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اإلالخص:
ٌٗخبر مىيىٕ الخفجحراث الىىوٍت الفغوؿُت بغكان مً اإلاىايُ٘ الحؿاؾت والخُحرة
ً
في هفـ الىكذ ،وطلً هٓغا إلاا زلفخه مً آزاع واوٗياؾاث ؾلبُت بُئُت وصحُت ٖلى
ً
ً
ؾيان اإلاىُلت زهىنا ،والصحغاء ؤلافغٍلُت ٖمىما ،وجىمً أهمُت هظه الضعاؾت في
هكفها ًٖ حغائم الجِل الفغوس ي في الصحغاء الجؼائغٍت التي اجسظتها فغوؿا
ً
الاؾخٗماعٍت أعيا زهبت لخىفُظ حغٍمتها الىىوٍت البكٗت وجدىٍلها ئلى مؿخىصٕ
للىفاًاث ؤلاقٗاُٖت ال جؼاٌ آزاعها مازلت للُٗان ئلى ًىمىا.
وتهضف هظه الضعاؾت ئلى حؿلُِ الًىء ٖلى وخكُت وهمجُت الجِل الفغوس ي
الظي لم ًلخهغ في ئباصجه للجؼائغٍحن ٖلى اللخل الجماعي بالُغق الخللُضًت اإلاٗهىصة
فدؿب ،بل ونل به ألامغ ئلى خض اؾخٗماٌ الٗلم والخىىىلىحُا في زضمت ألاغغاى
الضهِئت ،وفاق بظلً ما اعجىبخه الىاػٍت مً حغائم ججاه الكٗىب التي ؾُُغث ٖليها.
الكلماث اإلافخاحيت :عكان ،الخفجحراث الىىوٍت ،الصحغاء الجؼائغٍت ،الجِل الفغوس ي.
Summary :
The issue of the French nuclear bombings in Reggan in the Algerian
Sahara is one of the very sensitive and dangerous issues with regard to their
negative ecological and health consequences on the region and its
inhabitants in particular. The importance of this research work lies in
revealing the French army’s crimes in the Algerian Sahara which was
made by the latter as a field to execute its heinous nuclear crime and
transformed the Sahara into a radioactive waste depot which effects are still
visible up today. The study also aims at shedding light on the atrocities and
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barbary of the French army which were not limited at exterminating the
Algerians through the habitual traditional methods but they also used
science and technology to serve despicable purposes, thus surpassing the
crimes committed by the Nazis against the people under their domination.
Keywords:Reggan, Nuclear bombings, Algerian Sahara, French army

مقدمتً :
حٗض الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت التي اهخهجتها ؤلاصاعة الفغوؿُت بالصحغاء
الجؼائغٍت مً أهم الخدضًاث التي واحهتها الشىعة الجؼائغٍت ،زانت بٗض
اهدكاف البتروٌ باإلاىُلت مً َغف الؿلُاث الفغوؿُت وعجؼ هظه ألازحرة
ًٖ بؿِ ؾُُغتها وهفىطها ٖلى الىىاحي الكمالُت،ألامغ الظي أحبرها ٖلى
الخىحه هدى الصحغاء الجؼائغٍت ومنها مىُلت جىاث إلاا لها مً صوع هبحر في
جىامي ألاَمإ الفغوؿُت باإلاىُلت ،زانت وأجها واهذ بىابت للصحغاء وحكيل
كاٖضة زلفُت حىىبُت للشىعة اإلاؿلحت،هظا ٖلى غغاع اخخىائها للٗضًض مً
الثرواث الُبُُٗت،وهى ما ػاص مً أهمُتها والاخخفاّ بها مً لضن
الاؾخٗماعٍت.
ً
وحٗخبر الضعاؾاث اإلاخٗللت بالخفجحراث الىىوٍت بالصحغاء الجؼائغٍت ٖمىما
ً
ومىُلت عكان زهىنا مً اإلاىايُ٘ الهامت والحؿاؾت في هفـ الىكذ،
فبالغغم مً وحىص بٌٗ اإلاداوالث واإلاباصعاث التي كام بها باخشىن حؼائغٍىن
في مىيىٕ الخفجحراث الىىوٍت ،ئال أهىا هسالها لم حؿدىفظ بٗض أو ؾدؿدىفظ
ً
حمُ٘ ما هخب أو كُل ًٖ هظه الخفجحراث ،وبالخالي فهى مىيىٕ ال ًؼاٌ بىغا
وبداحت ماؾت ئلى أبدار حاصة وصعاؾاث مٗملت للىكف ًٖ الجغائم
الفغوؿُت الىخكُت باألعاض ي الجؼائغٍت ،فلُاإلاا واهذ الصحغاء الجؼائغٍت
ً
أعيا زهبت باليؿبت إلصاعة الاخخالٌ الفغوس ي لخىفُظ مسخلف ججاعبها
وحغائمها الىىوٍت الباَىُت والؿُدُت وما ونلذ ئلُه مً ٖلم في هظا
اإلاجاٌ ،فدىلتها بظلً ئلى مؿخىصٕ للىفاًاث ؤلاقٗاُٖت التي ال جؼاٌ ئلى ًىمىا
هظا ٌٗاوي منها الٗضًض مً الجؼائغٍحن.
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وبالغغم مً مغوع  57ؾىت ٖلى اؾخلالٌ الجؼائغ ئال أن جضاُٖاث الؿُاؾت
الاؾخٗماعٍت الفغوؿُت -التي اؾخمغث في الجؼائغ ػهاء  132ؾىت -ال ػالذ جغدي
بٓاللها ٖلى الٗالكاث بحن البلضًً ،خُث أن الجؼائغ صأبذ مىظ اؾخلاللها
ٖلى ئخُاء طهغًالخفجحراث الىىوٍت في الصحغاء الجؼائغٍت بغكاهسالٌ قهغ
فبراًغ مً ول ؾىت ،والتي ّهفظتها فغوؿا الاؾخٗماعٍت ًىم  13فبراًغ .1960
ً
ؾىداوٌ جىاوٌ اإلاىيىٕ وفلا للخُت آلاجُت:
ً
أوال :صواعي ازخُاع مىُلت عكان وملضماث الخفجحر.
ً
زاهُا :الخفجحر الىىوي الؿُخي بغكان.
ً
زالشا :اوٗياؾاث الخفجحر الىىوي ٖلى ؤلاوؿان واإلادُِ.
أوال :دواعي اخخيار اإلاىطقت.
 -1اإلاوقع الجغرافي والفلكي إلاىطقت رقان:
ولمت عكان ولمت بغبغٍت حٗني باللغت الٗغبُت الجمل الىبحر الغاكض ،وفي هظا
اإلايان هلً الجمل الظي واهذ جمخُُه "هحن هُىان" ملىت العجم وؾمي بهظا
الاؾم ،1وهي جل٘ في أكص ى الجىىب الغغبي للجؼائغ ،وهي ئخضي أهبر صوائغ
ً
ً
والًت أصعاع التي جبٗض ٖنها خىالي  145ولمً ،دضها قماال بلضًت ؾالي وحىىبا
ً
ً
صائغة بغج باجي مسخاع ،وقغكا صائغحي أولف وٖحن نالح ،وغغبا والًت جىضوف
وحمهىعٍت مىعٍخاهُا.2
ً
ً
ً
فلىُا جل٘ بحن صائغحي ٖغى°26ئلى°30صعحت قماال وبحن زُي َىٌ °4غغبا
ً
ئلى°1صعحت قغكاٌ ،غلب ٖلى ؾُدها الُاب٘ الصحغاوي بها واخاث ػعاُٖت
جخسللها حباٌ وهًاب كلُلت الاعجفإ ،جلضع مؿاختها خىالي140981ولم ،2أي
ما ٌٗاصٌ  % 76.31مً ئحمالي مؿاخت والًت أصعاع ،وهي بظلً جدخل الغٍاصة
مً خُث اإلاؿاخت.
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وكأث بلضًت عكان في اللغن19م بٗضما واهذ ٖباعة ًٖ كبائل مسخلفت
ألاحىاؽ وحٗخبر هلُت ٖبىع اللىافل الخجاعٍت ،وم٘ مغوع الؼمً جمغهؼ الؿيان
في كهباث ّ
وقُضوا بىاًاث لهم وهي ٖباعة ًٖ وؿُج بيُاوي َىبي جدُِ بها
بؿاجحن الىسُل جخيىن مً11كهغا 3مً بُنها أهؼكلىف وآًذ اإلاؿٗىص،
وجاٖغابذ.
وجخمحز مىُلت عكان – ٖلى غغاع باقي مىاَم الىالًت  -بمىازها الصحغاوي،
فكخاؤها باعصة ونُفها خاع وأمُاعها هاصعة ،4وجهل صعحت خغاعتها في الهُف
ً
أخُاها ئلى  ،°50وحٗغف اإلاىُلت بغٍاخها اللىٍت واإلاسخلفت الاججاهاث 5زانت
في الفترة اإلامخضة مً قهغ فُفغي ئلى قهغ ماي ،أما فُما ًسو جًاعَـ
اإلاىُلت فهي جخمحز باؾخىاء ؾُدها وكلت اعجفاٖها في مٗٓم مىاَلها جخسللها
ٖغوق وهي ٖباعة ًٖ ؾهىٌ حغُيها هشبان عملُت جظعوها الغٍاح اإلاخٗضصة
الاججاهاث ،والٗغق هى ٖباعة ًٖ مغجف٘ عملي واؾ٘ ألاَغاف ًهل اعجفاٖه
ً
أخُاها ئلى500م،6وأهم هظه الٗغوق ٖغق قاف ،وٖغق الُابـ ،وٖغق
7
اًلضي ،والٗغق الىبحر.
 -2خلفياث اخخيار اإلاكان:
أ /الدوافع الظاهرٍتً:
ًغبِ مٗٓم اإلادللىن واإلاسخهىن في مجاٌ الُاكت الىىوٍت أؾباب ازخُاع
عكان همىُلت مالئمت لللُام بأولى الخفجحراث الىىوٍت الفغوؿُت ئلى اإلاحزاث
آلاجُت:
 وىن مىُلت عكان بُٗضة ًٖ وؾائل ؤلاٖالم وٍهٗب الىنىٌ ئليها ،هظاً
فًال ًٖ وىن اإلاىُلت ٖؿىغٍت ومدضصة بسُىٍ خمغاء ،وهى ما جخُلبه
ً
ً
هظه الخجغبت التي ًجب – هٓغا لخُىعتها – أن جخم في ؾغٍت جامت بُٗضا ًٖ
ألايىاء وًٖ أهٓاع الٗالم ،8وهى ما ؾِؿهل ٖلى فغوؿا  -بٗض ٖملُت الخفجحر
– ئكىإ الغأي الٗام الٗالمي بٗضم وحىص أي زُغ للمكغوٕ.9
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 مىك٘ اإلاىُلت الاؾتراجُجي اإلاالئم ومؿاختها الكاؾٗت ،فهي مداَت مًالجىىب والغغب بمؿخٗمغاث فغوؿُت همالي والىُجغ ومىعٍخاهُا ،ومىازها
اإلاٗخضٌ زانت زالٌ ألاقهغ ألاعبٗت مً الؿىت ،واإلاىك٘ واإلاىار ٖاملحن مهمحن
ومؿاٖضًً ٖلى ئهجاح مشل هظه الخجاعب.
 جىاعٍش الخفجحراث اإلاسخلفت التي هفظث في مىُلت عكان جم ازخُاعها بضكتً
فائلت وفلا إلاغاخل الحغر والبظع وهظا حني اإلادانُل الؼعاُٖت باإلاىُلت
إلاٗغفت مضي جأزحر ؤلاقٗاٖاث الىىوٍت فيها ،وهظا ما ًإهض الىُت اإلابِخت
للؿلُاث الاؾخٗماعٍت مً أن هضفها مً وعاء هظه الجغٍمت الىىوٍت هى
ً
مٗغفت مضي جأزحر ؤلاقٗإ الىىوي ٖلى ؤلاوؿان والبِئت مٗا ،ياعبت بظلً
حمُ٘ اللىاهحن وألاٖغاف الضولُت ٖغى الحائِ.
ً
 بٗض اإلاىُلت وؿبُا ًٖ أوعوبا ،وكلت ؾياجها ،واػصهاعها بأهىإ ٖضًضة مًاإلاىخىحاث الؼعاُٖت ،مما ًًمً مٗغفت جأزحر ؤلاقٗاٖاث ٖلى الىباث
ً
وؤلاوؿان مٗاً.10
ب /الدوافع الخفيت :وٍمىىىا جلؿُمها ئلى صواف٘ صازلُت وأزغي زاعحُت
ب 1-دوافع صازلُت:11أعاصث فغوؿا مً وعاء هظه الجغائم الىىوٍت أن
جمدى بها آزاع جلً ؤلازفاكاث الؿُاؾُت والٗؿىغٍت التي مىِذ بها أمام حبهت
وحِل الخدغٍغ الىَىُحن ،ومً أهمها هظهغ ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ ال الحهغ:
 الفكل الظعَ٘ لبرهامج قاٌ الٗؿىغي ،والظي سخغث له ئمياهُاث ماصًتً
وبكغٍت ضخمت(60حجرالا،و700وىلىهُل،و 500.000يابِ) مً أحل
اللًاء ٖلى الشىعة الجؼائغٍت ،ومً زم ئيٗاف الغوح اإلاٗىىٍت واللخالُت
لللىاث الفغوؿُت البرًت والجىٍت والبدغٍت.
 الترصصاث والخمغصاث التي َالذ مسخلف ألاحهؼة الاؾخٗماعٍت الٗؿىغٍتاإلاخىاَئت م٘ غالة اإلاؿخٗمغًٍ والظًً أهضوا أن ؾُاؾت صٌغىٌ جهب ولها في
نالح الجؼائغٍحن وجخٗاعى ولُت م٘ مهالحهم في الجؼائغ.
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 الاهخهاعاث وؤلاهجاػاث الضبلىماؾُت التي خللتها الحيىمت اإلاإكخت الجؼائغٍتفي اإلادافل الضولُت بما فيها هُأة ألامم اإلاخدضة.
ب 2-دوافع خارجيت :ػٍاصة ٖلى الضواف٘ الخفُت الضازلُت ،هىان صواف٘ أزغي
زاعحُت صفٗذ فغوؿا ئلى جىفُظ حغٍمتها الىىوٍت في الصحغاء الجؼائغٍت
بمىُلت عكان
حٗىص البضاًاث ألاولى للُمىح الفغوس ي المخالن الؿالح الىىوي ئلى فترة
الحغب الٗاإلاُت الشاهُت (1945-1939م) ،ففي هظه الفترة حؿاعٖذ مٗٓم
الضوٌ ألاوعوبُت المخالن الؿالح الىىوي ،وزالٌ هظه الحغب جأهضث فغوؿا
أن ٖىانغ اللىة الخللُضًت أنبدذ ٖضًمت الفائضة ،وأن البلاء لألكىي الظي
ًملً أؾلحت مخُىعة فخاهت ،بمٗنى حغُحر مفاهُم اللىة الٗاإلاُت مً حجم
مىاَم الىفىط ئلى امخالن أؾلحت الضماع الكامل ،وعغم ئصعان فغوؿا لهظه
الحلُلت ئال أجها جسلفذ ًٖ الغهب بؿبب وكىٖها جدذ الاخخالٌ ألاإلااوي.
لىً ما ئن ويٗذ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت أوػاعها ،ختى حؿاعٖذ فغوؿا
هدى ئخُاء مكغوٖها وخلمها الىىوي ،هاصفت مً وعاء طلً أن جدظو خظو
ً
الضوٌ اإلاؿخٗملت للُاكت الىىوٍت ٖؿىغٍا وٖلى عأؾها الىالًاث اإلاخدضة
ً
ألامغٍىُت والاجداص الؿىفُاحي ؾابلا وبغٍُاهُا ،ولهظا الغغى أنضعث
خيىمت الججراٌ صٌغىٌ مغؾىم  08أهخىبغ 1945الظي ًىو ٖلى جيلُف هُئت
حضًضة لىي٘ ألاؾـ اللاٖضًت لهظا اإلاكغوٕ الىىوي حؿمى مدافٓت الُاكت
12
الىىوٍت Commissariat à l'Energie At-omique
وبخاعٍش  03فُفغي  1946جم ئوكاء مدافٓت الُاكت الىىوٍت CEA
اإلاسخهت باحغاء البدىر الىىوٍت الفغوؿُت وأؾىضث عئاؾتها للججراٌ الفغوس ي
ً
جلغٍبا ّ
كغعث وػاعة الضفإ الفغوؿُت
فغاوؿِـ بحران ،وبٗض مغوع  18قهغ
ئوكاء مغهؼ في مىُلت عكان الجؼائغٍت بخاهؼعوفذ في  15حىٍلُت ٌٗ 1947نى
باإلٖضاص وؤلاقغاف ٖلى أوٌ كىبلت هىوٍت فغوؿُت.13
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وزالٌ قهغ حىان ٖام  ،1957وبٗض ئحغاء ٖضة ٖملُاث اؾخُالُٖت ،وك٘
ازخُاع الجمهىعٍت الفغوؿُت الخامؿت ٖلى مىُلت عكان ،وهي الؿىت التي
ونلذ ئليها واؾخلغث بها الفغكت الشاهُت للجِل الفغوس ي ،وفي الؿىت اإلاىالُت
ػخفذ هظه الفغكت ئلى مىُلت خمىصًت التي جبٗض ًٖ عكان ب ـ ـ  65ولم ،وواهذ
اإلاهمت التي أوولذ لهظه الفغكت هي جدًحر كاٖضة إلحغاء الخجاعب ،لُلخدم
بٗض طلً بهظه اإلاىُلت أهثر مً  6500فغوس ي مً بُنهم ٖلماء وجلىُحن
ومسخهحن وحىىص وانُدبىا مٗهم  3500حؼائغي هٗماٌ بؿُاء ومٗخللحن.
ً
وهىان مً ًإهض أن الخبراء اليهىص هم الظًً ازخاعوا مىُلت عكان جدضًضا
ً
وئكلُم جىاث بهفت ٖامت لللُام بمشل هظه الخجاعب اهخلاما منهم ٖلى
اإلاىُلت التي َغصوا منها ٖلى ًض الكُش مدمض بً ٖبض الىغٍم اإلاغُلي ،وال أصٌ
ً
ٖلى خلضهم مً هظا الكُش هى وحىص أهثر مً  50بدشا بجامٗت ئؾغائُل ًٖ
ؤلامام اإلاغُلي ،وال ػالذ الضعاؾاث ؤلاؾغائُلُت جخاب٘ وحسجل ول ما ًىخب ًٖ
الخأزحراث الىىوٍت ٖلى بِئت جىاث والجؼائغ بهفت ٖامت.14
جاهيا :جفجير القىبلت الىووٍت السطحيت برقانً.
حغي الخدًحر وؤلاٖضاص لٗملُت الخفجحر في نمذ وجىاَإ صولُحن
وبمكاعهت زبراء حهىصًحن خًغوا لٗملُت الخفجحر التي أَلم ٖليها الحربىٕ
ً
ألاػعق جمُىا باللىن ألاػعق اإلاىحىص في الٗلمحن الفغوس ي وؤلاؾغائُلي.
 -1مقدماث عمليت الخفجير:
أوٌ ما كامذ به الفغكت الفغوؿُت الشاهُت للجِل الفغوس ي بٗض اؾخلغاعها
في مىُلت خمىصًت وئوكائها للمُاع هى الكغوٕ في بىاء كاٖضة الخجاعب،
وولف بٗملُت الحفغ الجؼائغٍحن اإلاٗخللحن ،ولخدفحزهم ٖلى الٗمل أوهمىهم
بأن هظا الٗمل ًضزل في ئَاع مكغوٕ كؿىُُىت الضٌغىلي الظي أٖلً ٖىه
ؾىت،1957وأن عكان ؾخهبذ باعَـ الشاهُت ،وبلغ ٖض ألاهفاق التي جم خفغها
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ً
خىالي14هفلا زههذ لخدلُل الخجاعب ومٗغفت مضي جأزحرها الٓاهغي
والباَني.
بٗض ئجمام خفغ ألاهفاق جم الاهخلاٌ ئلى الخُىة ألازحرة ،وهى حكُِض اإلايان
اإلاسهو لىي٘ اللىبلت ،وهى ٖباعة ًٖ بغج مٗضوي َىٌ أيالٖه خىالي 05
متر ،وٍغجف٘ ًٖ ألاعى بـ ـ  106متر ،هما جم جىهِب أبغاج نغحرة جدمل
وامحراث مخُىعة حؿمذ بدسجُل نىع مسخلف مغاخل الاهفجاع في أبٗاص
مسخلفت ًٖ البرج الحامل لللىبلت.15
وفي الازحر وكبل ئُٖاء ئقاعة اللُام بٗملُت الخفجحر أٖلىذ الؿلُاث
الفغوؿُت مىُلت عكان مىُلت مدغمت ،وكؿمتها ئلى زالزت مىاَم هي:16
اإلاىطقت ألاولى :اإلاىُلت اإلاغهؼٍت بغكان ،مؿاختها  60ألف ولم ،2زًٗذ
للحٓغ الجىي مىظ  15أهخىبغ .1959
اإلاىطقت الثاهيت :وأَلم ٖليها اؾم "اإلاىُلت الؼعكاء" ،وحكمل اإلاىاَم
اإلادُُت بغكان ،خضصث مؿاختها خىالي  50ألف ولم ،2ومى٘ الخدلُم فىكها
ٖلى اعجفإ 3000م ٖلى ألاكل زالٌ الؿذ ؾاٖاث التي ؾخلي الاهفجاع.
اإلاىطقت الثالثت :وؾمُذ بـ ـ "اإلاىُلت الخًغاء" ،وجًم اإلاىُلخحن ألاولى
والشاهُتٖ ،غيها خىالي  200ولم مً الكغق ئلى الغغب ،وٍبلغ َىلها خىالي
ً
 150ولم مً الكماٌ ئلى الجىىب ،وهي أًًا مى٘ الخدلُم فىكها ٖلى اعجفإ
 3000متر ٖلى ألاكل إلاضة  12ؾاٖت بٗض ٖملُت الاهفجاع.
وفي ئَاع وي٘ اللمؿاث ألازحرة لٗملُت الخفجحر ،وخؿب مُُٗاث جاعٍسُت
ً
مخىفغة لضي الجؼائغ أن فغوؿا ويٗذ ٖضصا مً أؾغي حِل الخدغٍغ الىَني
اإلادخجؼًٍ لضحها في مىُلت الخجاعب الؾخسضامهم هفئران ججاعب وللُاؽ
وؿبت الخأزحر ؤلاقٗاعي لضي ؤلاوؿان  ،ولألؾف ال ًؼاٌ مهحر هإالء ألاؾغي
ً
وبٌٗ اإلافلىصًً في خغب الخدغٍغ غامًا ئلى آلان.17
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هما ّ
حٗمضث الؿلُاث الفغوؿُت ٖلى حٗغٌٍ ؾيان مىُلت عكان البالغ
ٖضصهم  45ألف مىاًَ لخُغ ؤلاقٗإ الىىوي ياعبحن بظلً حمُ٘ ألاٖغاف
واللىاهحن الضولُت ٖغى الحائِ ،وٖلى الىلٌُ مً طلً ٖمضث الؿلُاث
الفغوؿُت كبل أؾبىٕ مً ٖملُت الخفجحر ئلى ئحالء ٖائالث أفغاص الجِل
الفغوس ي مً عكان وجغخُلهم ئلى أصعاع ،كهض ئبٗاصهم ًٖ زُغ الخٗغى
لإلقٗاٖاث الىىوٍت.
أما ًٖ ؤلاحغاءاث الىكائُت التي اجسظتها ؾلُاث الجمهىعٍت الفغوؿُت
الخامؿت ججاه حىىصها اإلاخىاحضًً بمؿغح الٗملُت ،فخمشلذ في جىػَ٘
هٓاعاث ؾىصاء واإلاالبـ الىاكُت ،وهى ئحغاء وكائي ازخو به الفغوؿُىن
صون غحرهم مً اإلاىْفحن الجؼائغٍحن اإلاخىاحضًً باللاٖضة الٗؿىغٍت ،والظًً
اهخفذ ؾلُاث الاخخالٌ بخٗلُم كالصاث هخبذ ٖلُه اؾم خامليها ،وَلب
ً
منهم حغُُت أُٖنهم والاهبُاح أعيا ٖىـ اججاه هلُت الهفغ.18
 -2جفجير القىبلت الىووٍتً :
في بضاًت قهغ فُفغي مً الٗام1960وان ول ش يء حاهؼ في مىُلت
خمىصًت بغكان ،ولم ًبم ؾىي جدضًض الُىم مً َغف مهلحت ألاعناص
الجىٍت لخىفُظ فُه هظه الجغٍمت الىىغاء،والظي جم جأحُله أهثر مً مغة
بؿبب عصاءة ألاخىاٌ الجىٍت خؿب اإلاٗلىماث اإلاخىنل ئليها ،ئلى أن حاء
الخبر مً َغف مهلحت ألاعناص ،خُث طهغث في وكغتها الخانت ًىم الجمٗت
12فُفغي1960أن ًىم الغض أي  13فُفغي هى الُىم اإلاىاؾب لٗملُت الخفجحر.
وفي فجغ طلً الُىم ،وبالًبِ كبُل ههف ؾاٖت ًٖ ٖملُت الخفجحر
جىحه الججراٌ الفغوس ي ألحري ئلى ملغ اللُاصة اإلاخلضم بمىُلت خمىصًت والظي
ًبٗض خىالي  15ولم ًٖ الىلُت الهفغ ،إلللاء الىٓغة ألازحرة ومغاحٗت ول
الجىاهب الفىُت والخلىُت لٗملُت الخفجحر ،وؾبلذ ٖملُت الخفجحر ئَالق
زالزت نىاعٍش نفغاءهاقاعة ًٖ بلاء  15صكُلت فلِ لٗملُت الخفجحر ،جلتها
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ً
بٗض طلً نىاعٍش أزغي مسخلفت ألالىان آزغها ناعر أخمغ جأهُضا ٖلى أن
الىكذ اإلاخبلي لٗملُت الخفجحر  50زاهُت.19
ً
وبالفٗل ٖلى الؿاٖت الؿابٗت وأعبٗت صكائم نباخا أُٖى الججراٌ ألحري
أمغ الخفجحر بدًىع ول مً الؿُض بُاع فُىم الىػٍغ اإلاؿإوٌ ًٖ الُاكت
الىىوٍت ،والججراٌ الفى عئِـ أعوان اللىاث اإلاؿلحت ،والججراٌ بِكالي مضًغ
الخُبُلاث الٗؿىغٍت إلادافٓت الُاكت الىىوٍت ،فىك٘ اهفجاع ضخم ومغَ٘ هكف
الهىعة البراكت التي وان ًسخفي زلفها وحه اؾخٗماعي بك٘ وطمُم لُىكف
للٗالم أحم٘ مضي فٓائ٘ حغائم فغوؿا وٍإهض للفغوؿُحن أهفؿهم أن خيىمتهم
التي جدكضق بالحغٍت والٗضٌ واإلاؿاواة في حٗل ؾيان الجؼائغ وول قٗىب ئفغٍلُا
ً
خلال للخجاعب ،وجدىٍلهم ئلى فئران مسابغ الججراٌ ئلحري وبىقالي.20

وٖلى وك٘ هظا الاهفجاع ؾاصث وؾِ اإلاىاَىحن خالت مً الغٖب والظٖغ،
فاعجفٗذ في ٖىان الؿماء ئقٗاٖاث هىوٍت يىئُت قاهضها ول ؾيان
اإلاىُلت ،هما ؾم٘ صوي بٗض خىالي صكُلت وزالزىن زاهُت لم ٌؿم٘ ؾيان
ً
اإلاىُلت مشله مً كبل مخبىٖا بسحابت ؾىصاء غمغث وامل اإلاىُلت وأصث ئلى
اهحجاب الغؤٍت ٖلى بٗض  800ولم ًٖ ميان الاهفجاع.21
في خضوص الؿاٖت الشاهُت ٖكغ مً الُىم هفؿه ٖغى الكغٍِ اإلاسجل
ليل مغاخل ٖملُت الخفجحر ٖلى الججراٌ صٌغىٌ بباعَـ ،بٗضها ٖلض هظا
ألازحر هضوة صحفُت بمضعج أعاكى وكُها ول مً غُىما ومِؿمغ ومؿإولحن
ؾامُحن في مدافٓت الُاكت الىىوٍت ،خًغ الىضوة ما ًغبى ًٖ  300صحفي،
وبٗضما هىأ صٌغىٌ ألامت الفغوؿُت اؾخٗغى اإلاخضزلىن مغاخل جدًحر
وجفجحر اللىبلت الظعٍت وأزىىا باإلاجهىصاث اإلابظولت مً َغف اللائمحن ٖلى
اإلاكغوٕ ،هما أوهمىا الغأي الٗام بأن ؤلاقٗاٖاث مؿذ عكٗت مُٗىت فلِ
مً الصحغاء ،وأن السحابت اججهذ هدى اإلاىاَم الخالُت مً الؿيان صون
حٗغيهم ألي زُغ ًظهغ.22
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أزظث هظه الخجغبت ألاولى اؾم "الحربىٕ ألاػعق "23التي بلغذ َاكتها
الخفجحرًت خىالي  70هُلى ًَ مً ماصة  ،TNTوالتي جفىق كىبلت هحروقُما
بأهثر مً زالزت أيٗاف ،زم جلتها ججغبت زاهُت بخاعٍش  01أبغٍل مً هفـ الؿىت
جدذ اؾم الحربىٕ ألابٌُ كضعث َاكتها الىىوٍت خىالي  20هُلى ًَ مً ماصة
 ،TNTلخليها بٗض طلً ججغبت زالشت بخاعٍش  27صٌؿمبر مً الٗام هفؿه ٖلى
ً
بغج بلغ اعجفاٖه  50مترا جدذ اؾم الحربىٕ ألاخمغ بلىة جضمحرًت بلغذ 30
هُلى ًَ مً ماصة،24TNTوهظه الحرابُ٘ الشالزت حاءث خؿب جغجِب ألىان
الٗلم الفغوس ي ،25زم ججغبت عابٗت جدذ اؾم الحربىٕ ألازًغ بخاعٍش  25أبغٍل
 1961بلىة جضمحرًت فاكذ  20هُلى ًَ مً .TNT
ً
وججضع ؤلاقاعة ئلى أن هظا الخفجحر ألازحر (الحربىٕ ألازًغ) وان مبرمجا في
مُل٘ قهغ ماي غحر أن جمغص الججرالاث (قاٌ،حىهى،وػٍلغ،وؾالن) ٖلى
الؿلُت في الجؼائغ الٗانمت بخاعٍش  22أبغٍل،مداولحن ؤلاهفغاص باؾخلالٌ
ً
الجؼائغ بضٖم وئٌٗاػ مً غالث اإلاٗمغًٍ ،فغى حغُحر وهُفُت الخفجحر زىفا
مً مغبت وكىٕ ؾالح الضماع الكامل في أًضي هإالء الججرالاث ومً زم
اؾخغالله وىؾُلت يغِ يض الؿلُت في باعَـ.26
هالخٔ مً زالٌ جىاعٍش جفجحراث الحرابُ٘ ألاعبٗت أن ؾلُاث الاؾخٗماع
الفغوس ي اؾتهضفذ في حغائمها مدهىٌ مىؾمحن ػعاُٖحن للُاؽ مضي
الخأزحراث ؤلاقٗاُٖت بحن اإلاىؾمحن الؼعاُٖحن ،فاإلاىؾم الؼعاعي ألاوٌ ما بحن
1959م و960م ،فالجغٍمت ألاولى (الحربىٕ ألاػعق  13فبراًغ 1960م) هفظث في
كمت الُٗاء الؼعاعي ،والجغٍمت الشاهُت (الحربىٕ ألابٌُ1أبغٍل1960م) هفظث
بٗض ٖملُت الجني والحهاص ،أما باليؿبت للمىؾم الؼعاعي الشاوي ما بحن
1960م و1961م ،فالجغٍمت الغابٗت(الحربىٕ ألاخمغ 27صٌؿمبر  )1960اؾتهضفذ
مغخلت الحغر والبظع ،أما الجغٍمت الخامؿت (الحربىٕ ألازًغ25أبغٍل
ً
1961م) فاجها اؾتهضفذ أًًا مغخلت الحهاص والجني.
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هظه الىجاخاث التي خللتها الخجاعب الىىوٍت ألاعبٗت الؿُدُت بغكان
ً
ّ
خغهذ قهُت الججراٌ صٌغىٌ وشجٗخه ٖلى اإلاط ي كضما هدى ججاعب أزغي في
مىاَم مسخلفت مً الصحغاء الجؼائغٍت ونفذ جلً الخجاعب التي حغث في
مىُلت "ئهُىغ" زالٌ الفترة ما بحن  1961و 1966والبالغ ٖضصها  13ججغبت
بأجها باَىُت ،ئخضي هظه الخجاعب أحغٍذ في 18ماعؽ  1963ؾمُذ "مىهًُ"
بلغذ َاكتها الخفجحرًت خىالي  120هُلى ًَ  ،27TNTوبالخالي فان مجمىٕ
ً
الخفجحراث الىىوٍت في الجؼائغ بلغ 17جفجحرا بحن 1960م و1966م ،أعبٗت ()04
منها ؾُدُت في الجى وزالزت ٖكغ ( )13باَىُت في ألاعى.28
ً
وللض وان لهظه الخفجحراث الىىوٍت بغكان نضي هبحرا وعصوص أفٗاٌ
مسخلفت ٖلى اإلاؿخىٍحن الضازلي والخاعجي ،فهىان صوٌ أًضث ووافلذ ،ومنها
مً اؾدىىغث وشجبذ ،وأزغي التزمذ الحُاص وجدفٓذ ،29فٗلى اإلاؿخىي
ألاوٌ أصعهذ حبهت الخدغٍغ الىَني مىظ الىهلت ألاولى ما لهظه اإلاكاعَ٘
الفغوؿُت في الصحغاء الجؼائغٍت مً أهضاف جغمي مً وعائها ئلى فهل صحغاء
الجؼائغ ًٖ قمالها ،لظلً اجسظث الجبهت مجمىٖت مً الخضابحر للخهضي
لخلً الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت في الصحغاء وئفكالها.30
فٗلى الهُٗض الضازلي ًبضو أن حبهت الخدغٍغ الىَني واهذ جخاب٘ باهخمام
قضًض ما جلىم به كىاث الاخخالٌ الفغوس ي ئلى صعحت أجها واهذ ٖلى ٖلم
مؿبم بجغمها الىىوي في الصحغاء الجؼائغٍت ،وهى ما ًإهضه اإلالاٌ اإلايكىع
في حغٍضة اإلاجاهض بخاعٍش  15ابغٍل 1958م واإلاٗىىن ب ـ ـ ــ" :اللىبلت الظعٍت في
صحغائىا" ،وفي هظا اإلالاٌ هكف ناخبه ًٖ مكغوٕ فغوؿا الىىوي في
الصحغاء الجؼائغٍت ،ومإهضا عفٌ حبهت الخدغٍغ الىَني لهظا الجغم الىىوي
ً
اٖخضاء ٖلى الكٗب الجؼائغي وٖلى أعيه وخغٍخه.31
واٖخبره
أما مىكف الحيىمت الجؼائغٍت اإلاإكخت مً هظه الخفجحراث ّ
ٖبر ٖىه مدمض
ًؼٍض وػٍغ ألازباع مً زالٌ جهغٍده الظي حاء في حغٍضة اإلاجاهض ًىم22
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فُفغي،1960ومما حاء فُه ما ًأحي«:ئن الاهفجاع الظعي الفغوس ي الظي خضر
في صحغائىا ًىم13فُفغي ٌٗض بدم حغٍمت بكٗت سجلذ يمً كائمت
الجغائم الفغوؿُت...ئهىا م٘ حمُ٘ قٗىب الٗالم وكهغ بفٗلت الحيىمت
الفغوؿُت....ئن هظا الاهفجاع ًجزٕ ًٖ فغوؿا ول ما جبلى لها مً ؾمٗت في
الٗالم».32
ً
ً
وحاء مىكف صوٌ الجىاع لُبُا واإلاغغب والضوٌ الٗغبُت ٖمىما مإٍضا
للمىكف الجؼائغي ،فياهذ مٗاعيت اإلاملىت اإلاغغبُت لهظا الخجاعب الىىوٍت
كبل جفجحرها ،وطلً مً زالٌ الغؾائل التي بٗشذ بها الؿلُاث اإلاغغبُت
زالٌ قهغ فُفغي  1959ئلى خيىمت باعَـ لىنها لم جإزظ بٗحن الاٖخباع،33
وهفـ اإلاىكف جبيخه لُبُا ومهغ والٗغاق ،خُث هضجا بكضة َ ًٖ -غٍم
ً
جهغٍداث ناصعة ًٖ خيىمتهما – بهظا الاٖخضاء ؤلاحغامي واٖخبراه حٗضًا
ً
ً
ً
ؾافغا ٖلى الؿُاصة الجؼائغٍت مً حهت ،وجدضًا ناعزا أمام قٗىب الٗالم
اإلادبت للؿالم مً حهت زاهُت.34
هما احخمٗذ  26صولت بخاعٍش1960/02/16م وولفذ لجىت مً  09صوٌ
(الؿىصان،اإلاغغب،جىوـ ،الُابان ،لبىان ،ؾُالن ،غُيُا ،ئزُىبُا ،أفغاوؿخان)
أؾىضث عئاؾتها للؿُض ٖبضالغخمان ٖاصٌ مً الؿىصان ،لىً مجهىصاتها
وهخائجها وامذ صون اإلاؿخىي اإلاأمىٌ ،فلض أزفلذ في الخأزحر ٖلى اإلاجمىٖت
الضولُت في احخمإ ٖلض بخاعٍش1960/02/19م بؿبب افخلاعها إلاىاص كاهىهُت
جمى٘ الخجاعب الىىوٍت.35
أما الضوٌ الىبري – وٖلى عأؾها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت  -فمٗٓمها
عخب بهظا ؤلاهجاػ الفغوس ي الىىوي الظي ٌٗؼػ كىة فغوؿا باٖخباعها أخض
أًٖاء الحلف ألاَلس ي ،وللض نغح الغئِـ الامغٍيي اًؼجهاوع في هضوة
صحفُت أحغاها بخاعٍش  17فُفغي 1960م ان الخجغبت الفغوؿُت أمغ َبُعي
وهىأ فغوؿا ٖلى هجاخها وصزىلها الىاصي الىىوي ،وختى مىٓمت ألامم اإلاخدضة
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التي احخمٗذ ًىم  19فُفغي  1960اؾخهجىذ الجغٍمت الىىوٍت الفغوؿُت
ً
بُغٍلت نامخت ،ولم جدغن ؾاهىا ئػاء هظا الخجاوػ الخُحر في خم الكٗب
الجؼائغي بهفت زانت والكٗب ؤلافغٍلي ٖلى وحه الٗمىم ،واٖخبرتها نفٗت
كىٍت لالئدت التي واهذ تهضف ئلى ئوكاء مٗاهضة الحض مً ألاؾلحت الىىوٍت،
وهى ما صف٘ حكُيىؾلىفاهُا ًٖ َغٍم مىضوبها  Karel Kukaومً وعائها
بلغاعٍا والهىض وئزُىبُا وبىلىهُا وهىضا والاجداص الؿىفُاحي ئلى اتهام فغوؿا
بٗغكلت مإجمغ هؼٕ الؿالح الىىوي.36
جالثا :آلاجار الىاجمت عً الخفجير الىووي السطحي برقانً.
ًٓل الهمذ والخىخم بكأن الخفجحراث الىىوٍت بمىُلت عكان في صحغائىا
الجؼائغٍت ؾُض اإلاىكف في ْل غُاب ؤلاخهائُاث واإلاغاكبت الُبُت لخُىع
اإلاؿخىي الهخي بمىُلت عكان زالٌ الحلبت الاؾخٗماعٍت كبل وبٗض ٖملُت
الخفجحر ،وبالخالي فان ما كُل وما هخب ًٖ جأزحراث ؤلاقٗإ الىىوي ٖلى
ً
ً
الصحت والبِئت مٗا ًبلى وؿبُا ٖ -لى ألاكل ختى الحهىٌ ٖلى الىزائم
ألاعقُفُت بسهىم هظه الجغٍمت مً اإلاجغم هفؿه – ألهىا وٗخمض في مٗغفت
الحلُلت ٖلى الكهاصاث الكفىٍت لبٌٗ مً ٖاٌكىا الحضر ،وهظه
ً
الكهاصاث جفخلغ ئلى الضكت وأخُاها ئلى اإلاىيىُٖت.
ً
وحٗخبر ألاؾلحت الىىوٍت أخضر أهىإ أؾلحت الضماع الكامل ملاعهت
ً
باألؾلحت البُىلىحُت والىُمُائُت ،وهي أقضهم فخيا باليائىاث الحُت وبالبِئت
هيل ،هما أن آزاعها جخٗضي الفترة الؼمىُت التي جم اؾخسضامها فيها لخخجاوػها
بٗكغاث الؿىحن غحر آبهت بالحضوص الُبُُٗت أو الؿُاؾُت ،وجدىىٕ وجسخلف
ألايغاع الىاججت ًٖ ٖملُت الخفجحر بازخالف هىٕ الخفجحر ومىكٗه ( بُني،
ً
ؾُخي ،حىي  ) ،...لىً هىان ٖضصا مً الٓىاهغ الُبُُٗت والفحزًائُت
والبُىلىحُت جمشل ؾماث مكترهت لجمُ٘ أهىإ الخفجحراث.
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أصي جفجحر اللىابل الىىوٍت بمىُلت عكان ئلى جلىر الهىاء باإلقٗاٖاث
الىىوٍت الىاججت ًٖ جُاًغ حؼئُاث الغباع الظعي اإلاك٘ ،وجبلى هظه الكىائب
ٖاللت بالهىاء لفتراث َىٍلت  ،والخلىر ؤلاقٗاعي للهىاء ًيخج ٖىض خضور
حغُحر في جغهُبت الهىاء الفحزًائُت بدؿغب ٖىانغ مكٗت جخجاوػ الحض ألاكص ى
ً
اإلاؿمىح به ٖلمُا ،وهظا ًًغ بُغٍلت مباقغة وخخمُت بجمُ٘ اليائىاث الحُت
والىباجُت والبُئُت.37
وٍغجبِ مضي ئنابت البِئت والهىاء بالخلىر ؤلاقٗاعي الىىوي ٖلى هىٕ
وكىة الخفجحر وهمُت اإلاىاص الاوكُاعٍت الىاججت ٖىه ،وجىمً زُىعة الجغائم
الىىوٍت التي هفظتها الؿلُاث الفغوؿُت في الغالف الجىي إلاىُلت عكان زالٌ
ؾىتي 1960م و1961م في ٖضم اجساط هظه ألازحرة أي ئحغاءاث وكائُت زانت
بٓغوف اإلاىُلت اإلاىازُت ،زانت وأن اإلاىُلت مٗغوفت بٗىانفها الغملُت،
وهظا ئن صٌ ٖلى ش يء ئهما ًضٌ ٖلى همجُت فغوؿا وٖضم اهتراثها بالىخائج
اإلاترجبت ًٖ ٖملُاث الخفجحر ،وأن هضفها الكاغل هى صزىلها الٗالم الىىوي
ولى ٖلى خؿاب البِئت والؿيان في مىُلت عكان.38
ئن جأزحر ؤلاقٗاٖاث الىىوٍت الىاججت ًٖ جفجحراث الحرابُ٘ ألاعبٗت أهم
وأهبر مً أن ًىدهغ في خضوص اإلاىُلت ،فدؿب قهاصة زبراء في هظا اإلاجاٌ
أن الخغحراث اإلاىازُت اإلافاحئت الىاججت ًٖ الخفجحر ونل جأزحرها ئلى صولت
حكاص خُث قىهضث سحابت ؾىصاء ،وحؿاكُذ أمُاع صاهىت بمىُلت "فاعو"
حىىب البرحغاٌ بٗض زالزت ئًام مً ٖملُت جفجحر الحربىٕ ألاػعق أي بخاعٍش
ً
1960/02/16مىزلفذ عٖبا هبحرا في كلىب الؿيان ،39وفي ٖكُت الُىم اإلاىالي
ؾلُذ هظه ألامُاع الضاهىت في الُابان ،وكض واهذ هظه ألامُاع خاملت
ً
ً
اوكُاعا ئقٗاُٖا ًفىق مٗضلها  29مغة.40
ئن اإلاكيلت الغئِؿت لإلقٗاٖاث الىىوٍت ال جىمً في جأزحرها الخُحر ٖلى
الجؿم الخي فلِ ،وئهما جىمً في حٗضي هظه الخأزحراث ئلى ألاحُاٌ الالخلت
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بؿبب الخأزحراث الىعازُت التي ًدضثها ،وطلً للضعة ؤلاقٗإ الىىوي ٖلى جغن
آزاع مضمغة مباقغة وبُٗضة اإلاضي ٖلى الصحت والىْائف الفحزًىلىحُت
وألآًُت ٖلى الجؿم الخي ،غحر أن ألازُغ في هظه الخأزحراث ؤلاقٗاُٖت هى ما
ً
حٗلم بالجاهب الىعاسي هٓغا إلاا جترهه مً حكىهاث زللُت وئناباث
للىغومىػوماث زانت لضي ألاَفاٌ وألاحىت في ألاعخام.41
وكض حؿببذ هظه الخفجحراث الىىوٍت لحٓت وكىٖها في ملخل  42ألف
حؼائغي ،وئنابت آالف آلازغًٍ باإلقٗاٖاث الىىوٍت ،وفي هظا الخهىم
ًىكف جلغٍغ أٖضجه الىوالت الضولُت للُاكت الظعٍت ؾىت 1999م والظي وكغ
ؾىت 2005م أن اإلاىاَم اإلادُُت بىلُت الهفغ إلاىُلت عكان ما ػالذ ئلى
ًىمىا هظا مخًغعة بؿبب الىمُاث الهائلت لإلقٗاٖاث الىىوٍت.42
ومً هظه ألامغاى الىعازُت اإلاالخٓت ٖلى ضحاًا الخفجحراث الىىوٍت هجض
يمىع ألاًٖاء الخىاؾلُت وخاالث الٗلم ،ئيافت ئلى حكىهاث في الٗٓام،
هظا ٖلى غغاع الىالصاث اإلاكىهت ومكيلت ؤلاحهاياث ومىث ألاَفاٌ ٖلب
الىالصة مباقغة ،وفلغ الضم لضي الحىامل واعجفإ مؿخىي الؿىغ.
وخؿب قهاصة الضهخىع مدمض ػٍض خغمت (ئزهائي َب اليؿاء والخىلُض
بأصعاع) أن وؿبت أمغاى اليؿاء الحىامل الىافضاث ئلُه حٗغف وؿب ٖالُت
في صائغة عكان زم جليها صائغة أولف زم أهؼحمحر زم ػاوٍت هىخت ،أي جىلو
ً
جضعٍجُا ول ما ابخٗضها ًٖ مىُلت عكان.43
ً
وًٍُف هفـ اإلاهضع أن ألامغاى ألاهثر اهدكاعا في اإلاىُلت هي ألاوعام
بىىٖيها الحمُضة أو ما حٗغف باإلاؿاإلات ،والخبِشت وحكمل مسخلف أهىإ
الؿغَاهاث هؿغَان الشضي ،وؾغَان ٖىم الغخم ،وجخىاحض هظه ألامغاى
بىثرة ٖىض اليؿاء اللىاحي جلًُ باللغب مً مىُلت عكان ،غحر أن الضهخىع
ً
مدمض ػٍض طهغ أن هظه ألامغاى لِؿذ مغجبُت صائما باإلقٗاٖاث الىىوٍت
ً
الىاججت ًٖ الخفجحراث الىىوٍت بغكان ،هما ال ًمىً هفيها أًًا ،ألامغ الظي
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ًجٗلىا في خاحت ماؾت ئلى صعاؾاث ٖلمُت مٗملت مسخهت في هظا اإلاجاٌ
ألزباث أو هفي اعجباٍ هظه ألامغاى باإلقٗاٖاث الىىوٍت.
وٖلى الغغم مً ٖلم ؾيان اإلاىُلت باحغاء ججغبت هىوٍت ،وبدهىٌ
ً
الخفجحر في طلً الُىم ،ئال أجهم لم ًيىهىا ًخىكٗىن أن ًيىن مغٖبا لهظه
الضعحت .ئط وان وك٘ الاهفجاع أضخم مما جسُلىا فلض فاق كىة جفجحر كىبلت
َ
هحروقُما بشالزت أيٗاف ،ف ُؼ ِلؼلذ ألاعى واؾىصث الؿماء ختى ًْ
الجؼائغٍىن أن الؿاٖت كض خاهذ ،واهذ هظه هي البضاًت ألاولى للمٗاهاة التي
ً
ما ػاٌ ؾيان جلً اإلاىاَم ٌٗاهىن منها ختى آلان حُال بٗض حُل.
فاالهفجاع الىىوي الؿُخي بغكان زلف هىة سحُلت حٗضي مضاعها مئاث
ً
ً
ألامخاع ،وْل مىكٗها مهجىعا ومدٓىعا ئلى خض آلان ،واعجفٗذ به مؿخىٍاث
ؤلاقٗإ ئلى صعحت أنبدذ فيها الحُاة مؿخدُلت في هظا اإلايان ،44هما
خهضث هظه الخجاعب الىىوٍت الفغوؿُت في الجؼائغ ٖكغاث آلاالف مً
ألاعواح ،وحؿببذ بدكىهاث وئٖاكاث ٖللُت وخغهُت وأمغاى ال جؼاٌ جخىاعثها
ألاحُاٌ ختى بٗض مغوع ههف كغن.
وخؿب عواًت أخض أَباء مؿدكفى عكان أن الىخائج ألاولُت لهظا الخفجحر
ً
واهذ مسُفت حضا ،منها ئحهاى  35خامل ،ومٗٓم ؾيان اإلاىُلت فلضوا
بهغهم وبهحرتهم ،وختى مً هجى منهم في الىهلت ألاولى ْل ٌؿخيكم الهىاء
اإلالىر باإلقٗاٖاث الىىوٍت بمسخلف أهىاٖها ،بل أهثر مً طلً مفٗىٌ هظه
الجغٍمت َاٌ ؤلاوؿان وهى في بًُ أمه.45
ومشلما واهذ هخائج هظه الخجاعب وزُمت ٖلى ؤلاوؿان واهذ هظلً ٖلى
ً
البِئت ،ئط أنبدذ مٗٓم اإلاىاَم مً الصحغاء الجؼائغٍت مىيٗا للىفاًاث
اإلاكٗت ،بؿبب جلً اإلاٗضاث وآلاالث التي اؾخٗملذ في جىفُظ ألاقغاٌ
الشلُلت والىفاًاث مً مىاص هُماوٍت وبُىلىحُت وباهخحرًت التي صفىتها ؾلُاث
ً
الاخخالٌ في خفغ ٖمُلت حضا.46
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وبهظه ؤلاقٗاٖاث والىفاًاث الىىوٍت جدىلذ البِئت ئلى زغاب مما أصي ئلى
جغاح٘ زُحر في الثروة الحُىاهُت التي واهذ جؼزغ بها اإلاىُلت ،ولىخٔ ازخفاء
ٖضص هبحر مً أهىإ الُُىع والؼواخف ،ولم ًىجى مً هظا الخلىر والدؿمم
ً
ؤلاقٗاعي ختى الثروة اإلاائُت في باًَ ألاعى ،وهى ما أزغ ؾلبا ٖلى الجاهب
الؼعاعي والىاخاحي بؿبب الخأزحر الىاضح ٖلى ألاشجاع اإلاشمغة وجضهىع مغصوص
الخمىع بؿبب ألامغاى ؤلاقٗاُٖت التي أنابذ الىسُل.47
هما كًذ هظه الجغٍمت الكىٗاء ٖلى زحراث اإلاىُلت وملضعاتها الؼعاُٖت
وؤلاهخاحُت التي واهذ جؼزغ بالحبىب والبلىلُاث والخمىع اإلادلُت بمسخلف
أهىاٖها ،فلم حٗض الىسلت بٗض هظه الجغٍمت جيخج أهثر مً  10ولغ مً الخمغ
بٗضما واهذ كبلها جخٗضي أهثر مً  80ولغ ،48ومغص هظا الخضهىع والتراح٘ في
ؤلاهخاج عاح٘ ئلى الخلىر ؤلاقٗاعي للتربت الظي ٌٗض مً أزُغ أهىإ الخلىر
وىهه ال ًغي وال ٌكم وال ًمىً ؤلاخؿاؽ به ،فأعاض ي مىُلت عكان لم حٗض
باإلاغة نالحت للؼعاٖت عغم بظٌ الىشحر مً الجهىص إلنالخها لىً صون حضوي،
وطلً بؿبب حؿغب ٖىانغ مكٗت ئلى التربت ًٖ َغٍم جُاًغ مسخلف
الخفجحراث ؤلاقٗاُٖت في الهىاء ًٖ َغٍم الغباع وبساع اإلااء ،زم حٗىص هظه
ؤلاقٗاٖاث اإلامؼوحت بماء اإلاُغ لدؿلِ ٖلى التربت ،مما ًإصي في ألازحر ئلى
جلىر الىباجاث ومسخلف اإلادانُل الؼعاُٖت.49
وهى ما ّأعق ؾيان اإلاىُلت الظًً ْلىا ٌكخيىن مً جضهىع مىخىحاتهم
الفالخُت حغاء الخلىزاث ؤلاقٗاُٖت للتربت واإلاىار ،فأضحذ هظه التربت غحر
ً
نالحت ئَالكا للؼعاٖت ،وهظا بكهاصة الؿُض عئِـ الغغفت الفالخُت الظي
ً
ّ
نغح في هظا الخهىم كائال" :واهذ عكان في مُل٘ الؿبُٗىاث جخمحز بمىخىج
فالحي وفحر زانت الُماَم ،والتي واهذ جهضع ٖبر الُائغاث هدى بغوهؿل
وفغاهىفىعث وماعؾُلُا بىمُاث هائلت جفىق  400كىُاع في الُىم.50
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ً
وٍغح٘ جضهىع اإلاىخىحاث الؼعاُٖت بمىُلت عكان أًًا ئلى اإلاُاه الجىفُت
اإلاخلىزت باإلقٗاٖاث الىىوٍت،فاإلااء مىعص مهم مً اإلاىاعص الُبُُٗت اإلاخاخت
فهى وؾُلت الحُاة ألي مجخم٘،فاإلااء هى الحُاة،وحمُ٘ اليائىاث الحُت
البكغٍت والىباجُت ال ًمىنها الاؾخغىاء ًٖ اإلااء،وبالخالي فان جلىٍث هظا ألازحر
51
ًإصي به ئلى فلضان أهمُخه الحُىٍت ،وؾبب حؿغب هظه ؤلاقٗاٖاث وحؿللها
ئلى باًَ ألاعى ٌٗىص ئلى جلً الىفاًاث الىىوٍت اإلاضفىهت في ألاعى بُغٍلت غحر
َ
آمىت،فخخفاٖل جلً الىفاًاث م٘ بٌٗ اإلاىاص ألازغي غحر اإلايسجمت مٗها هُمُائُا.52

خاجمتً :
ً
ً
أزحرا ولِـ آزغا ،ومً زالٌ ما ؾبم ٖغيه في هظه الىعكت البدشُت
هسلو ئلى مجمىٖت مً الىخائج أهمها:
ً
 ئن ما كامذ به فغوؿا مً جفجحراث هىوٍت في مىُلت عكان زهىناً
ً
والصحغاء الجؼائغٍت ٖمىما ال ٌٗض ئَالكا ئهجاػاث وججاعب ٖلمُت – هما
جضعي فغوؿا ومً وعائها أطهابها مً صوٌ الحلف ألاَلس ي –بل هي حغٍمت
ً
أبضًت وواملت ألاعوان في خم البِئت والؿيان واإلاىُلت ٖمىما.
 حٗخبر الخفجحراث الىىوٍت الؿُدُت بغكان مً أهبر الجغائم التي اعجىبتهافغوؿا الاؾخٗماعٍت يض ؤلاوؿاهُت ،ألجها وْفذ أهالي اإلاىُلت وما حاوعها
لُيىهىا ُٖىاث بكغٍت لهظه الخجغبت الضهِئت التي ال ػالذ آزاعها باكُت وؾدبلى
ئلى آالف الؿىحن ،مما ًخىحب ٖلى الؿلُاث الفغوؿُت الاٖتراف بهظه
الجغٍمت وصف٘ الخٗىًٍاث ًٖ ما ؾببخه مً زؿائغ بكغٍت وَبُُٗت وبُئُت،
ألجها حغٍمت غحر كابلت للخلاصم مهما َاٌ أمضها.
 هكفذ جلً الجغائم الىىوٍت الفغوؿُت مضي الخٗضي الهاعر والاهتهانالؿافغ لألخيام واللىاهحن الضولُت ،فالخلاعٍغ والضعاؾاث اإلاُضاهُت أزبدذ بدم
هىٌ ألايغاع وآلازاع اإلاترجبت ًٖ جلً الخجاعب الىىوٍت ،والتي ال ػالذ ئلى ًىمىا
ً
ً
هظا آزاعها ممخضة ػماها ومياها
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 ٌٗض الخلىر ؤلاقٗاعي الىاجج ًٖ جفجحراث الحرابُ٘ ألاعبٗت مً أزُغ أهىإالخلىزاث البُئُت في الىكذ الغاهً ،وزُىعجه جىمً في وىهه ال ًغي ،وال ٌكم،
وال ًدـ ،وٍخمحز بسفت وؾهىلت حؿغبه ئلى البِئت مما ًدؿبب في أيغاع بالغت
لإلوؿان كض جإصي بدُاجه في أي لحٓت.
ً
 هٓغا لخُىعة وخؿاؾُت الخجاعب الىىوٍت الفغوؿُت في الصحغاءالجؼائغٍت ،فان اإلاؿإولىن الفغوؿُىن أصعحىها يمً اإلالفاث الٗؿىغٍت
الؿغٍت التي لً ٌؿخُُ٘ ٖامت الىاؽ وختى اإلاسخهىن منهم الاَالٕ ٖليها
وهكف زباًاها ئال بٗض مغوع ؾخحن ؾىت ٖ -لى ألاكل  -مً ئحغائها ،وهى
ً
ؤلاحغاء الظي أزغ ؾلبا ٖلى ٖلمُت ومىيىُٖت مسخلف الضعاؾاث التي جىاولذ
ً
ً
هظا الحضر ،وهى ما حٗل الٗضًض مً جلً الضعاؾاث حٗخمض اٖخماصا فاضحا
ٖلى قهاصاث بٌٗ مً ٖاٌكىا الحضر ،أو ٖلى الصحافت الفغوؿُت التي
ً
ً
ً
نفلذ لهظه الخجاعب واٖخبرتها ئهجاػا فغوؿُا ُٖٓما.
 عغم حمُ٘ اإلاداوالث الفغوؿُت الغامُت ئلى حٗخُم وجلؼٍم أيغاع هظهالخجاعب ،ئال أن ما كامذ به ؤلاصاعة الاؾخٗماعٍت الفغوؿُت في صحغائىا
الجؼائغٍت ًهىف هجغٍمت صولُت غحر كابلت للخلاصم.
ً
ً
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اإلالخلى الىَني ألاوٌ خىٌ فهل الصحغاء ًٖ الجؼائغ أبغٍل .1996
 بىٖالم بً خمىصة ،الث ًورة الجسائرٍت جورة أول هوفمبر  1691معاإلاهاألاساسيت ،صاع الىٗمان للُباٖت واليكغ ،الجؼائغ.2012 ،
 حفاٌ ٖماع وآزغون،اسخعمال ألاسلحت اإلاحرمت دوليا طيلت العهدالاسخعماري الفروس ي في الجسائر "ألاسلحت الىووٍت هموذجا".1954 ،
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 زحر الضًً قترة"،ؤلاطار الخارٍخي للخجارب الىووٍت الفروسيت بالجسائر –اإلاحرقت الفروسيت في الصحراء الجسائرٍت ،"-الحلُلت ،الٗضص  ،34حامٗت
أصعاع ،ؾبخمبر.2015
 عقُض خملُل"،دٌغول ًخسر السبدة ودراهم السبدة" ،الجِل ،اإلادافٓتالؿُاؾُت للجِل الىَني الكٗبي ،الٗضص ،400هىفمبر .1996
 نالح ٖلي نالح فًل هللا"،الخلوث البيئي وأجره على الخىميت الاقخصادًتالسراعيت" ،مجلت أؾُىٍ للضعاؾاث البُئُت ،الٗضص ،20الؿىت.2001
 ٖبض الياْم الٗبىصي"،الخجارب الىووٍت الفروسيت ومخاطر الخلوثؤلاشعاعي على الصحت والبيئت في اإلادى القرٍب والبعيد" ،اإلاهاصع ،الٗضص
ألاوٌ ،اإلاغهؼ الىَني للضعاؾاث والبدث في الحغهت الىَىُت وزىعة أوٌ هىفمبر
 ،1954الجؼائغ.1999 ،
 ٖبضالفخاح لٗغوس ي ،الجرائم الىووٍت الفروسيت في رقان دراست ميداهيتجوجيقيت ،مظهغة ماحؿخحر في الخاعٍش ،حامٗت جلمؿان ،اإلاىؾم الجامعي:
2016/2015م.
 ٖؼاوي الكُش ووىبي مدمضً،رابيع ًرقان ومخاطرها البيولوجيت على سكانالصحراء الجسائرٍت ,مظهغة جسغج لىُل قهاصة الضعاؾاث الجامُٗت
الخُبُلُت ,كؿم البُىلىحُا ،حامٗت وهغان.2003 ,
جيس ى"،مجلت
وآجار ال
رهيب
ٖماع مىهىعي"،صمتالجِل،الٗضص،559فُفغي2010
 ٖماع مىهىعي"،الطاقت الىووٍت بين اإلاخاطر والاسخعماالثالسلميت"،الخجاعب الىىوٍت الفغوؿُت
 غُخاوي ٖبض اللاصع وآزغون،الخفجيراث الىووٍت الفروسيت فيالصحراءالجسائرٍت ،1ٍ ،حامٗت أصعاع.2020 ،
 -فُىخىع مالىؾُلفا،رقان حبيبتي ,عواًت ,جغحمت الؿُٗض بىَاححن.
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 واْم الٗبىصي"،البروفيسور كاظم العبودي ًكشف عً حقائق جدًدةللخفجيراث الىووٍت في الصحراء الجسائرٍت" ،خاوعاه مدمضة ٖضة ولُلى
ػعكُِ ،مىك٘ نغزت الصحغاء 17 ،فُفغي .2013
 واْم الٗبىصيً ،رابيع رقان وجرائم فروسا الىووٍت في الصحراءالجسائرٍت ،صاع اليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ.2000 ،
 لٗغوق مدمض الهاصي ،أطلس الجسائر والعالم ،صاع الهضي ،الجؼائغ.1998 ، إلادغػي ٖبض الغخمان ،رقان صراع اإلاوث والحياة جرائم فروسا الىووٍتبرقان ،1ٍ ،اإلاشلف لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ.2019 ،
 مدُت ألاعناص الجىٍت ،أصعاع. مدمض الهالح خىجُت ،جواث وألازواد ،ج ،1صاع الىخاب الٗغبي ،الجؼائغ،.2007
 مدمض باي بلٗالم،الرحلت العليت إلى مىطقت جواث ،ج ،1صاع هىمهللُباٖت ،الجؼائغ.2005 ،
 مهلحت الضعاؾاث والبدث"،الخفجيراث الىووٍت في الجسائر وآجارهاالباقيت" ،الخجاعب الىىوٍت الفغوؿُت في الجؼائغ ،هضوة بدشُت ،1ٍ ،ئٖضاص
اإلاغهؼ الىَني للضعاؾاث والبدث في الحغهت الىَىُت وزىعة أوٌ هىفمبر ،1954
الجؼائغ.2000 ،
 ملُىت آًذ ٖمحراث،الخجارب الىووٍت بالصحراء ،الاوعكاساث الصحيتوالبيئيت ،الجؼائغ ،مجلت الجِل ،533 ٕ ،صٌؿمبر .2007
مىهىعمجاجي،اإلادلول العلمي واإلافهوم القاهووي للخلوث البيئي،مجلتالفىغ،الٗضص.5
 ًخي بىٖؼٍؼ ،جوراث الجسائر في القرهين الخاسع عشر والعشرًٍ ،ج،2ٍ ،2ميكىعاث اإلاخدف الىَني للمجاهض ،اإلاإؾؿت الىَىُت لالجهاٌ واليكغ
والاقهاع ،الجؼائغ.1996 ،
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