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* شكـــر وعرفــان *
الحهد هلل أوال وقبؿ كؿ شيء الذي ٌداىا لٍذا وها كىا لىٍتدي لوال إف ٌداىا اهلل ،وىصمي وىسمـ عمى
هحهد بف عبد اهلل الهبعوث رحهة لمعالهيف صمى اهلل عميً وعمى آلً وسمـ تسميها.
سيدىا ّ
ّ
وىبيىا وحبيبىا ّ
بداية و استىادا لقوؿ الرسوؿ عميً الصالة والسالـ "ال يشكر اهلل هف ال يشكر الىاس"

ىتقدـ بأسهى عبارات التقدير واالحتراـ والشكر إلى األستاذ الهشرؼ :العهاري الطيب الذي كاف ىعـ الهوجً

بها قدهً لىا هف ىصائح جميمة كاىت الىبراس الذي أضاء لىا درب البحث في إعداد ٌذي الهذكرة.

والى األستاذ الكريـ حهداىي هحهد عمي األهيف أخمص هعاىي الشكر واالهتىاف والعرفاف ىظير هجٍوداتً
وهساعداتً الجميمة والقيهة التي لـ يبخؿ بٍا عمي هف أجؿ إتهاـ ٌذا العهؿ الهتواضع ،إلى األستاذ بركاىي

العايش واالستاذ غربي الحواس والى االستاذ قريف عبد الكريـ والى جهيع أساتذتىا الكراـ الذيف رافقوىا طيمة

هسارىا الجاهعي خاصة :األستاذ هيسوـ بمقاسـ الذي كاف ىعـ األستاذ والهوجً طيمة هسيرتىا الجاهعية ،والى
االستاذ واألب الهحترـ هصهودي ىصرالديف ،والى األستاذة الغالية والهحترهة شموؽ فتيحة  ،والى كافة

أساتذة قسـ التاريخ ............،

كها ال أىسى بالذكػػر كؿ هف شجعى ػػي بالكمهة الطيبة وبالدع ػػاء
والػ ػى عهػ ػاؿ كمي ػة العػ ػموـ اإلىسػ ػاىية واالجته ػ ػاعية ،خػ ػاصة قسػ ػـ الت ػ ػاريخ

إلى كؿ ٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤالء ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ار

هقـدهــة:
إف تعاظـ الثورة الجزائرية هىذ اىدالعٍا أدى إلػى إقحػاـ فرىسػا فػي هشػكالت وأزهػات سياسػية واقتصػادية
خطيرة ،حيػث تفػاقـ الوضػع الفرىسػي وازداد خطػورة بسػبب الخسػائر الفادحػة التػي هىيػت بٍػا الجيػوش الفرىسػية
ىتيجة زحؼ الثورة الهتواصػؿ ،وعجػز القػوات الفرىسػية عػف ايقافػً أدى الػى خمػؽ أزهػات لفرىسػا التػي أصػبحت
هٍددة باالىٍيار السياسي اضافة الى سقوط حكوهاتٍا الهتوالي بالتالي سقوط أسطورة فرىسا التي ال تٍزـٌ ،ىا
واهػػاـ ٌػػذا الوضػػع الهتػػأزـ لػػـ يبقػػى اهػػاـ فرىسػػا الهىٍزهػػة سػػوى االسػػتىجاد ب ػ "ديغػػوؿ "الػػذي اصػػبحت تػػرى فيػػً
الهىقذ الوحيد لها بقي هف كراهة فرىسا في حربٍا ضد الجزائر.
وبالفعؿ جيء ب ػ "ديغوؿ "وتـ تىصيبً في 01جواف  ، 1958بػذلؾ تػدخؿ الثػورة الجزائريػة هرحمػة جديػدة
وهىعرجػػا خطيػ ار وحاسػػها ،حيػػث اعتبػػر العديػػد هػػف الهػػؤرخيف أف الفتػرة الدوغوليػػة فػػي الج ازئػػر هػػف أٌػػـ وأخطػػر
اله ارحػػؿ فػػي هسػػار ثػػورة التحريػػر الكبػػرى ،فٍػػذا األخيػػر لػػـ يػػدخر أي جٍػػد وال وسػػيمة لػػدحر الثػػورة الجزائريػػة
وقهعٍا ،فكؿ الوسائؿ لديً هباحػة هػف اجػؿ تحقيػؽ اٌػداؼ فرىسػا بالحفػاظ عمػى جػوٌرة افريقيػا .والف األسػاليب
الدوغولية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية كاىت عديدة وهتىوعة الهجاالت (في الجاىب االقتصادي .االجتهاعي
.والعسكري) ،ارتأيىا التركيز عمى االساليب واالستراتيجيات العسكرية .
أسباب إختيار الهوضوع:
يرجع سبب اختيارىا لٍذا الهوضوع الٍاـ في هسار الثورة التحريرية الكبرى إلى عدة عواهؿ أٌها:
اوال :رغبتىا الشخصية والهمحة في دراسة تاريخ ثورتىا الهجيػدة ،والتعػرؼ عمػى هختمػؼ اله ارحػؿ الحاسػهة التػي
هرت بٍا طواؿ فترة الكفاح الهسمح ضد االستعهار الفرىسي الغاصب.
ثانيا :هحاولة دراسة ٌذي الهرحمػة واعطػاء تفسػيرات وتحميػؿ لهختمػؼ االسػتراتيجيات والهخططػات االسػتعهارية
التػي طبقٍػا "ديغػوؿ " فػي الج ازئػر هػع إبػراز الخمفيػات الحقيقيػة لمهشػاريع التػي طبقتٍػا الجهٍوريػة الخاهسػة فػػي
الجزائر.

أ

ثالثا :رغبتىا في التعرؼ عمى تاريخىا الوطىي وخاصة التعرؼ عمى حقيقة تمؾ التضحيات والتحديات الحقيقية
التي أشٍرٌا آباؤىا وأجدادىا في وجً الهخططات االستعهارية الجٍىهية.
إشكالية الدراسة:
يعتبػر هوضػػوع االسػتراتيجية العسػػكرية التػػي طبقٍػا " ديغػػوؿ" فػي الج ازئػػر فػػي الفتػرة الههتػػدة هػػف 1958
إل ػػى  ،1962ه ػػف أٌ ػػـ اله ارح ػػؿ التاريخي ػػة الت ػػي ه ػػرت بٍ ػػا الث ػػورة الجزائري ػػة ألىٍ ػػا تعتب ػػر الىػ ػواة الرئيس ػػية الت ػػي
ضغطت أكثر عمى الثورة وعمى هٍىدسيٍا.
ولدراسة ٌذا الهوضوع ىطرح هجهوعة هف التساؤالت التي سىحاوؿ اإلجابة عىٍا هف خالؿ فصوؿ الدراسة:
 هاٌي تمؾ االستراتيجية القهعية التي اىتٍجٍا ديغوؿ لمقضاء عمى الثورة الجزائرية ؟ وكيػػؼ واجٍػػت الثػػورة الجزائريػػة ٌػػذي األسػػاليب القهعيػػة؟ وهػػا هػػدى تأثيراتٍػػا واىعكاسػػاتٍا عمػػى هسػػار الثػػورةالتحريرية الكبرى ؟
الهنيج الهتبع:
-1الهىٍج التاريخي الوصفي :ولقد اتبعت ٌذا الهىٍج في هوضوع الدراسة هف خالؿ وصؼ ورصد األحداث
التاريخية البارزة في هسار الثورة التحريرية ،وتتبعٍا وترتيبٍا كفوىولوجيا حسب كؿ هرحمػة هػف اله ارحػؿ الػواردة
في الخطة.
عرض الخطة
ولإلجابػػة عػػف التسػػاؤالت حػػوؿ هوضػػوع الد ارسػػة فقػػد ارتأيىػػا تقسػػيـ خطػػة البحػػث إلػػى ثالثػػة فصػػوؿ وكػػؿ
فصؿ هىٍا هقسـ إلى هباحث وهطالب .
الفصل األول :بعىواف الثورة الجزائرية 1958-1954واستراتيجية فرىسا لمقضاء عميٍػا فػي ٌػذي الفتػرة ،تىاولػت
فيً ثالث هباحث رئيسػية ،خصصػت الهبحػث األوؿ هىٍػا لد ارسػة الثػورة التحريريػة الكبػرى فػي هرحمتٍػا األولػى
بػػيف  1956-1954وتط ػور ىشػػاطٍا العسػػكري هػػف خػػالؿ ٌجوهػػات الشػػهاؿ القسػػىطيىي  20اوت ، 1955

ب

وتبمػػور ىشػػاطٍا السياسػػي الهىبثػػؽ عػػف هػػؤتهر الصػػوهاـ  20اوت ،1956أهػػا الهبحػػث الثػػاىي فقػػد خصصػػتً
لدراسة استراتيجية فرىسا لمقضاء عمى الثورة الجزائرية في الفترة ها بيف .1957-1954
أهــا الفصــــل الثانــــي  :فٍػػو بعى ػواف ،وصػػوؿ ديغػػوؿ إلػػى الحكػػـ واسػػتراتيجياتً العسػػكرية لمقضػػاء عمػػى الثػػورة
الجزائريػػة ( )1962/1958وقػػد قسػػهتً بػػدوري إلػػى ثػػالث هباحػػث ،خصصػػت الهبحػػث االوؿ لد ارسػػة الظػػروؼ
العاه ػػة الت ػػي أدت إل ػػى س ػػقوط الجهٍوري ػػة الفرىس ػػية الرابع ػػة والت ػػي ى ػػتج عىٍ ػػا ع ػػودة ديغ ػػوؿ إل ػػى الحك ػػـ وقي ػػاـ
الجهٍوريػ ػػة الخاهسػ ػػة فػ ػػي الج ازئ ػ ػر ،وخصصػ ػػت الهبحػ ػػث الثػ ػػاىي لد ارسػ ػػة االسػ ػػتراتيجيات العسػ ػػكرية الهتىوعػ ػػة
والهتعددة التي اىتٍجٍا ديغوؿ في حربػً ضػد الج ازئػرٌ ،ػذي االسػتراتيجيات التػي تٍػدؼ كمٍػا إلػى إبػادة الشػعب
الجزائري والقضاء عمػى ثورتػً وحمهػً فػي ىيػؿ حريتػً واسػتقاللً واسػترجاع سػيادتً الوطىيػة أهػا الهبحػث الثالػث
فقػد تىاولػت فيػً اسػتراتيجيات عسػكرية أخػرى اسػتعهمٍا ديغػوؿ باالسػتعاىة بثمػة هػف السػفاحيف وهجرهػي الحػػرب
الهتعطشيف لمقهع واراقة دهاء األبرياء هف أبىاء الجزائر العزؿ .
أها في الفصل الثالث  :فقد تطرقت فيً إلى هواجٍػة الثػورة الجزائريػة السػتراتيجيات ديغػوؿ العسػكرية وهختمػؼ
أسػػاليبً القهعيػػة هػػف أجػػؿ إىجػػاح الثػػورة التحريريػػة الكبػػرى وتحقيػػؽ االسػػتقالؿ وتحطػػيـ آهػػاؿ ديغػػوؿ والسػػمطة
الفرىسػػية باالحتفػػاظ بػػالجزائر والقضػػاء عمػػى دابػػر الثػػورة الجزائريػػة ،وقػػد قسػػهتً إلػػى هبحثػػيف ،خصصػػت االوؿ
هىً لدراسة هواجٍة الثورة التحريرية لهخطط شاؿ وهختمؼ أساليبً الجٍىهية ،أها الهبحث الثاىي فقد خصصتً
لد ارسػػة اسػػتراتيجيات عسػػكرية هختمفػػة واجٍتٍػػا الثػػورة هثػػؿ اسػػتراتيجية الهىػػاطؽ الهحرهػػة والتعػػذيب وهى ػػاطؽ
التجهع واالحتشاد وغيرٌا هف االستراتيجيات القهعية الهختمفػة التػي كاىػت تعتهػدٌا فرىسػا تحػت إشػراؼ ديغػوؿ
والٍادفة إلى القضاء عمى الثورة الجزائرية والثوار.
لقػػد اعتهػػدت تقسػػيـ خطػػة الد ارسػػة بٍػػذي الطريقػػة حفاظػػا لمتسمسػػؿ الزهىػػي لألحػػداث التاريخيػػة البػػارزة فػػي
هسار الثورة التحريرية الكبرى ،وتهاشيا هع عىواف هوضوع الد ارسة.
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الهصادر والهراجع
ولقػػد اعتهػػدت عمػػى هجهوعػػة هػػف الهصػػادر واله ارجػػع والهقػػاالت والج ارئػػد هػػف أجػػؿ إىجػػاز ٌػػذا البحػػث
والتي تتهثؿ في جريدة الهجاٌد وجريدة ،هجمة الذاكرة وهجمػة أوؿ ىػوفهبر التػي اسػتقيت هىٍهػا هعموهػات بالغػة
األٌهية فيها يتعمؽ بالطرؽ الوحشية التي سمكتٍا فرىسا ضد الشعب األعزؿ.
باإلضافة إلى شٍادات حية لمهجاٌديف الذيف عايشوا الحدث أو كاىوا أطرافا بارزة في صىعٍا وذلؾ هف
خػػالؿ هػػذكراتٍـ التػػي تػػروي قصػػة كفػػاحٍـ ىػػذكر هػػىٍـ  - :بػػف خػػدة بػػف يوسػػؼ "،شػػٍادات وهواقػػؼ" ،بغػػرش
حهػادي البشػػير" ،دهػػاء لمحريػػة صػػفحات هػػف واقػػع الثػػورة الجزائريػػة" ،و كػػذلؾ هػػذكرات الػرئيس عمػػي كػػافي "هػػف
الهىاضؿ السياسي إلى القائد العسكري" ،الذي يحتوي عمى هعموهات ٌاهة تخص الهوضوع .
وكذلؾ عهار قميؿ "،همحهة الجزائر الجديدة" ،وكػذلؾ الزبيػري هحهػد العربػي "الثػورة الجزائريػة فػي عاهٍػا
االوؿ" الػػذي تطػػرؽ فيػػً إلػػى هسػػار الثػػورة التحريريػػة بػػأدؽ تفاصػػيمٍا حيػػث اعتهػػدت عميػػً خاصػػة فػػي الفصػػؿ
األوؿ.
بالهقابؿ اعتهدت عمى هذكرات ديغوؿ "هذكرات االهؿ "الذي يعػد طرفػا بػار از فػي صػىع أحػداث هوضػوع
الدراسة وكذلؾ شٍادة الجىراؿ أوساريس حوؿ التعذيب (هصالح خاصة) التي زرعت الرعب واالحداث الدهوية
خالؿ فترة الثورة التحريرية  ،باإلضافة إلى هجهوعة هف الهراجع اٌهٍا:
"هػػؤتهر الصػػوهاـ وتطػػور ثػػورة التحريػػر الػػوطىي  "1962-1956لػ ػ "أز غيػػدي هحهػػد لحسػػف" ،الػػذي
تطػػرؽ فيػػً لهسػػار الثػػورة التحريريػػة بالتفاصػػيؿ فػػي هرحمػػة هػػا بعػػد هػػؤتهر الصػػوهاـ ،كهػػا اعتهػػدىا عمػػى ه ارجػػع
وهصادر هتىوعة حسب ها تفتضيً هتطمبات كؿ فصؿ هف فصوؿ البحث.
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صعــوبات الدراســة:
إف أي بحػث عمهػػي أكػػاديهي ال يخمػػو هػػف وجػػود صػػعوبات ،وهػػف أبػػرز الصػػعوبات التػػي واجٍتىػػا أثىػػاء
إىجازىا لمبحث ٌي :
عدـ القدرة عمػى التوجػً إلػى جاهعػات وهكتبػات أو دور ثقافػة خػارج الواليػة هػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى الد ارسػات
والرسائؿ الجاهعية السابقة التي تىاولت ٌذا الهوضوع.
اها الصعوبة الكبيرة التي واجٍتىي في بداية الدراسة فٍي تتهثؿ في :
 صعوبة حصر واختصار االستراتيجيات الهتعددة التػي طبقٍػا "ديغػوؿ" فػي حربػً ضػد الج ازئػر خاصػة
العسكرية هىٍا ،لتعددٌا واختالؼ أساليبٍا .
 قمة الدراسات التي تىاولت هوضوع الدراسة.
 الفترة الهدروسة بالرغـ هف قصرٌا إال أف األحداث فيٍا كاىػت هتشػابكة ولػيس بػاألهر السػٍؿ والبسػيط
تحديد الهٍـ هىٍا.
 كثرة الهادة الخبرية وتشعبٍا وصعوبة التحكـ فيٍاو استخراج الىقاط الهٍهة هىٍا إلثراء الهوضوع .
 صعوبة التىقؿ إلى هكتبات وجاهعات خارج الوالية.
 عػػدـ القػػدرة عمػػى التىقػػؿ هػػف أجػػؿ إج ػراء هقػػابالت هػػع شػػٍود عيػػاف ههػػف عايش ػوا الفت ػرة الدوغوليػػة أو
شاركوا في صىع أحداث الثورة التحريرية الكبرى.
وفػػي األخيػػر ىتهىػػى أف يضػػاؼ ٌػػذا العهػػؿ كمبىػػة فػػي البحػػث التػػاريخي األكػػاديهي والػػى صػػرح البىػػاء التػػاريخي
الوطىي ،كي ىذكر أىفسىا وأبىاء أهتىا بتاريخىا الهجيد ،وفضػح هكػر أعػدائىا بىػا ،وال ىىسػى هاضػيىا الػذي ىفٍػـ
هف خاللً حاضرىا ،وىستطيع أف ىبىي هستقبمىا الزاٌر إف شاء اهلل.
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الفص ػ ػػؿ األول
الثـــورة الجــــزائرية  1958-1954واستراتيجية فرنسا لمقضاء عمييا
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تهييـد :
في تاريخ الشعوب توجد أحداث بارزة بها تهثمً هف تغيير جوٌري لألوضاع السائدة جراء ظمـ واستبداد
قوة ها ،والفاتح هف ىوفهبر  1954يعتبر ىقطة تحوؿ حاسهة في تاريخ الشعب الجزائري ،حيث سجؿ بحؽ
صفحة جديدة في تاريخ الجزائر الهعاصر ،ألف الرجاؿ الذيف صىعوا الحدث و فجروا الثورة التحريرية
الجزائرية الكبرى والتي لقىت فرىسا درسا ال يىسى عف الحرية وعف الشعب الجزائري خاصة ،كاىوا قد رسهوا
طريقٍـ بدقة و حددوا الٍدؼ ووضعوا أرجمٍـ في الهسار الصحيح الذي طالها اىتظروي ،و الذي فتح لٍـ
الهجاؿ واسعا ىحو أفاؽ جديدة و طرؽ ىضاؿ صحيحة ،وكها قاؿ الشٍيد عباس لغرور<< يجب المجوء إلى
خيار وحيد لمعهؿ ،واف الطريؽ الوحيد الذي يؤدي إلى التحرر والذي ال يهكف الرجوع عىً ٌو طريؽ
الثورة ،1>>..واف كاىت الهقارىة بيف القوتيف بعيدة جدا ،والفرؽ ٌىا واضح في القوة والعتاد ،و لكف الثقة التي
تهيز بٍا أجدادىا الذيف فجروا الثورة ،في عدالة القضية قد ٌوىت كؿ تضحية ،بؿ واعتبارٌا تزكية و اىتصا ار
لشعب ظؿ يتخبط تحت ىير االحتالؿ عقودا هف الزهاف .
كاف الجٍاد في سبيؿ اهلل والوطف ٌو الحؿ الوحيد ،و كاف طريؽ الكفاح الهسمح اسموبا جديدا اختاري
شعبىا و تقدـ بً كىهوذج لمعهؿ هف أجؿ قٍر االستعهار الفرىسي ،هعتهدا في ذلؾ عمى إيهاىً القوي بعدالة
القضية و عمى ها توفر لديً هف اهكاىيات هتواضعة و بسيطة ،لقد كاف  01ىوفهبر 1954ىتيجة هباشرة
لتبمور الوعي الثوري لدى الشعب الجزائري خاصة بعد هجازر  08هاي 1945التي كاىت ىٍاية حاسهة لفكرة
اهكاىية هىح فرىسا الشعب الجزائري حريتً و استقاللً بدوف استعهاؿ القوة الهباشرة ،وكاىت ىقطة تقاطع بيف
السياسة االستعهارية هف جٍة و سياسة الحركة الوطىية الجزائرية هف جٍة أخرى ،بها فيٍا هف صراعات و
اىقساهات داخؿ الحركة في حد ذاتٍا ،لكف كؿ ٌذا لـ يغير في الٍدؼ الهرسوـ شيئا ،إذ جاء في اعتراؼ
1

أهاؿ شمي  :التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية  ، 1962-1954هذكرة هقدهة لىيؿ شٍادة الهاجيستير في

تخصص التاريخ الحديث و الهعاصر ،جاهعة باتىة  ،قسـ التاريخ  ،2005 ،ص .272
2
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الجىراؿ توبير  <<:بأف القهع الدهوي لالضطرابات يقصد بٍا  08هاي ،1945كاف غمطة كبيرة فالىزاع
الحالي -يعىي ثورة ىوفهبر -1954قد ولد جزئيا هف ٌذا القهع األعهى >> ،1فثورة ىوفهبر ،كاىت ىتيجة
حتهية لهجازر  08هاي ،1945و كاىت بهثابة رد فعؿ عىيؼ عمى قهع وظمـ أعىؼ عاىاي الشعب الجزائري
األعزؿ الذي كاف ذىبً الوحيد ٌو رفض العبودية والعيش تحت رحهة فرىسا ،كها كاىت ىتيجة لظروؼ داخمية
وخارجية سبقت إعالف الكفاح الهسمح .2
فقد صرح وزير الداخمية "فرىسوا هيتراف" يوـ  05ىوفهبر ،1954قائال» إف الجزائر ٌي فرىسا ،هف الفال
ىدر إلى الكوىغو ٌىاؾ قاىوف واحد ،و هجمس ىيابي واحد ،وبذلؾ فٍي أهة واحدةٌ ،ذا ٌو دستورىا ،و تمؾ
إرادتىا« ،3و قبؿ أف يجؼ الحبر .الذي كتب بً ٌذا التصريح عززي أخر يوـ 07ىوفهبر بتصريح ههاثؿ جاء
فيً »:إف الهفاوضات الوحيدة ٌي الحرب« أها جاؾ سوستيؿ الحاكـ العاـ الفرىسي في الجزائر فقد صرح في
فيفري 1955قائال »:إف فرىسا ٌىا في ديارٌا ،إف هصير الجزائري فرىسي ،و ٌو اختياري قررتً فرىسا « ،بؿ
إف رئيس الجهٍورية الفرىسي روىي كوتي قد أعمف في شٍر جويمية  1955بعد أف أصبحت الثورة حقيقة
واقعة قائال  »:ال يهكف أف يعتهد عميىا بأف ىضحي بالجٍة الهقابمة هف البحر الهتوسط وأف ىخمؽ ألزاس –
لوريف جديدة «.4

1

أبو القاسـ سعد اهلل ،الحركة الوطنية الجزائرية ،1945-1930ج،3ط،4دار الغرب االسالهي  ،بيروت،لبىاف،1992،ص

2

عثهاف شبوب "،بعض دروس ثورة فاتح نوفهبر" ،هجمة األصالة ،عدد  ،22الهجمد ،08هىشورات و ازرة الشؤوف الديىية

.256،255

واألوقاؼ  ،الجزائر .2011،ص .04

Teguia mohammed.algrie en guerre ,ofice des publication

3

Universitaires.alger.2007. P159.

4هحهد الٍادي الحسىي" ،هقارنة عسكرية بين جيش التحرير الوطني والجيش الفرنسي "،هجمة الشرطة عدد ،25الهديرية
العاهة لألهف الوطىي،الجزائر،1985،ص .28
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أها شارؿ ديغوؿ فمـ يكف سوى آلة لصىع القهع والجرائـ في أوساط الشعب عمى الرغـ هف أىً روج
ألكذوبة الحؿ السياسي الذي أرغـ عمى قبولً وتجسيدي في الىٍاية ،كها جاء في» بياف أوؿ ىوفهبر
..1954وفي االخير وتحاشيا لمتأويالت الخاطئة و لمتدليؿ عمى رغبتىا الحقيقية في السمـ  .وتحديدا لمخسائر
البشرية واراقة الدهاء فقد أعددىا لمسمطات الفرىسية وثيقة هشرفة لمهىاقشة  ،إذا كاىت ٌذي السمطة تحدوٌا
الىية الطيبة ،وتعترؼ ىٍائيا لمشعوب التي تستعهرٌا بحقٍا في تقرير هصيرٌا « ،1وحتى يكوف التفاوض
هبىي عمى أسس صحيحة فإف أوؿ الشروط التي تضهىٍا البياف ٌ ,ي االعتراؼ بالجىسية الجزائرية بطريقة
عمىية ورسهية ،وٌذا دليؿ واضح عمى الرغبة القوية في تحقيؽ السمـ والحرية في آف واحد وكذلؾ الوعي
الكبير الذي تهيز بً الثوريوف االوائؿ الذيف أعمىوا الحرب عمى فرىسا – وهف ورائٍـ كؿ الشعب الجزائري.
إذف فقد كاف العهؿ الهسمح والحؿ العسكري ٌو الخيار األخير الذي تـ اختياري وكاىت القوة ٌي الرد
الوحيد واألىسب عمى كؿ ها تستعهمً فرىسا هف وسائؿ وأساليب بشعة ضد الشعب الجزائري ،فكاىت الثورة
الجزائرية شاهمة عهت جهيع القطر الجزائري وكاىت شعبية بأتـ هعىى الكمهة ,ولـ تدخر جٍدا و ال وسيمة في
سبيؿ تحقيؽ اىتصار جيش التحرير الوطىي وٌزيهة الجيش الفرىسي وهف ورائً إسقاط أكذوبة فرىسا
االستعهارية التي ال تٍزـ وكؿ القوى الهؤيدة لٍا.

1هحهد جغابة ،بيان أول نوفهبر" 1954دعوة عمى الحرب رسالة لمسالم ،قراءة في البيان" ،تقديـ هحهد العربي ولد خميفة،
دار ٌوهة لمطباعة والىشر والتوزيع ،الجزائر ،1999 ،ص .129،128
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الهبحث األول :الثورة الجزائرية وتطورىا 1956-1954
الهطمب االول :اندالع الثورة الجزائرية " أول نوفهبر "1954
كاف الىدالع ثورة الفاتح هف ىوفهبر  1954خطوات وترتيبات كبيرة أعدٌا هىاضمو الثورة ،وكاىت ٌىاؾ
العديد هف العواهؿ التي هٍدت الىدالعٍا في هقدهتٍا أحداث  08هاي  ،1945التي عهمت عمى تىشيط
الحركة الوطىية والسيها الهىاضميف الشباب حيث اعتبرت الحد الفاصؿ بيف ها كاف يراود الجزائرييف هف أهؿ
في ىيؿ االستقالؿ بطرؽ الكفاح السياسي والديبموهاسي ،وها تفطىوا إليً وآهىوا بً هف أف الطريؽ الوحيد إلى
االستقالؿ ٌو أسموب الكفاح الهسمح 1،حيث عهد ٌؤالء الشباب إلى تشكيؿ الهىظهات السرية حتى اىتٍت
بهيالد جبٍة التحرير الوطىي2،التي فجرت الثورة في أوؿ ىوفهبر ،1954وثبتت برىاهجا سياسيا ثوريا كاف
وثيقة سياسية أكد عمى أف تحؿ األحزاب السياسية ىفسٍا ،ويىظـ أتباعٍا بصفة شخصية توحيدا لصفوؼ
الشعب  3،وبعدها تـ ضبط جهيع اإلجراءات بصفة ىٍائية ودقيقة اىدلعت الثورة في هوعدٌا الهحدد ،الفاتح
هف ىوفهبر  1954وقد أكد ذلؾ بياف تضهف هعالـ التوجٍات األساسية حاض ار وهستقبال

4

اىطمقت الثورة بػ "بياف الفاتح هف ىوفهبر  "1954الذي أعطى ىقمة ىوعية لمحركة الوطىية هف هرحمة
التصور والرؤية السياسية لمقضية الجزائرية ،وهف هرحمة التجسيد الهيداىي لتمؾ الرؤية السياسية والعهؿ

1

بمقاسـ هحهد وآخروف القواعد الخمفية لمثورة الجزائرية ،1962/1954الهركز الوطىي لمدراسات والبحث في الحركة الوطىية

و ثورة اوؿ ىوفهبر ،1954ص .40

2هحهد لحسف أزغيدي ،هؤتهر الصوهام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية (،)1962-1956دار ٌوهً،الجزائر.2004،
ص.45

3عزالديف بو هعزة ،فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية وهرحمة االستقالل  ،1985-1899هذكرة هاجستير في التاريخ
الحديث والهعاصر ،جاهعة هىتوري قسىطيىة  .2005-2004 ،ص .182

4

كتاب هرجعي عن الثورة التحريرية ،1962/1954هىشورات الهركز الوطىي لمدراسات والبحث في الحركة الوطىية وثورة

اوؿ ىوفهبر ،1954الجزائر  ،2007 ،ص.25،26
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الهباشر إلى الكفاح الهسمح كوسيمة البديؿ لٍا في ظؿ استعهار استيطاىي سعى إللغاء وجود الكياف الجزائري
 ،ولذلؾ فقد وضع ٌذا البياف حدا لكؿ أشكاؿ التردد.

1

كاف الىدالع الثورة أٌهية بالغة تكهف في وضع جهيع الهسؤوليف و الهىاضميف في االحزاب السياسية
الجزائرية أهاـ االهر الواقع ألف اىدالع الثورة قد فرض عميٍـ االختيار بيف االىضهاـ إلى ثورة التحرير الوطىي
أو البقاء هع غالة االستعهار عهالء فرىسا في الجزائر  ،وذلؾ عىد بروز جبٍة التحرير الوطىي وجىاحٍا
العسكري جيش التحرير الوطىي  ،حيث قاـ الجىود بالعهميات العسكرية األولى في كاهؿ التراب
الوطىي2،حيث يقوؿ فرحات عباس« سهعىا بأحداث أوؿ ىوفهبر فكاىت كبرؽ أضاء سهاء
الجزائر «3واعتبرت أف العهميات الهسمحة التي عرفتٍا البالد في تمؾ الميمة إىها ٌي تجسيد لإلىذارات الهتكررة
التي كاف يوجٍٍا لمسمطة االستعهارية وٌي هف جٍة أخرى اىتصا ار عمى هزيفي االىتخابات وأىصار
االضطٍاد الهسمط عمى األٌالي.4
بدأت العهميات الهقررة في أوؿ ىوفهبر 1954تخرب الهزارع التابعة لمهعهريف ،قطع بعض الطرقات،5
حرؽ هزارع الكولوف لتستعيد بذلؾ األراضي الهىٍوبة6،واعهاـ عىاصر هف اإلدارة الفرىسية شرطة وحراس
غابات(شاهبيط ) ،وبدأت الىواة األولى تكبر والرغبة في التطوع تتزايد هها جعؿ القيادة في حيرة حيث وجدت

Bain jaimain.stora،histoire de la guerre dalgérier1954-1962.libraire hachette. p34.

1

2بشير كاشا الفرحي ،هختصر وقائع وأحداث ليل االحتالل الفرنسي لمجزائر هن،1962-1830شركة الفرحي،الجزائر،
 ،2007ص140

3

AbbasFarhete،Autopsie d une guerre ،édition L'aurore Garnier frères achevé d’imprimer sur

presse Cameron saint amande montrond، parise.1981.، p44.

4عبد الحفيظ بوعبد اهلل ،فرحات عباس بين االندهاج والوطنية  ،1992/1919هذكرة هاجيستير ،جاهعة باتىة ،2005 ،ص
.182

5عمي كافي ،هن الهناضل السياسي الى القائد العسكري  ،1962-1946دار القصبة لمىشر ،الجزائر ،2001،ص.70

6سعد طاعة ،دور النواب الهسمهين في الحياة النيابية بالجزائر ،1956-1947أطروحة دكتوراي ،جاهعة الجزائر ،قسـ تاريخ،
 ،2009ص .242
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ىفسٍا في هأزؽ كاف البد الخروج هىً لضرورة استقطاب الراغبيف في التطوع وٌو ها يتطمب تىظيها هحكها
وحازها وكذلؾ كيفية الحصوؿ عمى األسمحة والتهويف واأللبسة ،ولـ يترؾ الهتطوعيف فرصة لمقيادة حيث بدأ
االىضهاـ و االلتحاؽ بكتهاف بجهيع الطرؽ الههكىة ،فتكاثر العدد خاصة إثر الضغوط التي كاىت تهارسٍا
اإلدارة االستعهارية ضد الهىاضميف الحياديف هف حزب الشعب الجزائري قبيؿ االىطالقة وبعدٌا.

1

فكاىت بداية الثورة بهشاركة  1200هجاٌد عمى الهستوى الوطىي ،بحوزتٍـ  400قطعة سالح
وبضعة قىابؿ تقميدية فقط ،وكاىت الٍجهات تستٍدؼ هراكز الدرؾ والثكىات العسكرية وهخازف األسمحة
وهصالح استراتيجية أخرى ،باإلضافة إلى الههتمكات التي استحوذ عميٍا الكولوف  ،شهمت ٌجوهات
الهجاٌديف عدة هىاطؽ هف الوطف  ،وقد استٍدفت عدة هدف وقرى عبر الهىاطؽ الخهس" :باتىة ،آريس،
خىشمة ،بسكرة" في الهىطقة األولى" ،قسىطيىة" ،بالهىطقة الثاىية"،الع اززقة وتيغزريت وبرج هىايؿ وذراع الهيزاف
"بالهىطقة الثالثة أها في الهىطقة الرابعة فقد هست كال هف «الجزائر وبو فاريؾ والبميدة" ،بيىها كاىت "سيدي
عمي وزٌاىة ووٌراف" عمى هوعد هع اىدالع الثورة في الهىطقة الخاهسة 2،باإلضافة إلى أف الثورة قد ضمت
هىحصرة في هىاطؽ هحددة هف الجزائر وظؿ هعظـ الشعب في الهدف والقرى بعيدا عىٍا ،وركزت أحداث
الثورة في هىطقة األوراس حيث شف الفرىسيوف ٌجوهٍـ الهضاد ٌىاؾ.

3

و باعتراؼ هف السمطات الفرىسية فإف حصيمة العهميات الهسمحة ضد الهصالح الفرىسية عبر كؿ
الهىاطؽ الجزائرية ليمة الفاتح هف ىوفهبر  ،1954قد بمغ ثالثيف عهمية ،خمفت هقتؿ  10أوربييف وعهالء
وجرح  23هىٍـ  ،وخسائر هادية تقدر بالهئات هف الهالييف هف الفرىكات الفرىسية أها الثورة فقد فقدت في
1عمي كافي ،الهصدر السابق،ص.70

2يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين  ،عالـ الهعرفة لمىشر والتوزيع ،الجزائر، 2009،ص -113
.115

3

جواف غميبسي  ،الجزائر الثائرة  ،ترجهة عيد الرحهف صدقي أبو طالب ،الدار الهصرية لمتألؼ والترجهة ،د س ف ،ص .87
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هرحمتٍا األولى خيرة أبىائٍا الذيف سقطوا في هيداف الشرؼ هف أهثاؿ ":1بف عبد الهالؾ رهضاف ،قريف
بمقاسـ ،باجي هختار ،ديدوش هراد وغيرٌـ "

2

وأهاـ ٌذا الوضع كاف ال بد لمثورة أف تجد هخرجا يحفظٍا هف الىكسات ويدفع بٍا خطوات إلى األهاـ
فأخذت الثورة تسد الثغرات وتهسح ىقاط الضعؼ ،فاشتدت أعهاؿ جيش التحرير الوطىي ولكي تكوف ىاجحة
فقد قسـ قواتً إلى وحدات صغيرة *غير هحددة العدد ،وذلؾ تبعا لظروؼ الهرحمة واتباع أسموب حرب
العصابات الذي يستمزـ التىقؿ السريع وهفاجأة العدو ،وبدأ يظٍر تالحـ الشعب هع ثورتً في ٌذي الظروؼ
الحرجة حيث قاـ سكاف الهدف الجزائرية بحهمة واسعة وشاهمة بهقاطعة شركات التبغ والخهر حيث عهت ٌذي
الهقاطعة هىطقة األوراس ،قسىطيىة والجزائر ،3وعرفت البالد اضطرابات في  05جويمية  ،1955تعبي ار عمى
إلتفاؼ الشعب حوؿ الثورة.
كها ركزت الجٍود عمى تىظيـ االتصاؿ هع قادة الجبٍة الهوفديف إلى الخارج قصد الحصوؿ عمى
األسمحة ،والعتاد وادخالٍا إلى الجزائر عف طريؽ توىس وليبيا ،وقد تهكف زيغود يوسؼ قائد هىطقة الشهاؿ
القسىطيىي هف تىظيـ الحدود الجزائرية التوىسية بىجاح ،وسرعاف ها حقؽ االتصاؿ هع الوفد الخارجي لمجبٍة
ىجاحا لتٍريب األسمحة إلى الداخؿ ،بيىها حاوؿ بف بولعيد أف يجمب األسمحة والعتاد عف طريؽ الحدود
الميبية.

1الغالي غربي ،فرنسا والثورة الجزائرية  ،1958/1954غرىاطة لمىشر والتوزيع ،الجزائر،2009،ص .92
2عبد الحفيظ بو عبد اهلل ،الهرجع السابق ،ص .182
3

هحهد لحسف أز غيدي  ،هؤتهر الصوهام وتطور ،..الهرجع السابؽ .ص.91

*أىظر الهمحؽ رقـ 01 :
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كها اٌتهت قيادة الثورة بتعزيز كياىٍا في الخارج فعرضت القضية الجزائرية عمى ٌيئة األهـ الهتحدة
لتىاقش في جدوؿ أعهالٍا حيث في أفريؿ 1955شاركت في هؤتهر" باىدوىغ " وفيً حققت أوؿ اىتصار لٍا
عمى الهستوى الدولي ،واتضح ٌذا بصورة جمية في التعاطؼ وهساىدة الثورة الجزائرية.

1

الهطمب الثاني :ىجوهات الشهال القسنطيني 20أوت  1955وتوسع نطاق الثورة
تعتبر أحداث ٌجوهات  20أوت  ،1955أحداثا بارزة في هسيرة الثورة الهسمحة ألىً عمى الهستوى
السياسة الداخمية إف صح التعبير لجبٍة التحرير ،قبؿ  20أوت  1955كاف ٌىاؾ تذبذب لدى بعض
الطوائؼ هف السياسييف واألسر السياسية السابقة لسىة  1954كاىت التزاؿ تؤهف في إهكاىية اعتهاد أسموب
غير ٌذا ،يعىي العودة إلى الشرعية وأىً يهكف الوصوؿ إلى بعض الىتائج ،لكف عهميات  20أوت 1955
بيىت أف تىظيهات جبٍة التحرير تىظيهات قوية ،وأىٍا هف ىاحية أخرى قادرة عمى أف تقوـ بالهٍهة التي
تكوىت هف أجمٍا رغـ القهع والضغوط الهختمفة بإصرار عمى تحقيؽ الٍدؼ ،الىقطة التالية ٌي اآلفاؽ الكبيرة
التي فتحتٍا حوادث أوت 1955أهاـ إهكاىية اىتشار الكفاح الهسمح ليس فقط في الجزائر بؿ أيضا في
الهغرب العربي2،إذ تهيزت األحداث بشهولية العهؿ الهسمح واسته ارريتً حيث قررت القيادة الثورية بهؤازرة
الجهاٌير الشعبية في قمب الهدف والقرى أف تشف ٌجوهات أدخمت الرعب في صفوؼ العدو الهدجج بأحدث
األسمحة ،فألحؽ خسائر فادحة بهىشآتً االقتصادية والعسكرية وبذلؾ صدقت هقولة أحد رهوز ثورة التحرير
وقادتٍا األوائؿ هحهد العربي بف هٍيدي" :ألقوا بالثورة إلى الشارع فسيحتضىٍا الشعب ".
فعال لقد لقف الشعب الجزائري العدو درسا في اإلستهاتة هف أجؿ ىصرة القضية الوطىية وفىد كؿ
االدعاءات االستعهارية التي تزعـ بأف ها يحدث في الجزائر ها ٌو إال شغب صادر هف هجهوعة قميمة

1
2

عهار ٌالؿ ،أبحاث في تاريخ الجزائر الهعاصرة( ، )1962/1830ديواف الهطبوعات الجاهعية ،الجزائر،1988،ص.308
خميفة الجىيدي وآخروف،حوار حول الثورة ،ج  ،1هوفـ لمىشر والتوزيع،الجزائر،2009،ص  .260أىظر الهمحؽ رقـ02:
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خارجة عف القاىوف وليس ثورة شعبية حقيقية ،لكف أحداث  20أوت  1955أكػدت لمعالـ أجهع بأف ها يحدث
في الجزائر ٌو قضية تصفية االستعهار الغاصب 1.وفي ٌػذا الصػدد يقوؿ العقيد عمػي كػافي" :إف فكرة عهمية
 20أوت  1955كاىت بهبادرة شخصية هف البطؿ الشٍيد يوسؼ زيغود وتحهؿ هسؤولية خطورة ىتائج
العهمية إف لـ تسر عمى ها يراـ وحسبها يرجى هىٍا " ،وقد حاوؿ زيغود يوسؼ أف يىظـ ٌذا الٍجوـ في كاهؿ
التراب الوطف .
لهدة أسبوع ولكف ىظ ار لخطورة القرار وظروؼ الثورة في تمؾ الفترة التي لـ تكف تسهح بٍجوـ شاهؿ
2.

عمى كاهؿ القطر اكتفى بتىظيهً في الهىطقة التي كاف يقودٌا وٌي هىطقة الشهاؿ القسىطيىي

وخالؿ االجتهاع التحضيري الذي عقدي زيغود يوسؼ هع ضباط الهىطقة في  1955/07/23تـ
التخطيط لٍجوهات  20أوت  ،1955كها حددت األٌداؼ السياسية والعسكرية التي تصبو إلى تحقيقٍا بعد
ٌذي االىتفاضة( كها أسهاٌا زيغود يوسؼ) وذلؾ عمى الصعيديف الداخمي والخارجي والتي ىذكر هىٍا:
 -1أىداف اليجوهات :
أ  -األىداف العسكرية:
 فؾ الحصار الهضروب عمى هىطقة األوراس وبعض الهىاطؽ الهجاورة لٍا.
 تحطيـ أسطورة الجيش الفرىسي الذي ال يقٍر ،فقد أثبت ٌجوـ  1955/8/20قدرة جبٍة التحرير
الوطىي عمى التخطيط والتىسيؽ والتىفيذ ،وضعؼ دفاع العدو أها ٌجوهات جيش التحرير الوطىي الهدعـ
بالجهاٌير الشعبية.
1

أحهد حهدي :الشهال القسنطيني( ىجوم  20أوت ،) 1955هجمة الهصادر،عدد  ،3هىشورات الهتخؼ الوطىي لمهجاٌد،

.2000ص.157
2

هوسى تواتي ورابح عواد ،ىجوهات 20اوت ،1955دار البعث قسىطيىة ،1992ص.14،13أىظر الهمحؽ رقـ . 03:
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 تأكيد استه اررية وشهولية الثورة الهسمحة لهختمؼ أىحاء البالد عكس ها يدعيً العدو.

1

 تعبئة الشعب الجزائري وجهاٌيري إلهداد جيش التحرير.
 الرد عمى عهميات اإلبادة والتقتيؿ الجهاعي والىفي الههارسة هف طرؼ قوات الجيش الفرىسي ،وذلؾ
بعد اإلعالف عف قاىوف حالة الطوارئ.
 تسٍيؿ تىظيـ طريؽ القوافؿ ىحو توىس" طريؽ السمسمة" لإلتياف باألسمحة والذخيرة الحربية ،حيث
أقيهت الهراكز عمى طوؿ الطريؽ.

2

 إعادة الثقة وتعزيز روح القتاؿ لدى الهجاٌديف وبث الرعب وعدـ االطهئىاف في ىفوس الهعهريف.

3

ب -األىداف السياسية:
 فكرة القيادة في الداخؿ بأف تقوـ بعهؿ عسكري حتى تكوف ٌذي األعهاؿ سىدا لمههثميف السياسييف في
الخارج.
 تكذيب أقاويؿ وادعاءات االستعهار بتبعية الثورة الجزائرية لبعض العواصـ الخارجية ،واثبات وطىية
الثورة .4
 كسب إىظاـ كؿ تيارات الحركة الوطىية والشخصيات السياسية الجزائرية الهرتبطة باألحزاب في
صفوؼ جبٍة التحرير الوطىي لتوحيد جٍودٌا هف أجؿ االستقالؿ.
 سياسة " سوستيؿ" اإلصالحية عجمت بالقياـ بهثؿ ٌذا الٍجوـ حتى تجٍض الثورة كؿ الهىاورات
الفرىسية والقضاء ىٍائيا عمى سياسة اإلصالحات الهزعوهة.
1هجؿ الهصادر ،الهرجع سابؽ ،ص .161

2

حسف بوهالي ،استراتيجية الثورة في هرحمتيا األولى  ،1956/1954هىشورات الهتحؼ الوطىي لمهجاٌد ،الجزائر ،د س

3

عهار قميؿ ،همحهة الجزائر الجديدة،ج،1ط،1دار البعث،قسىطيىة،الجزائر1991،ـ  ،ص317،316

ف ،ص .244

4

هحهد لحسف أزغيدي،هؤتهر الصوهام وتطور ثورة التحرير،الهرجع السابؽ ،ص.93
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كها تـ هف خالؿ االجتهاع الهىعقد تحديد يوـ اىطالؽ الٍجوهات ،إذ اختير ظٍر يوـ السبت 20أوت
 1955لتىفيذ العهمية الواسعة وٌذا ألف ٌذا اليوـ يصادؼ الذكرى الثاىية لىفي سمطاف الهغرب الشقيؽ ،وٌذا
لتبرٌف الثورة عمى هرجعتيٍا العربية الهغربية وفي خضـ ٌذا يقوؿ الهجاٌد البطؿ بف طوباؿ "..ولـ يغب عف
أذٌاىىا أىىا ىخوض ثورة وفي خضهٍا لـ ىىسى هسألة توحيد الهغرب الشقيؽ هف عهميات قهع ،فكىا ىخاؼ
أىداؾ عمى الصبغة الرسهية هف قمبىا لكي ىبرٌف عمى تضاهىىا عمى هستوى الهغرب العربي" 1،وألىً يوـ
سبت يهثؿ ىٍاية األسبوع الذي تهىح فيً اإلجازات ألفراد هف قوات العدو ،ويوـ سوؽ أسبوعي لهديىة سكيكدة
يوفر غطاء لتسمؿ الهجاٌديف إلى داخؿ الهديىة ،وأف هىتصؼ الىٍار ٌو وقت رفع آذاف صالة الظٍر لتقترف
الدعوة إلى الصالة بالدعوة إلى الجٍاد ساعة اىشغاؿ الهستوطىيف بتىاوؿ وجبة الغداء ووقت اشتداد الحر
وسكوف الىاس2،كها كاف ذلؾ تك ار ار لها جرى هىذ عشر سىوات في هىطقة قسىطيىة ٌذي في الحوادث
الهأساوية لهايو .1945

3

أولى الهسؤولوف في اجتهاع "الزهاف" الهىعقد في  1955/07/23عىاية فائقة لتحديد هواقع الٍجوـ،
حيث اختيرت تسع وثالثوف (ٌ)39دفا هست كؿ هف :قسىطيىة الخروب ،فيميب فيؿ(سكيكدة حاليا) ،القؿ،
عيف عبيد وادي الزىاتي ،كالرهاف (الهجازر حاليا) ،كوىدي سهىدو(زيغود يوسؼ حاليا) ،الحروش ،وساف
شارؿ(رهضاف جهاؿ حاليا)،غالبيدي (بواتي هحهد حاليا) ،قالهة ،جهاب(عزابً حاليا) ،الهيمية ،أسطورة ،فمفمة
(هىاجـ العالية) ،ولقد وقع االختيار عمى ٌذي األهاكف ىظ ار لوجود هىشآت عسكرية واقتصادية هف هطارات،
هواىئ ،هراكز الشرطة والدرؾ كها تعرؼ ٌذي الهدف واىتعاشا كبي ار إذ يبمغ عدد الهعهريف بٍا حوالي

1

هحهد لحسف أز غيدي ،الثورة الجزائرية والبعد الهغاربي،إصدار و ازرة الثقافة ،الجزائر ،1994،ص .23

2

بشير بالح تاريخ الجزائر الهعاصر هن ، 1989-1830ج ،2دار الهعرفة  ،الجزائر،2006 ،ص.30 -27

3سميهاف الشيخ  ،الجزائر تحهل السالح(زهن اليقين) ،دراسة في تاريخ الحركة الوطىية والثورة الهسمحة ،ترجهة هحهد حافظ
الجهالي  ،هراجعة هسعود حاج هسعود ،ط،1دار القصبة ،الجزائر2007،ـ  ،ص.248 -246
12
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 120.000ىسهة يهمكوف الهزارع ويهارسوف هٍىة التجارة والصىاعة ،كها تتوفر بٍذي الهدف الهىشآت
االقتصادية كالهصاىع وخطوط السكؾ الحديدية والهحالت التجارية وأهاكف ترددٌـ كالهقاٌي والحاىات...

1

وبعد إتهاـ التحضيرات لعهميات الٍجوـ تهت ٌجوهات  20أوت 1955عمى أغمب الشهاؿ القسىطيىي،
السيها أف الشعب أصبح هتضاهىا هع الثورة ،وبها أف العبء والثقؿ هىذ اىدالع الثورة كاف هرك از عمى
الهىطقة االولى "األوراس" الهحاصرة هف قبؿ القوات االستعهارية ففرىسا رأت في ٌذي الهىطقة قمعة حصيىة
تٍدد وجودٌا بالجزائر ،فشٍر أوت  1955كاف هرحمة جديدة في زحؼ الثورة وتقدهٍا إلى األهاـ إذ في ٌذي
الهرحمة ألقى جىود جبٍة التحرير الوطىي بقىابؿ عمى هحالت الهعهريف وأحرقوا الهدف الكبيرة بالشرؽ وكذا
هزارع الكروـ ،ولعؿ ٌذا العهؿ كاف ردا لها قاهت بً السمطات الفرىسية هف هجازر في حؽ شعب أعزؿ،
خاصة أف التاريخ ال زاؿ يذكر تمؾ الهجازر الرٌيبة التي ارتكبتٍا فرىسا في همعب سكيكدة حيف جهعت سكاف
الهىطقة هف ىساء وأطفاؿ وقتمتٍـ جهيعا.2
كاف يوـ  20أوت  1955يوها رٌيبا ،شرد فيً األطفاؿ وسيؽ الرجاؿ إلى الهوة والهحتشدات ،وشوٌدت
فيً أبشع صور لمسيطرة والتىكيؿ العدواىي 3.حيث راح ضحيتٍا  1237جزائري جراء الحهمة االىتقاهية
لمسمطات االستعهارية 4،كها أسفرت الٍجوهات عمى ىتائج عديدة وهختمفة البد هف التطرؽ إليٍا حتى ىتعرؼ
عمى الدور اإليجابي الكاهؿ الذي لعبتً ٌذي األحداث حتى تضهف استه اررية الثورة الهسمحة ،فٍؿ كاف لمثورة
اف تستهر لوال الٍجوـ عمى الشهاؿ القسىطيىي؟ بؿ يعتبر بعض الكتاب ىذكر هىٍـ إيؼ كولاير في كتابً
حرب الجزائر ص " 173أف ٌذا الٍجوـ ٌو أوؿ ٌجوـ حقيقي لحرب الجزائر ويضيؼ الهؤلؼ ،دخمت حرب
1حسف بوهالي ،الهرجع السابق ،ص .219
2
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3حهادي البشير بغرش ،دهاء لمحرية "صفحات هن وقائع الثورة الجزائرية" ،الهؤسسة الوطىية لمفىوف الهطبعية،

الجزائر،2003،ص .174أىظر الهمحؽ رقـ .04:

4عهار عهورة  ،الجزائر بوابة التاريخ(الجزائر خاصة هاقبل التاريخ إلى غاية ،)1962ج،2دار الهعرفة ،الجزائر،ص .320
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الجزائر اآلف هرحمتٍا الىشيطة ،األقىعة تسقط والسياسات ستتطور هف اآلف فصاعدا سيكوف ٌىاؾ قبؿ 20
أوت وها بعد  20أوت "وىذكر هف بيف أٌـ ىتائج الٍجوهات ها يمي:
 -2نتائج اليجوهات :
أ -هن الناحية العسكرية:
 اتساع ىطاؽ الثورة وتشتت قوات العدو وتحويؿ أىظارٌا عف االوراس.
 بدأ العدو يشعر ويقتىع بأف الثورة قد اىدلعت وتبخرت فكرة "التهرد" و"الخارجيف عف القاىوف".
 تزويد جيش التحرير بالعىاصر الهقاتمة ،لقد أعطى ٌجوـ  20أوت 1955لمعهؿ العسكري دفعا
وخمؽ إلتفافا واستجابة جهاٌيرية ال هثيؿ لٍا إذ بمغ عدد الهجاٌديف في الهىطقة الثاىية  2.000هجاٌدا
وحوالي  5000هسبؿ كها غادر الطمبة هقاعد الدراسة لاللتحاؽ بصفوؼ جيش التحرير الوطىي.
 اهتداد العهؿ الثوري إلى الهىطؽ الخاهسة التي تهثؿ ثمث هساحة القطر الجزائري.
 القضاء ىٍائيا عمى ها كاف يروجً العدو بجهيع وسائمً العسكرية والدعائية عمى أف الثورة ليست إال
تهرد هحميا ستقضي عميٍا خالؿ  3أشٍر.
 وصوؿ الثورة الهسمحة إلى ىقطة الالرجوع بعد 20أوت . 1956
ب -هن الناحية السياسية:
 إثبات وطىية الثورة التحريرية وقد برٌف 20أوت  1955عمى أف الثورة الهسمحة ذات طابع جهاٌيري
كها أكد الطابع الٍجوهي لمثورة وطبيعة الحرب هعا.
 إحداث القطيعة التاهة بيف الجهاٌير والسمطات االستعهارية ،إذ أف التأثير الجهاعي لمثورة هف طرؼ
الجهاٌير الشعبية ،أكد التفاؼ عاهة الشعب حوؿ الثورة تجىدٌـ كرجؿ واحد وراء جبٍة التحرير الوطىي.
14
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 تراجع فرىسا عف إجراء اىتخابات تشريعية كاىت هقررة لػ  2جاىفي .1956
 وضع األحزاب ىٍائيا أهاـ هسؤولياتٍا التاريخية.
 وضع حد فاصؿ وىٍائي بيف هؤيد لمثورة وعدوٌا أوربييف وجزائرييف.
 توضيح الرؤية واألٌداؼ الحقيقية لمثورة التي أسقطت قىاع التشكيؾ وأبرزت التخطيط الهحكـ والفداء
الروحي والهسؤولية الثورية الشريفة.
 االعتراؼ بجبٍة وجيش التحرير الوطىي ههثالف شرعياف لمدفاع عف الوطف.

1

وهف خالؿ ها سبؽ ذكري عف أحداث 20أوت  1955يهكف القوؿ أف الثورة في ٌذي الفترة واف كاىت
وجيزة ،هف ىوفهبر 1954إلى أوت  1955أي في ظرؼ وجيز استطاعت أف تبرز إهكاىياتٍا لمعدو وأف تقوـ
بعهمياتٍا الخاطفة أو حرب العصابات واستطاعت األفواج الصغيرة البسيطة السالح أف تظٍر بهظٍر قوي
في تىظيهٍا واىتشارٌا وحتى في أٌدافٍا أيضا ،كها أف أحداث 20أوت جعمت الثورة الجزائرية تدخؿ هرحمة
جديدة ولو كاف الهقصود بالعهميات أساسا فؾ الضغط الىسبي الهسمط هف طرؼ فرىسا عمى هىطقة األوراس
بالذات هف قتؿ جهاعي وسجف وتعذيب ،وهف تدهير وتخريب إلى غير ذلؾ لكف حوادث أوت لـ تقتصر عمى
الشرؽ فقط أو هىطقة الشهاؿ بؿ اهتدت حتى هىاطؽ الجىوب ،واد سوؼ هثال ولو كاىت هف باب اإليجاز
باهتداد الحرب التوىسية الجزائرية عف طريؽ الجىوب ،وٌذا أيضا يعتبر ىوعا هف التكتيؾ الجديد لمثورة ٌذا
2،

ٌو الشيء الذي يهكف استىتاجً هف خالؿ الحديث عف أحداث  20اوت 1955

1هجمة الهصادر ،الهرجع السابؽ  ،ص .172،171
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الهطمب الثالث :هؤتهر الصوهام وأثره في بمورة العهل الثوري
ىظ ار لألسباب العديدة التي قد تكوف هىطمقا لمتفكير في عقد هؤتهر وطىي يجهع قادة الثورة فإف اآلراء
قد اختمفت في الفترة التي بدأ فيٍا ٌؤالء القادة في التفكير والبحث هف أجؿ عقد هؤتهر كٍذا ،فٍىاؾ عدة آراء
لشخصيات وطىية هف القادة األوائؿ هف هفجري الثورة قد اتفقوا عمى عقد لقاء بيىٍـ بعد هضي عاـ عمى
اىطالؽ الثورة الهسمحة حتى يتسىى لٍـ تقييـ ها تـ إىجازي ،والتخطيط لمهرحمة الهقبمة ،وٌىاؾ آراء أخرى تقوؿ
بأف التفكير في عقد الهؤتهر قد بدأ بعد ٌجوـ 20أوت 1955في الشهاؿ القسىطيىي ،ولكف الشروط لـ تتوفر
بعد هضي عاـ عف تمؾ الٍجوهات.
وهف الجدير بالذكر أف الكثير هف األحداث الٍاهة قد ظٍرت عمى الساحة الوطىية ،وكاىت سببا في
صعوبة عقد هؤتهر لقادة الثورة بعد هضي عاـ هف اىطالقٍا وهف ٌذي األسباب الحصار الهحكـ الذي ضربتً
القوات الفرىسية عمى هىطقة االوراس ،الشيء الذي خمؽ صعوبات كبيرة في االتصاؿ بيف قادة الوالية االولى
وبقية الواليات ،خصوصا بعد استشٍاد " شيٍاىي بشير" ،ىائب هصطفى بف بولعيد أثىاء وجود ٌذا األخير
بسجف الكدية بقسىطيىة ،عالوة عمى ذلؾ فإف استشٍاد "ديدوش هراد " قائد الهىطقة الثاىية

"الشهاؿ

القسىطيىي" ،وها أعقب ذلؾ هف اإلعداد لٍجوـ 20أوت  ،1955ورد فعؿ السمطات االستعهارية عمى
الٍجوـ ،كؿ ذلؾ أوجد صعوبات كبيرة في عقد هؤتهر لمثورة ،ال ىىسى أيضا ها حصؿ في الوالية الخاهسة
هىطقة وٌراف ،حيث تهكف العدو هف هعرفة وتفكيؾ الخاليا الثورية االولى بالهىطقة1 ،الشيء الذي أوجب
عمى قادتٍا بذؿ جٍد كبير في إعادة تكويف وتىظيـ خاليا جديدة لتىٍض بالعهؿ الثوري في تمؾ الهىطقة ،بعد
أف تهكىت الثورة هف القضاء عمى العقبات السابقة أصبح الطريؽ ههٍدا لعقد هؤتهر شاهؿ لجهيع قواد الثورة.

1

النصوص األساسية لثورة نوفمبر  ،4591المرجع السابق ،ص .41 ،41
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 _ 1األسباب التي دعت لعقد الهؤتهر:
لقد قطعت الثورة شوطا هعتب ار هف الكفاح ضد العدو واستطاعت أف توحد صفوؼ الشعب خمفٍا ،بعد
أف ثبت عجز األحزاب السياسية عف تحقيؽ شيء يذكر عمى الساحة الوطىية ،وأخذت الثورة تتوسع وتتطور،
وفي الهقابؿ أخذت الحكوهة الفرىسية تطور هف وسائمٍا واهكاىاتٍا في هحاولة لخىؽ الثورة في هٍدٌا  ،لذلؾ
فإف أسباب عقد الهؤتهر أصبحت همحة وضرورية وذلؾ بقصد تحقيؽ األٌداؼ التالية :
 تقييـ الهرحمة السابقة هف عهر الثورة بكؿ إيجابياتٍا وسمبياتٍا قصد تحاشي السمبيات وتدعيـ وتطوير
ها ٌو إيجابي هىٍا.
 وضع استراتيجية تىظيهية هوحدة وشاهمة ودائهة لمعهؿ الثوري عمى الصعيد الداخمي والخارجي.
 الخروج بتىظيـ جديد هحكـ في الهيداف العسكري والسياسي واالجتهاعي.
 إيصاؿ صدى الثورة الجزائرية إلى الرأي العاـ العالهي.
 إصدار وثيقة سياسية عهمية لمثورة.
 توحيد الهواقؼ بالىسبة لمقضايا الهطروحة عمى الساحة الوطىية آىذاؾ.

1

 _ 2إختيار هكان إنعقاد الهؤتهر :لقد اختمفت اآلراء حوؿ الكيفية التي تـ بٍا اختيار الهكاف الهالئـ لعقد
الهؤتهر ،ويهكف إجهاؿ ٌذي اآلراء فيها يمي:

2

حيث اقترح قائد الوالية الثاىية الشٍيد زيغود يوسؼ عقدي بالشهاؿ القسىطيىي ،وحاولت الوالية االولى
عقدي بقمب االوراس لهىاعتً أو بجباؿ سوؽ أٌراس لقربٍا هف توىس ،واقترح بعض قادة الثورة في السىة
التالية عقدي باألخضرية ،واقترح آخروف عقدي في جباؿ البيباف وكاد يمتئـ بٍا لوال اكتشاؼ الفرىسييف أهري في
1الىصوص األساسية لثورة ىوفهبر  ،1954الهرجع السابؽ ،ص .14 ،13
2

عمي العياشي" ،هؤتهر الصوهام اول هؤتهرات جبية التحرير الوطني" ،هجمة أوؿ ىوفهبر ،إصدار الهىظهة الوطىية

لمهجاٌديف ،العدد  ،78سىة  ،1986ص .6
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آخر لحضً ،فعرض قائد الوالية الثالثة العقيد عهيروش ىقؿ هكاف اىعقادي إلى الضفة الغربية لوادي الصوهاـ
بالقبائؿ الصغرى وٌو ها تـ بالفعؿ .
 -3انعقاد الهؤتهر:
دعا إلى عقد الهؤتهر "عباف رهضاف" حيث جرت االتصاالت بيف قادة الثورة  ،بعد أف أىٍت قيادة
الهىطقة الثالثة كافة الترتيبات األهىية واالستعدادات الهطموبة لعقد الهؤتهر ،أرسمت وفودا إلى كافة الهىاطؽ
إلطالع هسؤوليٍا بتاريخ وهكاف اىعقادي وبالفعؿ في هطمع شٍر أوت ،1956بدأت وفود هسؤولي الهىاطؽ
بالتوافد عمى الهىطقة الثالثة ،حيث وجدو في استقبالٍـ دوريات هخصصة لهرافقتٍـ عبر دروب وهسالؾ
الهىطقة التي كاف غالبية الوفود يجٍموىٍا ،وبحموؿ اليوـ العاشر هف شٍر اوت  ،1956أكتهؿ وصوؿ الوفود
الهشاركة في الهؤتهر 1،والهتهثموف في هىدوبوف عف كؿ الهىاطؽ هاعدا هىطقتي االوراس التي تعذر وصوؿ
وفودٌا والجىوب التي أرسمت تقريرٌا لمهؤتهر فاىعقد الهؤتهر في قرية " إيفري أوزالقف " بغابة "أكفادو" في
السفوح الشرقية لجباؿ جرجرة ،الهشرفة عمى الضفة الغربية لوادي الصوهاـ ،ىظر لهوقعٍا االستراتيجي األكثر
أهىا ،واختير 20أوت  1956لكوىً يصادؼ الذكرى األولى لٍجوـ الشهاؿ القسىطيىي ،2ودخوؿ القضية
الجزائرية التي ٌزت الرأي العاـ الدولي إلى ٌيئة االهـ الهتحدة في أكتوبر وأصبحت هوضوع إٌتهاـ و ىقاش
في الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة3.وكاف هف أبرز الحاضريف في الهؤتهر هف بيىٍـ ":عباف رهضاف ،أعهر
أوعهراف ،زيغود يوسؼ ،كريـ بمقاسـ ،الػخضر بف طوباؿ" ،في حيف تغيب بعض القادة البارزوف هف داخؿ
وخارج الجزائر ألسباب أهىية .4

1

الىصوص األساسية لثورة ىوفهبر  ،1954الهرجع السابؽ ،ص .19

2

هحهد لحسف أزغيدي .:هؤتهر الصوهام  ،الهرجع السابؽ ،ص.135،134

4

الهواثيؽ االساسية لثورة ىوفهبر  ،54الهرجع السابؽ  ،ص .20،19
18
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هحهد لحسف أزغيدي :هؤتهر الصوهام  ،الهرجع ىفسً ،ص.162.
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 -4نتائج وق اررات :واىتٍى الهؤتهر إلى ق اررات وىتائج ٌاهة وحاسهة تتهثؿ في:
 تحديد إيديولوجية جبٍة التحرير السياسية واالقتصادية وخطة العهؿ العسكري الهقبمة استىادا إلى
التجربة الهاضية.
 وضع إطار لجيش التحرير الوطىي الذي حوؿ جيشا عصريا ،بإطاراتً وأسمحتً وأساليب عهمً
العسكرية ،اىطالقا هف الىهوذج الذي كاف هطبقا في الوالية الثالثة( القبائؿ).

1

 وضع ٌيكؿ تىظيهي سياسي وعسكري شاهؿ لمثورة*.
 تأكيد الهسار الثوري لدى الرأي العاـ في الداخؿ و الخارج ،

2

 تقسيـ البالد إلى ست هىاطؽ هع جعؿ الحدود لكؿ هىطقة وابتداء هف تاريخ الهؤتهر تغير لفظة
الهىطقة ،وتستعهؿ هكاىٍا كمهة " والية" والىاحية تصبح "هىطقة" ،والقسـ "ىاحية" ،وٌكذا يصبح تقسيـ الوالية
عمى الىحو التالي :الوالية ثـ الهىطقة ،ثـ الىاحية ثـ القسهة.
أها هراكز القيادة فتخضع لهبدأ اإلدارة الجهاعية ،وتتكوف هف القائد ولً صفتاف عسكرية وسياسية ،وٌو
يهثؿ السمطة الهركزية لجبٍة التحرير الوطىي ويحيط بً ثالث ىواب هف الضباط يعتىوف بالفروع التالية :الفرع
العسكري ،الفرع السياسي وفرع االستعالهات واالتصاالت .كها توجد هراكز قيادة لكؿ هف الوالية والهىطقة
والقسـ والىاحية.
أ -الق اررات العسكرية  :تىاولت توحيدالىظاـ العسكري والسياسي وها يتعمؽ بً في الىواحي
التىظيهية ،حيث وضعت الرتب العسكرية والعالهات التي ترهز لٍا والهخصصات.
 -إضعاؼ الجيش الفرىسي.

1

يحي بوعزيز ،هوضوعات وقضاياهن تاريخ الجزائر والعرب ،ج ،2دار الٍدى ،الجزائر،2004،ص.473

2

بشير بالح ،الهرجع السابق ،ص .53

* أىظر الهمحؽ رقـ . 06:

19

الفصل التهييدي :الثورة الجزائرية  4521-4521واستراتيجية فرنسا لمقضاء عمييا
 -اإلخالؿ بالوضع في فرىسا إلى أقصى الحدود ( اقتصاديا ،اجتهاعيا ).

1

أها بالىسبة لموضعية الراٌىة فقد تقرر " :االىتشار والتوسع واإلكثار هف الٍجوهات".
ب  -الق اررات السياسية :تىاولت التىظيـ السياسي وبالشكؿ اآلتي:
أ-الهحافظون السياسيون وهٍاهٍـ االساسية تتهثؿ في  :تىظيـ وتثقيؼ الشعب وها يتصؿ بالدعاية
اإلخبار والتوجيً والحرب الىفسية ولمهحافظيف السياسية الحؽ في إعطاء آرائٍـ في جهيع براهج االعهاؿ
العسكرية لجيش التحرير الوطىي .
ب -الهجالس الشعبية :وتتشكؿ بواسطة االىتخابات ،وتىظر في القضايا العدلية واإلسالهية ،والهالية،
2.

واالقتصادية ،والشرطة

جػ -الهنظهات الهسيرة:
 الهجمس الوطىي لمثورة :ويتكوف هف  34عضو ،ىصفٍـ أصميوف وىصفٍـ هساعدوف ،إلى  54عضوا
كمٍـ اصميوف ،ووسعت لجىة التىسيؽ والتىفيذ هف خهسة إلى تسعة أعضاء كها تقرر إلغاء األولوية لمىاحية
السياسية عمى العسكرية ،وال فرؽ بيف الداخؿ والخارج.

3

 لجىة التىسيؽ والتىفيذ :تتكوف هف خهسة أعضاء ولٍـ سمطة لهراقبة الهىظهات السياسية،
واالقتصادية ،واالجتهاعية والعسكرية ،والمجىة الهكمفة بإىشاء وهراقبة المجاف الهختمفة كها لٍا الحؽ في
تشكيؿ الحكوهة الهؤقتة بالتىسيؽ هع الهىدوبيف في الخارج .

1

-Ben youcef Ben Khadda:Abane- Ben Mhidi leur apport alarèvolutionalgèrienne.
èditonsdahlab.Alger،2000p80.
2هحهد لحسىأزغيدي،هؤتهر الصوهام،الهرجع السابؽ ،ص.139،138
3
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الفصل التهييدي :الثورة الجزائرية  4521-4521واستراتيجية فرنسا لمقضاء عمييا
وقد خرج الهؤتهر بوثيقة سياسية تعتبر الهيثاؽ أو الهىٍج السياسي الذي سارت عميً الثورة الجزائرية.
إف ٌذا الهؤتهر ،بها اىتٍى إليً هف ىتائج وق اررات ،يعد هف هفاخر وأهجاد الثورة وشٍر أوت بالذات،
وهىً فاختيار يوـ  20أوت1956هىً ليتخذ يوها لمهجاٌد ،جاء في هكاىً ،وسيبقى خالدا إلى األبد خمود ٌذي
الثورة التي ٌي رهز هفاخرىا وهطمع ىٍضتىا الوطىية والقوهية  ،وعمى الرغـ هف إشارة بعض الباحثيف الى أف
جبٍة التحرير الوطىي قد عرفت حياة هضطربة ،فقد عاشت ٌزات سياسية جديدة غداة هؤتهر الصوهاـ
 ،1956وأثىاء اىعقاد جمسات الهجمس الوطىي لمثورة الجزائرية وغداة وقؼ إطالؽ الىار غير أف ٌذي الٍزات
1.

قد أعطت غالبا بشكؿ أو بآخر ىتائج هفيدة وطورت كفاح الجبٍة دوف الهساس بالوحدة السياسية والتىظيهية
الهبحث الثاني :استراتيجية فرنسا لمقضاء عمييا 1957-1954
الهطمب األول :االستراتيجية القهعيـــــــة

إف االستراتيجية* القهعية والعسكرية التي اعتهدتٍا الحكوهات الفرىسية الهتعاقبة هىذ اىطالؽ الثورة
التحريرية ،تهيزت باختالؼ أشكالٍا وتىوع أساليبٍا التي طبقت عمى الشعب الجزائري برهتً ،طيمة سبع
سىوات وىصؼ ،كها عرفت ٌذي السياسة العدواىية هراحؿ هختمفة بدأت بسف وتطبيؽ قواىيف عسكرية وادارية
كحالة "الطوارئ" ،إقاهة الهحتشدات والتجهعات وصوال إلى بىاء السدود واألسالؾ الشائكة" ،2واىتٍت إلى

1
2

زيداف زبيحة الهحاهي ،جبية التحرير الوطني جذور األزهة ،دارالٍدى لمىشر والتوزيع ،الجزائر،2009 ،ص .98

يوسؼ هىاصرية وآخروف " ،االسالك الشائكة الهكيربة  ،دراسات وبحوث الهمتقى الوطىي االوؿ حوؿ االسالؾ الشائكة و

األلغاـ ،هىشورات الهركز الوطىي لمدراسات والبحث في الحركة الوطىية وثورة ىوفهبر  ،1954الجزائر  ،ص.189

* -االستراتيجيةٌ :ي هصطمح هشتؽ هف األصؿ اليوىاىي  STRATEGOSويعىي فف القيادة وٌي تستخدـ في جهيع التخصصات والعموـ ،فىجد
االستراتيجية العسكرية تعرؼ عمى أىٍا " فف استخداـ الهعارؾ كوسيمة لموصوؿ إلى ٌدؼ الحرب " ،إي أف االستراتيجية تضع هخطط الحرب وتحدد
التطور الهتوقع لهختمؼ الهعارؾ التي تتآلؼ هىٍا الحرب.

 االسموب :لغة ٌو الطريقة أو الوجً أو االتجاي أو الهذٌب ،أػها اصطالحاٌو الطريقة أو اآلداء الذي يسمكً الفرد.21

الفصل التهييدي :الثورة الجزائرية  4521-4521واستراتيجية فرنسا لمقضاء عمييا
تدهير الذات ٌذي العهميات اإلجراهية التي قادتٍا الحركة السرية ،OSAوبذلؾ يهكف تمخيص استراتيجية
العدو الفرىسي ضد الثورة هىذ اىدالعٍا إلى ها يمي :
إف اىدالع الثورة في غرة ىوفهبر يعتبر ىقمة ىوعية في أسموب العهؿ الهسمح لدى الجزائرييف،
وبالخصوص لقادة الثورة الذيف يئسوا هف الحموؿ السياسية ،بالهقابؿ فإف ذلؾ لـ يكف هٍضوها لدى السمطة
الفرىسية التي راحت توظؼ كؿ طاقاتٍا الهادية والهعىوية لتعهيـ الثورة وتزوير أبعادٌا وهصداقيتٍا وأف الذيف
خاضوٌا عصاة خرجوا عف قاعدة الهجتهع ،ورغـ االختالؼ في العدة والعتاد والعدد بيف الهجاٌديف وقوات
االستعهار فإف الثورة قد حققت اىتصارات ال يستٍاف بٍا في هٍدٌا وكؿ ذلؾ عجؿ في إسقاط حكوهة
هاىديس فراىس "،"Mendes Franceالتي ىزعت هىٍا الجهعية العاهة الوطىية الفرىسية الثقة في
 ،1955/02/04وبذلؾ تبخرت طهوحات دعاة اإلصالح والتٍدئة في الجزائر وأصيبوا بخيبة أهؿ وتوالت
ٌزائـ الحكوهات الفرىسية ولـ يكتب الىجاح هف جديد لحكوهة بيىو" "pinaneبعد أف عرض ٌو اآلخر برىاهجً
عمى هجمس األهة في  8فبراير ،1955لكف الجهعية الوطىية ىزعت الثقة هف حكوهتً ،وٌكذا بقيت فرىسا
بضعة أياـ بدوف حكوهة تسيرٌا حتى هجيئ حكوهة إدغار فور في  23فبراير .1955

1

وهع هطمع سىة  ، 1955رسهت فرىسا سياسة جديدة قادٌا ٌذي الهرة الحاكـ العاـ الجديد "جاؾ سو
ستيؿ " الذي ىصب حاكها عاها عمى الجزائر 2،1955/01/26الذي اقر الهجمس الوطىي الفرىسي بدعـ هىً
قاىوف حالة الطوارئ في  3،1955/04/01الذي يخوؿ تقييد حرية تىقؿ األشخاص والسيارات ،وتأسيس
هىاطؽ اهىية خاصة ،إلقاء القبض عمى كؿ الهشبوٌيف ...إلخ ويبدو اف السمطة الفرىسية أصبحت هصههة
باستعهاؿ كؿ الوسائؿ القهعية واجراءات تعسفية لمقضاء عمى الثورة التحريرية .

1
2
3

يوسؼ هىاصريً وأخروف  ،الهرجع نفسو ص. 146 ،145
بشير بالح ،الهرجع السابق .ص30.
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الفصل التهييدي :الثورة الجزائرية  4521-4521واستراتيجية فرنسا لمقضاء عمييا
وأها الخطوة الثاىية التي أقدـ عميٍا سو ستيؿ ٌو تدعيـ الجيش الفرىسي الهتواجد في الجزائر بوحدات
عسكرية جديدة ( ،)10 BATTALIONSEهها ادى إلى رفع العدد هف  000،74إلى  100000جىدي وٌذا
ها يوضح أف فرىسا أصبحت تواجً حرب شاهمة وهدهرة.
كها ألح ايضا عمى حكوهتً الفرىسية بإقىاع القوات الجوية لمواليات الهتحدة األهريكية بألهاىيا بإرساؿ
بعض هف طائراتٍا إلى قواتً الجوية الفرىسية بالجزائر ،باإلضافة إلى سعيً إلى إبراـ اتفاقية هع  USAلبعث
الهزيد هف الطائرات الهروحية .
كها أقدـ في شٍر أوت  1955باستبداؿ بعض الجىراالت بأخريف فأستبدؿ الجىراؿ
"CHERRIEREو  "SPILLMANبانجىرانيه " ALLARDEو..."LARILLOT

وهٍها تىوعت األساليب واالستراتيجيات التي اىتٍجٍا سو ستيؿ لمقضاء عمى الثورة التحريرية  ،فكمٍا
باءت بالفشؿ فمـ يىجح في ردع الثورة وال في ردع الشعب الجزائري عف هساىدتً لٍا وااللتحاؽ بصفوفٍا عمى
الرغـ هف تصاعد العهميات اإلجراهية واألعهاؿ االىتقاهية التعسفية الهسمطة عميً ،فعىدها غادر سو ستيؿ
الجزائر في  1956كاف قد بمغ عدد الجىود الفرىسييف في الجيوش الهظمية ها بيف " 150ألؼ و 2000ألؼ
جىدي"،1كها بمغت حصيمة الخسائر التي شٍدتٍا القوات الفرىسية حوالي  300قتيؿ و 550شخص في رجاؿ
البوليس والدرؾ واف اكثر ٌؤالء األشخاص كاىوا في الجٍة الشرقية خاصة الشهاؿ القسىطيىي أي في الوالية
التاريخية الثاىية والهىاسبة كاىت احداث  20أوت ،1955كها حققت الثورة ىجاحا بار از في هؤتهر الصوهاـ
 ،1956واىٍزهت قواتً في هىاطؽ عديدة هف الوطف ال سيها في الشرؽ الجزائري ودوىت القضية الجزائرية
في الهحافؿ الدولية هف باىدوىغ إلى ىيويورؾ ،واىصٍر الشعب العربي هعٍا في كؿ هف توىس والهغرب

1

يوسؼ هىاصريةوآخروف ،الهرجع السابق ،ص.191
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الفصل التهييدي :الثورة الجزائرية  4521-4521واستراتيجية فرنسا لمقضاء عمييا
وهصر وسوريا والعراؽ وغيري ،وبعد رحيمً بأربعة أياـ ىزؿ في الجزائر رئيس الحكوهة الفرىسية الجديدة
االشتراكي "غي هولي ".
بعد تعييف الجىراؿ غي هولي رئيسا لمحكوهة الفرىسية الجديدة أخذ ٌذا األخير يبحث عف صيغة
هالئهة لتىفيذ أٌـ ها وعد بً ىاخبيً ،وٌو العهؿ عمى استتباب السمـ في الجزائر هف خالؿ ثالثيتً العجيبة
"وقؼ القتاؿ ،إجراء االىتخابات والتفاوض هع الفائزيف " »"1لكف غي هولي بعد  6فيفري  1956دخؿ بحرب

الجزائر بطابع التوحش العىصري األعهى ،وصار القهع يتسمط وحشيا أعهى عمى جهيع السكاف هف غير

فرؽ

« ..2

فعيف الهجرـ الكوست وزي ار هقيها في الجزائر في  1956/02/6وخوؿ اإلدارة االستعهارية بقيادة

الحاكـ الجديد صالحيات واسعة لمقضاء عمى الثورة هف ضهىٍا الهرسوـ رقـ .274/56

3

كها عهؿ الكوست هىذ الوٌمة األولى عمى رفع عدد الجيوش الفرىسية في الجزائر إلى  500000ألؼ
جىدي ،والى هد الخدهة العسكرية الفرىسية إلى  25شٍ ار.
كها عهؿ عمى استدعاء الجيوش االحتياطية أي عهؿ عمى رفع عدد الجيوش الفرىسية إلى تسع

أضعاؼ ها كاىت عميً في ىوفهبر .1954

إف ٌذي اإلجراءات األولية التي اتخذٌا الكوست توحي بصعوبة الهوقؼ واإلحراج الداخمي والدولي
الذي hصبحت تعيش فيً الحكوهة الفرىسية هف القضية الجزائرية  ،فمـ تهضي أياـ هعدودة حتى قاـ الجىراؿ
 Pierre Leullietteبعهميات عسكرية ""ratissageفي جباؿ القبائؿ جرجرة وصرح قائال ٌذي الهرة يوجد هعىا

آالؼ وآالؼ هف الرجاؿ  ،باريسيوف بروتيىيوف ...كؿ فرىسا هوجودة هعىا في ٌذا الصباح " The whole of

" France was There That morningكها ظمت هواىئ الجزائر السيها هيىاء العاصهة يشٍد توافد قوات

فرىسية وهف هختمؼ التىظيهات ،حيث وصمت في  1956/05/04الفرقة االحتياطية Règyment

"

 4،colonial battaillon dinfantrieوبعد وصولٍا بأسبوعيف كاىت في دورية باألخضرية لكف وقعت في كهيف

لجيش التحرير بقيادة الشٍيد عمي خوجة والهرحوـ أوعهراف ،وقتؿ خاللٍا قائدٌا و  21عسكري احتياطي
باإلضافة الى العديد هف الهصابيف والسجىاء  ،وكرد فعؿ قاـ الجىراؿ هاسو بعهميات إىزاؿ وأقحـ  7وحدات

عسكرية بغية هىً لمىيؿ هف ثوار جيش التحرير الوطىي ،والبحث عف الهساجيف الفرىسييف وفي اليوـ الخاهس

لمهعركة اىتٍت باستشٍاد العديد هف الهجاٌديف والبعض هف أفراد الهىطقة وهٍها يكف األهر فإف سقوط 21
 1بشير بالح،الهرجع السابق ،ص 32-30

2
3

هحهد لحسف أزغيدي،هؤتهر الصوهام ،الهرجع السابؽ  ،ص .115
بشير بالح ،الهرجع السابق ،ص 32-30
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الفصل التهييدي :الثورة الجزائرية  4521-4521واستراتيجية فرنسا لمقضاء عمييا
جىدي هف جيوشً االحتياطية في ظرؼ أسابيع هف وصولٍـ إلى الجزائر ،كاف صدهة عىيفة عمى القوات

الفرىسية عاهة وعمى الشعب الفرىسي خاصة.

كها ال ىىسى في ٌذي الهرحمة تواجد الجىراؿ بيجار وقواتً الهظمية الثالثة والتي كاىت تظـ 1200
هظمي وأكثر ،وأف أغمبٍـ كاف هف العىاصر االحتياطية كها دعـ الكوست قواتً ب ػ""La Lègion Etrangère

ولـ تىتٍي سىة  1956حتى حؿ بالجزائر في شٍر ديسهبر الجىراؿ ساالف وبعدي الجىراؿ شاؿ
وغيرٌها ،أها بعد ذٌاب الجىراؿ  Larillotالذي قضى  17شٍ ار عمى رأس القيادة العسكرية في الجزائر
،وبوصوؿ شاؿ وغيري بدأ التفكير في إقاهة السدود واألسالؾ الشائكة في الجزائر عمى الحدود الجزائرية
الشرقية والغربية عمها اف الجزء الشرقي اىتٍى هىً في سبتهبر (،1957بدأ العهؿ بً في شٍر هاي
1)1957والذي يهتد هف الحدود التوىسية عمى طوؿ  200هيال واكثر وذلؾ هف البحر إلى الصحراء .وفي
كؿ الحاالت ظمت القوات الفرىسية تعهؿ عمى تطوير وسائمٍا التقىية وهزيدا هف رفع السرعة في التعبئة  ،كها
اىفقت ٌذي االخيرة ىفقات كبيرة هف أجؿ تطوير وتدعيـ أساليبٍا القهعية الٍادفة إلى القضاء عمى الثورة
الجزائرية .هىذ أوؿ يوـ الىدالعٍا.
فهىذ سقوط حكوهة "ها ىديس فراىس" ،1955/1954إلى سقوط حكوهة "إدغار فور"1956/ 1955
إلى سقوط حكوهة "غي هولي" في  1957/1956إلى سقوط حكوهة "هوريس برجيس هىوري" هف
 1957/06/12إلى  ،1957/09/30إلى سقوط حكوهة "فميكس قايار" هف  1957/11/05إلى
 1958/04/15إلى حكوهة " فميمهاف" هف  1958/05/12إلى  1958/05/28ثـ وصوال إلى عودة ديغوؿ
إلى رئاسة الحكوهة  ،وتعاقبت الحكوهات الهتساقطة وهىٍا حكوهة هيشاؿ دوبري ،حكوهة جورج بو هبيدو،

1

بشير بالح،الهرجع نفسو،صّ194.،193
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كمٍا حكوهات وسياسات هختمفة األوجً وهتعددة األساليب واالستراتيجيات لكىٍا كاىت هوحدة الٍدؼ والهتهثؿ
في القضاء عمى الثورة الجزائرية في هٍدٌا .
الهطمب الثاني :استراتيجية التعتيم اإلعالهي "الحرب النفسية "
إف الهعروؼ تاريخيا أف االستعهار الفرىسي قد اىتٍج عدة طرؽ بٍدؼ الحفاظ عمى سيطرتً الدائهة
والهستهرة عمى شعوب الهستعهرات ،فٍو لـ يكتؼ فقط باستعهاؿ األساليب العسكرية الهعروفة لدى الجهيع
بؿ تفىف في استعهاؿ واستحداث األساليب لقهع الشعوب لعؿ أخطرٌا أسموب الحرب الىفسية ،فها الهقصود
بٍذي الحرب ؟
إف الحرب الىفسية ىوع هف أىواع القتاؿ الىفسي هوجً ضد العدو وتهارس بعدة وسائؿ ،وٌي ال تٍدؼ
إلى إقىاع الطرؼ اآلخر بقضية ها بؿ تعهؿ عمى تحطيـ إرادتً الفردية.1ولتحقيؽ ذلؾ يتـ االعتهاد عمى
طريقتيف:
األولى :وٌي تصيب الهستٍدؼ بشكؿ هباشر بتحطيـ هعىوياتً.
الثانية :وٌي أف تعهؿ عمى رفع هعىويات هختمؼ الشرائح الهىاصرة لٍا بها تكتبً أو تذيعً عف العدو.
وتٍدؼ الحرب الىفسية إلى خمؽ تصورات هعيىة عف طريؽ الدعاية أو عهميات عسكرية استعراضية
أو بالتىسيؽ بيف العهؿ العسكري والدبموهاسي واحداث الفوضى والبمبمة في هعسكر العدو لمتأثير عمى روح
الجىود الهعىوية وعمى اىضباطٍـ وعمى ق اررات ضباطٍـ وقادتٍـ.

1

ربيع حاهد،الحرب النفسية في الهنطقة العربية،ط،1الهؤسسة العربية لمدراسات والىشر ،بيروت،1974،ص.120
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أها عف أدواتٍا فٍي هتىوعة تتهثؿ في وسائؿ اإلعالـ الهختمفة واإلشاعات واستعراضات القوة
واإلرٌاب البدىي والىفسي ،والهىشورات التي تمقى هف الطائرات عمى الهدف ،وتجهعات القوى العسكرية.

1

واالستعهار الغربي في ههارستً لٍذي الحرب عمى شعوب الهستعهرات كاف يٍدؼ إلى إبقائٍا تحت
سيطرتً وهىع حركاتٍا التحررية هف التقدـ وذلؾ بتحطيـ ىقاط القوة التي تتهتع بٍا الشعوب ،وعمى رأسٍا
إرادتٍا القتالية ،وابعاد الشعب عىٍا باعتباري الههوف الرئيسي لٍا بالقوة الهحركة وذلؾ بطرح جهمة هف
اإلصالحات االجتهاعية واالقتصادية والسياسية هثال كها كاف الشأف هع االستعهار الفرىسي في الجزائر الذي
طرح عدة هشاريع في ٌذا اإلطار وعمى رأسٍا هشروع قسىطيىة ،ولقد كاىت جريدة الهجاٌد المساف الهركزي
لجبٍة التحرير الوطىي تقؼ لكؿ ذلؾ بالهرصاد في كؿ هرة وذلؾ بكشؼ األٌداؼ التي كاىت ترهي إليٍا
اإلدارة الفرىسية وكتبت ذات هرة في إحدى أعدادٌا كاشفة أسموب الحرب الىفسية الذي تىتٍجً اإلدارة
االستعهارية..."2لجأت فرىسا إلى هىاورة أخرى تتمخص في فصؿ الجهاٌير الشعبية الطاٌرة عف قادة الهقاوهة
الهسمحة ،وقد كاف عهاد ٌذي الهحاولة فكرتاف ضالتاف قصد هف ورائٍا تضميؿ الرأي العاـ الفرىسي والعالهي
وٌها أوال :ال يوجد شعور وطىي جزائري،
ثانيا :إف الوعد بتغيير هستوى الهعيشة عىد السكاف كفيؿ بإيقاؼ الثورة ولذلؾ شرع الهسؤولوف
الفرىسيوف يكيموف الوعد تمو اآلخر بإىشاء هىازؿ جديدة وهكافحة البؤس والشقاء"...
إف الحرب الىفسية هٍهة جدا بالىسبة لمحروب الثورية ،لكوف العاهؿ الهعىوي يمعب دو ار أساسيا في
ٌذي الحروب فٍو العاهؿ الهحقؽ لمتوازف بيف قوة الثوار العسكرية الهحدودة والقوة الهضادة الضخهة واىتصار
ٌذا األخير في هجاؿ الحرب الىفسية كفيؿ بتجريد الثوار هف سالحٍـ األساسي.
1

إبراٌيـ لوىيسي "الهجاىد ودورىا في الحرب النفسية إبان الثورة التحريرية اإلعالم وهياهو أثناء الثورة" ،سمسمة همتقيات

2

عبد الحفيظ هقدـ ،الهرجع السابق،ص .146

الهركز الوطىي لمدراسات والبحث في الحركة الوطىية وثورة أوؿ ىوفهبر  ،1954ص.149
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إف تطور الثورة الجزائرية وتحقيقٍا اىتصارات هتكررة عمى االستعهار الفرىسي أدى بالهؤسسة
العسكرية الفرىسية إلى االعتهاد أكثر عمى ٌذي الوسيمة (الحرب الىفسية)،حيث اعتهد برىاهج وضع هف طرؼ
هصالح الحرب الىفسية التي كاىت تسير بواسطة ضباط قادريف عمى فٍـ لغة ولٍجات السكاف الجزائرييف
.1

،وقد وجدت ٌذي الهصالح لدى بعض الزوايا وبعض العائالت الجزائرية كؿ العوف الضروري

إف عدد هستخدهي الهصالح الىفسية واإلعالهية الفرىسية قد بمغ  884ضابط و 603ضابط هساعد
وكذلؾ  1740جىدي عاـ  1958وكاىت هوزعة عمى  660دائرة ،وكاف ٌؤالء الضباط الذيف كاىوا عمى
اتصاؿ باألٌالي يسهوف بضباط الشؤوف األٌمية ،وكاىت هٍهتٍـ إحباط هعىويات الجزائرييف هف خالؿ عهؿ
يوهي هستهر وهتعدد األشكاؿ والصور عهال بتوجيٍات روبير الكوست التي وجٍٍا لمضباط في أفريؿ
 1956حيث يقوؿ... " :إف العهؿ العسكري ال هفعوؿ لً دوف عهؿ عمى اآلراء "...ويضيؼ قائال ...عمى
الجيش أف يشرح لألٌالي الهسمهيف البوادر السميهة لمحكوهة الفرىسية واقىاعٍـ باف وجود الحكوهة الفرىسية ها
ٌو إال حهاية لألٌالي الهسمهيف كها يجب العهؿ عمى إعادة االتصاؿ وهحاربة العزلة التي تعيش فيٍا
الكتمتاف.".
وهف بيف وسائؿ وأدوات الحرب الىفسية الفرىسية هجهوعة هكبرات الصوت والهىاشير حيث تعد ٌذي
الهجهوعات عمى جاىب كبير هف األٌهية حيث ظٍرت إلى الوجود خالؿ شٍر جواف هف سىة  1956حيث
بمغ عددٌا الثالثة توزعت عمى األقساـ العسكرية الثالثة (قسـ وٌراف قسـ الجزائر وقسـ قسىطيىة) ولإلشارة
فإىٍا تابعة لمهكتب الخاهس ورغبة في دفع أدائٍا وتعزيز حركتٍا وتوسيع تأثيرٌا عززت ٌذي الهجهوعات

1

عبد الحفيظ هقدـ ،الهرجع نفسو ،ص 158،157
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بست ضباط وتسعة عشر ضابط صؼ وستيف جىديا ،كها زودت بطائرة عهودية صوتية وطائرة هزودة بهكبر
الصوت لتسٍيؿ التغطية لهساحات كبيرة

1

وقد اضطمعت ٌذي الهجهوعات بهجاؿ الدعاية ألجؿ الترغيب في االحتالؿ هف خالؿ تشويً فكرة
الثورة عمى الهستوى الفكري حتى تسٍؿ عهمية هحاربتٍا في الهيداف هف خالؿ هكبرات الصوت والهىاشير
،وقد لعبت ٌذي الهجهوعات دو ار كبي ار خالؿ هعركة الجزائر في إفشاؿ اإلضراب الهدرسي الذي دعت إليً
جبٍة التحرير الوطىي وحقؽ تجاوبا كبي ار عكس عهؽ التحاـ الشعب ،وٌو ها قض هضاجع االحتالؿ حيث
شرعت هجهوعات هكبرات الصوت في العهؿ لتقوي اإلضراب ابتداء هف 4فيفيري  1957وقد بدا ذلؾ جميا
في صورة التركيز عمى إذاعة الشعارات وتوزيع الهىشورات الداعية إلى هقاطعة اإلضراب وعمى سبيؿ الهثاؿ
الهىشورات اآلتية ":أيتٍا األهٍات أرسمف أبىاءكف إلى الهدرسة " " اذٌب إلى الهدرسة".
الهطمب الثالث :األســــــاليب االستعهارية اإلغرائية "هشروع جاك سو ستيل اإلصالحي"
واجٍت هختمؼ الحكوهات الفرىسية الهتعاقبة هىذ اىدالع الثورة ،القضية الجزائرية بهبدأ القوة والقهع
هحاولة هىٍا تصفيتٍا ،واعتبا ار هىٍا اف الثوار ٌـ خارجيف عف القاىوف وقطاع طرؽ.
غير أف صهود الثورة واتساع صداٌا داخميا وخارجيا دفع بٍذي الحكوهات إلتباع سياسة الهىاورة
والهراوغة ،وتجمى ذلؾ في هجهوعة هف الهخططات والقواىيف في جهيع الهياديف ىذكر هىٍا هشروع "جاؾ سو
ستيؿ اإلصالحي"

2

في  15فيفري  1955استمـ "جاؾ سو ستيؿ" في هٍاهً الرسهية كحاكـ عمـ لمجزائر  ،وقد استقبمتً
هديىة الجزائر بجفاء وعدـ اكتراث ،وبذلؾ حرـ هف االستقباؿ الشعبي الذي كاىت تقيهً السمطات الفرىسية،
1

الغالي غربي ،الهرجع نفسو ،ص .164-158

2الغالي غربي ،الهرجع السابق ،ص .207،206
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احتفاءا بالحاكـ الجديد ،واقتصر عدد هستقبميً عمى أربعة هسؤوليف فقط ،وٌذي الهقاطعة هف جاىب أوروبي
الجزائر ،هردٌا تمبية ىداء الهقاطعة الذي حرري كؿ هف " روىي هايير ،و بورجو" ،الذي دعى فيً إلى عدـ
حضور هراسيـ استقباؿ الحاكـ العاـ الجديد وعدـ التعاهؿ هعً ،وفي اوؿ تصريح لً بالجزائر قاؿ "جالؾ سو
ستيؿ «إىً ال يوجد أبدا أي هشكؿ هستحيؿ الحؿ ،إذا ها جوبً بحسف ىية وبحسف استعداد ،ولـ يراعى في
حمً الصالح العاـ وبٍذي الىية قدهت ،إف االعهاؿ التي تواجٍىا عظيهة جدا وٌي تشهؿ سائر الهياديف،
ويجب عميىا تقويـ الحالة الهادية واالدبية والسياسية والثقافية ،ويجب اف تتظافر كؿ القوى الحية في قطر
الجزائر عمى ٌذا التقويـ واالتحاد ٌو أوؿ وسائؿ الىجاح " ،1وهف اخطر الحموؿ التي اقترحٍا سو ستيؿ عمى
الهجمس الجزائري لحؿ الهعضمة التي تواجً فرىسا في الجزائر  ،ىظريتً اإلدهاج وٌي الىظرية التي أثارت
زوبعة كبيرة بيف األوساط الفرىسية عمى هختمؼ هشاريعٍا اإليديولوجية ،التي رات فيٍا اىحرافا عف ثوابت
السياسة الفرىسية الهبتٍجة في هستعهراتٍاػ
إف ىظرية سو ستيؿ ٌذي ،جاءت بعد تأكدي هف فشؿ القوة العسكرية واألساليب القهعية  ،لذا اىصرؼ
إلى الهىاورة السياسية  ،فقاـ بإجراء اتصاالت هع بعض السياسييف الذيف اشتٍروا بالهواقؼ "اإلصالحية" عمى
ألهؿ إيجاد جبٍة سياسية جديدة ،تتهتع بالعطؼ الفرىسي وتصرؼ الجهاٌير الشعبية عف الحؿ الجذري
الثوري ،والٍدؼ االساسي الذي كاف سو ستيؿ يسعى إلى تحقيقً ٌو تطوير ٌذي الجبٍة السياسية الجديدة في
ظؿ العطؼ الفرىسي إلى درجة تهكىٍا هف إيجاد فرؽ هسمحة تعارض بالقوة فرؽ جيش التحرير الوطىي،

2

ألجؿ ذلؾ فإىً رهى في الهيداف بهحاولة خاصة أطمؽ عميٍا اسهً وٌي عبارة عف برىاهج إصالحي هوجً
إلى كافة هياديف الحياة ويشتهؿ عمى عشر ىقاط ىقاط يهكف تمخيصٍا في ها يمي:

1الغالي غربي ،الهرجع نفسو ،ص .207،206

-2عبد اهلل شريط وهبارؾ الهيمي ،هختصر تاريخ الجزائر ،الهؤسسة الوطىية لمكتاب ،الجزائر ،1985،ص . 289،288
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 تقسيـ إداري جديد إلىشاء عهاالت ودوائر أخرى وفي اعتقاد سو ستيؿ فإف ٌذا األخير يستسٍؿ
عهمية الهراقبة ويضبط حركة الهواطىيف ػ
 تطوير الفالحة ،وذلؾ عف طريؽ الهكىىة لعؿ األسموب الحديث يمٍي الجزائرييف ويشدٌـ إلى األرض
فال يمتحقوف بصفوؼ جبٍة التحرير الوطىي ػ
 توسيع الصىاعة الخفيفة  ،قد خمؽ الوظائؼ وهىاصب الشغؿ التي تهتص طوابير العاطميف قبؿ أف
تهتد إليٍـ يد الثورة الزاحفة ػ
 تحويؿ البمديات الهختمطة قصد خمؽ االىسجاـ اإلداري وهف أجؿ اإلستجابة ألحد هطالب الىخبة ػ
 استقالؿ الديف اإلسالهي عف اإلدارة الفرىسية وذلؾ يكوف استجابة ألحد هطالب جهعية العمهاء
الهسمهيف.
 تعميـ المغة العربية في الهدارس الحكوهية ،هع العمـ اف ٌذي الىقطة تشكؿ هطمبا تىادي بً جهيع
التشكيالت الوطىية في الجزائر ػ
 هحاربة األهية بواسطة المغة الفرىسية لعؿ ذلؾ يقرب الجزائرييف أكثر إلى األهة الفرىسية ػ
 فتح أبواب التكويف الهٍىي لمجزائرييف حتى يشعر الشباب خاصة بأف ٌىاؾ هساواة بيىٍـ وبيف أبىاء
الهعهريف ػ
 تهكيف الفرىسي الهسمهيف هف االلتحاؽ بالوظيؼ العهوهي حتى ال يبقى ذلؾ السمؾ حك ار عمى
الهعهريف ،وحتى تحضر الشروط الضرورية لخمؽ طبقة جديدة تستفيد هف الحياة الرغدة التي تهىعٍا هف
االىتباي لصيحة الجٍاد ػ

1

 هطالبة الوطف االـ بتكثيؼ الهساعدة لمهشاريع االجتهاعية التي هف شأىٍا خمؽ جو هف االرتياح
والرضا لدى أغمبية سكاف الجزائر ػ

1

الغالي غربي ،المرجع السابق،ص 740 -702
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إف ٌذا البرىاهج في جوٌري ،ال يختمؼ كثي ار عف البراهج والهخططات التي سبقتً بدءا بهشروع "بموـ
فيوليت" واىتٍاءا بهشروع الجزائر ػ
إف سو ستيؿ كاف هحظوظا ألف الثورة كههت افواي غالة الهعهريف الذيف صاروا في هعظهٍـ هستعديف
لإلصالح ،إذا كاف الهقابؿ ٌو السالـ والعودة إلى ها قبؿ ىوفهبر سىة  1954ػ

1

وفي  1955/06/01تقدـ سو ستيؿ بهشروعً اإلصالحي لمبرلهاف الفرىسي لمهىاقشة والهصادقة
عميٍاػ ولها كاف حزب التجهع يشكؿ غالبية أعضاء البرلهاف  ،فقد وافؽ ٌذا األخير عمى هشروع
اإلصالحات2،وقد اوضح السيد سو ستيؿ عىد عرض هشروعً عمى البرلهاف الفرىسي اف ٌذا الهشروع
سيطبؽ اوال عمى الهىاطؽ الهحروهة والفقيرة ولكف شريطة اف يسبؽ تطبيقً قاىوف حالة الطوارئ في القطر
الجزائري ،وطالب الحكوهة الفرىسية بهساعدات هالية تقدر ب ػ" خهسػػة هميارات فرىؾ" لخدهة اإلهدادات
العسكرية وتطبيػؽ هشروعػاتً وقاىوف حالة الطػوارئ .
وحسب البىود الواردة في هشروع سو ستيؿ فإف ٌذا يخفي بيف طياتً هخططا رسـ بدقة يرهي إلى دهج
الهجتهع الجزائري وهحو الشخصية الجزائرية العربية اإلسالهية ،فتأخذ اوال صفة تابع ثـ تتدرج ىحو الدهج
والذوباف داخؿ اإلطار الفرىسي  ،واذا كاف السيد سو ستيؿ لـ يىجح في إخهاد الثورة فألىً لـ يهمؾ إال
الوسائؿ العسكرية ولـ يهكف هف الوسيمة السياسية ،فإذا عمهىا اف  100.000جىدي فرىسي لـ يتهكىوا هف
ػ3

التغمب عمى  3000هف الثائريف  ،فها ذلؾ إال اف الجو السياسي قد فسد بصفة خاصة .

1
2

هحهد العربي الزبير ي ،الثورة الجزائرية في عاهيا األول ،الهصدر السابق،ص .111،110
الغالي غربي،ا لهرجع السابق،ص .312
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تقييـــم :
وهف خالؿ ٌذي الدراسة الهتأىية في ٌذا الفصؿ هف قضية تطور ىظاـ الثورة الهتهثؿ في اىدالع الثورة
و تطور التىظيـ العسكري والسياسي أثىاء الثورة الجزائرية هف  1962- 1954عمى رصد عدد هف
االستىتاجات والىتائج ىذكر هىٍا:
أوال :إف العاهؿ االساسي في ىجاح الثورة عهوها والتىظيـ العسكري خاصة ػ حسب الدراسة ػ ٌو تبمور
الوعي الشعبي لدى الهجتهع الجزائري ،بضرورة التغيير لكافة أوضاعً فٍو لطالها اىتظر ٌذا الحدث
واالىضواء تحت كمهة واحدة "الثورة الهسمحة"
فقد كاف ٌىاؾ دعـ شعبي قوي هىذ البداية وهىذ اىفجار الثورة وبشكؿ هتواصؿ.
ثانيا  :إف الثورة الجزائرية قاهت عمى جىاحيف -السياسي والعسكري والدليؿ عمى ذلؾ إف العسكري
كاف سياسي في الوقت ىفسً يحهؿ أفكا ار سياسية ووطىية قبؿ حهمً السالح الحربي ،إحداٌها جيش التحرير
الوطىي واألخر جبٍة التحرير الوطىي  ،واالرتباط الوثيؽ فيها بيىٍها كاف س ار آخر في ىجاح العهؿ العسكري
والدليؿ عمى ذلؾ هف خالؿ دراستىا لٍذا البحث وعبر جهيع فصولً  ،وذلؾ هف خالؿ العهميات الهسمحة
الهىفذة هف ليمة أوؿ ىوفهبر والوثيقة الهصاحبة لً الهتهثمة في بياف أوؿ ىوفهبر  ،والتقسيـ اإلداري والسياسي
لمجزائر في الوقت ىفسً كاف عسكريا أو باألحرى ازدواجية التكويف التي تجهع بيف الهٍاـ السياسية والعسكرية
ثالثا :هف خالؿ ها تطرقىا لً ىفٍـ إف بداية الثورة الهسمحة لـ تكف هف فراغ ولـ تكف هف ىقطة الصفر
بؿ كاىت ٌىاؾ قواعد وجذور لمتىظيـ العسكري ورثٍا جيش التحرير الوطىي هف الهىظهة الخاصة" ، "osوالتي
تأسست سىة ، 1947كاىت ىواة أساسية لبداية العهؿ الهسمح.
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رابعا :إف العهؿ العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية لـ يكف عهال عسكريا خالصا  ،بؿ شهؿ جهيع
الٍياكؿ التىظيهية(الصحة  ،اإلعالـ ،الحرب الىفسية  ،التسيير الهالي )،التهويؿ والتهويف والتسميح أو ها
يعرؼ بالدعـ الموجيستي وها يقتضيىً هف هعاهالت دقيقة وهضبوطة في الداخؿ والخارج .
خاهسا :إف قوة الثورة بىظاهيٍا العسكري والسياسي تهثؿ في أصالة االىطالقة ،التي تكهف في صورة
واضحة في الٍدؼ والغاية التي كاف يىشدٌا الشعب الجزائري هىذ بداية االحتالؿ  ،وكذا هف أسباب ىجاح
الثورة إلتفاؼ الشعب وايهاىً بجيش التحرير الوطىي هها ٌوف أهاهً كؿ الصعاب  ،وتمؾ االىتصارات
الهبٍرة التي كاف يحرزٌا جيش التحرير الوطىي أهاـ ثاىي قوة عسكرية هدججة وهدعهة بوسائؿ حديثة
وهتطورة  ،كاف دليال آخر عمى قوة وىجاح جيش التحرير الوطىي  ،رغـ تمؾ الظروؼ السياسية العسكرية
الحرجة خاصة والثورة هاتزاؿ في هرحمتٍا االولى وتواجً قوة استعهارية هجٍزة بأحدث الهعدات الحربية
الفتاكة.
سادسا :إف الدعـ الكبير الذي قدهتً بمداف الهغرب العربي وبعض البالد العربية األخرى  ،خاصة في
هجاؿ التسميح والدعـ الموجيستي كاف هف بيف عواهؿ قوة وىجاح سير الثورة الجزائرية خاصة األراضي
التوىسية الهغربية  ،التي كاىت هعب ار لألسمحة والذخيرة  ،والتي تشكمت في قواعد عسكرية هتهثمة في القاعدة
الشرقية والغربية  ،هها هكف الثورة هف تحقيؽ شيء هف التوازف بيف هىاطقٍا الستة وتأكيد الهبدأ االساسي وٌو
الشهولية.
سابعا  :اتضح هف ٌذي الدراسة أيضا إف ردود الفعؿ الفرىسية عمى الثورة كاىت عىيفة هف البداية ،
تهثمت في القهع سواء عمى األحزاب الوطىية أو الشعب ،حيث عاف الشعب الجزائري هف هف ويالت
األساليب القهعية الهتىوعة لمقادة الفرىسييف و ردود الجيوش الفرىسية بعد كؿ عهمية عسكرية يقوـ بٍا جيش
التحرير الوطىي ،خاصة بعد اىٍزاـ القوات الفرىسية بعد أي هعركة ،كاف هف األسباب القوية التي شجعت
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الشعب وجعمتً يىضـ هباشرة وبإعداد كبيرة في صفوؼ جيش التحرير الوطىي  ،ولـ يكف تدعيـ الثورة بشريا
فحسب بؿ تهثؿ في التدعيـ الشعبي في تىفيذ تعميهات وأواهر الثورة  ،وكذا التدعيـ الهادي والروحي.
ثاهنا :التىظيـ االستراتيجي الهحكـ الذي طبقً جيش التحرير الوطىي  ،والتطورات التي هر بٍا .في
األسس واألساليب لهواجٍة قوات الجيش الفرىسي  ،رغـ ىقص اإلهكاىيات هكىتً هف االلتحاؽ بهصاؼ
الجيوش الحديثة  ،وتجدر اإلشارة إلى بعض األسس واألساليب العسكرية التي تفسر وتأكد أسباب ىجاح
الهجاٌديف في العديد هف الهعارؾ التي خاضوٌا ضد قوات االحتالؿ  ،واىتصاراتٍـ عميً رغـ تفوقً في العدة
والعتاد :
 .1الطبيعة الجغرافية التي كاىت تحدث فيٍا الهواجٍات بيف الطرفيف ،غالبا كاىت تتهيز بهسالكٍا الوعرة
وكثرة الشعاب والجباؿ واألشجار الكثيفة ،شكمت هراكز لتجهع الهجاٌديف هف جٍة وكاىت ىقاط ساخىة
أثىاء حرب التحرير هف جٍة أخرى.
 .2الهعرفة الجيدة لمهراكز االستراتيجية التي تهكف جيش التحرير الوطىي هف إلحاؽ خسائر فادحة في
صفوؼ العدو ،وكذا هعرفة الهجاٌديف الجيدة لجغرافية الهىطقة ،حتى يتهكف الهجاٌدوف هف االحتهاء
والتهويً أو االىتشار أو االىسحاب أثىاء الهعارؾ أو ىصب الكهائف.
 .3تركيز جيش التحرير الوطىي عمى أسموب حرب العصابات  ،والكهائف وعىصر الهفاجأة خاصة في
الهرحمة األولى هف الثورة  ،ىظ ار لمتفاوت الكبير بيف القوتيف ،وكذلؾ هف األساليب والقواعد الهتبعة سرعة
االىتشار  ،التهويً الهباغتة ،سرعة الٍجوـ إتقاف تسديد الضربات بحيث أف كؿ رصاصة يصوبٍا
هجاٌد يجب أف تصيب جىديا هف العدو ىظ ار لىقص الذخيرة في تمؾ الهرحمة.
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هف خالؿ دراستىا كذلؾ يتضح لىا أف تطور التىظيـ العسكري لمثورة واجٍتً بالهقابؿ تطورات
كبيرة في هجاؿ العدة والعتاد العسكري لمقوات الفرىسية وفي األساليب واالستراتيجيات الهتىوعة بيف اإلغرائية
والقهعية الههارسة ضد الثورة الجزائرية.
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الفص ػ ػ ػػؿ انثـــاوي
وصــــــــــــول ديغـــــول إلى الحكــــــم واســــتراتيجياتـــو العسكرية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية
.1962 - 1958
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تهيــيد:
بعد أف تصاعدت أعهاؿ الثوار وتوالت اىتصارات الثورة الجزائرية هىذ اىدالعٍا في الفاتح هف ىوفهبر
 ،1954وتوالت ٌزائـ الجيوش الفرىسية وبالهقابؿ زعهت السمطات الفرىسية عىد اىطالقٍا أف ٌذي األعهاؿ
التخريبية التي وقعت في ليمة أوؿ ىوفهبر ها ٌي إال فوضى أحدثتٍا هجهوعة هف اإلرٌابييف وقطاع الطرؽ
وأىٍـ هجرد عصابات سيتـ القضاء عميٍـ في ظرؼ وجيز ،وهع اشتداد قوة الثورة أدركت السمطات
االستعهارية خطورة الوضع وأف تمؾ الحوادث كاف هف ورائً جٍاز كبير وتىظيـ هحكـ  ،هها اضطرٌا إلى
تغيير سياستٍا وتطوير استراتيجيتٍا بٍدؼ خىؽ الثورة والحفاظ عمى ووجودٌا في الجزائرػ
ورغـ اإلجراءات والتعزيزات التي اتخذتٍا الجهٍورية الفرىسية الرابعة لردع الثورة هف حصار لهعاقؿ الثوار،
وقصؼ القرى والهباشر ،وسف القواىيف الجائرة ...إال اف فشمٍا الذريع عمى هختمؼ األصعدة السياسية
والعسكرية أدى بٍا إلى االىٍيار وقياـ جهٍورية خاهسة برئاسة الجىراؿ ديغوؿ الذي حاوؿ تٍدئة االوضاع
وتخفيؼ حالة التوتر بيف الطرفيف – الفرىسي والجزائري – إذ ساعر باتخاذ هختمؼ اإلجراءات العسكرية
والسياسية واالقتصادية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية بوسائؿ هتىوعة وضخهة  ،وسوؼ ىتطرؽ في ٌذا الفصؿ
إلى االستراتيجية العسكرية التي اعتهدٌا ٌذا األخير هف أجؿ تطويؽ الثورة الجزائرية والقضاء عميٍا ػ حيث
صرح قائال هىذ وصولً إلى الجزائر " رأيتىي هىغهسا هف رأسي إلى أخهس قدهي في ٌذا الهوضوع "

1

1

عبد القادر خميفي ،هحطات حاسهة هن تاريخ الجزائر الهجاىدة ،1962-1983ديواف الهطبوعات الجاهعية .د .س.ف.

ص .136
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الهبحث األول :سقوط الجهيورية الرابعة ووصــول ديغول إلى الحكم
إف توالي سقوط الحكوهات الفرىسية* الواحدة تمو األخرى ليعتبر حقا هف أكبر األدلة عمى فشؿ فرىسا
في قهع الثورة الجزائرية ،ورغـ اآلهاؿ التي عمقتٍا فرىسا عمى عودة السيد "ديغوؿ" إلى هىصب الرئاسة وقيادة
األركاف ،إال أف ٌذا األخير -ورغـ ها قاـ بً هف هحاوالت وسياسات -لـ يصهد في وجً الثورة التحريرية
الكبرى.
الهطمب األول :ظروف انييار الجهيورية الرابعة
لقد استطاعت الثورة الجزائرية ،التي اىطمقت بإهكاىيات بسيطة وهحدودة لمغاية في غرة ىوفهبر 1954ـ
وبعد ها يقارب األربع سىوات ،أف يحدث شرخا ٌائال داخؿ كياف الدولة الفرىسية بكؿ ٌياكمٍا االقتصادية
والسياسية والعسكرية.

1

أ -الظروف السياسية
جاءت حكوهة " فيميكس غايار" بهشروع جديد لمدولة الفرىسية والذي يعرؼ باسـ القاىوف اإلطاري " les

 " lois cadresوالذي يىص عمى أف الجزائر جزء هكهؿ لمجهٍورية الفرىسية ،كهادة أولى في ٌذا القاىوف
ويرى الهتعهؽ في هحتوى ٌذا القاىوف كبقية القواىيف والهشاريع الفرىسية الهتعفىة والتي لـ يجد االستعهار
أحدا هف الج ازئرييف الهتعاوىيف هعً ويتجاوز في شأىً ويستعهمً كأداة لتطبيقً وتىفيذي وبات هؤكدا فشمً
وافالسً ،لذلؾ أخذت حكوهة غايار في هتاٌاتً الطويمة وتكسب الوقت والفرص الكافية لمبقاء في الحكـ هدة
أطوؿ هٍها كاف ذلؾ ههكىا.
1
2

2

عهار قميؿ ،الهصدر السابق ،ص .129

يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينالهرجع السابؽ  ،ص.158

* سقطت حكوهات فرىسية هتتالية هذ اىدالع الثورة في  1954حتى (1958وصوؿ ديغوؿ إلى الحكـ ) ،وٌي كاالتي :حكوهة هاىدس فراىس التي
سقطت سىة ،1955ثـ تمتٍا حكوهة إدغار فور هف  1955/2/25إلى  ،1956/02/01ثـ حكوهة غي هولي هف  1956/02/01إلى
 ،1957/06/13ثـ حكوهة هوريس بجورج هوىري هف  1957/06/13إلى  ،1957/11/06حكوهة فيميكس غايار هف  1957/11/06إلى
 ، 1958/05/14بيار فميهالف هف  1958/05/14إلى .1958/06/01لمهزيد أنظر :يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين ،الهرجع السابؽ،

ص.275
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وىظ ار لزحؼ الثورة الجزائرية وضغطٍا عمى األحداث الداخمية الخارجية لفرىسا ىفسٍا ،فقد تزعزع هركز
حكوهة غايار ولـ تىفع تٍديداتٍا لحمفائٍا باىسحاب فرىسا هف الحمؼ األطمسي إذا لـ يتٍـ تأييدٌا في حربٍا
القذرة بالجزائر ،وتٍاوت في الىٍاية وسقطت في شٍر أفريؿ  1958دوف أف تحقؽ أي شيء بؿ أف القاىوف
دور ٌاها في إسقاطٍا.
اإلطاري ،كاف لً ا

1

كها ترى أف خيبة أهؿ كؿ هف الهعهريف والجيش كاف دافعا أساسيا لبداية التصدع السياسي الفرىسي،
هها سرع عهمية سقوط الجهٍورية الرابعة عمى إثر أحداث  13هاي  ،1958وفي حقيقة األهر لـ يكف أوربيو
الجزائر ٌـ صىاع ٌذا الحدث ،فٍىاؾ تكتالت ىشيطة أخرى تعهؿ ضد الىظاـ الحاكـ ،وٌي جهاعة الديغوليف
الذيف كاىوا يعهموف بشكؿ هستقؿ.2
أها عمى الصعيد الخارجي ،وبالضبط هستعهرات فرىسا والتي فقدت جؿ هستعهراتٍا هف أجؿ االحتفاظ
بالجزائرٌ ،ذي األخيرة التي كبدت العدو العديد هف الخسارة عمى الصعيد السياسي فرغـ كثافة الجيش الفرىسي
وتىوع الهشاريع السياسية لقهع الثورة والثوار إال أىٍا لـ تحقؽ أي ىصر يذكر ،الشيء الذي أحبط هعىويات
الفرىسييف في الجزائر وحتى في فرىسا األـ خصوصا وأف قادتً كاىوا يبحثوف عف ىصر بالجزائر لتعويضٍـ
عف الٍزائـ التي لحقت بٍـ عمى أيدي الىازييف في بادئ األهر ،و استكهمت ٌزيهتٍـ في "دياف بياف
فو"3.وعف تفاقـ الوضع الفرىسي وازدياد خطورتً ،يسترسؿ ديغوؿ قائال » :وبتاريخ  15أفريؿ سقطت و ازرة
"فيميكس غايار" ...وفي الوقت ىفسً كاف االضطراب يزداد عىفا في الجزائر السيها وأف الوزير " روبرت
الكوست " كاف يعرب عمىا عف تخوفً هف حادث دبموهاسي ههاؿ دياف بياف فو"… «

1
2

4

يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين  ،الهرجع السابؽ ،ص.299

هحهد عباس ،نصر بال ثهن( الثورة الجزائرية ،)1962-1954دار القصبة لمىشر  ،الجزائر ،2007 ،ص.271

3عبد الحهيد السقاي ،هن بطوالت جيش التحرير الوطني ،هجمة اوؿ ىوفهبر ،هىشورات الهىظهة الوطىية لمهجاٌديف ،عدد ،63
،1983ص .21

4

هحهد لحسف أزغيدي ،هؤتهرالصوهام وتطور ثورة التحرير ،الهرجع السابؽ ،ص .186
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و هها تقدـ يتضح هدى تأثير الثورة الجزائرية في الحياة السياسية في فرىسا بحيث أصبحت تتحكـ في
هصير سياستٍا وأهىٍا.
ب -الظروف االقتصادية:
أها هف الىاحية االقتصادية ،فقد ارتفعت الىفقات الهوجٍة لمجيش الفرىسي العاهؿ بالجزائر والذي بمغ
عدد أفرادي هع بداية  1958ـ ها يزيد عف ىصؼ هميوف جىدي ،هها أر سمبا عؿ الىفقات الهوجٍة لإلصالح
االجتهاعي ،وتحسيف هستو هعيشة الشعب الفرىسي وتىهية ثروتً هداخمً ،إضافة إلى إصالح أجٍزة التعميـ
والثقافة والبحث العمهي ،هها ٌدد بدوري تطور الدولة الفرىسية وتقدهٍا هقارىة بالدوؿ األوروبية والواليات
الهتحدة ،إضافة إلى حرهاف الهصاىع والهؤسسات الفرىسية هف القوة البشرية العاهمة في الحرب بالجزائر ،1فقد
قدرت قيهة الهصروفات الفرىسية في تمؾ الفترة ها يقارب همياري فرىؾ فرىسي ،هها جعؿ فرىسا تقترض هف
الخارج وتخضع لشروط استداىة قاسية ،غير أف الحكوهة الفرىسية أخفت هقدار الىفقات الحقيقية لحرب
الجزائر ،فقد قاؿ "ها ىداس فراىس" أهاـ الجهعية الوطىية الفرىسية في ىوفهبر 1957ـ " إف هصاريؼ حرب
الجزائر شيء غريب حقا ،والشعب الفرىسي يجٍؿ تهاها ٌذا الشيء الغريب وكؿ ها يقاؿ لً ٌو أف الثورة
الجزائرية ستىتٍي قريبا ".

2

فكاف هف ىتائج ٌذا الوضع الذي آلت إليً الحكوهة الفرىسية أف ضعفت التزاهاتٍا تجاي هىظهة الحمؼ
األطمسي وذلؾ لوجود غالبية جيشٍا بالجزائر هها أثار شكوى شركائً بالحمؼ. 3

1

عهار بوحوش ،التاريخ السياسي لمجزائر هن البداية ولغاية  ،1962ط،1دار الغرب االسالهي  ،بيروت،1997 ،ص

2

هحهد حربي ،الثورة الجزائر سنوات الهخاض ،ترجهة ىجيب عياد وصالح الهولى ،الهؤسسة الوطىية لمفىوف الهطبعية لمىشر ،

.425

الجزائر ،1994 ،ص.175

3بوالطهيف،جودي لخضر ،لهحات هن ثورة الجزائر كها شاىدتيا وقرأت عنيا،ط،1دار البعث لمىشر ،قسىطيىة ،ص.66
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ج  -الظروف العسكرية
رغـ الجيوش الٍائمة التي جىدتٍا فرىسا لهحاربة الثورة الجزائرية  ،لـ تفمح وعود الوزير الهقيـ في
الجزائر "روبرت الكوست" في التٍدئة  ،والتي جعمتً يصرح قائال « :رغـ ارتكاب الهظمييف لجرائـ خالؿ ها
عرؼ بهعركة الجزائر 1957ـ والتي لـ يدخر فيٍا هاسو و سمواف جٍدا لمبطش والتىكيؿ ،و رغـ وشع
خطوط الهوت عؿ طواؿ الشريط الحدودي ،إال أف ذلؾ لـ يوقؼ زحؼ الثورة 1،بؿ كاف ٌذا دافعا قويا إلى
اشتداد لٍيب الثورة بشكؿ هرعب ،فاتسعت األعهاؿ الفدائية في الهدف والقرى حتى اىعدـ األهف

«2

تهاها

فقد شٍدت ٌذي الفترة تدٌو ار كبي ار في هعىويات الجيش الفرىسي وٌو يرى الثورة تكبر وتتعاظـ كؿ يوـ،
ٌذي الثورة التي صورتٍا لً الدعاية الفرىسية بأىٍا هجهوعة هف الهخربيف والخارجيف عف القاىوف ،3وفي
الهقابؿ برز جيش التحرير الذراع السياسي لمثورة كقوة هىظهة ،هترابطة وفعالة فوؽ الهيداف ذات ٌياكؿ
ىظر لمتطور الذي عرفتً الثورة ابتداء هف  20أوت
هىسقة تىسيقا عصريا حديثا يضاٌي الجيوش الحديثة ،ا
 1955إلى هؤتهر الصوهاـ  20أوت  1956ـ والذي خمؽ دولة داخؿ دولة التفت حولٍا الجهاٌير في
إجهاع كاهؿ ،الذي اعتبرتً قضيتٍا األولى ،هها جعؿ الجيش الفرىسي يعيش شبً عزلة داخؿ الجزائر.

4

وظٍرت ثهار ٌذا التطور الٍائؿ في إضراب الثهاىية أياـ الشٍير في جاىفي 1957ـ  ،والذي أظٍر
فيً الشعب الجزائري إلتفافً حوؿ الثورة ،الشيء الذي قضا تمقائيا عمى اإلدارة االستعهارية ،حيث أصبح
الشعب يسير ىفسً بىفسً ،5و لعؿ تمؾ البرقية التي بعث بٍا الجىراؿ "إيمي" قائد أركاف الجيش الفرىسي في
باريس والذي أخبري فيٍا أف الجيش في الجزائر قد يقوـ بتصرؼ غير هتوقع ،والبد هف حكوهة هصههة عمى

1

عهار قميؿ  ،الهصدر السابق ،ص.130

2

يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ،الهرجع السابق ،ص .219

4

هحهد لحسف أز غيدي  ،هؤتهر الصوهام ،الهرجع السابق ،ص .189

3بوالطهيف ،جودي لخضر ،الهصدر السابق.54 ،

5خميفة الجىيدي وآخروف ،الهصدر السبق ،ص .23
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إىقاذ "الجزائر الفرىسية" ألكبر دليؿ عؿ الضعؼ الذي آلت إليً الجهٍورية الرابعة ،وضرورة الدعوة إلى قادة
جدد يهسكوف بزهاـ األهور.

1

الهطمب الثاني :تهرد  13هاي 1958
بدأت بوادر ٌذا التهرد والعصياف هىذ هطمع سىة  ،1958وعهمت الحكوهة الفرىسية جٍدٌا لموقوؼ في
وجً الداعيف لً ،هف العسكرييف والهدىييف ،تارة بإرضائٍـ وأخر بتهييع خططٍـ كسبا لموقت ،وكاىت حكوهة
"فيميكس غايار" في ٌذي اآلوىة تتأرجح بيف ضغوط هصاصي الدهاء وجبروت الثورة ،ورغـ هساعيٍا في
هحاولة الثبات والصهود إال أىٍا باءت بالسقوط كسابقيٍا 2،وحتى حكوهة "فميهالف" التي خمفتٍا لـ تستطع أف
تىقذ الهوقؼ أيضا ،والتي قاهت بآخر هحاولة لتشكيؿ حكوهة جديدة وذلؾ في 8هاي 1958ـ 3،ولكىً لـ
يىجح بسبب الهتطرفيف الفرىسييف هف هدىييف وعسكرييف في الجزائر وال يقبموف بً  ،فأصبحت الجزائر تعيش
في فراغ سياسي ،و بعد اىسحاب في  10هاي  1958ـ "الكوست " هف الجزائر 4،و في ٌذا يقوؿ " فراىتز
فاىوف" ٌ :اٌي فرىسا تصبح بدوف حكوهة لمهرة الرابعة هىذ ىوفهبر  1954ـ ،فٍي تواجً أزهة جديدة يتفؽ
الجهيع عمى اعتبارٌا بالغة الخطورة 5"...وهف ٌىا جاءت دعوة "الكوست" إلى هظاٌرة يوـ  13هاي ،ذريعتٍا
الرد عمى إعالف الجبٍة في توىس عف اىعداـ ثالثة هف السجىاء العسكرييف الفرىسييف اىتقاها إلعداـ سجىاء
فدائييف في الجزائر ،وتـ اختيار  13هاي ألىً اليوـ الذي كاف هحدد لتصويت الجهعية الفرىسية عمى رئيس
الحكوهة الجديدة "بيير فيميهالف "** 6الذي عيىً ريس الجهٍورية "روىي كروتي " يوـ  09هاي بعد فشؿ
1
2

صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية  ،الهرجع السابؽ ،ص .86

يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين  ،الهرجع السابق ،ص.288

3

هحهد عباس ،نصر بال ثهن ،الهرجع السابق،ص. 271

5

أحهد توفيؽ الهدىي ،حياة كفاح،ج ،3ط،1الهؤسسة الوطىية لمكتاب ،الجزائر. 2007 ،ص.125

4فراىتز ،فاىوف  ،هن أجل إفريقيا  ،ط،2ترجهة هحهد الهيمي ،الشركة الوطىية لمىشر والتوزيع الجزائر ،دس ،ص .107
** بيير فيميهالن  :كاف هف الحركة الجهٍورية الشعبية الفرىسية كاف هؤيد لمتفاوض هع الجبٍة  ،فثار ضدي االوروبيوف واخذو
يعدوف لثورة ضد الىظاـ الفرىسي لمهزيد أىظر" :حركة  13هاي أسبابيا ونتائجيا" ،هجمة أوؿ ىوفهبر ،الهرجع السابؽ ،ص

.34-30
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سابقيً ،ورفض ألىً كاف قد تحدث " بمٍجة هعتدلة " عف الهفاوضات هع الجبٍة  ،كاىت الخطة الهدبرة
تتهثؿ في تىظيـ هظاٌرة ضخهة يؤطرٌا الجيش بوحدات الهظمييف خاصة ،تىطمؽ الهظاٌرة بتجاوز الجهٍور
قوات األهف فيحاصر هبىى الحكوهة العاهة ويستولي عميٍا هطالبا بحكوهة " خالص وطىي" وفي حاؿ عدـ
االستجابة لهطالبً تشكيؿ «لجىة اىقاذ عاـ" وتثور الجزائر األوروبية ضد باريس.1
فقاـ الهستوطىوف الغاضبوف بهظاٌرات صاخبة بهديف الجزائر  13هاي  1958ـ واتجٍوا إلى قصر
الحكوهة ،حيث تعاقب عمى هىصة الخطابة عدد هف زعهائٍـ الذيف تحدثوا عف تردي األوضاع في البالد،
هحهميف حكوهاتٍـ الهسؤولية وهتٍهيىٍا بالفشؿ والتردد والضعؼ في هواجٍة الثورة الجزائرية 2.وىادوا بشعارات
الجزائر فرىسية ،والتآخي بيف الفرىسييف والجزائرييف ،ثـ احتموا دار الحكوهة -هقر الحاكـ العاـ – وأعمىوا عف
تأليؼ لجاف إىقاذ عاـ في كؿ هديىة ،وسرعاف ها اىظـ إليٍـ الجيش العاهؿ في الجزائر ،وفي الهقدهة الجىراؿ
«ساالف " والجىراؿ " هاسو"** ،ثـ اهتدت ٌذي الحركة إلى جزيرة "كورسيكا"  ،حيث حطت فيٍا وحدات
الهظمييف و أقاهت فيٍا لجىة إىقاذ عاـ 3.واضطرب األهر في فرىسا ،وكاىت الحركة تطالب بحكوهة قوية
تستطيع ضبط األهور بالجزائر ،وتٍدئتٍا بإرجاع األهف إلى ربوعٍا و قد ىصب قادة الجيش الفرىسي حكاـ
الهباشريف لمجزائر ،لٍـ حؽ التصرؼ دوف الرجوع إلى اإلدارة الفرىسية ،سواء في الجزائر أو في فرىسا ،وقد
أطمؽ الهستوطىوف لصخبٍـ الذي يهثؿ في رفع شعارات التآخي بيف األوربيوف و الجزائرييف4،وهف ٌىا جاءت
فكرة إشراؾ الهسمهيف في الحركة ليثبتوا أىٍا ليست هف صىع أقمية هعزولة ،فأخذوا يعدوف العدة لذلؾ ،وأرغهوا
فيٍا سكاف القصبة عمى الخروج والسير باتجاي الحكوهة العاهة وسط حراسة هشددة ،وأعطيت لٍـ الفتات
1
2

صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية ،الهرجع السابؽ،ص.85 ،84

احهد هسعود سيد عمي ،تطور الثورة الجزائرية سياسيا وتنظيهيا ،1961-1960رسالة هاجيستير في تاريخ الثورة ،جاهعة

الجزائر ، 2002-2001،ص.3

**الجنرال هاسو :قائد فرقة الهظمييف وٌو عسكري فرىسي ألؼ كتاب بعىواف هعركة الجزائر الحقيقية .لمهزيد أىظر :عهار
قميؿ ،الهصدر السابق ،ص.135

3
4

صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية ،االهرجع السابق ،ص.88

عهار قميؿ  ،الهصدر السابق ،ص.135
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أعدٌا الجيش وكتب عميٍا شعارات هف ىوع" :أىٍا الثورة ،كمىا سواسية ،كمىا فرىسيوف ،اآلفالف اىتٍى"  .كاف
ذلؾ ها سهي بهظاٌرات التآخي1،الذي لـ يكف هوجودا هىذ أف وطأت قوات االحتالؿ الفرىسي الجزائر ،لكف
الشعور بالخطر هف قبؿ الهستوطىيف جعمٍـ يبحثوف عف أخوة هزعوهة ،يستعهموىٍا كغطاء لىوايا شريرة
تٍدؼ إلى فصؿ الجزائر عف فرىسا عمى ىهط شبيً بخط جىوب افريقيا العىصري البغيض 2،فقد شعر
الفرىسيوف في فرىسا بالخطر إزاء ها يجري في الجزائر ،وخوفا هف اهتداد الحركة إلى فرىسا ىفسٍا ،والتي إذا
حصمت ستقود إلى تولي الجيش هٍاـ السمطة في البالد ،وبذلؾ يىتٍي عٍد الديهقراطييف
ٌذا هف جٍة ،وهف جٍة أخرى الخوؼ هف حدوث هواجٍة عسكرية بيف الهقاطعات الفرىسية 3،وأهاـ
ٌذي الوضعية الهزرية ،وضعؼ الحكوهة الفرىسية وعدـ سيطرتٍا عمى األهور هف جٍة ،وايقاؼ الهستوطىوف
الهتهرديف هف جٍة أخرى ،اىٍارت الجهٍورية الفرىسية الرابعة ،وبدأ الشعب الفرىسي يبحث عف هىقذ لمبالد،
ويبعدٌا عف شبح الحرب األٌمية ،خصوصا بعدها اهتد العصياف إلى "كورسيكا"4،وهف ٌىا بدأت تظٍر
شخصية " ديغوؿ" كهىقذ وحيد لموضع السياسي والعسكري الهتعفف ،والذي ستبدأ هعً هجريات وأحداث في
هرحمة جديدة هف هراحؿ الثورة الجزائرية

.5

أها عف رد فعؿ الثورة عمى ٌذا التهرد ،فمـ تكف واقفة هوقؼ الهتفرج عمى ها يحدث عمى الصعيد
الداخمي في الجزائر ،أو الخارجي في فرىسا ،ففي 15هاي  1958ـ أعمف الهجاٌدوف عمى لساف هدير
الجبٍة "هحهود دباغيف" فقاؿ" :إف حركة التهرد التي يقودٌا الجىراؿ "هاسو" في الجزائرٌ 6،ي ىتيجة ضعؼ
الحكوهات الفرىسية الهتتابعة ،التي لـ تستطع فرض سمطتٍا عمى الجيش الفرىسي والجالية الفرىسية في
الجزائر وبدأت قيادة الثورة تحضر االجتهاعات والهٍرجاىات الشعبية ،قصد توعية الجهاٌير الجزائرية لها
1

صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية ،الهرجع السبق،ص.90

2عهار بوحوش ،الهرجع السابق ،ص.228

3بوالطهيف ،جودي االخضر ،الهصدر السابق ،ص .72
4

أحهد توفيؽ الهدىي ،الهصدر السابق،ص .124

5خميفة الجىيدي وآخروف ،الهرجع السابق،ص .24

6فؤاد سعد زغموؿ ،عشت هع ثوار الجزائر ،دار العمـ لمهالييف ،بيروت ،1960 ،ص .242
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يحاؾ ضدٌا هف دسائس ،وفضح الهؤاهرة التي دبرٌا الهستوطىوف ،وحذرت الشعب هف االىسياؽ وراء
شعارات التآخي الكاذبة.

1

الهطمب الثالث  :وصول ديغول إلى الحكم وقيام الجهيورية الفرنسية الخاهسة
كاف ديغوؿ عازها هىذ زهف طويؿ أىً سيعود إلى السمطة ،لكىً لـ يشارؾ في صىع األحداث التي
أعادتً إليٍا ،فقد أكد في هذاكرتً ،أىً لـ تكف لً يد فيٍا بقولً " :لـ تفاجئىي األزهة التي اىفجرت في 13
هاي أبدا ،لكىي لـ أكف قد تدخمت فيٍا بأي صورة هف الصور .ولـ تكف لي أي اتصاالت هع أي عىصر في
هكاف حدوثٍا ،وال هع وزير في باريس 2،وهف ٌىا ىستىتج أف شخصية "ديغوؿ" ليست شخصية حديثة العٍد
بالساحة السياسية الفرىسية ،فقد اىعكست رؤيتً الفمسفية عمى السياسية التي طبقٍا في الجزائر ،فقد كاف
لىضاؿ "ديغوؿ" هف أجؿ حرية فرىسا فمسفة خاصة جدا 3،ىستخمص هف عبارتً الشٍيرة والتي تقوؿ " طواؿ
حياتي كوىت لىفسي فكرة خاصة عف فرىسا استوحيتٍا هف العاطفة والعقؿ في آف واحد ،فالجاىب العاطفي
الداخمي صور لفرىسا هثؿ :أهيرة الروايات أو السيدة العذراء في الموحات الجدراىية ،و كأىٍا هعدة لهصير ساـ
استثىائي يخيؿ إلي غريزيا أف العىاية اإللٍية خمقتٍا هف أجؿ اىتصارات كاهمة لهصائب و ىكبات ىهوذجية
 ...ففرىسا ال يهكف أف تكوف فرىسا بدوف العظهة.
وفي ظؿ التوترات و األحداث الهتوترة جدا جرت هقابمة بيف فميهالف و ديغوؿ يطمب هف األخير الذي
قاؿ لرئيس الحكوهة الهرفوض أىً هستعد لمقياـ بها ٌو ضروري ،بقي فميهالف هترددا وطمب هف ديغوؿ أىً
يوجً ىداء إلى الجيش لوقؼ التهرد فقاؿ لً" ال فائدة هف ذلؾ إف لـ أعمف في ىفس الوقت ىفسً أىىي سأتولى
السمطة ،ففي ليمة  28-27هاي ،أصدر ديغوؿ بياىا قاؿ فيً " :لقد شرعت في العهمية القاىوىية الضرورية

1

عهار قميؿ ،الهصدر السابق  ،ص.135

3

عبد الهجيد عهراىي ،النخبة الفرنسية الهثقفة والثورة الجزائرية (،) 1962-1954هطابع دار الشٍاب ،الجزائر د.س.ف،

2

صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية ،الهرجع السابق ،ص .93، 92

ص .162
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إلقاهة حكوهة جهٍورية  ..وكؿ عهؿ يخؿ باألهف العاـ لف أوافؽ عميً..1وىظ ار لألزهة السياسية الحادة
الهتعفىة ،فقد قبؿ البرلهاف بسٍولة تولي الجىراؿ "ديغوؿ" رئاسة الحكوهة هع هىحً سمطات استثىائية خاصة
بىاءا عمى طمبً حيث أدلى بتصريح جاء فيً ":لقد شرعت في الهسار الىظاهي إلقاهة حكوهة قادرة عمى
ضهاف وحدة البالد واستقاللٍا ..وفي ٌذي الظروؼ ال يهكف أف أزكي هف أي هكاف  ،أي عهؿ يهس باألهف
العاـ ،في إشارة واضحة إلى عسكر الجزائر ، "2.وعىدها تأكد الهستوطىوف األوربيوف ،وقادة تهرد  13هاي
هف الجيش ،بأف " ديغوؿ*" ال يسير في ركابٍـ ،ولف يصبح أداة طيعة في أيديٍـ كها كاىوا يظىوف .
1
2

صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية ،الهصدر السابق ،ص.94

هحهد عباس  ،في كواليس التاريخ (،)3دوغول والجزائر(أحداث ،قضايا ،شيادات )،دار ٌوهة لمىشر والطباعة والتوزيع ،الجزائر،

 ،2007ص .221

* شارؿ ديغوؿ رجؿ دولة فرىسي وهف أبرز رجاالتٍا في القرف العشريف ولد بهديىة "ليؿ "بالشهاؿ الفرىسي في  22ىوفهبر  ، 1890في
وسط عائمي هحافظ وٌو ثالث طفؿ هف بيف خهسة إخوة هف أب عهؿ إستاذا في التعميـ الكاثوليكي  ،كاف لً دور هٍـ في تربية ابىً
وتعميهً  ،وفي سىة  1908اتجً لمعهؿ في الجيش والتحؽ بهدرسة سىسير "،"SAIT CYRوحصؿ عمى الرتبة الثالثة هف بيف زهالئً في

دفعتً ،وعيف ضهف الكتيبة الثالثة والثالثيف لمهشاة تحت قيادة العقيد بيتاف " ،"tainéPرقي إلى رتبة هالزـ اوؿ شارؾ في الحرب العالهية

االولى وجرح ثالث هرات ،ثـ رقي هرة أخرى إلى رتبة ىقيب وألقي عميً القبض هف قبؿ األلهاف وسجف حصف ،ingolstadtوفي أفريؿ

 1921تزوج هف ابىة احد الصىاعييف ،وفي السىة ىفسٍا أستدعي إلى هدرسة ساف سير لتعميـ التاريخ العسكري فيٍا  ،أرسؿ إلى لبىاف سىة
 1929وبقي ٌىاؾ غمى سىة  1931كقائد لمهكتب الثاىي والثالث ألركاف الحزب  ،وقد كتب كتابا حوؿ تجربتً في هىظهة الشرؽ األوسط،
وبعد عودتً عيف في السكرتارية العاهة لمدفاع الوطىي  ،وبقي هدة ست سىوات هها سهح لً بمقاء زعهاء السياسة والحكـ ،ولها دخمت
فرىسا حربٍا ضد ألهاىيا الىازية التي كاىت تحت قيادة أدولؼ ٌتمر ،في ٌذي األثىاء وجً ديغوؿ بياىا سياسيا إلى ثهاىي شخصيات هدىية
وعسكرية اىتقد فيٍا االستراتيجية الهطبقة هف قبؿ أركاف الحزب ،دخؿ الجىراؿ الحرب وٌو برتبة عقيد وقاـ ببعض الٍجهات الهضادة

الىاجحة في شٍر هاي  ،1940ورقي آىذاؾ إلى رتبة جىراؿ وفي  05جواف  1940أستدعي إلى باريس وتقمد هىصب ىائب كاتب دولة

لمدفاع في الحكوهة ،والتي كاف يسيرٌا بوؿ ريهوىد ،وفي  1940/06/17طار ديغوؿ ىحو باريس بعد اف رفض الٍدىة الهوقعة هف قبؿ
الجىراؿ بيتاف وهف ٌىاؾ وجً ىداءي الهشٍور في  1940/06/18هف خالؿ راديو إىجميزي هف اجؿ الهقاوهة وهواصمة الحرب إلى جاىب

بريطاىيا ضد قوات الهحور ،فاستطاع ديغوؿ اف يفرض ىفسً كرئيس لفرىسا الحرة بدعـ هف تشرشؿ هىذ  07اوت  ، 1940وقد جهع
ديغوؿ حولً هجهوعة هف الضباط العسكرييف والسياسييف والجاهعييف وىتيجة التصاالتً أىشئ الهجمس الوطىي لمهقاوهة  ، CNRبداخؿ
فرىسا والذي اعترؼ بديغوؿ كرئيس لفرىسا الحرة  ،واىضـ ديغوؿ إلى الحمفاء إلى اف تـ الىصر عمى الىازية فعاد إلى فرىسا وبقي رئيسا

لمحكوهة الهؤقتة إلى اف استقالت سىة  ،1946وابتعد بعد ذلؾ عف الحياة السياسية حتى سىة  1958حيف استىجد بً الفرىسيوف إلىقاذ

الوضع في الجزائر ،حيث كاف الفرىسيوف يىظروف إلى ديغوؿ عمى اىً األب الروحي لمجهٍورية الخاهسة ويرجع الكثير هىٍـ الفضؿ

الكبير لػً في استقالؿ بالدٌـ هف الجيوش الىازية اثىاء الحرب العالهية الثاىية  ،إذ لـ يتوقؼ ديغوؿ وٌو في لىدف هف إطالؽ الشعارات

التي تمٍب قموب الفرىسييف وتدفعٍـ إلى الهقاوهة  ،وهف أشٍر شعاراتً التي كاف يطمقٍا " يا أيٍا الفرىسييف لقد خسرىا هعركة لكىىا لـ

ىخسر الحرب وسوؼ ىىاضؿ حتى ىحرر بمدىا الحبيب هف ىير االحتالؿ الجاثـ عمى صدري " ،ويىعكس تقدير ٌذا الرجؿ بشكؿ واضح في
العاصهة باريس إذ تـ تسهية العديد هف الهرافؽ الحيوية باسـ الجىراؿ ديغوؿ هثؿ "الهطار  .الهتاحؼ ،الشوارع ،وهحطات القطارات كها لً

العديد هف الهؤلفات هىٍا ":خيط السيؼ ،عاـ ،1932ىحو جيش االحتراؼ سىة ،1934فرىسا وجيشٍا  ،هذكرات الحرب " .أىظر :صالح بمحاج،
تاريخ الثورة الجزائرية ،الهرجع السابؽ .93
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حاولوا تىظيـ اىقالب جديد ضدي ،و اإلحاطة بً قبؿ أف يحكـ ىفوذي وسيطرتً عمى األوضاع ،لكىً
فوت عميٍـ الفرصة ،وأفشؿ خططٍـ ذلؾ باشتراطً هوافقة الجهعية الوطىية الفرىسية عمى توليً السمطات
االستثىائية ،حتى يدعـ هركزي وال يبقى تحت رحهة أولئؾ الغالة الذيف كاىوا السبب في هجيئً إلى الحكـ.
و بهجيء "ديغوؿ" إلى الحكـ واعتالئً السمطة ،أشار إلى قضية الجزائر قائال  ":االستقالؿ غير
هقبوؿ ،وغير قابؿ لمتفكير فيً وقد أدرؾ الكثير هف الهفكريف الفرىسييف ورجاؿ السياسة ىزعتً ىحو
الديكتاتورية والحكـ الهطمؽ هف جٍة ،وهف جٍة أخرى خشيتٍـ عمى فرىسا ىفسٍا ،أو بعبارة أصح عمى
الديهقراطية الفرىسية  ،ألف ٌذا األخير ـ إف وصؿ إلى السمطة حت عهد إلى صياغة دستور عمى هقاسً،
بهىح رئيس الجهٍورية سمطات واسعة ،وتٍهيش دور البرلهاف ،ويرى في األحزاب السياسية عىاصر
1

تفرقة وتشتت.

أها هستوطىو الجزائر فكاىوا أكثر فرحة بعودة الجىراؿ ألىٍـ كاىوا يشعروف بأىً بإهكاىً تخميصٍـ هف
كابوس الثورة الجزائرية ،خصوصا وأف "ديغوؿ" وصؿ لمحكـ عمى ٌذا األساس  ،وبالفعؿ لـ يخيب " ديغوؿ"
آهالٍـ فقد وضع ىصب عيىً القضاء عمى الثورة و واصؿ الحرب  ،وضع العديد هف االجراءات وبٍذا يكوف
ديغوؿ قد ٌيأ فرىسا و وضعٍا في أجواء الحرب داخميا هحاوال جمب حمفائٍا األوروبيوف ،ولتحقيؽ التضاهف
األوروبي هع فرىسا في حرب الجزائر ،أخذ ديغوؿ يموح بالثورات الكاهىة في صحراء الجزائر ،ويعدٌـ بالفائدة
2

في استغاللٍا.

Mohamed teguia،l àlgéri en gurre .OP.CIT.p159.
2

هحهد كاهؿ ليمً ،الهجتهع العربي والقوهية العربية  ،دار الفكر العربي  ،القاٌرة،1966،ص .493
48
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الهبحث الثاني :استراتيجيات ديغول وأساليبو العسكرية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية.
الهطمب األول :هخـطط شـال واستراتيجية القضاء عمى الثورة بالتجزئة
قاـ الجىراؿ ديغوؿ بتعييف "هوريس شاؿ " قائدا أعمى لمجيش الفرىسي بالجزائر خمفا لمجىراؿ "صاالف*"
ذلؾ اىً هف الحزب اليهيىي الهساىدة لً ،والذي وضع خطة شاهمة جديدة إلدارة الحرب  ،تهثمت في هشروع
عسكري جديد أدخؿ فيً تطوي ار عمى األساليب السابقة ،وقبؿ وصولً إلى الجزائر درس " شاؿ " الخطة
الجديدة هع ديغوؿ  ،وفي ٌذا الصدد يقوؿ ديغوؿ "وقبؿ أف يتوجً إلى الجزائر تدارست خطتً ووافقت
عميٍا ...وتىطوي عمى شف الٍجوـ تباعا** عمى كؿ هراكز الثوار والقضاء عميٍا" .1
بدأ شاؿ عىد قدوهً إلى الجزائر في دراسة الوضع عمى ضوء التقسيهات الجغرافية الهتبعة هف طرؼ
جيش التحرير ،فتبيف لً أف كؿ والية هف الواليات الست تعد وحدة هستقمة يهكف هحاصرتٍا دوف تدخؿ
األخرى وبالتالي تصفية الثورة ىٍائيا.

*صاالن :هىدوب عاـ لمحكوهة الفرىسية يتولى السمطات الهدىية إضافة إلى السمطات العسكرية التي كاف يهارسٍا  ،بصفةقائدا أعمى لمجيش .لمهزيد أىظر :

harbi mohammed،une vie debout mé moire poulitique .edition casba.alger.2001. p،299.
**ٌذي العملياث ٌي (:عمهيت كورون (انتاج)،في انواليت انخامست في فيفري –مارش )،.1959ـ(عمهيت كوروا (،انحساو)في
انواليت انرابعت مه أفريم –جوان (،)1956عمهيت إيتاوسيم(انشرارة ) ،في جىوب انواليت انثانثت في  15-1جويهيت
(،)1959عمهيت جوميم(انمىظار) ،في انواليت انثانثت في  22جويهيت –ووفمبر ( ،)1959عمهيت بيير بريسيوز في انواليت انثاويت
مه ووفمبر – 1959جوان ، )1961للمشيذ أوظز  :صانح بهحاج ،مخطط شال وأثزي على في تطور حزب
التحزيز،مجهتانمصادر،عذد ،12انمركس انوطىي نهذراساث وانبحث في انحركت انوطىيت وثورة اول ووفمبر.2111 .1954ص
.211
**الكادرياج :أوالتربيعة وٌي طريقة إبتكرٌا الكوست وجالدوي وبدأ اعتهادٌا هىذ خريؼ  ،1956وتتـ بأف يحدد فوؽ الخارطةهربعا هف األرض في الجٍة التي تقع تحت تصرؼ الثورة  ،ثـ يحيط الجىد بذلؾ الهربع وتىصب حولً الهدافع الهختمفة ،وتحوـ
الطائرات فوقً وتسدد ىحوي بطاريات السفف الحربية هدافعٍا إف كاف قريبا هف البحر  ،وفي الساعة الهعيىة تىقض سائر القوى
هف البحر والجو والبر عمى ذلؾ الهربع فتتركً بعد حيف قاعا صفصا،وتدؾ سائر ها فيً هف قرى وهشاتي وغيرٌا.لمهزيد أنظر:
صالح بمحاج ،هخطط شال وأثره عمى في تطور حرب التحرير ،الهرجع السابؽ .،ص .187

1

شارؿ ديغوؿ , ’:هذكرات االهل ،الهصدر السابؽ ،ص .73
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 -1برناهج تنفيذ الهخطط في:
 الهحافظة عمى هىاطؽ الكادرياج*** هع إصدار األواهر لموحدات العسكرية بأف تكوف دائبة
الحركة حتى تراقب باستهرار هىطقتٍا.
 تكميؼ الطيراف بهراقبة األرض في الىٍار باستهرار.


القياـ بعهميات كبيرة تجهع فيٍا أغمب القوى العسكرية الهوجودة في الجزائر وتركيز ٌذي
العهميات عمى هىطقة هعيىة ثـ االىتقاؿ بتمؾ القوى إلى هىطقة اخرى.1

برىاهج شاؿ يتضهف في هخططً خهس عهميات كبرى* واحدة لكؿ والية ،هف الخاهسة إلى األولى
بالترتيب التىازلي هتوقعا لكؿ واحدة هىٍا شٍريف بالتقريب وقرر أف يكوف التىفيذ هف األسٍؿ إلى األصعب في
رأيً.

2

 -2أها عن أىداف الهشروع فتتهثل في :
 غمؽ الحدود الشرقية و الغربية باألسالؾ الشائكة الهكٍربة و األلغاـ و الهىاطؽ الهحرهة و
الهراكز العسكرية الهكثفة لعزؿ الثورة تهاها عف العالـ الخارجي .


3

إبادة جىود جيش التحرير و احتالؿ الهىاطؽ التي يتهركزوف فيٍا .

 إقاهة إدارة أخرى هخمصة لفرىسا بدال عف خاليا جبٍة التحرير الوطىي .


القضاء عمى الهقاوهة السرية لجبٍة التحرير الوطىي في أوساط الشعب .



إصدار األواهر العسكرية لموحدات باف تكوف دائبة الحركة حتى تراقب باستهرار الهىطقة
الهحددة لٍا.


1

تكميؼ الطيراف بهراقبة األرض في الىٍار هراقبة هستهرة.

سي لخضر بورقعة ،شاىد عمى اغتيال الثورة  ،ط،1دار الحكهة لمترجهة والىشر  ،الجزائر  ،1990،ص .23

* لهزيد اىظر الهمحؽ رقـ 07:

 *2صالح بمحاج ،هخطط شال وآثاره في تطوير حرب التحريرالهرجع السابؽ ،ص.199
3

 -يحي بوعزيز ،الهرجع السابق ،ص.113
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القياـ بعهميات كبيرة تجهع فيٍا اغمب القوة العسكرية الهتواجدة و تركيز ٌذي العهميات عمى

هىطقة هعيىة هف الهىاطؽ التي يسيطر عميٍا جيش التحرير الوطىي ثـ االىتقاؿ بٍذي القوة إلى هىطقة
أخرى و ٌكذا...
 استعهاؿ هختمؼ الوسائؿ العسكرية بصفة هكثفة عمى إقميـ جغرافي هحدود ( والية ) وأثىاء
فترة قابمة لمتهديد لتدهير طاقات جيش التحرير.

1

وبىاءا عمى دراساتً لمهخطط الجٍىهي قرر الجىراؿ شاؿ أف يبدأ بتىفيذي اىطالقا هف الوالية الخاهسة
في الغرب ويختـ هخططً الهشؤوـ بالوالية األولى عمى الىحو التالي:
عهمية التاج في الوالية الخاهسة ( :)OPERATION COURONNEفي فيفري  1959شف الجىراؿ
شاؿ ٌجوهً الهشؤوـ عمى الهىطقة الخاهسة اىطالقا هف سعيدة التي كاف قائدا عمى قطاعٍا الكولوىيؿ السفاح
بيجار* 2وسهيت ٌذي العهمية بالتاج الثاىية"(القطاع الوٌراىي،)OPERATION COURONNE2تمؾ العهميات
استٍدفت هىطقة الظٍرة وفرىدة وضواحيٍا إلى غاية الوىسريش هف الوالية الرابعة بهشاركة ها بيف 30.000
إلى  40.000عسكري تحت قيادة الجىراؿ غاهبياز" ،" GAMBIEZالذي سيرقى إلى قائد أعمى لمقوات
الفرىسية في الجزائر وهشاركة الجىراؿ إيزاىو" "IZANOقائد وحدة الطيراف وغيرٌـ هف الجىراالت  ،وداهت
العهمية إلى غاية  1959/04/ 06ثـ هددت إلى جواف  1959ليتوسع ىفوذٌا إلى الكثير هف هىاطؽ القطاع
الوٌراىي3،وتعتبر ٌذي العهمية األشد خط ار عمى جيش التحرير ألىٍا استفادت هف عىصر الهفاجأة بصورة
كاهمة خاصة في االياـ االولى هف اىطالقٍا ،ألىً حتى ذلؾ الحيف الجيش لـ يكف هتعودا عمى ٌذا الىوع هف

1

جرد سالـ ،دور الهنطقة الثانية هن الوالية التاريخية السادسة في الثورة التحريرية الكبرى،1962-1956هذكرة هقدهة

لىيؿ شٍادة هاجيستير في التاريخ الهعاصر(غير هىشورة)،جاهعة باتىة ،2005،ص .112
2بيجار والمدعو برينو كان سابقا في مدينة الجزائر على رأس الفرقة الثالثة لمظليي المستعمرات أصحاب القبعات الحمراء،
اشتهر في معركة الجزائر  4592بممارسة منهجية التعذيب الوحشي واإلغتياالت دون محاكمة ،للمزيد أنظر  2:صالح
بلحاج،مخطط شال وأثره في تطوير حرب التحرير الوطني،المرجع السابق ،ص.19
 3أحهد زديرة ،الثورة الجزائرية وهخططات الحكوهة الفرنسية،ج،2هجمة أوؿ ىوفهبر ،إصدار الهىظهة الوطىية لمهجاٌديف،
العدد ،2011،175ص.45.
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العهميات  :حصار هستهر وقوات كالجراد تتقدـ في األرض وتىزؿ هف السهاء بيف حيف آلخر ،وأخرى
هتهركزة بصورة دائهة في هواقعً الحساسة سابقا.1،
بعد هرور أياـ الهفاجأة األولى ،أدركت قوات جيش التحرير طبيعة االستراتيجية الجديدة فحاولت
التكيؼ هعٍا هف أجؿ الحفاظ عمى قواتٍا والتقميؿ هف حجـ خسائرٌا بتفادي االصطداـ هع القوات الفرىسية
قدر اإلهكاف والخروج إذا أهكف ذلؾ هف هىاطؽ الحصار إلى الواليات الهجاورة .
 عهمية الحزام(: )OPERATION COURROIEاىتقؿ شاؿ بعهمياتً الكاسحة هف الوالية الخاهسةإلى الوالية الرابعة 2وذلؾ هف أفريؿ حتى جواف  1959بقيادة الجىراؿ "هاسو" 3،في إحدى عهمياتً الجٍىهية
والتي أسهاٌا الحزاـ ""COURROIEوالتي استٍدفت الوالية الرابعة ،جباؿ الوىشريس واألطمس البميدي والظٍرة
وجزء هف الوالية السادسة بهشاركة  20.000إلى  30.000عسكري ،وبالرغـ هف ٌذي الحشود العسكرية
تواصمت األعهاؿ الفدائية في الهىاطؽ حيث تـ فيٍا القضاء عمى كـ كبير هف الجىود وتسجيؿ عدة عهميات
وهعارؾ وٌجهات  ،ووضع القىابؿ بالطرقات وبالقرب هف الثكىة الهتواجدة بالكدية الحهراء إلى غير ذلؾ هف
الوقائع بالهىاطؽ الهستٍدفة .
كاف لسياسة التحدي التي اىتٍجٍا شاؿ في هخططً الجٍىهي آثا ار سمبية عمى ىشاط جيش التحرير
الوطىي في الوالية الرابعة التي كاىت هسرحا لعهمية الحزاـ ،حيث صرح الجىراؿ شاؿ لهراسؿ صحيفة LE

MONDEالفرىسية يوـ  21أفريؿ  "1959هف الههكف أف يكوف حال عسكريا لمقضية الجزائرية في أقرب وقت
ههكف واليكـ ىهوذج في عهمية واحدة حسبت لٍا كؿ الحسابات ،كاف هف ىتائجٍا  2462بيف قتيؿ وجريح في
الوالية الخاهسة 4،كها خمؼ خسائر ثقيمة في العدة وحتى العتاد ،كها أفرز الهخطط اضطرابات في صفوؼ
جيش التحرير فبدأت ٌذي اآلثار في حياة سي هحهد بورقعة وتواصمت بعد وفاتً لتتأثر جراء اىعكاسات عهمية
1

صالح بمحاج(،هخطط شال وأثره في تطوير حرب التحرير الوطني)،الهرجع السابؽ،،ص .202، 201
Mohamed Teguia : L'Armée ,Op.cit. , P 305

 3عهار قميؿ ،همحهة الجزائر الجديدة ،الهصدر السابق ،ص.159.
4أحمد زديرة(،الثورة الجزائرية ومخططات الحكومة الفرنسية ) ،المرجع السابق ،ص .12
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"كوروا" في الوالية الرابعة بذلؾ خسر الثوار ىتيجة ٌذي الضغوط الهرٌبة هػا يقرب  3/1هف قواتً،1وعهوها
فإف ٌذي العهمية لـ تتوصؿ إلى ها كاىت تصبو إليً هف تصفيات في ٌذي الهىاطؽ ،غير أىٍا خمفت الكثير
هف الشٍداء هف ضهىٍـ قائد الوالية الرابعة الصاغ ثاىي "أحهد بوقرة " الهدعو «سي أهحهد بوقرة " .
عهمية جوهيل ( :)JUMELLESثـ اىتقؿ شاؿ إلى القمعة القبائمية و خصص لٍا أضخـ عهمياتً وأشٍرٌا وٌي عهمية جوهيؿ(الهىظار)2،التي أعد لٍا عدة خاصة هف التخطيط و اإلهكاىيات  ،قبؿ اإلقداـ
عميٍا قاـ بالتهٍيد لٍا بالهىاورة والتهويً  ،عف طريؽ ها يسهى بعهمية الش اررة  Etincelleالتي غطت هىاطؽ
الحضىة في جىوب الوالية الثالثة ،واستغرقت هف  1إلى  15جويمية فقط ..

3

أسىد الجىراؿ شاؿ قيادة ٌذي العهمية إلى الجىراؿ "جوف غراسيو" قائد المواء العاشر لمهظمييف ،حيث
تكفؿ بىفسً أثىاء ٌذي العهمية بالهجاؿ الجوي وتوجيً هسارات الهروحيات التي بمغت ها بيف30و 38هف ىوع
H21و  34والجىراؿ" جورساي ساىت ٌيمي" الذي ساعدي في قيادة الفرؽ الهظمية الهشكمة لٍذا المواء وغيرٌـ
هف الضباط الساهييف والجىراالت وضباط االحتياط الذي تكفؿ كؿ هىٍـ بها يخصً بقيادة هختمؼ التشكيالت
الهتهثمة في المواء التاسع عشر لمهشاة وغيري ،وفرؽ الهغاوير الهىقولة جوا هف هختمؼ الهراكز والثكىات
ووحدات القىاصة وهشاة البحرية والوحدات الٍىدسية والهيكاىيكية والتهويىية إلى غير ذلؾ هف الوحدات
األخرى والهصالح العسكرية والٍيئات الهتخصصة في حرب العصابات ،الهزودة بهختمؼ اآلليات الدبابات
والهصفحات وهدفعية الهيداف والطائرات بهختمؼ أىواعٍا ،بٍذا بدأت القوات الفرىسية في تىفيذ ٌذي العهمية
الكبرى بتطويؽ األهاكف الهحددة في الروزىاهة والقياـ في ىفس الوقت بعهميات بتهشيط واسعة الىطاؽ قصد
القضاء عمى الكتائب الهستٍدفة أو باألحرى الدفع بٍا لمجوء ىحو الهىاطؽ التي سوؼ تستٍدفٍا عهمية

1

الهىظهة الوطىية لمهجاٌديف ،تقرير الهمتقى الجيوي الهقدم لمهمتقى الوطني الرابع لتسجيل وقائع وأحداث الثورة (الوالية

الرابعة) ،تقرير سياسي فترة  1959ىٍاية ،1962ج،1د.ب ،د.س ف  ،ص.187

2
3

صالح بمحاج " ،هخطط شال واثره في تطور حرب التحرير الوطني "،الهرجع السابؽ ،ص .203،202
صالح بمحاج  ،تاريخ الثورة الجزائرية  ،دار الكتاب الحديث ، 2008 ،ص.209
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الهىظار الكبرى عمى أساس هحاصرتٍا في أهاكف وىقاط هعيىة بعد التسمؿ إيٍا بسبب الضغوط الهفروضة
عميٍا.

1

في  22جويمية  1959اىطمقت عهمية جوهيؿ* بقوات لـ يسبؽ لٍا هثيؿ في عهميات الجيش
الفرىسي بالجزائر حيث تعتبرهف أٌـ و أكبر العهميات العسكرية في هسار الثورة  ،فٍي فريدة هف ىوعٍا هف
حيث الضخاهة و األسموب  ،و هف حيث االستعدادات التي سبقتٍا عددا و عدة 2،و تهثؿ في ىظر
الفرىسييف هرحمة حاسهة في برىاهج شاؿ الذي كاف يٍدؼ أساسا القضاء ىٍائيا عمى الثورة و قد عمّؽ عميٍا
القادة آهاال كبيرة.
شهؿ ىطاؽ العهمية هساحة الساحؿ هف دلس إلى زياهة هىصورية  ،و هف الجىوب الغربي هف البويرة
إلى سطيؼ ،و جاءت هباشرة بعد إىجاز خط شاؿ 3الهكٍرب عمى الخطوط الشرقية و الغربية  ،هها حاؿ
دوف دخوؿ األسمحة لواليات الداخؿ  ،و استهرت قرابة سىة لمقضاء عمى الثورة و فصؿ الشعب عف الثورة ،
4
جىدت في
و عزؿ الوالية الثالثة عف باقي القطر ،و قد كاىت قوات العدو التي قاهت بعهمية جوهيؿ أكبر قوة ّ

عٍد شاؿ في عهمية واحدة ،حيث اعترفت القيادة الفرىسية بأىٍا ستتجاوز السبعيف ألؼ ،بيىها تشير
اإلحصاءات إلى أف الدعـ العسكري الهوضوع تحت تصرؼ الجىراؿ شاؿ بمغ  380ألؼ جىدي لتىفيذ 11
عهمية عبر التراب الوطىي .واستقدهت الوحدات و الفرؽ هف خارج الوطف.

1

5

أحهد زديرة ،الثورة الجزائرية وهخططات الحكوهة الفرنسية ،الهرجع السابؽ ،ص .49،48

* أصؿ التسهية في المغة الفرىسية ٌي "التوأهتين "والهقصود بٍا ٌي العهمية الهخصصة لمشقيقتيف القبائؿ الكبرى والقبائؿ
الصغرى ،وٌي التسهية األصمية والتي ترجهت بػكمهة الهنظارأو "جوهيل" .

2

هحهد عباس ،نصر بال ثهن (الثورة الجزائرية ،)1962-1954دارالقصبة لمىشر ،الجزائر2007، ،ص .671

3عهار جرهاف ،الحقيقة" هذكرات عن ثورة التحرير الوطني وهابعداإلستقالل"،دار ٌوهة،الجزائر، 2007،ص .28
5

-Mohamed tegia:Lalgerie en guerre،opcit p 117، 118.

4

صالح هيكاشير ( ،ضابط في جيش التحرير)  ،هحاضرة تاريخية حول عهمية جوهال ،دار الثقافة هولود هعهري  ،تيزي

وزو 1 ،ديسهبر . 2005
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صرح أحد هراسمي الصحؼ األوروبية في الجزائر قائال  ":إف الضباط الفرىسييف
و في ٌذا الشأف ّ
يرفضوف اإلجابة عىدها ىسأؿ عف عدد الفرؽ الهساٌهة في عهمية جوهيؿ " و في ٌذا الصدد تعترؼ
صحيفة " لورور " قائمة  ":في عدد  31جويمية  1959أف الفرؽ األخرى تجمب يوهيا لهىطقة العهميات ال
1
صرح الجىراؿ "زيمر" قائد األركاف بأىً وضع في هتىاوؿ شاؿ كؿ
تبوح القيادة الفرىسية بعددٌا .و قد ّ

القوى الالزهة إلىجاح العهمية  .و تذكر هجمة " باري هاتش" هصير الجزائر يمعب بالقبائؿ".

2

أها الهعموهات الهتوفرة لدى جيش التحرير فتذكر أف عدد أفراد القوات الهىفذة لعهمية جوهاؿ
يفوؽ الهئة ألؼ  ،جمٍـ هف الهظمييف الذيف ال يعرفوف لإلىساىية هعىى و ال لمرحهة هدلوال  ،و هف رجاؿ
المفيؼ األجىبي الذيف كاف هعظهٍـ هف عىاصر االىحراؼ و اإلجراـ لفظتٍـ السجوف والزىزاىات ،ويوجد
ضهف القوات بعض الطوابير اإلفريقية الهشٍورة بٍهجيتٍا  ،وكذا فصائؿ الحركة الشديدة الحقد عمى بىي
جمدتٍـ .
جىد إلى جاىب ٌذي الحشود فرؽ هف الصحفييف والهذيعيف ورجاؿ الهكتب الثاىي والرابع والخاهس
وقد ّ
وضباط الشؤوف األٌمية ،ليشٍروا حربا ىفسية ضد الجزائرييف ،بغية قتؿ الروح الهعىوية وتشكيؾ الجهاٌير في
جدية الثورة ،و تأكيد ٌزيهتٍا  ،ها يوفر هيوؿ التخمي عىٍا و قطع االتصاؿ بىظاهٍا  ،و قد رافقت العهمية
حهمة ٌائمة هف الدعاية لٍا و التغىي بأكاليؿ الىصر الىٍائي عمى الثوار ،وحموؿ عٍد اإلخاء و التعايش في
كىؼ هخطط قسىطيىة  ،و أ ّكدت قيادات هف هختمؼ الهستويات القضاء عمى الثورة في أياـ قميمة في الوالية
وجًٍ لمهجاٌديف و الشعب هف هركز
الثالثة  ،فتحٍا شاؿ ىفسً في  22جويمية  ، 1959حيث قاؿ في ىداء ّ
" أرت واز"( )Artoisالواقع بجبؿ – أزرو" بجرجرة" :أيٍا الفالقة* أسرعوا لالستسالـ قبؿ فوات األواف و

1

عبد العزيز واعمي  ،عهمية جوهال بالوالية الثالثة  ،هجمة أوؿ ىوفهبر  ،العدد  ، 146الجزائر  ، 1994ص . 15

– Opération jumelles – le sort del'Algerie se joue en Kabylie –le magazin ، Paris match

2

titrait en grosses mandrettes .
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ٌمهوا رافعيف األعالـ البيضاء ،فهف لـ يفعؿ سيقضى عميً حاال  ،و هف لـ يهت أسر حيا  ،و هف ىجا هف
الهوت و األسر سيجد ىفسً هف الهجاىيف .1"..
لقد خمفت عهمية جوهاؿ خسائر بشرية حيث ذٌب ضحيتٍا  8000هجاٌد في فترة أقؿ هف ستة
أشٍر هف الحصار و القهع  ،و ذلؾ حسب ها جاء في برقية عثرت عميٍا القيادة العسكرية ،وذلؾ عىد
استشٍاد الكاتب الخاص لمرائد حهيهي الذي كاف قد بعثٍا إلى ٌيئة األركاف العاهة بتوىس ،زيادة عمى عدد
القتمى ،ففرىسا قاهت بتٍجير السكاف هف قراٌـ حيث أصبح سبعة أعشار الوالية هىطقة هحرهة وخالية هف
األٌالي.

2

األحجار الكريهة  :*Pierres Précieusesتعد عهمية األحجار الكريهة آخر عهمية ىفذٌا شاؿ  ،حيث
اىطمقت ٌذي العهمية بالوالية الثاىية وأجزاء هف الواليتيف الثالثة واألولى السيها جباؿ جيجؿ والقؿ وايدوغ

E. Saïd N'Ait Kaci ، Il ya43 ans , L'Opération jumelles – Souvenir d'u été d'enfer ، la
2

1

dépêche de Kabylie، n° 33 du21/ 07/ 2002

جرد سالـ  ،دور الهنطقة الثانية هن الوالية التاريخية السادسة في الثورة التحريرية الكبرى ،1962-1956الهرجع

السابؽ،ص.113

* اسـ شاهؿ لكؿ األحجار الكريهة الهشتقة هف هختمؼ االىواع واأللواف والهتهثمة كؿ واحدة عمى حدى في تسهية العهميات
العسكرية لهخطط شاؿ اآلتي "لياقوت االحهر  rubis 1هف 06-10إلى  1959-10-22ثـ هددت إلى شٍر سبتهبر

"،"1960الياقوت األزرؽ  saphirهف  10-19إلى " -"1959- 10 -22الفيروز االزرؽ  turquiseهف 1959-11-02
إلى  1960-04-06ثـ هددت إلى شٍر سبتهبر  "-"1960الزبردج Émeraudeهف  1959-11-05إلى 1960-03-31
ثـ هددت إلى شٍر سبتهبر "-"1960الياقوت األصفر  topazeهف  1959-11-10إلى "-"1960-03-31العقيؽ agate
هف 03-17إلى "-"1960-05-06اليشب والجزع  jade et onyxهف  1959-05-06إلى "-"1960-06-10الزهرد

األخضر  berylهف  05-16إلى  "-"1960-06-05الغرافيت والكربوف  graphite et carboneهف  06-09إلى -14

"-"1960-06عيف الىهر  opalinهف  06-18إلى  "-"1960-07-05السهاؽ  orphire2هف  07-05إلى -07-14
ٌ " "1960يهاتيت  hematiteهف 08-19إلى "-"1960-08-27العقيؽ األحهر  cornalineهف 08-28إلى -08-29
"-"1960الياقوت االحهر rubis 2هف 09- 15إلى ،"1960-09-28باإلضافة إلى عهمية المٍب بالواليتيف األولى والسادسة
وعهمية الصرصور بالواليات الرابعة والخاهسة والسادسة وعهمية الهذراة بالوالية األولى وغيرٌا هف العهميات االخرى وعهمية

بروهيشيوس والهجس والسباؽ الطويؿ والبجع وبعض العهميات الفرعية األخرى بالواليتيف االولى والسادسة وهاترتب عىٍا هف
وقائع لمهزيد أىظر:صالح بالحاج ،هخطط شال وأثره  ،الهرجع السايؽ  ،ص .206
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والصوهاـ وهيمة وجبؿ طاية وتاكىسة وكتيىة وأـ الطوب والكىدي 1،واسىدوا وغابات سطاىة والشقفة إلى غير
ذلؾ ،طبقا لمتاريخ الهحدد لكؿ عهمية بهشاركة  50.000إلى  60.000عسكري تحت إشراؼ الجىراؿ لوىيو،
قائد هىطقة الشهاؿ القسىطيىي وهساعدة الجىراؿ قائد المواء  25لمهظمييف وقائد المواء  11لمهشاة وغيرٌـ هف
الجىراالت الهشرفيف عمى الوحدات األخرى حيث داـ ىشاط البعض هىٍا إلى شٍر سبتهبر  1960بهشاركة
القوات البحرية وتواصمت بتوفير الهزيد هف القوات في ٌذي الهىاطؽ وغيرٌا هف الهىاطؽ الهجاورة باسـ
عهميات اخرى إلى غاية توقيؼ القتاؿ2،قبؿ شف ٌذي العهمية واثىاء عهمية جوهيؿ قاـ الجىراؿ شاؿ بهعايىة
الهشاكؿ الىاجهة عف القياـ بعهميات هف ٌذا الحجـ ،وتوقع اف تكوف الصعوبات أكبر في الشهاؿ القسىطيىي
قائال عىٍا  ":إف القضية اآلف أكثر صعوبة ذلؾ أف كؿ ٌذي الجباؿ ٌي هجاؿ الهتهرديف وهراك از لقطاع
الطرؽ توجد في وضع الهحاصر بدؿ الهحاصر ".كاف القائد العاـ يعمـ أف الوالية الثاىية عبارة عف قالع هف
البموط والفميف الكثيفة والجباؿ الوعرة بدوف هسالؾ ،لذلؾ قرر تفكيؾ العهمية الكبرى "عهمية بيير بريسيوز"
الهخصصة لضرب الوالية الثاىية غمى ثالث عهميات فرعية كؿ واحدة هىٍا هخصصة لتعالج " جزءا هف
تراب الوالية  ،واىطمقت ٌذي العهميات في ىوفهبر – ديسهبر . 1959
ٌذي العهميات الهتواصمة كبدت الهىاطؽ التي استٍدفتٍا خسائر فادحة في األرواح بيف أعضاء جيش
التحرير الوطىي والهواطىيف العزؿ وهف بيىٍـ ىذكر" :الصاغ اوؿ سياسي أو الرائد حسيف رويبح عضو الوالية
الثاىية "،والضابط ثاىي "هسعود بوجريو القسىطيىي قائد الهىطقة الخاهسة والضابط ثاىي "عبد الحؽ قويسـ
قائد الهىطقة الرابعة «،وزهيمً الضابط أوؿ عضو ىفس الهىطقة هحهد الصالح دٌيمي هع ثالثة جىود أي قبؿ
ثالثة اياـ فقط هف توقيؼ القتاؿ وٌذا ها يؤكد هواصمة القوات الفرىسية لعهميات تهشيطٍا آلخر لحظة هف
عهر الثورة بالرغـ هف وشؾ الهفاوضات الهتعمقة باتفاقيات إيفياف عمى ىٍايتٍا ،وٌذا ليس فقط بالىسبة لموالية

1

2

بمقاسـ الكريـ" ،سير الهعركة في الشهال القسنطيني "،ج ،2جريدة الهجاٌد ،عدد ،1960/04/04،04ص.10
أحهد زديرة( ،الثورة الجزائرية في هخططات الحكوهة الفرنسية) ،الهرجع السابؽ،ص .56
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الثاىية وبعض الهىاطؽ الهجاورة لٍا  ،بؿ عمى هستوى كؿ التراب الجزائري بها في ذلؾ الصحراء هف أجؿ
هحاولة فصمٍا عف الشهاؿ.

1

عمى الرغـ هف تكتـ القيادات الفرىسية حوؿ الخسائر الفادحة التي تكبدتٍا جيوشٍا في عهميات
االحجار الكريهة  ،هكتفية بىشر ارقاـ عف خسائر جيش التحرير التي تقاريرٌا تتراوح بيف  40و %، 50هف
العدد اإلجهالي لهقاتميف واألسمحة  ،هركزة عمى إىجاز إضافي حققتً ٌذي العهمية وٌو تجهيع  80.000ىسهة
كاىوا هف قبؿ خارج سيطرتٍا هىتشريف عبر الجباؿ والهىاطؽ الهحرهة .
حيث ورد في تقارير ٌيئة االركاف الفرىسية أف عهمية االحجار الكريهة وصفت باآلداء الضعيؼ
بالهقارىة لها تـ توفيري هف قوات وعدة لكىٍا خصت بالذكر هف بيٍا أربع عهميات فقط وصفتٍا بالهردود الجيد
وٌي :
 عهمية الياقوت األحهر  :والتي حسب تقاريرٌا خمفت  313قتيؿ في صفوؼ الشعب والقبض عمى
 326شخص.
 عهمية الفيروز االزرؽ  :خمفت  1765قتيؿ في صفوؼ الهتهرديف والقاء القبض عمى 478


عهمية الزبردج  :خمفت  955قتيؿ والقاء القبض عمى . 368

 عهمية الياقوت األصفر  :أسفرت عف  22قتيؿ في صفوؼ الشعب والقاء القبض عمى .12

2

إف هخطط شاؿ لقي في الشهاؿ القسىطيىي هقاوهة أشدد هها لقيً في باقي الواليات األخرى ٌ،ذا راجع
لعدة عواهؿ هف أٌهٍا أف عىصر الهفاجأة كاف ضعيفا في الوالية الثاىية التي كاىت تترقب دورٌا في هخطط
شاؿ هىذ شٍور ،وكاىت قد أصدرت االواهر إلى كتائبٍا بالتفكؾ والتفرؽ هىذ أفريؿ  ،1959عمى أية حاؿ

1

صالح بمحاج " ،هخطط شال وآثاره في تطور حرب التحرير الوطني " ،الهرجع السابؽ،ص.206،207
Mohammed harbi،une vi debout mèmoire politique،op.cit، p.98 .
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كاىت الىتائج رغـ خطورتٍا بالىسبة لموالية الثالثة عمى غرار باقي الواليات االخرى هخيبة آلهاؿ هدبريٍا
وهىفذيٍا عمى رأسٍـ الجىراؿ "شاؿ" الذيف اعتبروٌا ٌزيمة هقارىة باإلهكاىيات الهسخرة لٍا.
لقد أرجعت القيادة الفرىسية أسباب التي ادت إلى ضعؼ الىتائج الهحققة في ٌذي العهمية  ،ال إلى قوة
الهقاوهة هف قبؿ الثوار والشعب  ،بؿ إلى عواهؿ جغرافية وهىاخية ":لـ تحقؽ عهمية إيهيرود ىتائج في
هستوى اإلهكاىيات الهستخدهة بسب التشتت الرائع لوحدات الفالقة  ،والتضاريس والغطاء الىباتي واىعداـ
الهسالؾ ،وبىوع خاص سوء االحواؿ الجوية  ،فالجىد الهبمموف باألهطار في أرض هغهورة بالهياي كاىوا
يسيروف عمى الفالقة هف دوف أف يروٌـ " .
الهطمب الثاني :الدعم العسكري لمحمف األطمسي
هىذ بداية حرب الجزائر والحمؼ االطمسي لـ تواف عف تقديـ كؿ الهساعدات العسكرية والهالية
والسياسية لفرىسا فكؿ دوؿ الغرب تساىدي وتقؼ إلى جاىبٍا في ٌذي الحرب فجاء عمى لساف الجىراؿ "آالر"
":إف حرب الجزائر أٌـ هعركة تجري اآلف لفائدة الغرب"1،وتهثمت ٌذي الهساعدات ":العتاد العسكري الفرىسي
،التجٍيزات الصحية  ،تدريب الفرىسييف الهقيهيف في الجزائر هف العسكرييف في الهرسى الكبير وبوفاريؾ
وبجاية وقطع الغيار" ،كها اف األسمحة الهستعهمة لهحاربة الجزائر كاىت اهريكية.

2

وحوؿ ٌذي الهساعدات جاء في هذكرة الحكوهة الهؤقتة  ":بمغ ثهف األسمحة التي اشترتٍا فرىسا هف
أهريكا ها بيف سىتي  1958-1957ها قيهتً ب ػ  500هميوف دوالر  ،وفي جواف  1959رخصت اهريكا
لمجيش الفرىسي في الجزائر بشراء طائرة عهودية هف ىوع ثقيؿ سيكورسكي وعدد هحدود هف الطائرات الحربية
هف ىوع  T28لهواجٍة ظروؼ شتاء  ، 1960-1959وفي جاىفي  1960سمهت أهريكا لفرىسا  60طائرة
هف ىوع  T28وأخي ار طمبت فرىسا  96طائرة وقد وضعت اهريكا ىاقالت الطائرات تحت تصرؼ فرىسا
لتستعهمٍا في حربٍا ضد الجزائر ولـ تقتصر هساعدات الحمؼ األطمسي عمى الجاىب العسكري فحسب بؿ
1
2

عبد الهجيد عهراىي ،جان بول سارتر والثورة الجزائرية،1962-1954هكتبة هدبولي لمىشر والتوزيع ،ص .91
صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية ،الهرجع السابؽ ،ص .234لمهزيد أنظر الهمحؽ رقـ.08،
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تعدت غمى الجاىب ايضا خالؿ دروة لألهـ الهتحدة كاف الحمؼ يساىد هوقؼ فرىسا في حرب الجزائر  ،حيث
أعمىت هساىدتٍا لفرىسا عمى لساف "جورج آالف"

إىىا ىحي العرض الذي تقدـ بً ديغوؿ والهتعمؽ ب ػ" سمـ

الشجعاف" ،وذلؾ إليقاؼ ها أسهاي ديغوؿ بالىزاع العقيـ  ،إف الواليات الهتحدة االهريكية تساىد ديغوؿ بدوف
احتراز ".

1

الهطمب الثالث :تطويق االستعهار الفرنسي لمحدود الجزائرية
لقد حاولت فرىسا وبكؿ الوسائؿ الهتاحة لٍا  ،عزؿ الشعب الجزائري عمى الصعيد الداخمي كها فعمت
بالىسبة لمىطاؽ الخارجي  ،حيث سارعت إلى تحويؿ الجزائر الثائرة إلى سجف كبير  ،بعد تطويؽ الحدود
باألسالؾ الهكٍربة والهمغهة  ،خاصة بعد فشمٍا في القضاء عمى الثورة التي عرفت تغمغال واىتشا ار واسعا في
كاهؿ التراب الوطىي
لقد كاىت الهىاطؽ الحدودية خالؿ الثورة التحريرية هشتعمة بىار الهعارؾ التي لـ تتوقؼ و لو لحظة
واحدة ،و بعدٌا أصبحت هىاطؽ هحررة هف طرؼ الهجاٌديف بعد أف كاىت هحرهة.
و سارعت فرىسا إلى الرهي بكؿ ثقمٍا تجاي الشريط الحدودي ،فباإلضافة إلى الحشود العسكرية
وهختمؼ الهعدات الحربية التي دفعت بٍا إلفشاؿ حركة الهجاٌديف و هىعٍـ هف عبور الحدود حتى ال
يتهكىوا هف التزود بالسالح و الذخيرة بصفة هىتظهة ،فقد تـ التوصؿ عمى ضوء الخطة التي اٌتدى إليٍا
العدو ،و في ظرؼ سىة كاهمة هف صيؼ 1956ـ إلى سبتهبر 1957ـ إلى إقاهة حزاـ هف األسالؾ
الهكٍربة* تهتد هف الىاحية الغربية إلى هسافة 150كمـ،أها شبكة الشرؽ فتهتد عمى هسافة 320كمـ.

1

هحهد لحسف أزغيدي  ،هؤتهر الصوهام،الهرجع السابق ،ص . 184

* أىظر الهمحؽ رقـ .09:
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و هف خالؿ ٌذا االستعراض الهوجز لكيفية تطويؽ االستعهار الفرىسي لمحدود الجزائرية وهحاولة
القضاء عميً بشتى الطرؽ و هدى صهودي أهاـ ٌذي الشباؾ و الوسائؿ الصعبة ىدرؾ هدى قوة الثورة وشدتٍا
و إحباط فرىسا و فشمٍا أهاـ الهقاوهات الهتتالية لمثورة و الجزائرييف.
.1 خطـــا شــارل وهوريــس:
بعد تزايد العهميات العسكرية لوحدات جيش التحرير  ،وتزويد الهجاٌديف بالسالح عف طريؽ
الحدود الغربية و الشرقية  ،و بٍدؼ عزؿ الثورة عف توىس و الهغرب سعت فرىسا إلى غمؽ الحدود ببىاء

1

خطيف هكٍربيف هف األسالؾ الشائكة يهثالف حاج از عمى الحدود الغربية والشرقية لمجزائر لهىع دخوؿ
الهجاٌديف هف الهغرب و توىس ،و تعود فكرة بىاء الخطوط الهكٍربة إلى الجىراؿ الفرىسي
فاىكساـ  VANUXEMالذي أراد تطبيؽ فكرة إىشاء خطيف هكٍربيف عرفا األوؿ باسـ خط هوريس و شاؿ
وطبقت في بىائٍها تقىيات عالية.

2

أ-خـــط هوريــس
سهي باسـ آىدري هوريس وزير الدفاع في حكوهة بورجيس هوىروي وعرض الهشروع عمى البرلهاف
الفرىسي و صادؽ عميً 3،ويٍدؼ الخط الهكٍرب إلى عزؿ الثورة عف توىس شرقا وعف الهغرب غربا ،
اىطمقت بً األشغاؿ في أوت 1956ـ  ،ويهتد الخط شرقا عمى هسافة  750كمـ هف عىابة شهاال إلى ىقريف
جىوبا وعرضً هف  30ـ إلى  60ـ وغربا عمى ىفس الهسافة ( 750كمـ) ويهتد هف الغزوات شهاال إلى
بشار جىوب4،وهف ٌىا تهتد ىحو الصحاري بواسطة جٍاز الرادار ،حيث تترواح طاقة ٌذا الخط الهكٍرب

1

مصطفى بيطام ،الحواجز المكهربة واألسالك الشائكة واأللغام ،مجلة الذاكرة  ،العدد ،00منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،نوفمبر ،7000ص
..97،94

 .2هصطفى بيطاـ ،الهرجع نفسو.52،51،

3هحهد العربي الزبيري ،تاريخ الجزائر الهعاصر(،)1992-1942ج،2دار ٌوهة لمطباعة والىشر  ،الجزائر
،2000،ص.181-180أىظر الهمحؽ رقـ.10:

4

ذدرافور بيكار ،الجزائر :شيادة صحفي يوغسالفي عن حرب الجزائر ،ترجهة فتحي سعيدي ،هوفـ لمىشر والتوزيع هىشورات

و ازرة الهجاٌديف ،الجزائر  ،2001 ،ص. 376،375
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هابيف  5000و  6000فولت  ،وعرضً تقريبا عشرة اهتار وٌو قائـ عمى ثالثة اعهدة وثالثة خطوط
هكٍربة ,وبجاىب ٌذا الخط هف الجٍة اليهىى واليسرى توجد أسالؾ شائكة تسهى باالصطالح العسكري
بأسالؾ اإلعثار"  ،وظيفتٍا األساسية :
أوال :هىع أي شخص هف االقتراب هف الخط الهكٍرب .
ثانيا :حهايتً هف الحيواىات حتى ال تصاب بالخمؿ  ،هع اإلشارة أف ٌذي األسالؾ "أسالؾ اإلعثار"

1

تتوفر عمى شبكة هف االلغاـ وٌي ىوعاف  ":ىوع ضد األفراد ،وآخر ضد الجهاعات وٌي الغاـ هضيئة «،كها
اف الخط زود باأللغاـ واألسالؾ الشائكة  ،وداخؿ الخطوط الهكٍربة توجد أسالؾ دائرية عمى شكؿ لوبي ،
وٌذا الحاجز "حاجز هوريس" لـ يكف لً في الحقيقة هفعوؿ كبير الف الهجاٌديف كاىوا يجتازوىً دائها وهىً
يدخموف إلى الحدود الشرقية او الغربية هف أجؿ التزود بالسالح والذخيرة2،واألدٌى واالهر بالىسبة لمقيادة
الفرىسية اىٍا لـ تتهكف هف عزؿ الثورة وهقاتميٍا عف بقية العالـ  ،هف حيث التزاؿ تصؿ إليٍـ الهساعدات
3

الهادية والهعىوية ،ولـ يعد س ار اف الجزائريوف يجتازوف خط هوريس بأعداد كبيرة.

وأهاـ فشؿ ٌذا الخط في تأهيف إحكاـ القبضة الفرىسية عمى الثورة وتطويقٍا داخميا  ،سارع العدو في
سىة  1959تدعيهً بخط ثاىي وٌو الذ ي سهي ب ػ "خط شاؿ".

4

ب -خط شال :
سهي باسـ قائد القوات الفرىسية آىذاؾ شارؿ هوريس5.وأقيـ بالجبٍة الشرقية هف الوطف خمؼ خط
هوريس لتدعيهً وهساعدتً في هىع هرور الهجاٌديف  ،وبىي بىفس تقىيات الخط األوؿ وأخذ هساري بالتوازي
هعً أيضا هف الشهاؿ إلى الجىوب وكاىت بداية األشغاؿ بً هع ىٍاية سىة  ،1958حيث يهتد خط شاؿ
1

غربي الغالي ،الهرجع السابق ،ص . 279

2حسف ابو شيبة  ،السدود الهكيربة ،في" حوار حول الثورة"،ج،1الهركز الوطىي لمتوثيؽ واإلعالـ  ،الهؤسسة الوطىية لمفىوف
الهطبعية –الجزائر ،1986 ،ص 444 ،443

3

ذدرافور بيكار ،الهصدر لسابق ،ص .378،377

4هصطفى بيطاـ ،الهرجع السابق،ص .52
5عهارهالح ،الهصدر السابق.،ص 206

62

الفصل الثاني :وصول ديغول إلى الحكم واستراتيجياتو العسكرية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية
بالتوازي عمى بعد  70كمـ  ،هع اخط هوريس في الجٍتيف  :الشرقية والغربية هف البالد  ،وبقوة كٍربائية تفوؽ
 30.000فولت  ،و الهسافة الفاصمة بيف الخطيف تتسع احياىا وتضيؽ احياىا اخرى  ،حسب طبيعة األرض
وتصؿ في بعض الجٍات إلى  90كمـ  ،هتع اإلشارة أف خط شاؿ ٌو أكثر جٍىهية وخطورة هف خط شاؿ ،
وأشد تطو ار وخىقا لمهجاٌديف حيث يقوؿ لخضر بورقعة في ٌذا " :بكؿ أسؼ تـ بىاؤي تحت سهع وبصر
القيادة العاهة  ،ولـ تخطط لعرقمتً وهىعً هف أف يىجز  ،ليصبح بعد ذلؾ خط الهوت الفاصؿ بيف الثورة في
الداخؿ وقواعدٌا الخمفية في الخارج ".

1

ويتركب خط شاؿ ٌو اآلخر هف جهمة هف الشبكات الشائكة الهكٍربة  ،والتي تتهثؿ في :
 شبكة األسالؾ الشائكة أهتار  ،أقيهت خمؼ الخط الهكٍرب عمى بعد ثالثة أهتار بعد الطريؽالهعبد هباشرة  ،تهتد الخىادؽ الهحصىة باإلسهىت الهسمح والتي تبعد عف بعضٍا البعض بحوالي هائتي هت ار
 ،ولإلشارة فإىٍا تتصؿ ببعضٍا البعض عف طريؽ ههرات أرضية  ،وعمى غرار ذلؾ أقاهت اإلدارة
االستعهارية الهراكز العسكرية حوؿ الخىادؽ بغرض توفير وضهاف األهف والسالهة لمقائهيف عمى الحراسة.
 حقؿ لأللغاـ عرضً خهسوف هت ار  2،ودور ٌذا الحقؿ ٌو تحديد الهكاف الذي يتـ اقتحاهً  ،إذبهجرد اف يقوـ شخص بقطع األسالؾ تىطمؽ في السهاء هفرقعات هضيئة  ،تحدد لهراكز العدو القريبة
االهاكف الهراد الٍجوـ عميٍا  ،وفي ىفس الوقت تضيئ الهكاف وتكشؼ الهجاٌديف.
 عمى بعد حوالي  400ـ ،يهتد الشريط الثالث وٌو الخط الهكٍرب بقوة  30.000فولت  ،وٌو أٌـالخطوط وأخطرٌا ،لذلؾ فٍو هراقب بالدبابات وهعظـ الهواجٍات هع العدو  ،ودوريات جيش التحرير كاىت
تدور في ٌذا الخط وحولً ،وٌذا الشريط هجٍز بحزاـ هف األسالؾ بٍا أبواؽ هخيفة  ،تىطؽ بكمهة "قؼ"
بهجرد لهسٍا ٌذا باإلضافة إلى أحزهة إلكتروىية لإلىذار الهبكر  ،جٍزت برادارات تستعهؿ االشعة فوؽ

1
2

لخضر بورقعة،الهصدر السابق ،ص10

جهاؿ قىدؿ ،خط هوريس وشال عمى الحدود الجزائرية التونسية والهغربية وتأثيرىها عمى الثورة الجزائرية-1957

،1962دار الضياء لمىشر والتوزيع ،الجزائر  ،2006،ص .91
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البىفسجية  ،تشعر هراكز العدو القريبة بوجود الهجاٌديف فتأخذ الطائرات والهدفعية في لهح البصر  ،لقىبمة
وقصؼ الهكاف الهحدد إلكتروىيا ،وقد أحيطت ٌذي الشرائط واالحزهة باألسالؾ الشائكة لحهايتٍا هف
الحيواىات وقذائؼ البازوكا ،وشقت حولٍا طرقا تجوبٍا صباحا وهساءا ،الدبابات والهصفحات تراقب
الخطوط ،وتدافع عىٍا ضد ٌجهات الهجاٌديف1،وبالرغـ هف هختمؼ الوسائؿ الجٍىهية التي حشدٌا العدو
حوؿ خطي شاؿ وهورسي فإف وحدات جيش التحرير كاىت تتصدى لكؿ الهواىع وتجابٍٍا بشجاعة هفوتة
الفرصة عمى العدو ،الذي كاف يعتقد بأف الخطوط الهكٍربة والهمغهة ستحقؽ اٌدافٍا في تطويؽ الثورة ،
والقضاء عميٍا ،وقد استطاع جيش التحرير بها يهمكً هف عزيهة وصبر اف يخترؽ تمؾ الخطوط هىذ األياـ
االولى إلىشائٍا ،وبالرغـ هف الخسائر التي كاىت تصاحب عهميات العبور ،إال اف جيش التحرير كاف يزود
الواليات الثورية بالسالح والعتاد العسكري ،كمها دعت الحاجة إلى ذلؾ.

2

الهبحث الثاني :استراتيجيات عسكرية هختمفة لمقضاء عمى الثورة
الهطمب األول  :استراتيجية الهناطق الهحرهة
ىظ ار لفشؿ االستعهاري في تحقيؽ وضع قوات دولية بهىطقة الحدود بيف الجزائر وتوىس وفشؿ خط
هوريس الهكٍرب في القضاء عمى الثورة  ،عهدت السمطات الفرىسية إلى ارتكاب جريهة اخرى اكثر بشاعة
تتهثؿ في إخالء السكاف هف كؿ الهىاطؽ الغربية هف الحدود التوىسية وراء خط هوريس هف البحر إلى
هشارؼ الصحراء وجعؿ كؿ تمؾ الهىاطؽ الهحرهة سواء لمسكف أو العبور إال عمى الجيش االستعهاري ،وفي
هحاولة لغمؽ الحدود غمقا ىٍائيا  ،وٌكذا قررت الحكوهة الفرىسية وفقا لخطط جيش االحتالؿ استحداث ٌذي
الهىطقة الهحرهة يوـ  ،1958-04-19:وشرعت قوات االحتالؿ في تىفيذ الخطة بأواخر ىفس الشٍر.

3

1عمي العياشي ،خط شال حاجز الهوت اإللكتروني  ،هجمة أوؿ ىوفهبر ،عدد  ،94جويمة – اوت ،1988ص.34
2

عمي العياشي ،هجابية العدو في الحدود الشرقية (ندوة) ،هجمة أوؿ ىوفهبر  ،عدد ،98-99،ىوفهبر –ديسهبر  ،1988ص

3

هحهد العربي الزبيري  ،الثورة الجزائرية في عاهيا األول ،ط ،1دار البعث لمطباعة والىشر ،الجزائر ،1984،ص.321أىظر

.40 .32

الهمحؽ رقـ.11:
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كاف تشكيؿ الهىاطؽ الهحرهة واحد هف اساليب الحرب الخاضعة تهاها لرغبات الضباط الفرىسييف
وىزواتٍـ في بعض االحياف كاىت الهىطقة تصبح هحرهة عمى إثر اشتباؾ قوي هع جيش التحرير ،حيث
يطرد السكاف فو ار ودوف سابؽ إىذار فتدهر الهداشر بالقصؼ الجوي أو الهدفعي أو بالحرؽ ،ويعدـ بعض
الهدىييف وجوبا إذا كاىت القوات الفرىسية تكبدت خسائر في االشتباؾ وأحياىا بدوىٍا1،وتصبح الهىطقة هحرهة
كميا أي يطمؽ الىار عمى كؿ هتحرؾ فيٍا حيث تكوف الهدافع هف عيار  105هـ هصوبة باستهرار ىحوٌا
لتقوـ بقصفٍا هف حيف آلخر ليال او ىٍارا ،وفي بعض األحياف كاىت العهمية تتـ بتحضير هسبؽ حيث ترسـ
عمى الخريطة العسكرية حدود الهىطقة التي ستصبح هحرهة بعد تسجيؿ عدد هعيف هف االشتباكات التي
وقعت فيٍا أو توفرت الهؤشرات الكافية عمى أىٍا هتعفىة*.
وقد بمغ عدد األشخاص الذيف أجمتٍـ السمطات االستعهارية حوالي  70.000شخص حسب
إحصائياتٍا ،حيث تـ إجالؤٌـ في هدة  13يوها فقط وسط اإلرٌاب "سياسة األرض الهحروقة " ،بعد إجالء
السكاف حتى يتهكف الجيش االستعهارية هف تطويقٍا وهراقبتٍا.
لـ تدخر فرىسا وجىراالتٍا أي جٍد وال وسيمة هف أجؿ تطويؽ الثورة التحريرية وعزلٍا عف الشعب ،
حيث أىٍا إلى جاىب ها سبؽ ذكري هف الوسائؿ البشعة هثؿ الخطوط الهكٍربة "شاؿ وهوريس "،والهىطقة
الهحرهة وغيرٌا ،أقاهت ،خطا آخر بيىٍها أسهتً خط الهوت وٌو عبارة عف طريؽ طويؿ واسع وهمغـ ،
بحيث ال يىجو أحدا يحاوؿ أف يعبري باإلضافة إلى الهراكز العسكرية الهىتشرة عمى طوؿ الحدود  ،وسالح
الطيراف الذي يمعب دو ار كبي ار في الهراقبة ىٍا ار ،والتي في هجهمٍا ترهي إلى سحؽ الثورة التحريرية.

* تعرؼ الهىطقة الهحرهة باسـ الهىطقة الهتعفىة وٌي التي يتحكـ فيٍا جيش التحرير بصورة كاهمة .لمهزيد أىظر :الغالي
غربي  ،الهرجع السابق ،ص.272

-1صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية ،الهرجع السابق  ،ص .246
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الهطمب الثاني :استراتيجية التعذيب
 – 1أنواع التعذيب و أساليبو:
أ -التعذيب الجسدي :بمغ ٌذا األخير خالؿ الثورة التحريرية أبشع وأفؾ صور التعذيب الوحشي الذي
عرفتً اإلىساىية في ؽ ،20ضد الهعتقميف واألسرى والهساجيف والهىاضميف الوطىييف الهخمصيف لوطىٍـ
وعقيدتٍـ وثورتٍـ وذلؾ لهبدأ يف ال ثالث لٍا إها الىصر أو االستشٍاد ،وها كاف الهعذب تهتع بً في سبيؿ
حريتً هف هعىويات عالية هٍها كاىت الشدائد والهحف ،فإف آالـ وهعىويات وهخمفات التعذيب ال يهكف إلهاهٍا
وتصورٌا بالقمـ الكمهات هٍها بمغت الفصاحة والبالغة والبياف إلى صاحبٍا الهعذب أو الهعذب لها سهعتً
وسجمتً هىً.
فالتعذيب الجسدي هتعدد الصور واألىواع ،حيث أف الهتطرؽ لٍا يبقى هذٌوال فصاغتٍا ،واألهثمة كثيرة
ال تعد وال تحصى وٌا ٌي بعض األساليب الوحشية الهقدرة بالعشرات هع العمـ أف القائهة تبقى هفتوحة.

1

 التعذيب بواسطة الطوب :كاف الجىود الفرىسيوف يأخذوف الهعتقميف إلى هكاف يجبروىٍـ عمى حفرالتراب وجمب الهاء ويجدوف أهاهٍـ تبىا وشوكا يابسا وأسالكا شائكة وزجاج هكس ار فيؤهروف بعجىٍا (األتربة)
باألقداـ الحافية ،ثـ يىقؿ الخميط إلى هكاف آخر لصىع الطوب ،وخالؿ ٌذا العهؿ ىجد أقداـ الهعتقميف ههزقة
بالزجاج وهبضعً وأكتافٍـ هسموخة هثخىة بالجروح.
 التعذيب بواسطة تكسير الحجارة :وٌذا العهؿ ال يقؿ أٌهية وهشقة هف صىاعة الطوب إذ يؤهرالهعتقموف بجهع الحجارة وتكسيرٌا يبعضٍا حتى تتفتت وتتحوؿ إلى حصى هف الىوع الذي تعبد بً الطرقات،
وتبدأ العهمية هف طموع الشهس إلى غروبٍا حيث يعاىوف هىٍا إرٌاقا شديدا ،يضرب بأىفاسٍـ ،ويىتج عىٍا
تطاير الشظايا هف األحجار فتمحؽ الضرر بالشخص.

1
2

2

هحهد قىطاري ،هن هالحم الهرأة الجزائرية في الثورة وجرائم االستعهار الفر نسي ،دار الغرب ،وٌراف ،2007 ،ص.179
هحهد الطاٌر عزوي  ،ذكريات الهعتقمين ،الهصدرالسابق ،ص .88
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 التعذيب بواسطة الهياه والهياه الهتعفنة :حيث يىقؿ الهعتقموف إلى وادي قريب هف الهعتقؿ تتجهعفيً الهياي الراكدة واألوساخ والقاذورات وتىبعث هىً الروائح الكريٍة التي ال تحتهؿ 1،فضال عف الزجاج
الهكسورة والجراثيـ الهعدية والحشرات الضارة ،ويختار الهشرفوف عمى الهعتقؿ وعمى التعذيب في فصؿ الشتاء
وبالخصوص األياـ شديدة البرودة وتحديدا في هىتصؼ الميؿ فيقوهوف بإخراج الهعتقميف حفاة عراة ويجروىٍـ
هباشرة إلى الوادي فيمقوىٍـ فيً ويعهموف فيً لساعات.

2

 التعذيب بواسطة الجري عمى الزجاج :ويجري ذلؾ في هساحة خاصة بالهعتقؿ عمى شكؿ دائريطولٍا أكثر هف 1كمـ ،فرشت أرضٍا بالزجاج الهكسور والحصى الحاد ويخضع لٍذا الىوع هف العذاب
الهعتقموف الثابتوف عمى هبدأ الثورة ،فيرغهوف عمى الجري فوؽ ٌذي الهساحة حفاة والكالب هف خمفٍـ
تطاردٌـ ويىتج عف ٌذي العهمية أف أرجمٍـ تتبضع بالزجاج ويدخؿ فيٍا الحصى ،كها تىٍش الكالب أجساهٍـ
ويتمقوف الضرب بالبىادؽ عمى ظٍورٌـ فتمحؽ بٍـ أضرار تؤدي أحياىا إلى كسر عظاهٍـ باإلضافة إلى
اإلجالس عمى الزجاج الهكسر.

3

 التعذيب بواسطة الحفر والردم والبناء :وبهجرد أف تطمع الشهس وتشرؽ إيذاىا ببدء يوـ جديدلهف يتهتعوف بالحرية فإىٍا في الهعتقالت تعتبر بداية عذاب هقيت بحيث ترى كؿ هعتقؿ يحهؿ عمى كتفً
هعوال وهجرفة ويسير باىتظاـ عمى هكاف حفر التراب ثـ يطمب هف الهعتقميف ردـ كؿ ها حفروي هكاف آخر،
فيبتوف أسوا ار واذا أتهوا بىاءٌها أهرو بٍدهٍا هرة أخرى وٌكذا عمى هدار األياـ واألسابيع والشٍور والسىوات
حتى ال يعرفوا الراحة وال يشعروف بٍا.
 التعذيب بواسطة الكالب :رغـ الوسائؿ األساليب والطرؽ الوحشية التي تعتهدٌا إدارة الهعتقؿإلرٌاب واخضاع الهعتقميف فإىٍا لجأت إلى استعهاؿ وسائؿ أخرى أبشع في هواجٍة اإلىساف الجزائري ،حيث
1رشيد زوبير ،جرائم فرنسا االستعهارية في الوالية الرابعة خالل الفترة  ،1961-1955هذكرة هاجيستير ،جاهعة الجزائر،
قسـ التاريخ ،2003/2002 ،ص. 8،7

2بمقاسـ بوشارب ،نبذة تاريخية عن هعتقل قصر الطير ،هجمة أوؿ ىوفهبر العدد  ،79السىة  14 ،2ىوفهبر  ،1986ص .63
3

بمقاسـ بوشارب،الهرجع نفسو ،ص .90
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اتجٍت إلى استخداـ الكالب وتسميطٍا عمى الهجاٌديف ،وكاىت ٌذي الكالب هف ىوع خاص وكاف التعذيب
يتـ بواسطة طرؽ عديدة يكوف الصراع فيٍا فرديا ،جهاعيا ،أو بالهطاردة.

1

 التعذيب بواسطة عهمية اليوباج :حيث يطمب هف الهعاقب أف يتهدد عمى األرض ويتىفس هئاتالهرات بسرعة وٌي حركات رياضية شاقة عمى شخص ٌزيؿ الجسـ ضعيؼ القوة ال يقدر حتى عمى الوقوؼ
طويال والهشي بسرعة ،وقد رفض الهعتقموف ٌذي العهمية في أغمب األحياف وبالتالي يسمط عميٍـ هف جراء
ٌذا العصياف عذابا شديدا.

2

 التعذيب بواسطة التشويو الجسدي :ويتهثؿ ٌذا الىوع هف التعذيب في إزالة شعر الحواجب،أٌداب العيوف ،خمؽ الشوارب ،إطفاء بقايا السجائر في الجسـ ،إشعاؿ الىار في هىاطؽ حساسة هف الجسـ،
إشعاؿ أعواد الثقاب في أطراؼ األصابع هها يتسبب في آالـ يتعذر وصفٍا 3،قمع األسىاف واألظافر ،بتر
األصابع واألذاف ،فقأ العيوف ،اإلجالس عمى الزجاج وعمى هساهير الهثبتة في ألواح خشبية ،السحب أو
الجر عمى أرضية هسهرة  ،ارتكاب الفاحشة ،دؽ األصابع بالهطرقة ،سحؽ األرجؿ ،حشر األصابع بيف
الباب واطاري ثـ اإلقفاؿ عميٍا ،إدخاؿ السكيف في الجسـ بصورة تدريجية ،إحداث جروح في أجزاء هف الجسـ
ثـ يحرؾ الجرح بكهيات هف الهمح .

4

 التعذيب بواسطة الضرب الهبرح :حيث يأخذوف هعتقال ،ويعمقوىً هف رجميً ويديً ويثبتوىً في هكافها بالساحة ويحضروف هجهوعة هف الهعتقميف يتفرجوف عمى هشٍد تعذيب أخيٍـ وذلؾ لترٌيبٍـ وبث الرعب
والخوؼ في ىفوسٍـ عساٌـ يستسمهوف إلدارة العدو ويىضهوف إلى صفوفً وتبدأ العهمية بواسطة المكهات
القوية التي توجً إلى كاهؿ أطراؼ الجسـ وخاصة الهىاطؽ الحساسية وباستخداـ أدوات خاصة كالعصي

1

هصطفى بو الطهيف ،كفاح وهواقف :هجمة أوؿ ىوفهبر ،العدد ، 1984، 63ص .42

2

هحهد الطاٌر عزوي ،ذكريات الهعتقمين ،هىشورات الهتحؼ الوطىي لمهجاٌد ،الجزائر1993 ،

4
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بف يوسؼ بف خدة ،الجزائر عاصهة الهقاوهة ( ،)1957-1956دار ٌوهة  ،2005ص .109-108
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وقضباف الحديد والسياط...الخ ،ولٍذا أصيب العديد هف الهعتقميف بأهراض ىتيجة تضرر بعض األعضاء
وخاصة هىٍا.
 التعذيب بواسطة الحرهان هن النوم :هف بيف الوسائؿ التي جعمت لمتعذيب هف طرؽ الهعتقميف،ذلؾ أىً حيىها يأوي الهعتقميف إلى الهراقد ويستسمهوف لمىوـ ،وها يكاد الميؿ يهضي ثمثً حتى تفاجئٍـ قوات
العدو ،فتوقظٍـ هىً بالضرب الهصحوب بالصياح ،ليتـ ىقمٍـ هف جىاح إلى جىاح وٌكذا يقصى الهعذبوف
ليمٍـ في التىقؿ بيف الهراقد.

1

 التعذيب بواسطة الزنزانات :واعتهادا عمى شٍادة الهجاٌديف الذيف ذاقوا عذاب األسر وه اررةالحرهاف حتى هف الحقوؽ ،فإف الزىزاىة استخدهت كوسيمة تعذيب لٍها ،يرهي فيٍا الهعتقؿ لعدة أياـ ويبقى
خاللٍا جالسا أو قائها فقط إذ ال يهكىً أف يقوـ بأي حركة ،ويخرج هىٍا البعض فاقدي العقؿ أحياىا .

2

 التعذيب بواسطة ههارسة األفعال الهخمة بالحياء :لـ يكتؼ العدو الفرىسي بوسائؿ التعذيب التيسبؽ ذكرٌا والتي تقىف فيٍا إلى حد اعتبا ار اإلىساف الجزائري حيواف يفعؿ فيً ها يشاء ،وهف ذلؾ المجوء إلى
ههارسة األفعاؿ الهخمة بالحياء عمى الهىتقميف وعمى هرأى هف الجهيع هف طرؼ الجىود الفرىسيوف ،وٌـ
هكبموف باألغالؿ والسالسؿ ،ليس ذلؾ بؿ لـ يتوزع الجىود الفرىسيوف في تسميط الكالب الهدربة عمى ههارسة
هثؿ ٌذي األعهاؿ الشيطاىية ،حيث يطمب هف السجيف التجرد هف ثيابً وأخذ وضعية االىحىاء ليصعد الكمب
عمى ظٍري ويهارس عميً الجىس الحيواىي لهدة تزيد عف 30دقيقة  3،واف جبيف اإلىساىية ليىدى لهجرد سهاع
هثؿ ٌذا الفعؿ ،فها بالؾ بارتكابً ،ويقاؿ أف ٌذي الكالب "الشاذة" دربت لههارسة ٌذا الفعؿ في هراكز الحمؼ
األطمسي بألهاىيا الغربية .

4

 1.الغالي غربي ،الهرجع السابق،ص297
2

CHENNTOUF TAYEB،L'algérie en 1954 « document d’archive présenté par Chenntouftayeb,
office des publications universitaiesK2006،pp.231-229.
 3هحهد الطاٌرعزوي ،الهرجع السابق ،ص .106
4

هختار فياللي ،فرسنا وأساليب القهع والتعذيب ،هجمة التراث ،العدد  ،5فيفري  ،1992ص .62
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 التعذيب بواسطة أخذ الدم :رغـ التعذيب الوحشي وايتاف الفاحشة باإلكراي هف طرؼ الجىود الفرىسيوف،فإف ٌؤالء لـ يدخروا جٍدا في التعذيب الهباشر وغير الهباشر ،ويواصموف تطبيؽ التجارب اإلىساىية عمى
الهعتقميف ،حيث يأخذوىٍـ بالقوة هف الهراقد عمى الهصحة ،وٌىاؾ يجدوف في اىتصارٌـ ههرض يقوـ بأخذ
كهيات هف دهٍـ ،وٌذا رغـ ضعؼ وسوء تغذيتٍـ وكثرة األشغاؿ الشاقة ودوف هراعاة الهقاييس الطبية ودوف
فحص ،وال يحصموف عمى أي هأكوؿ هغذي يعوض ها أخذ هىٍـ كها ٌو هتعارؼ عميً في الهستشفيات حيف
1

يتبرع األشخاص بدهائٍـ إلىقاذ هريض أو جريح ها هصاب.

 التعذيب بواسطة الكيرباء :إف ٌذي العهمية التي تـ تحسيىٍا بظرافة لٍا كذلؾ بشاعتٍا والهفيد أف آثارٌا قدتختفي هع قميؿ هف التداوي الضروري ،تتـ عهوها في الميؿ ،وٌي طريقة عادية هألوفة تهارس عمى
األعضاء التىاسمية خاصة وكثير هف الىاس فقدوا عقولٍـ هف جراء ٌذا الىوع الجٍىهي يعرى الهعذب ويهدد
عمى "طاولة العهميات" تربط أعضاؤي ويرهي عميً سطؿ هف الهاء لتىغمؽ الدارة الكٍربائية وفي ذلؾ الوقت
يوضع التيار الكٍربائي في األهاكف األكثر حساسية لمشخص سواء كاف رجال أو اهرأة :األذف ،المساف أو
األعضاء التىاسمية أو الثدييف ،إف آالـ بصدفة تمقائية تحت تأثير عىؼ الصدهة الكٍربائية ،لكف وليكوف
هفعوؿ التيار الكٍربائي أكثر فعالية يربط الجسد العار هع الجدار وتوضع رجالي في إىاء ههموء بالهاء ،ثـ
يوضع التيار الكٍربائي عبد كؿ الجسد وٌذا الىوع هف التعذيب طبؽ خاصة عمى البىات.

2

ب  -التعذيب النفسي :طبؽ ٌذا األسموب في البداية ضد الهعتقميف السياسييف ،ثـ تـ تعهيهً في العٍد
الديغولي إلجبار الهتٍـ أو الهعتقؿ عمى االعتراؼ والتخمي عف هبدئً الثوري ،وتتـ العهمية بإلقاء أسئمة تحهؿ
تهٍيدا لمتٍديد بالقتؿ والوعد باإلفراج .
حيث تتعاهؿ اإلدارة االستعهارية هع الهعتقميف عمى حسب هستوياتٍـ وثباتٍـ عمى الهبادئ الوطىية،
ويعتهد في ذلؾ أحياىا عمى هتابعة هراسالت الهعتقميف ،ألف اإلدارة تطمع عمى الصادر هف الرسائؿ وعمى
1

عهار قميؿ،الهصدر السابق ،ص 42
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الوارد هىٍا ،وبذلؾ تكتشؼ تفكير الهعتقميف ،وهف ثـ تعتهد إلى طريقة االستدراج واعطاء الوعود بالخروج أو
الترٌيب بشتى أىواع التعذيب ،وأحياىا تمجأ إلى الىقؿ هف الهعتقؿ إلى هعتقؿ آخر ثـ تعيدي حيث كاف.

1

كها تستقبؿ الوافديف الجدد عمى الهعتقؿ بالتٍديد لتحرس في ىفوسٍـ الخوؼ وتهأل قموبٍـ بالرعب هع
ها يصادفوف هف الدعاية لمكاذبة بواسطة إذاعة "صوت البالد" التي تصور عظهة فرىسا وحضارتٍا وقوتٍا
وتقبح ها يقوـ بً الهجاٌدوف واالدعاء بأف الثورة قد اىتٍت وهف كاف هعٍا فٍو هخطئ ،ويأتوف ببعض
الهعتقميف الذيف تدلوا عف هبادئٍـ الثورية وتحولوا إلى عهالء ليعترفوا أهاهٍـ بأىٍـ كاىوا عمى ضالؿ عىدها
اىضهوا إلى جيش التحرير 2،ويهدحوف فرىسا ويجدوىٍا ويشدوف بعظهتٍا ويعهؿ الهشرفوف عمى إدارة الهعتقؿ
عمى تحطيـ الهعىويات وجرح شعور الهعتقميف بالسب والشتـ وهختمؼ اإلٌاىات المفظية يوهيا ،كها يعهموف
عمى ىصب هكبرات الصوت في كؿ هرقد ليبدأ الحديث ليال عف الهجاٌديف ،فيىعتوىٍـ بشتى األوصاؼ
الشىيعة كالقتمة والهجرهيف وسفاكي الدهاء والخرجيف عف القاىوف وقطاع الطرؽ والهجاىيف ،ولبث الرعب في
ىفوس الهعتقميف يقوـ الجىود بهداٌهات ليمية لمهراقد ويخرجوف أحد الهعتقميف ،بعد أف يشبعوا في الهرقد بأىً
تقرر قتمة فيأخذوىً إلى الزىزاىة االىفرادية فيهكث بٍا هدة ،ثـ يحوؿ إؿ هرقد آخر ،فيعتقد زهالؤي بعد طوؿ
غيابً بأىً قتؿ فعال.
وفي حاالت أخرى كثيرة يأخذوف الهعتقؿ إلى الحجز االىفرادي ،وبعد هدة هف الزهف يعود الجىود إلى
هكاف احتجازي ،ليقفوا بالقرب هىً ويتبادلوف أطراؼ الحديث ،فيقوؿ أحدٌـ :لقد تقرر قتؿ السجيف ،فٍؿ ىبدأ
التىفيذ أـ ىقتؿ السجيف اآلخر وىترؾ ٌذا إلى يوـ الغد ،فيجيبً الخبري األخر ىتركً إلى يوـ الغد ،ويكوف
الهعتقؿ تابع ٌذا الحديث فيصاب بالٍمع والرعب اىتظار لهصيري.

1

هحهد الطاٌر عزوي  ،الهرجع السابق ،ص .107-92

3

الغالي غربي ،الهرجع السابق ،ص.306

2
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وهف الوسائؿ الهتبعة في ٌذا الىوع هف التعذيب أيضا ،الظالـ الداهس الذي كاف يمؼ هراقد الهعتقميف
إجبار الهعتقؿ عمى ىزع ثيابً والبقاء عاريا أهاـ زهالئً أو تسميط الكالب عمى الهعتقميف ،وٌذا يعتبر شكال
هف أشكاؿ الطعف في الكراهة وتحطيها لىفسية اإلىساف الجزائري الذي أصبح في بالدي في ظؿ االحتالؿ
يحارب كحيواف ،هها يجعمً دوف هستوى اإلىساف في الكراهة فال يستحؽ أف يقابؿ بإىساف هثمً.
إف فىوف التعذيب الهعىوي الىفسي ٌي أكبر وأشىع هف التعذيب الجسدي الذي يترؾ أثا ار ىفسية عهيقة
في ذكريات الشخص إلى أف يىتقؿ إلى جوار ربً وألف بشاعة التىكيؿ وصمت درجة الحرؽ ايضا فإف ها تبعً
هف تأثير ىفسي عمى الشخص الهسمط عميً التعذيب كاىت وخيهة ،وهف التعذيب الىفسي أهثمة عمى سبيؿ
الذكر ال الحصر.

1

 تجريد أفراد األسرة أو العائمة في هكان واحد هن جهيع ثيابيم كها ولدوا ،وٌـ يتفرجوف ويتمذذوفعميٍـ بالهس والضرب لمتخويؼ والترٌيب ،فتىتٍؾ العساكر الفرىسية والعهالء أعراض أفراد األسرة أهاـ عيوف
الجهيع ،كقتؿ األب أهاـ عائمتً وأفراد أسرتً ،قتؿ األوالد بهحضر الوالديف لمهبالغة في اإلرٌاب والحرب
الىفسية ،اىتٍاؾ حرهة األخت أو الزوجة ،أو العهة أو الخالة....أي هف الهحرهات في القرآف الكريـ ،إال أىً
في الواقع رغـ كؿ الوسائؿ الجٍىهية الهستعهمة هف ضغوطات وتٍديدات وتعذيب كاف أفراد األسرة يغهضوف
أعيىٍـ ويفضموف الهوت عمى ههارسة ٌذي االىتٍاكات أو االغتصاب .

2

 االغتصابٌ :ذي العهمية التي يرى العساكر الفرىسييف أىٍا عادية خالؿ حرب الجزائر ،إف ٌذيالحقيقة الهخيفة جاءت عمى لساف بعض الهجاٌديف القداهى وبعض الىساء الجزائريات بعد سىيف خمت أكد
شاٌد فرىسي وٌو عسكري هتقاعد أف السيدات كف يتعرضف لٍذي الفواحش تسع هرات عمى عشر ،عكس ها

1عهر ذالؿ ،سعيد زروق وعمي فراح وقصار أهحهد وبن دحهان شيود يتجرعون الذكرى ،جريدة األحرار ،عدد 4147
،الجزائر،ص.10

2سعدي بزياف ،صفحات هن جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر خالل الثورة التحريرية ، 1962-1954هجمة أوؿ ىوفهبر
العدد  ، 129د س ف ،ص .18
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كاف يصرح بً بعض العسكرييف الفرىسييف الذيف ىفوا ٌذي الخبائث أو قمموا هف أٌهيتٍا ،قد هورس االغتصاب
عمى غالبية الىساء الهعتقالت في الفترة ها بيف سىة  1954وسىة  1962في الهدف واألرياؼ خاصة.
وحسب البعض هف الهجاٌديف القداهى فإىً ٌىاؾ ىوعاف هف االغتصاب اغتصاب بغرض االستىطاؽ
واغتصاب إلشباع غريزة الجىد وٌو ها كاف سائدا فأثىاء عهمية شاؿ التي جرت بيف سىة 1962-1959
هورس االغتصاب عمى ىطاؽ واسع لغرض الضغط عمى جيش التحرير الوطىي.
كها يروي بعض الههرضوف العسكريوف فكاىوا يقولوف بأف االغتصاب كاف عاديا ،حيث أىً وعىد
هداٌهة القوى يشير الضباط إلى اغتصاب الىساء ولكف في سرية ،فكاىوا يقوهوف ٌذا العهؿ ويعتبروىً هف
اهتيا ازتٍـ ألىٍـ كاىوا يحسبوىً هف غىائهٍـ ولـ يتمذذوف في القياـ بً .

1

-2أشير هراكز التعذيب:
قد كاىت هراكز التعذيب الوحشي هىتشرة في جهيع جٍات الوطف واستىادا إلى بعض الهصادر فقد
بمغت عمى هستوى الوالية الثاىية وحدٌا  122هرك از تقريبا ،أها الوالية الثالثة وصؿ إلى ها يقرب هف 100
هركز وفي واليات أخرى كاف العدد أكثر هف ذلؾ .فقد هارست ٌذي الهراكز إجراهٍا ضد كؿ هف دخمٍا وٌـ
يعدوف باأللوؼ ويجدر اإلشارة إلى أف التعذيب لـ يكف خاصا بهف يىتهي إلى جيش التحرير الوطىي ،بؿ
كؿ أولئؾ الهشبوٌيف أو الهتٍهيف أي أىً ليس بالضرورة أف يكوىوا هىتهيف إلى الثوار بؿ يكفي أف يكوف
جزائريا ليىاؿ حقً هف التعذيب ،ألف غالي فرىسا كثي ار في اعتهادٌـ عمى ٌذي األساليب الجٍىهية الهروعة
داخؿ الجزائر فكاف هف ذلؾ تمؾ الهشاٌد الرٌيبة التي تهثؿ عمى األراضي الجزائرية ،والتي ال يزاؿ الرأي
العاـ يضج هف ٌو لٍا وخطورتٍا بشكؿ هتزايد وهتواصؿ .

1خميفة الجىيديوآخروف ،الهصدر السابق ،ص .393
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حيث تجسد التعذيب كههارسة هؤسساتية إباف هعركة الجزائر والواقع أىً اىطمؽ هع بداية سىة 1975
حيف أصبح سالحا سيكولوجيا ،ثـ تطور فيها بعد هف خالؿ ها يسهى ب ػ "الهكتب الخاهس" في العديد هف
الهراكز ىذكر هىٍا:
الهدارس :هدرسة  Saroyفي حي  ،Soustaraهدرسة الصـ البكـ في شارع تيمهمي والهدارساالبتدائية).
الثكنات -:ثكىة برج اإلهبراطور fort l’enmpereuryفي حي أسكاال ،ثكىة الفرقة  19لمعتاد ،حسيفداي،ثكىة فرقة العتاد رقـ  27حي باشا جراح "الجزائر "،ثكىة شاىزي ،ثكىة االتصاالت في حي بف عكىوف)
الفيالت :فيال سيوىي هقر القىصمية األلهاىية سابقا ،فيال الهطعـ والهرقص الهعروفة باسـ السطحالكبير حي بولوغيف فيال إيسو التابعة لمقبعة الخضراء).
باإلضافة إلى بياىات وهراكز أخرى كهركز  D.O.Pبسيدي بمعباس ويعد هف الهراكز الهتخصصة في
وسائؿ التعذيب السيكولوجي الذي أخذ الهعصرة القديهة لمزيتوىة الكائىة بطريؽ هعسكر هق ار لً.
ٌذا الهركز الذي ذاؽ ويالتً العديد هف الهساجيف حيث حوؿ إلى غرفة لمتعذيب الوحشي إذ يىطؽ فيً
األخرس ويصرخ هف ٌو أصـ ويىٍار هف ٌو أصمب هف الحديد 1.إف الذيف يدخموف إلى هراكز التعذيب
هعظهٍـ يخرجوف هىٍا هباشرة إلى الهقابر هف ٌوؿ فضائع األساليب التعذيبية وألواف التىكيؿ غير اإلىساىي
التي كاىت أشبً بالجحيـ فالكثير هف الذيف سيقوا إليٍا أزٌقت أرواحٍـ عمى أيدي الجالديف الذيف يحمو لٍـ
أف يئف عمى أيديٍـ كؿ هف وقع في قبضتٍـ فالتمذذ بآٌات وآالـ الضحية ٌو هىتٍى ىشوتٍـ.
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الهطمب الثالث :السجون والهحتشدات
طبؽ جيش االحتالؿ هىذ البداية هبدأ "العقوبة الجهاعية" الذي أدى إلى اهتالء السجوف بالهعتقميف
واضط ارري إلى فتح العديد هف الهحتشدات الستقباؿ ٌذا الحشد الكبير1،كاىت إحدى الوسائؿ القهعية الرٌيبة
التي لجأت إليٍا سمطات االحتالؿ الفرىسي قصد خىؽ الثورة وذلؾ عف طريؽ عزؿ الشعب عىٍا وإلىجاح
هخططٍا الجٍىهي قاهت بإىشاء العديد هف ٌذي الهحتشدات التي لـ تىحصر في هىطقة هعيىة بؿ عهت كافة
أرجاء الوطف وبٍذا تكوف سمطات االحتالؿ قد أقبمت عمى عهؿ إجراهي في حؽ الشعب الجزائري و ثورتً.
فعهدت بذلؾ إلى إقاهة الهحتشدات وٌي عبارة عف هكاف فسيح هف األرض البيضاء الخالية هف
االشجار يقع قرب ثكىة لمجيش الفرىسي  ،وهحاط بأسالؾ شائكة هجٍزة بأجٍزة إىذار تعمـ جىود الحراسة
وتىبٍٍـ عىد لهس االسالؾ هف طرؼ إي شخص كاف  ،وعمى زوايا الهحتشد توجد أبراج عالية يتىاوب
الحراسة فيٍا جىود فرىسيوف طواؿ األربع والعشريف ساعة ،وٌي هجٍزة بهدفع رشاش وأضواء كاشفة قوية
تقوـ بهسح الهحتشد وهحيطً ليال حتى ال يتسرب أحد هف والى خارج الهكاف 2،وٌي أيضا عبارة عف سجوف
في العراء يرحؿ إليٍا سكاف الجباؿ –ابىاء الريؼ – ويحتشدوف في هىاطؽ تحت رقابة شديدة ،كها عهدت
السمطات االستعهارية إلى تسهيتٍا بػ "هراكز اإليواء «تضميال لمرأي العاـ الداخمي والخارجي 3،كها كاىت
تٍدؼ إلى عزؿ الجهاٌير الشعبية عف جيش التحرير الوطىي وتضييؽ الخىاؽ عميً

4

بحرهاىً هف هىابع

التهويف .
ٌكذا لجأت فرىسا إلى األسالؾ وكٍربة الهحتشدات ظىىا هىٍا أىٍا تخىؽ الثورة في هٍدٌا وتعزؿ
الوطىييف عىٍا  ،ففتحت لذلؾ العديد هف الهراكز وكاىت ٌذي الهحتشدات تضـ العديد هف الدعاة والعمهاء
1هحهد عباس ،الهرجع السابق ،ص.422
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أحهد هريوش ،السياسة الفرنسية تجاه الثورة الجزائرية ،دراسات الهمتقى الوطىي األوؿ حوؿ االسالؾ الشائكة الهكٍربة
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واأللغاـ الهركز الوطىي لمدراسات والبحث في الحركة الوطىية وثورة أوؿ ىوفهبر  ،1954الجزائر ،د.س ،ص.147
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والشباب والثائريف ضد فرىسا ٌ ،ذي االخيرة التي كاىت ترى في عزؿ ٌذي الشريحة القضاء عمى الثورة وهف ثـ
اقتصرت فكرة االسالؾ الشائكة عمى الهستوى الداخمي وحوؿ الهىاطؽ الهحرهة دوف أف ترسـ عمى الحدود،1
فاىتشرت الهحتشدات عمى كاهؿ التراب الوطىي ىذكر عمى سبيؿ الهثاؿ :هحتشد "قمتً السطؿ " بضواحي
الجمفة  ،وٌو اوؿ هحتشد رسهي في الجزائر ،ثـ هحتشد آفمو وشالؿ بضواحي والية الهسيمة وبوسوي
بضواحي سيدي بمعباس كها كاىت هحتشدات في كؿ هف القؿ وجيجؿ والهيمية وقالهة وسكيكدة وعىابة،
وفي الوالية الثالثة فقد بمغ عدد الهحتشدات حوالي  122هحتشد.

2

3

كاىت فرىسا تٍدؼ هف خالؿ تطبيقٍا لسياسة الهحتشدات والسجوف في حربٍا ضد الجزائر إلى عزؿ
الشعب عف الثورة وبالتالي خىؽ الثورة في هٍدٌا  ،ولكف الحقيقة كاىت عكس رغبات العدو فأخبار وتحركات
العدو كاىت تأتي هف ٌذي الهحتشدات عف طريؽ لجاف سرية كوىٍا جيش التحرير الوطىي داخمٍا  ،والتي
كاىت حمقة الوصؿ الفعالة  ،وبقيت الجهاٌير الشعبية لصيقة بثورتٍا رغـ الظروؼ الهعيشية الصعبة والخاىقة
هف جوع وبرد واعتداءات عمى الحرهات واالغتياالت وغيرٌا.

4

الهطمب الرابع :استراتيجية الهعتقالت
لـ تكف إال وجٍا هف أوجً القهع االستعهاري الفرىسي الهسمط عمى الشعب الجزائري و ثورتً الهجيدة,
لذلؾ جاءت كسابقتٍا ترهي إلى ىفس الٍدؼ وٌو إفراغ الثورة هف هحتواٌا الشعبي هف خالؿ عزؿ الشعب
عىٍا ,وتحطيـ هعىويات الهجاٌديف لذلؾ كاىت الهعتقالت أشبً إلى حد كبير بالهحتشدات ,ولٍا ىفس الٍدؼ
الذي تأسست هف أجمً والراهي إلى القضاء عمى الثورة هف خالؿ اعتقاؿ أكبر عدد ههكف هف أفراد الهجتهع
الجزائري.
1
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5زدرافور بيكار ،الهصدر السابق ،ص.405
76

الفصل الثاني :وصول ديغول إلى الحكم واستراتيجياتو العسكرية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية
وٌذي الهعتقالت خصصت بشكؿ أساسي هف أجؿ اسرى جيش وجبٍة التحرير الوطىي ،هعتقؿ أوالد
الهالحة وهعتقؿ اوالد عطا اهلل قرب هديىة عىابة تعرض فيٍا الهعتقموف إلى جهيع أىواع التعذيب واالٌاىة
واألشغاؿ الشاقة  ،فهىٍـ هف تعرض لإلعداـ وآخروف وجٍوا إلى هعتقالت قصر الطير(قصر األبطاؿ حاليا)
والجرؼ.

1

وألخذ فكرة عف حجـ االعتقاالت ىذكر بعض األرقاـ التي تخص والية الجزائر العاصهة وحدٌا خالؿ شٍر
ىوفهبر  1956تـ اعتقاؿ  800شخص ،وهالبث ٌذا العدد اف قفز في يىاير  1957إلى  4000ليتضاعؼ
خالؿ فبراير الهوالي إلى  ،24000وبمغ عدد الهعتقميف في هىتصؼ  1958حوالي  220ألفا هف بيىٍـ في
الهحتشدات  ،أي تحت طائمة حبس وقائي غير هحدود ،وتىتشر ٌذي الهحتشدات في هختمؼ اىحاء البالد وهف
أٌهٍا :الجرؼ (الهسيمة) ،قصر الطير (سطيؼ)،عيف وسارة (الجمفة )( ،تيبازة)....إلخ
وفي هىتصؼ ، 1959ىشرت صحيفة "لوهوىد" الصادرة بباريس أخبا ار هفصمة عف هراكز "االعتقاؿ "الكبيرة
التي تشرؼ عميٍا القيادة العسكرية بالجزائر ،يوجد بتمؾ الهراكز حوالي هميوف جزائري  ،أخذو هف قراٌـ ودواويرٌـ
بالقوة ،وخاصة هف الهىاطؽ التي لـ يعد الفرىسيوف يستطيعوف هراقبتٍا واعادة الىظاـ إليٍا وقالت صحيفة "لوهوىد"
عف سياسة هراكز االعتقاؿ الهخصصة لمسكاف الهدىييف الجزائرييف ،التي أدت إلى فتح ألؼ هركز جديد ،حيث
يكدس الجزائريوف ويهوتوف هف األهراض الهترتبة عف اىعداـ الىظافة والغذاء الكافي  ،وتشهؿ أعمى ىسبة في
الوفيات االطفاؿ بالدرجة االولى في ٌذي الهراكز.

2

باإلضافة إلى العديد هف هراكز العبور  ،حيث يتـ حشر الهعتقميف قبؿ فرزٌـ وتوزيعٍـ حسب "درجة
خطورتٍـ «كها يقدرٌا ضباط االهف العسكري خاصة ،حيث تسودٌا في بعض االحياف فوضى هقصودة كغطاء
لمتصفيات بدوف هحاكهة وتسجيؿ ذلؾ في قائهة الهفقوديف وحتى بعض هراكز العبور تحولت إلى اوكار لمقتؿ

1عمي كافي  ،الهصدر السابق ،ص370،369
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خارج القاىوف ،هثؿ هركز بىي هسوس حيث كاىت الجرافات تستخدـ لدفف القتمى في غابة بايىاـ.

1

رغـ كؿ ذلؾ كوف الهعتقموف لجاىا خاصة لالتصاؿ بالثورة والحصوؿ عمى الهعموهات والتعميهات ،وكاف
األكثر ثقافة هىٍـ يعمـ الباقي دروسا في المغتيف العربية والفرىسية وأركاف اإلسالـ.

1هحهد عباس  ،الهرجع السابق ،ص.423
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تقـــــييــم :
هف خال ؿ ها سبؽ ذكري ىستىتج أف هخطط شاؿ في إطاري العاـ لـ يكف برىاهجا جديدا ،واىها ٌو
تتهة لسياسية استعهارية قهعية وحشية و زجرية  ،فالهىاطؽ الهحرهة وهراكز التعذيب والتجهع ليست وليدة
هخطط شاؿ ،واىها أوجدت هىذ بداية الثورة ،واف كاف عددٌها زادا أضعافا في عٍد الجىراؿ شاؿ وبإشراؼ
هف الجىراؿ ديغوؿ الذي جاء إلى الجزائر اساسا لمقضاء عمى الثورة  ،غير أف ها هيز ٌذا البرىاهج أىً ركز
كؿ قواتً الهوجودة في هىطقة واحدة حتى يتـ القضاء عميٍا ىٍائيا ،ليىتقؿ بعدٌا إلى الهىطقة األخرى وٌكذا،
إلى أف يتـ القضاء عمى كؿ الهىاطؽ وبالتالي القضاء عمى الثورة ىٍائيا ولكف رغـ ها يدعيً الجىراؿ شاؿ
في تصريحاتً عف ىجاح هخططً ،و رغـ تظاٌري بأف البرىاهج الجديد سيقودي حتها إلى االىتصار عمى الثوار
فىد ٌذي االدعاءات وأثبت فشؿ هخطط شاؿ وىجاح
وبالتالي االىتصار عمى الثورة  ،إال أف الواقع الهيداىي ّ
الثورة الجزائرية وصهودٌا أهاـ كؿ أساليب وهخططات السمطات الفرىسية الٍادفة إلى خىقٍا ،ولقد اعترؼ
الكثير هف العسكرييف الفرىسييف أىفسٍـ بفشمٍـ ٌذا "
ويهكف إرجاع أسباب فشؿ هخطط شاؿ إلى ها يمي:
 - 1اهتالؾ جبٍة التحرير الوطىي لجٍاز استعالهي رفيع الهستوى ،تولى هٍهة تقصي األخبار
والهعموهات عف تحركات وتواجد القوات الفرىسية وهد جيش التحرير بٍذي الهعموهات ،قبؿ وصوؿ القوات
الفرىسية إلى الهىطقة الهعىية ،والتي تصبح هؤقتا هىطقة خالية هف تواجد قوات جيش التحرير هها يوٌـ ٌذا
األخير أف عهمية التٍدئة قد تهت في ٌذي الهىطقة .وكثي ار ها كاىت القوات الفرىسية توجً جـ غضبٍا عمى
السكاف الهدىييف العزؿ الذيف يصىفوف حسب الدعاية الفرىسية ضهف خسائر جيش لتحرير ،وبالتالي إيٍاـ
الرأي العاـ الفرىسي أف عهميات شاؿ في طريقٍا إلى تحقيؽ االىتصار عمى جيش التحرير الوطىي .
 -2إتباع جيش التحرير الستراتيجية حرب العصابات بتقسيـ قواتً إلى أفواج صغيرة خفيفة الحركة
قادرة عمى الكر والفر وٌذا تجىبا لهواجٍة هباشرة هع العدو الهتفوؽ عدة وعددا.
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 -3فشؿ سياستٍا الدعائية التي تولت هٍهتٍا هصالح الصاص التي كاىت تقوـ بدعاية هغرضة في
وسط السكاف هف أجؿ عزؿ الشعب عف الثورة ويعود ذلؾ إلى التىاقض الواضح في سياستٍا اتجاي السكاف
حيث ىجدٌا في ىفس الوقت تقوـ بعهميات اىتقاـ وابادة جهاعية لسكاف القرى والهداشر ،بعد كؿ هعركة أو
اشتباؾ بعد كؿ هعركة واشتباؾ ،هها أدى بالشعب إلى االلتفاؼ بثورتً وهساىدتٍا بهختمؼ الطرؽ والوسائؿ.
إف طبيعة السياسية الفرىسية في الجزائر لـ تتغير ،واف اختمفت حدتٍا باختالؼ الوسائؿ و األساليب
واختالؼ هٍىدسيٍا ،فالعىؼ والوحشية والقتؿ والتىكيؿ ٌي الهيزة التي هيزت ٌذي السياسة طيمة فترة االحتالؿ.
والتي ها تزاؿ أثارٌا هاثمة هف خالؿ هعاىاة ضحاياٌا إلى اليوـ جسديا و ىفسيا و لتزاؿ هخمفات التجارب
الىووية و األلغاـ تىكؿ بالجزائرييف إلى يوهىا ٌذا.
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الفصػ ػ ػ ػػؿ انثــانــــث
هــــــواجية الثورة الجزائـــرية الستراتيجيــــات ديغــــول العســـكرية وأســــاليبـــو القهعيــــــــة
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تهيــــيد:
في الوقت الذي كاىت فيً فرىسا بقيادة الجىراؿ ديغوؿ تروج ألكذوبة القضاء عمى الثورة التحريرية
الكبرى ،وىظ ار لتدٌور الوضع العاـ لمثورة الجزائرية بفعؿ الٍجوهات الواسعة الىطاؽ التي شىٍا الجىراؿ شاؿ
ضد وحدات جيش التحرير الوطىي ،وتحقيؽ ٌذا األخير لهجهوعة هف االىتصارات التي ساٌهت في خىؽ
الواليات الخاهسة والرابعة واألولى لتشهؿ فيها بعد الوالية الثالثة والثاىية هها أسٍـ في اإلحباط الىفسي الذي
أصاب جهيع الشرائح خاصة في الهراكز الحضرية الكبرى ،الجزائر وٌراف وقسىطيىة هها دفع بقيادة الثورة
إلى اتخاذ الحذر هف جديد وتدارس الوضع والتعجيؿ في إتباع هجهوعة هف التدابير الالزهة وتسخير كؿ
الطاقات لمداخؿ هف أجؿ هواجٍة استراتيجيات فرىسا الزجرية التي تٍدؼ إلى عزؿ الثورة وهىع وصوؿ
اإلهدادات إليٍا وبالتالي القضاء عميٍا ىٍائيا.
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الهبحث األول :هواجية الثورة لهخطط شال لمقضاء عمى الثورة
الهطمب األول :هواجية الثورة لمعهميات العسكرية
أها عف هواجٍة جيش التحرير الوطىي لبرىاهج شاؿ ,فمق ػد اتبع خطة تهثمت في عدـ رد الفعؿ السريع،
ألىً فضؿ أف يجرب عهميات شاؿ الجديدة حتى يعرؼ طبيعتٍا ،ليكوف فيها بعد أقدر عمى هواجٍتٍا ،وٌذا
ها جعؿ الجيش الفرىسي ال يصطدـ في عهمياتً بالوالية الخاهسة ،بفرؽ جيش التحرير إال ىاد ار ،ألف قيادة
الثورة أصدرت األواهر إلى هختمؼ وحداتٍا بأف ال تظٍر لمجيش الفرىسي ،ذلؾ ها أدى بالقيادة الفرىسية إلى
االعتقاد أف الوالية الخاهسة تهت تٍدئتٍا.
وبهجرد أف رأى جيش التحرير الخطة الفرىسية الجديدة ,واصطدـ بالجيش الفرىسي في ىاحيػ ػة
الوىشريس الوالية الخاهسة ،سارع إلى إطالع القيادة العاهة عمى ٌذي الخطة ،وبادرت بدورٌا إلى توجيً
التعميهات العسكرية الجديدة ،إلى هجالس جهيع الواليات حتى تعهؿ بهقتضاٌا ،وتستعد في ضوئٍا لهواجٍة
برىاهػج شاؿ.

1

وعهوها فإف السمطات االستعهارية تأكدت هف فشؿ برىاهج شاؿ في كؿ الهياديف.
فهف الىاحية الفىية التكتيػ ػكية ،كيؼ جيش التحرير كفاحً هع واق ػع ٌذا البرىاهج وت ػوزع إلػ ػى ف ػرؽ
صغيرة جدا ،وكؼ عف هواجٍة جيش االحتالؿ في هعارؾ كبيرة ,وركز عمى حرب العصابات ،واالىتقاؿ إلى
الهىاطؽ التي يخميٍا الجيش االستعهاري بعد أف يىٍي فيٍا عهمياتً التطٍيرية .

Teguia moehammed.algrie en guerre ,op.cit.p 160 .
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" فىجد في الوالية الثالثة عمى سبيؿ الهثاؿ حيث عهد قادتٍا و عمى رأسٍا سي هحىد أولحاج العهؿ
عمى تفادي االشتباؾ هع وحدات العدو  ،ليقتصر الىشاط العسكري في الوالية عمى تمغيـ الطرقات و ىصب
الكهائف الخاطفة و هىاوشة الهراكز و الثكىات الهتقدهة و القياـ ببعض العهميات الفدائية ذات الصدى
اإلعالهي و التأثير عمى طروحات العدو"1 .
و ق ػد س ػاعد ىظ ػاـ التفتت السريع لوحدات جيش التحرير الثقي ػمة إلى أفواج ال يت ػػجاوز عددٌا عشرة إلى
أربع ػة عشر فردا ليساعد عمى الحركة الهيسرة في كؿ الظروؼ  ،وهف شأىً أف يخفؼ حتى هف حجػػـ
الخسائر سواء كاىت خسائر هاديػػة أو لبش ػ ػرية حاؿ حدوث الهواجٍات الهباشرة . 2
األواهر الصادرة تقضي بتحاش ػي الصدهات الهباش ػرة هع العػ ػدو ،و هع ذلؾ أهمت الظروؼ بعد
اىتشار كاسح لجيش العدو االشتباؾ هعً  ،كهعركة  27جويمية  1959بأكفػ ػادو ،حيف أقبمت
الطائرات و التعزيزات الهظمية في" أغيؿ أوفرضاس" بالزاف  ،كاف تصدي جيش التحرير في هستوى
الىد ،و ها زالت عبر غابة الزاف كتائب ووحدات تتالحـ و تتفوج في قدرة عجيبة يساعدٌا الهيداف و الخبرة
بها توفري الطبيعة هف إهكاىات التستر و الكهوف .
كها أىً ٌىاؾ هعارؾ أخرى ليست أقؿ شأىا هف األولى كهعركة سيدي يوىس في ىفس السىة  ،و
هعركة تيزي في أوت  ، 1959وهعركة جرهوىة ،وأزرو و بوعريبة في سبتهبر هف ىفس العاـ ،هعركة
الصٍريج في أكتوبر ،تيقريف و إيقوهاضيف في شٍر ىوفهبر و هعارؾ أخرى .

1هحهد لحسف أزغيدي ،هؤتهر الصوهام وتطور ثورة التحرير ,1962الهرجع السابق ،ص .200،199
2

حاج سعيد حسيبة  ،ىساخ كريهة ،دور الوالية الثالثة في الثورة التحريرية  ،1962-1954هذكرة تخرج أستاذ التعميـ

األساسي ،الهدرسة العميا لألساتذة في اآلداب والعموـ اإلىساىية  ،قسـ التاريخ والجغرافيا ،2008-2007 ،ص .67
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غيراف ٌدؼ جيش التحرير في تمؾ الهرحمة العصيبة

32بىاء عمى تعميهات القيادة ليس قٍر العدو

بقدر ها ٌو إثبات الوجود و تسجيؿ الصدى الذي هف شأىً رفع هعىويات الشعب  ،و تكذيب ادعاءات العدو
بأىً قضى عمى الثوار وهف الىاحية االستراتيجية فشمت عهميات ٌذا البرىاهج في تحطيـ فرؽ جيش التحرير
والقضاء عميٍا ,واضطر جيش االحتالؿ طواؿ عاهي  1959و  1960أف يواصؿ القياـ بالعهميات العسكرية
الضخهة الواسعة التي يحدد لٍا الهكاف والزهاف هسبقا.
وهف الىاحية السياسية فشؿ هشروع شاؿ في تحقيؽ اىجازات سريعة ,وتحطيـ خاليا جبٍة التحرير,
واستهالة السكاف إلى الجيش االستعهاري .

1

الهطمب الثاني :هواجية الثورة الستراتيجية تطويق الحدود باألسالك الشائكة
لقد أفرزت التعزيزات الهختمفة لخط هوريس عمى هدار سىوات الثورة أض ار ار هتعددة الجواىب واىعكاسات
سمبية عمى الثورة  ،وخاصة عمى الجاىب العسكري  ،ذلؾ اف الواليات اضحت تشتكي هف ىقص الذخيرة
والسالح  ،وفي ٌذا السياؽ يتبادر إلى اذٌاىىا اف ىطرح سؤاال جوٌريا وٌو إلى أي هدى إستطاعت ٌذي
االضرار التي ها فتئ يسببٍا خطا هوريس وشاؿ لمثورة اف تشؿ هف حركة وىشاط الثورة وأف تحد هف فاعميتٍا
وقوتٍا المتيف كاىتا السبب األساسي في اهتدادٌا وتطورٌا ،وهاٌي االستراتيجية التي اعتهدتٍا الثورة في
هواجٍتٍا لخطي هوريس وشاؿ 2.؟
لقد ركز الثوار في استراتيجيتٍـ لهواجٍة الخطيف وذلؾ بهعرفة الخط الهكٍرب هعرفة شاهمة ودقيقة هف
حيث ضرورة التركيز عمى العىاصر االساسية التالية:
-تحديد هواطف ودرجة الخطر عبر هختمؼ شبكاتً.

1يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ،الهرجع السابؽ ،ص .244

2جهاؿ قىدؿ ،الهرجع السابق ،ص .122
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 دراسة وبحث الوسائؿ الهالئهة والكفيمة بإحداث الثغرات وسط الخط الهكٍرب والقادرة عمى التقميؿهف حجـ الخسائر في صفوؼ الهجاٌديف وكذلؾ ىسبة الخطر ،إضافة إلى العهؿ عمى تطوير الوسائؿ
الهتبعة بحيث تتهاشى هع تعزيزات التي يعرفٍا الخط الهكٍرب باستهرار وذلؾ هف أجؿ ضهاف عبور قوافؿ
الهجاٌديف وتوفير التهويف باألسمحة والذخيرة لمثورة .
لقد سبب ٌاذيف الخطيف في البداية خمال وارتباكا فيها يتصؿ بهشكمة تهويف الثورة وتجٍيزٌا بها تحتاج
إليً هف أسمحة وعػػتاد ,وهرت شٍور عديدة دوف أف يتهكف الهسؤولوف هف إدخاؿ أي شيء لجيش التػػحرير
في الجزائر ،و خالؿ ٌذي الفترة كاىت هعسكرات التدريب في توىس والهغرب وليبيا وصحراء هصر الجديدة
تبذؿ الجٍود الجبارة لتدريب الهزيد هف الجىود عمى فػػؾ األلغاـ وتخريب الخط الهكٍرب ،والتعود عمى حػػياة
الصحراء القاسية سعيا وراء هقاوهة فاعمية ٌذي الخطوط الهكٍربة وهواجٍة االستراتيجية الجديدة لالستعهار،
وتـ إحضار آالت خاصة لقطع األسالؾ الهكٍربة هع تعطيؿ أجٍزة اإلىذار وأجراس الخطر.1
وفي ىفس الوقتٌ ،ذي اإلجراءات لـ تحد هف ىشاط جيش التحرير الوطىي ,،بؿ دفعتً لتكثيؼ عهمياتً
بٍذي اله ػػىاطؽ الح ػػدودية الش ػرقية والغ ػربيػػة وتهػريػػر قوافؿ السالح ،فػػقد كاىػػت وسػيمة العػػبور األولػػى تتهػػثؿ
في:
 تجىب الهجاٌديف لألسالؾ ,وحقوؿ األلغاـ والهرور عبر الشعاب واألودية ،خاصة بعد أف لغهتاألرض وكٍربت الخطوط  ،حيث كاىت عهمية العبور تتـ بالجىوب وٌذا تفاديا لهالحقة قوات االستعهار
وتجىب اىفجار األلغاـ  ،وهاتجدر اإلشارة إليً أف العبور في ٌذي الجٍة كاف صعبا جدا بسبب اىعداـ الغطاء
الىباتي هف جٍة وصعوبة الطريؽ هف جٍة اخرى ألف الهسمؾ صحراوي وتقؿ فيً هوارد التهويف وكثي ار ها
كاىت قوافؿ البغاؿ والجهاؿ الهحهمة بالذخيرة والسالح تتعرض لمهالحقة هف طرؼ قوات العدو التي تستخدـ

1

يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ,هصدر سابؽ ،ص .223
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عمى هستوى ٌذي الجٍة

الطائرات االستكشافية لمهالحقة ،وقد تراجعت الثورة عف ٌذا األسموب ىظ ار

لألخطار الكثيرة التي اعترضتٍا.
ثـ جاءت فكرة حفر األىفاؽ والهرور هف خاللٍا ،ثـ اعتهد الهجاٌدوف عمى طريقة تتهثؿ في رفع
األسالؾ بواسطة أخشاب عازلة والتىقؿ عبر حقؿ األلغاـ ,بوضع الحجارة وىظ ار لخطورة ٌذي العهمية فقد
كاىت تتـ ليال ,ثـ اٌتدى إلى فكرة جديدة وقد ىجح فيٍا ،وٌو استعهاؿ اآلالت القاطعة ،أصبح جيش التحرير
الوطىي يقطع األسالؾ ويزيؿ هفعوؿ األلغاـ بتمؾ اآلالت الحديثة.
كها اعتهد الهجاٌدوف عمى طرؽ أخرى هىٍا:

1

 "ربط سمكيف بكابؿ هطاط وقطعٍا بهقصات هغطاة بالهطاط العازؿ والتي جيء بٍا هف ألهاىيا ويتـقطعٍا بطريقة تسهح بهرور التيار الكٍربائي وٌذا تفاديا لتىبيً أجراس اإلىذار ,ثـ جاءت فكرة استعهاؿ
الهتفجرات لتخريب اكبر هساحة هف األسالؾ" ،2وقد اعتهدت الثورة عمى ٌذا االسموب عمى ىحو هكثؼ
وواسع ،في جهيع عهميات العبور أو التخريب الجزئي أو اثىاء العهميات الهعههة  ،وقد استعهؿ ٌذا االسموب
بشكؿ واسع ىظ ار لمسٍولة التي يجدٌا الهجاٌدوف في حهؿ الهقص أو استعهالً  ،فضال عف السرعة في
إحداث الفجوات عمى هستوى األسالؾ الشائكة الهكٍربة .3
كها عهد الثوار إلى استخداـ الهحوؿ الكٍربائي والذي يعكس قدرة الثورة عمى استخداـ التقىيات
الجديدة في الكٍرباء رغبة هىٍا في هواجٍة خطي هوريس وشاؿ هواجٍة كفيمة بتحقيؽ ىوع هف االىفراج

1

عمي كافي  ،هذكرات عمي كافي  ،الهصدر السابؽ ،ص . 222

3

جهاؿ قىدؿ ،الهرجع نفسو،ص. 115

2

جهاؿ قىدؿ ،الهرجع السابق ،ص 118_ 115
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لمواليات الداخمية  ،استخدـ ٌذا األسموب ايضا عمى ىحو واسع وحقؽ ىتائج إيجابية  ،حيث عجزت
قوات االستعهار الفرىسية ضبط وتحديد هكاف القطع  ،وٌذا ألف الهحوؿ يوضع عمى الخط الهكٍرب ويشد
إلى هوضعيف هتقابميف عمى ذات الخط ثـ يقطع الجزء الهكٍرب الواقع بيف هوضعي الشد ،األهر الذي يجعؿ
التيار الكٍربائي يستهر في السيراف ولكف في الهحوؿ وليس في الخط.
ثـ ها فتئ الهجاٌدوف أف ابتكروا طريقة جديدة لتسٍيؿ عهميات العبور واجتياز األسالؾ الشائكة
الهكٍربة ،حيث قاهوا بصىع صىدوقا خشبيا غير هغطى وهفتوحا هف الجٍتيف العميا والسفمى ،يوضع ٌذا
الصىدوؽ عمى السمؾ الهكٍرب ثـ يهر بداخمً الهجاٌد وقد اعتهد الثوار عمى ٌذا األسموب هرات عديدة ،
حيث تهكىوا الثوار هف الهرور عبر االسالؾ الهكٍربة باتجاي الهغربٌ ،ذاها أثار حيرة الجىود الفرىسييف
الذيف ال يكتشفوف عهميات االقتحاـ ٌذي إال في الصباح بعد اف يقفوا عمى آثار السير التي يخمفٍا الهجاٌدوف
والتي تدؿ عمى هرورٌـ هف خالؿ االسالؾ الشائكة باتجاي الهغرب ،دوف اف يىتبً القائهوف بعهميات الهراقبة
رغـ وسائؿ الضبط والتحديد الدقيقة الهسخرة لذلؾ ٌ،ذا ها حفز الفرىسييف القياـ بتعزيز الهراقبة وتكثيفٍا
الكتشاؼ السر الكاهف وراء ىجاح عهميات العبور  ،والذي يكهف في هادة الخشب العازلة التي صىع هىٍا
الصىدوؽ  ،لكف بعد فترة تهكىت القوات الفرىسية اف تحجز الصىدوؽ وتوقؼ العهؿ بً.
إضافة إلى الوسائؿ السابقة التي ابتكرٌا الثوار هف أجؿ تجاوز الخطوط الهكٍربة فقد اعتهدوا عمى
وسيمة أخرى وتتهثؿ في "البىقال ور " وٌو عبارة عف وصالت بالستيكية يبمغ طولٍا بيف هتر وىصؼ وهتريف،
يقوـ الهجاٌدوف بحشوٌا بالهتفجرات (الديىاهيت الشديد االىفجار) ،ثـ تمصؽ في بعضٍا البعض بقوة
وتضغط ،ويتـ وضعٍا تحت شبكة االسالؾ الشائكة الهكٍربة ،وعىد اىفجارٌا تىسؼ االلغاـ والكٍرباء
واألسالؾ الشائكة  ،وتحدث ثغرات كبيرة تتسع أو تضيؽ حسب قوة االىفجار وهف ٌىا يعبر الهجاٌدوف ".1

1

يوسؼ هىاصرية وآخروف ،الهرجع السابق 129،128،
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وفي ٌذا الصدد يقوؿ الرائد السىوسي" :بدأت الثورة تدرس الخط وعهمت الخرائط حسب الهىاطؽ وبدؤوا
يحضروف جهاعة خاصة يستخدهوف(البىقالور) وٌو جعبة طويمة ههموءة بالهتفجرات ،وتدخؿ تحت الخط
فتفجر األلغاـ والخط الكٍربائي ثـ تهر الجهاعة".1
وقد تبدو لىا ٌذي العهمية بسيطة وسٍمة ٌذا لعدـ هعرفتىا بقوة الكٍرباء وعدد األلغاـ وأىواعٍا ،وعرضٍا
واتساع حقولٍا وأضؼ غمى ذلؾ كمً اف السد كاف هزدوجا ،واحدا عمى شرؽ السكة الحديدية والثاىي عمى
غربٍا ،كها أف الهراقبة كاىت قوية وهتىوعة بيف العسكرية والكٍربائية والرادار وغير ذلؾ.
وقد أكدت استراتيجية قيادة جيش التحرير الوطىي عمى أف وحداتٍا ال تجتاز السد الشائؾ الهكٍرب
بقوات كبيرة إال بشروط أٌهٍا:
 توفر اتصاالت هؤكدة وسريعة.
 القدرة عمى تفجير أعهاؿ هضادة لمعدو.2
 وقع تجٍيز القواعد الخمفية باألسمحة والذخيرة.
 وقع ضرب قوات االتصاالت في القواعد الخمفية لمعدو.
وبذلؾ استطاعت الثورة أف تتخطى ٌذي العقبة كذلؾ وتكسر ٌذا الحاجز الرٌيب الذي كاف خطي ار حقا
في البداية وحصمت هعارؾ تاريخية حوؿ ٌذا الخط الهكٍرب وبخاصة في الحدود الشرقية حيث لـ يكف
االستعهار يتوقعٍا العتقادي باف ٌذي األسالؾ الشائكة ذات فاعمية كبيرة جدا.3

1
2
3

هحهد لحسف أز غيدي ،هؤتهر الصوهام وتطور ثورة التحرير ,الهرجع السابؽ  ،ص .185
يوسؼ هىاصريً وآخروف ،الهرجع السابق ,ص .169،168

يحي بوعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ،الهرجع السابق ،ص .223
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الهبحث الثاني :إستراتيجيات عسكرية أخرى واجيتيا الثورة
بيىها كاف جيش التحرير يعد ىفسً ويجدد تىظيهاتً في الجباؿ ,كاىت جبٍة التحرير الوطىي تقوـ في
حزـ وىشاط بأعداد جديدة لمهىاضميف في الهدف الكبيرة التي عرفت فترة هف الركود الىسبي بعد فضائع عاـ
 1957وعاـ  ,1958إلف إطارات الثورة استخمصت العبرة هف عهميات القهع الوحشية في الهدف  ,و فضائع
عهميات شاؿ في األرياؼ ,ورأت أف الطريقة الهثمى لهواجٍة الخطط واألساليب الوحشية االستعهاريةٌ ,و
هواجٍة االستعهار بالهدف وفي القرى في آف واحد حتى ال يستطيع أف يتفرغ بكؿ قواي إلحدى الواجٍات دوف
األخرى ,فتشتت قواتً ,وتفشؿ خطط التجهيع واإلخالء ويتي ػػً الجيش الفرىسي كمً في زحهة الحوادث
والفوضى ,وتشؿ حركتً ويعجز عف كؿ عهؿ بعد ذلؾ.
وٌو ها حدث فعال ها بيف شٍر ديسهبر عاـ  1960وىوفهبر عاـ  ،1961فمقد ركزت الثورة عهمٍا
الثوري في الهدف بالهظاٌرات الشعبية الصاخبة واألعهاؿ الفدائية الجريئة ,وفي الجباؿ والهىاطؽ الريفية
بالعهميات العسكرية السريعة التي يشىٍا جيش التحرير دوها وفي حزـ وىشاط ,ووجدت السمطات االستعهارية
ىفسٍا أهاـ وضعيتيف شاذتيف هعقدتيف:
 وضعية الهدف الهتدٌورة التي تتطمب سحب قوات ضخهة هف البوادي لحهايتٍا هف أعهاؿ الفدائييفالتخريبية و ٌيجاف الجهاٌير الشعبية .
 و الثاىية تهثمت في وضعية الهراكز العسكرية باألرياؼ التي أصبحت عرضة باستهرار ألخطارجيش التحرير ,وتتطمب إقاهة تحصيىات قوية حولٍا وتركيز قوات عسكرية كبيرة فيٍا هع الهداوهة واالستهرار
في تزويدٌا بالهؤف والذخائر الغذائية والحربية .
وٌكذا تأكد االستعهار هف إفالسً وفشمً ,ولـ يجد طريقة لمتعبير عف خيباتً الهريرة إال إعالف التهرد
والعصياف عمى الىظـ الدستورية في فرىسا ىفسٍا.
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الهطمب األول  :الهناطق الهحرهة
بالىسبة لمهىاطؽ الهحرهة التي أىشأتٍا السمطات الفرىسية فقد كاىت تقصد هىٍا خىؽ الثورة وحرهاىٍا
هف تأييد السكاف وضىت أىٍا وسيمة ىاجعة لمقضاء عمى الكفاح الهسمح ،لكف الىتيجة كاىت أف صار الجيش
الوطىي كثير الحرية في تىظيـ الهعارؾ واأليفاع بالجىود الفرىسييف 1،فهع هرور الوقت تكيؼ جيش التحرير
الوطىي هع الظروؼ الجديدة التي فرضتٍا الهىاطؽ الهحرهة ،وأقاـ أجٍزة عسكرية وادارية قوية وهتيىة ،وبىى
لمهدىييف هالجئ تحت األرض ،وىظـ األسواؽ التجارية ليال حتى صارت ٌذي الهىاطؽ هحرهة عمى الفرىسييف
وخارجة عف سمطتٍـ تهاها وأصبحت قواعد ثورية هحصىة ،تىطمؽ هىٍا ٌجوهات جيش التحرير الوطىي
لتحطيـ الهراكز الفرىسية الواقعة عمى حدود الهىاطؽ الهحرهة ،واإليقاع بالقوافؿ الفرىسية .
كها قاـ الجيش الوطىي بعدة ٌجوهات هثؿ ها حدث في هارس 1956عمى سٍؿ الشمؼ ،وفي 12
أفريؿ  1957اهتدت الهعركة إلى كاهؿ جباؿ األطمس التمى هف القبائؿ إلى الحدود الهغربية  ،وصار الثوار
يراٌىوف في ٌجوهاتٍـ عمى شدة الكفاح والصهود في الحرب التي لـ يسبؽ لٍا ىظير ،وفي شٍر جواف1957
ىصب الثوار جىوب قاعدة القؿ كهيىا ،هف أعىؼ ها شٍدي الجىود الفرىسييف هىذ اىدالع الثورة  ،فقد قتؿ فيً
 35جىديا وجرح حوالي  27آخريف .

2

الهطمب الثاني :التنظيم الثوري في السجون والهحتشدات:
كاىت السجوف في الغالب عمى اتصاؿ دائـ بىظاـ جبٍة التحرير الوطىي أو جيش التحرير عف طريؽ
العائالت بهىاسبة زيارة الهساجيف أو عبر قىوات أخرى هباشرة .كها أف بعض الحراس الجزائرييف الهىتسبيف
إلى ىظاـ جبٍة التحرير كاىوا يقوهوف باالتصاؿ وخاصة الهراسالت بيف الىظاـ ولجاف السجف ،وكاف يتـ ذلؾ
1
2

الغالي غربي ،الهصدر السابق ،ص.215
عبد اهلل ركيبي  ،هعركة االسالك الشائكة  ،هجمة الهجاٌد ،عدد  ، 31و ازرة اإلعالـ والىشر ،الجزائر ، 1984،

ص. 13،12
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في سرية تاهة ،بحيث حارس واحد يتصؿ بهسجوف واحد هف الهوثوؽ فيٍـ بعدـ إفشاء األسرار حتى
لمهساجيف ،وٌىاؾ قىوات أخرى تستعهؿ أحياىا ٌـ بعض الهحاهيف الفرىسييف الذيف كمفتٍـ الجبٍة في فرىسا
لمدفاع عف الهىاضميف في سجوف الجزائر.

1

وكاىت األخبار تصؿ بواسطة خاليا سرية تعهؿ عمى الحصوؿ عميٍا إها عف طريؽ الجرائد تىسخٍا
وتوزعٍا فيشكؿ بطاقات صغيرة ال تمفت اىتباي حراس السجف أو أخبار الهعارؾ جيش التحرير وىشاطً بصورة
عاهة بواسطة الزوار أو بعض الحراس وكذلؾ هتابعة تطور القضية الجزائرية عمى الهستوى الدولي.
وكثي ار ها كاف ىظاـ جبٍة التحرير يىظـ بعض عهميات الفرار هف السجوف ،حيث تهكف عدد هف
الهجاٌديف هف الفرار هف سجف الهدية واألصىاـ والبرواقية والبميدة ،وكاىت في أغمبٍا عهميات ىاجحة هكىت
عددا هف الهجاٌديف هف العودة إلى صفوؼ جيش التحرير الوطىي.

2

لقد شكمت جبٍة التحرير الوطىي لجاف هختصة بتىظيـ السجوف هكوىة هف الهساجيف أىفسٍـ تقوـ
بتسيير شؤوف الهسجوىيف ٌي شبً عمىية ،3تتكمـ باسـ الجهيع لدى السمطات وتحهؿ هطالبٍـ إليٍا ،وتىحصر
هٍهة ٌذي المجاف في:
 -1توجيً وتسيير القاعات والحجرات وحتى الزىزاىات الهعزولة.
 -2الدفاع عف كراهة الهساجيف :بطرؽ هختمفة هىٍا ،إضرابات الجوع الالهحدودة ،االهتىاع عف األكؿ
لفترة هحدودة ،االحتجاجات الشفوية والهكتوبة ،التشٍير والتىديد بهعاهالت السمطة القهعية.
 -3تىظيـ حياة الهساجيف داخؿ السجف ،بتهتيف العالقة بيف الهساجيف وهساعدة بعضٍـ البعض.

4

 -4تقديـ الهساعدات واإلعاىات الهادية لعائالت الهساجيف والهعتقميف.

1
2
3
4

هحهد الطاٌر عزوي،الهعتقالت، ...الهرجع السابؽ  ،ص .300-297

سعاد الحداد ،ساهية خاهس"،هن جرائم االستعهار الفرنسي في الجزائر" هجمة الهصادر العدد  5صيؼ  ،2001ص .209
بساـ العسمي ،االستعهار الفرنسي في هواجية الثورة التحريرية ،الطبعة الثاىية ،دار الىفائس ،بيروت ،1986 ،ص .30
صالح الديف ،تيهقميف" ،الههارسة اإلجراهية في الجزائر أثناء االستعهار الفرنسي" ،جريدة الخبر ،السىة الثاىية ،العدد

 ،1992-02-25 ،339ص10
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-5

تكويف الهساجيف تكويىا عقائديا وثقافيا ،بواسطة برىاهج تعميهي وتكويىي هسطر ،ابتداء هف هحو
األهية إلى األدب ىث ار وىظها وتاريخ الكفاح والهقاوهة الشعبية والتفكير في هرحمة ها بعد
االستقالؿ .وٌذا ها يؤكدي ٌىري عالؽ في هذكرات جزائرية كشاٌد عياف أثىاء اعتقالً بهعتقؿ
لودي ثـ ىقمً إلى سجف بربروس.

وهف خالؿ ٌذا الٍدؼ ىستىتج أف قادة جبٍة التحرير الوطىي يدركوف إدراكا كبي ار بهدى أٌهية العمـ
ودوري في تحرير الشعوب والهجتهعات ،هف جٍة وهف جٍة ثاىية دوري في هرحمة ها بعد االستقالؿ في هسألة
الىٍوض بالبالد والهساٌهة في تطورٌا وازدٌارٌا.
 -6تزويد السجىاء بالهىاشير واألخبار وخاصة هىٍا ها يتعمؽ بالقضية الجزائرية والساسة الدولية.
 -7التصدي لمحهالت اإلعالهية التي تقوـ بٍا أجٍزة اإلعالـ الفرىسية.
 -8تىظيـ عهميات الٍروب والفرار هف السجوف ،ألىً ال يهكف تىظيـ عهمية الفرار إال بإذف هف
القيادة.

1

وهف خالؿ ها تقدـ يهكف اعتبار السجوف والهعتقالت والهحتشدات شٍادات ىاطقة عمى اىتٍاؾ فرىسا
لحقوؽ اإلىساف وعمى هدى تغمغؿ الثورة الجزائرية وقوة صهودٌا أهاـ اآللة الجٍىهية االستعهارية ،كها تدؿ
أيضا عمى إخالص وصالبة الهىاضميف الذيف لـ يىخدعوا باإلغراءات التي كاىت هصالح الشؤوف االجتهاعية
تعرضٍا عميٍـ هقابؿ التعاوف وتقديـ شواٌد الوالء والطاعة واإلخالص لفرىسا .فقد أفشمت السجوف
والهعتقالت والهحتشدات كؿ الهشاريع االستعهارية الراهية إلى إخضاع الشعب وعزلً عف الثورة بٍدؼ
القضاء عميٍا ،وابطاؿ هفعوؿ الكمهة الهشٍورة لديغوؿ  ":أقضوا عمى الهقاوهة أيىها وجدت "  ...وكشفت
القىاع لمعالـ عف أىواع التعذيب والقتؿ بواسطة االتصاؿ بالهىظهات العالهية التي تزور الهعتقالت
والسجوف واهدادٌا بحقائؽ ها يجري بيف جدراىٍا.
1

خميفة الجىيدي وآخروف  ،الهرجع السابق ،ص . 394،393
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الهطمب الثالث  :هواجية الثورة الستراتيجية التعذيب
إف جرائـ االستعهار الفرىسي في الجزائر كثيرة وهتىوعة إذ كاىت سياسة القهع رٌبة وىتائجٍا لـ
تضبط إلى يوهىا ٌذا.
حيث ضرب الفرىسيوف عرض الحائط كؿ حقوؽ اإلىساف وسجموا طواؿ عٍدٌـ في الجزائر هف
الجرائـ ها يىدى لٍا الجبيف فوحشية األساليب التي تفىف فيٍا االستعهار الفرىسي ،ستبقى راسخة وهىقوشة في
ذاكرة األجياؿ وستبقى أحداثٍا بكثرتٍا وقساوتٍا وفظاعتٍا ره از لٍهجية االستعهار الفرىسي ٌ،ذي الجرائية التي
تأتي في هقدهة جرائـ الحرب الهرتكبة ضد اإلىساىية ،والتي استىكرٌا الشعب الجزائري.
لـ تترد صحيفة الهجاٌد في الخوض في التفاصيؿ حوؿ ههارسات التعذيب ووسائمً وكيفياتً
وتعييف أهاكىً الهتخصصة الواقعة في الهدف الجزائرية بالقوؿ :إف الحاالت التي تهت هعايىتٍا والهتعمقة
بالجىوف بهختمؼ درجاتً وبالوالدة السابقة ألواىٍا وباألزهات الىفسية وبالوفيات عمى اثر سكتة قمبية ال
تحصى إف سكاف القصبة أضحوا ال يىاهوف بسبب تخوفٍـ الدائـ هف ضربات هؤخرة البىادؽ عمى أبواب
الهىازؿ إىٍـ يعمهوف جيدا لهاذا يأتوف يعمهوف أف ال الرجؿ وال الهرأة وال الطفؿ يفمت هف التعذيب ..وقد
يشاٌدوف بأـ أعيىٍـ التىكيؿ بأطفالٍـ في الفىاء الداخمي لديارٌـ  .ولـ تتوقؼ صحيفة الهجاٌد عف اإللحاح
عمى أف التعذيب الذي اخذ الحديث عىً بىشر سىة ٌ 1957و وجً فقط هف أوجً القهع الشاهؿ الذي يعاىيً
1

الجزائريوف هىذ اف تـ احتالؿ الجزائر سىة .1830

وكاىت قيادة الثورة تطالب أولئؾ الذي يعبروف عف رد فعؿ رافض تجاي التعذيب وكؿ الههارسات
الوحشية ضد الشعب الجزائري خاصة هىٍـ الهثقفيف الفرىسييف أال يتوقفوا عف التعبير عف رفضٍـ في
هىتصؼ الطريؽ .2

2

Teguia mehemmed ،Algerie en guerre ،opcit،p376.
الغالي غربي ،الهرجع السابق .316،
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وفي هقاؿ آخر تصدى أحد الكتاب لجاىب هف الطرح الرسهي الذي دافع عىً الكثيروف وهف بيىٍـ "
قي هولي  "Gy Molletلتفىيد القوؿ "بأف التعذيب في الجزائر ال يهثؿ سوى حادثا عرضيا أو غمطة " أطمؽ
الهحور هها أظٍرتً بعض التقارير الطبية إثر فحص حاالت هف شاركوا في التعذيب هف رجاؿ الشرطة
والتساؤؿٌ ،ؿ وجود الحاالت الهرضية ٌو دليؿ يثبت الطابع االستثىائي لمتعذيب ؟

1

لكف الشٍادات حوؿ التعذيب لـ تتوقؼ عف التسرب إلى هساهع العاهة هف الطرفيف هتضهىة تفاصيؿ
كثيرة ودقيقة وهها ورد فيٍا أف التعذيب في الجزائر تحوؿ هف شبً العشوائية التي كاىت تهيزي حتى عاـ
 1957إلى شكؿ هف األشكاؿ الهٍىية والى هؤسسة قائهة بذاتٍا ضهف ىظاـ االحتالؿ ككؿ ،لٍا ٌياكمٍا
وهىظروٌا وهراكزٌا التكويىية في فىوف اإلبادة هثؿ هدرسة "جاف دارؾ بسكيكدة وغيرٌا.
إف أهثاؿ ساالف وقودار وبيجار وهاسو وغيرٌـ هف القادة العسكرييف قد وجدوا في الفمسفة الىازية
والفاشية غايتٍـ الهىشودة والتي تىسجـ هع حقدٌـ العىصري ضد الشعوب الهكافحة في سبيؿ التحرر وهع
رغبتٍـ األساسيً في بىاء قوة عسكرية وارٌابية  ،إف طرؽ التعذيب التي طبقت في الجزائر وعهميات القتؿ
الجهاعي واعداـ هف يعتبروٌـ رٌائف ،وهعسكرات وهحتشدات وهراكز التجهيع وكؿ الشعارات
2

واألكاذيب كمٍا تطبيقات لألساليب الىازية هع تكييفٍا هع الواقع الجزائري.

لقد سمطت أبشع أىواع التعذيب عمى الجزائرييف أثىاء الثورة التحريرية ،وهف الهفروض أف تكوف ٌىاؾ
هتابعات قضائية إلعادة االعتبار لمشعب الجزائري الذي اىتٍكت كراهتً وهس شرفً ،ألف الحكوهة الفرىسية
اىتٍكت كؿ الطرؽ اإلىساىية في التعذيب ورغـ ذلؾ كاىت تدعي بأىً ال عالقة لٍا بتجاوزات السمطة
العسكرية وٌي ليست هسؤولة عف ٌذي الجرائـ ،عمى الرغـ هف الشٍادات واالعترافات التي قدهٍا جىود
فرىسيوف شاركوا أو تابعوا عهميات ضد الهعتقميف الجزائرييف ،وهثقفوف فرىسيوف شاركوا أو تابعوا عهميات
التعذيب ضد الهعتقميف ،كاىوا عرضة لمتعذيب والتصفية أهثاؿ "ٌىري أالؽ" وهوريس أوداف ،والشٍادة التي
1

زدرافور بيكار ،الهصدر السابق .415،
2
Mohammed harbi،une vie de bout ،mèmoire politique ، opcit،P83
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قدهٍا أحد الضباط العسكرييف (قودار)عىد هحاكهتً بتٍهة التهرد والعصياف ضد سيادة الدولة واالىضهاـ إلى
هىظهة الجيش السري.. 1*(O.A.S) .
حيث اعترؼ هحاهيً بالقوؿ "أصرح بشرفي أف "قودار" هثؿ الهئات اآلخريف هف الضباط يتمقى أواهر
هف السمطات العميا الفرىسية لمتعذيب كي يحصؿ عمى الهعموهات ،وأىا ال اعرؼ ها ٌي الهصالح العميا في
السمطة التي تعطي األواهر في ٌذا الشأف وال ىستطيع أف ىجد لٍا اثر .إف الهوقؼ الجزائري الرسهي ،كاف
يؤهف بأىً هف الواجب تطبيؽ القواىيف اإلىساىية عمى الىزاع ،وفي فيفري سىة  ،1956أعمىت قيادة الثورة عف
ىيتٍا في تطبيؽ اتفاقية جىيؼ".
وذلؾ بإعطاء التعميهات ألعضاء جيش التحرير الوطىي بإحراـ قواىيف الحرب والهعاهمة اإلىساىية
لألسرى وقدهت عدة اقتراحات في عدة هىاسبات لمسمطات الفرىسية لعقد اتفاقيات خاصة لتسوية القضايا
اإلىساىية بها فيٍا تبادؿ األسرى ،لكف الفرىسييف رفضوا ذلؾ بحجة أف توقيع أي اتفاقية هع الطرؼ
الجزائري يؤدي إلى االعتراؼ الضهىي بالشخصية القاىوىية الدولية لمقضية الجزائرية.2
وهع ذلؾ بادر جيش التحرير إلى تتويج أحكاـ "اتفاقية جىيؼ الثالثة" بإرساؿ قوائـ األسرى إلى جهعية
الصميب األحهر الدولي ،وابتداء هف ٌذي السىة قاهت قيادة الثورة وهف جاىب واحد بإطالؽ سراح عدة أفراد
هف األسرى الفرىسييف في هىاسبات هختمفة وكاف ذلؾ يتـ في الهغرب أو في توىس تحت رعاية الصميب
األحهر الدولي .

3

كها قاهت بعثة الصميب األحهر الدولي بزيارة بعض الهحتشدات والسجوف بالجزائر فيها بيف 15
أكتوبر و  17ىوفهبر  1959وكتبت تقري ار هف  270صفحة يوضح أساليب الفرىسييف في هعاهمة الهوقوفيف

1

عهار هالح  ،الهرجع السابق ،ص.211،210

* هنظهة إرىابين ظٍرت في فيفري  ،1961أىشأٌا بعض جىراالت الجيش الفرىسي وعمى رأسٍـ الجىراؿ ساالف (-1899
 ،)1984قاهت بعهميات إغتياؿ الهىاضيف الجزائرييف.
2
3

التقارير الدولية تفضح هحرهي الحرب الفرنسية "الهجاٌد" ،ج ،2العدد 59بتاريخ  ،1960/01/11ص .5

أحهد هريوش ،الهرجع السابق  ،ص .148،147
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والهساجيف الجزائرية بكيفية ال تستطيع السمطات الفرىسية ىفيٍا أو الطعف فيٍا ألىٍا شٍادات هف بعثة ال
يهكف إتٍاـ رجالٍا بالتحيز أو الهبالغة ،والواقع أف ٌذي البعثة لـ تشاٌد إال صورة هصغرة "هٍذبة"
و"هصححة" هف ألواف القهع الوحشي الذي يسمط عمى الشعب الجزائري ،فٍي أوال لـ تزر إال الهحتشدات
والهعتقالت التي اعترضت السمطة الفرىسية ،وٌي تعترؼ بوجود أكثر هف هائة هحتشد ،هع أف ٌىاؾ
هعتقالت لـ تصرح بٍا السمطات وثاىيا أف ٌذي الزيارة تهت تحت إشراؼ اإلدارة الفرىسية .
وهعىى ذلؾ أف ٌذي األخيرة كاىت تهمؾ الوقت الكافي لتزييؼ الواقع وتقديـ صورة هشوٌة عف الهحتشد
والههارسات الهشبوٌة التي تتـ فيً.

1

وفي هقابؿ ذلؾ اتخذت قيادة الثورة عددا هف التدابير "هف جاىب واحد" ال تقتصر عمى تقيد هقترحات
الصميب األحهر الدولي واىها تذٌب أبعد هف ذلؾ فعىدها تشكمت الحكوهة الهؤقتة لمجهٍورية الجزائرية عهمت
عمى اصد ار هرسوـ بتاريخ ، 1958/10/04يقضى بإطالؽ سراح أسرى الحرب بال قيد أو شرط ،وكاىت

تأهؿ هف و راء ٌذي اإلجراءات أف ترى الجاىب الفرىسي يطبؽ الهبادئ اإلىساىية بصورة تدريجية عمى
الىزاع القائـ.
وقد كاف اللتزاـ الثورة الجزائرية بحقوؽ اإلىساف واحتراهٍا في هقابؿ ههارسات االستعهار القائهة عمى
إٌدارٌا ،أثري حتى وسط األسرى الفرىسييف الذيف اعترفوا بالهبادئ الساهية التي تهيزت بٍا الثورة الجزائرية في
التعاهؿ هع األسرى هف الجىود الفرىسييف ،وٌو ها سجمً وأقربً أحد الضباط الفرىسييف ،الذي صرح في
صحيفة فرىسية سىة  1959بقولً "أىىا ىحب أف ىعمف عف الهعاهمة الطيبة التي تمقيىاٌا هف الوطىيف

1

- Les textes fondamontaux de la révolution (appel du 1er november 1954،plate forme de la

)soummam texe du congrés de tripoli،editions anep،2005 ،pp 84-85
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الجزائرييف فمـ ىتعرض أبدا لمشتـ أو االٌاىة ولـ يستعهؿ ضدىا أي ضغط هادي وكىا ىخجؿ هف الرجاؿ الذيف
يعاهموىىا بهىتٍى الطيبة والروح اإلىساىية في الوقت الذي خربت ديارٌـ وقتمت عائالتٍـ" .
وفي 1960/06/20إتخذت الحكوهة الجزائرية الهؤقتة قرارٌا باالىضهاـ رسهيا إلى "اتفاقيات جىيؼ"
ولكف الحكوهة الفرىسية رفضت أي عالقة تعاٌديً هف الطرؼ الجزائري وقدهت اعتراضٍا عمى اىخراط
الجزائر إلى الحكوهة السويسرية بحجة أف ٌذا الصراع "داخمي" وليست لً صفة دولية.
وظمت قيادة الثورة همتزهة باحتراـ الهبادئ اإلىساىية ،وتمح عمى كاهؿ جىودٌا واطاراتٍا وتؤكد عمى
ضرورة إعطاء األسرى كؿ ها يستحقوىً هف الهعاهمة اإلىساىية ،هع ضرورة تعريفٍـ بحقيقة الثورة حتى
تتالشى عف أعيىٍـ غشاوة الدعاية االستعهارية التي تصور الهجاٌديف كهجرهيف وسفاحيف في هحاولة يائسة
1

لتشويً كفاح الشعب الجزائري هف أجؿ استعادة سيادتً.

والجدير بالذكر أف جبٍة التحرير الوطىي كاىت تعهد عمى إطالؽ سراح األسرى الفرىسييف بعد فترة
وجيزة وذلؾ بٍدؼ تكذيب الهزاعـ الفرىسية التي كاىت تحرض الجىود عمى القتاؿ حتى آخر رصاصة ألف
وقوعٍـ في األسر ،بحسب الدعاية الفرىسية هعىاي الذبح هف طرؼ جيش التحرير لذلؾ شكؿ إطالؽ سراح
األسرى خصوصا الذيف يتهكف جيش التحرير إيصالٍـ إلى الخارج هادة دعائية ضخهة لخدهة الثورة
الجزائرية إذ يتـ عرضٍـ عمى الصحافة الدولية وتجري هراسيـ إطالؽ سراحٍـ عف طريؽ الصميب األحهر
الدولي ،الشيء الذي يكسب الثورة الجزائرية هيزة أساسية.
وبىاءا عمى ها تقدـ فإف لمدولة الجزائرية الحؽ القاىوىي والشرعي غير الخاضع لمتقادـ في تعقب وتتبع
هجرهي الحرب الفرىسييف وتقديهٍـ إلى العدالة ،ألف الهٍـ ٌو إداىة ٌؤالء الهجرهيف والحاؽ الهسؤولية
التاريخية والقاىوىية واألخالقية بالدولة الفرىسية ،إذ ليس ٌىاؾ ها يبرز عدـ هحاكهة الهجرهيف
الفرىسييف عمى ها اقترفوي هف جرائـ في الجزائر .
Harbi Mohammed ،archivesde la reveolition algerienne ،op.cit،pp45.
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حتى لو أف "عدـ الهتابعة الهىصوص عميٍا في إتفاقيات ايفياف (هارس  ")1962التي وضعت حددا
لحرب قذرة ودهوية شىتٍا فرىسا ضد الشعب الجزائري خاصة واف الجزائر استطاعت التخمص في السىوات
األولى هف االستقالؿ هف بعض بىود االتفاقيات إها لكوىٍا هجحفة واها ألىٍا تهس بسيادتٍا كدولة هستقمة.
وبالتالي فإف الدولة الضحية لبربرية وٌهجية االستعهار بها فيٍا الجزائر تستحؽ التعويض ولوف كاف
ذلؾ رهزيا ،تطبيقا لمهادة  13هف االتفاقية لحقوؽ اإلىساف التي تىص عمى أىً:
"لكؿ إىساف اىتٍكت حقوقً وحرياتً الهحددة في ٌذي الهعاٌدة الحؽ في وسيمة اىصاؼ فعالة أها
السمطة وطىية حتى ولو كاف ٌذا االىتٍاؾ قد وقع هف أشخاص يعهموف بصفة رسهية ".

1

" واستىادا أيضا لىص الفقرة الخاهسة هف قرار الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة رقـ  ( 3074د)28.
الصادر في  1973/12/03التي تىص عمى أىً "يقدـ لمهحاكهة األشخاص الذيف تقوـ ضدٌـ دالئؿ عمى
أىٍـ ارتكبوا جرائـ حرب أو جرائـ ضد اإلىساىية ويعاقبوف إذا وجبوا هدىيف وذلؾ كقاعدة عاهة في
البمداف التي ارتكبوا فيٍا الجرائـ" .2

إف فرىسا التي هازالت هتىكرة وغير هعترفة بهسؤوليتٍا التاريخية والقاىوىية عف الجرائـ البشعة التي
ارتكبتٍا في الجزائر ،قاهت في بداية التسعيىيات ،بسجف أحد هواطىيٍا ال لسبب سوى أىً أىكر وجود غرؼ
الغاز التي استعهمت في تصفية اليٍود أثىاء الحرب العالهية الثاىية ،كها قاهت في ىفس الفترة الزهىية
تقريبا بهحاكهة األلهاىي كالوس باربي  Clousi Barbieفي هديىة ليوف الفرىسية بتٍهة ارتكاب جرائـ حرب
ضد أعضاء الهقاوهة الفرىسية أثىاء الحرب العالهية الثاىية وأديف بالسجف الهؤبد.

1

ىور الديف بميبؿ ،الهعتقالت والسجون الفرنسية ،هجمة الراصد تصدر عف الهركز الوطىي لمدراسات والبحث في الحركة

2

سعدي بزياف ،جرائم فرنسا في الجزائر هن الجنرال بوجو الى الجنرال اوساريس ،دار ٌوهة لمىشر والتوزيع،الجزائر،2009،

الوطىية وثورة أوؿ ىوفهبر ،1954عدد  ،15جاىفي –فيفري  ،2002ص .18،19
ص .129
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وىتيجة لها تقدـ واستىادا إلى اتفاقية عدـ تقاوـ جرائـ الحرب التي أصبحت جزاء هف قواعد القاىوف
الدولي وتجسيدا لهبادئ التعاوف الدولي حيث تعقب اعتقاؿ وتسميـ هحاكهة األشخاص الهتٍهيف بارتكاب
جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلىساىية وٌذا تهاشيا هع واجبات الدوؿ األعضاء التفاقيات جىيؼ األربػ ػع ،بىاء
عمى اإلتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلىساف فإف الجزائر تهمؾ السىد القاىوىي وأثر لفتح همؼ هحاكهة وهعاقبة
هجرهي الحرب الفرىسييف الذيف تسببوا في جرائـ ضد اإلىساىية أثىاء الثورة التحريرية ،وها لحقً هف اعتداء
عمى كراهتً اإلىساىية كاإلٌاىة واإلذالؿ وها صاحبٍا هف وحشية أعهاؿ بربرية بؿ االعتراؼ واالعتذار هف
جاىب فرىسا لها اقترفتً هف جرائـ بشػػعة في الجزائر وٌذا أقؿ ها يهكف أف تقوـ بً هثمها  ،فعمت ألهاىيا تجاي
اليٍود .
فٍذي السيدة "لويزة ايغيؿ أحريز" وٌي إحدى ضحايا التعذيب الذي هارسً الجيش الفرىسي تطالب
حسب الشٍادة التي ىشرتٍا جريدة "لوهوىد" le " mondeبأف يقدـ الرئيس الفرىسي بإسػػـ فرىسػا اعتذا ار رسهيا
لمجزائرييف ،ويطمب هىٍـ الغفراف تهاها هثمها فعؿ هع اليٍود وتواصؿ القوؿ:

1

"أىا ال أبحث عف تعويضات هادية فالشٍداء الذيف ضحوا بأرواحٍـ ال يهكف تعويضٍـ بأي حاؿ هف
األحواؿ ،وعىدها ىطالب الرئيس الفرىسي باالعتذار لمجزائرييف فإف"
 1اوساريس ،الهصدر السابؽ ،ص .97
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ذلؾ يجب أف يكوف اعتذا ار عف فترة االستعهار برهتٍا ،ألف التعذيب في الجزائر لـ يبدأ هع حرب
التحرير ،واىها بدأ هىذ بداية االستعهار الفرىسي لمجزائر أي هىذ ."11830

تقــــــيـيم

1

اوساريس الهصدر ىفسً ،ص .102 -98
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وفي الخ ػ ػػتاـ ىقػػوؿ بأىً رغػػـ كؿ ٌػػذي الهحاوالت والهساعي التي استخدهتٍا فرىسا هف اجػػؿ إخهاد ىار
الثورة وبالرغـ هف قوة األساليب واالستراتيجيات ابتكػ ػ ػ ػرتٍا واعته ػػدتٍا ،والت ػػي التي تجسدت في هجهوعة هف
الهشاريع و الهخططات هثؿ  :هش ػػروعي قسىطيىة و سو ستػػيؿ اإلصالحييف باإلضافة إلى هخطط شاؿ
واألسالؾ الشائكة الهكٍربة  ،إال أىٍا لـ تصؿ إلى الط ػريؽ الذي ق ػػد يػؤدي إلى السػالـ الهىتظر والهوعود بً
هف طرؼ القيادات السياسية والعسكرية الهختمفة ،ألف قيادة الثورة تهكىت هف اتخاذ التدابير الالزهة والههكىة
لمتغمب والتصدي لكؿ ٌذي الهخططات بالرغـ هف قوتٍا وبالرغـ هف اإلهكاىات الكبيرة التي سخرتٍا السمطات
الفرىسية إلىجاحٍا إال اىٍا في الحقيقة فشمت اهاـ قوة صهود واصرار الثورة الجزائرية.
وٌكذا تفوقت العبقرية الجزائرية في هختمؼ الهجاالت وتأكد عجز العدو أهاـ ثورة شعب رفض حياة
العبودية وطالب بالحرية فتحققت هطالبً وأهاىي شعوب أخرى كاىت تحمـ باالستقالؿ.

خاتهــــــــة :
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بعد دراستىا لالستراتيجيات واألساليب القهعية والوحشية التي قاـ بٍا االستعهار الفرىسي أثىاء الثورة
التحريرية الكبرى ،ضد الشعب الجزائري دوف تهييز بيف الرجؿ أو الهرأة وبيف الطفؿ والشيخ الهسمح هىً دوف
األعزؿ  ،والتي هف خاللٍا حاولىا استىطاؽ ذاكرة التاريخ االستعهاري السيء ،وفضح الجرائـ البشعة التي
ارتكبتٍا جىراالت فرىسا التي لـ تدخر إي جٍد وال أي وسيمة قد تهكىٍا هف الوصوؿ إلى ها تصبوا إليً هف
غايات وأٌداؼ والتي تكهف أبرزٌا في القضاء عمى الثورة الجزائرية واالحتفاظ بالجزائر.
ض وهف خال ؿ ها سبؽ أهكىىا استخالص الىتائج التالية:
 .1أف الجىراالت الفرىسية في حربٍا ضد الجزائرييف اعتهدت عمى كؿ الوسائؿ واألساليب وطبقت هختمؼ
السياسات إلخهاد فتيؿ الثورة وشؿ حركة الهجاٌديف  ،التي تبرز هف خالؿ الهعاىاة التي كابدٌا
الشعب الجزائري إباف كفاحً لالستعهار.
 .2أف ههارسات االعتقاؿ واالستىطاؽ والتعذيب واإلعداـ الذي شٍدي الشعب الجزائري طواؿ سىوات الثورة
التحريرية ليكشؼ عف الوحشية والقسوة الفظيعة التي هيزت السياسة االستعهارية ،وبالهقابؿ أيضا تعكس
صور الصهود والهقاوهة والشجاعة الىادرة والتهسؾ بهبادئ الثورة التي هيزت الشعب الجزائري الهتشبع
بقيـ وهبادئ ديىً والهؤهف بأف الشٍادة في سبيؿ اهلل والديف والوطف ٌي أهىية كؿ هجاٌد وهىاضؿ ،وبٍا
أفشؿ هخططات اإلدارة االستعهارية الراهية إلى قتؿ الروح الوطىية واىتزاع األفكار االستقاللية والثورية
هف ذٌف الشعب الجزائري.
 .3أف فرىسا وفي سبيؿ االحتفاظ بالجزائر ،سخرت كؿ إهكاىاتٍا الهادية والبشرية وتفىف جالدوٌا في تعذيب
الجزائرييف وتحطيـ هعىوياتٍـ أهال في إخضاعٍـ وابقائٍـ تحت السيطرة واالستعباد حتى ولو تطمب
األهر تحويؿ الجزائر كمٍا إلى ىسيج هف السجوف والهعتقالت والهحتشدات والهىاطؽ الهحرهة والثكىات
العسكرية وتطويقٍا باألسالؾ الشائكة...
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 .4أف هف بيف ها تهتاز بً الثورة الجزائرية ٌو الشعور بالهسؤولية ،أي أف كؿ فرد حهؿ السالح هعمىىا
جٍادي ضد االستعهار الفرىسي في سبيؿ تحقيؽ االستقالؿ ٌو يشعر باف عبء الثورة يقع عمى عاتقً ،و
يعتقد أف عهميتً الفدائية ٌي التي تحرر الجزائر ،وفي سبيؿ ٌذا االعتقاد العاـ لدى كؿ هىاضؿ وهجاٌد
يتحهؿ كؿ واحد هسؤوليتً ويستعد ليواجً في ذلؾ استشٍادا شريفا في سبيؿ اهلل والوطف أو تعذيبا عمى يد
الجالديف ،هها يتطمب هىً الصبر  ،ويصبح ال يخاؼ عمى ىفسً هف التعذيب خوفً عمى هصير الثورة
إذا باح بسر هف أسرارٌا .كها أف السجيف أو الهعتقؿ ال يعتقد بأف هٍهتً الىضالية قد اىتٍت بإلقاء
القبض عميً بؿ هف واجبً أف يتحهؿ هسؤوليتً في هرحمتً الجديدة (هرحمة السجف واالعتقاؿ) كها تحهمٍا
في الهراحؿ السابقة.
 .5إف استراتيجية السجوف والهعتقالت التي تفىىت فيٍا السمطات الفرىسية ضد الجزائرييف  ،أدت إلى إسقاط
هشاريع االستعهار وزباىيتً وكشؼ القىاع لمعالـ عف أىواع التعذيب والتشويً والتىكيؿ والتخريب الىفسي
لمهعتقميف واىتٍاكات ألبسط حقوؽ اإلىساف  ،وعدـ احتراـ فرىسا لحقوؽ األسرى وسجىاء الحرب وتجاٌمٍا
التفاقيات جىيؼ وتىكرٌا لمهبادئ والقيـ اإلىساىية.
 - .6إف ها وقع في الجزائر إباف الثورة التحريرية ،هف تعذيب وتدهير وقتؿ وجرائـ ،يبقى وصهة عار في
حبيف الدولة الفرىسية وأف إدراجىا لمعديد هف الشٍادات الفرىسية يأتي ضهف سياؽ البحث عف أي هعطى
يهكف أف يدعـ قىاعة الرأي العاـ الوطىي والفرىسي والعالهي بضرورة هحاكهة هجرهي فرىسا ،وهطالبتٍا
بالتعويض الهادي والهعىوي عمى ها اقترفتً جيشٍا هف جرائـ .وٌؿ ٌىاؾ أدىى هقارىة

بيف الشٍيد

البطؿ هحهد العربي بف هٍيدي وبيف شاروف أو بيف الجزائرييف و اليٍود الذيف تـ تقديـ االعتذار لٍـ
عف قتالٌـ في الحرب العالهية الثاىية هف طرؼ الدولة الفرىسية ،وبيف ٌذا وذاؾ وفي خضـ األحداث
الراٌىة وها تخبئً األياـ هف جديد فٍؿ هف الههكف أف يبقى لمجزائرييف حرية الهطالبة بكمهة االعتذار ،أـ
سيصبح الجزائري هجبر عمى االعتذار ،زهف يىتقؿ الفكر هف تهجيد شٍداء الجزائر األحرار إلى تهجيد
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عظهاء االستعهار ،حيىٍا لو عادت قوافؿ الشٍداء غدا وسألتىا عف الجزائر فهاذا سىقوؿ ؟؟؟ ،وٌؿ يهكف
القوؿ أف جزائر اآلف ٌي جزائر هبادئ ىوفهبر ،1954
وخالصة القوؿ ،فإف جرائـ فرىسا في الجزائر وآثارٌا التي ال تزاؿ هاثمة في الذاكرة الجهاعية لمشعب
الجزائري ،تبقى الحقيقة الثابتة التي تؤكد لألجياؿ الحاضرة والالحقة ،أف استقالؿ الجزائر إىها تحقؽ بفضؿ
التضحيات الجساـ واإليهاف القوي بعدالة القضية الجزائرية واالقتىاع بحتهية االىتصار واسترجاع حريتً التي
سمبت هىً بالقوة .
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 .12زبيحة زيداف الهحاهي ،جبية التحرير الوطني جذور األزهة  ،دار الٍدى ،الجزائر.2009،
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 .32االسالك الشائكة وحقول األلغام ،هىشورات الهركز الوطىي لمدراسات والبحث في الحركة الوطىية
وثورة أوؿ ىوفهبر . 1954
 .33الهرحمة االنتقالية لمثورة الجزائرية هن  19هارس  1962إلى سبتهبر ,1962هىشورات الهتحؼ
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 الرسائل الجاهعية .1أحهد هسعود سيد عمي  ،تطور الثورة الجزائرية سياسيا وتنظيهيا ،1961-1960رسالة هقدهة
لىيؿ هاجيستير في تاريخ الثورة ،جاهعة الجزائر.2000-2001 ،
 .2أهاؿ شمػ ػػي ،التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية  ، 1962-1954هذكرة هقدهة لىيؿ
شٍادة الهاجيستير في تخصص التاريخ الحديث و الهعاصر ،جاهعة باتىة .2005 ،
 .3بوعبد اهلل عبد الحفيظ  ،فرحات عباس بين اإلدهاج والوطنية  ،1992-1919هذكرة لىيؿ شٍادة
الهاجيستير في تخصص التاريخ الهعاصر ،جاهعة باتىة .2005,
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والبحث في الحركة الوطىية ،د س ف .
 -3يوسؼ هىاصرية واخروف  ،االسالك الشائكة الهكيربة  ،دراسات وبحوث الهمتقى الوطىي االوؿ
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 .3حهدي أحهد  ،الشهال القسنطيني ( 20أوت  ،)1955هجمة الهصادر ،هىشورات الهتحؼ الوطىي
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 ،عدد ،25الهديرية العاهة لالهف الوطىي  ،الجزائر .1985 ،
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الوطىي،عدد  ،06ىوفهبر .2000
 .7هصطفي بو الطهيف ،كفاح وهواقؼ ،هجمة أوؿ ىوفهبر  ،عدد . 63،1984
 .8ىورالديف بميبؿ  ،الهعتقالت والسجون الفرنسية  ،الراصد  ،تصدر عف الهركز الوطىي لمداسات
والبحث في الحركة الوطىية  ،عدد  ،15جاىفي – فيفري .2002
 .9صالح بمحاج  ،هخطط شال وأثره في تطور حرب التحرير الوطني  ،هجمة الهصادر ،إصدار الهركز
الوطىي لمدراسات والبحث في الحركة الوطىية والبحث في ثورة اوؿ ىوفهبر ،1954عدد
،02الجزائر.2005،
 .11عبد الحفيظ هقدـ "الحرب النفسية واإلستعهار الفرنسي لمجزائر"،هجمة الدراسات التاريخية  ،عدد
 ،10تصدر عف هعٍد التاريخ  ،جاهعة باتىة .1997 ،
 .11عبد الحهيد السقاي  ،هن بطوالت جيش التحرير ،هجمة اوؿ ىوفهبر ،الهىظهة الوطىية لمهجاٌديف ،
عدد .1983 ،63
 .12عبد العزيز واعمي  ،هركز قندورة الرىيب ،هجمة أوؿ ىوفهبر،عدد ، 95-94أوت .1985
 .13عبد العزيز واعمي ،عهمية جوهيل بالوالية الثالثة ،أوؿ ىوفهبر  ،الهىظهة الوطىية لمهجاٌديف ،عدد
،146الجزائر.1994 ،
 .14عثهاف شبوب "،بعض دروس ثورة نوفهبر"،هجمة األصالة ،عدد  ،22هجمد ،08هىشورات و ازرة
الشؤوف الديىية واألوقاؼ ،الجزائر.2011،
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.1986
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