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جريدة املجاهد و و روها في فضح جرائم فروسار
ر1962ر-1954إبان الثووة التحريريتر
رصباح هووي ها ي العبيدي.
رالعراقر/جامعت ًالى
امللخص
وان اإلاكغوع الاؾخعماعي الـغوس ي في الجؼاثغ مبني على ؿىغة بباصة الكعب الجؼاثغي والاؾدُالء على
ًا
 اهخهجذ كىاث الاخخالٌ الـغوؿُت ؾُاؾت الخغب, وجىـُظا للظا اإلاكغوع الضمىي,زحرجه بكتى الؿبل والىؾاثل
ًا ًا
 وػضث جلً الؿُاؾت ههجا زابخا جلىم اؿعللا على اؾاؾه ومً ػحر, والاباصة الياملت للكعب الجؼاثغي,الكاملت
 وَظٍ الؿُاؾت واإلاماعؾاث الىخكُت التي مىعؾذ يض الجؼاثغٍحن اؾخمغث على الىمِ هـؿه وعلى,عاصع
.ألاَضاؾ طاتها ختى زغوج ازغ حىضي ؿغوس ي مً الجؼاثغ
 بما في طلً الغؤي العام,عملذ الؿلُاث الاؾخعماعٍت الـغوؿُت على جًلُل الغؤي العام العالمي
 مً زالٌ ازـاء الجغاثم التي واهذ جغجىبها كىاتها يض ابىاء الكعب الجؼاثغي واعُاء الكغعُت,الـغوس ي هـؿه
 ولىجها وبغػم ول،  والؾُما ازىاء ؾىىاث الثىعة الخدغعٍت,بخلً الجغاثم مً زالٌ حكغَع اللىاهحن الا وؿاهُت
ًا
ًا
 ألجها وحضث بعالما مًاصا للا عمل على هكف الجغاثم التي واهذ, الجلىص التي بظلتها في ؾبل طلً لم جىجر
 ووان الاعالم الجؼاثغي الاصاة التي هكـذ ماًدضر مً حغاثم,جلىم بها كىاث الاخخالٌ الـغوؿُت في الجؼاثغ
. وػحرث الىثحر مً اإلاىاكف التي واهذ جىُلي علحهم الضعاًت الـغوؿُت
Abstract
The French colonial project in Algeria is based on the idea of the extermination of
the Algerian people and the seizure of the chosen various ways and means, the
implementation of this bloody project, the French occupation forces pursued the overall
war policy, the full annihilation of the Algerian people, and has become such a policy
consistent approach based do-it-Kan It is not a deterrent, this policy brutality and
practices that were practiced against Algerians continued on the same pattern and the
same goals until the last French soldier out of Algeria.
French colonial authorities worked to mislead the world public opinion, including the
French public opinion himself, by concealing the crimes that were committed by its
troops against the Algerian people's sons and give legitimacy to those crimes through
legislation of laws, but humanity, particularly during the years of revolution, libertarian,
but Despite all the efforts made in ways that did not work, because they found the
notification counter her work to expose the crimes that were carried out by the French
occupation forces in Algeria, and it was the media Algerian tool that revealed what was
happening from the crimes and changed a lot of positions that were taken in by the
French propaganda.

 اعالم/ حغٍضة اإلاجاَض/ الاخخالٌ الـغوس ي/ الثىعة الخدغٍغٍت/رحغاثم:الكلماث املفتاحيت
ر
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امللدمت:ر
اؾدىض اإلاكغوع الاؾخعماعي الـغوس ي في الجؼاثغ ،مىظ لخٓت الكغوع في عام  5حىٍلُت  ،1830على
ًا
ؿىغة بباصة الكعب الجؼاثغي والاؾدُالء على زحراجه بكتى الؿبل وبإي وؾُلت واهذ .وجىـُظا للظٍ ؤلاؾتراجُجُت
الضمىٍت ،اهخهجذ كىاث الاخخالٌ الـغوس ي ؾُاؾت الخغب الكاملت وؤلاباصة والضماع يض قعب مؿالم ،وػضث
ًا ًا
طاث الىمِ
ههجا زابخت ،وبال ؤصوى عاصع .واؾخمغث َظٍ الؿُاؾت اللمعُت اإلاماعؾت يض الجؼاثغٍحن على
وبىــ ألاَضاؾ ختى زغوج آزغ حىضي ؿغوس ي مً الجؼاثغ ،وؤزبدذ ألاخضار والى كاتع صخت طلً على الغػم
مً مداوالث جؼٍُـلا وؤلاهلام مً حجملا وَىٌ ؿٓاعتها.
خاولذ الؿلُاث الاؾخعماعٍت الـغوؿُت جًلُل الغؤي العام الضولي ،بما ؿُه الغؤي العام الـغوس ي،
ّ
والؾُما حغائهما في ؾىىاث الثىعة الخدغٍغٍت ،ألجها وحضث
عبر بزـاء حغاثملا ،ولىجها لم جىؿم في طلً العمل،
ًا
ًا
بعالما مًاصا للا ٌعمل على هكف َبُعت الجغاثم التي واهذ جلىم بها اللىاث الـغوؿُت في الجؼاثغ ،ووان
ؤلاعالم الجؼاثغي ألاصاة التي عغؿذ بما وان ًدضر ،وػحرث مً مىاكف العضًض ممً واهذ جىُلي علحهم الضعاًت
الـغوؿُت اإلاًللت .حهضؾ َظا البدث (حغٍضة اإلاجاَض و صوعَا في ؿطر حغاثم ؿغوؿا ببان الثىعة الخدغٍغٍت
)1962 -1954ر بلى حؿلُِ الًىء على الجلىص التي كام بها الاعالم الثىعي الجؼاثغي زالٌ ؾىىاث الثىعة
ًا
ًا
ّ
والؾُما ؤن ؤلاعالم ٌكؼل خحزا مه ما وؤؾاؾُا في العمل الؿُاس ي ،وجؼصاص الخاحت الُه ولما وان
الخدغٍغٍت.
الخضر هبحر  ،هما َى الخاٌ باليؿبت لخضر مثل الثىعة الخدغٍغٍت الجؼاثغٍت ،اط ؿغيذ ألاخضار على كُاصة
حبهت الخدغٍغ الىَني بًجاص بعالم زام بها لُيىن اإلاعبر عً ؤَضاؿلا وؤؿياعَا وآعائها ،وَعمل على بكىاع وحعبئت
الجماَحر وجىعُتها بمساَغ الاؾخعماع الـغوس ي  ،وخكض الجلىص ال ٌثؿاؾ خىللا مً كبل الجماَحر ،وَىظا ؿاهه
بىجاح العمل ؤلاعالمي وؤصاء ملامه جيىن حبهت الخدغٍغ كض كُعذ ؤقىاَا بعُضٍ في َغٍم جدلُم الاهخهاع على
الاؾخعماع الـغوس ي ،وَى ما جدلم بالـعل في الخامـ مً جمىػ عام .1962
ًال
وو:رجرائم اللتل وإلابا ة من كبل السلطاث الفروسيت :رر
ر
حعضصث الجغاثم التي اكترؿتها ؿغوؿا بدم الكعب الجؼاثغي اإلاؿالم الظي لم ًىً طهبه بال ؤن ؿغوؿا
ويعذ ههب عُجها الؿُُغة على بالصٍ .بط واهذ العلُضة العؿىغٍت التي اهخهجلا كاصة الجِل الـغوس ي في
الجؼاثغ حؿدىض على اللىة والترَُب ( .)1وؿسخذ جلً العلُضة اإلاجاٌ ؤمام حىىص الاخخالٌ بمماعؾت ؤلاباصة
والخلخُل بال ؤصوى عاصع .بط واهذ مؿإلت كخل الؿيان اإلاضهُحن والخمثُل بجثثهم ملمت ًدؿابم علحها الجىىص
الـغوؿُىن ،وألاصهى مً طلً ؤجهم واهىا ًدهلىن ملابل طلً على مياؿإة هلضًت (  .)2واؾخدًغ َىا ،عؤي
الـُلؿىؾ الـغوس ي ؿغاوؿِـ حاوؿىن(  )3 ( )Francis Jeansonوَى ًـىض مؼاعم واصعاءاث الضولت الـغوؿُت
بـ(اإلالمت الخًاعٍت) التي ؤهجؼتها في الجؼاثغ ،وٍـطر زضاع الضولت الـغوؿُت في مداولت بكىاع قعبها في ؤَمُت
اإلاكغوع الخمضًني الظي هغؾخه في الجؼاثغ ،بط هخب ًلىٌ" :ؤما عً الاهجاػاث الـغوؿُت ؿدضر وال خغج ،ؿمً
الؿلىلت ؤن هضعن ؤبعاصَا ومغامحها ولىً َال اؾخُعىا جلضًغ حجم الىَم الظي ما اهـً ٌعٓم في ؤطَاهىا
حغاء جلً الضعاًت الهازبت التي جهض علىلىا عً اؾدكـاؾ ما جسـُه بحن زىاًاَا مً خلاثم؟ ،ولىىىا،
بهـخىا ؿغوؿُحن ،لم هخسلو بعض مً اإلاؼالُاث التي لـللا ماعزى الجملىعٍت الثالثت واصزلىَا في عوع
ًا
ؤحضاصها وآباثىا بل ختى في علىلىا هدً ؤًًا "( .)4وؿدكف مً َظا الىالم ،الخضٌعت الـغوؿُت وؤن بصعاءَا
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بالخًاعة والخمضن لم جىً بال مجغص هالم وقعاعاث ،وان ما ؿعلخه َىاٌ ؿترة اخخالللا للجؼاثغ ،والؾُما خلبه
ًا
الثىعة الخدغٍغٍت ،صلُل ٌعاهـ ما جضعي ،وَظا ما حعل بصاهت حغاثملا جىُلم ؤوال مً ؤؿىاٍ ؤبىائها كبل ػحرَم.
بن ؾُاؾت اللخل وؤلاباصة التي اجبعتها الؿلُاث الاؾخعماعٍت الـغوؿُت ججاٍ الكعب الجؼاثغي حعلذ
جاعٍسلا اؾىص ونـداجه جلُغ صما ،ال ًمىً الخؼاض ي عجها لجؿامت آلازاع التي جغجبذ علحها .وخُىما اهخـٌ
الكعب الجؼاثغي يض الاخخالٌ الـغوس ي في ألاوٌ مً هىؿمبر عام  ،1954هجض ؤن ؾلُاث الاخخالٌ الـغوؿُت
خُجها ؤَللذ العىان لجىىصَا بمماعؾت اللخل وؤلاباصة بال ؤصوى زىؾ ؤو جغصص ،وؤعاصث بخلً الخُىة جىمُم
ألاؿىاٍ الجؼاثغٍت التي هُلذ بالخغٍت وهاصث باالؾخلالٌ .وجىىعذ حغاثم اللىاث الـغوؿُت ببان الثىعة
الخدغٍغٍت واؾخسضمذ قتى نىىؾ الخعظًب والخعؿف ( ،)5ولم جىً جإبه الهتهاواث خلىق ؤلاوؿان ملما واهذ
Massu
َبُعتها .وعلى الغػم مً ول جلً الجغاثم البكعت ،هجض ؤخض مجغمحها ،وَى الججراٌ حان ماؾى (
)Jacquesخاوٌ جبرًغَا باللىٌ":الٓغوؾ اإلاىيىعُت جدخم على حِكىا في الجؼاثغ اعخماص َظٍ ألاؾالُب
الًغوعٍت والتي ًجضَا يمحرها ملبىلت معىىٍا"(.)6
وعبر ؾىىاث الاخخالٌ الُىٍلت ،خضر العضًض مً الخجاوػاث بدم الكعب الجؼاثغي ،وَظٍ
الخجاوػاث ًمىً ويعلا في بَاع واخض صون ػحرٍ ،وَى ؤجها حغاثم خغب بإبكع نىعَا .بط لم جترصص ؿغوؿا في
اؾخسضام قتى ألاؾلخت ،الخللُضًت وػحر الخللُضًت ،ججاٍ ؤبىاء الكعب الجؼاثغي .وال ًمىً ججاَل الجغاثم التي
ًا
اعجىبذ في ؾىىاث الاخخالٌ الـغوس ي في خم ؤعضاص هبحرة مً الكُىر واليؿاء وألاَـاٌ ؿًال عً ؾُاؾت
ألاعى اإلادغوكت التي ؾاَمذ في بؿلاع الكعب الجؼاثغي مً احل الىُل مً نمىصٍ في وحه الاخخالٌ (ٌ.)7كحر
الياجب مدـىّ كضاف بلى الاؾخسضام اإلاـغٍ لللىة والعىف وما ؤؾـغ عىه مً حغاثم الظي َى ؾُاؾت زابخت
مً حاهب اللُاصاث العؿىغٍت الـغوؿُت في الجؼاثغ مً اللخٓت ألاولى لالخخالٌ الـغوس ي للجؼاثغ ،وفي َظا
الهضص هخب ًلىٌ":بن ؤػلبُت الًباٍ الـغوؿُحن واهىا ًغون اهه ًجب خىم الجؼاثغٍحن باللىة والترَُب وؤن
ًا
الؼؼواث يض اللباثل اإلاكاػبت وختى اللًاء علحها جهاثُا وان طلً الىؾُلت الـعالت إلاداعبت العغب"(.)8
ؤعاصث ؿغوؿا بزـاء عجؼَا في مىاحلت جهاعض وجحرة العمل اإلاؿلر وجالخم الكعب الجؼاثغي مع
الثىعة ،ؿلامذ باهتهاج ؾُاؾت حعؿـُت اعخمضث ؿحها ،مً بحن ما اعخمضث علُه مً ؤؾالُب ،على بجباع
ؾُاؾت بحغامُت جلىم على ؤؾاؽ الاعخلاٌ العكىاجي ،بط واهذ الاعخلاالث جخم مً ػحر جـغٍم بحن عحل وامغؤة
ؤو َـل وقُش،بط وان اللضؾ مً وعاء طلً ػعع خالت مً الخىؾ والغعب في هـىؽ الجؼاثغٍحن مً احل وكف
صعملم للثىعة .وخاولذ الؿلُاث الـغوؿُت حعل بحغاءاتها اللمعُت جىـظ بؼُاء كاهىوي وقغعي هي مً
قغعتها ,مً ؤحل كمع الثىعة اإلاؿلخت .بط واهذ خمالث الاعخلاٌ جخم بكيل ػحر كاهىوي وبذجج واَُت ومـخعلت
مً كبل الؿلُاث الالؾخعماعٍت وؿحها مؿاؽ وجلُُض للخغٍاث الصخهُت(.)9
وال ًمىىىا ،ملما احتهضها هدً حمع اإلااعزحن ؤن هىزم جلً الجغاثم لخعضصَا واحؿاع عكعتها التي
قملذ ول الجؼاثغ .ولىً ًبلى صوعها في ججمُع جلً الخلاثم باالعخماص على ما وزم مً ألاخضار في ألاعقُـاث
والصخف والىخب وػحرَا مً الىؾاثل التي جـطر اإلاؿخعمغ الـغوس ي إلاا اكترؾ مً حغاثم.
ًال
اهيا:ر هميت إلاعالم في عم الثووة الجزائريت:ر
ر
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هٓغث كُاصة حبهت الخدغٍغ الىَني بلى مؿإلت جـاعل الجماَحر مع الثىعة بإَمُت هبحرة ،بط عاَىذ على
الضوع ألاؾاس ي للجماَحر في صعم الثىعة واهدكاعَا في الؿاخت الجؼاثغٍت ،وججلى طلً في مضازلت العغبي بً
ملُضي( ،)10عىض احخماع لجىت الـ )11( 22التي واهذ جىاكل بمياهُت بعالن الثىعة ،خحن كاٌ":بن الكعب مثل
عهف ًابـ الًيخٓغ مىا بال بللاء عىص الثلاب لِكخعل  ...ؤعلىىا الثىعة واللىا بها في الكاعع ؿؿىؾ ًخبىاَا
عكغة مالًحن" ( .)12ومً َىا ،واهذ مؿإلت الاَخمام بىؾاثل الاجهاٌ مع الجماَحر يغوعٍت وملمت مً احل
صًمىمت الثىعة وعؾىزلا بحن ؤبىاء الكعب الجؼاثغي .وللضاللت على ؤَمُت الكعب الجؼاثغي وصوعٍ في الثىعة
الكعاع الظي وان ًىخب ؿىق عىىان حغٍضة اإلاجاَض حملت"الثىعة مً الكعب والى الكعب"(.)13
خاولذ ؿغوؿا زالٌ ؾىىاث الثىعة الجؼاثغٍت بجباع ؾُاؾت بعالمُت مًاصة للثىعة الجؼاثغٍت ،وؤعاصث
ًا
ًا
مً زالللا كلب الخلاثم وجًلُل الغؤي العام الـغوس ي ؤوال ،والغؤي العام العالمي زاهُا ،عبر ما واهذ جضعُه
عً َبُعت الثىعة وألاوناؾ التي واهذ حؿُللا للثىعة والثىاع الجؼاثغٍحن .وواهذ الصخاؿت الـغوؿُت هي
اإلاهضع ألاوٌ للمعلىماث عما ًدضر في الجؼاثغ مً ؤخضار وجُىعاث إلاخابعي الخضر .وَى ما حعل كُاصة
الثىعة الجؼاثغٍت جـىغ في آلُاث جمىجها مً بًهاٌ نىتها للكعب الجؼاثغي في الضازل والغؤي العام العالمي في
الخاعج .وواهذ مؿإلت بًجاص بعالم كاصع على مىاحلت اإلااهىت ؤلاعالمُت الـغوؿُت ،في ْل جلً الٓغوؾ مؿالت
جدخاج بلى حلىص هبحرة وبمياهُاث ماصًت عالُت .وعلى الغػم مً طلً ،جمىً بعالم الثىعة مً ؤن ًدلم
ألاَضاؾ التي ؾُغ مً احللا عبر ؾىىاث الثىعة( .)14ومً ؤَم ألاَضاؾ التي ؾعذ الثىعة بلى بلىػلا:
 1ـ اجهاٌ الثىعة بالكعب وببالغ اإلاىاَىحن خلُلت ما ًجغي مً نغاع مؿلر مع العضو.
 2ـ حعبئت الجماَحر الكعبُت لخلخف خىٌ الثىعة بؼُت الخدغع والاؾخلالٌ.
 3ـ جدهحن اإلاىاَىحن الجؼاثغٍحن مً ؤلاعالم الاؾخعماعي وخغبه الىـؿُت وؤلاًضًىلىحُت.
 4ـ مىاحلت بعالم العضو والغص علُه وصخٌ صعاًاجه.
ّ
بن اإلاباصت التي اؾدىض علحها ؤلاعالم الجؼاثغي ببان الثىعة الخدغٍغٍت ،خضصتها حبهت الخدغٍغ الىَني،
ّ
واعضتها اخض اإلاغجىؼاث التي ًجب اإلاداؿٓت علحها واؾخسضاملا لبلىغ ؤَضاؿلا التي خضصتها .ومً َىا ،وعلى
الغػم مً جىايع ؤلامياهُاث واللضعاث ،بال ؤن ؤلاعالم ،بعمىمه،في ؤزىاء الثىعة خضص ؤَضاؿه التي ؾُعمل مً
احل جدلُللا ،وهي(:)15
.1
.2
.3
.4
.5

العمل على بًجاص خالت مً الخىاػن بحن مخُلباث الغؤي العام الىَني والضولي بعغى اللًُت
الجؼاثغٍت بمسخلف الىؾاثل وألاؾالُب كهض بكىاع الغؤي العام الضولي بمهضاكُتها وؤخلُتها.
يغوعة الخـاّ على اإلاباصت ألاؾاؾُت للثىعة الجؼاثغٍت وجإنُللا في هـىؽ ؤبىاء الكعب
الجؼاثغي.
جـىُض اإلاعلىماث وألازباع التي واهذ جغوج للاوؾاثل ؤلاعالم الؼغبُت ،والتي واهذ جىداػ للىحلت
الـغوؿُت.
العمل بدغم على صكت البُاهاث والبالػاث الهاصعة عً كُاصة الثىعة اإلالضمت لىواالث ألاهباء
ألاحىبُت.
ببالغ الغؤي العام العالمي بخطخُاث الكعب وخله في الخدغٍغ كهض جضوٍل اللًُت.
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ًا
وبىاء على ما ؾبم ،ؾاَم ؤلاعالم الجؼاثغي ببان الثىعة الخدغعٍت مؿاَمت ؿعالت في حعغٍف اللًُت
الجؼاثغٍت وهلللا بلى الخاعج .بلى حاهب ملاومت مداوالث ؿغوؿا زىللا في الضازل ،بط واهذ حبهت الخدغٍغ
الىَني بداحت بلى ؤن جخىانل مع الغؤي العام الجؼاثغي وحعغٍـه بما وان ًدضر عبر وكغ ؤزباع العملُاث
ًا
العؿىغٍت التي ًلىم بها حِل حبهت الخدغٍغ الىَني ،ؿًال عً الاهخهاعاث الضبلىماؾُت  .ولم ًخىكف صوع
ؤلاعالم عىض َظا الخض ،وبهما العمل على وكغ مباصت وبًضًىلىحُت الجبهت ،وهظلً الخهضي لئلعالم والضعاًت
الاؾخعماعٍت(.)16
وحعاْم صوع ؤلاعالم في مغخلت ما بعض ماجمغ الهىمام عام  ،)17(1956بط خضص اإلااجمغ جىحلاث ؤلاعالم
الجؼاثغي بالترهحز على الجبهت الضازلُت ،عبر زلم خالت مً الخماؾً والترابِ اللىي بحن حِل حبهت الخدغٍغ
الىَني وؤبىاء الكعب الجؼاثغي؛ والجبهت الخاعحُت مً زالٌ ببالغ الغؤي العام العغبي والعالمي بجغاثم
ًا
ًا
الؿلُاث الـغوؿُت ،والعمل على جضوٍل اللًُت الجؼاثغٍت وعؼٌ ؿغوؿا صبلىماؾُا ،ؿًال عً عبذ ؤنضكاء
ّ
والؾُما مً الضوٌ الكلُلت والهضًلت(.)18
للثىعة والخهىٌ على مؿاعضاث ماصًت ومعىىٍت

وَظٍ صاللت على مياهت ؤلاعالم  ،واهه ؤصاة الًمىً الاؾخؼىاء عجها في اإلاعغهت يض اإلادخل الـغوس ي (.)19
ولم ًخىكف صوع ؤلاعالم عىض َظا الخض ،وبهما وان لغحاٌ ؤلاعالم صوع ؿاعل في اإلاعغهت واإلاؿاَمت اإلاباقغة ؿحها،
ًا
وؾلِ العضًض مجهم قلضاء في مىاحلت آلت البُل الـغوؿُت ،وطلً بًماها مجهم في قغعُت اللًُت التي واهىا
ًضاؿعىن عجها(.)20
ؾاَمذ الصخاؿت اإلاىخىبت ،والتي هي حؼء مً قبىت بعالم الثىعة ،بلىة في صعم اإلاعغهت ألجها واهذ
ًا
ؤهثر جإزحرا وؿاعلُت آهظان .وهدُجت طلً ْلغث مىظ بضاًت الثىعة عضة وكغٍاث صخـُت ،مثل :حغٍضة الىَني زم
حغٍضة اإلالاومت ،الى حاهب عضة وكغٍاث ؤزغي ؾاَمذ في عؿع الغوح اإلاعىىٍت والخعغٍف باللًُت الجؼاثغٍت
ُ
والاهخهاعاث التي واهذ ًدلللا ملاجلى حِل حبهت الخدغٍغ الىَني .وج ّىج َظا الجلض ؤلاعالمي ووخضجه في حغٍضة
اإلاجاَض ،التي عضث الىاَم اإلاغهؼي لجبهت الخدغٍغ الىَني في الضازل والخاعج(.)21
وبىاء علُه ،بن ؤلاعالم في بَاع جىحلاث ومباصت حبهت الخدغٍغ الىَني َى بعالم وَني زىعي ملتزم
ومؿاوٌ .اعجىؼ على مباصت ؤؾاؾُت مثل :الهضق ،اإلاىيىعُت ،الخلُلت والكمىلُت .ؤصي ملام الاجهاٌ
والخىحُه والخيىًٍ والخىُٓم والخجىُض والغكابت والىلض ( .)22وهدُجت َظا الضوع اللام لئلعالم في بصاعة اإلاعغهت
ًا
يض الاخخالٌ الـغوس ي ،هجض ؤن ماجمغ الهىمام ؤهض ؤَمُت اهتهاج ؾُاؾت جلىم على وىاصع مضعبت جضعٍبا
ًا
ؾُاؾُا ومدىىت ،جدغم على اخترام كىاعض العمل ومخُلٓت وكاصعة على الابخياع وؤلابضاع(.)23
ًال
الثا:رجريدة املجاهد:رالتتأسي ومراحل التطوور:ر
ر
ْلغث حغٍضة(اإلاجاَض) هيكغة هاَلت بإؾم حبهت وحِل الخدغٍغ الىَني في قلغ حىان عام  1956بط
نضعث ألوٌ مغة باللؼت الـغوؿُت زم جغحمذ بلى العغبُت .واإلاضة التي ْلغث ؿحها الجغٍضة واهذ مًُغبت
ًا
بعالمُا ،خؿب عؤي الياجب اخمض خمضي .ولىً َظا اإلاُالص وان هدُجت خخمُت لخُىع ْغوؾ الثىعة الجؼاثغٍت،
هما وان جلبُت لخاحاث ملخت جخعلم بًغوعة زلم بعالم زىعي معبر عً مُامذ وؤَضاؾ الثىعة الجؼاثغٍت(.)24
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مغث حغٍضة اإلاجاَض في زالر مغاخل جُىع زالٌ مضة وكاَلا زالٌ ؾىىاث الثىعة الخدغٍغٍت ،وَظٍ
اإلاغاخل اهماػث ول واخضة مجها بسهىنُاث ،وهي:
 .1الحلبت الجزائريت:
وهي اإلاضة التي واهذ جهضع زالللا في مضًىت الجؼاثغ ،ومً ؾماتها ؤجها لم جىً لؿان خاٌ حبهت
الخدغٍغ الىَني الىخُض ،واؾخمغث َظٍ الخلبت مً حىان  1956بلى حاهـي  ،1957بط جم اهدكاؾ ملغَا
الؿغي في حي اللهبت ابان معغهت الجؼاثغ ( .)25وكض نضع العضص ألاوٌ مً الصخُـت في مضًىت الجؼاثغ في
15حىان  ،)26(1956ووان ًخم سخب الجغٍضة في جلً اإلاغخلت بىاؾُت حلاػ (الغوهُى) ،ولم ًخجاوػ عضص اليسخ
للعضص الىاخض الـ (  )2000وسخت .ونضع في جلً اإلاغخلت ؾبعت ؤعضاص ،وجخىاؿغ مجها ألاعضاص الثالزت ألاولى ( ،)3-1
في خحن زهو العضص الغابع ليكغ ملغعاث ماجمغ الهىمام ،بِىما ؿلض العضصان (  ،)6-5في خحن جم جضمحر
العضص الؿابع مع واؿت ألاحلؼة الخانت بها في مسبإ الجغٍضة في حي اللهبت ( ،)27وَظا ٌعني ؤن العضص الؿابع
ًا
مجها لم ًغٍ الىىع مُللا .وواهذ الجغٍضة جهضع باللؼخحن العغبُت والـغوؿُت ،وَكغؾ على جدغٍغَا عيا
مالً(.)28
 .2الحلبت املغربيت:
وهي اإلاضة التي اجسظث ؿحها الجغٍضة مضًىت جُىان اإلاؼغبُت ملغا للا ،وجمخض مً حاهـي بلى اوث ،1957
ًا
واؾخعاصث الجغٍضة وكاَلا بعض جىكف صام زماهُت ؤقلغ ،اط هؼلذ يُـا على حغٍضة (اإلالاومت الجؼاثغٍت)،
ونضعث الجغٍضة بدلت حضًضة عما واهذ علُه مً كبل ،ؤي ؤجها اهخللذ مً مغخلت اليكغة بلى مغخلت الجغٍضة
واإلاُبعت بضٌ حلاػ الغوهُى ،هما ؤجها زغحذ ألوٌ مغة مً الخُاة الؿغٍت بلى العلىُت .وفي َظٍ الخلبت عضث
الجغٍضة هي حغٍضة الثىعة الجؼاثغٍت واللؿان اإلاغهؼي لجبهت الخدغٍغ الىَني الجؼاثغي ( ،)29وحاء َظا اللغاع
يمً بالغ ناصع مً لجىت الخيؿُم والخىـُظ لجبهت الخدغٍغ الىَني ،ونضع في جلً اإلاضة زالر ؤعضاص ؿلِ(.)30
وخُىما اوعلضث الضوعة الثاهُت للمجلـ الىَني للثىعة الجؼاثغٍت في مضًىت اللاَغة زالٌ اإلاضة ما بحن
 27-20اوث  ،1957حغي زالله مىاككت مؿإلت جمىٍل وجىػَع حغٍضة اإلاجاَض ،واجساط كغاع هلل ملغَا مً
اإلاؼغب ألاكص ى بلى جىوـ لخيىن كغٍبت مً كُاصاث الجبهت ( .)31هما جلغع اؾخلاللُت حغٍضحي اإلاجاَض باللؼت
العغبُت و اإلاجاَض باللؼت الـغوؿُت ،بعض ان واهخا جهضعان باإلاًمىن هـؿه بازخالؾ اللؼت ؿلِ(.)32
 .3الحلبت التووسيت:
وهي اإلاضة التي اؾخلغث ؿحها الجغٍضة في مضًىت جىوـ ،وجبضؤ مً قلغ هىؿمبر عام  1957الى جاعٍش
خهىٌ الجؼاثغ على الاؾخلالٌ في  5حىٍلُت  ،1962وهي اإلاضة الاَىٌ مً عمغ الجغٍضة ؤزىاء الثىعة
الخدغٍغٍت.وعلى ما ًبضو ،ؤن عمل الجغٍضة في ملغَا الجضًض ؾاَم في جُىع ؤصائها وجىامي امياهُاتها ،ألهىا هجض
ًا
اجها قلضث حؼُحرا مً خُث الكيل واإلاًمىن.
ومىظ طلً الخاعٍش ،ؤي عام  ،1957كامذ حغٍضة اإلاجاَض بضوع ؿعاٌ وؤؾاس ي في ببالغ الغؤي العام
ًا
العالمي بدلُلت الثىعة الجؼاثغٍت ،ؿًال عً وىجها ؤصاة لخعبئت الغؤي العام الجؼاثغي وجىححهه في الخلاٍ
اإلاعلىماث الخلُلُت كهض جدبع مؿاع الثىعة وؤزباع حِل حبهت الخدغٍغ الىَني في عملُاجه يض كىاث اإلادخل
الـغوس ي وؾغص مغاخل العملُاث.
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ومً زالٌ الاَالع على ؤعضاص حغٍضة اإلاجاَض هجض ؤجها واهذ اإلاغآة التي حعىـ َبُعت الهغاع الضاثغ
في مسخلف ؾاخاث اإلاىاحلت مع اإلادخل الـغوس ي ،بن وان طلً في ؾاخاث اللخاٌ في مسخلف الجبهاث ،ؤو في
ؾاخاث العمل الؿُاس ي والخثلُـي والضبلىماس ي .وَى ألامغ الظي حعللا جدبىؤ مياهت ممحزة في ؤلاعالم الجؼاثغي،
ًؼاص على طلً ؤجها اخخلذ ؤولىٍت في جىزُم جاعٍش الثىعة الجؼاثغٍت مً جاعٍش نضوعَا ختى جدلُم الاؾخلالٌ(.)33
ًال
وااعا:رمكاهت جريدة املجاهد في إلاعالم الجزائري إبان الثووة:ر
ر
واهذ حغٍضة اإلاجاَض مً الىؾاثل ؤلاعالمُت التي ؾاَمذ في الخىعُت والخىحُه والخعبئت ،وعؿع الغوح
اإلاعىىٍت وؾاَمذ بكيل ؿعاٌ في جدكُض الجؼاثغٍحن وعاء الثىعة ختى جدلُم الاهخهاع في الخامـ مً حىٍلُت
ًا
 .1962وؾاَمذ بضوع ؿعاٌ في حعغٍف الغؤي العام العغبي والعالمي بدلُلت الثىعة الجؼاثغٍت ،ؿًال عً وىجها
ؤصاة لخعبئت الغؤي العام الضازلي ،وجىححهه في الاَالع على اإلاعلىماث الخلُلُت التي َى بداحت بلحها لخدبع مؿاع
الثىعة والاهخهاعاث التي وان ًدلللا حِل حبهت الخدغٍغ الىَني.
ؤهضث الجغٍضة في اإلالاٌ الاؿخخاحي في عضصَا ألاوٌ الهاصع في قلغ حىان عام  ،1956بإجها حعمل في
بَاع العمل الضعاجي لجبهت الخدغٍغ الىَني .وؤقاع اإلالاٌ الاؿخخاحي بلى ؤن صوعَا ؾُيىن مىمال لضوع حغٍضة
ؤزغي جهضع مً كبل حبهت الخدغٍغ ،وهي (اإلالاومت الجؼاثغٍت) ،بط عللذ جلىٌ ":ؾخيىن (اإلاجاَض)باإلياؿت بلى
حغٍضة (اإلالاومت الجؼاثغٍت) اللؿان الىاَم اإلاإطون له ؤن ًخيلم باؾم حبهت الخدغٍغ هما ؾُيىن اإلاغآة التي
جىعىـ ؿحها ؤعماٌ حِل الخدغٍغ الىَني"( .)34هما عملذ بصاعة الجغٍضة على بُان الؼاًت التي حؿعى بلحها حغٍضة
اإلاجاَض وهي حعغٍف الغؤي العام العغبي ( )35والعالمي بخُىعاث وؤخضار الثىعة الجؼاثغٍت ،باللىٌ ":وبن ألاَمُت
اللهىي التي جىدؿحها الخغب الجاعٍت ،ومضاَا الؿُاس ي ،وألاعماٌ اإلاجُضة التي ًلىم بها اإلاجاَضون وآلاالم
التي لم ٌؿبم للا مثُل في مكاعغ ؤلاوؿاهُت والتي ًغػح الكعب الجؼاثغي جدذ وَإتها مً حغاء الىخكُت
الهاصعة مً الجىىص الاؾخعماعٍحن وٍخلبللا طلً الكعب ألابي بغوح هاصعة مً الخطخُت .ول طلً وان ًدخاج
ًا
بلى الخعغٍف" ( .)36زم ؤعصؾ اإلالاٌ معللا على صوع الصخُـت باللىٌ":ؤحل ،بن ألاعماٌ اإلاجُضة التي ٌسجللا
عحالىا لخٓلغ مً زالٌ ألاواطًب الـغوؿُت الغؾمُت هـؿلا ،وألازباع اإلايكىعة بالجغاثض الاؾخعماعٍت ،هظلً
مً ايُغاب الخيىمت الـغوؿُت"(.)37
خاولذ حغٍضة اإلاجاَض اؾخعغاى بؾتراجُجُت عمللا بكيل مخيامل مً زالٌ ملاللا الاؿخخاحي ألاوٌ،
ؿلض اْلغ اللاثمىن علحها ألاؾباب التي صؿعتهم هدى ازخُاع مؿمى(اإلاجاَض) صون ػحرٍ مً ألاؾماء ،وعللىا بهظا
الخهىم":ولعل البعٌ ؾِؿخؼغبىن والقً مً وكىع الازخُاع على َظا العىىان الظي عبما ؤزاع في طاهغتهم
معنى كض ًدىم خىٌ عهبُت ؾُاؾُت ما ؤو بعٌ الخعهباث الضًيُت ،في خحن ؤهىا هغمي بلى الخدغع مً ؤػالٌ
الاؾخعماع الظي ًداعب بُبُعخه ول كىمُت ،والى بكامت هٓام الضًملغاَُت واإلاؿاواة بحن واؿت الجؼاثغٍحن بضون
جمُحز صًني ؤو عىهغي ...احل ،ان الجىاب ًخعحن في َظا الهضص ،ان لـٓت(حلاص) التي حكخم مجها ولمت(مجاَض)
ًا
اعخبرث صاثما وؤبضا طاث معنى هاكو ومدضوص ،هإجها عمؼ الخعهب والخهجم اإلالي ،والؼغب اإلاؿُحي َى الظي
ًا
اؿغغ علحها اإلاعنى الخلحر ،وطلً جمكُا مع الخلالُض الهلُبُت اإلاعاصًت لئلؾالم والتي وعثها مً اللغون الىؾُى
 ...ؿمعنى الجلاص َظا َى زالنت الىَىُت الؿمداء اإلاخجغصة عً ول حعهب ،وَى ٌصخو في حىضي حِل
حبهت الخدغٍغ الىَني وفي اإلاىايل الؿُاس ي اإلايلف باالجهاالث وفي الغاعي الهؼحر الظي ًؼوص اإلالاومحن
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بمعلىماث عً خغواث العضو وؾىىاجه ...وبازخهاع ؿةن الجلاص َى مجمىعت جلً الجلىص التي ًىلللا الخاعٍش هلال
وحؿحرَا حبهت الخدغٍغ الىَني في َغٍم الغقاص هدى الؼاًت اإلايكىصة الىخُضة ،الا وهي اؾخلالٌ البالص"(.)38
ومً زالٌ ما ؾبم ،هجض ؤن حغٍضة اإلاجاَض ،خضصث مؿاعَا وصوعَا في اإلاكغوع الثىعي الجؼاثغي،
اإلاخمثل في زىعة هىؿمبر  ،1954ختى جدلُم الىهغ الجهاجي ،بإجها ؾخيىن مؿمع الغؤي العام وبهغٍ ونىجه،
باللىٌ ":جدبىؤ َظٍ الصخُـت مياجها لخيىن ؾمع الغؤي العام ونىجه ولتزوص الكعب باألزباع الخلُلُت ،ؿخيىن
نلت الىنل بِىه وبحن عحاٌ اإلالاومت ،وبهظٍ الهـت ؿللض قعغث بالضوع اإلاىىٍ بها  ...وعس ى ؤن جلىم به بلى
ؤن جضعن الؼاًت اإلايكىصة"(.)39
ًال
امسا:رجهو جريدة املجاهد في الكشف عن جرائم الجسش الفروس ي:ر
ر
ًا
هجخذ حغٍضة اإلاجاَض في ويع الغؤي العام الجؼاثغي ،والضولي ؤًًا ،زالٌ ؾىىاث عمللا ببان
الثىعة الخدغٍغٍت ؤمام خلُلت ما وان ًدضر مً ؤعماٌ بحغامُت بكعت جلىم بها ؾلُاث الاخخالٌ الـغوس ي عبر
مماعؾاث ممىهجت ججاٍ الكعب الجؼاثغي بهضؾ الىُل مً عؼٍمخه وبًلاؾ اإلاض الخدغعي الظي اهدكغ بحن
نـىؿه مثل الىاع في اللكُم .ولبُان خلُلت َظا الضوع ؾىلىم بةللاء الًىء على بعٌ ما كامذ به حغٍضة
اإلاجاَض مً وكاٍ صخـي في ؿطر حغاثم ؿغوؿا في الجؼاثغ.
 .1فضح أياأت الاعتلال والتعذًب ججاه الجزائريين:
وْـذ الخيىمت الـغوؿُت ول بمياهُاتها في مىاحلت الثىعة في الجؼاثغ ،ؿعملذ على بنضاع اللىاهحن
()40
الاؾخثىاثُت ،ولم جترصص في حكغَع كاهىن خالت الُىاعت الظي واؿم البرإلاان الـغوس ي علُه في  31ماعؽ . 1955
ًا
ًا
واهُالكا مً الُىم الثالث مً اؿغٍل  1955قلضث الجؼاثغ علضا مً الخعؿف والللغ وجىامي عضص اإلاعخلالث
ًا
والسجىن ؿًال عً الكغوع باإلحغاءاث اللمعُت مً ػحر الغحىع بلى اإلاكغع الـغوس ي(.)41
وبمىحب اللاهىن ؤنبذ بملضوع وػٍغ الضازلُت الـغوس ي والخاهم العام الـغوس ي في الجؼاثغ بنضاع
كغاعاث الاعخلاٌ الـىعٍت مً ػحر الغحىع بلى الؿلُاث اللًاثُت ،وبوكاء مغاهؼ الاعخلاٌ ،وطلً بمىحب
اإلااصة الؿاصؾت مىه .وجم بوكاء ؤوٌ معخلل في جهاًت قلغ هِؿان في مىُلت زيكلت قغق الجؼاثغ ،بط جم حجؼ
ًا
ًا
هدى  160حؼاثغٍا .وواهذ َظٍ ؤلاحغاءاث بًظاها بعىصة علض الاعخلاٌ مً حضًض في الجؼاثغ الظي اهخهى مع جهاًت
خىم الججراٌ بِخان( )42زالٌ الخغب العاإلاُت الثاهُت .والبض مً ؤلاقاعة َىا ،ؤن اإلاعخلالث التي ؤولؤتها ؿغوؿا في
الجؼاثغ مغث بخُىع مُغص ًخجاوب مع جُىعاث الثىعة الجؼاثغٍت ،ؿهي بضؤث على قيل ؤلاكامت الجبرًت في
الؿىىاث ألاولى للثىعة لخخدىٌ في عام  1957بلى معخلالث لئلباصة.
ووان اإلاعخللىن الجؼاثغٍىن ًخعغيىن في اإلاعخلالث الى ول اهىاع الخعظًب واإلاعاملت الالوؿاهُت ،وفي
َظا الاججاٍ هللذ حغٍضة اإلاجاَض في بَاع ؿطخلا طلً قلاصة اخض اإلاعخللحن في ؤخض مغاهؼ الاهخلاء والعبىع
ًا
معخلال في مغهؼ الاهخلاء والعبىع في (بني مؿىؽ) التي ًلىٌ
لللؿم ،وَى اإلاجاَض مدمض عباؽ جغوي الظي وان
ًا
عجها ":بعض ً 22ىما في ػهؼاهاث زىىت خؿحن صاي ،كغع العؿىغٍىن هللىا بلى مغهؼ بني مؿىؽ ،ؿاإلاعاملت بهظا
ًا
اإلاغهؼ كاؾُت حضا خُث ًىام الجؼاثغٍىن على ألاعى في بغوصة كاؾُت وٍخعغيىن للًغب صون اهلُاع مع
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الدؿلُِ مً خحن آلزغ الخعظًب الىخش ي وختى اليؿاء لم ٌؿلمً مً كؿىة اإلاعاملت الالجي وان ًلضع عضصًَ
بـ  15معخللت ،وبعض مضة كًِىاَا في بني مؿىؽ جم هللىا بلى معخلل بىٌ ػؼاٌ"(.)43
ومما ًجضع طهغٍ ؤن مماعؾت الخعظًب في الجؼاثغ مً كبل اللىاث الـغوؿُت ؤزىاء الثىعة الجؼاثغٍت لم
جىً مماعؾت ؿغصًت ،إلن ول الىكاجع جاهض على ؤجها ؾُاؾت ممىهج ٌ وزابخت ،وخُٓذ بضعم وبؾىاص الخيىمت
الـغوؿُت بكيل مباقغ ال ًلبل الكً .وَكحر الضهخىع ػبحر عقُض بلى َظٍ اإلاؿإلت بيل ويىح ،خُىما ٌعلم على
صوع عحاالث الخيىمت الـغوؿُت في َمـ الخلاثم وبزـائها خُىما ًخعلم ألامغ بمىيىع الخعظًب في الجؼاثغ
زالٌ ؾىىاث الثىعة( .)44وَظا الخاٌ ،صؿع اولُـي لىوىع ػغاهمحزون بلى َغح الدؿائٌ الخاليَ ":ل وان الخعظًب
في الجؼاثغ ...اؾخثىاء مدضوصا زالٌ خغوب الاؾخلالٌ الىَىُت؟" ( .)45وكض ؤحابذ على حؿائللا بالىـيّ ،
واعضجه
َى اللاعضة التي اؾدىضث علحها الؿُاؾت اللمعُت الـغوؿُت في الجؼاثغ ،ولِـ اؾخثىاء (.)46
ًا
جـجن وَىع حىىص الاخخالٌ الـغوس ي ؤؾالُب وَغكا حضًضة في مماعؾت الخعظًب في الجؼاثغ ،وٍخجلى
طلً في اعتراؾ اخضَم بسهىم حعضص وجىىع ؤؾالُب الخعظًب اإلاؿخسضم يض الجؼاثغٍحن ،خحن كاٌ":
ؤنبدىا هسخاع بحن َظٍ الُغٍلت وألازغي خؿب الخالت اإلاعغويت علُىا ؤي خؿب الصخو اإلاعغى
ًا
للخعظًب"( ،)47وًٍُف مخباَُا هُف ؤجهم ًدباصلىن آلاعاء واإلاالخٓاث خىٌ ألاؾالُب ألاهجع في الخعظًب
الؾخعماللا في حعظًب الجؼاثغٍحن مً احل بحباعَم على الاعتراؾ وجلضًم اإلاعلىماث اإلاُلىبت ،بلىله ":هدباصٌ
ججاعب الخعظًب وهبحن لآلزغًٍ الُغق ألاهثر هجاعت وؿعالُت" ( ،)48وًٍُف كاثال ":ؤنبذ بعٌ الجالصًً
ًبضعىن وٍخـىىىن في مجاٌ الخعظًب والاؾدىُاق ،هما اؾخعمل البعٌ َغق وؤؾالُب العهىع الىؾُى
البؼًُت"( .)49ومً زالٌ َظا الاعتراؾ ،هىدكف هُف ؤنبذ الكعب الجؼاثغي مُضان ججاعب إلاسخلف وؾاثل
ًا
وَغق الخعظًب التي جـجن الجالص الـغوس ي في اؾخسضاملا ؾعُا وعاء الخهىٌ على اإلاعلىماث التي كض حؿاعض
الؿلُاث الـغوؿُت في اللًاء على الثىعة الجؼاثغٍت .وكض عللذ حغٍضة اإلاجاَض ،لؿان خاٌ حبهت الخدغٍغ
الىَني،على عملُاث الخعظًب ،وَىٌ اإلاعاهاة التي عاقلا الكعب الجؼاثغي ،باللىٌ":ال ًهضق العلل اهه في
اللغن العكغًٍ ًىحض بوؿان ًخىحه بلى ؤزُه ؤلاوؿان ؿُىزم ًضًه وعحلُه وَؿمغَما باإلاؿامحر بلى ؤلىاح زابخت
وال ًخهىع العلل البكغي كلع ألاْاؿغ وألاؾىان بالىاللُب"(.)50
وؤقاعث حغٍضة اإلاجاَض بلى بعٌ ألاؾالُب التي واهذ حؿخسضم بكيل واؾع في َغق الخعظًب،
وعبُه
ومجها َغٍلت الخعظًب بـ(زغَىم اإلااء) ،وهي حعخمض على بصزاٌ زغَىم مُاَي عبر الـم اإلاؿخجىب
بمهضع للمُاٍ ،وبعضَا جخضؿم اإلاُاٍ ختى جمخلئ بًُ اإلاعخلل باإلاُاٍ .وال ًخىكف ألامغ عىض َظا الخض ،وبهما ًخم
بعض طلً الضوؽ على بُىه بلىة مً احل بزغاج َظٍ اإلاُاٍ مً صازل حؿمه .وَظا الؿلىن ؤلاحغامي ًضٌ
ًا
صالله واضخت على حجم الًؼِ الىـس ي الظي ًخعغى بلُه اإلاعخلل ،وهم وان بًماهه كىٍا بلًِخه خُىما
وان ًخدمل طلً مً ػحر ؤن ًلضم ؤًت معلىماث كض جًغ بيكاَاث الثىعة الجؼاثغٍت .ووزم اخض اإلاعخللحن ،وَى
َجري عالق ( ،)51ممً عظبىابهظٍ الُغٍلت البكعت ،خحن هخب ًلىٌ ":بعض ؤن جم عبُي في لىخت زكبُت
مؿخىٍت ،ؤزظووي بلى الخىـُت وبعض بصزاٌ ؤهبىب مُاَي في ؿمي مىنىٌ بها جم حؼُُت عُني وؿخذ ؿمي
بىاؾُت كُعت مً الخكب مً احل مىع ؤي ملاومت مني إلاىع صزىٌ اإلااء ،وخحن ؤنبدذ حاَؼا لبضء
الخعظًب ؿخدىا الخىـُت وازظ اإلااء ًخضؿم ،وبعض ؿترة ازظ اإلااء ًسغج مً مساعج حؿضي :ألاهف ،الـم ،الضبغ.
ًا
وقعغث على ؤزغَا هإهني اػغق ،وصزلذ في ػُبىبت وَى اإلاىث بظاجه" ( .)52وكضمذ حغٍضة اإلاجاَض ونـا ملاعب
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إلاا ؤقاع بلُه مً كبل َجري عالق ،بلىللا ":ؤما الُغٍلت الثاهُت التي ًخم ؿحها الخعظًب باإلااء جيىن بةصزاٌ ؤهبىب
ًا
مً الـم مخهل بدىـُت وعىضما ًبلؽ البًُ مً الاهخـار ؤكهاٍ ً ...لـؼ اخض الجالصًً وٍلع مؿخىٍا على
عحلُه ؿىق بًُ اإلاعظب ،ؿُخُاًغ اإلااء مً الـم ومً بلُت اإلاساعج"(.)53
ًا
ولم ًىً الخعظًب باإلااء ملخهغا على َغٍلت الخغَىم ،وبهما وان َىان اؾخسضام ؤزغ َى َغٍلت
حؼُِـ عؤؽ اإلاعخلل في خىى ماجي ًدىي مُاٍ كظعة ( .)54وطلً مً احل بحباعٍ على اؾخيكاق اإلااء بلهض
احباعٍ على الاعتراؾ وجلضًم اإلاعلىماث ،وَظٍ الُغٍلت زُغة هي ألازغي على خُاة اإلاعخلل ،بلى حاهب الخإزحر
الىـس ي الـُٓع التي جدؿبب بها .ؿـي عؾالت بعث بها اخض اإلاجىضًً الـغوؿُحن بلى عاثلخه ًاهض اؾخعماٌ َظٍ
الُغٍلت مً حاهب الجِل الـغوس ي ،وَى ًلىٌ ":في مؿاء ًىم الثالث مً واهىن ؤوٌ
 ،1956اؾخضعُذ
مجمىعت مً اإلاجىضًً الـغوؿُحن ،مً يمجهم ؤها ،مً َغؾ الجىضعمت لخًىع عملُت حعظًب ازىحن مً
اإلاعخللحن الجؼاثغٍحن ،بعض بللاء اللبٌ علحهما في مؿاء الُىم الؿابم ،وواهذ ؤولى وؾاثل الخعظًب التي جم
اؾخسضاملا مً احل اؾدىُاكلما َى ججغٍضَما مً مالبؿلما وعبِ ؤًضحهم وؤعحللم ،وزم حؼُِـ عؤؾحهما في
نلغٍج مً اإلاُاٍ اللظعة إلاضة َىٍلت" ( .)55ووان َظا الىنف البكع  ،كغٍب إلاا كضمخه حغٍضة اإلاجاَض ،التي
ًا
هخبذ جلىٌ ":وجيىن هظلً بىاؾُت اإلاؼُـ خُث ًجلـ اإلاعظب حازُا وَىا جىيع جدذ عهبدُه عها وٍىف
طعاعاٍ جدذ العها زم جىزم عهبخاٍ وَىا ًضزل اإلاعظب في اإلاؼُـ وجىيع َغؾ العها على خاؿتي اإلاؼُـ
ؿُهحر اإلاعظب معللا مً عهبدُه على العها وهي واإلادىع ًخإعجر جدخه الصخو ،ؿُؼمـ عؤؾه في ؾاثل كظع
ولما ؤهىغ"(.)56
وؤقاعث حغٍضة اإلاجاَض بلى َغق ؤزغي مً الخعظًب ،باللىًٌ ":جلـ اإلاعظب على هغس ي ًىزم
بٓلغٍ الجالصون وَى عاعي الهضع زم ًىـش الجىضي الظي ٌؿدىُله على عُيُه صزان الخبؽ زم ًُـئ لـاؿخه
اإلاكخعلت على نضعٍ ،هما ًىزم اإلاعظب ممضوصا على َاولت عملُت الخعظًب وَى عاعي الهضع زم ًبلل بالبجزًً
وحكعل ؿُه الىاع ،هما جلُض ًض اإلاعظب مً الخلف وجدغق ؤْـاعٍ وؤَغاؾ ؤنابعه بالىبرًذ وٍثحر طلً ألالم
ٌعجؼ عىه الىنف .هظلً حكض الغحالن عاعٍخحن وجىيع جدتها قمعت مىكضة مما جسلف عضة زلىبا في ؤعحل
الىثحر مً اإلاعظبحن"(.)57
هما ؤبغػث حغٍضة اإلاجاَض ،ان عملُاث الخعظًب التي واهذ ججغي في الجؼاثغ زالٌ ؾىىاث الثىعة
الخدغٍغٍت جخم مً كبل اإلااؾؿاث ألامىُت والعؿىغٍت بال اؾخثىاء ،وطهغث حلاػ (الخضزل مً احل الخماًت)،
ًا
وَى ماؾؿت ؤمىُت جدبع وػاعة الضازلُت الـغوؿُت،بط كضمذ ونـا إلاا وان ًدضر في ملغاتها مً عملُاث
حعظًب وخكُت ،خُث هخبذ جلىٌ ":ؤجها مىٓمت عؿىغٍت ؿغوؿُت جُبم في ملغاتها عملُاث الخعظًب التي
بلؼذ صعحت مً الىخكُت ،وٍغجىب الًباٍ َىان بىثرة ؤعماٌ اللخل بضون مداهمت ،بل في بعٌ ألاخُان
ًجبرون على خًىع مكاَض عملُت اللخل مً كبل اإلاعخللحن ،وكض هغعث َظٍ اإلاىٓمت ؤعماللا في عضة حلاث
مً الىًَ" ( .)58وعً الُاث الاعخلاٌ وعملُاث الخعظًب هخبذ حغٍضة اإلاجاَض جلىٌ ":بعض بللاء اللبٌ على
الجؼاثغٍحن الظًً ٌكدبه ؿحهم بىحىص عالكت وصوع بسالًا حبهت الخدغٍغ الىَنيً ،خم هلللم بلى ملغاث الكغَت،
وكبل بضاًت الاؾدىُاق والاؾخجىاب ًخم عغى ؤمام اإلاعخلل عملُاث حعظًب آلزغًٍ ختى اإلاىث إلعَابه
وجسىٍـه ختى ًيىن ؾلل اإلاىاٌ وؤزظ ما ًغاص مً معلىماث"(.)59
ًا
هما وكغث الجغٍضة جدلُلا عً اإلاعخلالث اإلاىدكغة في مسخلف مىاَم الجؼاثغ ،وكض بُيذ َبُعت
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اإلاماعؾاث الىخكُت التي واهذ جماعؽ ؿحها يض اإلاعخللحن الجؼاثغٍحن .وكض بقاعاث بلى معخلل الجغؾ الظي ٌعض
ًا
حجما في ؤزىاء الثىعة الخدغٍغٍت،والظي ّ
عض ُجه خللت مً خللاث الايُلاص التي ماعؾلا
مً ؤهبر اإلاعخلالث
الاؾخعماع الـغوس ي َىاٌ ؾىىاث وحىصٍ ؿىق ؤعى الجؼاثغ(.)60
ولم جلخهغ حؼُُت حغٍضة اإلاجاَض في بَاع ؿطخلا حغاثم الخعظًب التي وان ًخعغى للا الجؼاثغٍىن،
ًا
ًا
وبهما جابعذ ما وان ًخعغى له اإلالاحغون الجؼاثغٍىن في ؿغوؿا مً خاالث حعظًب خُىما وكغث جدلُلا وامال
خىٌ طلً اإلاىيىع خمل عىىان (:خلاثم مـهلت عً حعظًب الجؼاثغٍحن بـغوؿا ) في مُلع عام  ،1959بط
ؾلُذ الًىء مً زالله بلى ما ًخعغى بلُه اإلالاحغون مً عملُاث حعظًب وخش ي مً كبل الؿلُاث ألامىُت
الـغوؿُت .ومً حملت ما اقاعث الُه جلً الغؾالت التي بعثها اإلادامي حان ؿغحِـ(  )Jacques Vergesمدامي
اخض اإلاعخللحن الى الىػٍغ اإلاىخضب لضي عثاؾت الخيىمتماعلى ) (Marloللخبلُؽ عً خالخحن مىعؾذ علحهما
عملُاث الخعظًب مً ؿبل الكغَت الـغوؿُت بمىُلت ؤعحىهتي ) ،(Argentéوَما ؾُض ؤعػقي خؿحن الظي ؤللي
علُه اللبٌ ًىم 4جمىػ1958في ملغ عمله في مهاوع بىجحز )(Potasseخُث مىث زالزحن ؾاعت في مغهؼ
ًا
الكغَت ،وحعغى للخعظًب بجزع زُابه والًغب على حمُع ؤحؼاء حؿمه وويع جدذ هاؿىعة اإلااء الباعص لُال
والخعظًب بالىلغباء ؤعبع مغاث مما ؤصزله في ػُبىبت هلل على ؤزغَا بلى اإلاؿدكـى بط بلي في العىاًت اإلاغهؼة إلاضة
ًا
قلغ وؤحغٍذ له عملُت حغاخُت بؿبب جلىر الُداٌ هما ؤن حؿمه ًدمل حغخا مً ؤزغ الخعظًب ًبلؽ َىله
عكغة ؾيخمتر .هما اقاعث الى خالت ممازلت ؤزغي ،خُىما حعغى مدمض هغامت لالعخلاٌ في ًىم  2اوث الؿاعت
الخامؿت في ياخُت ؤعحىهتي ومىث بملغ الكغَت  26ؾاعت حعغى للخعظًب بالىلغباء والًغب وزغج ًدمل
زالزت حغوح ؤزغث على ؤَغاؿه الؿـلى وحلاػٍ الخىاؾلي وكض ؤهض َظٍ الجغوح الُبِب اإلاعني مً الىُابت
ُ
اؿله َبِب مً ولُت الُب بجامعت باعَـ(.)61
العامت للمدىمت العؿىغٍت ع
وفي ؾُاق اَخماملا في ؿطر عملُاث الخعظًب التي جلىم بها اللىاث الـغوؿُت في الجؼاثغ ،جابعذ
حغٍضة اإلاجاَض الجلىص التي ًلىم بها اإلاثلـىن الـغوؿُىن في مىاحلت آلت البُل الـغوؿُت اإلاؿلُت على
الكعب الجؼاثغي ،ومؿاهضة الكعب الجؼاثغي في مدىخه .وابغػث وكىؾ العضًض مً اإلاثلـحن الـغوؿُحن
اإلاىضصًً بؿُاؾت صولتهم في الجؼاثغ ،والجغاثم التي جلىم بها اللىاث الـغوؿُت في الجؼاثغ .ومً حملت اإلاىاكف
التي جدؿب للمثلف الـغوس ي ،اعالن عضص مً اإلادامحن الـغوؿُحن معاعيتهم إلاا وان ًدضر في الجؼاثغ مً
ججاوػاث واهتهاواث لخلىق ؤلاوؿان بؿبب اإلاسالـاث التي جلىم بها اللىاث الـغوؿُت ،ولم ًترصص َاالء
اإلادامىن مً ؤلاعالن عً مىكـلم وعضم ؾيىتهم عً جلً الخجاوػاث واللمع الظي ٌعِكه ؾيان الجؼاثغ.بط عبر
ًا
 49مدامُا ؿغوؿُا في بُان مكترن عً عؿًلم إلاا ًدضر في الجؼاثغ .ووكغث حغٍضة اإلاجاَض هو البُان ،ومً
بحن ما حاء ؿُه ":للض مط ى الىكذ الظي وان عثِـ الخيىمت ًهغح بإن خىاصر الخعظًب ما هي بال خىاصر
اؾخثىاثُت حعض على ألانابع ،والخلُلت آن الخعظًب باث ْاَغة مىحىصة وخلُلت ال مـغ مً بهياعَا ؿهي جغاوص
ًا
ًا
الجؼاثغٍحن ًىمُا" ( .)62وعضث الجغٍضة َظا البُان زُىة باججاٍ ؿطر الىخكُت الـغوؿُت ،واعتراؿا مباقغا إلاا
ًدضر مً ججاوػاث بدم الكعب الجؼاثغي(.)63
 .2الكشف عن جرائم الاغتصاب ضد املر ة الجزائريت:ر
ومً الجغاثم التي اعخاصث على اللُام بها اللىاث الـغوؿُت ببان ؾىىاث الثىعة الجؼاثغٍت حغاثم
ًا
الاػخهاب ،اط اجسظث مجها ؤؾلىبا إلطالٌ وبَاهت الجؼاثغٍِىمً احل جغهُعلمبما ًمىجها في بزماص الثىعة
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()64

اإلاؿلخت .واقاعث العضًض مً الجلاث الـغوؿُت الى خضور طلً ،بطؤهض اللـ حان مُالع ( ، )Jean Muller
خلُلت ما وان ًجغي مً حغاثم اػخهاب ،خحن هخب ًلىٌ" :الاػخهاب ًخدىٌ الى هُـُت مً هُـُاث اخالٌ
الؿلم"( ،)65بمعنى ان اللىاث الـغوؿُت ؤزظث حؿخسضم الجاهب ألازالقي للًؼِ على الجؼاثغٍحن مً احل
( Fédération
التهضثت وبزماص الثىعة .هما ؤقاع جلغٍغ ملضم مً كبل لجىت اإلاغقضًً البروحؿخاهدُحن
 )Protestante Françaiseبلى حغاثم الاػخهاب التي واهذ ججغي في الجؼاثغ ببان الثىعة الخدغٍغٍت ولىً على
ًا
اؾخدُاء هىعا ما ،بط اقاع باللىٌ ":جدضر ؤؿعاٌ الاػخهاب عبر وامل مىاَم الجؼاثغ مً خحن ر ألزغ" .وواهذ
عملُاث الاػخهاب جخم بهضؾ بحباع ألاب او ألار على الاعتراؾ باهخماثه لجبهت الخدغٍغ هما خضر مع الـخاة
ًا
طَبُت اهؿُم طاث  17عاما ،والتي اػخهبذ ؤمام والضَا وعملا مً احل بحباعَم على الاعتراؾ ،وبعض طلً
()66
اؾ مً اإلاغؤة في خاٌ اعخلاللا بتهمت الاهخماء للجبهت ،وَى ماخضر على ؾبُل اإلاثاٌ
جم كخللا  .ؤو اهتزاع اعتر ٍ
ًا
اإلاجاَضة حمُلت بىباقا البالؽ عمغَا  20عاما ،والتي حعغيذ ألبكع ؤهىاع الخعظًب الجؿضي واإلاعىىي ،ختى
اهخهى ألامغ باػخهابها مً احل بحباعَا على الاعتراؾ(.)67
وواهذ حغٍضة اإلاجاَض كض وزلذ َظا الؿلىن اإلاكحن مً حاهب الؿلُاث الاؾخعماعٍت الـغوؿُت
بكيل اهثر بكاعت ،خُىما اقاعث بلى خاصزت وكعذ في اخضي اللغي الىاكعت على ملغبت مً مضًىت ػمىعة ،في
ًا
الكغق الجؼاثغي،هي الخاصزت التي ؤهضث الى ؤن عملُاث الاػخهاب واهذ ؤمغا ممىهجا وؤصاة للًؼِ على
الجؼاثغٍحن مً احل الىكىؾ مع الـغوؿُحن يض الثىعة .والخاصزت جخلخو في عؿٌ ألاَالي الاهًمام الى
نـىؾ اللىاث الـغوؿُت(كىاث الخغهت) (  ،)68وخُجهاكام اخض يباٍ مىخب الكاون ألاَلُت(  )SASباؾخسضام
عملُاث الاػخهاب وىعكت يؼِ على الغحاٌ الحباعَم على الاهًمام لـغق الخغهت مً احل مىع هجماث
حِل الخدغٍغ الىَني في اإلاىُلت .وخُىما عؿٌ الغحاٌ طلً الامغ ،خانغث اللىاث الـغوؿُت اللغٍت وحمعىا
الغحاٌ ،مً مسخلف ألاعماع ،مىبلي ألاًضي ،وعلى مؿاؿت كهحرة مجهم جم ججمُع وؿاء اللغٍت اللىاحي جتراوح
ًا
ًا
ؤعماعًَ مابحن  50 – 12عاما .وؤنضع الًابِ الـغوس ي اإلاؿاوٌ ؤوامغٍ للجىىص باالعخضاء حيؿُا على اليؿاء
وؾِ خاالث الاخخجاج والسخِ مً الغحاٌ الظًً لم ًىً عىضَم ال خىٌ ؤو كىة .ووان الًابِ ًسحر الغحاٌ
بحن اإلاىاؿلت على الاهًمام بلى ؿغكت الخغهت ؤو الاؾخمغاع في عملُاث الاػخهاب ،واؾخمغث العملُت مضة زالر
ؤًام( .)69ولم جخىكف عملُاث الاػخهاب بال بعض مىاؿلت عحاٌ اللغٍت الاهًمام الى ؿغق الخغهت مجبرًً ،وطلً
مً احل ججىب جلً اإلاكاَض الـُٓعت التي صوؿذ قغؿلم وهغامتهم(.)70
وفي مىاؾبت ؤزغي ،ؤقاعث حغٍضة اإلاجاَض الى عملُاث حعظًب واػخهاب كامذ بها اللىاث الـغوؿُت
في العضًض مً كغي مىُلت اللباثل الىبرًـي قلغي حكغًٍ ألاوٌ وحكغًٍ الثاوي مً عام  ،1960وطهغجإن عضص
اليؿاء اللىاحي حعغيً لالػخهاب ججاوػ اإلائت امغؤة ،ولم جىخف اللىاث الـغوؿُت باػخهابهً واهما جم اعضام
ًا
العضًض مجهً اًًا ( .)71مما جلضمً ،خطر لىا بن عملُاث الاػخهاب واهذ جغجىب بةٌعاػ وحصجُع مً كبل
اإلاؿاولحن والًباٍ الـغوؿُحن .والضلُل على طلً ؤن الؿلُاث الـغوؿُت لم جخسظ ؤي بحغاء ؿعلي ججاٍ ؤؿغاص
الجِل هدُجت كُاملم بعملُاث الاػخهاب .ولم ًداٌ ؤي حىضي بلى اإلاداهمت هدُجت َظا الـعل اإلاسل بالىغامت
وخلىق ؤلاوؿان .وبهما على العىـ ،وان اللاصة العؿىغٍحن ٌصجعىن على اللُام بمثل جلً آلاعماٌ الكيُعت.
.3

ووجريدة املجاهد في بيان جت ير أياأت اكامت املحتشداث على ألاهالي:
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بن ؾُاؾت ججمُع الؿيان الجؼاثغٍحن في مددكضاث لم جىً بالؿُاؾت الجضًضة التي جدبعلا الؿلُاث
الاؾخعماعٍت الـغوؿُت ببان الثىعة الخدغٍغٍت ،وبهما حغي بجباعلا في الؿىىاث ألاولى مً الاخخالٌ الـغوس ي
للجؼاثغ ،اط جم اؾخسضاملا هإصاة إلاىاحلت خغواث اإلالاومت الكعبُت لالخخالٌ ،هما َى الخاٌ في مىُلت الٓلغة
التي اهُللذ مجها ملاومت بىمعؼة ( )72مابحن  ،1846 -1845خحن كامذ اللُاصة العؿىغٍت الـغوؿُت بةوكاء
مغاهؼ لخجمُع ألاَالي العخباعاث ؤمىُت(.)73
ؿُما ًسو ؾُاؾت اإلاددكضاث زالٌ الثىعة الخدغٍغٍت ( ،)74اقاعث حغٍضة اإلاجاَض الى ؤن ؤوٌ
اؾخسضام للا وان في بضاًت عام  ،1955وواهذ جلً اإلاددكضاث ؿىيىٍت جلىم بها اللىاث الـغوؿُت بعض
عملُاث عؿىغٍت في اإلاىاَم الغٍـُت ،والتي جهاخبها عملُاث جسغٍب وجضمحر( للمضاقغ) واللغي ،ومً بعض ًخم
)75(1956قغعذ الؿلُاث
ججمُع الؿيان في مىاَم كغٍبت مً اإلالغاث العؿىغٍت .ولىً ،مع بضاًت عام
ّ
الاؾخعماعٍت الى ويع زُِ صاثمت إلزالء اإلاىاَم الغٍـُت اإلاعغوؿت بىالئها لجِل الخدغٍغ الىَني والتي عضتها
مىاَم مدغمت( .)76ووان الؿيان ًىػعىن بةخضي الُغٍلخحن(:)77
الطريلت ألاولى  :جيىن عـىٍت وآهُت ومـاحئت للؿيان ،بط ًخم ججمُعلم بؿغعت مً كبل اللىاث
العؿىغٍت الـغوؿُت بهضؾ جُىٍم اإلاىُلت اإلاؿتهضؿت ؤو مً احل جمكُِ هلي للا ،وٍيىن بإمغ مً الؿلُاث
العؿىغٍت العلُا ،لُهبذ الؿيان جدذ عخمت اللىاث العؿىغٍت ( .)78وكض ؤقاعث حغٍضة اإلاجاَض بلى ؤن َظٍ
الُغٍلت جخم باؾخسضام اللىة اإلاـغَت والعىف ،بط جإحي اللىاث الـغوؿُت وجلىم بتهضًم اللغي واإلاضاقغ وٍىلل
ؾياجها بىاؾُت الكاخىاث بلى معؿىغاتها وٍامغون َىان ببىاء ألاوىار مً اللل والُحن وٍـغى علحهم ؤن
()79
جيىن مخالنلت ويُلت وللا مسغج واخضة نؼحر الدجم ختى جخمىً مً مغاكبتها مً بغج الخغاؾت بؿلىلت .
الطريلت الثاهيت :جيىن اإلاددكضاث مسُِ للا ومىٓمت ،بط جلىم اللىاث العؿىغٍت الـغوؿُت بمىذ
الؿيان مللت ػمىُت لترن اإلاضاقغ واللغي لاللخداق بملغاث اإلاددكضاث اإلالغع للم ،وَظٍ عملُاث الخهجحر
واإلاددكضاث اإلالامت الجغجبِ بالًغوعة بعملُاث جمكُِ عؿىغٍت ،واهما جخم بعض بنضاع ؤوامغ مً الؿلُاث
العؿىغٍت( .)80وؤقاعث حغٍضة اإلاجاَض بلى َظٍ الُغٍلت في ججمُع الؿيان بالكيل الاحي":جلىم اللىاث
العؿىغٍت بعملُت عؿىغٍت واؾعت الىُاق في مىاَم معُىت كهض جغخُل الؿيان في اإلاغاهؼ التي جم بىائها كغب
اإلاغاهؼ العؿىغٍت الـغوؿُت بط ًًغب الخهاع اليامل خىٌ اإلاىُلت التي جهبذ جدذ عخمت الُاثغاث واإلاضاؿع
والضباباث زم جخلضم اللىاث البرًت هدى اإلاضاقغ واللغي وحعُي للؿيان مللت ًىم ؤو ًىمحن لاللخداق باإلاؿاهً
اإلالامت بجاهب اإلاغهؼ العؿىغي مع التهضًض بهضم اللغي بعض اهتهاء اإلاللت"(.)81
ًا
ؤما عً ْغوؾ ؤلاكامت في اإلاددكضاث ،ؿلض واهذ مؼعٍت حضا ،ؿالبُىث التي ٌؿىجها ألاَالي مكُضة
مً مىاص بؿُُت وبُغق جللُضًت ال جخىاؿغ ؿحهاؤبؿِ قغوٍ وْغوؾ الاكامت البكغٍت .وهي جمخاػ بالًُم
وجـخلغ بلى ؤماهً بًىاء الخُىاهاث ،اط واهىا حمُعا مجخمعحن في ميان واخض ( .)82وواهذ َىان مددكضاث في
ويع مؼع حضا ،بط ًلُم ؿحها ألاَالي في زُم بالُت ال جلاوم خغ الهُف وبغص الكخاء ،وألاصهى مً طلً ،ؤكام
البعٌ في ؤماهً ال جلُم بالىغامت ؤلاوؿاهُت مثل ؤلاؾُبالث ،بط جدكغ ؿحها العاثالث مً ػحر بي اَخمام
بمخُلباتها الُىمُت .وفي َظا الهضص هللذ حغٍضة اإلاجاَض عً الغاَب الـغوس ي عوَىذ(  )Rohitبعض ػٍاعجه
إلاددكضاث مداؿٓت اوعٍىهـُل (والًت الكلف خالُا) بلى جضَىع ْغوؾ بكامت اإلاددكضًً ،خحن ؤقاع كاثال":
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للض ػعث بعٌ اإلاغاهؼ ال جىحض ؿحها ؤػُُت على ؤلاَالق في زُم بالُت وباللغب مً الكلف جم حمع حؿعت
عاثالث في بخضي ؤلاؾُبالث"(.)83
وكض عاؿم الٓغوؾ اإلاعاقُت الهعبت في اإلاددكضاث ،جغصي ألاوياع الاكخهاصًت للملُمحن ؿحها،
وؤقاعث حغٍضة اإلاجاَض الى جغصي الاوياع الاكخهاصًت في اإلاددكضاث ،وؾمتها باؾم (مددكضاث اإلاىث)،
ًا
وهللذ جهغٍدا لالؾلف الـغوس ي حان بىمىن ( ،)J.Beaumontخحن كاٌ ":في بخضي مغاهؼ بكلُم الجؼاثغ عؤًذ
ًا
زمؿت ؤَـاٌ ًمىجىن حىعا ،وفي مغهؼ ًبعض عً الجؼاثغ بـ  75هم جم جىػَع البُاَا على اإلاددكضًً ؿإولىَا
صون َبسلا بللـت مً قضة الجىع"( .)84وكالذ الجغٍضة ان ما ٌعىـ جضَىع الاوياع صازل اإلاددكضاث ،جـش ي
البُالت واعخماصَم على اإلاؿاعضاث التي جلضم للم مً الجمعُاث الخحرًت ،ووان ههِب الـغص مما ًلضم ًىمُا
 90ػغام .وَظا ٌعني ؤن ما ًدىاوله الـغص في
َى 150ػغام مً اللمذ ،وفي بعٌ ألاخُان جىسـٌ بلى
اإلاددكضاث ًلضع عبع الخض ألاصوى لضًمىمت الخُاة(.)85
ًا
ؤوعىـ جضَىع ألاوياع اإلاعاقُت والاكخهاصًت ؾلبا على الىيع الهحي للمددكضًً,الؾُما بعض
جضَىع ؤوياع ؤلاكامت وجغصي الٓغوؾ الاكخهاصًت واهذ ألاوياع الصخُت مخضَىعة حضا ،وهخبذ حغٍضة
ًا
اإلاجاَض وانـت َظا الىيع الهحي اإلاخضَىع في ؤوؾاٍ ألاَالي في اإلاددكضاث هلالعً جهغٍداث ألاؾلف
ًا
بىمىن ،جلىٌ":عؤًذ ؤَـاال جخمحز عٓاملم جدذ البكغة بىيىح ،ؤجهم ؤَـاٌ ؤجهىتهم الخمى والبرص ؿلم ًجضوا
ًا
كغنا مً(الىُىحن) إلًلاؾ الخمى ،للض عؤًتهم ًغججـىن مً الخمى وَم عاكضون على ألاعى بضون ؤػُُت ،للض
ًا
ػعث هثحرا مً اإلاغاهؼ التي ال ًىحض ػُاء واخض ؿحها ،وبطا وحض في بعٌ ألاخُان ؿلى ػُاء واخض لثالزت عكغ
ًا
ًا
ًا
ؤًًا الى اهدكاع الامغاى الـخاهتّ ،
الؾُما
شخها ًخؼُىن به حمُعا في زُمت واخضة" ( .)86وؤقاعث الجغٍضة
مغى الؿل بحن الاَـاٌ ( .)87وبلى زُىعة اإلاىكف وهبهذ الغؤي العام اإلادلي ،واَللذ هضاءاث الاؾخؼازت لخىبُه
الغؤي العام العغبي والعالمي بلى ما آلذ بلُه ألاوياع الصخُت للمددكضًً في الجؼاثغ,بط ونـذ الجغٍضة
الخالت اإلاؼعٍت للمددكضون في معؿىغ الضوٍغة وبإجهم ملضصون بسُغ اإلاىث،وكض ؤجذ حلىص حغٍضة اإلاجاَض
بغصوص ؿعل اًجابُتبط حاء الىضاء ألاوٌ مً باعَـ مً َغؾ عثِـ هىِؿت ؤلاػازت ،وهي التي واهذ جلضم
اإلاؿاعضاث الاحخماعُت للمددكضون ،مىحه بلى ألامت الـغوؿُت بما ًلي ":ؤن الىلو الـاصح لؤلَباء
واإلاؿاعضًً الاحخماعُحن كض حؿبب في هخاثج ؿاحعت" ( .)88ؤما الىضاء الثاوي ؿلض نضع مً حىُف ؤزىاء اوعلاص
اإلاجلـ العالمي للصخت الخابع للُئت ألامم اإلاخدضة ،بط عؿعذ وؿىص ؾبعت عكغة صولت مكاعهت ؿُه بلى عثاؾت
اإلااجمغ الثدت بسهىم اإلاددكضاث الجؼاثغٍت ،وهبهذ بلى الٓغوؾ اإلاإؾاوٍت التي ؤنبذ علحها اإلاددكضًً
باللىٌ ":ؤهىا مخإزغون مً الُابع اإلاإؾاوي الظي ؤنبذ علُه مئاث آلاالؾ مً الجؼاثغٍحن واػلبهم ؤَـاٌ ووؿاء
وقُىر"( .)89وخضصث جلً الضوٌ مُالبها باآلحي(:)90
ًا
العضوٌ عً ول عملُاث الخجمع ؤنال.العمل بمُثاق َُئت ألامم اإلاخدضة.بػالت اإلاددكضاث او مغاهؼ الخجمُع.ًا
للض وان الؾخمغاع ؾُاؾت ؤلاَماٌ مً حاهب الؿلُاث الاؾخعماعٍت الـغوؿُت ججاٍ اإلاددكضًً ؾببا
في جضَىع الٓغوؾ الصخُت للم .على وؿم إلاا حاء في جلاعٍغ اإلادللحن الظًً ػاعوا َظٍ اإلاددكضاث الظًً
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ًا
الخٓىا اعجـاع معضالث وؿُاث ألاَـاٌ ،بط وان َـل واخض ًمىث ًىمُا في مغاهؼ الىوكغَـ (بغج بىوعامت
خالُا) الىاكع في الجىىب الجؼاثغي ( .)91وؤقاعث حغٍضة اإلاجاَض بلى جغصي الخالت الصخُت لؤلَـاٌ في
اإلاددكضاث ،وهخبذ جلىٌ ":بن ؤَـاٌ مغاهؼ الخجمع جٓلغ على ؤحؿاملم ؤعغاى اإلاغى ولم ًبم ؿحهم بال
اللُيل العٓمي وآزغون ٌعاهىن مً الخمى وَم عاكضون على ألاعى بضون ؿغاف ،وال ػُاء وال صواء مً ؤي هىع
وان"( .)92وَى ما حؿبب في اجهُاع الجاهب اإلاعىىي والىـس ي للمددكضًً.
ولم جلخهغ ؾُاؾت الؿلُاث الاؾخعماعٍت على جضَىع اإلاؿاثل الاحخماعُت والاكخهاصًت والصخُت
ًا
للمددكضًً ،وبهما اجبعذ ؾُاؾت الًؼِ الىـس ي علحهم ؤًًا مً زالٌ بحباعَم على اللُام بإمىع ًىمُت
جًعف مً معىىٍاتهم ونمىصَم وبيعاؾ اعجباَلم وجإًُضَم لجِل حبهت الخدغٍغ الىَني .وهخبذ حغٍضة
ًا
اإلاجاَض بهظا الخهىم جلىًٌ ":جبر اإلاىكىؾ وان وان مغًٍا على خًىع اإلاىاصاة واهىا زالر مغاث في الُىم،
هما ًغػم على ؤصاء الخدُت للعلم الـغوس ي .وفي الكخاء جبلي ؾلُاث اإلاددكض الىاؽ واكـحن وكـت اؾخعضاص
ًا
عؿىغٍت لؿاعاث َىالا ،ختى ٌؼمى على البعٌ مجهم"(.)93
والبض مً الاقاعة َىا ،الى ؤن عضص ؾيان اإلاددكضاث وان في خالت جؼاًض بمغوع الىكذ ،ومع جىامي
واحؿاع العملُاث العؿىغٍت التي ًلىم بها حِل حبهت الخدغٍغ الىَني ،اط حكحر الياجبت الـغوؿُت عاؿاثُال
بغاول (  )Rafaela Branchالى ان عضصَم وان في عام  1959كض بلؽ ملُىن شخو ،واعجـع الى اهثر مً
ملُىوي شخو في جهاًت الثىعة ،وَى ما ًلاعب عبع ؾيان الجؼاثغ ( .)94وبهظا الخهىم واهذ حغٍضة اإلاجاَض كض
ؤقاعث بلى ألاواطًب التي وان ًغوج للا اإلاؿئىلىن الـغوؿُىن بهظا الخهىم ،خُىما طهغث باؾتهؼاء وسخغٍت
جهغٍذ الىػٍغ عوبغث الوىؾذ (  )95( )R.Lacosteالخاهم العام الـغوس ي في الجؼاثغ في  4ماعؽ ،خحن كاٌ":ان
اإلاىُلت اإلادغمت لً حكمل بال بًعت هُلىمتراث ،وان جُبُللا ال ٌؿخلؼم الا هلل زمؿماثت مً ؾيان َظٍ
اإلاىاَم"(.)96

 .4فضح عملياث التفجير الىوويت في الجزائر:ر
ؤكضمذ الؿلُاث الـغوؿُت زالٌ اإلاضة اإلادهىعة مابحن عامي (  )1962-1960على جىـُظ عضص مً
الخـجحراث الىىوٍت في الصخغاء الجؼاثغٍت مىؼحر اجساط ؤلاحغاءاث الاخخُاَُت الالػمت للخُلىلت صون بلخاق
ًا
الًغع بالؿيان واإلامخلياث ،وَى ما مخبع صولُا .بط ؤكضمذ ؿغوؿا على ؿعللا َظا ،على الغػم مً الاهخلاصاث
الضولُت اإلاىحلت للا بهظا الخهىم ،واصعذ بإجها (ججاعب) في مىاَم بعُضة وزالُت مً الؿيان وعىانغ
حىان  1957على مىُلت عكان الىاكعت في
الخُاة( .)97اط وكع ازخُاع الؿلُاث الاؾخعماعٍت الـغوؿُت في
ًا
الصخغاء الجؼاثغٍت ,ليي جيىن مياها إلحغاء جـجحراث اللىبلت الىىوٍت الـغوؿُت .واهُللذ ؤقؼاٌ التهُئت في عام
 ،1958وفي ْغؾ زالر ؾىىاث جم بوكاء مضًىت مخياملت في عكان ًلُجها  6500ؿغوس ي و  3500حؼاثغي ،وَى
مجمىع العماٌ الظًً واهىا ٌعملىن لُل جهاع إلهجاح عملُت بحغاء الخـجحر الىىوي في الخىكُخاث اإلادضصة .وفي
ًا
نباخا وفي مىُلت خمىصًت ( ،)98التي ُ
حع ّض هي هلُت
 13ؿُـغي  1960وعىض الؿاعت الؿابعت وؤعبع صكاثم
جلً العملُت اؾم
الهـغ للخـجحر.والخـجحر وان مً هىع عملُاث الخـجحر الىىوٍت الؿُدُت ،وؤَلم على
اٌيعبىع ألاػعق ( ،)Gerboise Bleuوواهذ كىتها جـىق كىبلتَحروقُما بثالزت ؤيعاؾ بط بلؼذ  70هُلى ػغام ،
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وكض اؾخسضم ؿحها ماصحي الُىعاهُىم والبلىجىهُىم  .ؿلض نضعث الخعلُماث بةحغاء الخـجحر كبل اؾخىماٌ
ؤلاحغاءاث الىكاثُت الالػمت .وهدُجت طلً ،حعغى ؤهثر مً  195عؿىغي ؿغوس ي ممً واهىا مىحىصًً ؤزىاء
الخـجحر إلناباث باألقعت الىىوٍت ،جىفي مجهم  12شخو ،واهدكغ ؤلاقعاع الىىوي في مدُِ مىُلت عكان .ومً
الُبُعي ،ؤن الخؿاثغ البكغٍت لم جلخهغ على الـغوؿُحن وخضَم ،وبهما حعغى ؾيان اإلاىُلت لآلزاع الؿلبُت
التي زلـلا الخـجحر(.)100
ًا
وَعض َظا الخـجحر زغكا مً كبل ؿغوؿا للمُثاق الظي وكعخه ول مً صوٌ :الاجداص الؿىؿُُتي،
ًا
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت وبغٍُاهُا بسهىم مىع الخجاعب الىىوٍت الؿُدُت هٓغا لخُىعتها على البِئت
والبكغ ،بال ؤن ؿغوؿا لم جإزظ طلً اإلاُثاق على مدمل الجض ( ،)101ألجها وقعبها واهىا بعُضًً عً ميان
ًا
الخـجحر ،ؿًال عً طلً وىجها حؿعى لاللخداق بغهب الضوٌ الىىوٍت(.)102
ؤحبرث َظٍ الياعزت الىىوٍت الؿلُاث الـغوؿُت على بنضاع كغاع في ًىم  27صؾمبر ً 1961مىع بحغاء
الخـجحراث الؿُدُت ،وان ججغي الخـجحراث الىىوٍت في اإلاؿخلبل في باًَ ألاعى ،هما جلغع جغن مىُلت
( .)103وخاولذ
الخـجحر في اعكان واؾدبضاللا بعحن ؤهغفي مىُلت الللاع لخيىن مىُلت الخـجحراث الىىوٍت
الؿلُاث الـغوؿُت امخهام عصوص الـعل التي حؿبب بها الخـجحر الخاَئ زالٌ عملُت الجغبىع ألازًغ
بةنضاع كغاع ًىكف الخـجحراث الىىوٍت الجىٍت واؾدبضاللا بخـجحراث في باًَ ألاعى ،وطلً لعضة ؤؾباب مجها:
 ما زلـخه عملُت الجغبىع ألازًغ مً آزاع واعزُت على اإلاؿخىي البكغي ؤو البُئي(حؿغب ؤلاقعاع الىىوي)هدُجت الخُإ في الخـجحر.
 جٓاَغ ؿغوؿا بالىىاًا الخؿىت ؤمام الغؤي العالمي والاجـاكُاث الضولُت ألن الضوٌ الىبري ؤبغمذ اجـاكُتجمىع اللُام بالخجاعب الىىوٍت الجىٍت.
للض للُذ الخـجحراث الىىوٍت معاعيت صولُت قضًضة مً عضة صوٌ مجها :اإلاؼغب ،العغاق ،مهغ،
الُابان ،هىضا ،والاجداص الؿىؿُُتي .وواهذ َىان صوٌ ؤًضث الخيىمت الـغوؿُت في ججاعبها مً بُجها ،بغٍُاهُا و
ًا
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،وؤإلااهُا ،وَىلىضا .وكض ؤنضعث الجمعُت العامت لؤلمم اإلاخدضة كغاعا في  20حكغًٍ
الثاوي  ،1959ؤبضث ؿحها جسىؿلا مً الاججاٍ الجضًض الغامي بلى بحغاء الخجاعب الىىوٍت على الجيـ البكغي
ًا
ؿًال عً الخهغٍداث التي ؤصلتها الخيىمت الـغوؿُت بالبضء في بحغاء ججاعب هىوٍت في الصخغاء .وبالخالي صعذ
ؿغوؿا بلى جىكُف ججاعبها الىىوٍت في الجؼاثغ(. )104
وؤوضخذ حغٍضة اإلاجاَض بإن بكضام ؿغوؿا على جـجحر كىبلتها في ؤعى ػحر ؤعيلا لِـ ؿلِ حعضًا
ناعزا على الجؼاثغ وعلى اإلاؼغب العغبي واللاعة ؤلاؿغٍلُت بيامللا ،ولىىه ججؿُض لخغوج ؿغوؿا عً بحماع
العالم وجدضحها لعىاَف قعىبه وجىنُاث ألامم اإلاخدضة ( .)105مً طلً ؤًًا ؤن طَاب ؿغوؿا مً ألاعاض ي
الجؼاثغٍت لم ٌعللا مً اإلاخابعت ،بدُث ؤجها بلُذ بىاؾُت الىؾاثل الخجؿؿُت مخابعت إلاا ًدهل في مىاَم
ججاعبها ومخلهُت ألزباعَا وللخالت الصخُت للؿيان ختى ؾىىاث الدؿعُيُاث ،وطلً جدذ ػُاء الخعاون
الخلني والعلمي ،بط جم اعؾاٌ ؤَباء وملىضؾحن إلاخابعت اإلالف الىىوي ،ؿىحلىا للعمل في اإلاىاَم الصخغاوٍت
وفي الىالًاث التي وكعذ ؿحها الخجاعب .طلً إلاعغؿت آزاع ؤلاقعاع بعض الخـجحر والخؼحراث البُئُت واإلاىازُت
والصخُت الىاكعت.
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هدُجت ليل ما ؾبم ؿةن الخجاعب الىىوٍت الـغوؿُت بالصخغاء الجؼاثغٍت حعض مً ؤهثر الجغاثم
عضواهُت وطلً ألن الـغوؿُحن سخغوا ؾيان اإلاىاَم الصخغاوٍت ألن ًيىهىا عُىت بكغٍت وعغيتهم لئلباصة
الكاملت والبُُئت ،ؿلض نىـذ ؿغوؿا اإلالـاث الىىوٍت يمً اإلالـاث الؿغٍت التي ال ٌؿخُُع ؾىاء العامت ؤو
اإلاسخهىن ؤلاَالع علحها َظا ما ؤزغ على علمُت ومىيىعُت الضعاؾاث التي حعغيذ بلى َظٍ الخجاعب وهي
يئُلت على العمىم .
الخاجمت:ر
مً زالٌ صعاؾدىا إلاىيىع (حغٍضة اإلاجاَض و صوعَا في ؿطر حغاثم ؿغوؿا ببان الثىعة الخدغٍغٍت -1954
)1962رًمىىىا اؾخسالم الىخاثج آلاجُت:
-

-

-

-

ان بكاعت الاؾخعماع الـغوس ي الًمىً ونـلا كلمُا ملما وان الخعبحر ناصق ،ؿعلى مضاع  132ؾىت
واهذ اإلاماعؾاث الاحغامُت جؼصاص حؼىال ججاٍ قعب بغي اعؼٌ  ،خاوٌ بيل ما امخلً ملاومت مدخل مً
احل خغٍخه واؾخلالله.
قيل الاعالم وؾُلت مً الىؾاثل التي اؾخسضمتها حبهت الخدغٍغ الىَني إلاىاحلت اإلااهىت الضعاثُت
الـغوؿُت التي ؾعذ الى حكىٍه نىعة حبهت وحِل الخدغٍغ الىَني ،واْلاع بهىع مسالـت إلاا واهذ
حؿعى الُه الثىعة .وٍىـي اجها الـغوؿُىن خاولىا الهاق تهم قتى مثل ونف الثىاع بـ (الـالكت  ،كُاع
الُغق وػحرَما مً الهـاث الؿلبُت).
وان ؤلاعالم الجؼاثغي ابان الثىعة ًخسىضق مع الثىاع في ؾاخاث الىغى للضؿاع عً الجؼاثغ وعغوبخه.
بن حغٍضة اإلاجاَض ،وعلى الغػم مً كلت ؤلامياهُاث اإلااصًت ونعىبت ْغوؾ العمل ،جمىىذ مً ؤن
جيىن العحن التي واهذ جغنض ألاخضار في الجؼاثغ في قتى إلاجاالث َُلت ؾىىاث الثىعة الخدغٍغٍت.
هجخذ الجغٍضة في الىكف وؿطر ألاؿعاٌ الكيُعت والجغاثم البكعت التي واهذ جلىم بها اللىاث
الاؾخعماعٍت الـغوؿُت في الجؼاثغ واالعخلاالث العكىاثُت  ،وَغق الخعظًب البكعت ,وحجؼ اإلاىاَىحن في
مددكضاث باجؿت ال جخىؿغ ؿحها ؤصوى قغوٍ الخُاة والعِل ؤلاوؿاوي ,والاعخضاءاث الجيؿُت وحعغٌٍ
الكعب الجؼاثغي إلاساَغ ألاؾلخت الىىوٍت اإلاسخلـت ,وهي حغاثم ًىضي للا حبحن ؤلاوؿاهُت مما خـؼ
الغؤي العام إلاؿاهضة اللًُت الجؼاثغٍُت وجإًُضَا في اإلاداؿل الضولُت.
واهذ حغٍضة اإلاجاَض ؤخض اإلاىاؿظ التي مىىذ الغؤي العام العغبي والعالمي مً الخعغؾ على ما وان
ًجغي في الجؼاثغ مً ججاوػاث واهتهاواث لخلىق الاوؿان ومسالـت اللىاهحن الضولُت ّ
الؾُما كغاعاث
وكىاهحن الامم اإلاخدضة ،وعجلذ مً خهىٌ الجؼاثغ اؾخلالللا .
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مدـىّ كضاف ،حؼاثغ الجؼاثغٍحن جاعٍش الجؼاثغ  ،1954-1830جغحمت :مدمض اإلاعغاجي ،الجؼاثغ،2008 ،
م .27
اولُـي لىوىع ػغاهمحزون ،الاؾخعماع ،ؤلاباصة جإمالث في الخغب والضولت الاؾخعماعٍت ،جغحمت :هىعة
بىػٍضة ،الجؼاثغ ،2007 ،م .174-173
ؿغاوؿِـ حاوؿىن ؿُلؿىؾ ؿغوس ي ولض في  7حىٍلُت  1922في مضًىت بىعصو  ،وخاػ على احاػة في
 1943الى اللىاث الـغوؿُت في قماٌ
الاصاب وصبلىم الضعاؾاث العلُا في الـلؿـت ،واهًم في
اؿغٍلُا.وان مضًغا إلاجلت ألاػمىت الخضًثت ) (Les temps modernesوالف مع ػوحخه وىلُذ حاوؿىن هخابا
بعىىان  :الجؼاثغ الخاعحت عً اللاهىن (  (L'algerie hors la loiفي عام  ،1955وكض ؾبم كبل جإؾِؿه
لكبىت الضعم وؤن كضم زضماث بلى حبهت الخدغٍغ الىَني مع بضاًت عام  .1956وان ؤوٌ ؿغوس ي عاعى
ؾُاؾت بالصٍ العضواهُت في الجؼاثغ مما صؿعه بلى جىُٓم قبىت صعم كىٍت في ؿغوؿا وؤوعوبا زضمت لللًُت
الجؼاثغٍت وهي الكبىت التي عغؿذ باؾم خملت الخلاثب ) (Les porteurs de valisesعام  ،1957وهٓغا
لخُىعة َظٍ الكبىت التي وان ًلىصَا على اإلاهالر الـغوؿُت وان عغيت إلاًاًلاث الكغَت ومالخلتها
له زانت عام  1960خُث ؤنضع مع بضاًت َظٍ الؿىت هخابا جدذ عىىان خغبىا  (Notre guerre).هما
كام بخإؾِـ حبهت ؤَلم علحها اؾم حبهت صعم الثىعة الجؼاثغٍت في عام  .1961نضع خىم في خله عكغ
ؾىىاث سجىا هاؿظة ػُابُا وطلً في ؤهخىبغ  ،1960وكض مؿه العـى العام الظي ؤنضعجه الؿلُاث
الـغوؿُت في ؾىت  .1966واؾخمغ في مىاكف اإلاىاًَت للؿُاؾاث الاؾخعماعٍت لبالصٍ جىفي عً عمغ ًىاَؼ
 87ؾىت وصؿً في مضًىت بىعصو مؿلِ عاؾهً .ىٓغ.ar.wikipedia.org/wiki /
ماعي -بُاع اولىا ،ؿغاوؿِـ حاوؿىن الـُلؿىؾ اإلاىايل :مً ملاومت الاخخالٌ الىاػي لـغوؿا الى ملاومت
الاخخالٌ الـغوس ي للجؼاثغ ،جغحمت :مؿعىص خاج مؿعىص ،الجؼاثغ ،2009 ،م .107
للمؼٍض مً اإلاعلىماث خىٌ الخعظًب وحعؿف اإلادخل الـغوس ي اإلاجغم ًىٓغ :عٍم بالٌ و هىعٍت ؾىاإلاُت،
عئٍت هـؿُت للخعظًب الـغوس ي في الجؼاثغ ،مجلت الىانغٍت للضعاؾاث الاحخماعُت والخاعٍسُت ،العضص ،90
صٌؿمبر  ،2012معؿىغ ،م .112-90
اًـا بغَؿخحر ،في الجؼاثغ ًخيلم الؿالح هًاٌ قعب مً احل الخدغٍغ ،جغحمت :عبض هللا هدُل ،الجؼاثغ،
 ،1989م .296
مدمض جلُت ،الثىعة الجؼاثغٍت اإلاهضع الغمؼ واإلاأٌ ،جغحمت :عبض الؿالم عؼٍؼي ،الجؼاثغ ،2010 ،م-337
.338
مدـىّ كضاف ،اإلاهضع الؿابم ،م .28
اولُـيي لىوىع ػغاهمحزون ،اإلاهضع الؿابم ،م .269-268
ولض العغبي بً ملضي في عام  1923بىاخُت عحن ملُلت الخابعت لىالًت ؤم البىاقي  ,صزل اإلاضعؾت الابخضاثُت
الـغوؿُت بمؿلِ عؤؾه ,اهخلل بعضَا الى مضًىت باجىت إلاىانلت الخعلُم الابخضاجي جابع صعاؾخه وكبل في
ؿؿم الاعضاص لاللخداق بمضعؾت كؿىُُىت .في عام  1939بهًم بلى نـىؾ الىكاؿت ؤلاؾالمُت ،في عام
1942بهٓم الى نـىؾ خؼب الكعب الجؼاثغي ,عام  1947وان مً بحن الكباب ألاواثل الظًً الخدلىا
بهـىؾ اإلاىٓمت الخانت ,وفي عام  1949ؤنبذ مؿاوٌ الجىاح العؿىغي بمضًىت ؾُُف وفي هــ
الىكذ هاثبا لغثِـ ؤعوان الخىُٓم الؿغي على مؿخىي الكغق الجؼاثغي ,في عام  1950ؤنبذ مؿاوٌ
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الخىُٓم  ,وعىض جيىًٍ اللجىت الثىعٍت للىخضة والعمل في ماعؽ  1954ؤنبذ مً بحن عىانغَا الباعػًٍ
ًا
ًا
ًا
زم عًىا ؿعاال في حماعت  22الخاعٍسُت .ؤنبذ ؤوٌ كاثض للمىُلت الخامؿت مضًىت وَغان ,عحن عًىا
بلجىت الخيؿُم والخىـُظ للثىعة الجؼاثغٍت ,كاص معغهت الجؼاثغ بضاًت عام  ،1956اعخلل جهاًت قلغ ؿُـغي
عام  1957وكخل جدذ الخعظًب لُلت الثالث على الغابع مً ماعؽ مً هــ العام .للمؼٍض مً اإلاعلىماث
ًىٓغ :بً ؾاًذ عبىص ,الكلُض مدمض العغبي بً ملضي عؾالت زالضة لؤلحُاٌ ,صاع اللضي للُباعت واليكغ
والخىػَع ,الجؼاثغ.2004 ,
احخماع لجىت  :22علض َظا الاحخماع في 25جمىػ  1954بمضًىت الجؼاثغ في مجزٌ الؿُض) الُاؽ صعَل( في
حي نىلىمبي .وجغاؽ الاحخماع مهُـى بً بىلعُض .وواهذ ؤَم الىلاٍ اإلاُغوخت َظا الاحخماع  :قغح
ويعُت اإلاجخمعحن يمً مىٓمت الىخضة والعمل ومىكـلم مً ؤعًاء اللجىت اإلاغهؼٍت ؛ اؾخعغاى جاعٍش
اإلاىٓمت الخانت مً اوكائها الى جاعٍش خللا؛ العمل اإلاىجؼ مً َغؾ اإلاىٓمت الخانت ؛ؤػمت خؼب
خغهت اهخهاع الخغٍاث الضًملغاَُت  .وكض جم اهخساب مدمض بىيُاؾ الظي جىلى بضوعٍ ازخُاع ؤعًاء
اإلاىخب ،وَم ول مً :مهُـى بً بىلعُض ،مدمض العغبي بً ملُضي ،صًضوف مغاص ،عابذ بُُاٍ ً .ىٓغ:
مدمض الُُب العلىي ،حبهت الخدغٍغ وبُان ؤوٌ هىؿمبر ،بدث ميكىع في مجلت :اوٌ هىؿمبر  ،العضص ،53
الجؼاثغ ،1981 ،م .31-24
ابغاَُم لىهِس ي ،الخجغبت الضًملغاَُت في الىًَ العغبي -الجؼاثغ همىطحا  ،1992-1952اَغوخت صهخىعاٍ
ػحر ميكىعة ،ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،حامعت الجؼاثغ ،2004 ،م .337
ًىٓغ :حغٍضة اإلاجاَض العضص  ،9في  20آب .1957
عبض اللاصع ؿياًغ ،وؾاثل الاعالم زالٌ الثىعة الخدغٍغٍت  ،1962-1954بدث ميكىع في :مجلت العهىع
الجضًضة  ،العضص  ،9الجؼاثغ ، 2013 ,م .196
اإلاهضع هـؿه ،م .197-196
ؤخمض خمضي ،الثىعة الجؼاثغٍت وؤلاعالم ،اإلاخدف الىَني للمجاَض  ،ص ون ميان َبع  ،2ٍ ،1995 ،م
.90
للمؼٍض مً الخـانُل عً ؤَمُت ماجمغ الهىمام في حؼحر مؿاع الثىعة الجؼاثغٍت وجىُٓم قاوجها ًىٓغ:
ؤػػُضي مدمض لخؿً ،ماجمغ الهىمام وجُىع زىعة الخدغٍغ الىَىُت الجؼاثغٍت  ،1962- 1956صاع َىمت،
الجؼاثغ ،2009 ،م .178-139
للمؼٍض مً الخـانُل والاَالع على ملغعاث ماجمغ الهىمامً ،ىٓغ :مُثاق الهىمام الىزُلت الؿُاؾُت
ألاولى للثىعة الجؼاثغٍت ،مجلت ؤوٌ هىؿمبر ،العضص  ،51الؿىت  ،1981الجؼاثغ ،م .45-30
مدمض الكغٍف عباؽ ،مً وحي هىؿمبر مضازالث وزُب ،وػاعة اإلاجاَضًً ،الجؼاثغ ،ص.ث  ،م .82
للخـانُل ًىٓغ :مدـىّ كضاف ،خياًاث هاعٍت :قلاصاث خىٌ الثىعة الجؼاثغٍت ،جغحمت :مدمض معغاجي،
وػاعة اإلاجاَضًً ،الجؼاثغ ،2011 ،م .407-398
مدمض الكغٍف عباؽ ،اإلاهضع الؿابم ،م .82
ؤخمض خمضي ،اإلاهضع الؿابم ،م .100
اإلاهضع هـؿه ،م .57
ؤخمض خمضي،اإلاهضع الؿابم ،م .121
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جغحع ؤؾباب بعالن ؾلُاث الاخخالٌ الـغوؿُت عً معغهت مضًىت الجؼاثغ في حاهـي  1957الى كغاع حبهت
الخدغٍغ الىَني في بضاًت عام  1957باإلعالن عً بيغاب عام إلاضة زماهُت اًام في  27حاهـي  1957جؼامىا
مع عغى اللًُت الجؼاثغٍت علي َُئت ألامم اإلاخدضة بهضؾ خهىللا على اإلاؼٍض مً اٌ ثؤًُض الضولي
والكعبي  ،ووان َظا البخدضي الؿُاس ي اإلالغون باحؿاع عكعت وكاٍ خؼب حبهت الخدغٍغ الىَني ،بمثابت
الًغبت اللايُت .وَظا حعل الؿلُاث الاؾخعماعٍت ججىذ الى اؾخضعاء الـغكت اإلآلُت العاقغة بلُاصة
الججراٌ حان ماؾى الظي ولف بـغى الامً في مضًىت الجؼاثغ  .وجم ويع ول كىي ألامً جدذ جهغؿه
وهلل حمُع نالخُاث الكغَت الى عحاٌ الجِل وطلً مً ؤحل اللًاء على الخىُٓم الثىعي في
العانمت الجؼاثغٍت واؾترحاع الىٓام ؿحها وطلً مً زالٌ مداعبت وجضمحر زالًا الجبهت وحِل الخدغٍغ
الىَني .ووان هدُجت ما كام به ماؾى مً اعماٌ واعخلاالث مً هكف العضًض مً الخالًا ومجها وان
مدمض خغبي ،حبهت
اهدكاؾ اإلالغ الؿغي للجغٍضة في مىُلت اللهبت  .للمؼٍض مً اإلاعلىماث ًىٓغ:
الخدغٍغ الىَني ألاؾُىعة والىاكع  ,1962 -1954جغحمت :كُهغ صاػغ ،صاع اليلمت ،بحروث.1983 ،
عبض اللاصع ؿياًغ ،اإلاهضع الؿابم ،م .200
ؤخمض خمضي ،اإلاهضع الؿابم ،م .122 -121
عبض اللاصع ؿياًغ ،اإلاهضع الؿابم ،م .200
وان ًىخب جدذ عىىان الجغٍضة حملت(لؿان خاٌ حبهت الخدغٍغ الىَني الجؼاثغي) ،وَظا للضاللت على
وحىص اهثر مً حغٍضة جمثل حبهت الخدغٍغ ،مثل حغٍضة (اإلالاومت)ً ،ىٓغ :ؤخمض خمضي ،اإلاهضع
الؿابم,م .122
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  ،8في 5 :اوث .1957
ؤخمض خمضي ،اإلاهضع الؿابم ،م .122
عبض اللاصع ؿياًغ ،اإلاهضع الؿابم ،م .200
ؤخمض خمضي ،اإلاهضع الؿابم ،م .125
عبض اللاصع ؿياًغ ،اإلاهضع الؿابم ،م .199
هجخذ حغٍضة اإلاجاَض في جؼوٍض ؤلاعالم العغبي ،مىه العغاقي على ؾبُل اإلاثاٌ ،باإلاعلىماث الظي مىىه مً
حعغٍف الغؤي العام العغبي بخُىعاث ألاخضار التي واهذ حكلضَا الجؼاثغ ،والاهخهاعاث التي وان ًدلللا
اإلاجاَضون في ؾاخاث اإلاىاحلت .للمؼٍض مً اإلاعلىماث ًىٓغ :علي العبُضي ،ؤنضاء الثىعة الجؼاثغٍت في
الصخاؿت العغاكُت  ،1962-1954مجلت عهىع ،العضصًً  ، 9-8ؾبخمبر /صٌؿمبر  ،الجؼاثغ ،2007 ،م
.50-35
حغٍضة اإلاجاَض العضص  ،1في  15حىان .1956
اإلاهضع هـؿه.
اإلاهضع هـؿه.
اإلاهضع هـؿه.
لم ًمغ كاهىن خالت الُىاعت ،مثلما واهذ جخىكع الخيىمت الـغوؿُت بؿلىلت ،بط قلض البرإلاان الـغوس ي
مىاككاث خاصة عىض مىاككخه مً كبل ؤعًاء البرإلاان ،واؾخمغث اإلاىاككاث مضة ً 15ىما ،وبعض بحغاء
الخهىٍذ هاٌ  379نىجا ملابل  241معاعيا ،خُث زىٌ اللاهىن الؿلُاث اإلاضًىت والعؿىغٍت
نالخُاث مُللت جمثلذ في :الىـي وؤلاكامت الجبرًت وجلُُض الخغهت لؤلؿغاص ووؾاثل الىلل وجلُُض
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الصخاؿت واإلاضاَمت بال اطن جـخِل وػحرَا مً ؤلاحغاءاث التي جدض مً خغٍت الجؼاثغٍحن إلاىاحلت الثىعة
الجؼاثغٍتً .ىٓغ :الؼالي ػغبي ،ؿغوؿا والثىعة الجؼاثغٍت  1958-1945الؿُاؾاث واإلاماعؾاث ،صاع ػغهاَت،
الجؼاثغ ،2009 ،م .270-269
عبض اللاصع ؿياًغ ،اإلاهضع الؿابم ،م .202
ًا ًا
َجري ؿلُب بِخان (  )1951-1856ؤخض كاصة الخغب العاإلاُت الاولى ,عحن كاثضا عاما للجِل الـغوس ي عام
ًا
 ،1917مىذ عجبت ماعقاٌ عام  ,1918ؤنبذ عًىا في مجلـ الضؿاع الىَني في عام  ،1933وفي عام
ًا
 1934ؤنبذ وػٍغا للخغبُت ,ؤنبذ ؾـحر ؿغوؿا في اؾباهُا بعض الخغب الاَلُت عام  ،1939قؼل مىهب
ًا
وػٍغ الخغبُت وعثِؿا بالىُابت في وػاعة بىٌ عٍىى  ،بعض ؾلىٍ ؿغوؿا وحكىُل خيىمت اجسظث مً مضًىت
ًا
ًا
ؿِش ي بضال مً باعَـ ملغا لخيىمخهَ ,غب بلى اإلااهُا بعض صزىٌ الخلـاء الى ؿغوؿا عام ,1944عاص بعضَا
الى ؿغوؿا وكضم للمداهمت بتهمت الخُاهت العٓمى وخىم علُه باإلعضام ومً زم اؾدبضٌ الخىم بالسجً
اإلاابض ,للمؼٍض مً الخـانُل ًىٓغ :ؤخمض عُُه هللا  ،اللامىؽ الؿُاس ي  ،صاع الجهًت العغبُت  ،اللاَغة ،
 ،3ٍ ،1986م .245
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  12في  15هىؿمبر .1957
للمؼٍض مً الخـانُل ًىٓغ :ػبحر عقُض ،مىكف ؤخؼاب الِؿاع الـغوؿُت مً اللًُت الجؼاثغٍت ،مجلت
ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت ،العضص  ،9الجؼاثغ ،2013 ,م .147
اولُـي لىوىع ػغاهمحزون ،اإلاهضع الؿابم ،م .203
اإلاهضع هـؿه ،م .203
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 .53حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  58في  17صٌؿمبر .1957
54. Pierre Vidal Naquet, Crimes de l’arméefrançaise, Op.cit., p.34.
55. Pierre Henri Simon, Op.cit., p.76.

.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63

حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  58في  28صٌؿمبر .1959
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  13في  1صٌؿمبر .1957
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  52في 15هىؿمبر.1959
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  10في  5ؾبخمبر .1957
حغٍضة اإلاجاَض،العضص  ،41في  1ماي .1959
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  ،47في 27حىٍلُت .1959
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  10في  5ؾبخمبر .1957
اإلاهضع هـؿه.
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.64

.65
.66
.67
.68
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حان مُالع :عحل صًً مؿُحي مً مىالُض مضًىت مُتز(  )Metzالـغوؿُت عام  ،1931اهسغٍ في الىكاؿت
ًا ًا
ًا
الـغوؿُت لُهبذ عًىا باعػا ؿحها ،حىض في الخغب الجؼاثغٍت عام  1955لِؿلِ كخُال في همحن ههب في
ًا
واصي ؤؾحر(بىمغصاؽ) في  27اهخىبغ عام  .1956وواهذ صخُـت جمىاهُاج هغٍدُان كض وكغث عضصا مً
عؾاثله التي ًىكف مً زالللا عً العضًض مً ألاؿعاٌ ػحر ؤلاوؿاهُت مجها :الخعظًب ،الخجىاٌ في الؼابت،
اإلاؿاولُت الجماعُت ،الاهخلام.
عاؿاثُال بغاول ،الخعظًب ومماعؾاث الجِل الـغوس ي ازىاء زىعة الخدغٍغ الجؼاثغٍت ،جغحمت :اخمض بً
مدمض بىلي ،امضوواٌ ،الجؼاثغ ،2010 ،م .378
بىعالم هجاصي ،الجالصون ،جغحمت :مدمض اإلاعغاجي ،وػاعة اإلاجاَضًً ،الجؼاثغ ،2007 ،م .265
اإلاهضع هـؿه ،م .247
كىاث الخغنة َ :م الجؼاثغٍىن الظًً واهىا مجىضًً في نـىؾ الجِل الـغوس ي ببان الثىعة الجؼاثغٍت التي
اهُللذ في الاوٌ مً حكغًٍ الثاوي ،1954واؾخعملتهم الؿلُاث الاؾخعماعٍت الـغوؿُت مً ؤحل كمع
اإلاجاَضًً الجؼاثغٍحن والخجؿـ علحهم ،و عىض اهُالق الثىعة الخدغٍغٍت واهىا ملؼمحن بةجمام الخضمت
الىَىُت في الجِل الـغوس ي ،والـئت الثاهُت َم مجمىعت مً الجؼاثغٍحن ازخاعوا الاهًمام بلى الجِل
الـغوس ي َىاعُت ،ؤي صون بهغاٍ ووان معٓملم كض قاعن في الخغب العاإلاُت ألاولى ؤو الثاهُت ؤو خغب
اللىض الهِىُت بلى حاهب ؿغوؿا .للمؼٍض ًىٓغ :قبىت اإلاعلىماث الضولُت ( الاهترهِذ) على اإلاىكع:
www. ar.wikipedia.org/wiki/

.69
.70
.71
.72

حغٍضة اإلاجاَض ،العضص( )66في  18اؿغٍل .1960
اإلاهضع هـؿه.
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص( )99في  3حىٍلُت .1961
وهي الثىعة التي ؤعلجها مدمض بً عبض هللا اإلاللب بىمعؼ يض الىحىص الـغوس ي في اإلاضة  1845ختى 1847
في مىاَم امخضث مابحن الٓلغة والىوكغَـ
73. 1. Michel Corna ton, Camps de Regroupement de La Guerre d’Algérie, Edition
L’Harmattan ,paris, 1967 , p.48.

.74

.75

.76

.77
.79

وان َضؿلا اوكاء مىاَم عاػلت ،بهضؾ الخض مً وكاٍ مجاَضي حبهت الخدغٍغ وجلُُض جدغواتهم ومىع
ألاَالي مً جلضًم اإلاؿاعضاث للم .للمؼٍض مً اإلاعلىماث ًىٓغ :لخًغ بى عكعت ،قاَض على اػخُاٌ الثىعة،
الجؼاثغ ، 2000 ,2ٍ،م .22-21
 .1بلؽ عضص اإلاددكضاث في عام  1956خىالي  250مددكض ،زم اػصاص عضصَا ختى بلؽ بعض عام 1958
آلاالؾ ،وجغهؼ اػلبها في الىالًت الثالثتً .ىٓغ :مدمض خغبي ،الثىعة الجؼاثغٍت في ؾىىاث اإلاساى ،مىؿم
لليكغ ،الجؼاثغ ،2008 ،م .163-162
اإلاىاَم اإلادغمت هي اإلاىاَم التي ًمىع ؿحها جدغن الؿيان ملما واهذ َبُعت َظا الخدغن ،ألن اللىاث
الجىٍت واإلاضؿعُت واهذ جلىم بلهـلا في ؤي وكذ ،وول مً ًخدغن في َظٍ اإلاىاَم ًيىن َضؿا إلَالق
الىاع علُهً .ىٓغ :بكحر بالح ،جاعٍش الجؼاثغ اإلاعانغ (  ،)1989-1983ج ،2صاع اإلاعغؿت ،الجؼاثغ ،2006 ،م
.59-58
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص( )99في  3حىٍلُت .1961
78. Pierre Vidal Naquet, op.cit., p.211.
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص ( )99في  3حىٍلُت .1961
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 .81حغٍضة اإلاجاَض ،العضص( )99في  3حىٍلُت .1961

80. Pierre Vidal Naquet,Op.cit, p.211.
82. Pierre Vidal Naquet, Op.cit., p.219.

.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90

حغٍضة اإلاجاَض ،العضص( )57في  15صٌؿمبر .1959
اإلاهضع هـؿه.
اإلاهضع هـؿه.
حغٍضة اإلاجاَض ،العضص( )51في  21ؾبخمبر .1959
اإلاهضع هـؿه.
اإلاهضع هـؿه.
اإلاهضع هـؿه.
اإلاهضع هـؿه.

91. Pierre Vidal Naquet, Raison d’état, Op.cit. , p.219.
 .92حغٍضة اإلاجاَض ،العضص( )57في  15صٌؿمبر .1959
 .93حغٍضة اإلاجاَض ،العضص( )19في  1ماعؽ 1958
 .94عاؿاثُال بغاول،اإلاهضع الؿابم ،م .301
 .95عوبغث الوىؾذ :ؾُاس ي ؿغوس ي ولض في مضًىت صوعصوهيي بإػوعا في  5جمىػ عام  ,1898قؼل مىهب هاثب
في مجلـ صوعصووي مً  1945ختى  1958زم مً  1962ختى  ,1967وؾِىاجىع في هــ الاكلُم مً 1971
 ,1958وَى مً
الى عام  ،1980لىً قلغجه جإحي مً وىهه قؼل مىهب الخاهم العام للجؼاثغ عام
اإلااٍضًً لـىغة الجؼاثغ الـغوؿُت وان اخض اعمضة اللمع الـغوس ي ومً اإلاضاؿعحن عً اؾخسضام ؤؾالُب
الخعظًب مً كبل الجِل والكغَت الـغوؿُت يض الجؼاثغٍحن  .للمؼٍض مً اإلاعلىماث ًىٓغ :قبىت
اإلاعلىماث الضولُت (الاهترهِذ) على اإلاىكع www.ar.wikipedia.org/wik :
 .96حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  22في 15اؿغٍل .1958
 .97عماع حـاٌ وآزغون ،اؾخعماٌ ألاؾلخت اإلادغمت صولُا َُلت العلض الاؾخعماعي الـغوس ي في الجؼاثغ
ألاؾلخت الىىوٍت همىطحا ،اإلاغهؼ الىَني للضعاؾاث والبدث في الخغهت الىَىُت وزىعة ؤوٌ هىؿمبر،1954 ,
الجؼاثغ ،2007 ،م .52
 .98هي واخت نؼحرة جبعض عً بلضًت عوان خىالي  40هم ،وعً مضًىت اصعاع مؿاؿت  150هم.
 .99عماع مىهىعي ،الُاكت الىىوٍت بحن اإلاساَغ والاؾخعماالث الؿلمُت ،بدث ميكىع في هخاب :الخجاعب
الىىوٍت الـغوؿُت في الجؼاثغ ...صعاؾاث وبدىر وقلاصاث ،الجؼاثغ ،2ٍ،2000 ،م .45
 .100عماع مىهىعي ،اإلاهضع الؿابم ،م.46
 .101عغؿذ مىُلت عكان جـجحراث هىوٍت ؾُدُت ؤزغي ،وهي :اٌيعبىع ألابٌُ (  )Gerboise Blancheفي
ألاوٌ مً اؿغٍل 1960؛ واٌيعبىع ألاخمغ ) (Gerboise Rougeفي ًىم  27صٌؿمبر 1960؛ و الجغبىع
ألازًغ (  )GerboiseVerteفي ًىم  25اؿغٍل  ،1961وواهذ جلضع َاكت ول واخض مً َظٍ الخـجحراث
بعكغة هُلى ًًَ .ىٓغ :عبض الياْم العبىصي ،الخجاعب الىىوٍت الـغوؿُت ومساَغ الخلىر ؤلاقعاعي على
الصخت والبِئت في اإلاضي اللغٍب والبعُض ،بدث ميكىع في هخاب :الخجاعب الىىوٍت الـغوؿُت في الجؼاثغ...
صعاؾاث وبدىر وقلاصاث ،م .86
 .102عماع حـاٌ وآزغون ،اإلاهضع الؿابم ،م .128
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 .103عبض الياْم العبىصي ،اإلاهضع الؿابم ،م .86
 .104حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  56في  27هىؿمبر .1959
 .105حغٍضة اإلاجاَض ،العضص  62في  22ؿُـغي .1960
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