابم ،ؿ.233
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ألاَالي ؤملتها ؤلاحشاءاث الخّعفُت للعلىاث الاظخّماسٍت ،التي ؤسغمذ
الجضائشٍحن ِلى جشن ؤسالحهم وممخلياتهم ومفاسكتها ،للخُلىلت دون معاهذة
مدخملت مً ؤولئً ألاَالي واإلاذهُحن الجضائشٍحن للثىسة الخدشٍشٍت ،ؤما فُما حّلم
بالٍشوف التي واحهتها حمىُ الالحئحن باإلاشاهض اللجىئُت ،فلذ واهذ العبب
اإلاباؼش في جإظِغ ؤوٌ َُئت بوعاهُت زىسٍت وحضائشٍت خالفت ،جيىن مهمتها
الشئِعُت الخىفل بإولاُ َاالء الالحئحن والاَخمام باوؽغاالتهم.
د-ميالد َيئت الهالل ألاحمر الجسائري وصراعه مع الشرعيت:
ًجمْ اإلااسخىن الجضائشٍىن ؤن مُالد َُئت الهالٌ ألاخمش الجضائشي ،كذ
مشث بٍشوف ـّبت وِلباث ِذة ،بال ؤن الّضٍمت وؤلاـشاس الزي جدلى به
اإلاىاللىن الجضائشٍىن ،في جإظِغ َزٍ الهُئت ؤلاوعاهُت التي تهذف بلى جخفُف
ووإة ومّاهاة الؽّب الجضائشي بففت ِامت ،ووامل الفئاث اإلاخمشسة مً
الاوّياظاث الخشبُت مْ الاظخّماس الفشوس ي واإلافابحن والالحئحن وألاظشي
وغحرَم مً الفئاث اإلاخمشسة.
واهىالكا مما ظبم رهشٍ ،فةن البذاًاث ألاولى لخإظِغ َُئت بوعاهُت
حضائشٍت خالفت ،ؤسادتها حبهت الخدشٍش الىوني ؤن جيىن اكخباظا للخجشبخحن
الخىوعُت واإلاغشبُت في َزا اإلاجاٌ ،وكذ بذؤث الاجفاالث مً ؤحل َزا اإلاىلىُ
الخعاط باليعبت للمعحرة الثىسٍت ،مىز اإلادادزاث البُيُت التي ؤحشٍذ بحن
مجمىِت مً اإلاىاللحن الجضائشٍحن بمذًىت جُىىان اإلاغشبُت ،ومً ؤَم َاالء

ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ط.د /محمذي محمذ

اإلاىاللحن هجذِ :بذ اللادس ؼىغشٍدت ،الىبِب بً ظماُِل ،الفُذلي ِبذ هللا
بً مشاد.1
والش يء اإلاالخَ ؤن ؤلاحماُ كذ خفل ظشَّا بحن َزٍ اإلاجمىِت ،بدُث
جم الاجفاق فُما بُجهم ِلى بِذاد مؽشوُ اللىاهحن الخاـت بهزٍ الهُئت الفخُت
وكذ ؤسظل الخلشٍش ألاولي للهُئت الفخُت جدذ ِىىان" مىٍمت الهالٌ ألاخمش
الجضائشي" ،وجم بسظاله الى كُادة الثىسة بالىالًت الخاسٍخُت الخامعت في مىخفف
ؤهخىبش  . 1956لُخم الشد ظشَّا مً كبل كادة لجىت الخيعُم والخىفُز باإلًجاب
ِلى الىلب اإلاىدُ مً كبل اإلاىاللحن الجضائشٍحن باإلاغشب في  11دٌعمبر 1956
غحر ؤجهم ولّىا مجمىِت مً الؽشوه لممان العحر الخعً لهزٍ الهُئت
ؤلاوعاهُت ،هزهش مجها:
ؤِ-ذم حُّحن سئِغ ؼشفي لهزٍ الهُئت.
ب-وحىب اكخفاسَا ِلى اإلاىاللحن الجضائشٍحن.
ج -ؤن جيىن حلعاتها بففت ِلىُت.
د-لشوسة اظخلالت اللجىت اإلاعحرة فىس خفىٌ الجضائش ِلى اظخلاللها.2
وبالشغم مً ؤن الثىسة الخدشٍشٍت ممثلت في َُئتها الشظمُت لجىت الخيعُم
والخىفُز ،كذ ؤبذث جدمعها إلوؽاء مثل َزٍ اإلاىٍماث ؤلاوعاهُت الخىىُِت
والتي ًيىن الهذف مجها َى بًفاٌ ـىث اإلاّاهاة واإلاإظاة ،التي ٌِّؽها ؤلاوعان
 -1فاسوق بً ِىُت :ألاِماٌ ؤلاوعاهُت ؤزىاء خشب الخدشٍش  ،1962-1954جش :وابىٍت ِبذ الشخمً ،ظالم
مدمذ ،ميؽىساث دخلب ،الجضائش ،2010 ،ؿ .64
-2مدفىً ِاؼىس :وؽإة الهالٌ ألاخمش الجضائشي ،...اإلاشحْ العابم ،ؿ .109
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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الجضائشي ظىاء بذاخل الىوً ؤو خاسحه ،وخاـت ِلى معخىي اإلاالجئ الخذودًت
لألكىاس الؽلُلت ،بال ؤن ألامش لم ًىً بالعهىلت التي وان ًٍجها اإلاىاللىن
الجضائشٍىن ،بر ؤن ؤلاحشاءاث اإلاعبلت لخبني مثل َزٍ الهُئاث وىٍلت ومّلذة في
آن واخذِ ،لى اِخباس ؤن جإظِغ مثل َزٍ اإلاىٍماثً ،جب ؤن ًيىن مً وشف
خيىمت البلذ ألاـلي ،وَى الؽشه الزي ال ًخىفش في اإلالف الجضائشي باِخباس ؤن
الجضائش في َزٍ الفترة ِباسة ًِ "خشهت جدشسٍت" ،لم جففل اللىاهحن ؤلاوعاهُت
بؽإن ؤخلُتها في جإظِغ الجمُّاث ؤلاوعاهُت.

1

ألامش الزي ؤدي جمشٍش ملف الاِخماد الجضائشي ،لذي الهُئت اإلاّىُت باظم
مىىلت وِمالت"وىجت"ِ ،لى اِخباس ؤن َزٍ ألاخحرة مىىلت دولُت ورلً بخاسٍخ
 08حاهفي  ، 1957وفي الُىم اإلاىالي جدفلذ اللجىت اإلاّىُت باإلالف ِلى وـل
الاظخالم ،فيان الىـل بمثابت اإلافادكت الفّلُت ِلى جإظِغ "ٌ.ؤ.ج" ،وَى ما
ؤِلىخه ؤلاراِت والصخافت الثىسٍت ،2والتي وضخذ ؤَذاف جإظِعه في حملت مً
الىلاه:
-1اهتزاُ الاِتراف الذولي بدلُلت مّاهاة الؽّب الجضائشي ،وجإًُذ خله في
الخفىٌ ِلى الخشٍت والاظخلالٌ.
-2الععي بلى افخيان الاِتراف مً "ٌ.د.ؿ.ؤ" ،ورلً مً خالٌ الخيعُم
اإلاعخمش مّها إلًجاد خلىٌ معخعجلت لللماًا ؤلاوعاهُت بحن الىشفحن.

 -1مدفىً ِاؼىس :اإلاشحْ العابم ،ؿ .110
 -2فاسوق بً ِىُت :اإلافذس العابم ،ؿ.65
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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-3الععي الى الخفىٌ ِلى اإلاعاِذاث مً اإلاىٍماث ؤلاوعاهُت والذوٌ
الؽلُلت والفذًلت ،إلاىاحهت ألاولاُ الفّبت التي ٌِّؽها اإلاذهُىن الجضائشٍىن
وخاـت الالحئىن مجهم في اإلاىاوم الخذودًت للمغشب وجىوغ.1
وبالشغم مً الاِتراف الفىسي الزي جدفلذ ِلُه َزٍ الهُئت ؤلاوعاهُت
"ٌ.ؤ.ج" ،التي ؤظعذ مً كبل اإلاىاللحن الجضائشٍحن في اإلاغشب ،بهذف الجهىك
باألولاُ الياسزُت التي ٌِّؽها اإلاذهُىن الجضائشٍىن ِامت ،وبخاـت الالحئىن
مجهم ِبر اإلاشاهض الخذودًت واإلاذن الخىوعُت واإلاغشبُت ،فةن الاِتراف الشظمي بها
ٌل خبِغ حذسان "ٌ.د.ؿ.ؤ" التي سفمذ الاِتراف "ٌ.ؤ.ج" َُئت بوعاهُت
سظمُت ،ورلً ما ِبرث ِىه سظالت مً سئِغ َزٍ اللجىت ماسخت في  27ؤفشٍل
 ،1957ورلً سدا مىه ِلى سظالت مً العُذ خعان بىهلي مشظلت في  14ماسط
 ،1957مً ؤَم ما حاء فحها كىله":بن مىٍمخىم ال حعخىفي الؽشوه اللاهىهُت
لالِتراف الشظمي اإلالشسة في الىذوة الذولُت للفلُب ألاخمش اإلاىّلذة بعخىههىلم
ظىت .2"1948
والش يء اإلاالخَ ؤن "ٌ.ؤ.ج" ،ومىز جإظِعه ٌل ًبزٌ حهىدا حباسة في
مخخلف اإلاجاالث ؤلاوعاهُت اإلاخّللت بطخاًا الخشب مْ الفشوعُحن ،ظىاء
لفالح فئت الالحئحن الجضائشٍحن ِبر اإلاىاوم الخذودًت للجاسجحن جىوغ واإلاغ ـ ـشب
ؤو ختى ما حّلم بفئاث مخمشسة ؤخشي ،واإلاشض ى والجشحى مً اإلاذهُحن
والّعىشٍحن لىال الىشفحن اإلاخىاصِحن ،ؤو ختى مً ؤولئً ألاظشي الفشوعُحن
 -1مدفىً ِاؼىس :دوس اللجىت الذولُت ،....اإلاشحْ العابم ،ؿ.25
 -2مدفىً ِاؼىس :وؽإة الهالٌ ألاخمش ،...اإلاشحْ العابم ،ؿ.109
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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الزًً الكىا ؤخعً مّاملت مً وشف "ٌ.ؤ.ج" ،وَى الزي بزٌ حهىدا مً ؤحل
بخالء ظبُلهم ولمان سحىِهم بلى ؤَالحهم ،وَى ما اِترف معاولىا "ٌ.د.ؿ.ؤ"
ؤهفعهم ،الزًً ؤهذوا الخّاوي اإلاعاوٌ إلاعاولي َُئت "ٌ.ؤ.ج" في َزا اإلاجاٌ
ومً بحن اإلاجاالث ؤلاوعاهُت ألاهثر معاخت لذي معاولي "ٌ.ؤ.ج" ببان الثىسة
الخدشٍشٍت ،وَى ألامش الى مماِفت الجهىد مً كبل َزٍ الهُئت الفخُت للخىفل
بيل الجمىُ الىافذة هدى اإلاشاهض اللجىئُت ِبر اللىشًٍ الؽلُلحن.
ٌ -مجاالث إلاػاثت إلاوساهيت والذوليت لصالح ضحايا الحرب الجسائريين:
في ملالها الخاسٍخي اإلاّىىن ب"الجاهب ؤلاوعاوي في الثىسة الخدشٍشٍت"
ِشحذ بىا الباخثت "ظامُت خامغ" ِلى الّذًذ مً ألاولاُ ؤلاوعاهُت اإلاإظاوٍت
للجضائشٍحن،والتي خاولذ الثىسة الخدشٍشٍت مً خاللها حاَذة الجهىك باألولاُ
اإلاإظاوٍت لألَالي الجضائشٍحن ،والتي هزهش مجها:
 اإلافالح الصخُت والىبُت لجِؾ الخدشٍش الىوني.
 الهالٌ ألاخمش الجضائشي.
 الالحئىن الجضائشٍىن في ول مً جىوغ واإلاغشب.
 معإلت اإلاّخللحن الجضائشٍحن لذي العلىاث الاظخّماسٍت.
 ؤولاُ اإلادخجضًٍ في اإلاددؽذاث والسجىن.
 اإلاعاِذاث للىلبت الجضائشٍحن.

1

 -1ظامُت خامغ :البّذ ؤلاوعاوي في الثىسة الجضائشٍت ،ملخلى ألابّاد الخماسٍت للثىسة الجضائشٍت ،داس الغشب
لليؽش ،حامّت الجُاللي الُابغ ظُذي بلّباط ،الجضائش ،حىان  ،2003ؿ.44
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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غحر ؤن جشهحزها في َزٍ الجضئُت ،ظُيىن ِلى اإلاجاالث ؤلاوعاهُت التي واهذ

ً
مدال للمعاِذة ؤلاوع اهُت مً كبل "ٌ.د.ؿ.ؤ" ،وبخاـت مجها الفئاث الّشٍمت
لالحئحن الجضائشٍحن ِلى الخذود الؽشكُت والغشبُت للبالد،والتي واهذ "ج.ث.و"
حععى في ول مشة ،مً ؤحل الخفىٌ ِلى ؤهبر كذس ممىً مً ؤلاِاهاث لفالح
الالحئحن الجضائشٍحن ،الظُما مً ضخاًا الخشب مً الفئاث الهؽت والُخامى
وألاسامل واليعاء وهباس العً ،...هما بزلذ َزٍ اللجىت ؤًما حهذا هبحرا في
جىصَْ َزٍ اإلاعاِذاث الذولُت ،في مجاالث (الغزاء ،الصختِ )...لى معخدلحها
مً الالحئحن الجضائشٍحن ِبر اإلاشاهض الخذودًت ،الزًً ؤضخذ ؤِذادَم جتزاًذ
ً
ًىما بّذ آخش ،مما وان ً
دافّا لخإظِغ "ٌ.ؤ.ج" في  ،1957 /01/18الزي جمىً
بّذ اإلاشاخل الفّبت مً جإظِعه ،مً جىحُه هذاءاث الى اإلاجخمْ الذولي
واإلاىٍماث الذولُتٌ ،عخدثهم فحها جلذًم اإلاعاِذة والّىن إلهلار حمىُ
الالحئحن الجضائشٍحن ،مً خىش اإلاىث البىيء في مشاهض اللجىء ِبر اإلاىاوم
الخذودًت.

1

وفي َزا الاججاٍ ،ومً ؤحل الخفىٌ ِلى اإلاعاِذاث وخل اإلاؽاول
الاحخماُِت  ،التي ؤضخذ تهذد ِؽشاث آلاالف مً الالحئحن الجضائشٍحن مً
مخخلف ألاِماس ِبر اإلاشاهض الخذودًت لالحئحن ،فلذ ظّذ خيىمتي البلذًً
الؽلُلحن في ول مً جىوغ واإلاغشب ،بلى جىحُه ِشائن وهذاءاث للذوٌ
الفذًلت والؽلُلت ،ألحل الخفىٌ ِلى معاِذاث بوعاهُت لفالح الالحئحن

 -1مدمذ ٌِّؾ ،ظالمي هجحرة :اإلاشحْ العابم ،ؿ.100
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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الجضائشٍحن ،مً كبل َزٍ الذوٌ ومً لذن اإلاىٍماث الذولُت ؤلاوعاهُت ،والتي
حاء ِلى سؤظها :اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش.

1

ومً دون ؼً فةن هذاءاث ؤلاغازت واإلاعاِذة التي وحهذ مً كبل
"ٌ.ؤ.ج" ،واإلاىٍماث ؤلاوعاهُت بالبلذًً الؽلُلحن جىوغ واإلاغشب ،بلى الذوٌ
الؽلُلت والفذًلت في الّالم وهزا بلى اإلاىٍماث الذولُت وؤلاوعاهُت ،كذ وللذ
حهىدَا في الخفىٌ ِلى الّذًذ مً اإلاعاِذاث مً كبل هثحر مً الذوٌ
اإلاخّاوفت مْ اللمُت الجضائشٍت ،وكذ ؤؼاسث الخدلُلاث ؤن حضءا هبحرا مً
َزٍ اإلاعاِذاث وان ًىحه بلى اإلاذهُحن الجضائشٍحن في الذاخل ،ورلً بّذ اكخىاُ
حضء هبحر مً َزٍ اإلاعاِذاث لفالح الالحئحن الجضائشٍحن ،ورلً بمعاِذة مً
اإلاهاحشًٍ الجضائشٍحن في ول مً جىوغ واإلاغشب والهالٌ ألاخمش للبلذًً.

2

وفي ماًلي كائمت بإظماء الذوٌ التي كذمذ معاِذاتها لفالح الالحئحن
الجضائشٍحن ًِ ،وشٍم اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش ؤو الهالٌ ألاخمش الجضائشي
بّذ جإظِعه ظىت :1957
املساعذاث امللذمت مً طرف الذول ألاوربيت:
-1ألباهيا 4000 :متر مً اللماػ وـىذوكان مً ألادوٍت.
-2أملاهيا الؼربيت 108 :دوالس مىصِت بحن ؤدوٍت وؤكمؽت ومعخلضماث
مخىىِت.

 -1إلاُاء بىكشٍىة :الالحئىن الجضائشٍىن ،...اإلاشحْ العابم ،ؿ.231
 -2ـالح ِعىٌ :اإلاشحْ العابم ،ؿ.97
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.

210

املىظماث إلاوساهيت الىطىيت والذوليت وجهىدَا في جحصيل الذعم
الذولي لفائذة الالجئين الجسائريين إبان الثىرة الخحريريت .1592-1591

ط.د /محمذي محمذ

-3أملاهيا الشركيت :ظُاساث لإلظّاف ،ؤدواث للجشاخت 08 ،ـىادًم
ؤكمؽت 08 ،ؤهُاط ؤغىُت ومالبغ مخىىِت 1450 ،غىاء 112 ،وشد مخىىُ
 4260وشد رو  10ؤغىُت 100 ،مّىف 14 ،ـىذوق ؤدوٍت 50 ،هغ مفبراث
 184هِغ ؤسص 116 ،هِغ ظىش 718 ،غىاء وؤكمؽت.
-4الىمسا 910 :هغ خلُب 2102 ،هغ مىاد غزائُت لألوفاٌِ 1969 ،لبت
خلُب مفبر 2045 ،مسخىق خلُب ،ظُاسجان للىلل 220 ،خُمت.
-5بلؼاريا127 :ـىذوق بعيىٍذ 14 ،هِغ ظىش 22 ،بشمُل مسخىق
خلُب 21 ،ـىذوق ـابىن غعُل.
-6الذاهمارك 1500 :هغ مً مسخىق الخلُب.
-7فلىذا 10 :ـىادًم مً ألاخزًت واإلاالبغ 65000 ،كاسوسة ؤدوٍت
فُخامحن 1900 ،هغ ـابىن.
-8روسيا 2500 :غىاء 26000 ،متر كماػ 10 ،وً ظىش 5 ،وً ؤسص
2وً مسخىق خلُب 5005 ،دوالس 20 ،وً خلُب مفبر 20 ،وً ـاب ـ ـ ـىن
 160وً ؤدوٍت ومالبغ مخخلفت ،خُام وؤدواث مذسظُت.
 -9اليىهان 08 :وً مً الّىب اإلاجفف.
-10املجر 3125 :هغ ؤسص 3345 ،هغ دكُم 49 ،هغ ظىش 400 ،هغ مً
الفابىن300 ،هغ مً اللخىم والخمش اإلافبرة.
-11إيرلىذاِ 4416 :لبت مً الخلُب اإلافبر3888 ،هغ مً هفغ البماِت
(اخخماٌ خلُب مجفف).
-12إيطاليا :مالبغ وؤغىُتِ 500 ،لبت لخم مفبرِ 500 ،لبت خلُب
مفبر.
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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-13اللكسمبىرغ 200 :دوالس 400 ،دوالس.
-14النرويج 1779 :دوالس 900 ،غىاء 650 ،غىاء 3016 ،هغ مىصِت بحن
مالبغ وؤخزًت 10000 ،صوج مً ألاخزًت 33600 ،كىّت ـابىنَ 1047 ،ذًت
لألوفاٌ 100 ،هغ مالبغ كذًمت 1400 ،هغ مً ألاؼُاء اإلاعخّملت.
-15بريطاهيا 700 :دوالس 459 ،دوالس.
-16السىيذ30 :وً ـابىن 2234 ،ـىذوق خلُب مفبر 58 ،خُمت
 3300غىاء.
-17سىيسرا10 :وً مً العىش2 ،وً ـابىن 7 ،وً خلُب مفبر10 ،
وً ؤغزًت والبعت كذًمت.
-18جركيا 20 :وً مً العىش.
َ-19ىلىذا :ـىذوكان مً اإلافبراث اإلاخىىِت.
-20روماهيا 584 :دوالس.
-21بىلىهيا 500 :غىاء.
-22املجرَ :زٍ اإلاشة باالؼتران مْ سوماهُا وبلغاسٍا 641 ،ـىذوق مً
اإلاىاد الغزائُت 174 ،هِغ ؤسص 2721 ،هغ مً ألاغزًت واإلاالبغ اإلاعخّملت.
-23حشيكىسلىفاكيا 664301 :هغ مً اإلاالبغ وألاخزًت وألاغزًت.
املساعذاث امللذمت مً الذول العربيت وإلاسالميت:
-1مصرِ 210 :لبت مً الذكُم وألاسص والعىش 11275 ،غىاء 28 ،خضمت
مً اإلاالبغ( سحاٌ ،وعاء ،ؤوفاٌ) 250 ،هغ مً المماداث الىبُت.
-2أفؼيسخان :معاِذة مالُت  1525دوالس.
-3إيران :معاِذة مالُت  1400دوالس 2700 ،دوالس.
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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-4ألاردن :معاِذة مالُت  560دوالس.
-5السىدان :معاِذة مالُت 150دوالس.
-6لبىان :معاِذة مالُت 155دوالس.
مساعذاث مً دول آسيا ودول ألامريكيخين الشماليت والجىىبيت:
-1الهىذ :معاِذة مالُت  525دوالس 606 ،ـىذوق ـابىن.
-2اليابان 4:ـىادًم ؤدوٍت.
-3السيام :معاِذة مالُت  244دوالس.
-4أمريكا3000 :خزاء ؤوفاٌ 825 ،صوج مالبغ داخلُت لألوفاٌ835 ،
صوج مالبغ داخلُت للفخُاث 15 ،ـىذوق بها ِ 7200لبت مً الخلُب اإلافـ ـبر
 15وً مً العىش 5904 ،كىّت مً اإلاالبغ الذاخلُت لألوفاٌ ،ومعاِذاث
مالُت ِلى مشاخل 1500 :دوالس 15000 ،دوالس.
-5كىذا 6700 :غىاء 50 ،ـىذوق مً اللماواث ومالبغ ألاوفاٌ08 ،
ـىادًم ـذاسٍاث وحىاسب.
-6إلاكىادور :ظُاسحي بظّاف ولّب لألوفاٌ ،ومعاِذة مالُت  100دوالس.
-7الشيلي :معاِذة مالُت  500دوالس.
-8سيالنً 4250 :اسدة مً ألاكمؽت اللىىُت.
َ-9ايتي :معاِذة مالُت  50دوالس.
-10زيالهذا الجذيذة :معاِذة مالُت  604دوالس.
مساعذاث مً باقي دول العالم:
-1إجحاد جىىب إفريليا :معاِذة مالُت  210دوالس 280 ،دوالس.
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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-2أستراليا :معاِذة مالُت  336دوالس.

ط.د /محمذي محمذ

1

وباإللافت الى َزٍ اإلاعاِذاث فلذ جدفل اإلاذهُىن الجضائشٍىن وبخاـت
الالحئحن مجهمِ ،لى معاِذاث ِذًذة ؤخشي مجها معاِذة ملذمت مً كبل:
سابىت حمُّاث الفلُب ألاخمش بمعاِذة كذسث ب 5.066.894دوالس ،وما ًلذس
ب 1.900.000دوالس مً اللمذ .هما كامذ اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش بخىصَْ
الّذًذ مً الخفق ألاخشي مً اإلاعاِذاث اإلاالُت والُّيُت ِلى الالحئحن
الجضائشٍحن بمشاهض اللجىء ،خُث رهشث ؤلاخفائُاث ؤًما ؤن اللجىت كامذ
بخىصَْ ما ٌّادٌ  22ملُىن وً مً اإلاىاد الغزائُت ِلى الالحئحن الجضائشٍحن في
اإلاغشب ،ومعاِذة مالُت كذسث ب 50.000فشهً ظىَعشي في ظىت .1958

2

وِلُه فةهه ًخطح لذًىا ؤن "ٌ.د.ؿ.ؤ" ،كذ بزلذ حهىدا حباسة في
الخفىٌ ِلى اإلاعاِذاث اإلاخخلفت لفالح الالحئحن الجضائشٍحن خاـت واإلاذهُحن
ِامت ،وجىصَّها ِلى الفئاث اإلاخمشسة مجهم ،وَزا ما ًثبذ الخمىس الفّلي لهزٍ
اللجىت الى حاهب َُئت "ٌ.ؤ.ج" اللزان بزال حهىدا حباسة لفالح الالحئحن
الجضائشٍحن في اإلاىاوم الخذودًت ،ورلً بلى غاًت ِىدتهم مً اإلاىفى الالىشاسي
اللهشي ،اإلاعلي ِلى َاالء بفّل العُاظت الاظخّماسٍت ججاٍ الثىسة الجضائشٍت،
لُيىن خخام مهام اللجىت بـذاس هذاء إلسحاُ َاالء الالحئحن ،هدى بلذَم
ومىاوً اظخلشاسَم في ؤخعً الٍشوف مىز ؤفشٍل .1962

3

ً
 -1ألاسكام اإلالذمت هلال ًِ :ـالح ِعىٌ :اإلاشحْ هفعه ،ؿ-ؿ .96-94 ،و ؛ مدمذ ٌِّؾ ظالمي هجحرة:
اإلاشحْ العابم ،ؿ-ؿ.112-109 ،
 -2إلاُاء بىكشٍىة :اإلاشحْ العابم ،ؿ.231
 -3فاسوق بً ِىُت :اإلافذس العابم ،ؿ.90
ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ط.د /محمذي محمذ

خاجمت:
وفي خخام َزٍ الذساظت ،وعخيخج ؤن الجهىد اإلابزولت مً كبل اإلاىٍماث
ؤلاوعاهُت الىوىُت مثل "الهالٌ ألاخمش الجضائشي" ،والذولُت مثل "اللجىت الذولُت
للفلُب ألاخمش" ،في ظبُل الجهىك باألولاُ الالبوعاهُت التي ٌِّؽها الالحئىن
ً
الجضائشٍىن في اإلاىاوم الخذودًت مْ الجاسجحن جىوغ واإلاغشب ،كذ واهذ حهىدا
حباسة مً وشف الهُئخحن ؤلاوعاهِخحن ،الظُما فُما حّلم باللجىت الذولُت
للفلُب ألاخمش التي سجلذ بؽإجها خىٌ اإلاأخز فُما ًخّلم بلمُت ألاظشي بحن
ً
وشفي الجزاُ ،بال ؤن الخلائم الخاسٍخُت ؤزبدذ بما ال ًذُ مجاال للؽً ،حهىدَا
اإلابزولت في مجاٌ جدفُل اإلاعاِذاث مخخلفت ألاؼياٌ وألاـىاف ،لفالح
الفئاث الّشٍمت مً الالحئحن الجضائشٍحن ِبر اإلاىاوم الخذودًت لألكىاس
الؽلُلت.
كائمت املراجع:
أوال  -الكخب:
-1بهفاف بً ِمشان :دوس اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش في جىفُز كىاِذ
اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،داس الخلذوهُت ،الجضائش2012. ،
-2مدمذ بىظلىان ،خمان بياي :اللاهىن الذولي الّام وخشب الخدشٍش
الجضائشٍت ،اإلااظعت الىوىُت للىخاب ،الجضائش1986. ،
ِ -3مش ظّذ هللا :اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي والاخخالٌ الفشوس ي للجضائـ ـ ـ ـش
داس َىمه ،الجضائش2007. ،

ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ط.د /محمذي محمذ

-4مدمذ الّشبي الضبحري :الثىسة الجضائشٍت في ِامها ألاوٌ ،ه ،1داس البّث
الجضائش1984 ،
ِ -5ماس بىخىػ :الخاسٍخ العُاس ي للجضائش مً البذاًت ولغاًت  ،1962ه1
داس الغشب ؤلاظالمي ،لبىان1997. ،
 -6حماٌ كىذٌ :خىا مىسَغ وؼاٌ وجإزحراتهما ِلى الثىسة الخدشٍشٍت
 ،1962-1957داس بلىجى ،الجضائش2008. ،
 -7مدمذ بً ظلُمان :مددؽذاث العيان ببان خشب الخدشٍش
الجضائشٍت ،1962-1954ه ،1و .ب .ب .ط .ث ،الجضائش2010. ،
 -8الىاَش ظُّذاوي :اللاِذة الؽشكُت كلب الثىسة الىابن ،داس ألامت
الجضائش2001. ،
 -9خحر الذًً ؼترة :الىلبت الجضائشٍىن بجامْ الضٍخىهت  ،1956-1900ج1
داس البفائش ،الجضائش2009. ،
 -10فاسوق بً ِىُت :ألاِماٌ ؤلاوعاهُت ؤزىاء خشب الخدشٍش 1962-1954
جش :وابىٍت ِبذ الشخمً ،ظالم مدمذ ،ميؽىساث دخلب ،الجضائش2010. ،
 -11ظامُت خامغ :البّذ ؤلاوعاوي في الثىسة الجضائشٍت ،ملخلى ألابّاد
الخماسٍت للثىسة الجضائشٍت ،داس الغشب لليؽش ،حامّت الجُاللي الُابغ ظُذي
بلّباط ،الجضائش ،حىان 2003.
ِ -12مش ظّذ هللا :آساء في جلشٍش اإلافحر العُاس ي للؽّىب ،داس َىمه
الجضائش.2015 ،

ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ثاهيا -امللاالث:
 -1ؼهشصاد بىحمّت :معاِذة اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش اليعاء
وألاوفاٌ خالٌ الجزاِاث اإلاعلخت ،10ُ ،مجلت البدىر والذساظاث اللاهىهُت
حامّت البلُذة  ،02الجضائش.
 -2فُفل ملذم :دوس اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش في الشكابت ِلى مذي
جىفُز كىاِذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ببان الثىسة الخدشٍشٍت ،اإلاجلت ألاوادًمُت
للبدث اللاهىوي ،01ُ ،م ،13الجضائش.2016 ،
ِ -3اؼىس مدفىً :وؽإة الهالٌ ألاخمش الجضائشي ودوسٍ في كمُت ألاظشي
ببان الثىسة الخدشٍشٍت  ،1962-1957اإلاجلت ألاوادًمُت للذساظاث الاحخماُِت
وؤلاوعاهُت ،13ُ ،كعم الّلىم الاحخماُِت ،الجضائش ،حاهفي .2015
ِ -4بذ هللا ملالحي :اليؽاه ؤلاوعاوي للثىسة الجضائشٍت بمشاهض الالحئحن
ً
وؤزشٍ ِلى الّالكاث الجضائشٍت -اإلاغاسبُت( وؽاه الهالٌ ألاخمش الجضائشي همىرحا)
مجلت اإلاُّاس ،04ُ ،حامّت ألامحر ِبذ اللادس كعىىُىت ،الجضائش.2003 ،
 -5إلاُاء بىكشٍىة :الالحئىن الجضائشٍىن في جىوغ ببان الثىسة الخدشٍشٍت
دوسٍت وان الخاسٍخُت ؤلالىتروهُت ،16ُ ،دوسٍت سبْ ظىىٍت ،مفش.2016 ،
 -6مدمذ ٌِّؾ ،هجحرة ظالمي :الذِم الذولي لالحئحن الجضائشٍحن ،مجلت
اإلاّاسف للبدىر والذساظاث الخاسٍخُت ،20ُ ،حامّت الؽهُذ خمت لخمش
الىادي ،الجضائش ،ؤفشٍل .2018
 -7إلاُاء بىكشٍىة :الالحئىن الجضائشٍىن باإلاغشب ببان الثىسة الخدشٍشٍـ ـت
مجلت البدىر والذساظاث ،06ُ ،اإلاشهض الجامعي الىادي ،الجضائش ،حىان .2008

ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.
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ً
 -8بُاس غاًاس :رهشٍاث ِ 20اما مً الّمل ؤلاوعاوي في خشب الجضائش،
مجلت ؤلاوعاوي ،مفش ،خشٍف.2010
ثالثا -الرسائل الجامعيت:
أ /الذكخىراٍ:
 -1بهفاف بً ِمشان :الجىاهب ؤلاوعاهُت لعحر ِمل اإلاىٍماث الذولُت
ً
ؤزىاء الجزاِاث اإلاعلخت-اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش همىرحا ،-ؤوشوخت
دهخىساٍ ،ب :خلفت هادًت ،كعم الخلىق ،حامّت الخاج لخمش باجىت ،الجضائش
.2014/2013
 -2ظاِذ الّلىن :لىابي ظحر ألاِماٌ الّذائُت في اللاهىن الذولي
ؤلاوعاوي ،ؤوشوخت دهخىساٍ ،بِ :ىاؼشٍت سكُت ،كعم الخلىق ،حامّت الخاج
لخمش باجىت ،الجضائش.2015/2014 ،
ب /املاجسخير:
ِ .1اؼىس مدفىً :دوس اللجىت الذولُت للفلُب ألاخمش والهالٌ ألاخمش
الجضائشي ؤزىاء الثىسة الخدشٍشٍت  ،1962-1954سظالت ماحعخحر ،ب :معّىدة
ًدُاوي ،كعم الخاسٍخ ،حامّت الجضائش.2009/2008 ،
 .2ـالح ِعىٌ :الالحئىن الجضائشٍىن في جىوغ ودوسَم في الثىسة -1956
 ،1962سظالت ماحعخحر ،بً :ىظف مىاـشٍت ،كعم الخاسٍخ وِلم آلازاس ،حامّت
الخاج لخمش باجىت ،الجضائش.2009/2008 ،

ر.ث.م.د.إ2676-1599 :
مجلت حلىق إلاوسان والحرياث العامت – جامعت مسخؼاهم.
املجلذ  - 1العذد  -7الخاريخ جىان 2015
مجلت دوليت محكمت هصف سىىيت.

218

