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افتتاحية
املخلدة  االحتفاالت  عشية  املتحف  مجلة  من  عرش  الحادي  العدد  صدور  يأيت 

للذكرى الثامنة و الخمسني لعيد االستقالل و اسرتجاع السيادة الوطنية، و إذ نحيي 

،الذين  امليامني  الغر  األبطال  أسالفنا  مآثر  نستحرض  فإننا  العظيمة  املناسبة  هذه 

قدموا أرواحهم الزكية الطاهرة قربانا للجزائر الحرة املستقلة ،رجال أعطوا دروسا 

يف اإلخالص للوطن و نكران الذات من اجل طرد املستعمر الفرنيس الغاشم الذي 

جثم عىل هذه األرض الطاهرة ملدة قرن و ربع القرن ، مستعمال أبشع الطرق و 

الوسائل الوحشية ، من قهر و تعذيب و ظلم ما بعده ظلم ، يف صور جرائم مل 

تعرفها البرشية من قبل ، عاىن خاللها الشعب الجزائري الويالت ،فقابلها بالصرب 

و الثبات و رص الصفوف و توحيدها ،و عقد العزم عىل االنعتاق و الحرية من 

نري املستعمر الظامل ، فتمخضت اعتى  ثورة تحررية يف العامل ،قادها أبطال جيش 

التحرير الوطني األشاوس ،فحققوا أعظم نرص يتوق إليه كل إنسان حر يف العامل 

فكانت ثورة الجزائر التحررية مثاال يقتدي به كل أحرار و شعوب العامل  و مصدر 

فخر ومنبع التاريخ الوطني، الذي ينري درب جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش 

التحرير الوطني ، و ينهل من قيمها النبيلة السامية ،و محفزا للسري عىل خطى 

السلف ،حفظا للجزائر و صونا ألمانة  الشهداء األبرار .

حقا لقد استجاب القدر و تحرر الوطن و شمر الجزائريون عىل سواعدهم انطالقا 

نحو الجهاد األكرب ، البناء و التشييد فكان يف طليعتهم الجيش الوطني الشعبي 

سليل جيش التحرير الوطني الحريص عىل نهج التواصل يف املبادئ و القيم ،باألمس 

القريب شارك يف املشاريع التنموية الكربى لتتبوأ الجزائر املراتب العىل ،وهاهو 

اليوم يف مصاف الجيوش العرصية املتطورة يسهر عىل أداء مهامه النصوص عليها 

يف الدستور دفاعا عن الوطن و ساهرا عىل أمنه و وحدة ترابه و شعبه .

2020 “ŒºÕÃU 05

 iAjIfiA ’Af»rºª ∆BØj®ªAÀ ≤A�ß‚A fÕfÉ
iBŒafiA ≈Õf«BVùA À



فهرس العدد احلادي عشر

 مجلة سداسية عسكرية تاريخية تصدر عن املتحف املركزي للجيش 
الرئيس الراحل الشاذيل بن جديد

تحت إرشاف مديرية اإليصال واإلعالم والتوجيه

رئيس التحرير

مدير املتحف املركزي للجيش
الرئيس الراحل الشاذيل بن جديد

هيئة التحرير

أمانة املجلة

م م ش: عبد الرؤوف مباريك

املقدم: مصطفى بن حميدة
الرائد: سعدون عيل

النقيب: لغليطي محمد
م م ش: ذهبي شفيقة
م م ش: عناد جويدة

م م ش: بوجمعي مريم
م م ش: بوشان فطيمة

م م ش: بن تريعة حسن
م م ش: قويدر حفصة

تصوير

املساعد األول: لعواسة محمد
الرقيب األول: فرحايت عمر

الرقيب املتعاقد: سياري رياض

التصميم الغرافييك

اللوحات الفنية والصور

املجموعات الفنية للمتحف املركزي للجيش 

الرئيس الراحل الشاذيل بن جديد

الرقيب األول: بلحسني فوزي
م م م: طالب أحمد نبيلة

الطباعة
مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش/العاشور 

العنوان
رياض الفتح )املدنية( الجزائر العاصمة

الهاتف: 021671547
الفاكس: 021683915

افتتاحية

الحدث

   05  جويلية  1962 ذكرى اسرتجاع السيادة الوطنية.

تاريخ الثورة

دور الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني .

اإلتصاالت الالسلكية إبان ثورة نوفمرب 1954 املجيدة

من صفحات التاريخ

البحرية الجزائرية ملدينة الجزائر خالل الفرتة الحديثة 

 )الجزء الثاين(.

 موروث األلبسةالجزائرية أثناء الحقبة اإلستعامرية.

 مهد املقاومة الشعبية.

ملف املتحف

التفجريات النووية الفرنسية يف الصحراء الجزائرية: 

 التفجــريات النوويــة الفرنســية يف الصحــراء الجزائرية...تاريــخ جرائــم 

وضحايــا.

 اآلثــار املبــارشة واملؤجلــة للتفجــريات النوويــة الفرنســية عــىل البيئــة 

الصحراويــة.

ــع  ــل مواق ــادة تأهي ــي الشــعبي يف تأمــني وإع ــش الوطن ــود الجي   جه

ــر . ــراء الجزائ ــة الفرنســية يف صح ــارب النووي التج

نشاطات املتحف

 الذكرى الستون لتأسيس هيئة األركان لجيش التحرير الوطني

18 جانفي 1960. 

 الذكرى األوىل للتفجريات النووية الفرنسية بصحراءالجزائر

  13 ماي 1960

 ذكرى اليوم الوطني للشهيد 18 فيفري.

 الذكرى 75 ملجازر 08 ماي 1945.

 زيارة الوفود األجنبية.
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التحرير الو طني بصفته جيشا جمهوريا، سيظل عىل أتم  ...إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش 

االستعداد يف كل وقت و حني لالضطالع مبهامه الدستورية املتمثلة يف السهر عىل املحافظة عىل االستقالل 

الوطني و الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البالد و سالمتها الرتابية ،كام هو منصوص عليه يف املادة 

28 من الدستور، وهو بذلك يؤدي فقط واجبه املقدس و مهامه النبيلة .ويف هذا اإلطار ، ميكننا التأكيد 

أيضا أن وحدات قوام املعركة للجيش الوطني الشعبي ،قد بلغت مستوى االمتياز يف كل املجاالت ،مثلام 

الرئيسية ،فهي تواصل مبعنويات عالية و بإرادة صلبة وعزمية قوية  تؤكده كافة املؤرشات العملياتية 

،تحضريها القتالية طبقا لتوجيهة تحضري القوات وهو ما يؤكد وبدون أدىن شك ،أن الوطني الشعبي قد 

سلك بكل ثبات و بدون رجعة سبيل مسار االحرتافية ،الكفيل ببناء جيش قوي و عرصي قادر عىل ضامن 

امن و سالمة الرتاب الوطني و الحفاظ عىل السيادة الوطنية .

...و إين شخصيا أضل عىل قناعة تامة و أكيدة ،انه بفضل تقديس العمل الجاد املتفاين و الصدق

العالية و حب  الوطنية  بالروح  املتشبعني  به رجالنا،  العايل،الذي يتحىل  املسؤولية  ، وحس  واإلخالص 

الوطن ،و األخالق العسكرية املثالية ،و األوفياء ملبادئ ثورة أول نوفمرب1954 املجيدة ،وكذا لتضحيات 

،و سندافع عن  املنشودة  النبيلة  األهداف  الغايات و  ،سنحقق  ،قلت بفضل كل ذلك  اإلبرار  شهدائنا 

سيادتنا الوطنية و وحدتنا الرتابية الشعبية.

...و يف الختام نؤكد أننا سنبدل قصارى جهودنا يك يضل الجيش الوطني الشعبي دوما جيشا واحدا و 

موحدا مثل البنيان املرصوص ،جيش ملتزم كل االلتزام مبهامه النبيلة و متمسك بقوة باملحافظة عىل 

االستقالل الوطني و الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البالد وسالمتها الرتابية ،جيش سيكون منهجه 

الدائم العمل يف صمت وحكمة و تبرص ،و سيضل حريصا كل الحرص عىل غرس القيم النبيلة يف نفوس 

أفراده ،وهو جاهز عىل الدوام لرفع كافة التحديات و التصدي لكل من تسول له نفسه املساس بحرمة 

الرتاب الوطني و امن بالدنا و استقرارها ،فالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني سيبقى 

الحصن املنيع و الدرع الواقي الذي تتحطم عليه كل املحاوالت املعادية حفاظا عىل وديعة الشهداء 

األبرار ...و نرجو من املوىل العيل القدير أن مين عىل الجزائر يف ظل هذه املرحلة الجديدة باملزيد من 

و  األخوة  روابط  بدوام  شعبنا  عىل  ،و  االزدهار  و  النمو  بواعث  االستقرار  و  والسلم  األمن  موجبات 

الوحدة .

رحم الله شهداء املقاومات، رحم الله شهداء ثورتنا املجيدة،  رحم الله شهداء الواجب الوطني 

وأدام الله عز البالد و سيادتها.

مقتطف من كلمة السيد اللواء شنقريحة السعيد 
 رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة

بمقر وزارة الدفـاع الوطني
28 جانفي2020
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ذكرى  اســترجاع  الّســيادة  الوطنية

مثــان وخمســون ســنة متــر عــىل اســتعادة الشــعب الجزائــري حريتــه واســتقالله الــذي ســلب منــه، لِــام يربــو عــن 

132 ســنة، مــن طــرف مســتعمر غاشــم مــارس طــوال فــرتة احتاللــه شــتى أســاليب واســرتاتيجيات القمــع واإلبــادة، 

ــذ  ــا أخ ــاء رده »أّن م ــري ،فج ــعب الجزائ ــع الش ــح يف تطوي ــا مل تفل ــة،إال أنه ــة الجزائري ــة الوطني ــس الهوي ــاوالت طم ومح

ــا ــرى منه ــورات أخ ــا ث ــاي ، وبعده ــد ب ــورة أحم ــادر وث ــد الق ــري عب ــة األم ــت مقاوم ــوة«، فكان ــرتد إال بالق ــوة ال يس بالق

بقلم: المقدم مصطفى بن حميدة
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ذكرى  اســترجاع  الّســيادة  الوطنية

مقاومــة اللــة فاطمــة نســومر،  والشــيخ 

ومقاومــة  الحــداد،  والشــيح  املقــراين 

بــن  أمــود  الشــيخ  وثــورة  األوراس، 

ــري. ــوب الجزائ ــى الجن ــار، يف أق املخت

بعدهــا انتقــل كفــاح الشــعب الجزائــري 

ــة  ــري املنظم ــعبية غ ــة الش ــن املقاوم م

نتــج  الــذي  الســيايس،  العمــل  إىل 

ــة  ــة الخاص ــة الرسي ــالد املنظم ــه مي عن

ــة  ــة الثوريـ ــروًرا باللجنـ ــنة 1947، م س

ــش  ــة وجي ــل، إىل جبه ــدة والعمـ للوحـ

فّجــرت  التــي  الوطنــي،  التحريــر 

.1954 نوفمــرب  يف  التحريريــة  الثــورة 

ــح  ــة يف الفات ــورة التحريري ــت الث انطلق

مــن نوفمــرب 1954 يف هجــامت واســعة، 

ــن األهــداف اإلســرتاتيجية  ــدد م ضــد ع

املنتــرشة عــرب عــدة نقــاط مــن الوطــن، 

يف توقيــت متزامــن، وتعرضــت عــدة 

مراكــز حساســة يف كل ربــوع الوطــن، 

ــر  ــش التحري ــواج األوىل لجي لهجــوم األف

الوطنــي، ، و كانــت هــذه العمليــات 

عبــارة عــن أعــامل تخريــب للمؤسســات 

االقتصاديــة مبــا فيها مــزارع املســتوطنني، 

ــذا  ــف وك ــدة الهات ــرق و أعم ــع الط قط

ــز الرشطــة  ــات ومراك الهجــوم عــىل ثكن

و االســتيالء عــىل األســلحة والذخــرية .

بــوادر  و يف شــهر أوت 1956 تجلــت 

التدريجــي  زحفهــا  يف  الثــورة  قــوة 

ــرتاب  ــل ال ــا ليشــمل كام ــداد لهيبه وامت

الوطنــي، وبــدأت الفلــول األوىل لجيــش 

التحريــر الوطنــي بــرضب مواقــع العــدو 

وتحطيــم  هــوادة  دون  العســكرية 

منشــآته االقتصاديــة، وتوالــت اإلغــارات 

والكامئــن عــىل العــدو الفرنــيس بشــكل 

ــنتي 1954-1956، وكان  ــني س ــف ب مكث

رد العــدو بطريقــة وحشــية يف محاوالتــه 

ــه  ــبَّ غضب ــورة. فص ــق الث ــة خن البائس

ــت  ــزل، وكان ــكان الع ــىل الس ــده ع وحق

ــد  ــي والحق ــع الوح ــذا القم ــة ه نتيج

مــن  كبــرية  أعــداد  التحــاق  األعمــى 

املجاهديــن بصفــوف الثــورة، مــام عــزز 

ــعبية  ــه الش ــع قاعدت ــش م ــم الجي تالح

ــع األوىل  ــة  الطالئ ــوة وعزمي ــن ق وزاد م

العنــف  عــىل  لــرتد  اندفعــت  التــي 

االســتعامري بشــن هجــوم شــامل ضــد 

ــنطيني  ــامل القس ــدو يف الش ــع الع مواق

ــف  ــود يوس ــل زيغ ــهيد البط ــاده الش ،ق

يف 20 أوت 1955، وأدى هــذا الهجــوم 

ــدات  ــز وح ــار ومترك ــي إىل انتش التاريخ

جيــش التحريــر الوطنــي عــرب كامــل 

بذلــك  ُمشــكاًل  الوطنــي،  الــرتاب 

. الثــورة  مســرية  يف  حاســام  منعرجــا 

ــلح،  ــاح املس ــة الكف ــاع رقع ــام اتس وأم

بشــكل  الثــورة  تنظيــم  لزامــا  بــات 

ميكنهــا مــن مواجهــة القــوة اإلســتدمارية 

بتقســيم  أســتكمل  والــذي  املتزايــدة 

واليــات  ســتة  إىل  الوطنــي  الــرتاب 

تاريخيــة يف مؤمتــر الصومــام يف 20 أوت 

1956، حيــث تــم يف هــذه الفــرتة تنظيــم 

الجانــب الســيايس والعســكري وفتــح 

مجــاالت التكويــن يف صفــوف جيــش 

الســياق  الوطنــي ،ويف هــذا  التحريــر 

ــذي  ــادي ال ــدور الري ــري بال ــب التذك وج

لعبــه الطلبــة الجزائريــون يف تلــك الفــرتة 

ــداء  مــن خــالل اســتجابتهم الواســعة لن

الثــورة يف 19 مــاي 1956، إىل جانــب 

والثقافيــة  املهنيــة  الفئــات  مختلــف 

بتأســيس اتحــادات خاصــة بهــا كاإلتحــاد 

واإلتحــاد  الجزائريــني،  للعــامل  العــام 
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ذكرى  اســرجاع  الّسيادة  الوطنية

العــام للتجــار الجزائريــني وكــذا تأســيس 

ــذي  ــر ال ــري، األم الهــالل األحمــر الجزائ

ــة القمــع  زاد مــن غطرســة وجــربوت آل

االســتعامرية التــي ضاعفــت يف تلــك 

الفــرتة مــن حجــم املناطــق املحرمــة، 

واســعة  متشــيط  عمليــات  وشــنت 

املــوت  ألســالك  بنائهــا  جانــب  إىل 

واملناطــق املزروعــة باأللغــام محاولــة 

ــا ورغــم كل  ــورة وخنقه ــك عــزل الث بذل

هــذه الســلوكيات الوحشــية ضاعــف 

نشــاطاته  الوطنــي  التحريــر  جيــش 

مواقــع  ضــد  العســكرية  عملياتــه  و 

الــرتاب  كامــل  العــدو يف  منشــىات  و 

املــدن،  إىل  حتــى  وامتــدت  الوطنــي 

وطــور الفدائيــون أســاليبهم القتاليــة، 

بلــغ  الجزائــر  معركــة  واحتدمــت 

صداهــا مختلــف أصقــاع العــامل وقابلهــا 

ــة  ــاته الدنيئ ــه مبامرس ــتعمر كعادت املس

يف فنــون تعذيــب الجزائريــني والتنكيــل 

اإلعــدام  عمليــات  جانــب  إىل  بهــم 

ــز. ــال متيي ــم ب ــري منه ــت الكث ــي طال الت

كل  فشــلت  فقــد  الجبــال،  يف  أمــا 

ــا يف  ــال ذريع ــتعمر فش ــات املس مخطط

التحريــر  جيــش  مجاهــدي  مواجهــة 

ــروح  ــل ال ــوا بفض ــن متكن ــي الذي الوطن

الوطنيــة والثوريــة التــي كانــت تحدوهم 

وخربتهــم التــي اكتســبوها يف امليدان من 

ــة. ــد قــوات االحتــالل خســائر ثقيل تكبي

ــات  ــدة محط ــرتة ع ــذه الف ــز ه       مي

 11 مظاهــرات   أهمهــا  كان  بــارزة 

رســالة  كانــت  التــي   ،1960 ديســمرب 

للحكومــة الفرنســية عــىل أنــه ال توجــد 

تتمتــع  بالجزائــر  سياســية  قــوة  أي 

ــر  ــة التحري ــدا جبه ــعب ماع ــة الش بثق

 17 مظاهــرات  وجــاءت  الوطنــي، 

ــس  ــرنسا بباري ــب فـ ــر 1961 بقل أكتوب

ــت  ــن تح ــوات األمـ ــا قـ ــي واجهته والت

بابــون »  السفـــاح »موريــس  قيـــادة 

بــكل وحشــية، ومــن هــذا املنطلــق، 

عملــت الحكومــة املـــؤقتة عــىل تدويــل 

ــم املتحــدة . ــة يف األمـ ــة الجزائري القضي

دوغــول  الجــرال  مجــيء  بعــد  و     

إلـــى الحكــم بــارش االتصــال مــع جبهــة 

التحريــر قائــال أنــه مســتعد ليبحــث 

أســـاس  عــىل  القتــال  إيقــاف  معهــا 
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فرحة الجزائريين بوقف إطالق النار 19 مارس 1960

فــكان  املفاوضــات،  ثــم  االنتخابــات 

ــر  ــني 20 أوت و20 أكتوبـ ــا ب ــاء م اللق

»سياســة  مجــرد  ذلــك  وكان   1958

إدمــاج يف ثــوب جديــد« بعدمــا كان 

ــت يف  ــح الوق ــك رب ــن وراء ذل ــد م يري

ــن  ــار ضم ــالق الن ــاف إط ــة وإيق هدن

الشــجعان«،  »ســلم  عـــن  إعالنــه 

ــس  ــر الرئي ــر 1959 أضط يف 20 نوفمبـ

الفرنــيس ديغــول أن يعـــرض عالنيــة 

عىل قـــادة الثـــورة التفـــاوض من أجـل 

إنهـاء املعـارك و«محـاولة تبييض صورة 

ــردت  ــيا«، ف ــيا ودبلوماس ــا سياس فرنس

عليــه الحكومــة املؤقتــة بتعيــني الوزراء 

الخمــس بــن بلــه ورفاقــه املعتقلــني 

بفرنسا إلجـــراء هـــذه املفاوضات، لكنه 

رفــض وقــال أنــه ال يتفــاوض مــع رجــال 

يوجــدون خــارج املعركــة، وأن الحكومة 

املؤقتــة ال متثــل كل الجزائريــني، لكنـــه 

يف األخــري ملــس الحقيقــة بنفســه عنــد 

 1960 ديســمرب  يف  للجزائــر  زيارتــه 

ليــرشح سياســته الجـــديدة فاســتقبلته 

جمـــوع الجـــزائريني وهي تحمل العلم 

ــر  ــة التحري ــارات جبه ــري وشعـ الجزائ

الوطنــي. فعــاد إىل فرنســا وهــو مقتنــع 

ــدة. ــته الجدي ــق سياس ــتحالة تطبي باس

    يف 20 أكتوبـــر 1961 تراجع الجنـــرال 

مؤمتــر  يف  و  موقفــه،  عــن  دوغـــول 

ــرورة التفــاوض  صحفــي أكــد عــىل ضـ

مــع الجبهــة عــىل أســاس اســتقالل 

الجزائــر،كل الجزائــر مبــا فيهــا الصحــراء 

،واجتمــع املجلــس الوطنـــي للثـــورة 

الجزائريــة )CNRA( يف طـــرابلس مــن 

09 إلـى 24 أوت 1961، تم فيـه تغييـر 

الحكومـــة الجديـــدة برئـــاسة »بــن 

يوســف بــن خـــدة »عــوض »فرحـــات 

ــني  ــة ب ــاس«، ومتــت اتصــاالت رسي عبـ

الحكومة املؤقتة والحكـــومة الفـرنسية، 

ــان  ــاء يف إيفي ــا عــىل اللقـ ــث اتفقت حي

للمـــرة الثانيـــة ومتــت عــىل مرحلتــني:

 ،1961 فربايــر   19 إىل   11 مــن   -

 )CNRA( وبعدهــا أســتدعي املجلــس

مــن  بطرابلــس  اســتثنائية  دورة  يف 

22 إىل 27 مــن نفــس الشــهر حيــث 

حـــرر مــرشوع االتفاقيــة ومناقشــته 

واملصادقــة عليــه.                        .

- مــن 07 مـــارس إىل 18 مـــارس 1962، 

ــان  ــاق عــىل مفاوضــات إيفي ــم االتفـ ت

وتوقيعهــا بــني الطرفــني،  وتــم االتفــاق 
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الوفد المفاوض في اتفاقيات إيفيان

مــارس   19 يف  القتــال  توقيــف  عــىل 

بإعــالن  املفاوضــات  وتوجــت   ،1962

توقيــع » اتفاقيــات إيفيــان« وإقــرار 

وقــف إطــالق النــار والدخــول يف مرحلة  

انتقاليــة وإجــراء اســتفتاء تقريــر املصري، 

ويكفــي فخــرا عــىل نجاعــة دبلوماســية 

أبطــال نوفمــرب أنــه عشــية ذلــك اليــوم 

الحكومــة  حــازت  تاريخنــا  يف  األغــر 

. دولــة   36 اعــرتاف  عــىل  املؤقتــة 

التنفيذيــة  الهيئــة  حــددت  وقــد 

ــن  ــح م ــتفتاء الفات ــد االس ــة موع املؤقت

اســتامرة  وتضمنــت   ،1962 جويليــة 

االســتفتاء اإلجابــة بنعــم أو ال عــىل : 

ــة  ــر دول ــح الجزائ ــد أن تصب ــل تري )ه

ــه  ــا تضمنت ــىل م ــاًء ع ــتقلة ؟(، وبن مس

مــن  الثالــث  البــاب  مــن  املــادة 17 

الثانيــة،  ايفيــان  اتفاقيــات  نصــوص 

واملتضمــن إجــراء اســتفتاء خــالل فــرتة 

تــرتاوح مــن ثالثــة إىل ســتة أشــهر مــن 

يحــدد  أن  عــىل  النــص  نــرش  تاريــخ 

الهيئــة  التاريــخ وفقــا القــرتاح  هــذا 

ــة بعــد شــهرين مــن تنصيبهــا. التنفيذي

 ويف إطــار صياغــة جملــة الضامنــات 

والــرشوط املفصلــة بتنظيــم األحــكام 

االنتقاليــة  املرحلــة  خــالل  العامــة 

 1962 مــارس   19 يــوم  مــن  اعتبــارا 

مــا  إىل  واســتنادا   ، النــرص(  )عيــد 

مــن  الثالــث  الجــزء  نــص  تضمنــه 

االســتفتاء  تنظيــم  ضامنــات  مــواد 

الرابــع  والجــزء  املصــري  تقريــر  عــىل 

عــىل  ينــص  الــذي  االتفاقيــات  مــن 

تشــكيل قــوة محليــة لألمــن ،غايتهــا 

اإلرشاف علـــــى اســتفتاء تقريــر املصــري

 21  20  ،19 املــواد  جــاءت  وقــد   

لتحديــد مواصفاتهــا والصالحيــات التــي 

تضطلــع بهــا، وبقــي جيــش وجبهــة 

إلجــراء  يســتعدان  الوطنــي  التحريــر 

االســتفتاء يف جــو مــن الحيطــة والحــذر 

إىل أن حــل الفاتــح مــن جويليــة 1962، 

بنســبة  املواطنــون  اســتجاب  حيــث 

ــي. ــدث التاريخ ــذا الح ــدا له ــرية ج كب

و يف الثــاين مــن شــهر جويليــة 1962 

رُشع يف عمليــة فــرز األصــوات، وكانــت 

االســتقالل  لفائــدة  النتائــج  حصيلــة 

ــة  ــة املكلف ــه اللجن ــام أكدت ــة مثل بأغلبي

مبراقبــة ســري االســتفتاء صبــاح يــوم الـ 3 

جويليــة 1962، فمــن مجموع املســجلني 

املقدريــن بـــ : 6.549.736 موزعــني عىل 

15 مقاطعــة عــرّب 5.992.115 بأصواتهم.

منهــم 5.975.581 أدىل بنعم، و 16.534 
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 21  20  ،19 املــواد  جــاءت  وقــد   

لتحديــد مواصفاتهــا والصالحيــات التــي 

تضطلــع بهــا، وبقــي جيــش وجبهــة 

إلجــراء  يســتعدان  الوطنــي  التحريــر 

االســتفتاء يف جــو مــن الحيطــة والحــذر 

إىل أن حــل الفاتــح مــن جويليــة 1962، 

بنســبة  املواطنــون  اســتجاب  حيــث 

ــي. ــدث التاريخ ــذا الح ــدا له ــرية ج كب

و يف الثــاين مــن شــهر جويليــة 1962 

رُشع يف عمليــة فــرز األصــوات، وكانــت 

االســتقالل  لفائــدة  النتائــج  حصيلــة 

ــة  ــة املكلف ــه اللجن ــام أكدت ــة مثل بأغلبي

مبراقبــة ســري االســتفتاء صبــاح يــوم الـ 3 

جويليــة 1962، فمــن مجموع املســجلني 

املقدريــن بـــ : 6.549.736 موزعــني عىل 

15 مقاطعــة عــرّب 5.992.115 بأصواتهم.

منهــم 5.975.581 أدىل بنعم، و 16.534 

ال.  : بـــ 

املــادة  ومبقتــى 

الســابع  البــاب  مــن   24

ــا  ــر املصــري وطبق ــج تقري ــة بنتائ املتعلق

ــر املصــري: ــة تقري ــن الئح ــامدة 27 م لل

الجزائــر  باســتقالل  فرنســا  تعــرتف   

فورا،كــام  الســلطات  نقــل  يتــم  و 

املؤقتــة  التنفيذيــة  الهيئــة  تنظــم 

انتخابــات  أســابيع  ثالثــة  خــالل  يف 

الوطنيــة  الجمعيــة  لتشــكيل 

الســلطات. تتســلم  التــي  الجزائريــة 

نتائــج  أعلنــت  ذلــك  عــىل  وبنــاء 

جويليــة   3 الســبت  يــوم  االســتفتاء 

ــارل  ــيس ش ــس الفرن ــث الرئي 1962 وبع

ديغــول إىل عبــد الرحمــن فــارس رئيــس 

ــة  ــة للجمهوري ــة املؤقت ــة التنفيذي الهيئ

االعــرتاف  تحمــل  رســالة  الجزائريــة 

باســتقالل 

ــرب  ــر، واعت الجزائ

 1962 5جويليــة  االثنــني  يــوم 

الســيادة  الســرتجاع  رســمياً  تاريخــاً 

ــوم  ــلبت يف ذات الي ــي س ــة الت الوطني

الشــعب  1830.ليخــرج  ســنة  مــن 

الجزائــري يف كل أرجــاء الوطــن معــربا 

عــن فرحــة عارمــة عــن تحقيــق حلمــه 

ــرار و املجاهديــن  ــم الشــهداء األب وحل

األخيار،بانتزاعــه للحريــة التــي ال تقــدر 

بثمــن ،ودفــع مــن اجلهــا النفــس و 

النفيــس ،فرحــم اللــه شــهدائنا األبرار،و 

. ســيادتها  و  البــالد  عــز  اللــه  أدام 
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1-العمل السيايس يف املحافل الدولية 
وتطور الحركة الوطنية:

ــة  ــب املؤرخــني عــىل حــد الســواء عــىل أن بداي   يجمــع أغل

ــري  ــود إىل األم ــارج يع ــة يف الخ ــة الجزائري ــف بالقضي التعري

خالــد، إذ يعترب أول مــن رشع يف التعريف بالقضيةالجزائريةيف 

الخــارج وذلــك بهــدف فــك الحصــار املــرضوب عــىل الشــعب 

ــام  ــة، إذ ق ــة الجزائري ــدويل للقضي ــري وإعطــاء البعدال الجزائ

األمريخالــد يف هــذا اإلطــار بخطوةجريئــة ســنة 1917 عندمــا 

شــارك مــع التونســيني يف مؤمتــر رابطــة حقــوق اإلنســان 

ــان  ــل يف الربمل ــني متثي ــون للجزائري ــأن يك ــب ب ــس وطال بباري

ــة  ــن الهوي ــيل ع ــدون التخ ــيوخ ب ــس الش ــيس ويف مجل الفرن

األوىل عمــل  اإلســالمية.  وبعدنهايةالحربالعامليــة  العربيــة 

ــة  ــام عصب ــة أم ــة الجزائري ــرح القضي ــىل ط ــد ع ــري خال األم

ــه املشــاركني  ــب في ــامع طال ــم اجت ــام بتنظي ــك ق ــم، لذل األم

األمريــي  الرئيــس  إىل  موجهــة  مذكــرة  عــىل  باإلمضــاء 

»ويلســون« مبناســبة انعقــاد مؤمتــر الســلم،  يف مــاي  1919 

ــات  ــم املحط ــن أه ــل م ــادة يف الداخ ــي والقي ــر الوطن ــة التحري ــي لجبه ــد الخارج ــني الوف ــة ب ــرب العالق تعت

التاريخيــة يف ثــورة نوفمــرب املضفــرة كــون أن كال الطرفــني ســاهم بطريقــة فعالــة يف التحضــري لتفجــري العمــل 

املســلح يف الجزائــر ســاهم الوفــد الخارجــي يف إبــراز ثورتنــا يف املحافــل الدوليــة و نبــل أهدافهــا لتحريــر وطن  

عــان مــن إحتــالل إســتطاين ســخر ثــروات الجزائــر و اســتعبد الجزائريــني لبنــاء مجــد امرباطوريــة اســتعامرية 

ترفــع شــعارات إنســانية ) الحرية-املســاواة-اإليخاء( فــكان دور الوفــد الخارجــي التعريــف بالقضيــة الوطنيــة 

ــة  ــي للقضي ــد الخارج ــا الوف ــرص فيه ــية انت ــة ديبلوماس ــت معرك ــا فكان ــم فرنس ــض مزاع ــارج و دح يف الخ

الوطنيــة يف بحثنــا تطرقنــا للعالقــة بــني الوفــد الخارجــي للثــورة و القيــادة يف الداخــل كانــت طبيعــة هــذه 

العالقــة متكاملــة ألن نجاحــات الوفــد الخارجــي يف املحافــل الدوليــة كانــت مرتبطــة باإلنتصــارات العســكرية 

ــادة يف الداخــل  يف  ــة القي ــي يف ظــل عبقري ــر الوطن ــش التحري ــا وحــدات جي ــت تحققه ــي كان ــة الت امليداني

املقابــل ســاهم الوفــد الخارجــي يف التســليح و الدعــم اللوجســتي لجيــش التحريــر الوطنــي يف بدايــات النضال 

ــا إىل فرنســا  ــا متوجه ــدا جزائري ــرأس وف ــذي ت ــد ال ــري خال ــن األم ــداءا م ــة إبت ــة الوطني ــايس للحرك الديبلوم

للمشــاركة يف أهــم مؤمتــر دويل انعقــد يف خضــم نهايــة أول حــرب عامليــة عرفتهــا البرشية بــني 1914 و 1918 .

دور الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني:دور الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني:
»إرهاصات العمل السياسي في الخارج وظهور الوفد الخارجي«

األمير خالد

بقلم: الرائد سعدون علي
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ــة  ــس رفق ــد إىل باري ــري خال ــه األم توج

أربعــة مــن زمالئــه لحضــور مؤمترالصلــح 

»الســلم« املنعقــد بفرســا عــىل غــرار 

وفــود  الــدول املســتعمرة مــن قبــل 

القضيــة  طــرح  أجــل  مــن  بريطانيــا 

املؤمتريــن.  أمــام  الوطنيةالجزائريــة 

ويف هــذا املؤمتــر قــدم األمــري خالــد 

عريضــة هاجــم فيهــا االســتعامرالفرنيس 

ولفــت فيهــا نظــر الساســة يف العــامل 

يعيشــه  الــذي  املأســاوي  الوضــع  إىل 

الجزائري،وذكربالتضحيــات  الشــعب 

ــري  ــعب الجزائ ــا الش ــي قدمه الكبريةالت

لــي  العامليــةاألوىل  الحــرب  خــالل 

تنترصالعدالــة والحريــة وشــارك فيهــا إىل 

جانــب الحلفــاء،  كامتضمنــت العريضــة 

ــا  ــن أهمه ــب كان م ــن املطال ــة م جمل

»ويلســون«  ترصيــح  املطالبةبتطبيــق 

األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  رئيــس 

املصــري  تقريــر  حــق  فكــرة  صاحــب 

األمــم. عصبــة  لتأســيس  والداعــي 

تســليم  يف  خالــد  األمــري  نجــح     

كانــت  التــي  العريضــة  مــن  نســخة 

رصيحةلالحتــالل  إدانــة  عبارةعــن 

إىل  الــدويل  املجتمــع  أمــام  الفرنــيس 

ــي »ويلســون« بواســطة  ــس األمري الرئي

»جــورج  واملســمى  مرافقيــه  أحــد 

جملــة  العريضــة   ،تضمنــت  نوبــل« 

مــن مطالــب الوفــد الجزائــري وعــىل 

رأســها املطالبــة بحــق تقريــر املصــري 

الجزائريــني وتحــت إرشاف عصبــة األمم.

التــي  األمريخالــد  عريضــة  جــاءت    

 « األمريــي  الرئيــس  إىل  قدمهــا 

التــايل:  الشــكل  عــىل  ويلســون« 

 السيدالرئيس:

 يرشفنــا أن نقــدم إىل إنصافكــم الســامي 

واىل روح العــدل فيكــم عرضــا موجــزا 

عــن الوضــع الحــايل للجزائــر الناتــج 

عــن احتــالل فرنســا لهــا منــذ 1830.

متســاوية،  غــري  معركــة  فأثنــاء   

مرشفــة  كانــت  ذلــك  رغــم  ولكنهــا 

طيلــة  الجزائريــون  ناضــل  آلبائنــا، 

وقــوة  مبثابــرة  عامــا  عــرش  ســبعة 

املعتــدي  رد  بهــدف  لهــام  مثيــل  ال 

والعيــش يف اســتقالل، ولكــن حظــوظ 

ــم.  ــف يف صالحه ــن، لألس ــالح مل تك الس

 ومنــذ الـــ 98 ســنة التــي عشــناها تحــت 

ــام  ــرا بين ــا فق ــية ازددن ــلطة الفرنس الس

ازداد املنتــرصون غنــى عــىل حســابنا.

ــو 1830  ــع يف 05 يولي ــاق املوق  إن االتف

ــر  ــون و داي الجزائ ــرال دوبرم ــني الج ب

قــد ضمــن لنــا احــرتام قوانيننــا، وإن 

قانــون 1581 قــد اعــرتف بحــق امللكيــة 

والتمتــع بهــا كــام كانــت إبــان االحتــالل. 

  وقــد أعلــن نابليــون الثالــث عنــد نزوله 

بالجزائــر يف 05 مايــو 1818 بيانــا موجهــا 

إىل الســكان املســلمني »إن فرنســا عندمــا 

ــة  ــىل األرض اإلفريقي ــا ع ــت قدمه وضع

ــأت لتدمــري جنســية  ــذ 35 ســنة، مل ت من

جــاءت  بالعكــس  ولكنهــا  الشــعب، 

لتحريــر هــذا الشــعب مــن قهــر طويــل 

املــدى، إنهــا أبدلــت الســلطة الرتكيــة 

ــرا..«   . ــدال وتنوي ــا وع ــر لين ــم أك بحك

 إننــا كنــا نتوقــع أن نعيــش يف ســلم 

مــع  وباالشــرتاك  جنــب  إىل  جنبــا 

عــىل  معتمديــن  الجــدد،  املحتلــني 

هــذه الترصيحــات الرســمية املهيبــة.

 ولكــن  تبــني لنــا فيــام بعــد- ويا لألســف 

– أن تلــك الوعــود املعســولة مل تكــن 

ســوى كالم أجوف، والواقع أن الفرنســيني 

ــل  ــام فع ــا، ك ــني تدريجي ــوا املهزوم أجل

الرومــان قبلهــم، وامتلكــوا هــم األرايض 

إىل  وهــم  املناطــق،  وأغنــى  الخصبــة 

يومنــا هــذا مســتمرون يف إنشــاء مراكــز 

جديــدة باغتصــاب األرايض الجيــدة التــي 

بقيــت عنــد األهــايل، تحــت غطــاء« 

العــام«. الصالــح  لفائــدة  املصــادرة 

عــىل  الفرنســيون  اســتوىل  كــام   

األحبــاس التــي تقــدر مبــآت املاليــني 

ــكات والتــي كانــت تســتعمل  مــن الفرن

ــة وتســاعد  ــة املؤسســات الديني يف صيان

األوربيــني.  عــىل  ووزعوهــا  الفقــراء، 

ــرا  ــورة نظ ــى الخط ــر يف أق ــذا األم وه

الــذي  والبــني  الدينــي  الغــرض  إىل 

نــص عليــه املحبــوس لهــذه األمــالك. 

وإىل اآلن ورغــم قانــون فصــل الديــن 

القليلــة  البقيــة  فــان  الدولــة  عــن 

مــن  املســرية  األحبــاس  هــذه  مــن 

تحــت  الفرنســية  اإلدارة  طــرف 

ســتار هيئــة دينيــة اختــري أعضاؤهــا 

ــية  ــرف اإلدارة الفرنس ــن ط ــون م الطيع

إىل  اإلضافــة  إىل  حاجــة  وال  نفســها، 

ســلطة.   األعضــاء  ألولئــك  ليــس  أنــه 

  واإلدارة الفرنســية تغتنــم كل فرصــة، 

ــم  ــاء هــذه الحــرب لتنظي وخصوصــا أثن

مســاجدنا  يف  سياســية  مظاهــرات 

ــا  ــا املقدســة األخــرى، خالف ــن أماكنن وم

جامهــري  بحضــور  ديننــا  لتعاليــم 

ويف  موظفــني.  مــن  مكونــة خصوصــا 

ــك املظاهــرات تلقــي خطــب أعــدت  تل

مســبقا للمناســبة مــن رجــال الديــن، 

ويتــامدى هــذا التعــدي عــىل الحرمــات 

املوســيقى  إرشاك  لدرجــة  الدينيــة 

»إرهاصات العمل السياسي في الخارج وظهور الوفد الخارجي«
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املظاهــرات  هــذه  يف  العســكرية 

املهينــة للــروح الدينيــة عنــد املســلمني.

عليــه  أصبحــت  مــا  هــو  ذلــك   

يف  دوبرمــون  القائــد  ترصيحــات 

  .1851 وقانــون   1830 جويليــة   05

 وقــد أثقــل كاهــل اإلنســان األهــيل 

الرضائــب:  بأحــامل  ســنة   98 مــدة 

عربيــة  ورضائــب  فرنســية  رضائــب 

االحتــالل  قبــل  موجــودة  كانــت 

الجــدد.  املحتلــون  عليهــا  وأبقــى 

الدخــل والخــرج  قابلنــا ميــزان   وإذا 

قــد  نــرى بســهولة أن األهــايل  فإننــا 

طاقتهــم،  فــوق  برضائــب  أرهقــوا 

كــام أن توزيــع امليزانيــة ال يأخــذ يف 

وكثــري  الخاصــة،  متطلباتهــم  االعتبــار 

ــالت  ــرق مواص ــدون ط ــراش ب ــن األع م

مــدارس. بــدوم  أطفالنــا  وأغلبيــة 

 وبفضــل تضحياتنــا، اســتطاع الفرنســيون 

أن يوجــدوا جزائــر فرنســية مزدهــرة 

عــىل  متتــد  الكــروم  زراعــة  حيــث 

ــالد  ــرب الب ــدت ع ــد م ــرص، وق ــدى الب م

الســكك الحديديــة والطــرق بــني القــرى 

ــة  ــن العاصم ــد ع ــري بعي ــة، وغ األوروبي

عــىل  تعيــش  بأكملهــا  أعراشــا  نجــد 

ــرة  ــرية ووع ــكان، وفق ــة بالس أرايض أهل

ــراش طــرق  ــذه األع ــس له املســالك، ولي

مواصــالت، وهنــاك تجمعــات ســكنية 

ومــا  يشء،  كل  مــن  محرومــة  هامــة 

بالقــرب  هــؤالء  عنــد  الســقي  يــزال 

غــري  واآلبــار  األخــواص  وبطريــق 

عهــد  يف  الحــال  كان  مثلــام  املصونــة 

إبراهيــم عليــه الســالم، وخالصــة القــول 

األضعــف  هــي  األغلبيــة  حصــة  أن 

وان حمــل األشــد فقــرا هــو األثقــل. 

  وتحــت نظــام يســمى جمهوريــا يخضع 

خاصــة  قوانــني  إىل  الســكان  أغلبيــة 

ينــدى هــا جبــني الربابــرة أنفســهم، وان 

ــا  ــني أن بعضه ــزات هــذه القوان ــن مي م

قــد نــص عــىل املحاكــم االســتثنائية« 

واملجالــس  الزجريــة  املحاكــم  مثــل 

مــارس   29 يف  الصــادرة  الجنائيــة« 

فنحــن   1920 ديســمرب  و30   ،1920

نــرى الرجــوع القهقــري نحــو الحريــات 

األصــل«. يف  موجــود  التَســيطر   «  «

ــذه  ــق به ــة نرف ــم باملبالغ ــي ال نته  ول

العريضــة كتيبــني كتبهــام فرنســيان مــن 

 F. الجزائــر وهــام الســيد فرانســوا مارنــار

Marneur املحامــي مبجلــس االســتئناف 

مبدينــة الجزائــر، والســيد شــارل ميشــيل 

Ch. Michel املستشــار العــام وشــيخ 

بلديــة تبســة، فهــام مؤلفــان مبنيــان 

عــىل فظاعــة وظلــم هــذه القوانــني.

يــدل  آخــر  مثــال  وهنالــك    

وهــو: بالعهــد  الوفــاء  عــىل 

 1921 قبــل  األهــايل  الجنــود  كان     

عــن  الفرنــيس  بالجيــش  يلتحقــون 

ــع  ــض املناف ــل بع ــوع مقاب ــق التط طري

ــد  ــع ق ــذه املناف ــن ه ــني. ولك للمتطوع

 1921 وبدخــول  بالتــدرج،  ألغيــت 

ــر  ــاري يف أول األم ــد اإلجب ــح التجني أصب

مجمــوع  مــن   %10  « وهــو  جزئيــا 

الجيــش«، ثــم أصبــح شــامال، وهــذا رغــم 

االحتجاجــات الصارخــة مــن األهــايل.  

 إن رضيبــة الــدم قــد طبقــت علينــا 

خرقــا للمبــادئ األوليــة للعدالــة، ورغــم 

فقرنــا وذلنــا واِهانتنــا بحكــم قانــون 

الحــق لألقــوى، فإننــا مل نكــن نتصــور 

كهــذا – وهــو خــاص  عبئــا  أن  أبــدا 

باملواطنــني الفرنســيني املتمتعــني بجميــع 

الحقــوق –  يقــع ذات يــوم عــىل كاهلنــا.  

 إن مئــات اآلالف قــد ســقطوا منــا يف 

محاربــني  القتــال،  مياديــن  مختلــف 

ال  شــعوب  ضــد  أنوفهــم،  رغــم 

أموالهــا. يف  وال  فيهــا  لهــم  مطمــح 

ــذه  ــويب ه ــى ومعط ــل واليتام  إن األرام

الحــرب يتلقــون أجــورا أو معونــات أقــل 

ــري  ــدد، وكث ــيني الج ــى للفرنس ــام يعط م

مــن الجرحــى الذيــن أصبحــوا عاجزيــن 

عــىل العمل انضمــوا إىل صفوف البؤســاء 

الذيــن تضــج بهــم املــدن واألريــاف. 

ــف  ــظ املنص ــىل املالح ــهل ع ــن الس  وم

ــذي يعيشــه  ــع ال ــؤس الفظي ــرى الب أن ي

ــها  ــر نفس ــة الجزائ ــي مدين ــايل، فف األه

يجــر مئــات األطفــال مــن الجنســني 

بؤســهم يف الشــوارع وهــم يف أســامل 

ــة.  ــن العام ــَولُون م ــة وكســحاء يَتََس بالي

املؤســفة  األوضــاع  هــذه  وأمــام 

الجزائــر  يف  العامــة  الواليــة  بقيــت 

الالمبــاالة.   مــن  مطلقــة  حالــة  يف 

يف  التدخــل  بعــدم  التمويــه  وأمــام   

العــام هــو  املوقــف  فــان  الحريــات، 

أن  كــام  الغــارب،  عــىل  الحبــل  تــرك 

أصبحــت  قــد  الكحوليــة  املرشوبــات 

األهــايل. عــىل  املقاهــي  يف  تغــدق 

 وقــد تحملنــا يف هذه املــآيس، كمهزومني 

مستســلمني، منتظريــن وآملــني أن ترشق 

علينــا أيــام أســعد مــام نحــن فيــه.

ــل  ــايل والقائ ــمي الت ــح الرس  إن الترصي

بأنــه« ال يجــرب شــعب مــن الشــعوب 

عــىل العيــش تحــت ســيادة ال يــرىض 

يف  أنتــه  بــه  والــذي رصحتــم  بهــا«  

املوجهــة  كلمتكــم  يف   ،1917 مايــو 
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بــأن  نأمــل  يجعلنــا  روســيا،  إىل 

هــذه األيــام قــد أقبلــت يف النهايــة.

ــرة  ــة الجائ ــايل تحــت وصاي ــن األه  ولك

لــإدارة الجزائريــة قــد أصبحــوا عــىل 

أصبحــوا  بحيــث  اإلذالل  مــن  حالــة 

عاجزيــن عــن املطالبــة، إن الخــوف مــن 

القهــر الــذي ال يرحــم  يَُكــُم كل األفــواه.

باســم  جئنــا  فإننــا  هــذا  ورغــم    

النبيلــة  مواطنينــا نســتنجد باملشــاعر 

إننــا  الحــرة،  أمريــكا  رئيــس  لســيادة 

مختاريــن  نــواب  بإرســال  نطالــب 

مصــري  لتقريــر  طرفنــا  مــن  بحريــة 

ــم.      ــة األم ــت إرشاف عصب ــتقبلنا تح مس

نقاطكــم  إن  الرئيــس:  ســيادة  يــا   

العاملــي  للســام  عــرة  األربــع 

ــوات  ــاء والق ــن طــرف الحلف ــة م املقبول

كقاعــدة  تؤخــذ  أن  يجــب  املركزيــة 

املســتضعفة  الشــعوب  لتحريــر 

املقهــورة دون متييــز عرقــي أو دينــي.

ــه  ــامل بأكمل ــر الع ــون يف نظ ــم متثل  إنك

اإلنســان الريــف الحامــل للــواء الحــق 

والعدالــة، فأنتــم مل تدخلــوا هــذه الحرب 

الضخمــة إال لتعمــم تلــك املبــادئ عــى 

جميــع الشــعوب، ولنــا إميــان عميــق يف 

ــة  ــذه العريض ــة، إن ه ــم املقدس كلمتك

ــات  ــم واِلَْف ــر عقيدتك ــت لتنوي ــد كتب ق

الشــاذ. وضعنــا  إىل  الكريــم  نظركــم 

 وتقبلــوا، ســيادة الرئيس، فائــق احرتامنا.

وبهــذا يكــون األمــري خالــد أول جزائــري 

طالــب رســميا يف محفــل دويل بحــق 

الشــعب الجزائــري يف تقريــر مصــريه، 

كــام مل تقتــرص املحاوالت التــي كان يقوم 

بهــا األمــري خالــد لتعريــف املجتمــع 

الــدويل بالقضيــة الجزائريــة عــىل هيئــة 

ــام بعــدة اتصــاالت  ــل ق ــط، ب ــم فق األم

وبالنــواب  فرنســية  شــخصيات  مــع 

والــوزراء الفرنســيني يكاتبهــم ويطلعهــم 

ــي  ــة الت ــني املزري ــاع الجزائري ــىل أوض ع

بوضعيــة  وابلغهــم  يعيشــونها،  كانــوا 

يف  ورغبتهــم  بالدهــم  يف  الجزائريــني 

الحريــة، فحــاول بذلــك بعــث الــروح 

مــا  وهــذا  الجزائريــني  يف  الوطنيــة 

أدى إىل مضايقــة الســلطات الفرنســية 

خالــد، حيــث جلــب  األمــري  لنشــاط 

ــارعت  ــية فس ــخط اإلدارة الفرنس ــه س ل

ــه  ــه إىل فرنســا ســنة 1923 ووضعت بنفي

ــن  ــم م ــة، وبالرغ ــة الخاص ــت الرقاب تح

الضغوطــات التــي تعــرض لهــا األمــري 

خالــد لــي يتخــىل عــن نضالــه الســيايس 

يجــدد  أن  مــرات  عــدة  فقــد حــاول 

ــكاره  ــع عــن أف نشــاطه الســيايس ويداف

التحرريــة خاصــة يف فرنســا وســوريا.

ــري  ــا األم ــام به ــي ق ــداوالت الت    إن امل

ــة  ــدويل للقضي ــد ال ــاء البع ــد إلعط خال

وعطــف  تأييــد  وكســب  الجزائريــة 

تــأيت مثارهــا ألن  الــدويل، مل  املجتمــع 

الــرأي الســائد يف الــدول الغربيــة آنــذاك 

جــزء  الجزائــر  أن  هــو  الجزائــر  عــن 

ال يتجــزأ مــن فرنســا، وظلــت جميــع 

دول العــامل تســتجيب لهــذه املزاعــم، 

يف  األمــري  فشــل  مــن  بالرغــم  لكــن 

ــا رســمه لنفســه مــن أهــداف  ــذ م تنفي

فعالــة  قــوة  كانــت  محاوالتــه  فــان 

ــن  ــة م ــوى الوطني ــرت عــىل الق ــد أث وق

بعــده، فقــد أثــرت هــذه التجربــة يف 

النضــال الوطنــي وتركــت أثــرا كبــريا. 

2-نشــاط الحركــة الوطنيــة 
إلســامع صــوت الجزائريــني 
يف ظــل التغــريات الدولية :

ــف  ــني لتعري  بقيــت محــاوالت الجزائري

مســتمرة  العادلــة  بقضيتهــم  العــامل 

فبظهــور نجــم شــامل إفريقيــا ســنة 

1926 تجــددت هــذه املحــاوالت، حيــث 

لعــب مصــايل الحــاج دورا بــارزا يف طــرح 

القضيــة الجزائريــة مــن خــالل مشــاركته 

يف مؤمتــر مناهضــة لالمربياليــة الــذي 

فــرتة  يف  ببلجيــكا  بروكســل  يف  عقــد 

مابــني 10-14 فيفــري 1927، وقــد تنــاول 

يف كلمــة ألقاهــا أمــام املؤمتريــن القضيــة 

الجزائريــة وطــرح مجموعة مــن املطالب 

ــري  ــر املص ــق تقري ــا : ح ــن أهمه كان م

واالســتقالل التــام للجزائــر إنشــاء جيــش 

العســكرية  القــوات  وإجــالء  وطنــي 

الجزائريــة،  األرايض  مــن  الفرنســية 

إنشــاء برملــان جزائــري، وبهــذه املطالــب 

 المناضل مصالي الحاج
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يكــون مصــايل الحــاج أول زعيــم وطنــي 

جزائــري يقــدم عــىل املطالبــة باســتقالل 

الجزائــر التــام علنــا يف املحافــل الدوليــة.   

مــن  الحــاج  مصــايل  هــدف  كان     

فــك  هــو  املؤمتــر  هــذا  يف  املشــاركة 

ــي  ــري الت ــعب الجزائ ــن الش ــة ع العزل

الفرنســية داخــل  الســلطات  حاولــت 

الخنــاق  تشــديد  وخارجهــا  الجزائــر 

عليــه، كــام ســمحت لــه هــذه املشــاركة 

الجزائريــة  بالقضيــة  بالتعريــف 

وشــامل إفريقيــا باإلضافــة إىل إقامــة 

مصــاىل  بــني  وتوطيدهــا  العالقــات 

ــامت  ــامء املنظ ــع زع ــه م ــاج ورفاق الح

واالســتعامر  لالمربياليــة  املضــادة 

وأســيا.  إفريقيــا  قــاريت   مــن  كل  يف 

  ويف نفــس الســياق ويف إطــار مواصلــة 

ــاج  ــايل الح ــدأه مص ــذي كان ب ــج ال النه

للتعريــف بالقضيــة الجزائريــة والدعايــة 

لهــا بالخــارج ، حــرر ســنة 1930 مذكــرة 

بعــث بهــا إىل عصبــة األمــم التــي كانــت 

نــدد  بســويرسا  جنيــف  يف  تجتمــع 

ــي يعيشــها  ــة الت ــة املزري ــا بالوضعي فيه

ــا  ــا أيض ــج فيه ــري واحت ــعب الجزائ الش

ــة  ــم كمنظم ــة األم ــكوت عصب ــىل س ع

تطبيقهــا  وعــدم  ذلــك  أمــام  عامليــة 

لواحــد مــن أهــم مبادئهــا األساســية 

والــذي تأسســت مــن أجلــه أال وهــو 

ــا«. ــر مصريه ــعوب يف تقري ــق الش » ح

 تزامنــت هــذه املذكــرة مــع االحتفــاالت 

ــتعامرية  ــلطات االس ــا الس ــي نظمته الت

املئويــة  الذكــرى  لتخليــد  الفرنســية 

ــا مصــايل  ــد أراده ــر، وق ــالل الجزائ الحت

محاكمــة  مبثابــة  تكــون  أن  الحــاج 

لالســتعامر كــام أرادهــا أن تكــون حقيقة 

تحــدث اضطرابــا يف  هــذه االحتفــاالت. 

  وبالرغــم مــن كل هــذه الجهــود التــي 

العزلــة  لفــك  الحــاج   بذلهــا مصــايل 

ــال  ــي الح ــري،  بق ــعب الجزائ ــن الش ع

عــىل حالــه بالجزائــر وذلــك بســبب 

لــكل  الفرنســية  الســلطات  قمــع 

الجزائريــة،  املطالــب  يعالــج  نشــاط 

ــتعامرية  ــلطات االس ــادرت الس ــث ب حي

ــر إىل حــل الحــزب وعــىل  داخــل الجزائ

التعســفي اضطــر  اثــر هــذا اإلجــراء 

يف  الدخــول  إىل  الحــزب  مناضلــو 

ــوه  ــل مناضل ــم واص ــرسي، ث ــاط ال النش

العمــل تحــت اســم حــزب الشــعب 

مــارس 1937،  مــن  ابتــدءا  الجزائــري 

حيــث ســاهموا يف نــرش الوعــي الوطنــي 

وهــذا مــا أدى إىل حلــه كذلــك باعتبــاره 

ميثــل االتجــاه االســتقاليل ســنة 1939.   

   وبعــد انــدالع الحــرب العامليــة الثانيــة 

ــل  ــيةعىل ح ــلطات الفرنس ــدام الس وإق

حــزب الشــعب الجزائــري يف ســبتمرب 

1939 واصــل مناضلــو الحــزب نشــاطهم 

مبارشةبعدنــزول  االنطالقــة  ،وكانــت 

نوفمــرب1942  بالجزائــر يف08  الحلفــاء 

حدثــا  يعتــرب  الــذي  النــزول  هــذا   ،

ــة  ــادة الحركةالوطني ــم عــىل ق ــا حت هام

ــة مبختلــف مشــاربها االلتفــاف  الجزائري

مــن اجــل توحيدالــرؤى حــول ماينبغــي 

ــةإىل  ــه للدفــع بالقضيةالجزائري ــام ب القي

ــة، والتعريــف بهــا أمــام  الســاحة الدولي

الشــعب  ومتكــني  الــدويل  املجتمــع 

ــه  ــريه بنفس ــر مص ــن تقري ــري م الجزائ

أرضــه. عــىل  ســيادته  واســرتجاع 

  وقــد تــوج العمــل والتنســيق بــني 

الجزائريــة  الوطنيــة  الحركــة  قــادة 

التــي تجمعــت تحــت اســم »أحبــاب 

البيــان  والحريــة« بإصــدار مذكــرة يــوم 

املطالــب  تضمنــت   1943 فيفــري   10

وقــد  الجزائــري  للشــعب  األساســية 

اصطلــح عــىل تســميتها » بيــان الشــعب 

الجزائــري«  قدمــت نســخة منــه إىل 

اإلدارة الفرنســية و  نســخة أخــرى إىل 

ممثــيل الحلفــاء يــوم 12 فيفــري 1943، 

وكانــت الغايــة مــن إصــدار هــذا البيــان 

هــو تعريــف الحلفــاء مبطالــب الشــعب 

ــل  ــاوية فيظ ــه املأس ــري و أوضاع الجزائ

االحتــالل الفرنــيس وتحميــل الحلفــاء 

املســؤولية يف متكــني الشــعب الجزائــري 

مــن حقــه يف تقريــر مصــريه بنفســه. 

ــة  ــة الثاني ــرب العاملي ــة الح ــد نهاي  وبع

مــاي   08 مجــازر  ملخلفــات  ونتيجــة 

1945 التــي ارتكبهــا االســتعامر الفرنــيس 

األعــزل  الجزائــري  الشــعب  حــق  يف 

ــارس  ــية يف م ــلطات الفرنس ــت الس قام

العــام  العفــو  قانــون  بإصــدار   1946

الســيايس.     العمــل  بعــودة  والســامح 

بعدعــودة مصــايل الحــاج مــن منفــاه 

ــر شــهر  ــل بالكونغــوإىل الجزائ يف برازافي

الشــعب  حــزب  عــاد   1946 أكتوبــر 

إىل الظهــور مــن جديــد تحــت اســم 

ــة  ــات الدميقراطي ــة االنتصــار للحري حرك

للمبــادئ  وفيــا  وبقــي   ،1946 عــام 

التــي وجــد مــن أجلهــا، واملتمثلــة يف 
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االســتقالل التــام للجزائــر، ولهــذا الغــرض 

الجديــدة. بتســميته  نشــاطه  جــدد  

التعريــف  عــىل  إطارالعمــل  ويف     

املســتوى  عــىل  الجزائريــة  بالقضيــة 

ــة  ــاعدات الخارجي ــب املس ــريب، وجل الع

حركــة  شــكلت  الجزائريــة  للقضيــة 

انتصــار الحريــات باالضافــة إىل حــزب 

الدســتور  وحــزب  املغــريب  االســتقالل 

الجديــد التونــيس ســنة 1947 »جبهــة 

إفريقيــا«، وأدت  الدفــاع عــن شــامل 

ــادرة إىل عقــد مؤمتــر املغــرب  هــذه املب

العــريب بالقاهــرة تحــت رعايــة الجامعــة 

ــن 15  ــا  م ــزام باش ــة ع ــة برئاس العربي

ــدف  ــد كان ه ــري 1947، وق إىل 21 فيف

هــذا املؤمتــر هــو املطالبــة باســتقالل 

أقطــار املغــرب العــريب الثالثــة و بحــث 

إرســاؤه  الواجــب  التنســيق  ســبل 

وتوحيدهــا.   األقطــار  هــذه  لتحريــر 

  وقــد انبثــق عــن املؤمتــر » مكتــب 

ــه  ــت مهمت ــذي كان ــريب« ال ــرب الع املغ

الوطنيــة  الحركــة  أنشــطة  تنســيق 

ــن  ــز املســاندة والتضام ــة وتعزي املغاربي

وقــد مثــل الفــرع الجزائــري يف هــذا 

املــي«.  »شــاذيل  الســيد  املكتــب 

 وبالتــوازي مــع مكتــب املغــرب العــريب 

جانفــي   06 يــوم  بالقاهــرة  تشــكلت 

1948 وبإلحــاح مــن األمــري عبــد الكريــم 

الخطــايب » لجنــة تحرير املغــرب العريب« 

مبشــاركة األقطــاب املغاربيــة الثالثــة، 

وقــد عملــت حركــة االنتصــار للحريــات 

القضيــة  ربــط  عــىل  الدميقراطيــة 

الجزائريــة بالقضايــا التونســية واملغربيــة 

الجزائريــة.   القضيــة  تدويــل  بهــدف 

  وعــىل الصعيــد األورويب عملــت حركــة 

االنتصــار للحريــات الدميقراطيــة عــىل 

املشــاركة يف كل النشــاطات التــي تهتــم 

بالقضايــا االســتعامرية، فقــد شــاركت 

يف جويليــة 1948 يف املؤمتــر املناهــض 

ــيا  ــعوب أس ــتعامر لش ــة واالس لالمربيالي

ــر  ــذا املؤمت ــادق ه ــث ص ــا حي وإفريقي

ــة األمــم املتحــدة  ــدم لهيئ ــان ق عــىل بي

لصالــح املجلــس التأســييس الجزائــري 

االنتصــار  حركــة  بــه  طالبــت  الــذي 

ــت  ــام انضم ــة ، ك ــات الدميقراطي للحري

الحركــة إىل  مؤمتــر الســالم الــذي انعقــد 

يف أفريــل 1949 تحــت إرشاف األحــزاب 

ــة  الشــيوعية، وشــاركت منظــامت الطلب

والشــبيبة القريبــة مــن حركــة االنتصــار 

ــافة  ــل الكش ــة مث ــات الدميقراطي للحري

تظاهــرات  الجزائريــة  اإلســالمية 

يف  للشــبيبة  الــدويل  املهرجــان  منهــا 

بودابســت  ويف   1947 ســنة  بــراغ 

بالقضيــة  عرفــوا  أيــن   1949 ســنة 

الجزائــري.  العلــم  ورفعــوا  الجزائريــة 

وباألخــص  الــدويل  الصعيــد  عــىل  و 

عمــل  تركــز  املتحــدة  األمــم  هيئــة 

ــة  ــات الدميقراطي ــة االنتصــار للحري حرك

ــر  ــعوب يف تقري ــق الش ــدأ »ح ــىل مب ع

مصريهــا«، قدمــت األحــزاب الوطنيــة 

وتونــس  واملغــرب  الجزائــر  لــدول 

مذكــرة لألمــني العــام لألمــم املتحــدة 

ــة  ــا السياس ــن فيه ــرب 1948 تدي يف نوفم

ديســمرب  ويف  الفرنســية،  االســتعامرية 

الحــاج نــداء إىل  1948 وجــه مصــايل 

عــىل  فيــه  أطلعهــا  املتحــدة  األمــم 

فيهــا  يتخبــط  التــي  املأســاة  حقيقــة 

ــداء  ــرض يف الن ــري، وتع ــعب الجزائ الش

ــر التــي اســتوىل عليهــا  ــة الجزائ إىل قضي

عــام 1830، وإىل  الفرنــيس  االســتعامر 

تلــك الدعايــة االســتعامرية التــي يتــوىل 

االســتعامر نرشهــا بــأن الجزائــر فرنســية 

ــدويل، كــام  ــرأي العــام ال ــي يخــادع ال ل

الجزائــر  تاريــخ  إىل  النــداء  تطــرق يف 

واىل  كانــت  التــي  واملجيــد  العريــق 

غايــة ســنة 1830 دولــة ذات ســيادة 

ــرتف  ــة مع ــا الدولي ــدود وهيبته ــا ح له

بهــا مــن قبــل دول أخــرى وعــىل رأســها 

وكانــت  بهــا   اعرتفــت  التــي  فرنســا 

صداقــة  معاهــدات  معهــا  تربطهــا 

ــداء إىل  ــار يف الن ــف، وأش ــارة وتحال وتج

مقاومــة الشــعب الجزائــري لالحتــالل 

يستســلم.      ومل  القتــال  يف  واستبســاله 

  واصلــت حركــة االنتصــار للحريــات 

فقــد  احتجاجاتهــا،  الدميقراطيــة 

احتــج شــاذيل املــي ســنة 1949 ضــد 

عنــوة  الجزائــري  الشــعب  إقحــام 

الجزائــر  كــون  األطلــيس  امليثــاق  يف 

أيضــا فرنســية، دون استشــارته ومــن 

غــري االعــرتاف بحقوقــه، وأكــد عــىل 

عــزم الشــعب بلــوغ هدفــه املنشــود 

الوطنــي. االســتقالل  يف  واملتمثــل 

كــام وجهــت حركــة االنتصــار للحريــات 

الدميقراطيــة يف ســبتمرب 1950 مذكــرة 
لخصــت  املتحــدة  األم  هيئــة  إىل 
الجزائــري  الشــعب  أوضــاع  فيهــا 
ــر االســتعامرية  ــة وسياســة القه املزري
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ويف  فرنســا،  عليــه  ســلطتها  التــي 

ــاج يف  ــايل الح ــارك مص ــنة 1951 ش س

النشــاط الدبلومــايس لحركــة االنتصــار 

قــام  الدميقراطيــة حيــث  للحريــات 

بجولــة للبلــدان العربيــة والتقــى مبلك 

اململكــة العربيــة الســعودية وباألمــني 

وبرئيــس  العربيــة  للجامعــة  العــام 

لجنــة تحريــر املغــرب العــريب مــن 

ــة  ــة الجزائري ــف بالقضي ــل التعري أج

ــة  ــة العربي ــذي أدى بجامع ــر ال ، األم

مطلــع ســنة 1952  يف مجلســها العــام 

املنعقــد يف 19 أفريــل 1952 إىل إصدار 

ــه »  ــاء في ــر ج ــرار بخصــوص الجزائ ق

أمــا فيــام يتعلــق بالجزائــر فتــويص 

املوضــوع  هــذا  يثــار  بــأن  اللجنــة 

ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة الثالث ــام اللجن أم

ــة  ــف األمان ــة، وتكلي ــا املقبل يف دورته

ــف  ــن مختل ــة ع ــات وافي ــداد دراس بإع

الشــؤون عــن الجزائــر لتكــون بــني أيــدي 

الوفــود العربيــة عنــد إثــارة القضيــة، 
كــام تــويص اللجنــة بــأن تبــذل املســاعي 
ــوق اإلنســان  ــة حق ــدى لجن ــذ اآلن ل من
ــن  ــة لتتمك ــذه القضي ــث ه ــدا لبح متهي
مــن إثارتهــا أمــام اللجنــة الثالثــة لهــا«. 
محمــد  وجــه   1951 جويليــة  ويف   
الجزائــري  الفــرع  رئيــس  خيــرض  
اللجنــة  إىل  مذكــرة  القاهــرة  ملكتــب 
السياســية للــدول األعضــاء يف جامعــة 
الــدول العربيــة أشــار فيهــا باســم حركــة 
ــي  ــة  الت ــات الدميقراطي االنتصــار للحري
ــى  ــرب األق ــع يف املغ ــأن الوض ــا ب ميثله
وتونــس ال يجــب أن يحــول دون النظــر 
يجــري  ومــا  الجزائريــة  القضيــة  يف  
ــاط  ــون بنش ــون يطالب ــا » فالجزائري فيه
إىل  يهــدف  وأســيوي  عــريب  ســيايس 
ــدول  ــجيلها يف ج ــم وتس ــل قضيته تدوي
أعــامل هيئــة األمــم املتحــدة خاصــة 
بعــد القضيتــني املغربيــة والتونســية«

الحركات الوطنية املغاربية  

نضال مشرتك للتحرر

-تأسيس مكتب تحرير املغرب 

العريب 1947م:
التــي  التاريخيــة  املراجــع  مــن  كثــريا 
ــريب  ــرب الع ــب املغ ــن مكت ــت ع تحّدث
أرجعــت  إليــه، وجميعهــا  أشــارت  أو 
أي  فيفــري 1947،  شــهر  إىل  تأسيســه 
بعــد انعقــاد مؤمتــر املغــرب العــريب 
البعــض  أرجعهــا  فقــد   . القاهــرة  يف 
العربيــة  الــدول  جامعــة  ظهــور  إىل 
ــد مــن  ــا للعدي ــا قويً ــي أعطــت دفًع الت
العمــل  لُِولــوج  املغــرب  يف  الوطنيــني 

ــارصت  ــا ح ــد، بعدم ــن جدي ــايل م النض
ــاطاتهم  ــع نش ــية جمي ــة الفرنس السياس
السياســية وذلــك ِبَنفــِي عــدد منهــم 
الجامعــة  فبتأســيس  البقيّــة،  وســجن 
الوطنيــني  نشــاط  تحــّول  العربيــة 
للمغــرب العريب مــن العواصــم األوروبية 
التــي  القاهــرة  إىل  باريــس  وخاصــة 
أصبحــت يف هــذه الفــرتة ِقبلــة للعديــد 
ــا  مــن الوطنيــني، الذيــن لعبــوا دوًرا هامًّ
يف التنســيق والعمــل املشــرتك، مــن أجــل 
الّدعــوة لتوحيــد النضــال املغــاريب ضمــن 
املرغــب  أقطــار  متثّــل  قويّــة  جبهــة 
ــندا  ــون س ــا، وتك ــال حقيقيً ــريب متثي الع
قويــا للحــركات التحريريــة املغاربيــة 
يســعى  الــذي  االســتعامر  ملواجهــة 
بــكل الطّــرق لتشــتيت كل املحــاوالت 
ــريب  ــرب الع ــار املغ ــني أقط ــة ب الوحّدويّ
ــنة  ــريب س ــرب الع ــب املغ ــيس مكت تأس
الــذي  املؤمتــر  بعــد  بالقاهــرة،   1947
 22 إىل   15 بتاريــخ  بالقاهــرة  انعقــد 
فيفــري 1947، تَرأســه بصفــة رشفيــة 
ــد  ــة »عب ــة العربي ــام للجامع ــني الع األم
الرحــامن عــزام«، الــذي ُعــرِف مبعاداتــه 
لالســتعامر وتشــجعيه لحــركات التحــّرر 
العربيــة، البــارزة  مــن بينهــم: اللــواء 
ــاع املــرصي(،  ــر الدف ــح حــرب )وزي صال
منصــور فهمــي باشــا، أحمــد أمــني بــك، 
عبــد القــادر املغــريب، عبــد القــادر مختار 
بــك، أعضاء عــن الوفد اليمنــي بالجامعة 
رئيــس  األزهــر  اســامعيل  العربيــة، 
الوفــد الســوداين، الشــيخ عبــد اللطيــف 
. وغريهــم  األزهــر  علــامء  عــن  دراز 

التــي  املغاربيــة  الشــخصيات  مــن 
التأســييس  املؤمتــر  النعقــاد  حــرضت 
يوســف الرويــيس مــن تونــس وعبــد 

المجاهد المرحوم محمد خيضر



19مجلة املتحف -العدد 11 - جويلية 2020

الكريــم غــالب الســكرتري العــام للمؤمتــر 
والرشــيد إدريــس الــذي قــام بقــراءة 
ــر  ــع املؤمت ــة م ــات املتضامن ــض الربقي بع
ــة  ــة التحريري ــاب الحرك ــرار أقط ــىل غ ع
التونــيس  للمناضــل  ورســالة  للمغــرب 
ــّر  ــزب الح ــس الح ــة رئي ــب بورقيب لحبي
محمــد  وبرقيــة  التونــيس،  الدســتوري 
املــي الكتــاين رئيــس جمعيــة الدفــاع عن 
ــرة  ــت بالقاه ــاملية )تأّسس ــا الش إفريقي
قصــد  تأّسســت   ،1944 فيفــري   18 يف 
يريــة يف املغــرب  التعريــف بالقضايــا التحرُّ
العــريب( والشــاذيل املــي رئيــس وفــد 
حركــة االنتصــار للحّريــات الدميقراطيــة .

وهكــذا ألول مــرّة، اســتطاع الوطنيــون 
املغاربــة مــن إقنــاع عــدد كبــري مــن 
ــارزة  ــة الب ــة والعربي ــخصيات املرصي الش
األول  املغــاريب  املؤمتــر  إىل  للحضــور 
الكفــاح  دعــم  أجــل  مــن  بالقاهــرة، 
ملســاندة  املوقــف  وتوحيــد  التحــّرري 
الحــركات الوطنيــة املغاربيــة ملواصلــة 
. اســتقاللها  نيــل  أجــل  مــن  نضالهــا 

كان املؤمتــر يهــدف إىل رضورة العمــل 
التــام  والكفــاح مــن أجــل االســتقالل 
ــس،  ــة )تون ــا الثالث ــدان شــامل إفريقي لبل
ُســبُل  وبحــث  واملغــرب(،  الجزائــر 
التنســيق لتكويــن جبهــة مشــرتكة تعمــل 
املغاربيــة،  الوطنيــة  الحــركات  لصالــح 
ومــن خــالل الجلســة الثانيــة للمؤمتــر 
ــامء  ــش الزّع ــري 1947، ناق ــوم 16 فيف ي
ــد  ــة، لتوحي ــن لجن ــة مرشوعتكوي املغارب
بلــدان  واقــع  وأن  الخاصــة  الجهــود 
املغــرب العــريب أصبــح يعــرض رضورة 
فقــّرروا  املشــرتك،  والعمــل  التكتّــل 
. العــريب«  املغــرب  »مكتــب  إنشــاء 

تأّســس مكتــب املغــرب العــريب بالقاهــرة 

ــن  ــث كان م ــري 1947 حي ــوم 16 فيف ي
أهــم قــرارات مؤمتــر املغــرب العــريب، 
بعــد  نشــاطه  املكتــب  بــارش  فقــد 
املؤمتــر مبقــر مكتــب الحــزب الدســتوري 
ــعد،  ــح س ــارع رضي ــد( بـــ 10 ش )الجدي
ثــالث  عــىل  املكتــب  نظــام  واســتمل 
)املغــريب(  املراكــي  القســم  أقســام: 
االســتقالل  حــزب  فيــه  ويتعــاون 
والقســم  الوطنــي،  اإلصــالح  وحــزب 
التونــيس ويــرشف عليــه حــزب الدســتور 
مخصــص  الجزائــر  وقســم  الجديــد، 
ــة . ــات الدميقراطي ــار الحري ــة انتص لحرك

متثــل نشــاط املكتــب بالدرجــة األوىل 
ــة  ــف بقضي ــة للتعري ــة اإلعالمي يف الدعاي
التحــرر يف املغــرب العــريب، مــن أجــل 
رفــع اللبــس عــن السياســة االســتعامرية 
ذلــك  ولتحقيــق  العــريب  املغــرب  يف 
املــرشق  يف  الدعايــة  نطــاق  ولتوســيع 
املســتوى  وعــىل  بالخصــوص  العــريب 
العاملــي، قــام املكتــب بإصــدار نــرشة 
الصحافــة  لتزويــد  دوريــة  إخباريــة 
أوضــاع  عــن  بأخبــار  األنبــاء  ووكاالت 
ــم  ــح جرائ ــريب، وفض ــرب الع ــدان املغ بل
االحتــالل، كــام نــرش املكتــب سلســلة 
ــن  ــا ع ــن خالله ــرف م ــائل تع ــن الرس م
قضايــا املغــرب العــريب، وتعــرف بأحوالــه 
ــر  ــة إىل التقاري ــة، إضاف ــه الوطني وأهداف
التــي يقّدمهــا يف جميــع املناســبات التــي 
يشــارك فيهــا، وكذلــك نظــم املكتــب 
عــدة  وعقــد  املحــارضات  مــن  عــددا 
إىل  الوفــود  بإرســال  وقــام  مؤمتــرات، 
الخــارج للدعاية الواســعة ألقطــاره الثالثة 
بهــا  قــام  التــي  األعــامل  أهــم  مــن 
املكتــب، هــو ترتيــب عمليــة لجــوء األمري 
ــة  ــد املقاوم ــايب )قائ ــم الخط ــد الكري عب

املغربيــة ضــد اإلســبان إىل القاهــرة يف 30 
مــاي 1947 وبذلــك تعــزز املكتــب بهــذا 
القائــد التاريخــي وتعــززت الدعايــة أكــر 
لقضيــة املغــرب العــريب، الــذي أســس 
فيــام بعــد لجنــة تحريــر املغــرب العــريب .

أمــا فيــام يخــص نشــاط الوفــد الخارجــي 
ــادرت  ــد ب ــب املغــرب العــريب فق يف مكت
حركــة انتصــار الحريــات الدميقراطيــة إىل 
طــرح فكــرة النضــال املوّحــد مــن جديــد 
عــىل املســتوى املغــاريب، أثنــاء تواجــد 
األحــزاب الوطنيــة املغاربيــة بالقاهــرة يف 
ــر  ــة تحري ــريب ولجن ــرب الع ــب املغ مكت
زديــن  مؤمتــر  ففــي  العــريب،  املغــرب 
 1948 ســنة  نهايــة  املنعقــد  بالشــلف 
ــر  ــا جــاء يف تقري ــع ســنة 1949، م ومطل
الحركــة : »... إن املغــرب العــريب هــو 
وحدة إســرتاتجية بالتضاريــس )بالطبيعة( 
االســتعامري  واالضطهــاد  والتاريــخ 
ــة  ــره العميق ــات جامه ــد، وتطلّع الواح
الواحــدة، لذلــك فــإن كل عمل تحــّرري ال 
يتخــذ مــن املغــرب العــريب ككل، كإطــار 
انتحاريــا...«  عمــا  يعتــر  إســرتاتيجي 
يف  الدخــول  التقريــر  نفــس  ومتنــى 
مــرسح األحــداث مــع بلــدان املغــريب 
العــريب، ولكنــه تطــرّق بوضــوح للمشــاكل 
ــاح  ــدة الكف ــرتض وح ــن أن تع ــي ميك الت
ــن  ــد تفشــل إذا وضعــت م ــر ق »فالجزائ
أســبقيات نضالهــا االهتاممــات املغاربيــة، 
وحــدة  تتطلّــب  االهتاممــات،  فهــذه 
واملصالــح  واملشــاعر  النظــر  وجهــات 
العــريب«. باملغــرب  املســريين  لــدى 

ــد  ــري عب ــال األم ــد عــىل اتص ــم التأك وت

ــري،  ــعب الجزائ ــزب الش ــم بح الكري

مــع  العالقــات  إىل  الحركــة  ونظــر 

الدســتور الجديــد بتونــس وحــزب 
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االســتقالل باملغــرب عــىل أنهــا كانــت 

ــة،  ــات كالمي ــا بعمومي ــة دامئ مطبوع

إًذا أن توّســع مــن  الحركــة  فعــىل 

مهامهــا نحــو تونــس رشقــا واملغــرب 

)التــي  الخاصــة  فاملنظمــة  غربــا، 

أنشئت ســنة 1947( مســتعّدة إليفاد 

مســؤولني متمرّســني للمســاعدة عــىل 

ــس  ــابهة )يف تون ــاكل مش ــم هي تنظي

نفــس  تشــكيل  يعنــي  واملغــرب( 

الخاليــا املوجــودة يف الجزائــر، وميكــن 

بذلــك لقيــادات األحــزاب الثالثــة أن 

ــي  ــون ه ــة تك ــادة مغاربي ــأ قي تنش

مأســاة  إلنهــاء  األساســية  الوســيلة 

العــريب. املغــرب  يف  االســتعامر 

...)يتبع(

ة(
في

ح
ملت

ت ا
عا

مو
ملج

ن ا
)م

البنّية التنظيمية للمنظمة الخاصة
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املراجع 

االتجــاه  بلقاســم،  محمــد   1-

الوحــدوي يف املغــرب العــريب -1910

قســم  ماجســتري،  رســالة   ،1954

.  1996 الجزائــر،  جامعــة  التاريــخ، 

رضــا ميمــوين، دور الوطنيــني   2-

تونــس  تحريــر  حركــة  يف  املغاربــة 

الحــرب  نهايــة  مــن  والجزائــر 

العامليــة الثانيــة إىل غايــة االســتقالل، 

التاريــخ  يف  ماجســتري  مذكّــرة 

التاريــخ  قســم  واملعــارص،  الحديــث 

. باتنــة  لخــرض،  الحــاج  جامعــة 

الرشــيد إدريــس، ذكريــات عــن   3-

القاهــرة،  مكتــب املغــرب العــريب يف 

الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس، 1981.

مهــام  خيشــان،  محمــد   4-

التحريــر  لجبهــة  الخارجــي  الوفــد 

1947-( بالقاهــرة  الوطنــي 

قســم  ماجســتري،  رســالة   ،)1957

،2002 الجزائــر  جامعــة  التاريــخ، 

الثــورة  حــريب،  محمــد   5-

املخــاض،  ســنوات  الجزائريــة 

وصالــح  عيــاد  نجيــب  ترجمــة: 

الوطنيــة  املؤسســة  ط1،  مثلــوين، 

.1994 الجزائــر  املطبعيــة،  للفنــون 

ثــوار  عبــاس،  محمــد   6-

للطّباعــة  هومــة  دار  عظــامء،   ...

.2012 الجزائــر،  والتوزيــع،  والنــرش 

ــورة  ــخ الث ــاج، تاري ــح بلح صال  7-

نوفمــرب  أول  صانعــوا  الجزائريــة، 

. الحديــث 2010  الكتــاب  1954، دار 

الجزائــر،  وثــورة  النــارص  عبــد   8-

املســتقبل  دار  الديــب،  فتحــي 

الثانيــة الطبعــة  القاهــرة،  العــريب، 

ــة  ــورة الجزائري ــريي ، الث ــد بش -9 أحم

 2005 الجزائــر،  العربيــة،  والجامعــة 

أدوات  يومــايل،  لحســن   10-

ــة،  ــورة التحريري ــاء الث ــية أثن الدبلوماس

 ،16 العــدد  املصــادر،  مجلــة 

.2007 الجزائــر  الثــاين،  الســدايس 

-11 نــور الديــن حاطــوم، قضايــا عرصنــا 

منــذ 1945، دار الفكــر دمشــق، ســوريا.

ــة  ــرة اإلفريقي ــي، فك ــن نب ــك ب -12مال

باندونــغ،  مؤمتــر  ضــوء  يف  اآلســيوية 

1971 بــريوت  الفكــر،  دار  ط2، 

خليفــي،  القــادر  عبــد   13-

والقضيــة  اآلفروآســيوية  املؤمتــرات 

املؤسســة  املصــادر،  الجزائريــة، 

الوطنيــة لالتصــال والنــرش والتوزيــع، 

.2003  ،08 العــدد  الجزائــر،  رويبــة، 

-14 محمــد بلقاســم وآخــرون، القواعــد 

الجبهــة  الجزائريــة  للثــورة  الخلفيــة 

الرشقيــة 1962-1954 سلســلة مشــاريع 

الوطنــي  املركــز  منشــورات  البحــث، 

الحركــة  يف  والبحــث  للدراســات 

الوطنيــة وثــورة أول نوفمربالعــدد 299.

للدراســات  الوطنــي  املركــز   15-

الوطنيــة  الحركــة  يف  والبحــث 

الذكــرى   ،1954 نوفمــرب  أول  وثــورة 

الحكومــة  لتأســيس  الخمســون 

 19 الجزائريــة  للجمهوريــة  املؤقتــة 

.  2008 الجزائــر،   ،1958 ســبتمرب 

الديــن،  عــز  ابــو  نجــالء   16-

منجزاتــه  والعــرب،  النــارص  عبــد 

واالقتصاديــة،  والعســكرية  السياســية 

الصيــاغ،  ســعيد  يوســف  ترجمــة 

.  1981 مديــويل،  مكتبــة  ط1، 

اللــه  وعبــد  الجمــل  ســويف   17-

تاريخيــة  معــامل  الــرزاق،  عبــد 

الثقافــة  دار  ط1،  الحديــث،  مــرص 

)ب،ت،ط(. والتوزيــع  للنــرش 

الثــورة  قصــة  الشــقريي،  أحمــد   18-

إىل  االحتــالل  مــن  الجزائريــة 

العــودة. دار  بــريوت،  االســتقالل، 

ــى طــالس، بســام العســيل،  -19 مصطف

الثورة الجزائرية، ط1، طالس للدراســات 

.1984 دمشــق  والنــرش،  والرتجمــة 

الــدول  -20 مريــم الصغــري، مواقــف 

 ،1954-1962 الجزائريــة  العربيــة 

.1995-1996 ماجســتري  رســالة 

اســرتاتيجية  بومــايل،  أحســن   21-

األوىل  مرحلتهــا  يف  الجزائريــة  الثــورة 

منشــورات  ط،  ذ   ،1954-1956

ت. د  للمجاهــد،  الوطنــي  املتحــف 

ــة  ــي، الجامع ــيل الرفاع ــد ع  -22 محم

ــة  ــرر، ط1، الرشك ــا التح ــة قضاي العربي

املرصيــة للطباعــة والنــرش، مرص، 1971.

-23 صالــح مليــش، مــرص وثــور الجزائــر، 

التاريــخ  قســم  ماجســتري،  رســالة 

واآلثــار، جامعــة اإلســكندرية، 1988.

-24  محمــد قــدور، أحمد بن بلة ودوره 
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سالح االتصاالت الالسلكية
إبـّان ثورة نوفمبر 1954 المجيدة

سالح االتصاالت الالسلكية
إبـّان ثورة نوفمبر 1954 المجيدة يف الحركــة الوطنيــة وثــورة أول نوفمــرب 

شــهادة  لنيــل  مذكــرة   ،1947-1956

ــم  ــارص، قس ــخ املع ــتري يف التاري املاجس

التاريــخ، جامعــة الجزائــر 2003-2004.

الديــن،  عــز  أبــو  نجــالء    25-

منجزاتــه  والعــرب،  النــارص  عبــد 

واالقتصاديــة،  والعســكرية  السياســية 

الصبــاغ،  ســعيد  يوســف  ترجمــة 

.1981 مديــويل،  مكتبــة  ط1، 

الزبــريي،  العــريب  محمــد   26-

األول،  عامهــا  يف  الجزائريــة  الثــورة 

.1984 الجزائــر،  البعــث  دار  ط1، 

-27  أحمــد بــن بلة، مذكــرات أحمد بن 

ــرض، ط3،  ــف األخ ــة: العفي ــة، ترجم بل

منشــورات دار اآلداب، بــريوت، 1981

عبــد  الديــب،  فتحــي   28-

دار  ط2،  الجزائــر،  وثــورة  النــارص 

.1990 القاهــرة،  العــريب،  املســتقبل 

-29  أحمــد بــن بلة، مذكــرات أحمد بن 

ــرض، ط3،  ــف األخ ــة: العفي ــة، ترجم بل

ــريوت، 1981. ــورات دار اآلداب، ب منش

-30 أمــال شــيل، التنظيــم العســكري 

يف الثــورة التحريريــة الجزائريــة -1954

1956، رســالة لنيــل شــهادة املاجســتري، 

قســم التاريــخ، جامعــة العقيــد الحــاج 

باتنــة 2006-2005، ص 355. لخــرض، 

الطــرق  صديقــي،  محمــد   32-

الثــّوار  إلمــداد  الرّسيــة  والوســائل 

الجزائريــني بالّســالح، ترجمــة أحمــد 

ــة  ــهاب للطباع ــب، ط1، دار الش الخطي

.  1986 الجزائــر،  باتنــة  والنــرش، 

الزبــريي  العــريب  محمــد    34-

محــارضات يف تاريــخ الجزائــر الحديــث 

و املعــارص معهــد التاريــخ 1996 . 

-35  وزارة الثقافــة واإلعــالم، نصــوص 

أساســية لجبهة التحرير الوطني )-1954

.  1979 ش.و.ن.ت،  الجزائــر   ،)1962

ــر  ــدي، مؤمت ــن زغي ــد الحس -36  محم

الصومــام وتطــّور ثــورة التحريــر الوطني 

الجزائــر:   –  )1956-1962( الجزائــري 

.1989 للكتــاب،  الوطنيــة  املؤسســة 

.1958 أفريــل  -37املجاهــد، 

ــيل  ــامع املج ــات اجت ــرض جلس -38 مح

الوطني للثورة بالقاهرة 28 أوت 1957 .

-39 عــامر مــالح قــادة جيــش التحريــر 

ــدى  ــة األوىل ج1 دار اله ــي الوالي الوطن

للطباعــة و النــرش عــني ميلــة 2008.

قــادة  اللــه-40  عبــد  مقــاليت 

الواليــة  الوطنــي  التحريــر  جيــش 

للطباعــة  الهــدى  دار  ج1  األوىل 

.2008 ميلــة  عــني  النــرش  و 

الطاهرالحركــة  اللــه  عبــد   41-

شــعبية  رؤيــة  التونســية  الوطنيــة 

دار    1830-1956 جديــدة  قوميــة 

.  1990 سوســة\تونس  املعــارف 

الطاهرالحركــة  قــدور  محمــد    42-

شــعبية  رؤيــة  التونســية  الوطنيــة 

دار    1830-1956 جديــدة  قوميــة 

.  1990 سوســة\تونس  املعــارف 

و  للدراســات  الوطنــي  املركــز 

و  الوطنيــة  الحركــة  يف  البحــث 

 1954.43- نوفمــرب  أول  ثــورة 

 -44  املجاهد العدد 15 .01 جانفي 1958 .

45-  املجاهد العدد 23 ,05  ماي 1958.

46-  املجاهــد العــدد79 ,15 ماي 1958 

للدراســات  الوطنــي  املركــز   -

الوطنيــة  الحركــة  يف  -البحــث  و   

1954.47- نوفمــرب  اول  ثــورة   - و 

املجاهــد العــدد 48 17 أوت 1959 .-48 

49-  Jaques, Doxer, SOS, Algé-

rie, édition aux carrefours du 

monde, sans date d’édition . 

50-    Mohamed Harbi, Les 

archives de la révolution algé-

rienne, paris : éditions jeune 

afrique, 1981 .

51 - Yousfi M’hamed, l’Algérie 

en marche, T2 éditions ENAL, 

Alger 1985 .
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االتصــاالت  لســالح  كان  لقــد   

ــرب  ــة يف ح ــغ األهميّ ــلكية دورًا بال الالس

مختلــف  ضمــن  املجيــدة  التحريــر 

املصالــح التقنيــة األخــرى التــي اســتعملها 

ــاّم  ــم م ــي، بالرّغ ــر الوطن ــش التحري جي

ــن  ــة م ــة الحّساس ــذه املحطّ ــه ه تطلّبت

وســائل وطاقــات وتقنيــات جســام يف 

ــورة  ــق الهــدف األســمى للث ســبيل تحقي

الّســيادة  اســرتجاع  وهــو  التحريريــة 

الثــورة  قــادة  الوطنيــة، حيــث عمــل 

عــىل تنظيــم وتجهيــز هــذه املصلحــة مبــا 

تتطلّبــه، خاصــة بعــد مؤمتــر الصومــام 20 

أوت 1956 واجتامعــات املجلــس الوطني 

للثـّـورة الجزائرية CNRA 23 أوت 1957.

فكانــت ســنة 1956 شــاهدة   

ــي  ــر الوطن عــىل اكتســاب جيــش التحري

ــب  ــو عص ــام وه ــّد ه ــد ِج ــالح جدي لس

الثــورة، حيــث ســاهم هــذا األخــري يف 

تذليــل الّصعــاب والعقبــات التــي كانــت 

تواجــه مســرية الثــورة التحريريــة املظّفرة 

خاّصــة يف الفرتة مــا بــني 1954-1956 أين 

ظهــر مشــكل صعوبــة االتصــاالت داخــل 

ــي نظــرًا لطبيعــة  ــر الوطن ــش التحري جي

املعركــة وبُعــد املســافات بــني القيــادات 

ــش  ــج ونشــاطات جي ــة نتائ ــذا تغطيّ وك

حيــث  الوطنــي،  التحريــر  وجبهــة 

أصبــح جليًــا حتميــة تأمــني االتصــال 

ــة  ــورة وفــك الُعزل ــادة الث ــني ق ــم ب الّدائ

ــي  ــر الوطن ــش التحري عــن وحــدات جي

ــف  ــغ مختل ــي، وتبلي ــرتاب الوطن ــرب ال ع

سالح االتصاالت الالسلكية
إبـّان ثورة نوفمبر 1954 المجيدة

سالح االتصاالت الالسلكية
إبـّان ثورة نوفمبر 1954 المجيدة

سالح االتصاالت الالسلكية إبان الثورة
ة(

في
ح

ملت
ت ا

عا
مو

ملج
ن ا

)م

بقلم: المقدم مصطفى بن حميدة
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تاريخ الثورة

24

ــع  ــات م ــامت والتوجيه ــر والتعلي األوام

ضــامن الرّسعــة والرّسيــة يف التنفيــذ.

ــة  ــد الخلفي ــت القواع ــد لعب لق  

بتونــس  الوطنــي  التحريــر  لجيــش 

ــا يف انطــالق هــذا  واملغــرب دورًا هامًّ

لجيــش  بالّنســبة  الجديــد  الســالح 

التحريــر الوطنــي، وذلــك يف بدايــة شــهر 

أوت ونوفمــرب 1956، لتشــهد بعــد ذلــك 

أكــر تنظيــاًم وتطــّوًرا إىل غايــة ســنة 

ــث اســتحدثت وزارة التســليح  1958 حي

تحــت   MALG العامــة  واملواصــالت 

ــد  ــد عب ــوم العقي ــد املرح ــادة املجاه قي

الحفيــظ بوصــوف املدعــو يس مــربوك 

ــة  ــة املؤقت ــد تأســيس الحكوم ــك عن وذل

 19 يف   GPRA الجزائريــة للجمهوريــة 

جيــش  متّكــن  حيــث   1958 ســبتمرب 

الوطنــي مــن خلــق شــبكة  التحريــر 

عســكرية للمواصــالت الالســلكية غطّــت 

ــام  ــة، ك ــة الخامس ــق الوالي ــع مناط جمي

أنشــئت محطـّـات إذاعيــة وضعــت تحت 

ــر الوطنــي  ــادة جيــش التحري تــرصّف قي

القواعــد الخلفيــة الرشقيــة بتونــس، كــام 

بــدأ تكويــن ثلة مــن الشــباب املجاهدين 

عــىل تقنيــات اســتعامل املــورس وتخــرّج 

أول فــوج يتألّــف مــن 25 عامــال بســالح 

االتصــاالت الالســلكية أطلــق عليــه اســم 

فــوج الشــهيد أحمــد زبانــة تالهــا تخــرّج 

فــوج آخــر مــن املتكّونــني يضــم خمســني 

ــه اســم الشــهيد  ــق علي ــال أطل )50( عام

ــن  ــوان 1957، ليتمّك ــدي يف ج ــن مهي ب

ــة  ــن تغطيّ ــي م ــر الوطن ــش التحري جي

جميــع الــرتاب الوطنــي بشــبكات اتصــال 

الســلكية. وباســتثناء الواليــة السادســة 

التــي مل تكــن قــد تكّونــت بعــد، ثــم 

تجهيــز كل الواليــات مبحطّــات راديــو 

وبتجهيــزات  قــارة  شــبه  أو  متنقلــة 

وتقنيــات متطــّورة كانــت آنــذاك بحــوزة 

)خاصــة  األطلــيس  الحلــف  جيــوش 

توصيلهــا  واط   10 قّوتــه  س9،  جهــاز 

مــن  وابتــداًء  يفوق 1000 كلم( 

ــبكة  ــاز الش ــام إنج ــد إمت ــنة 1957 بع س

الوطنيــة الّداخليــة لالتصــاالت الالســلكية 

لجيــش التحريــر الوطنــي، ثــم إنشــاء 

شــبكات أخــرى خــارج الــرتاب الوطني يف 

عــّدة عواصــم شــقيقة وصديقــة بإفريقيــا 

وآســيا ويُعــّد هــذا التطــّور الحاصــل 

ــة  ــة والتجرب ــات العالي ــاب التقني واكتس

االتصــاالت  لســالح  أصبــح  امليدانيــة، 

الالســلكية مصالــح تقنيــة جديــدة، هــي:

1-مصلحةالتصّنت:
 تعمــل هــذه املصلحــة عــىل البحــث 

عــىل  واالطّــالع  العــدو  أمــواج  عــن 

عــن  معلومــات  مــن  يـــبثه  مــا  كل 

ميــدان املعركــة وأعــامل العــدو ضــد 

وجبهتــه،  الوطنــي  التحريــر  جيــش 

ــت  ــن التصّن ــك م ــد ذل ــت بع ــم انتقل ث

العســكرية  العــدو  شــبكات  عــن 

والحكوميــة. اإلداريــة  شــبكاته  إىل 

2-املخابــرات )الجوسســة(: 
نظــرًا  املصلحــة  هــذه  تأســيس  جــاء 

للنتائــج الباهــرة والّضخمــة التــي حققهــا 

ــه  ــلكية يف جمع ــاالت الالس ــالح االتص س

للكــم الهائــل مــن املعلومــات وذلــك 

واملقارنــة  والتحليــل  الفحــص  قصــد 

ــرصّف  ــت ت ــا تح ــل وضعه ــة قب والدراس

قيــادة جيــش التحريــر الوطنــي وجبهتــه.

3-الشفرة والرّتميز:
التحريــر  جيــش  اتصــاالت  تكــن  مل   

الوطنــي مبنــأى عــن القرصنــة واالســتامع 

ــا  ــة مل ــدو خاص ــزة الع ــرف أجه ــن ط م

ميلكــه من قــدرات وإمكانات لوجستـــيّة، 

فــكان لِزاًمــا عــىل قيــادة جيــش التحريــر 

الوطنــي التفكري يف إنشــاء هــذه املصلحة 

ــم  ــراد وتدريبه ــن األف ســنة 1959 وتكوي

عــىل اســتعامل الشــفرة اســتعامال ســلياًم، 

ــك الوقــت يســتعص  ــذ ذل فأصبحــت من

ــات  ــوى الربقي ــف محت ــدو كش ــىل الع ع

املرمــوزة مثــل مــا كان عليه الحال ســابًقا.

4- مصلحةالصيانة 
والتصليح:

أجهــزة  مــن  الهائــل  الكــم  بعــد   

أول دفعة بسالح االتصاالت الالسلكية
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االتصــاالت الالســلكية التــي تــّم توفريهــا 

لهــذا الســالح كان مــن الــرضوري إنشــاء 

والتصليــح،  بالصيانــة  تعنــى  مصلحــة 

هــذه  يف  تقنيــني  تكويــن  تــم  حيــث 

.1957 جــوان  مــن  ابتــداًء  املصلحــة 

5-مصلحة استقراء الرّموز:
ــش  ــادة جي ــل 1958 اضطــرّت قي  يف أوائ

هــذه  إنشــاء  إىل  الوطنــي  التحريــر 

ــدو  ــات الع ــة برقي ــة دراس ــة بغي املصلح

واملرمــوزة واملشــّفرة واســتقرائها وكشــف 

أرسارهــا كمصــدر مهم لجمــع املعلومات، 

وهــذا بعــد أن جنــح العــدو إىل اســتعامل 

اتصاالتــه  واملشــّفر يف  املرمــوز  الــكالم 

ــر  ــش التحري ــدرات جي ــف ق ــني اكتش ح

الوطنــي يف مجــال االتصــاالت الالســلكية.

6-إذاعة صوت الجزائر 
الحرّة املكافحة:

بدايــة مــن نوفمــرب 1956 أضافــت قيــادة 

جيــش التحريــر الوطنــي وســيلة اتصاليــة 

إعالميــة جديــدة، تســمع صوتهــا إىل كافة 

املواطنــني بالقطــر الجزائــري وهــي إذاعة 

صــوت الجزائــر التــي كانــت تخــوض 

العــدو  أثــارت جنــون  حربًــا إعالميــة 

لِــام حّققتــه مــن نجاحــات. وغضبــه 

7-وكالة األنباء الجزائرية: 
ــي  ــر الوطن ــش التحري ــادة جي ــّررت قي ق

ــج  ــث برنام ــر 1957 ب ــن أواخ ــداًء م ابت

إعالمــي يتضمــن برقيــات ترســل بواســطة 

املــورس إىل الــوكاالت الدوليــة لألنبــاء 

لنــرش نشــاطات جيــش التحريــر الوطنــي 

ــادة  ــمية لقي ــات الرّس العســكرية واإلعالن

الثــورة التحريريــة وعرضهــا للّصحافــة 

ــت و اتســاع  ــرور الوق ــع م ــة. و م الّدولي

رقعــة عمليــات جيــش التحريــر الوطنــي 

ــا  ــة ، ظهــر جلي وتطــور شــبكاته االتصالي

خــالل  مــن  البــرشي  التدعيــم  رضورة 

ــدرة  ــر ق ــارص أك ــب عن ــن و تدري تكوي

عــىل تلبيــة الحاجــة امللحــة ،فبدايــة مــن 

ــب  ــز للتدري ــح مراك ــم فت ــنة 7591 ت س

داخــل القواعــد الخلفيــة لجيــش التحريــر 

الوطنــي يف تونــس و املغــرب، حيــث 

ــني  ــا ب ــة م ــواج املتخرج ــدد األف ــغ ع بل

ســنة 7591 إىل ســنة 1691 أكــر مــن 

ــن  ــوج م ــم كل ف ــا ،و يض ــن فوج عرشي

05 إىل 07 جنديــا مرتبصــا ،تلقــوا تكوينــا 

تقنيــا يف مختلــف تخصصــات الالســلي .

ــالح  ــذا الس ــر ه ــاء وتطوي ــد كان إنش لق

التحريــر  جيــش  قيــادة  طــرف  مــن 

ــيس  ــدو الفرن ــريا للع ــا كب ــي ،تحدي الوطن

و برهانــا قاطعــا عــىل شــجاعة و بطولــة 

ــاء الجزائــر ،الذيــن ضحــوا بالنفــس و  أبن

ــذا  ــيادة ه ــزة و س ــرتجاع ع ــس الس النفي

الوطــن الغــايل ،فمنهــم مــن قــى نحبــه 

ــوا تبديــال. و منهــم مــن ينتظــر ومــا بدل
املراجع

1- التسليح و املواصالتأثناء الثورة 
التحريرية 1956-1962 -منشورات وزارة 

املجاهدين-.
2- املصالح الخاصة والتقنية لجبهة ولجيش 
التحرير الوطني 1954--1962 نجاة بتية- .

3- سالح اإلشارة عهد الثورة التحريرية.
4- عبد الحفيظ بو صوف -رشيط عبد 

الدايم.

)من املجموعات املتحفية(
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البحرّية لمدينة الجزائر خالل الفترة الحديثة
) 1516ـ 1830م (:

األسطول البحري ودوره في الدفاع عن مدينة الجزائر 

بقلم: عناد جويدة

يصنع  كان  منها  فجزء  وأشكالها،  أنواعها  تعّددت  بل  واحد،  نوع  عىل  مخّصصة  الّسفن  صناعة  تكن  مل 

سفن  وهي  األعداء  من  البحر  عرض  يف  عليها  االستيالء  يتّم  أو   ، املحلّية   الّسفن  وهي  الجزائريّة  املوانئ  يف 

هبات  أو  هدايا  شكل  يف  الجزائر  عليه  تتحّصل  أو  الخارج  من  يشرتى  وجزء  القرصنة،  أو  البحر  غنيمة 

أو  معاهدات  إبرام  من  آخر  وجزء  العثامنّية،  الّدولة  أو  العايل  الباب  من  خاّصة   ، اإلسالمّية  الّدول  من 

 . عتاد  شكل  يف  إتاوات  من  تقّدمه  ما  أو  األمريكّية،  املّتحدة  الواليات  أو  األوربّية  الّدول  مع  اتّفاقّيات 
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ميناء مدينة الجزائر

دار الّصناعة الجزائريّة 
»الرّتسانة«:          

»دار  تعنــي  األصــل  عربيّــة  كلمــة 

املراكــب،  صناعــة  أي  الصناعــة« 

الفرنســية  الكلمــة  أخــذت  ومنــه 

الرّتكيّــة  اللّغــة  يف  أّمــا   ،  »Arsenal«

البحــري. املركــز  وتعنــي  »الرّتســانة« 

الحديثــــــة  الفــرتة  وخــــالل 

العديــد  تطويــــر  تــّم 

وتهيئــة  الّصناعــة  دور  مــن 

باملوانــئ  املوجــودة  األحــواض 

النشــاط  لتنميــة  الجزائريّــة 

الّدفــــــــاع  أجــل  مــن  البحــري 

ضــــــّد  ســواحلها  عــن 

ومعظـــــم  ، الّصليبيــة  الحمـــالت 

يف  وتُصلّــح  تُصنــع  كانــت  الّســفن 

مبينــاء  خاّصــة  الجزائريــة،  الرّتســانات 

الجزائــر، فالِقطـَـع الكبــرية واملُهّمــة تُنشــأ 

ببــاب الــوادي يف حــني األقــل حجــام 

العديــد  توجــد  كــام   ، عــزّون  ببــاب 

األخــرى  البحريّــة  الّصناعــة  دور  مــن 

مــن أهّمهــا ترســانة رششــال وبجايــة 

باإلضافــة   ، وعّنابــَة  والقــل  وجيجــل 

. الكبــري  ومــرىس  هنــني  مركــز  إىل 

التــي  األّوليّــة  للــامّدة  بالّنســبة  أّمــا 

الّســفن مبدينــة  تســتعمل يف صناعــة 

ــاّدة  ــي م ــب ، وه ــي الخش ــر، فه الجزائ

إســرتاتيجيّة ، كانــت تنقــل مــن نواحــي 

17م  القــرن  أواســط  يف  ثــّم  رششــال، 

بجايــة،  منطقــة  بخشــب  عّوضــت 

وأنشــئت لهــذا الغــرض مصلحــة خاّصــة 

ــت باســم الكراســتة أو الكراســطة*  عرف

والقــل. جيجــل  إليهــا  وضّمــت 

ــة الجزائريّــة  وقــد اســتعان قــادة البحريّ

بخــربة األوربيّــني األحــرار منهــم واألرسى 

واألندلســيّني واألهــايل يف صناعــة الّســفن 

اســتقّروا يف  الذيــن  لألندلســيّني  فــكان 

مدينــة الجزائــر ورششــال دورا بــارزا يف 

هــذا املجــال ، أّمــا اليــد العاملــة األساســيّة 

ــة  ــك تســاهم يف صناع ــت  كذل ــي كان الت

لديهــم  الذيــن  العبيــد  فهــم  الّســفن، 

تكويــن فّنــي يف الّنجــارة، حيــث كان يتــّم 

ــم،  ــع الحطــب وتشــكيله مــن قبله تقطي

واملوريســكيّون املنحــدرون مــن غرناطــة 

أوفالنســيا اإلســبانيّة، فكانــوا يصنعــون 

املجاديــف بــكل أنواعها وعــوارض الّصاري 

وغريهــا، أّمــا الحبــال فكانــت توفّرهــا 

الــّدول األوربيّــة عىل شــكل إتاوة ســنويّة .     

ومــن أهــم الــّدول األوربيــة التــي كانــت 

متــّد الجزائــر بالتّجهيــزات البحريـّـة، دولــة 

الدامنــارك، وانجلــرتا، والّســويد، وهولنــدا، 

ومــادة  الّصــواري،  يف  تتمثّــل  والتــي 

ــل  ــة، والقناب ــارود، والّسالســل الحديديّ الب

والقذائــف واملدافــع والحبــال واألرشعــة .

الّدولــة  الــّدول،  هــذه  قامئــة  وعــىل 

ــر  ــاق الجزائ ــذ إلح ــة من ــة، خاّص العثامنيّ

التّجهيــزات  ومــن  1518م،  عــام  بهــا 

املدافــع  للجزائــر،  العثامنيّــة  البحريّــة 

مــن أنــواع وعيــارات مختلفــة والبنــادق، 

والقذائــف، والقنابــل، والّذخــرية الحربيّــة، 

والقاعــدات  واألرشعــة،  والّصــواري، 

الخشــبيّة، واملجاديــف الّصغــرية والكبــرية، 

اليابــس(،  العلــك  العــريب)  والّصمــغ 

والقصديــر،  والحديــد،  والّنحــاس، 

واملســامري  والقطــران،  والزّفــت، 

واألســالك  والّنحاســيّة،  الحديديّــة 

الحديديّــة، وأنــواع مــن الّســفن...الخ.   
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الّتسليح والّتجهيز عىل منت 
الّسفن الجزائريّة:

البحــري  الجهــاد  خــالل  اســتعملت 

بنوعيهــا  األســلحة  أنــواع  مختلــف 

والخناجــر  الّســيوف  منهــا  البيضــاء 

واألقــواس والّنبــال والرّمــاح واألربليت...، 

والّناريّــة كالبنــادق واملسّدســات وســالح 

املدفعيّــة...، باإلضافــة إىل آالت الرّصــد 

والقيــاس للمالحــة كآلــة اإلســطرالب... ، 

واملؤونــة وغــري ذلــك ، كام كان لألســطول 

فقــد  بــه،  خاّصــة  رايــات  الجزائــري 

اســتعمل خــري الّديــن بربــروس علــام ذا 

لــون أخــرض بــه ســيف ذو الفقــار ، كــام 

يتّم تجهيز الّســفينة كاألرشعــة والّصواري 

والحبــال مــن مهــام حــرّاس املينــاء .   

ــىل  ــا ع ــون إّم ــفن يك ــز الّس وكان تجهي

نفقــات الّدولــة مــن مصادر دخــل اإليالة   

أو الخــواص، كــام ســاهمت مختلــف 

الجهــاد  متويــن  يف  املجتمــع  رشائــح 

البحــري بأموالهــا الخاّصــة، فأصبحــت 

مــن الرّضوريّــات األساســيّة يف العــرص 

الحديــث ، إذ يشــّكل األســطول البحــري 

اهتــامم حــّكام الجزائــر عاّمــة وكل فــرد 

ــه يعتــرب  مــن إيالــة الجزائــر خاّصــة، ألنّ

العســكريّة   قّوتهــا  يف  أســايس  محــور 

ملحاربــة العــدّو الّصليبــي والّدفــاع عــن 

األوىل.   بالّدرجــة  ومقّوماتــه  اإلســالم 

ممّيزات األسطول الجزائري:
بعاملــني  الجزائــري  األســطول  ميتــاز 

ــة ، وكانــت الّســفن جــّد  الرّسعــة والخّف

ــطح  بفعــل وزن  ــة ومنخفضــة الّس عالي

املدفعيّــة واألســلحة وغــري ذلــك، تحــوي 

والرّقيقــة  الطّويلــة  املجاديــف  عــىل 

حيــث يســهل اســتعاملها وتحريكهــا ، 

ــهولة  ــا وس ــر حجمه ــازت بصغ ــام امت ك

الجزائريّــني  البّحــارة  وكان   ، إدارتهــا 

األرشعــة  ذات  الســفن  يفّضلــون 

العريضــة والجيّــدة ، كــام كانــت لهــا 

قدرتهــا  وهــي  بهــا  تتميّــز  خاصيّــة 

. االنســحاب  وســهلة  الهجــوم  عــىل 

وحدات األسطول الجزائري:

الوحدات العامئة:
ــذ  ــري تطــّورا من عــرف األســطول الجزائ

القــرن 16م، ووصــل إىل ِذروتــِه يف القــرن 

ابتــداًء مــن  يتدهــور  بــدأ  ثــّم  17م، 

ــِه  ــتمّر يف تقلّص ــرن 18م واس ــر الق أواخ

ــد  ــرِف بع ــرن 19م لِيع ــة الق ــى بداي حتّ

ذلــك نوًعــا مــن االنتعــاش إىل غايــة 

1815م، وترجــع قــّوة األســطول بالّدرجة 

ريّــاس  ومهــارة  شــجاعة  إىل  األوىل 

املربَمــة  للمعاهــدات  وكذلــك  البحــر 

ــويد  ــة  كالّس ــّدول األوربيّ ــض ال ــع بع م

واســبانيا...  والربتغــال  والدامنــرك 

قادة البحريّة الجزائريّة:
 ومــن أشــهر رجــال البحريـّـة الجزائريـّـة، 

عــّروج  األخــوان  16م،  القــرن  خــالل 

وخــري الّديــن بربــروس اللــذان أعطــا 

دفعــا للبحريّــة الجزائريّــةـ العثامنيّــة 

ــذا  ــة وه ــري خاّص ــاد البح ــة وللجه عاّم

لالنضــامم  واســعا  مجــاال  تــرك  مــا 

ــري   ــاط البح ــة أو الّنش ــة الجهاديّ للحرك

ــة  ــات الغربيّ الــذي أطلقــت عليــه األدبيّ

لفــظ القرصنــة ونعتتــه باللّصوصيّــة ، 

ــح  ــي، وصال ــووط مام ــؤال  أرن ــن ه وم

ــا أو  ــيل باش ــس، وع ــراد راي ــس، وم راي

علــج عــيل، وعــيل بتّشــني، وبكــري باشــا، 

وحســن باربيــار، ورايــس بوســتانجي 

ــوىس،  ــاج م ــويش، وح ــيل ب ــد، وع محّم

ــان،  ــد قبط ــاج محّم ــارك، وح ــاج مب وح

والرّايــس  زرمــان،...  ابــن  ومحّمــد 

عاملقــة  آخــر  عــيل  بــن  حّميــدو 

البحريّــة الجزائريّــة ، هــؤالء الّريــاس 

الذيــن حملــوا رايــة الجهــاد، بفضــل 

الــّدور العســكري الــذي لعبــه األســطول 
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ح
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ن ا
)م



29مجلة املتحف -العدد 11 - جويلية 2020

ــس  البحــري يف مســاندة مســلمي األندل

مؤّسســة  ليصبــح  األوىل،  العهــود  يف 

الحمــالت  وتصــّد  تدافــع  بحريّــة 

ــة .  ــة العثامنيّ ــاند الخالف ــة وتس األوربيّ

مسارح العملّيات العسكريّة 

للبحريّة الجزائريّة: 
بالجهــاد  الجزائريّــون  اهتــّم 

عــىل  مبــارش  فعــل  كــرّد  البحــري 

اتّخــذت  التــي  الّصليبيّــة  التّهديــدات 

أواخــر يف  األندلــس  ســقوط  اثــر 

 القــرن 15م ، وقــد تــّم الرّتكيــز عــىل 

الّســواحل  عــىل  املتوســطيّة،  الواجهــة 

والفرنســيّة،  والربتغاليّــة،  اإلســبانيّة، 

البليــار،  مــن  كل  وجــزر  واإليطاليّــة، 

وليفــورن،  ونابــويل،  جنــوة،  وســواحل 

وصقليــة،  وكورســيكا،  ورسدينيــا، 

وجــزره  األدريــايت،  البحــر  وشــواطئ 

متركــز  ومالطا...أيــن  املختلفــة، 

ــّدون  ــون ليع ــة األوربيّ ــاطيل القراصن أس

الجزائريّــة،  اإليالــة  عــىل  هجوماتهــم 

الجزائــري  البحــري  الجهــاد  وتواصــل 

ــة طــوال القرنــني  ضــّد الّســواحل األوربيّ

ــث  ــرن 18م .  حي ــب الق 16 و17م، وغال

مضيــق  عبــور  مــن  البّحــارة  متّكــن 

شــواطئ  إىل  والوصــول  طــارق  جبــل 

اســكتلندا عــام 1616م، وســواحل جزيــرة 

عــام  وانجلــرتا  1617م،  عــام  ماديــرا 

الغاليوطــات  بفضــل  وذلــك  1613م، 

الّســفن  واســتخدام  والربيــكات 

القــادرة  املقّدمــة  املســتديرة 

مــن  البحــار  أعــايل  يف  املالحــة  عــىل 

1785م  عــام  ففــي   ، الغلــرية  صنــف 

املراكــب  مــن  مجموعــة  اتّجهــت 

األطلــيس  املحيــط  إىل  الجزائريّــة 

العائــدة  الربتغاليّــة  الّســفن  العــرتاض 

متّكــن  كــام  والربازيــل،  أمريــكا  مــن 

ــفينتني  ــن أرس س ــون م ــارة الجزائريّ البّح

ــة  أمريكيّتــني ، وبهــذا اســتطاعت البحريّ

مراكــب  عــىل  الّســيطرة  الجزائريّــة 

أوربيّــة معاديــة والهجــوم عليهــا ســواء يف 

حــوض البحــر األبيــض املتوّســط أو عــىل 

ــة والّشــامليّة. الواجهــة األطلســيّة الغربيّ

دور البحريّة يف الّدفاع عن 

مدينة الجزائر:
لعبــت البحريّــة الجزائريّــة دورا بــارزا يف 

ــة  ــت مدين ــد كان ــال العســكري، فق املج

الجزائــر قاعــدة وحاجــزا أمــام الحمــالت 

العســكريّة والقرصنــة األوربيّة ، إذ منعت 
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صفحات من التاريخ
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ــر  ــع الجزائ ــارة م ــة التّج ــّدول األوربيّ ال

مــاّم دفعهــا إىل مامرســة الجهــاد البحــري 

قراصنــة  الجزائريّــني  أّن  اّدعــت  كــام 

همــج، ويف الحقيقــة هــم عســكريّون 

لهــم رتــب، ويدافعــون عــن بلدهــم ضــّد 

معاهــدات  أّن  كــام  األوريب،  التّحالــف 

الّصداقــة مــع  مختلــف الــّدول األوربيّــة 

األمريكيّــة  املتّحــدة  الواليــات  وكــذا 

ــة.      لخــري دليــل لدحــض اّدعــاءات األوربيّ

الحــرب  مــن  نــوع  القرصنــة  وتعــّد 

املرشوعــة وهــي إالّ دفاعــا إســالميّا ضــّد 

ــا كل  ــل إليه ــي وص ــر الت ــة البح لصوصيّ

مــن اإلســبان والربتغــال وغريهــم، أّمــا 

ــع  ــة م ــة املرتبط ــة الّصديق ــفن الّدول س

ــت ســفن  ــات فكان ــر باتّفاق ــة الجزائ إيال

 ، وتحميهــا  عنهــا  تدافــع  الجزائريّــة 

ــري  ــقيقه خ ــّروج وش ــن ع ــرب كال م ويعت

الّديــن بربــروس قــادة للبحريـّـة العثامنيّة 

ــه إىل  ــّم ترقيت ــن ت ــري الّدي ــل أّن خ بدلي

رتبــة قبــودان ديريــا أو قبــودان باشــا 

ــة،  ــة العثامنيّ ــطول الّدول ــد أس ــو قائ وه

كــام يرجــع الفضــل كذلــك ملهــارة البّحارة 

الجزائريـّـني وكفاءتهــم وقدرتهــم القتاليّــة 

ضــّد  والّصمــود  الفــوز  مــن  العاليــة 

ــة املعاديّــة ، هــذا مــن  األســاطيل األوربيّ

ــادي  ــب امل ــا الجان ــة أّم ــة البرشيّ الّناحي

دفاعيّــة  نقطــة  أّول  املينــاء،  فيعتــرب 

ــاه البحــر ،  متقّدمــة مــن املدينــة يف اتّج

ففيــه تنشــأ الّســفن ومنــه تنطلــق وإليــه 

تلجــأ، بحيــث ال ميكــن اجتيــازه والّدخول 

إليــه والوصــول عــن طريقــه إىل املدينــة 

التــي احتــوت عــىل نظــام دفاعــي متثّــل 

يف األســوار واألبــراج والطبخانــات والقــّوة 

ــه  ــه إىل كون ــود أهميّت ــة...، وتع املدفعيّ

ــأت  ــي نش ــة الت ــة الجزائريّ ــواة البحريّ ن

ــة  ــاء مدين يف القــرن 16م، كــام يعــّد مين

الجزائــر حصنــا محميّــا منيعــا، قــادر 

عــىل إيــواء مــا بــني 03 إىل 04 ســفنا 

ــوع  ــن ن ــفينة م ــوايل 30 س ــة وح إبريقيّ

شــيني ، إضافــة إىل تزويــده باألســوار 

واألبــراج تتخلّلهــا  فتحــات للمدفعيّــة 

للــرّد والوقــوف ضــّد الحمــالت الّصليبيّــة 

ــت الحراســة شــديدة  ــام كان ــة، ك املتتاليّ

ســواء عــىل أمــن املدينــة أو عــىل الّســفن 

ــاء 180  ــكان باملين ــاء، ف ــيّة يف املين الرّاس

ــىل  ــاع ع ــزة للّدف ــة جاه ــة مدفعيّ قطع

خفــر  ســفن  لعبــت  كــام   ، املدينــة 

ــىل  ــاظ ع ــا يف الحف ــواحل دورا هاّم الّس

ــر،  ــة الجزائ ــواحل إيّال ــالمة س ــن وس أم

العتــاد  نقــل  عــىل  اإلرشاف  مهّمتهــا 

والّذخــرية الحربيّــة عــرب املوانــئ وســهولة 

نقــل األشــخاص إىل املــدن الّســاحليّة .

وملــا كانــت أغلــب الحمــالت ضــّد مدينــة 

الجزائــر بحريـّـة، فــإّن معظــم  تحصينــات 

املدينــة كانــت عــىل الّســواحل ومحيطــه، 

القصبــة، وبــرج  ومــن أهّمهــا، قلعــة 

وبــرج  )اإلمرباطــور(،  حســن  مــوالي 

األندلســيّني، وبــرج الّنجمــة، وبــرج بــاب 

الــوادي، وبــرج بــاب عــزّون، وبــرج الفنار 

باملينــاء للمراقبــة، وبــرج تامنتفوســت أو 

ــوادي الحــرّاش  ــل ل ــربج البحــري املقاب ال

لتأمــني مؤّخــرة املدافعــني وإمدادهــم 

 ، الــرّضورة  عنــد  واملســاعدة  باملــؤن 

وبــرج اإلنجليــز، وبــرج الكيفــان، والــربج 

الجديــد، وبــرج مصــّب الحــرّاش لحراســة 

خليــج بــاب الــوادي، وبــرج مــا بــني) 

الجديــد(  وبــرج  الرّسديــن  بــرج  بــني 

يف  الحــرّاش  بــرج  مــن  كل  ويعتــرب   ،

الجنــوب الرّشقــي إضافــة إىل بــرج مــرىس 

ــا(  يف  ــدو حالي ــس حّمي ــان )يف الرّاي الّذب

الّشــامل الغــريب، نقــاط مراقبــة ودفاعيّــة 

ــاورة  ــواحل املج ــم يف الّس ــة تتحّك حصين

ــاء القــرن 17م كان  ــر، وأثن ــة الجزائ ملدين

لتحصينــات كل مــن بــرج رأس عــاّمر 

الرّسديــن  وبــرج  والجديــد  القديــم 

والقومــان ورأس املــول أو حــاج عــيل، 

وبــرج رأس أحمــد دورا كبــريا يف الــرّد عىل 

العديــد مــن هجــامت األســاطيل األوربيّة 

الجزائــر  مدينــة  لهــا  تعرّضــت  التــي 

، فقــد أوكلــت لوكيــل الحــرج مهّمــة 

إبعــاد أيـّـة قــّوة بحريـّـة تحــاول االقــرتاب 

ــتعامل  ــك باس ــر وذل ــة الجزائ ــن مدين م

ــاء  ــات املين ــودة بتحصين ــة املوج املدفعيّ

والتــي تتــوزّع عــىل بــرج البحريّــة أو 

الفنــار املجّهــز ب 180 مدفعــا،  بــرج 

بــه  وضعــت  الــذي  الرّسديــن  وبــرج 

بطّاريتــان مــن املدافــع بهــام 23 مدفعــا، 

والــربج الجديــد املعــروف بــربج الزّوبيــة 

الــذي جــّدده محّمــد عثــامن باشــا وزّوده 

ــّوة  ــاهمة ق ــع، مس ــن املداف ــد م بالعدي

املدفعيّــة كذلــك بطبخانــة وادي خنيــس 

املــزّودة بعــّدة فوهــات مــن املدافــع 

املرشفــة عــىل تجّمعــات العــدّو واملقابلــة 

القصــف  أمــام  الّصمــود  لســفنهم، 

الرّسيــع واملتواصــل للّســفن اإلســبانيّة 

، وكانــت معظــم هــذه االســتحكامات 

عصبهــا الحــريك هــو ســالح املدفعيّــة 

حــوايل   1830 ســنة  ففــي  الفتّــاك، 

1500 مدفعــا مــن مختلــف األحجــام 



31مجلة املتحف -العدد 11 - جويلية 2020

كانــت منصوبــة عــىل أســوار املدينــة 

وحصونهــا، إذ ال تــزال آثــار كــّواة الرّمــي 

واضحــة عــىل بطّاريــات أســوار وحصــون 

القصبــة واألبــراج املنصوبــة باملوانــئ .   

دور البحريّة يف االقتصاد 

الجزائري خالل الفرتة 

الحديثة:
ســاهمت  القــّوة البحريّــة الجزائريّــة 

يف العهــد الحديــث إىل ارتفــاع مداخيــل 

اإليالــة ، وقــد نالــت مدينــة الجزائــر 

بواســطة الغــزوات البحريـّـة ثــروة فائقــة 

التــي ترجــع إىل مصــادر أساســيّة منهــا :

ــوالت  ــي حم ــة :  وه ــم البحريّ الغنائ
مــن  تؤخــذ  التــي  بالغنائــم  الّســفن 

البحــر، فكانــت مــوردا ومصــدرا للــّروة 

ــري  ــال يف تنشــيط االقتصــاد الجزائ وعام

 1615 يف  الجزائــر  غنائــم  وصلــت    ،

ــني  ــني ، وب ــن 03 مالي ــر م 1616 إىل أك

نهايــة 1628 ومنتصــف 1634م خــرست 

التــي  والّســفن   ، فرنســا  84 ســفينة 

حروبهــم  خــالل  الجزائريّــون  غنمهــا 

1030هـــ/  1022ـ  بــني  أوربــا  ضــّد 

ســفينة   447 وهــي،  1613ـ1621م 

هولنديّــة، و 193ســفينة فرنســيّة، و120 

ســفينة اســبانيّة، و60 ســفينة انجليزيّــة، 

و56 ســفينة أملانيّــة ، وكانــت الّســفن 

والّدامناركيّــة  والهولنديّــة  األمريكيّــة 

مــن  باألخــّص  واإلســبانيّة  والّســويد 

الغنائــم البحريـّـة التــي لها قيمــة ماديّة .

جــزء  بدفــع  الغنائــم  ســمحت  وقــد 

 ، اإلنكشــاريّة  مرتّبــات  مــن  كبــري 

حســب  الغنائــم  تقســيم  يتــم  وكان 

انتــزاع  يتــّم  أن  بعــد  الحقــوق  ذوي 

مســتخدمي  وأجــور  التّكاليــف 

الجزائريّــة  اإليّالــة  وحقــوق  البحريّــة 

والهدايــا:  األتــاوات  أو  الجزيــات 
املبالــغ  األتــاوات وهــي  أو  الجزيــات 

ــة  ــة للّدول ــّدول األوربيّ ــا ال ــي تدفعه الت

ــة  ــا بحريّ ــامح له ــل الّس ــة مقاب الجزائريّ

ــط،  ــريب للمتوّس ــوض الغ ــة يف الح املالح

لحاميــة ســفنها مــن اســتيالء القراصنــة، 

مــن هــذه الــّدول اســبانيا ورسدينيــا 

وفرنســا وانجلــرتا وهولنــدا والواليــات 

ــة والدمنــارك والّســويد  املتّحــدة األمريكيّ

ــاوات  ــذه اإلت ــف ه ــة  ، وتختل والبندقيّ

حســب العالقــة التــي تربــط تلــك الّدول 

املعاهــدات  يف  واملحــّددة  بالجزائــر، 

املربمــة، كــام كان للظـّـروف الّســائدة دور 

ــع  ــاوات، وم ــك اإلت ــغ تل ــد مبال يف تحدي

مــرور الوقــت أصبحــت هــذه اإلتــاوات 

وترضيــات  دبلوماســيّة  هدايــا  مجــرّد 

ماليّــة تقــّدم مقابــل حريّة املالحــة ولنيل 

. التّجاريّــة  واالمتيــازات  االحتــكارات 

ــر  ــة الجزائ ــة إيال ــوارد خزين ــن م ومل تك

البحريّــة  الغنائــم  عــىل  تعتمــد 

ــط  ــا فق ــات والهداي ــاوات أو الجزي واإلت

وإمّنــا كانــت بالّدرجــة األوىل عبــارة عــن 

ــوم .  ــب والرّس ــل األرايض والرّضائ مداخي

افتــداء األرسى: كان بيع وتوزيع األرسى 
يشــّكل القســم األكــرب مــن مدخــول إيالة 

الجزائــر، وهــم أرسى الحــرب، وكان عــدد 

ــا  ــا فرنس ــة منه ــن دول مختلف األرسى م

وإيطاليــا واســبانيا ومالطــا وهــذا مــا 

ــة  ــيّات األرسى مبدين ــّوع جنس ــرّس تن يف

ــب  ــهر األرسى الكات ــن أش ــر ، وم الجزائ

Mi-  اإلســباين الّشــهري ميقــال ســارفانتاز

guel Cervantès، بقي يف األرس بالجزائر 

مــن 1775 إىل 1780م، والّشــاعر اإليطايل 

 ،Filippo Pananti بانانتــي  فليبــو 

الرّايــس  حميــدو ســنة 1815م. أرسه 

اســتطاعت البحريّــة ملدينــة الجزائــر فــرض كيانهــا الّســيايس والعســكري، 

ــات  ــالت واملخطّط ــام الحم ــا أم ــزا متقّدم ــا وحاج ــا منيع ــت حصن ــث ظلّ حي

األوربّيــة الفاشــلة، وذلــك بفضــل فّعاليتهــا وقّوتهــا الّناريّــة، كــام شــّنت 

غــارات وهجومــات عــىل املســتويني الّســاحيل لقــرى ومــدن أوربّيــة متواجــدة 

ــتوى  ــىل مس ــي، وع ــط األطل ــط واملحي ــض املتوّس ــر األبي ــاف البح ــىل ضف ع

املعــارك البحريّــة التــي خاضتهــا ضــّد األســاطيل األوربّيــة واألمريكّيــة يف 

عــرض البحــر، كــام اســتمّد األســطول البحــري قّوتــه بفضــل العســكرينّي 

وقــادة القطــع البحريّــة الذيــن واجهــوا حمــالت الغــزو الّصليبــي تحــت 

شــعار الجهــاد البحــري ونقــل العملّيــات العســكريّة يف عقــر دار العــدّو.

خاتمة:
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املراجع

-أحمد الرشيف الزهار، مذكّرات 

الحــاج أحمد الرّشيف الزّّهار نقيب 

أرشاف الجزائــر، تحقيق، أحمد 

توفيــق املدين، الطّبعة الثّانيّة، 1168ـ 

1246ه/ 1754ـ 1830م، الرّشكة 

الوطنيّــة للّنرش والتّوزيع، الجزائر، 

.1980

-أحمــد توفيق املدين، كتاب الجزائر، 

املؤّسســة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 

.1984

-أرزقي شــويتام، دراسات ووثائق يف 

تاريخ الجزائر العســكري والّسيايس 

الفــرتة العثامنيّة 1519ـ  1830م، دار 

الكتــاب العريب، الجزائر، 2010.

-توفيق مزاري عبد الّصمد، الّنشــاط 

البحري للمغرب اإلســالمي يف عهدي 

املرابطني واملوّحدين، منشــورات دار 

الجزائر. الثّقافة، 

-جــون ب. وولف، ترجمة وتعليق 

ســعد الله أبو القاسم، الجزائر 

وأوربا، املؤسســة الوطنية للكتاب، 

الجزائر، 1986. 

-حنيفــي هالييل، بنية الجيش 

الجزائــري خالل العهد العثامين، دار 

الهــدى، عني مليلة، الجزائر، 1428ه/ 

.2007

--عبــد الحميد بن أيب زيان بن 

أشــنهو، دخول األتراك العثامنيني إىل 

الجزائر، الجزائر، 1972.

-عبــد الّرحمن محمد الجياليل، تاريخ 

الجزائــر العام، الجزء الثّالث، ديوان 

املطبوعــات الجامعيّة، الجزائر، 

.1994

-عبد القادر فكاير، الغزو اإلســباين 

للّســواحل الجزائريّة وآثاره) 910ـ 

1206ه/ 1505ـ 1729م(، دار 

هومه، الجزائر، 2012.

-عــيل خاليص، الجيش الجزائري يف 

العرص الحديث، منشــورات الحضارة، 

الجزائر.

- عيل خاليص، العامرة العســكريّة 

ملدينــة الجزائر، املتحف املركزي 

للجيش، الجزائر، 1985.

-صالــح عبّاد، الجزائر خالل الحكم 

الرّتيك 1514ـ 1830م، دار هومة، 

الجزائر، 2005. 

-محفــوظ قّداش، الجزائر يف العهد 

العثــامين، ترجمة، أمحمد بن البار، 

دار األّمة، الجزائر، 2017.

-نارص الّدين ســعيدوين والّشيخ 

املهــدي بوعبديل، الجزائر يف التّاريخ 

العهــد العثامين، الجزء 4، وزارة 

الثّقافة والّســياحة، املؤّسسة الوطنيّة 

للكتاب، الجزائر، 1984.

- نارص الّدين ســعيدوين، دراسات 

وأبحــاث يف تاريخ الجزائر الفرتة 

الحديثة واملعارصة، ج2، املؤّسســة 

الوطنيّــة للكتاب، الجزائر، 1988.

- نعيمة بوحمشــوش، مساهمة 

البحريـّـة الجزائريّة يف الحروب 

العثامنيّــة خالل القرن 16م، القافلة 

للّنــرش والتّوزيع، الجزائر، 2016. 

-نــرص الّدين براهامي وعيل تابليت، 

تاريــخ مدينة الجزائر يف العهد 

العثامين، منشــورات ثالة، الجزائر. 

 يحــي بوعزيز، املوجز يف تاريخ 

الجزائــر، الجزء الثّاين، الجزائر 

الحديثة، ديوان املطبوعات 

الجامعيّة، الجزائر، 1999

.-2010

املجالت:

-راضيــة رشفاوي، محطّات يف تاريخ 

البحريّة الجزائريّة، مجلّة »شــبّاك«، 

املتحــف العمومي الوطني البحري، 

العدد: 00/ 2016م، نرشيّة شــبّاك، 

املتحــف العمومي الوطني البحري، 

   .2015

ـ صالــح مقران، مذكرة حول تهيئة 

قبــو خري الّدين كفضاء عرض املتحف 

العمومــي الوطني البحري، مجلّة 

شــبّاك، العدد 00/ 2016م، املتحف 

العمومــي الوطني البحري، 2015.

ـ مصطفــى عاليل، املدفعيّة 

الجزائريّة..عالمــة فارقة يف تاريخ 

البحريّة، مجلّة »شــبّاك«، املتحف 

العمومــي الوطني البحري، العدد: 

00/ 2016م، نرشيّة شــبّاك، املتحف 
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العمومــي الوطني البحري، 2015.

 ـ نجيب بن عودة، ورشــات ودور 

صناعة الســفن.. قاعدة التفوق املالحي، 

مجلّة »شــبّاك«، املتحف العمومي 

الوطنــي البحري، العدد: 00/ 2016، 

نرشيّة شــبّاك، املتحف العمومي 

الوطني البحري، 2015.

الجامعية: الرسائل 

ـ اســامعيل جودي، الصناعة العسكرية 

يف الجزائــر يف العهد العثامين) 1518ـ 

1830( )الظروف السياســية واالقتصادية 

واالجتامعية(، رســالة املاجستري يف 

التاريخ الحديث، 2008ـ 2009.

ـ حكيمــة حّدون وخديجة بن رنجة، 

مســاهمة البحريّة الجزائريّة يف حروب 

الّدولــة العثامنيّة خالل فرتة الّدايات: 

حروب اليونان أمنوذجا) 1821ـ 

1829م(، مذكرة ماســرت يف التاريخ 

الحديث واملعارص، 2015ـ 2016م. 

ـ حليم رسحان، تطّور صناعة الّســفن 

الحربيّــة بالجزائر عىل عهد العثامنينّي 

) 920ـ 1246ه/ 1514ـ 1830م( مــن 

خالل املصادر التّاريخيّة واألثريّة، رســالة 

املاجســتري يف اآلثار اإلسالمي، 2007ـ 

.2008

ـ زكريا جودي وســعيد شاليل، تجهيز 

الّســفن الحربيّة يف الجزائر خالل العهد 

العثامين )1518ـ 1830م( دراسة 

أثرية وصفيّة، مذكرة ماســرت يف اآلثار 

اإلسالميّة، 2015ـ 2016.

ـ ســارة العيدودي ونبيلة عبايديّة، 

التّنظيم العســكري العثامين يف الجزائر 

1518ـ  1830م، مذكرة ماســرت يف 

التّاريخ، 2008/ 2009.

ـ ســامية زبارة، الجهاد البحري يف 

الجزائــر العثامنيّة 902ه/ 1520مـ 

1209ه/ 1827م، مذكرة ماسرت 

يف تاريــخ املغرب العريب الحديث 

واملعارص، جامعة تيارت، 1435ـ 

1436ه/ 2013ـ 2014.  

ـ محّمد بن ســعدان، عالقات الجزائر 

مع فرنســا ) 1070ـ 1170ه/ 1659ـ 

1756م(، مذكّرة ماجســرت يف التّاريخ 

الحديث، 1432ـ 1433ه/ 2011ـ 

2012م.  

ـ نجة عروك، العالقات السياســية 

والعســكرية بني الجزائر والدولة 

العثامنية) 1791ـ 1830م(، مذكرة 

ماســرت يف التاريخ املعارص، 2014ـ 

 .2015

ـ هشــام بوشاهد وعبد الحميد فراقة، 

البحريّة الجزائريّة ونشــاطها يف البحر 

األبيض املتوّسط) 1518ـ 1830م(، 

مذكرة ماســرت يف التّاريخ العام، 1436ـ 

1437ه/ 2015ـ 2016.

ـ وحيد خينش، املؤسســات يف الجزائر 

أواخــر العهد العثامين ـ الجيش 

أمنوذجاـ، مذكرة ماســرت يف تخصص 

التاريخ املعارص، 1435/ 1436ه 

املوافق ل 2014/ 2015. 

املوسوعات:

ـ املوســوعة العسكريّة، الجزء األّول من 

أ إىل ح، املؤّسســة العربيّة للّدراسات 

والّنرش، بريوت، 1988.

القواميس:

ادريس ســهيل وعبد النور جبور، املنهل، 

قامــوس فرنيس ـ عريب، دار اآلداب ـ 

دار العلــم للماليني، بريوت، الطبعة 

التاسعة، 1987. 

امللتقيات:

ـ  كرمية بوقزاطة، أثر امليناء يف نشــأة 

وتطــّور عمران مدينة الجزائر، أعامل 

امللتقــى الّدويل، املوانئ الجزائريّة عرب 

العصور »ســلام وحربا«، املنعقد يومي 

07ـ 08 ديســمرب 2009، قاعة املؤمترات 

العاّمة، جامعة الجزائر، منشــورات مخرب 

البناء الحضاري للمغرب األوســط إىل 

نهايــة العهد العثامين، جامعة الجزائر. 

باللغة األجنبية: املراجع 

 Albert DEVOULX, La marine

 de la régence d’Alger, Revue

 Africaine, no 13, Année 1869,

.OPU, Alger

 Moulay BELHAMISSI, Marine

 et marins d’Alger )1518_ 1830(,

 TII Face à l’Europe, BNA, Alger,

.1996
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تعــد األزيــاء التقليديــة الجزائريــة  تراثــا 

ثقافيــا حضاريــا  ،  فهي جزء ال يتجزأ من 

هويتنــا الثقافيــة، كانــت وســيلة للنضــال 

و الكفــاح عــن الديــن و األرض والوطــن 

و رمــز للمقاومــة والجهــاد و االفتخــار و 

ــر، مل تكــن  ــة خــالل حــرب التحري الهوي

هــذه األزيــاء  وليــدة هــذا العــرص  بــل 

الزمــت اإلنســان منــذ العصــور القدميــة 

قمــة  مــن  املحــارب  جســم  لحاميــة 

األزيــاء  يف  رأســه إىل قدمــه. تكمــن 

غطــاء الــرأس و  لبــاس البــدن والقــدم.

لباس الرأس :
العاممة: 

مالبــس  إحــدى  العاممــة  تعتــرب   

التــي  العاممــة  تســمى  الــرأس، 

ارتدهــا العــرب قبــل اإلســالم تربــان

 »Turban«  كلمــة مشــتقة مــن الكلمــة 

الفارســية   Dulband  وأصلهــا تــريك 

مــن كلمــة  Tulbant * . كان الرســول 

صــىل اللــه عليــه وســلم يلبــس العاممــة 

يعــرف بهــا وتعــرف »بالســحاب » وبعــد 

ــه  ــرم الل ــيل ك ــام ع ــا لإم ــه أعطاه وفات

وجهه.اســتعملت العاممــة يف املغــرب 

العاممــة  تلبــس  وكانــت  اإلســالمي، 

ــاء والعلــامء  مــن طــرف الحــكام واألغني

ــي كان  ــات الت ــن العامم ــا ع والفقهاء.أم

العهــد  يف  الجزائــري  الرجــل  يلبســها 

ــط  ــارة عــن رشي ــت عب االســتعامري كان

طويــل وعريــض  مــن نســيج الكتــان 

يلــف حــول الــرأس وتنســج بخيــوط مــن 

الحريــر، كــام تعــرف كذلــك »بالشــاش« 

عــادة تكــون العاممــة بيضــاء اللــون 

بألــوان  أخــرى  مــات  عــام  وهنــاك 

طــرف  مــن  تلبــس  كانــت  مختلفــة، 

املناطــق  يف  خاصــة  املســنني  الرجــال 

العاممــة  لبــس املجاهــدون  الريفيــة. 

لحاميــة   التحريريــة   الثــورة  إبــان 

ــا  ــوا يلفونه ــد كان ــرب فق ــرأس يف الح ال

بهــا  ثــم يتحنكــون   فــوق رؤؤســهم 

تحــت أذقانهــم.  وكان هــذا النــوع مــن 

ــط. ــال فق ــا بالرج ــرأس خاص ــة ال أغطي

الشاشية:
هــي نــوع مــن القالنــس ، مســتديرة 

معظــم  يف  أحمــر  ولونهــا  الشــكل 

األحيــان ملســاء ال تحتــوي عــىل زخــارف 

وتصنــع  الشاشــية مــن قــامش الجــوخ * 

يعلوهــا رشابــة مــن الخيــوط الحريريــة 

ــا  ــا أنه ــن صالبته الســوداء و يســتنتج م

كانــت مبطنــة لــي تســتقيم وال تصيبهــا 

الليونــة، اشــتهرت الجزائــر يف صناعــة 

الشاشــية حيــث كانــت تصــدر منهــا 

ــس  ــم لب ــارج .ع ــرية إىل  الخ ــات كب كمي

لبســها  حيــث  الجزائــر  يف  الشاشــية 

املجاهــدون إبــان الثــورة التحريرية،كــام 

كانــت  تلبــس الشاشــية و العاممــة معــا 

ــوع أخــر مــن الشاشــيات  كــام يوجــد ن

ــت  ــط ، مازال ــد مــن الخي منســوجة بالي

هــذا. يومنــا  إىل  الشاشــية  تلبــس 

املدال:
التــي  القبعــة  املجاهــدون   لبــس 

املحليــني  الســكان  عنــد  تعــرف 

مــن   املصنــوع   )Mdal( باملــدال 

اســتعملت لحاميــة  الحلفــاء   مــادة  

الــرأس مــن قســاوة أشــعة الشــمس 

والزالــت تســتعمل إىل يومنــا  هــذا .

لباس البدن:
القشابية:

 ، للبــدن  الخارجيــة  املالبــس  مــن 

ــامم  ــه أك ــض ، ب ــاس عري ــن لب ــارة ع عب

ــع  ــرأس يوض ــاء لل ــق وغط ــة للعن ، فتح

الربنــس  يلبــس  ال   ، الحاجــة  عنــد 

أو  الصــوف  مــن  تنســج   ، فوقهــا 

يف  القشــابية   تلبــس  عــادة  الوبــر،  

الجســم مــن  الشــتاء لحاميــة  فصــل 

الــربد ، لهــا دالالت وارتباطــات وثيقــة 

الحقبــة  يف   خاصــة  الجزائــر  بتاريــخ 

اللبــاس  كان   حيــث  االســتعامرية 

كــام   ، واملجاهديــن  للثــوار  املفضــل 

ــر  ــش التحري ــون وجي ــتعملها الفدائي اس

ــلحة. ــاء األس ــدو وإلخف ــن الع ــر م للتنك

موروث األلبسة الجزائرية أثناء الحقبة اإلستعمارية:
األزياء  تراث ثقـافي حضاري 

بقلم: سعاد فضيل الشريف

موروث األلبسة الجزائرية أثناء الحقبة اإلستعمارية:
األزياء  تراث ثقـافي حضاري 
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الربنوس أو الربنس : 
باألمازيغيــة«  عليــه  يطلــق   

ــس القدميــة  ــوس«   يعــد مــن املالب أبرن

طويــل  معطــف  عــن  بالجزائر،عبــارة 

الكتفــني حتــى  يغطــي الجســم مــن 

القدمــني بــه غطــاء للــرأس بــدون أكــامم 

ويكــون مفتوحــا مــن األمام،وتزخــرف 

ــاء بأرشطــة مــن  برانــس الحــكام واألغني

الحريــر عنــد مســتوى الصــدر وعــىل 

ــة  ــدم صناع ــن ق ــا ع ــرأس. أم ــاء ال غط

الربنــس عنــد املغاربــة  فقــد أثبتــت 

ــرتة  ــدة  إىل الف ــة العائ ــوم الصخري الرس

  )Sigus( النوميديــة يف منطقــة ســيقوس

تكمــرب يــت  حاليــا  بعــني تيموشــنت  أن 

ــرون عــىل هــذه  ــن يظه األشــخاص الذي

Ca-  الرســوم يرتــدون معطفــا بربنــس    

puchon  بأطــراف عريضــة مفتوحــة 

الــذي  املعطــف   هــو  األمــام،  إىل 

يقــدم  منوذجــا كامــال للربنــس الحــايل ، 

ــى  ــوس حت ــس الربن ــادة  لب ــتمرت ع اس

ــر يف  ــني إىل الجزائ ــول العثامني ــع دخ م

القــرن الســادس عــارش ميــالدي . كان 

ــون  ــر ، يك ــوف أو الوب ــن الص ــج م ينس

ــي   ــود أو بن ــض أو أس ــا أبي ــو س إم الربن

املنطقــة  أو  الســنة  فصــول  حســب 

ففــي منطقــة القبائــل يشــيع  الربنــوس 

الجلفــة  منطقــة  ويف  اللــون  األبيــض 

وبوســعادة  تكــر الربانــس البنيــة أو 

الجزائــري  الــرشق  يف  أمــا  الســوداء، 

ــن  ــوع م ــي املصن ــوس البن ــرش الربن ينت

األيــام  يف  الربانــس  تلبــس   ، الصــوف 

ليــال.  كأغطيــة  وتســتعمل  البــاردة 

يوجــد نوعــان مــن الربانــس الربنــوس 

الــذي  الربنــوس  و  املســعدي  الوبــري 

يحــاك بصــوف الغنــم ، أمــا  عــن املــدن 

ــعد  ــوس مس ــج الربن ــتهر بنس ــي تش الت

)الجلفة( ، املســيلة ، تلمســان و القبائل.

 كانــت القشــابية  والربنوس تنســج قدميا 

ــث    ــوت، بحي ــن طــرف النســاء يف البي م

تقــوم  بجــز الصــوف أو الوبــر    ثــم 

غســلها وتنقيتهــا وتجفيفهــا تحت أشــعة 

الشــمس ، ثــم تكشــط بآلــة يدويــة 

ــا  ــع منه ــم تصن تســمى » القــرداش »، ث

املنســج  إىل  وتدخــل  صغــرية  خيــوط 

ــيج  ــة النس ــدأ عملي ــاك تب ــدوي وهن الي

الصناعــة  هــذه  نطــاق  اتســع  ثــم   .

النســيجية  فأنشــأت لها ورشات خاصة  .

كان  الفرنــيس   االســتعامر  بدخــول 

الربنوس ســيد ألبســة الرجــال ، فكثري من 

ــداؤه  ــيس ارت ــتعامر الفرن ــي االس مقاوم

كاألمــري عبــد القــادر والشــيخ الحــداد ... 

كامارتــدؤه األمئــة واملشــاييخ كالشــيخ 

ــه  ــام لبس ــس ك ــن بادي ــد ب ــد الحمي عب

الرؤســاء بحيــث عــرف الرئيــس هــواري 

بومديــن بارتــداء الربنــوس وهــو مــن 

ــة  ــة املحفوظ ــة الثمين ــات الرتاثي املقتني

باملتحــف املركــزي للجيــش، وال يــزال 

طــرف  مــن  هــذا  يومنــا  إىل  يلبــس 

الرؤســاء والشــخصيات الكبرية يف الدولة.

الجالبة:
ذكــر    Shaw  يف كتابــه  أن الجالبــة« 

ــتاء  ــة يف الش ــس خاص ــاس يلب ــت لب كان

و رمبــا كانــت مــن أصــل مغــريب أىت 
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ــارة  ــا  مهاجــروا األندلــس »  هــي عب به

جبــة واســعة مســتعرضة ويصــل طولهــا 

وتســمح  واملرفــق  املقبــض  بــني  مــا 

بــأن  الفتحــة ملرتــدي الجالبــة  هــذه 

يخــرج يديــه مــن خاللهــا تــاركا األكــامم 

ــه  ــه مــام يســهل علي مرخــاة عــىل كتفي

أداء أعاملــه بــكل راحــة دون االضطــرار 

أيــام  يف  الجالبــة  تلبــس  نزعهــا.  إىل 

الــربد تحــت الربنــوس أو مبفردهــا يف 

فصــل الصيــف. أمــا عــن أصــل الجالبــة 

فــان الدكتــور »       Shaw » يشــبهها 

 ، الرومــان  يرتديــه  الــذي  بالقميــص 

ــريب أىت  ــا ع ــة أصله ــم الجالب ــع أن اس م

ــارة عــن  ــاب ، وهــو عب ــن كلمــة جلب م

اللبــاس   هــذا  مــازال  مخيــط  لبــاس 

املجاهــدون  لبــس  بالدنــا.  يف  شــائعا 

التحريريــة. الثــورة  إبــان  الجالبــة 

امللحفة:
 ، أملحــاف   ، اللحــاف   ، امللحفــة   

أديــل.   ، أخــالل   ، الكســا   ، الحايــك 

ــق  عــىل هــذا  تســميات متعــددة  تطل

اللبــاس املحــاك العتيــق الطــي بأشــكال 

أخــرى. إىل  منطقــة  مــن  مختلفــة 

إىل  األندلســيون  جلبهــا  امللحفــة 

الجزائــر عندمــا طــردوا مــن اســبانيا 

، لكنهــا كانــت معروفــة عنــد املــرأة 

ــرأة  ــت امل ــام وواصل ــكل ع ــة بش الرببري

هــذا يومنــا  إىل  لبســها  األوراســية 

 « باألمازيغيــة  امللحفــة  عــىل  يطلــق 

ــة  ــدي ملنطق ــاس تقلي ــث »، لب هيملحف

األوراس الــرشق الجزائــري ، هــي عبــارة 

عــن قطعــة قــامش  متســك امللحفــة 

بواســطة » املشــبك »  عــىل مســتوى 

بواســطة  امللحفــة  وتثبــت  الكتفــني  

حــزام صــويف متعــدد األلــوان. تلبــس 

امللحفــة مــن طــرف املــرأة  ســواء كانــت 

تنســج  كانــت   حرضيــة،  أو  ريفيــة 

امللحفــة  مــن الصــوف أو الخيــط  أو 

امللحفــة  لــون  أصــل  أمــا  الحريــر 

األســود.عادة  اللــون  هــو  األوراســية 

ــة. ــيل فضي ــاس ح ــذا اللب ــق ه ــا يراف م

أمــا يف منطقــة القبائــل يطلــق عــىل 

امللحفــة »أخــالل« منســوجة باليــد و 

ــتعمل  ــت تس ــي كان ــة الت ــادة األولي امل

يف نســج هــذا اللبــاس هــي الصــوف، 

شــكلها مســتطيل تطــوى عــىل اثنــني 

ومتســك امللحفــة حــول جســم املــرأة 

بواســطة مشــبكني )إبزيــم ( مــن الفضــة 

ــة  ــق امللحف ــني. تغل ــل مســتوى الكتف ع

ــوان  ــدد األل ــويف متع ــزام ص ــطة ح بواس

منتصــف  يف   ،) تيســفيفني   ( يســمى 

القــرن العرشيــن حــل مــكان أخــالل 

الفســتان القبائــيل بالكــم،  كانــت املــرأة 

القبائليــة  إبــان الثــورة ترتدي هــذا الزي 

ــت  ــي كان ــة الت يف كل النشــاطات اليومي

تقــوم  بهــا داخــل أو خــارج البيــت .

الحايك : 

إن الحايــك رمــز الهويــة الوطنيــة وجــزء 

ــة  ــك يف اللغ ــر ،الحاي ــخ الجزائ ــن تاري م

يحيــك   حــاك-  الفعــل  مــن  العربيــة 

وهــو  نســج  مبعنــى  حياكــة 

املنســوج. أو  املحــاك  الثــوب 

هــو عبــارة عــن قطعة قــامش مســتطيلة 

املــرت  مابــني  يــرتاوح عرضهــا  الشــكل 

الجســم  واملــرت وثالثــني ســم يغطــي 

ــىل  ــت ع ــني ويثب ــرأس إىل القدم ــن ال م

مســتوى النطــاق يف حــزام غــري ظاهــر. 

كان الحايــك يلبــس يف املــدن واألريــاف 

ــن  ــا ع ــن طــرف الرجــال والنســاء. أم م

أصــل الحايــك فهــو مرشقــي ووصــل 

ــث  ــرب  حي ــني الع ــق الفاتح ــن طري ع

كان مشــهورا جــدا يف شــبه الجزيــرة 

العربيــة وانتقــل بعدهــا إىل املغــرب 

ــا  واألندلــس بأســامء مختلفــة، فعــرف ب

ــام  ــة  ك ــرة العربي ــبه الجزي الزار* يف ش

يعــرف  يف الجزائــر وتونــس واملغــرب 

الحايــك يف  Rsa«  شــاعت صناعــة   «

ــاء،كان  ــاط النس ــة يف أوس ــر خاص الجزائ

لبــاس لــكل فئــات املجتمــع مبــا يف ذلــك 

األغنيــاء والبســطاء  ومل يكــن الحايــك 

لباســا فحســب بــل كان غطــاءا يف الليــل 

أيضا، كام  كان لباس األفراح  واملناســبات 

بحيــث كان يلبــس فــوق غليــالت مطرزة 

ــوط مــن الذهــب .اســتعمل بكــرة  بخي

ــرن  ــر يف الق ــة الجزائ ــدى ســكان مدين ل

ــون  ــن ل ــا ع ــالدي. أم ــارش مي ــن ع الثام

ــون ،  الحايــك فيكــون عمومــا أبيــض الل

للحايــك أنــواع منهــا حايــك املرمــى الذي 

ــك ، كان  ــواع الحاي ــود أن ــن أج ــرب م يعت
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ــة. ــداؤه  يقتــرص عــىل الطبقــة الغني ارت

ــفل  ــع أس ــف بوض ــاء تلتح ــت النس كان

وجههــا قطعــة قــامش صغــرية تشــبه 

العجــار  باســم  يعــرف  املنديــل  

يعقــد خلــف الرقبــة بخيطيــني وكــذا 

ماعــدا  بالحايــك  وجوههــن  يغطــني 

ــك  ــع الحاي ــا عــن مــادة صن ــني. أم العين

 . القطــن  و  الحريــر  الصــوف  مــن 

دورا  التقليــدي  اللبــاس  هــذا  لعــب 

ــت  ــة كان ــورة التحريري ــان الث ــاال إب فع

تحــت  بتمريــر  يقومــن  املجاهــدات 

القنابــل  وامللحفــة  الحايــك  طيــات  

واألســلحة و الرســائل و الوثائــق الرسيــة  

هــذا  كان  الجبهــة  حيــث  أفــراد  إىل 

األخــري مبثابــة بطاقــة عبــور املجاهديــن 

الــذي اســتعانوا بــه  للتمويــه والتخفــي 

. العتيقــة  القصبــة  أزقــة  وســط 

الرسوال العريب: 
زى  عتيــق هــو عبارة عــن رسوال عريض 

فضفــاض وقصــري  مصنــوع  مــن قــامش 

الكتــان ، يطلق عليــه يف الجزائر«برسوال 

ــس  ــري يلب ــل الجزائ ــا »، كان الرج لوبي

الــرسوال العــريب خــالل حــرب التحريــر   

ترافقــه القمجــة )قميــص( و الجيــيل  

أو  بالربنــوس  ويغطــى  الغنــدورة   أو 

القشــابية. هــذا النــوع مــن الرساويــل مل 

يعــد شــائع االســتعامل يف وقتنــا الحارض.

القميص)القمجة(: 

مــن األلبســة الداخليــة التي كان يلبســها 

ــيج  ــن نس ــع م ــري، يصن ــل الجزائ الرج

الكتــان ويكــون واســعا فضفاضــا بــه 

أكــامم واســعة تشــمر يف فصــل الصيــف.   

لباس القدم : 
يعــود ظهــور ألبســة القــدم إىل أالف 

الســنني، فقــد بــدأ اإلنســان يف اســتخدام 

األعشــاب  مــن  املصنوعــة  األحذيــة 

يحافــظ  لــي  الحيوانــات  وجلــود 

الســطح  وعــورة  مــن  قدميــه  عــىل 

إبــان  القــدم  لبــاس  كان  وتضاريســه. 

يتمثــل يف أحذيــة  التحريريــة  الثــورة 

ــة  ــة تقليدي ــة أو أحذي ــية ،  جلدي قامش

الصنــع ،التــي  كانــت تصنــع مــن طــرف 

كالجلــد  مختلفــة   مبــواد  الحرفيــني 

املجاهــدون  لبــس  كــام   ... ،الخيــط  

ــون  ــاميش ذو الل ــذاء ق ــورة ح ــان الث إب

.»PATOGAS  « نــوع  مــن  الــكايك 

املراجع : 
طيــان رشيفة : مالبس املرأة مبدينة الجزائر 

يف العهد العثامين. رســالة ماجستري يف اآلثار 

اإلســالمية . السنة الجامعية -1990 1991. 

- حارش محمد الهادي : التطور الســيايس 

واالقتصادي يف نوميديا منذ اعتالء مسينيســا 

العــرش إىل وفاة يوبا األول -203 46ق.م. 

دار هومــة  للطباعة والنرش والتوزيع 

الجزائر. ص. 134.

- وزارة الثقافــة : املهرجان الوطني للزي 

التقليــدي الجزائري » ملحفتي عرب التاريخ 

»  من 16  إىل 21ا ديســمرب 2013 .الطباعة 

 Enag.

- ســليم رسحان : األزياء الزيانية والعثامنية 

بالجزائر) 1246-633( )1235 – 1830( 

دراســة تاريخية وأثرية . السنة الجامعية 

)1437-1436( 2016-2015م.

- ميمــني داود : الجيش الجزائري خالل 

الفرتة العثامنية: تنظيمه وعدته ، رســالة 

دكتوراه يف علم األثار.الســنة  الجامعية 

.2016

بوقزولة عبد املالك: حرفة وصناعة النســيج 

مبنطقة املســيلة. دراسة أثرية وفنية. السنة 

الجامعية 2011.

- وزارة الثقافــة : عادات وأزياء يف املدينة 

.الطبعة الثانية  .  

- وزارة الثقافــة : الزي التقليدي ، تراث 

.o.w . ثقــايف حي للجزائر. طباعة

 Aouf Moukhalifa : Le costume

 Traditonnel Algerien. Edition

.Enag.2000

Ouahiba Baghli : Chaussures Tra-

 ditionnelles Algeriennnes.SNED.

.Alger



مجلة املتحف -العدد 11 - جويلية 2020

صفحات من التاريخ

38

جغرافيــا: متيجــة  ســهل 
عــىل  متيجــة  ســهل  أطلــق    

الجبــال  بــه  تحيــط  الــذي  الســهل 

جهاتــه،                                                                                    أغلــب  مــن  وتُتَِوُجــه 

ألــف   )130( حــوايل  مســاحته 

وادي  مــن  طولــه  يبلــغ  هكتــار، 

بــودواو  وادي  إىل  الغــرب  الناظــوريف 

. كيلومــرت  نحواملائــة  الــرشق  يف 

أوطان متيجة:
    تقــع أوطــان متيجــة بــني حجــوط 

غربــا وبــودواو رشقــا ، والســاحل شــامال 

وهــي  جنوبــا،   البليــدي  واألطلــس 

تدخــل ضمــن مقاطعــة دارالســلطان  

اإلقليمــي،  اإلداري  التقســيم  حســب 

تقطــن أوطــان متيجــة حــوايل 12  قبيلــة 

منتــرشة يف ســهل متيجــة ،وعــىل رأس 

ــن  ــان :وط ــن األوط ــد وم ــن قائ كل وط

الفحــص، وطــن بنــي خليــل ،وطــن بنــي 

مــوىس، وطــن الخشــنة ,وطــن الســبت ، 

وطــن اليــرس ،وطــن ســباو،علام أن قيادة 

ســباو كانــت تابعــة لبايلــك التيطــري إىل 

غايــة 1769 تاريــخ متــرد قبائــل فليســة 

ــباو إىل  ــت إدارة س ــك نقل ــر ذل ــىل إث ع

دار الســلطان، وتضــم متيجــة مجموعــة 

املــدن والقــرى، أشــهرها  كبــرية مــن 

بوفاريــك والقليعــة وحجــوط ورششــال، 

والخشــنة والبليــدة وهــي عاصمتهــا .

املقاومــة  متيجــة  قبائــل  قــررت    

والتصــّدي للغــزاة الزاحفــني الحتــالل 

مــن  سلســلة  فبــدأت  البــالد،  أرايض 

املقاومــة مــع الغــزاة املحتلــني ،يقودوهــا 

تاريــخ  يف  بــارزا  دورا  لعبــوا  زعــامء 

ــة  ــل املتيج ــت قبائ ــر املجيد،متكن الجزائ

املنتــرشة مــن رششــال ومليانــة غربــا إىل 

واد يــرس ووادســيباو رشقا من اإلســتمرار 

ــيس  ــع الفرن ــاوالت التوس ــة مح يف عرقل

ــوى  ــوازن الق ــدم ت ــن ع ــم م ــىل الرغ ع

ــت   ــي كان ــالل الت ــة االحت ــت  حرك ،جعل

عــىل شــكل حمــالت عســكرية متقطعــة 

بطيئــة   1832-1830 ســنتي  خــالل 

وصعبــة، تتعــرض دومــا إىل رد فعــل 

رجــال املقاومة،التــي ســعت للحيولــة 

دون توســع زحــف الغــزاة املحتلــني.  

مهد المقـاومة الشعبية
  1842-1830
»صمود وبطولة« 

مهد المقـاومة الشعبية
  1842-1830
»صمود وبطولة« 

إن ســقوط الجزائــر العاصمــة يــوم 05 جويليــة 1830،أّدى إىل ســقوط الحكــم املركــزي،  بتوقيــع الــداي 

،نتجــت  واإلضطــراب  الفــوىض  رهيبا،فّدبــت  سياســا  ظهرفرغــا  وبالتــايل   ، اإلستســالم  معاهــدة  حســني 

واســتبحت  األمــالك  ُصــودرت  حيــث  االحتــالل  جــّراء  العاصمــة  ســكان  مّســت  جســيمة  إرضارا  عنــه 

املســاجد واألعــراض ،وأخــذت أحــالم دوبورمــون وقــادة جيشــه تراودهــم نشــوة الظفــر والنرص،وظنــوا 

ــعبية  ــة ش ــلة  املقاوم ــات سلس ــه يف بداي ــا أدرك العّدوأن ــان م ــن رسع ــرد مابدأت،لك ــت مبج ــرب انته أن الح

ــّدو  ــة الع ــة ومواجه ــتعامري،والدعوة إىل رضورة مجابه ــزو اإلس ــازم للغ ــع والج ــض القاط ــت الرف ــي مثل ، الت

بإشــهار الســيوف،فكانت  مقاومــة متيجــة أوىل املقاومــات، بحكــم  قــرب متيجــة فهــي أقــرب نقطــة 

مــن العاصمــة، فــإن  ســكانها هــم بدهيــا وطبعيــا أول مــن اصطــدام باملواجهــة اإلســتعامرية املُــرّة . 

بقلم: ذهبي شفيقة

معركة واد العاليق البليدة "31 ديسمبر1839"
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بداية املقاومة:
الجزائــر  الفرنســيون  احتــل  أن  بعــد 

خــارج  التوســع  ،حاولــوا  العاصمــة 

ــة  ــة الغني ــهول متيج ــو س ــة نح العاصم

والحيوانية،فهــّب  الزراعيــة  برواتهــا 

ســكان متيجــة وقــراروا القيــام مبقاومــة 

تغلغلــة  دون  والحيلولــة  االحتــالل 

داخــل البــالد ، بعــد وقــوع عجــزا يف 

الدفــاع واملقاومــة الرســمية يف العاصمــة 

خــالل عرشيــن يومــا فقــد انطلقــت 

ــىل  ــذ ع ــذي أخ ــف ال ــة يف الري املقاوم

وجــه  يف  الوقــوف  مســؤولية  عاتقــه 

، ومقارعتــة عــن  الغاصــب  االحتــالل 

باملقاطعــة  الحصــار  فــرض  طريــق 

ــن الفرنســيني مــن  ــع متوي ــا ،ملن إقتصادي

األســواق املجــاورة مثــل ســوق عــيل، 

بوفاريــك ،والبليــدة ،  مــام أثــر ســلبا 

عــىل االحتــالل الفرنــيس يف العاصمــة 

معركة واد العاليق البليدة "31 ديسمبر1839"
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التنظيــم اإلداري اإلقليمي خالل العهد العثامين
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ميكــن حــرص أســباب املقاومــة فاميــيل:

إن ســبب املقاومــة الحقيقــي للجزائريني  

قاطبــة هــو الرفــض القاطــع لإحتــالل يف 

حــد ذاته، وجــاءت مامرســات وتجاوزات 

املحتــل تدعــم ذلــك الرفــض ،والتــي  

ميكــن حرصهــا »يف متيجــة« فيــام يــيل :

ــالل  ــة لإحت - رفــض ســكان متيجــة البت

ــقوط  ــد س ــم بع ــح  يهدده ــذي أصب ال

مفاتحهــا  وتســليم  مدينةالجزائــر 

للّغزوالفرنــيس حيــث نُهبــت األمــوال 

اإلجامليــة  قيمتهــا  قــدرت  والتــي 

فرنك،وُصــدرت   )55.684.527( بـــ 

والعامــة  الخاصــة  األمــالك 

واألعــراض. املســاجد  واســتُبحت 

- محاولــة الجيــش الفرنــيس التوســع 

مدينــة  أســوار  خــارج  والتغلغــل 

الجزائــر نحــو ســهول متيجــة الغنيــة 

. والحيوانيــة  الزاعيــة  برواتهــا 

مراحلها:
مــرت املقاومــة يف متيجــة بعــدة مراحــل 

واجه فيها الســكان القوات اإلســتعامرية:

املرحلة األوىل »معركة 

متيجة األوىل)جويلية 

1830 –أكتوبر1832(
املقاومــة  رجــال  انتصــار  مــن  متتــد 

عــىل دوبورمــون يف 23 جويليــة 1830 

يف  تامنتفوســت  اجتــامع  وانعقــاد 

نفــس التاريــخ،إىل غايــة اجتــامع ســوق 

ــرتة  ــذه الف ــزت ه ــام 1832،ومتي ــيل ع ع

متيجــة   قبائــل  مختلــف  مبشــاركة 

بطريقــة  تلقائيــة، عفويــة، متوحدةالتــي 

تحــت  االحتــالل  ملواجهــة  إنطلقــت 

،فاســتعّدوا  املحليــني  الزعــامء  قيــادة 

ــن روح  ــه م ــا ميلكون ــكل م ــة ب للمقاوم

ــزاة  ــا الُغ ــب له ــة ،مل يحس ــة عالي وطني

املحتلــون حســابا ،حــني راحــوا يهاجمون 

عاصمتهــا  أبــواب  متيجة،مقتحمــني 

البليدةعــىل أمــل توســيع رقعــة االحتالل 

،تصــّدى املقاومــون يف هــذه املرحلــة 

لــكل محــاوالت العّدوالتوســعية ببســالة 

ونجــاح ، وعملواعــىل دحــره ودحضــه 

عــىل  والهجــوم  واملجابهــة  بالصمــود 

قواتــه  إىل غايــة شــهر أكتوبــر 1832 

تاريــخ متكــن املحتــل مــن االســتقرار يف 

ــدة. ــة والبلي ــك والقليع ــن بوفاري كل م

Debour-  حملة دوبورمون
mont عىل مدينة البليدة 

يف 23 جويلية 1830:
مدينــة  بحملةعــىل  دوبورمــون  قــام 

البليــدة يف 23 جويليــة 1830،لقدإعتقــد 

الحملــة  »قائــد  دوبورمــون  الكونــت 

الفرنســية عــىل الجزائــر«، أن أبــواب 

أبوابهــا  لــه  ســتفتح  كلهــا  الجزائــر 

مغــرتا  يقــول  ،وراح  مرصاعيهــا  عــىل 

لحكومتــه:«إن العــرب ينظــرون إلينــا 

ــتصبح  ــر س ــم،وأن الجزائ ــن له كمحرري

نفوذنــا  وتحــت  كلهــا  مفتوحــة 
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يومــا«. عــرش  خمســة  مــي  قبــل 

فخــرج يف حملــة عســكرية عــىل مدينــة 

ــرات بعــدم  البليدة،متجاهــال كل التحذي

،ألن  متيجــة  منطقــة  نحــو  التوســع 

ســكانها عازمــون عــىل املقاومــة والدفــاع 

ــىل  ــور ع ــذ األم ــم يأخ ــم ،فل ــن أرضه ع

محمــل الجــّد ،وراح يُجــس نبــض ســكان 

الــذي رضبــه  الحصــار  لفــك  متيجــة 

أهلهــا عــىل الجيــش اإلســتعامري. فخرج 

دوبورمــون عــىل رأس حملــة تتألــف من 

1200 جنــدي مشــاة وبعــض مئــات مــن 

الخيالــة »الفرســان« ومدفعــني ، وراح 

يقــود جيشــه متبغــرتا، يســيل لُعابــه 

فرحــا ، ظنــا منــه أن رقعــة االحتــالل 

بعــد  ستتوســع رشقاوغربــا ،خصوصــا 

ــاي  ــه ب ــا مع ــي وقعه ــة الت ــد التبعي عق

مــن  بومــزراق  مصطفــى  التيطــري 

ــر  ــدة متعجرفا،فتظاه ــل البلي ــل ،دخ قب

ســكانها بإســتقباله والتجــاوب معــه إىل 

حــني، فوقــع لــه مــامل يكــون يف حســبانه 

ومل يخطــر عــىل باله ،فــإذ كان دوبورمون 

قــد وصــل إىل مدينــة البليــدة دون أدىن 

ــن  ــودة مل تك ــإن الع ــر ، ف ــة تُذك صعوب

باألمــر الســهل بتاتــا، حيــث قطــع رجــال 

املقاومةعليــه الطــرق ملــرات متتالية ،ويف 

ــن كان  الكمــني يف إنتظــاره  ــك أي بوفاري

ــه عــىل  ــل وأرغمت ــه القبائ ،انقضــت علي

شــعبية   مبقاومــة  فُُفاجــئ  التوقــف، 

ــودة  ــه إىل الع ــري ،أدت ب ــة النظ منقطع

رسيعــا مــن حيــث أىت،وهــو يّجــر أذيــال 

الخــذالن والهزميــة، حامــال معــه خمســة 

ــني)43( ــة وأربع ــال وثالث ــرش )15(قتي ع

يف  ذلــك  كان  جنــوده.  مــن  جريحــا 

طردتــه  هكــذا   .1830 جويليــة   24

عــىل  وأجربتــه  طــردة  رش  املقاومــة 

ــل ســجلته  ــة ،وهــو أول عم ــرك املدين ت

االحتــالل. ضــد  الشــعبية  املقاومــة 

تعــّد هــذه املعركــة أول نجــاح تســجله 

املقاومــة الشــعبية ضــد الغــزاة املحتلني. 

املعركــة  هــذه  عــن  ترتــب 

فاميــيل: متثلــت  مهمــة  نتائــج 

-إفشــال أول محاولــة إلحتــالل البليــدة.

فكــرة  عــن  الفرنســيني  -عــّدول 

الجزائــر  مــن  الخــروج  محاولــة 

. البليــدة  العاصمةوغــزو 

مصطفــى  التيطــري  بــاي  -إعــالن 

الســلطة  عــن  اســتقالله  بومــزراق 

ــن والءه  ــد أعل ــا كان ق الفرنســية ،بعدم

ــم .   ــرب ضده ــن الح ــع وأعل ــا تراج له

-عقــد شــيوخ القبائــل والزوايــا اجتامعــا 

هامــا يف بــرج تامنتفوســت مبنطقــة بــرج 

البحــري حيــث قــرروا توحيــد املقاومــة 

بــن  الشــعبية تحــت زعامــة محمــد 

ــعّدي.  ــيّدي الس ــد س ــيل ول ــوم وع زعم

بعــد هزميــة دو بورمــون ،تحقــق أول 

إنتصــار لرجــال املقاومــة ضــد املحتلــني 

ــس  ــا لي ــرا إيجابي ــه أث ــكان ل ــزاة ،ف الغ

فحســب  متيجــة  ســكان  نفــوس  يف 

ــرى  ــل األخ ــوس القبائ ــى يف نف ــل حت ب

ــة  ــر العاصم ــكان الجزائ ــاط س ويف أوس

ــان  ،التــي بــدأت تغمرهــا نبغــة اإلطمئن

واألمــال ،وبالتــايل كانــت اإلنطالقــة يف 

الصفــوف  عمــل مشــرتك ويف توحيــد 

لتصــّدي للغــزاة املحتلني.وبــرز بذلــك 

الشــيخ محمــد بــن زعمــوم املحنــك 

وجــه  أكمــل  عــىل  يقوداملقاومــة 

ــة الحــاج ســيدي  وأحســن صــورة ، مبعي

وصــف  ،ولقــد  وأخــرون  الســعّدي 

)Robin(الضابــط نيــل جوزيــف روبــان

االنتصــار األول ملقاومــة الجزائريــني »لقد 

لوحــظ ألول مــرة نــوع مــن التنظيــم 

ــا  ــا كن يف صفــوف هــؤالء املتوحشــني ،مل

أمــام البليــدة قابلنــا جيــش بــن زعمــوم 

عــىل شــكل مســتقيم تقريبــا ،املشــاة 

ــة مشــكلني  متمركــزون يف الجهــة الجبلي

امليــرسة والفرســان عــىل امليمنــة ...(. 

هكــذا  كان أول انتصــار لرجــال املقاومة، 

ناجحــة خاضوهــا ضــد  وأول معركــة 

االحتــالل الفرنــيس بعداحتــالل العاصمة، 

وإفشــال أول محاولــة إلحتــالل البليــدة . 

تامنتفوســت  اجتــامع 

ماتيفــو«   رأس  »غــرب 

 26-23( البحــري  بــربج 

:)1830 جويليــة 
 تزامــن اجتــامع  تامنتفوســت التاريخي، 

ــوم 23  ــدة ي ــون يف البلي ــة دوبورم بهزمي

جويليــة 1830،ففــي قلعــة تامنتفوســت 

» غــرب رأس ماتيفــو بــربج تامنتفوســت«  

انعقــد اجتــامع شــيوخ قبائــل متيجــة 

وقبائــل أخــرى مجــاورة لهــا، بتاريــخ 23 

-26 جويلية1830،ضــم شــيوخ القبائــل 
ــة  ــت زعام ــة تح ــة متيج ــا ملنطق والزواي
محمــد بــن زعمــوم قائــد قبائــل فليســة 
ــاج  ــب »الح ــل(، إىل جان ــة القبائ )منطق
ــان  ــد ســيدي الســعدي مــن أعي عــيل ول
ــن  ــد ب ــة ،وأحم ــر العاصم ــة الجزائ مدين
الجميــع  توافــد  ،وأخرين،لقــد  كانــون 
ــان  ــع أعي ــذي جم ــامع ،ال إىل هــذا االجت
العاصمــة ،لتــدارس الوضــع املـُـزري التــي 
ألــت إليــه البــالد  وإنتهــوا إىل إعــالن 
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صفحات من التاريخ
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الجهــاد ضــد الفرنســيني وتحفيــز الهمــم 

والعزائــم يف كل منطقــة ملقاومة االحتالل 

تحــت  الشــعبية  املقاومــة  ،وتوحيــد 

ــل  ــذي مث ــن زعمــوم ال زعامــة محمــد ب

القيــادة العســكرية امليدنيــة ،والحــاج 

ســيدي الســعدي  الــذي جســد الزعامــة 

الروحيــة ،لقــد اتفــق الجميــع عــىل حمل 

الســالح لّدحــر العــّدو وعالــت الصيحــات 

تــّدوي ذاك  املجلس والســيوف مشــهورة 

للجهــاد  مناديــة  األفــق،  يف  تعلّــو 

ــامع  ــد كان اجت ــالل ،لق ــّددة باإلحت ومن

مراحــل  أوىل  مبثابــة  تامنتفوســت 

ــالل الفرنــيس. املقاومــة الشــعبية الإحت

مــن بــني قــرارات اجتــامع تامنتفوســت:

الســالح. بحمــل  للغــزاة  -التصــدي 

ــم  ــد وتنظي ــة بتوحي ــة يف املقاوم -الرغب

صفوفهــا تحت قيادة محمد بن زعموم .

ــه  ــاون مع ــدم التع ــة العّدووع -مقاطع

ومقاطعتــه إقتصاديــا ،مــع الحــذر منــه . 

-إعــالن مصطفــى بومزراق بــاي التيطري 

الفرنــيس. اإلحتــالل  ضــد  املقاومــة 

،وعقــدت  الجهــود  تظافــرت  هكــذا 

الِهمــم للوقــوف يف وجــه الُغزاة،وهبــت 

مــن شــيوخ  بدعــوة  الشــعب  فئــات 

الذيــن دعــوا  قبائــل أوطــان متيجــة 

ــن  ــّدو م ــع الع ــود ملن ــيق الجه إىل تنس

التوســع داخــل أرايض الوطن،ووصــف 

 ، تامنتفوســت  اجتــامع   مشــهد   ،

 Barchou( ــون ــو دوبينه ــارون بارش الب

كبــري  نفــر  قائــال:«كان   )depenhoen

يحيــط بذلــك املجلــس األبــوي ،رافعــني 

ــىل  ــني ع أســلحتهم ومســتدرين ومتالعب

ــني  ــني وهاتف ــم ومصفق ــور أحصنته ظه

ــاة  ــن دع ــايخ م ــب املش ــب لخط بصخ

واملجلــس  الشــعب  .وانقــاد  الحــرب 

معــا وراء وقــع اإلنتصــار املزعــوم الــذي 

خيــار  إىل  ،وانّجــروا  بالبليــدة  تحقــق 

الحرب،وتقــرر شــن الحــرب باإلجــامع 

صاخبــة.  حربيــة  صيحــات  ،وســط 

حملة  كلوزيل17 نوفمرب 
: 1830

ــن  ــون م ــزل دو بورم يف 20أوت 1830ع

ِقبــل امللــك لويــس فيليــب وعــني الجرال 

ــام  ــد الع ــاد القائ ــه فق ــا ل ــوزل خلف كل

 »Bertrand Clauzel »بريتــران كلوزيــل

حملــة عــىل البليــدة عاصمــة متيجــة 

إىل  ،وأخــرى  نوفمــرب1830   17 يــوم 

املديــة، بهــدف وضعهــام تحــت النفــوذ 

الفرنيس،بهــدف كــرس الحصــار الــذي 

ــوات  ــار للق ــة ورد اإلعتب ــه املقاوم فرضت

الفرنســية بعــد الهزميــة األوىل ،وتأديــب 

بــاي التيطــري مصطفــى بومــزراق الــذي 

أعلــن الحــرب ضــد الفرنســيني،دخلت 

البليــدة  مدينــة  الفرنســية  القــوات 

يــوم 18  نوفمــرب1830 تحــت قيــادة 

الضابــط بوييــه »Boyer«وكان جيشــه 

يضــم10000 جنــدي، واســتوىل كلوزيــل 

ــالد وحــول املســجد  عــىل مقدســات الب

مبطــاردة  جنــده  كنيســة،وأمر  إىل  

وإحــراق  البليــدة  العــزل يف  الســكان 

منازلهــم بعــد أن نهبوهــا ،وبعــد أن 

وضــع كلوزيــل قبضتــه عــىل مدينــة 

البليــدة أقــام فيهــا حاميــة عســكرية 

Rulliéreوكانــت  تحــت قيــادة روليار«ٌ

أخــذ  جنّدي،ثــم   600 مــن  تتكــون 

املديــة يف21نوفمــرب1830  إىل  طريقــه 

ــان  ــن فرس ــا م ــهد تجمع ــفة ش ويف الش

ــاع طريــق  ــل فغريطريقــه ،وقرراتب القبائ

موزايــة فرتصــد لــه املجاهــدون بقيــادة 

عليــه  بومــزراق ودحرجــوا  مصطفــى 

صخــورا قتلــت العديــد مــن جنــوده 

ــدارت  ــة ف واشــتبك معــه رجــال املقاوم

ــة الوطيــس ،أســفرت عــن  معركــة حامي

الغــزاة  مقتــل 27 قتيــل مــن جنــود 

منهــم 3 ضبــاط وجــرح 80منهــم ،ولكــن 

ــول  ــل الوص ــتطاع كلوزي ــك اس ــم ذل رغ

نوفمــرب   22 يف  واحتاللهــا  املديــة  إىل 

الحــاج  بــن  1830 ونصــب مصطفــى 

ــكان  ــري م ــك التيط ــىل بايلي ــا ع عمرباي

ــة  ــه أي ــرتك ل ــزراق، و مل ي ــى بوم مصطف

حاميــة لتدعيــم ســلطته ،وقــد ســمح لــه 

بــأن يجمــع لــه الرضائــب عــىل الطريقــة 

التــي كانــت ســائدة فيــام قبل،وجــد بــن 

عمــر نفســه يف حــرية إزاء ســكان املديــة 

،فالذيــن كانــوا خــارج املدينة،رفضــوا  أن 

ــه  ــة ومل يكــن بحوزت ــه الرضيب يدفعــوا ل

إلرغامهم،ســوى   الكافيــة  الوســائل 

البــارود. مــن  وقليــل  مدفعــني 

مذبحة البليدة »26 
نوفمرب 1830« :    

يف يــوم 26 نوفمــرب 1830، ويف الوقــت 

شــن  املديــة  يف  كلوزيــل  كان  الــذي 

ــن  ــد ب ــن محم ــوم ب ــن زعم ــني ب الحس

زعمــوم نجــل الحــاج محمــد زعمــوم 

الفرنســية  الحاميــة  عــىل   هجومــا 

املســتقرة يف البليــدة وأصابــت منهــا ،لقد 

هاجــم بــن زعمــوم الحاميــة املتواجــدة 

رجالــه  رفقــة  ينتقــل  ،وكان  بالبليــدة 

ــزل إىل  ــن من ــارع وم ــارع إىل ش ــن ش م

منــزل ،فــدارت  معركــة قاســية وشــديدة 

مذبحة البليدة 26 نوفمبر1830
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،أطلــق عليهــا »معركــة الشــوارع«، قــى 

ــة  ــة عــىل الحامي ــا  رجــال املقاوم خالله

املرابطــة بالبليــدة، وبعــد عــودة كلوزيل 

مــن املديــة وأمــام رضبــات املوجعــة 

ــل رجــال  ــن قب ــه م ــا حاميت ــي تلقته الت

املقاومــة، وجــد نفســه أمــام قرار ســحب 

ــة  ــر العاصم ــة الجزائ ــو مدين ــه نح قوات

رهيبــة.    مجــزرة  إرتكــب  أن  بعــد 

التــي كانــت حلقــة كاحلــة تضــاف ضمن 

ــّدو  ــا الع ــي إرتكبه ــرام الت ــلة اإلج سلس

الفرنــيس يف حــق الشــعب الجزائــري ،مل 

ينجــو منهــا رجــال وال نســاء وال أطفــال 

،وتــم تقطيــع بعــض الرُضــع وهــم عــىل 

قسمني،شــئ  عــىل  أمهاتهــم  صــدور 

ــى  ــا حت ــتنث منه ــب مل يُس ــب وُمرع رهي

ــني إىل  ــة الفاري ــر العاصم ــكان الجزائ س

مدينــة البليــدة ،وكانــت الُجثــت تُــداس 

باألقــدام وصيحــات األمل تُســمع مــن 

بعيــد ،يالــه مــن منظــر ُمثــري تــذرف 

القلــب! العيــون وينشــق منــه  منــه 

لقــد رد املقاومــون عــىل هــذه املجــزرة 

الرهيبــة وعــىل هــذه الوحشــية بالهجــوم 

ــة  ــت متوجه ــكرية كان ــة عس ــىل قافل ع

مــن البليــدة إىل الجزائــر ،كان ذلك يف 28 

نوفمــرب 1830 فأبدتهــا عــن أخرها، وعند 

وصــول  جيــش كلوزيــل إىل بوفاريــك  

ــن  ــا م ــم منه ــة املنتَق ــار القافل ــد اث وج

قبــل املقاومــني و الــذي بلــغ عــدد قتالها  

الفرنســني  املدفعــني   مــن  قتيــل   50

الذيــن أرســلهم كلوزيــل ليجلبــوا لــه 

تراجــع  ذلــك   إثــر  وعــىل  الذخائــر، 

كلوزيــل عــن قــرار البقــاء يف البليــدة 

ــوم  ــة ي ــة املدي ــالء مدين ــر بإخ ــام  أم ،ك

ــىل  ــل ع ــرب كلوزي ــي 1831،وأج 01جانف

ســحب جيشــه املتكــون ;2000جنــدي 

العاصمــة. الجزائــر  مدينــة  إىل 

هكــذا بــاءت محاولــة فرنســا الثانيــة 

كلوزيــل  بقيــادة  الذريــع  بالفشــل 

نطــاق  عــرب  فرنســا  نفــوذ  لتوســيع 

ســهل متيجــة بفضــل الصمــود البطــويل 

لســكان متيجــة ،فُعــزل الجــرال كلوزيــل 

الجــرال  مكانــه  ،وعــني  منصبــه  مــن 

 -pierreBerthezéne-. بريتــزان  بيــار 

ــذي تــوىل الحكــم يف 20فيفــري1831. ال

املقاومة يف عهد بريتزان 

20فيفري1831:
عهــد  يف  متيجــة   مقاومــو  إنتقــل 

بريتــزن مــن أســلوب الدفــاع إىل أســلوب 

الهجــوم ،واإلعتــامد عــىل الكــر والفــر، يف 

العصابات«،ومناوشــات  »حــرب  شــكل 

حاولــت  التــي  الفرنســية  للحمــالت 

ــزارع  ــة م ــة ،بإقام ــن العاصم الخــروج م

أنــه  بريتــزن  ســادإعتقاد  حيــث  لهــا 

الثوار.،لذلــك  مقاومــة  الصعــب  مــن 

الحــاج  التهدئة،وعــني  سياســة  انتهــج 

ــة  ــيخ زاوي ــارك ش ــن املب ــن ب محــي الدي

ة(
في

ح
ملت

ت ا
عا

مو
ملج

ن ا
)م
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القليعــة يف منصــب أغــا العــرب ملــا لهــذه 

الشــخصية مــن نفــوذ وتأثــري عــىل ســكان 

متيجــة ،وحتــى يكــون الواســطة بــني 

ســكان املنطقــة والحاكــم الفرنيس،وأُبــرم 

بعــدم  يقــي  الطرفــني  بــني  االتفــاق 

ملــد  محاولــة  بأيــة  الفرنســيني  قيــام 

نفوذهــم إىل خــارج منطقــة الســاحل 

تزويدهــم  مقابــل  يحتلونهــا  التــي 

ــك. ــن والعلــف ومــا إىل ذل مبــواد التموي

ســارع بريتــزن للقيــام بحملــة عــىل املدية 

،وذلــك لنجــدة العميــل البــاي مصطفــى 

ــن  ــد ب ــار ضــده أحم ــذي ث ــر ال ــن عم ب

مصطفــى بومــزراق وبــات يهــّدده يف 

إثــر ذلــك وصــل رتــل  املديــة ،عــىل 

ــون  ــزن يتك ــادة بريت ــت قي ــيس تح الفرن

جــوان   29 يــوم  جنــدي  مــن4500  

1831،لقــد إستبســل املقاومــون يف دحــر 

ودحــض العــّدو وألقــو بــه خــارج املديــة 

،وأمــام رضبــات املقاومــني أصــدر بريتــزن 

أمــرا برتاجــع والتخــيل كليــة عــن املوقــع 

الــذي أصبــح خطــريا وعــاد عــىل أعقابــه 

البــاي  معــه  حامــال  مخذوال،مهزومــا 

عمر،إعتقــد  بــن  مصطفــى  العميــل 

برتزيــن أنــه نجــح يف وضــع حــد للثــورة 

غــري أنــه مــاكاد يرجــع حتــى باغتــه 

قــوات املقاومــني وخاضتــه إىل مــرسح 

العمليــات تحــت قيــاديت محمــد بــن 

اعتمــّد  الســعّدي،  ســيدي  و  زعمــوم 

املقاومــون ،عــىل أســلوب الكــر والفــريف 

شــكل فــرق صغــرية لإغــارة عــىل بعــض 

الكلــون  بــدأ  التــي  املــزارع املحتلــني 

يقيمــون فيها،لقــد أقــام هــؤالء املحتلون 

منوذجيــة  ومزرعــة  عســكرية  ثكنــة 

ــداي  ــوش  ال ــم ح ــة  باس األوىل املعروف

(،املتواجدتــني  باشــا  حســن  )حــوش 

،فاجتمــع  الحــراش  عــىل ضفــة وادي 

قبيلــة  زعيــم  زعمــوم  بــن  محمــد 

فليســة بعــيل ولــد ســيدي الســعّدي 

يف جويليــة1831  بســيدي الرزيــن يف 

ــراش وكان  ــة الح ــويب ملدين ــرج الجن املخ

االجتــامع يهــدف إىل تنســيق عمليــة 

املقاومة،وانضــم إليهــم أحمــد بــن أيب 

املقاومــة  قــوات  فهاجمــت   ، مــزراق 

ــة  ــة النموذجي ــّد باملزرع ــّدو املتواج الع

،واســتطاعوا محــارصة العــّدو الــذي كان 

ــه ،  ــاد ل ــال ألول حص ــدة لإحتف يعّدالع

فعــرب الحســني بــن محمــد زعمــوم وادي 

الحــراش وأحــرق املزرعــة النموذجيــة 

إثــر ذلــك ســارع  ، عــىل  للمعمريــن 

العــّدو  النجــدة ومجابهــة  إىل  العــّدو 

،فأرســل الجــرال بريتــزن ســت فــرق 

عســكرية عــالوة عــىل قــوة الفرســان 

والخيالــة ،وبعــض املدفعيــة وإجــامال 

ــة  ــكرية ثالث ــه العس ــوام فرقت ــت ق كان

االف جنــدي جــاءت ِخصًصــا ملجابهــة 

املوقــف ،ورغــم كل ذلــك متكنــت قــوات 

املقاومــة  مــن مهاجمــة قــوات  العــّدو 

الجــرال  بالفرارمبعيــة  لــّذوا  الذيــن 

املدينــة  أســوار  داخــل  إىل   بريتــزن 

الجزائــر العاصمــة،إذ الحقهــم املقاومون 

إىل بــاب عزون،،ومتكنــوا مــن قتــل عــددا 

كبــريا منهم.وعــاّدو غامنــني منترصيــن.

مــن  النيــل  يف  بريتــزن  فشــل  هكــذ 

ــالء  ــة  إىل  الج ــربيف النهاي ــة وأج املقاوم

نهائيــا ، حيــث طــراده  املقاومــون الــذي 

ــزراق و  ــن أيب م ــد ب ــم أحم ــم إليه إنظ

ــوارباب  ــى أس ــّدو حت ــة الع ــت متابع مت

عــزون كان ذلــك يف 5جويليــة1831،وكاد 

هــذا النــرص يتحــول إىل إقتحــام العاصمة 

ــالل،  ــوات االحت ــام لق ــر الع ــث املق حي

وتطهريهــا مــن املحتــل الفرنســني نهائيا .

املقاومة يف عهد سافاري 

دوق دو روفيڤو:
-ويف عهــد ســافاري دوق دو روفيڤــو-««

ــزن  ــف بريت ــذي خل Duc de Rovigo«ال

اتســم  الــذي   ،1832 ديســمرب  يف6 

،حامــال  والقهــر  بالجــربوت  عهــده 

ــة  ــة العوفي ــادة قبيل ــؤولية إب أوزار ومس

بالحــراش كاملــة ،والــذي أبادهــا عــن 

بكــرة أبيهــا ،إن إقــرتاف مجــزرة العوفيــة 

جرميــة رهيبــة يف حــق ســكانها  األبريــاء  

العــزل الذيــن راحــوا ضحيــة غــدر املحتل 

،مــربرًا عملــه املتوحــش بحجــة ال أســاس 

ــة  ــة العوفي ــأن قبيل ــة ،ب ــن الصح ــا م له

ــاء  ــي ج ــا  الت ــة الهداي ــت  وراء رسق كان

بهــا مرســويل فرحــات بــن ســعيد رئيــس 

الفرنســيني  وعميــل  الزيبان«بســكرة« 

، مقدمــا والئــه إىل الســلطة الفرنســية 

وطلبــا تدخــال ضــد بــاي قســنطينة،حيث 

بــاي. ألحمــد  شــديدا  معارضــا  كان 

الســفاح  دخــل  وظلــم  باطــل  فعــن 

باغثهــا  و  العوفيــة  قبيلــة  روفيڤــو 

ــه  ــون ل ــام ، دون أن يك ــا ني ــال وأهله لي

أدىن دليــل عــىل ذلــك، و إقــرتف فيهــا 

حــوايل  مقتــل  عــن  أســفرت  مجــزرة 

12000،مايعــادل العــدد اإلجاميل لســكان 

القبيلــة مــع احتجازأنعامهــم وممتلكاتهم 

،  كان ذلــك  يف ربيــع تلــك اليلــة املشــؤمة 

ــدم  مــن يــوم 07أفريــل  1832،حيــث اُع

شــيخ القبيلة املســمى)الربيعة(،وأعطيت 

رأســه إىل طبيــب ليقــوم بتجــارب علميــة 
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عليه،ووضعــت رؤوس الضحايااألخريــن 

عــىل رؤوس رمــاح الفرســان وتــّم التجــوال 

بهــا يف مدينــة الجزائر،فتــّم قتــل الجميــع 

ومل يســتنث منهــم أحــد رجــاال أطفــاال 

،نســاءا، اللــوايت  قُطعــت شــمحات اُذانهن 

امللطخــة بالدمــاء لالســتيالءعىل الحلقــات 

ذلــك  يف  روفيڤــو  دوق  املعلقة،فقــال 

:«كان جنودنــا ممتطــني ظهــور الخيــل 

يحملــون رؤوس البرشيــة عــىل نصــال 

ــت  ــد بيع ــم فق ــا الحيوناته ــيوفهم ،أم س

إىل القنصليــة الدمنركيــة ،وأمــا األجــزاء 

ــم  ــد أٌقُي ــاء فق ــة بالدم ــرى وامللطخ األخ

منهــا معرضــا يف بــاب عــزون ،وكان النــاس 

ــة يف  ــاء ثابث ــيل النس ــىل ح ــون ع يتفرج

ســواعدهن املقطوعــة واُذانهــن املبتــورة.

ــة مل تشــهد  ــل هــذه البشــعة والرببري مث

لهــا البرشية،فهــي  تضــاف ضمن سلســلة 

جرائــم املحتل املتوحش،وتكتب يف ســجل 

الجرائــم اإلنســانية وصمــة عــار وصفحــة 

الشــعوب. تاريــخ  يف  تُســجل  ســوداء 

دفعــت هــذه املجــزرة الفظيعــة شــيوخ 

القبائــل إىل إعــالن الجهادضــد العــّدو 

ــم الحــاج محــي  ــل ،ومنه ــيس املحت الفرن

الديــن أغــا العــرب وشــيخ القليعــة الــذي 

انضــم إىل زعــامء املقاومــة محمــد زعموم 

والحــاج الســعّدي وغريهــم .حيــث أحــس 

املقاومــون بنــار اإلنتقــام ،فتحفــزت روح 

ــة  ــا معرك ــت عنه ــذي  نتج ــة ،ال املقاوم

زاويــة التــوري عــىل مقربــة مــن مضــارب 

بعــض  بعــد  ،عــىل  العوفيــة  قبيلــة 

»الحــراش«  األمتــار مــن  املئــات مــن 

يف 23مــاي1832 ،الــذي قتــل فيهــا 57 

جنديــا مرتزقــا مــن اللفيــف األجنبي،تلــه 

اجتــامع يف شــهر ســبتمرب 1832 وهــو 

االجتــامع التاريخــي الــذي وقــع يف ســوق 

الــذي أدى إىل  بوفاريــك   عــيل قــرب 

ــة  ــوة تالحمي ــن ق ــة وتكوي ــع الكلم جم

قادهــا محمــد بــن زعمــوم ،فخرجــت 

القــوات الفرنســية الفرنســية لتفريــق 

الجرالفــوداس  التجمع،بقيــادة  هــذا 

املقاومــون  لهــا  فنصــب   ،)Fodoas(

عــىل  أكتوبر1832فقتــل  يف02  كمينــا 

ــة  ــوف العّدو،وحمل ــد يف صف ــره العدي إث

Bros- بروســار« بقيــادة   أخــرى 

ــوى  ــري ق ــرض تدم ــة بغ sard«إىل القليع

الثورة،وإلقاءالقبــض عــىل األغــا الحــاج 

محــي الديــن أغــا العــرب وشــيخ القليعة. 

املقاومــني  بــني  املقاومــة  اســتمرت 

وقــوات العــّدو املحتــل يف متيجــة  خــالل 

ــارون  ــرال  الب ــئ الج 1834-1833،فبمج

أفريــل   29 يــوم  Voirolيف  فــوارول« 

1833،الــذي قــام بعــدة حمــالت إلخضــاع 

قبيلــة الحجــوط وقبيلــة الخشــنة ولكــن 

ــه ،وهكــذا اســتمرت  املقاومــة تصــدت ل

يف  محــارصا  العــّدو  فظــل  املقاومــة 

العاصمــة بســبب اإلنتصــارات املتواصلــة 

ــة  ــة متيج ــعبية يف منطق ــة الش للمقاوم

ــة  ــة محاول ــن أي ــيون ع ــف الفرنس فتوق

عــام 1834  حتــى  املنطقــة  يف  توغــل 

ودخــول مقاومــة متيجــة تحــت لــواء 

ــه  ــذي علقــت علي ــد القــادر ال األمــري عب

ــي  ــة الت ــتمرار املقاوم ــة الس ــال عريض أم

تأججــت نارهــا يف املنطقــة ، فــرُتى كيــف 

كان مــدى املقاومــة يف صفــوف األمــري 

التــي  الحثيــات  القادر؟وماهــي  عبــد 

ميزتهــا ؟وكيــف كان االتفاق حول الُســبل 

الكفيلــة إلنجاح املقاومــةيف متيجة؟هذاما 

يف  وتفصيــل  بإســهاب  إليــه  ســأتطرق 

الجــزء الثــاين مــن املقــال »املقاومــة يف 

ــة«. ــن املجل ــل م ــّدد املقب متيجــة »يف الع
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مازالــت  التصــورات  كل  وحشــيتها  يف  تفــوق  جرائــم  الجزائــري،  الشــعب  حــق  يف  الفرنــي  االســتعامر  ارتكــب      

واالغتصــاب  والتنكيــل  التعذيــب  يف  الجرائــم  هــذه  وتتمثــل  لليــوم  تالحقنــا  منهــا  للبعــض  املدمــرة  اآلثــار 

واألســالك  الســامة  والغــازات  بالنابــامل   القصــف  و  بالدخــان  والخنــق  غرقــا  والقتــل  والنفــي  باملقصلــة  واإلعــدام 

االســتعامر هــو  الواقــع  يف  جرميــة  وأكــرب  والبيولوجيــة،  الكيميائيــة  األســلحة  وتجــارب  األلغــام  وحقــول  الشــائكة 

يف حــد ذاتــه، حيــث أنــه البوابــة الرتــكاب كل أنــواع الجرائــم ضــد اإلنســانية، هــذه الجرائــم التــي ميــزت كامــل 

فــرتة وجــود االســتعامر يف بالدنــا قــد بلغــت مســتوى اإلبــادة الجامعيــة يف 08 مــاي 1945 وتواصلــت بنفــس الوتــرية 

أثنــاء حــرب التحريــر 1954 - 1962 ولعــىل أخطــر مــا قــام بــه هــذا االســتعامر البغيــض عــىل اإلطــالق هــو تلــك 

الفرنــي. االســتدمار  هــو  واحــد  مجــرم  مــن  الجرائــم  تلــك  صــدرت  الجزائريــة،  الصحــراء  يف  النوويــة  التفجــريات 

بقلم م م ش: بوشان فاطمة - بن تريعة حسن - قويدر حفصة

  محاضرة األستاذ الدكتور »منصوري عمار«
باحث في الهندسة النووية بمركز البحث النووي - الجزائر -
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ــج  ــة للربنام      ترجــع األصــول التاريخي

النــووي الفرنــيس إىل يــوم 24 فيفــري 

اإلشــعاع  اكتشــاف  تــم  حيــث   1896

بكــرال  الطبيعــي مــن طــرف هــري 

ــم  ــنة 1898 ت ــية، ويف س ــيس الجنس فرن

وهــام  أساســيني  عنرصيــن  اكتشــاف 

طــرف  مــن  والراديــوم  البولونيــوم 

الفرنســيني بيــار ومــاري كــوري، ويف ســنة 

1934 تــم اكتشــاف اإلشــعاع اإلصطناعي 

ــو  ــك جولي ــرن وفريديري ــرف إي ــن ط م

 1939 ســنة  اكتشــافا  اللــذان  كــوري 

يعتــرب  الــذي   الــذري   اإلنشــطار 

نوويــة. قنبلــة  صناعــة  أســاس 

ــكا تقــوم  ــت أمري  يف نفــس الوقــت كان

ــامء  ــه عل ــارك في ــن، ش ــرشوع مانهات مب

أملانيــا  بينهــا  مــن  دول  عــدة  مــن 

ــرو«،  ــل أت ــامل بي ــا »الع ــا وفرنس وإيطالي

صناعــة  تــم   1945 جويليــة   16 ويف 

وتــم  أمريكيــة  نوويــة  قنبلــة  أول 

تفجريهــا يــوم 09 أوت 1945 باليابــان 

وكان اســتعاملها ضــد البــرش مبــارشة.

     بعــد نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة 

ــية  ــلطات الفرنس ــدرت الس ــارشة أص مب

يقــي  قــرارا  أكتوبــر 1945   18 يــوم 

الذريــة  الطاقــة  محافظــة  بإنشــاء 

الفرنســية هدفهــا صناعــة قنبلــة نوويــة  

 20 ويف  العلمــي،  البحــث  ومربرهــا 

ــذري  ــم انجــاز الربنامــج ال مــاي 1954 ت

بقيــادة  الفرنــيس  الوطنــي  للدفــاع 

الطاقــة  ملحافظــة  العلميــة  اللجنــة 

الفرنســية. الذريــة 

التفجــريات  مواقــع  اختيــار 
ــراء  ــية بالصح ــة الفرنس النووي

الجزائريــة:
ــز  ــاء املرك ــم إنش ــاي 1957 ت     يف 10 م

ــان  ــكرية برق ــارب العس ــراوي للتج الصح

 )  CSEM(

ــر 1957 انطلقــت األشــغال  ويف 01 أكتوب

 108000 بـــ  مســاحته  وقــدرت  فيــه 

كيلومــرت مربــع وقــد ضم هــذا املركــز  10 

ــاء  ــم إنش ــام ت ــيس، ك ــكري فرن أالف عس

التجــارب  مركــز  يف 12 جويليــة 1960 

ــني  ــات )CEMO (  بع ــكرية للوح العس

أمقــل عــىل مســاحة قــدرت ب 170570 

ــني  ــكري ماب ــف عس ــم 14أل ــار ض هكت

1961 إىل غايــة 1966.     

      كان قــرار اختيــار الصحــراء الجزائريــة 

ــية  ــة الفرنس ــريات النووي ــع للتفج كموق

مــن قبــل رئيــس املجلــس الفرنــيس بيــري 

قــرارا ســهال  كــون  منديــس فرانــس 

الجزائــر جــزء ال يتجــزأ مــن فرنســا دون 

األخــذ بعــني االعتبــار الشــعب الجزائــري، 

 "Ailleret" أالر  العميــد  أمــر  فقــد 

بــاإلرشاف عــىل اختيــار مواقــع التفجريات 

النوويــة بالصحــراء الجزائريــة، وبعــد 

اختيــاره ملواقــع انجــاز املــرشوع النــووي 

يف الصحــراء رصح العميــد قائــال : " إن 

ــاب  ــو الغي ــر ه ــت النظ ــم يشء يلف أه

ــات  ــاة للحيوان ــر الحي ــكل مظاه ــام ل الت

أو للنباتــات ... الجفــاف شــبه الكامــل 

فعــل فعلتــه، فــكل يشء ميــت ... ومــن 

ــايل  ــكان املث ــار هــذا امل الواضــح أن اختي

ــر  ــة دون خط ــريات النووي ــل التفج يجع

ــاك أي جــار...  عــىل الجــريان مل يكــن هن

والغيــاب التــام للحيــاة هــو بالطبــع 

العامــل األســايس يف اختيــار هــذا املوقع".

     بعــد عــودة الجــرال ديغــول إىل 

تــم   ،1958 ســنة  السياســية  الســاحة 

التأكيــد عــىل هــذا الربنامــج النــووي 

لكــون أن هــدف إنشــاء محافظــة الطاقة 

الذريــة الفرنســية ســنة 1945 هــو انجــاز 

1- التفجريات النووية الفرنسية يف الصحراء الجزائرية
تاريخ جرائم وضحاياتاريخ جرائم وضحايا

اإلنشطار الذري

  محاضرة األستاذ الدكتور »منصوري عمار«
باحث في الهندسة النووية بمركز البحث النووي - الجزائر -



مجلة املتحف -العدد 11 - جويلية 2020

ملف المتحف

48

برنامــج نــووي مــن أجــل أن 

تصبــح فرنســا مســتقلة عــن 

ــوفيايت  ــي والس ــني األمري القطب

اإلطــار  هــذا  ويف  "الــرويس"، 

موقــف  موقفــني  هنــاك  كان 

هيئــة األمــم املتحــدة ومواقــف 

الــدول النوويــة الثالثــة "أمريــكا 

- االتحــاد الســوفيايت )روســيا( 

أغلقــوا  الذيــن  بريطانيــا"   -

مــن  فرنســا  عــىل  البــاب 

ــة  ــة الذري ــة القنبل ــل صناع أج

صناعتهــا،  يف  يســاعدوها  ومل 

أصــدرت   1959 ســنة  ففــي 

قــرارا  املتحــدة  األمــم  هيئــة 

ــراء  ــن إج ــا م ــه فرنس ــع في متن

تجاربهــا النوويــة يف الصحــراء الجزائريــة، 

إال أن ممثلهــا بالهيئــة جــورج مــوش 

بتقديــم  نوفمــرب1959   05 يــوم  قــام 

تقاريــر كاذبــة لهيئــة األمــم املتحــدة 

ــة هــي  ــا أن الصحــراء الجزائري جــاء فيه

املــكان الوحيــد الــذي يصلــح إلجــراء 

خاليــة  لكونهــا  النوويــة  التفجــريات 

مــن أي مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة.

     ساهم يف صناعة هذه القنبلة النووية 

الصحــراء  يف  ــرَت  فُجِّ التــي  الفرنســية 

الجزائريــة علــامء وعســكريني وسياســيني 

فرنســيني، فالعلــامء هــم الذيــن صّممــوا 

القنبلــة الّذريــة والعســكريني هــم الذيــن 

اختــاروا نــوع القنابل الّذرية والسياســيني 

بــني  بالتنســيق  قامــوا  الذيــن  هــم 

العلــامء والعســكريني وهــم الذيــن قاموا 

بتربيــر جرامئهــم يف املحافــل الدوليــة.  

التفجــريات  برنامــج 
يف  الفرنســية  النوويــة 
الجزائريــة الصحــراء 

    انطلــق الربنامــج النــووي الفرنــيس 

ــوم 13 فيفــري  ــة ي يف الصحــراء الجزائري

1960 وانتهــى يــوم 27 جانفــي 1966 

وبهــذا تكــون فرنســا قــد دخلــت النــادي 

ــريات 03  ــذه التفج ــملت ه ــووي، ش الن

أنــواع وهــي الجوية والباطنيــة واإلضافية 

"التكميليــة"  قــدرت    بـــ57 تفجــريا.

1- التفجريات الجوية 
 1961 -  1960

ــني  ــدة ب   نفــذت فرنســا يف الفــرتة املمت

الجزائريــة  بالصحــراء   1961  -  1960

رقــان  مبنطقــة  جويــة  تفجــريات   04

قنبلــة  أول  فجــرت   إذ  بالحموديــة 

نوويــة لهــا " الريبــوع األزرق" 

عــىل   1960 فيفــري   13 يــوم 

ــق  ــابعة و04 دقائ ــاعة الس الس

 60 مابــني  قوتهــا  بلغــت 

ــد  ــن يت أن يت وق ــو ط و70 كيل

املنطقــة  ســكان  اســتخدم 

يف هــذا التفجــري مــن خــالل 

تعريضهــم مبــارشة لإســقاطات 

العســكر  قــام  إذ  اإلشــعاعية، 

الفرنــيس املكلــف بهــذا التفجــري 

بتعليــق لوحــات تحمــل أرقامــا 

ــة  ــق القريب ــكان املناط ــىل س ع

مســافة  عــىل  تبعــد  والتــي 

ــار  ــة االنفج ــن نقط ــم م 60 كل

مســافات  عــىل  ووزعتهــم 

أثــار  معرفــة  أجــل  مــن  مختلفــة 

ــك املســافات.     ــووي عــىل تل اإلشــعاع الن

         يف يــوم 10 مــارس 1960 قــام 

وتكريــم  بتهنئــة  ديغــول  الجــرال 

الذريــة  الطاقــة  محافظــة  طاقــم 

التفجــريات.  بتلــك  قــام  الــذي 

     عــىل بعــد 12 كلــم مــن منطقــة 

ــا  ــرت فرنس ــوع األزرق فج ــر للريب الصف

بالصحــراء  لهــا  نوويــة  قنبلــة  ثــاين 

الجزائريــة يــوم 01 أفريــل 1960 تحــت 

CSEM
CEMO 
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اســم "الريبــوع األبيــض"، وعــىل بعــد 06 

كلــم مــن نقطــة الصفــر للريبــوع األزرق 

فجــرت فرنســا ثالــث قنبلــة نوويــة يــوم 

27 ديســمرب 1960 مطلقــة عليهــا  اســم 

"الريبــوع األحمــر"، وعــىل بعــد 02 كلــم 

األزرق  للريبــوع  الصفــر  نقطــة  مــن 

قنبلــة  أخــر  بتفجــري  فرنســا  قامــت 

نوويــة جويــة يــوم 25 أفريــل 1961 

ــوع األخــرض". ــا اســم "الريب ــق عليه أطل

2- التفجريات النووية 
الباطنية مبنطقة عني اكر 

                                         1966 - 1961
      تــم اختيــار موقــع عــني اكــر إلجــراء 

استشــارة  دون  الباطنيــة  التفجــريات 

ــون  ــوا يقطن ــن كان ــة الذي ســكان املنطق

ــريا  ــا 13 تفج ــذت فرنس ــد نف ــا، وق فيه

نوويــا باملنطقــة عــىل مســتوى جبــل 

تاوريــرت تــان آفــال بعــني اكــر، إذ قامــت  

ــدر طــول  ــل يق ــا يف الجب ــر 13 نفق بحف

النفــق الواحــد بــني 01 كلــم و1,2 كلــم 

ــة  ــزوين ويف نهاي ــكل حل ــىل ش ــر ع وأك

تلــك األنفــاق الحلزونيــة توضــع القنبلــة. 

   يف الفاتــح مــن مــاي 1962 وأثنــاء 

تفجــري برييــل وهــو التفجــري النــووي 

الباطنــي الثــاين الــذي قامــت بــه فرنســا 

وبســبب خطــأ يف ضبــط القنبلــة خــالل 

ــة  ــائل الحامي ــت كل وس ــري تفكك التفج

التــي وضعــت داخــل النفــق األمــر الذي 

ــواد  ــرسب م ــل  وت ــدع الجب أدى إىل تص

إشــعاعية مــن النفــق عــىل شــكل حمــم 

بركانيــة تصلبــت فــوق بــالط النفــق  

وكذلــك مــواد غازيــة متطايــرة يف شــكل 

ســحابة نوويــة مــرت فــوق مركــز قيــادة 

حيــاة  بقاعــدة  الفرنســية  العمليــات 

ــن شــاركوا  ــر كل الذي ــام ف الواحــات ، ك

عددهــم  واملقــدر  التفجــري  هــذا  يف 

ــران  ــم وزي ــن بينه ــخص م بـــ 2000 ش

حادث برييل: هلع، سحابة مشعة
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للجمهوريــة الفرنســية "بيــري مســامر" 

فيــام  أصبــح  الــذي  الجيــوش  وزيــر 

ــي"  ــتون بالوس ــرا أوال و"غاس ــد وزي بع

والشــؤون  العلمــي  البحــث  وزيــر 

ــنة 1984 مبــرض  ــويف س ــذي ت ــة ال الذري

ــوث  ــه نتيجــة التل ــذي أصاب الرسطــان ال

وتعتــرب  برييــل،  لحــادث  اإلشــعاعي 

الســحابة النوويــة الناتجــة عــن حــادث 

برييــل ســحابة   "ترشنوبيــل" األوىل فقــد 

عــربت حــدود الجزائــر، كــام تــويف أنــاس 

ــوم.    ــك الي ــات يف ذل وحيوان

3- التفجريات اإلضافية أو 
التكميلية:

نوويــا  تفجــريا  نفــذت فرنســا 40      

إضافيــا بالصحــراء الجزائريــة، مــن بينهــا 

ــة باســتخدام  ــان بحمودي 35 تفجــريا برق

البلوتونيــوم يف الفــرتة املمتــدة مــن  مــاي 

1961 إىل أفريــل عــام 1962 ومــاي عــام 

1963، كــام  أجــرت 05 تفجــريات إضافية 

واحــات  العســكرية  التجــارب  مبركــز 

هــذه  مــن  الهــدف  أطــرام،  تــان  يف 

ــوم  ــرك البلوتوني ــريات دراســة تح التفج

ــوث.                                                  ــث التل ــن حي ــعاعية م ــاره اإلش وآث

 نتائــج التفجــريات النوويــة 

بالصحــراء  الفرنســية 

الجزائريــة

-آثار اإلشعاعات التي 

خلفتها التفجريات النووية 

عىل اإلنسان:

    يتميــز اإلشــعاع الــذي يصيــب الخليــة 

بكونــه خــايل مــن الروائــح واأللــوان، 

وينقســم  إىل أنــواع مــن بينهــا : ألفــا و 

بيتــا و غامــا، حيــث يؤثــر هــذا اإلشــعاع 

ــام  ــؤدي انقس ــم إذ ي ــا الجس ــىل خالي ع

ــور  ــع إىل ظه ــكل رسي ــة بش ــواة الخلي ن

التأثــري  إىل  باإلضافــة  الرسطــان،  نــواة 

عــىل الجينــات الوراثيــة حيــث يتســبب 

حــدوث  وبالتــايل  تركيبهــا  تغيــري  يف 

ــا  ــج عنه ــي تنت ــة الت ــوهات يف األجن تش

تشــوهات خلقيــة وأمــرض وراثيــة و 

ــادرة             ــراض ن أم

- آثار اإلشعاعات النووية 
التي خلفتها التفجريات 

عىل البيئة:
النوويــة  اإلشــعاعات  أثــرت        

النوويــة  التفجــريات  عــن  الناتجــة 

ــة  ــة املرتوك ــات النووي ــية والنفاي الفرنس

البيئــة  عــىل  العــراء  يف  مكشــوفة 

ــار  ــذه اآلث ــربى له ــة الك ــا الضحي لكونه

ــاء  ــري يف الغط ــر تغي ــد ظه ــرية، فق الخط

ــة،  ــل الزراعي ــايت واألشــجار واملحاصي النب

ــأدرار ورڤــان  وتغيــري مظاهــر الســطح ب

حيــث أصبحــت الرمــال مزججــة ملوثــة 

امليــاه  تلــوث  إىل   باإلشــعاعاتباإلضافة 

الجوفيــة.

  مل تكتفي فرنسا باستعامل اإلنسان يف 

تفجرياتها النووية بل استعملت عينات 

من مختلف الحيوانات األمر الذي أدى 

إىل انخفاض الروة الحيوانية واختفاء 

عدد من السالالت الحيوانية. 
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التفجريات النووية 

بالصحراء الجزائرية

ــني 1960 – 1966 )57(  ــا ب ــرت فرنس أج

تفجــريا نوويــا بالصحــراء الجزائريــة، منها 

أربعــة )04( ســطحية مبنطقــة حموديــة 

ــة  ــان-،  ثالث ــنتي )1960 - 1961(- رڤ س

تــان  بتاوريــرت  باطنيــة   )13( عــرش 

افــال - عــني اكــر- عــام )1961 - 1966(، 

أربعــون )40( تكميليــة أو انفجــارا بــاردا 

ــة  ــا ملوث ــرارة لكنه ــدر الح ــا ال تص ألنه

جــدا.

ــوع األزرق: حجمهــا صغــري شــّدتها  الريب

يت  أن  يت  مــادة  مــن  كيلوطــن   )70(

مــرات  أربــع  يعــادل  مــا  أي   )TNT(

انشــطارية  إنهــا  هريوشــيام،   قنبلــة 

املخصــب   239  - البلوتونيــوم  تحــوي 

تصطــدم  عندمــا    ،90% مــن  بأكــر 

تنشــطر  بالنوتــرون  البلوتونيــوم  ذرّة 

كذلــك  انشــطارية  مــواد  منتجــة 

ــرى، يف  ــذرات أخ ــدم ب ــات تصط النرتون

ــج  ــل ينت ــل متسلس ــاك تفاع ــري هن األخ

ــعة  ــواد مش ــديدة وم ــة ش ــرارة وطاق ح

ــي  ــا« )ALPHA( فه ــوع »ألف ــة ن خاص

جزيئــات مــن ذرّة البلوتونيــوم معروفــة 

العاليــة. بســمومها 

اآلثار املبارشة للتفجريات 

النووية بالصحراء الجزائرية

يصاحــب االنفجــار دويٌّ قــوي يُســمع 

ــرة  ــرتات وك عــىل بعــد عــرشات الكيلوم

ناريــة مبهــرة تنتــج حــرارة شــديدة قــد 

  )4000°( درجــة  آالف  أربعــة  تفــوق 

ريــاح  وتهــب  املحيــط  كل  فيتفحــم 

مدمــرة قويــة تصــل إىل )3500 كلــم/

ــىل  ــوايل )06( ع ــزال بح ــك زل ــا(، كذل س

ــور  ــده الص ــا تؤك ــذا م ــرت، ه ــلم ريش س

التــي أخــذت أســبوع بعــد االنفجــار 

األول "الريبــوع األزرق" لواحــة زاويــة 

رڤــان حيــث تظهــر الرتبــة متفحمــة 

ــة، وجــل  وأشــجار ســاقطة وأخــرى مائل

الواحــة مل تُثمــر لســنوات عديــدة، كــام 

الفوڤــارات  ميــاه  منســوب  انخفــض 

حســب الشــهود جــراء الــزالزل.

2- اآلثار املبارشة واملؤجلة للتفجريات النووية الفرنسية 

عىل البيئة الصحراوية

2- اآلثار املبارشة واملؤجلة للتفجريات النووية الفرنسية 

عىل البيئة الصحراوية
      إن موضــوع آثــار التفجــريات النوويــة الفرنســية بالصحــراء الجزائريــة وانعكاســاتها عــىل البيئــة واإلنســان والحيــوان بــه عدة 

صعوبــات نظــرا لعــدم توفــر املعطيــات وقلــة املصــادر منهــا األرشــيف الــذي منعت فرنســا الكشــف عنــه أو االطــالع عليه تحت 

غطــاء "رسي - دفــاع"، مــام أدى إىل عــدم وجــود دراســات معمقــة يف الجزائــر حــول هــذا املوضوع، فالباحث يســتند يف الدراســة 

عــىل بعــض التقاريــر الصــادرة خاصــة بعــد ســنة 2000 م مــن طــرف  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )A.I.E.A(، والدراســات 

الدوليــة التــي أجرتهــا اللجنــة التابعــة لألمــم املتحــدة )UNSCEAR( وبعض الشــهادات كذلك االســتعانة ببعــض البحوث لدول 

كانــت مرسحــا للتفجــريات النوويــة أال وهي: "اليابــان وبولينيزيا واُكرانيا"  من منطلق أن نفس األســباب تــؤدي إىل نفس النتائج. 

حيوان وجد قرب نقطة الصفرلإلنفجارالنووي تلوث إشعاعي لمياه الفقارات وانخفاض منسوبها واحة زاوية رقان بعد التفجيرات األربعة األولى 

محاضرة البروفسور »حسين حسان«
من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا - الجزائر-
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اآلثار املؤجلة للتفجريات 

النووية بالصحراء الجزائرية

إنهــا اآلثــار التــي تظهــر الحقــا عــىل 

اإلنســان  أن  حيــث  الكائنــات  بعــض 

ــة  ــر عرض ــم األك ــات ه ــوان والنب والحي

ــات  ــرشات والكائن ــة بالح ــعة مقارن لألش

ــة تتشــكل  ــد انفجــار القنبل الدقيقــة. عن

ســحابة مشــعة ترتفــع إىل األعــىل مــا 

ــا  ــوم م ــود يف ي ــم لتع ــني 50 إىل 60 كل ب

تلــك  فتنقســم  األرض  عــىل  وتســقط 

األجســام اإلشــعاعية املتســاقطة إىل ثالثــة 

ــام: أقس

 )Stratosphériques( السرتاتوسفريية•

"الطبقة الجوية العليا":

 تبقــى يف الســامء قرابــة ســنتني ثــم 

تســقط عــىل األرض عــىل بعــد عــرشات 

آالف الكيلــو مــرت مــن نقطــة الصفــر، 

هنــاك دراســة تؤكــد وجــود رمــاد مشــع 

ــدة. ــنوات عدي ــد س بع

 )Troposphériques( املتوســطة   •

الجــوي":  للغــالف  الدنيــا  "الطبقــة 

ــني  تســقط عــىل األرض بعــد حــوايل ثالث

يومــا.  )30(

نقطــة  "حــول   )Local( •املحليــة 

: " لصفــر ا

ــدودة،  ــام مع ــالل أي ــوم أو خ ــقط ي  تس

ففــي ســنة 2014 وبقــرار قضــايئ تــم 

يف  نــرشت  خريطــة  عــن  الكشــف 

جريــدة )Le Parisien( متثــل ســحابة 

ــة  ــوع األزرق مبنطق ــة الريب مشــعة لقنبل

الحموديــة برقــان،  انتقلــت

بعــد  املتوســط   األبيــض  البحــر  إىل 

ــذه  ــار، إال أن ه ــن االنفج ــا م )13( يوم

حــول  املعطيــات  تقــدم  ال  الخريطــة 

اإلشــعاعية.  وآثارهــا  القنبلــة  شــدة 

موقع اليربوع األزرق بعد أسبع من اإلنفجار
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اآلثار البيولوجية لإلشعاعات

ينجــر عــن االنفجــار النــووي إنتشــار 

مــواد مشــعة يف البيئــة تنتقــل إىل الخليــة 

عــن طريــق االستنشــاق أو البلــع )األكل( 

النــووي  الحمــض  جزيئــات  فتتأثــر 

ــعة  ــواد املش ــة امل ــب جرع )ADN( حس

ــوهات: ــن التش ــاالت م ــالث ح ــاك ث فهن

ــن  ــل م ــة  أق ــت الجرع إذا كان  

)0,5(، الخليــة تعالــج نفســها وتصبــح 

. ســليمة

إذا كانــت الجرعــة أكــر مــن   

)10(، الخليــة ال تســتطيع إزالــة األخطــاء 

املــوت. الحتميــة  النتيجــة  فســتكون 

ــني 0,5 و  ــة ب ــت الجرع إذا كان  

10، تقــوم الخليــة بإزالــة التشــوهات 

يف جزيئــات الحمــض النــووي بشــكل 

حالتــني  الطفــرة   فتُحــدث  خاطــئ 

: ســيتني سا أ

أ - عندمــا تكــون الطفــرة يف النســيج 

ــر  ــل إىل آخ ــن جي ــل م ــد تنتق ــورايث ق ال

وتســمى بالتشــوهات الجينيــة.

ــج الطفــرة خليــة غــري عاديــة  ب - تنت

ــي  ــري طبيع ــكل غ ــا بش ــم بدوره وتنقس

فتتســبب يف أمــراض رسطانيــة.

إنتشار النشاط اإلشعاعي في الغالف الجوي)اليربوع األزرق(
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األمراض الناتجة عن 

اإلشعاعات
إن اإلشــعاع النــووي يتســبب يف بــروز 

أكــر مــن أربعــني )40( نوعــا مــن 

األمــراض الرسطانيــة وهــذا مــا أكــدت 

حــول  اليابــان  يف  الدراســات  عليــه 

عــىل  وناغــازايك  هريوشــيام  ضحايــا 

غــرار أمــراض رسطــان الــدم الــذي 

ــل  ــار لتص ــد االنفج ــنتني بع ــرش س انت

ــا  ــرى ذروته ــة األخ ــراض الرسطاني األم

ــنة 1985م، وال  ــنة أي س ــد )40( س بع

زالــت تحصــد األرواح إىل يومنــا هــذا.

آثار اإلشعاع عىل البيئة

ــعاع  ــل اإلش ــاء بفع ــن امل ــاء: يتأي امل
حــرة  ذرات  ســامة  مــواد  فيفــرز 

تنتقــل  وبذلــك   )radicaux libre(

املــواد املشــعة مبــارشة إىل كل مــن 

 - اإلنســان   - )الحيــوان  يســتهلكها 

القاعدة الجزيئية لإشعاع الخلوي
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ــن  ــارشة ع ــري مب ــة غ ــات( وبطريق النب
املســتعملة  املعــدات  غســل  طريــق 
لينتقــل  باملــاء  النوويــة  التجــارب  يف 
إىل الرتبــة ثــم إىل كل املوجــودات يف 

املحيــط.
الرتبــة: إن البلوتونيــوم - 239  املشــع 
النوويــة  التجــارب  يف  واملســتعمل 
بالصحــراء الجزائريــة مقارنــة باملــواد 
االنشــطارية األخــرى يظــل ينشــط مــدة 
)24000 ســنة( أو أكــر  فهنــاك بحــوث 
ــا  ــت مــن طــرف روســيا و أوكراني أجري
تؤكــد أن البلوتونيــوم يبقــى عــىل عمــق 
ــن )20 ســم( مــن ســطح  حــوايل عرشي
ــني )20 -  ــن إىل ثالث ــدة عرشي األرض م
30 ( ســنة  لينتقــل مــن مــكان إىل آخــر 
بصفــة بطيئــة بعمــق )2ســم أو 3ســم( 
تحــت األرض، ثــم مــن الرتبــة إىل النبات 
ــىل  ــذى ع ــي تتغ ــذور الت ــطة الج بواس
ــاه فتكــون تلــك األشــجار  املعــادن واملي
ــوان واإلنســان، إذن  املثمــرة غــذاء الحي
األرض خــزان املــواد املشــعة والطبيعــة 
ــة وكل عنــرص  ــة دائري ــارة عــن حلق عب

منهــا مرتبــط باآلخــر.

وضعية املواقع وأخطارها
ــا  ــذي كان مرسح ــت ال ــل تاوري 1- جب

ــرىث  ــة ي ــة يف حال ــارات الباطني لالنفج

لهــا فهــو متصــدع ويشــكل خطــرا كبريا 

عــىل املحيــط  ويقــع عــىل مســافة غــري 

بعيــدة عــن طريــق الوحــدة اإلفريقيــة 

ــاء  ــة أثن ــت"، خاص ــر – متراس "الجزائ

األمطــار مثلــام حــدث  يف  تســاقط 

فيضانــات يــوم 09 أوت 2017. 

2- فيضانات رڤان 2018.

3- النفايــات التــي ردمــت بالرمــال 

للتعريــة. وتعرضــت  فقــط 

جبل تاوريت  غري مستقر متصدع 

) خطر تسلل املياه (  
فياضانات عني أمقل 09 أوت 2018  جبل تاوريت  تان أفال

التحلل اإلشعاعي للامء
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3- جهود الجيش الوطني الشعبي يف تأمني وإعادة تأهيل مواقع التجارب 

النووية الفرنسية يف صحراء الجزائر 

3- جهود الجيش الوطني الشعبي يف تأمني وإعادة تأهيل مواقع التجارب 

النووية الفرنسية يف صحراء الجزائر 

عمــال بتوجيهــات القيــادة العليــا للجيــش الوطنــي الشــعبي، يف إطار مهامه الدســتورية، وبالتنســيق مع الســلطات 

املدنيــة  والهيئــات العلميــة املعنيــة بهــذا امللــف، تعمــل الوحــدات والهيئــات العســكرية جاهــدة لتنفيــذ املهــام 

املنوطــة مــن أجــل حاميــة وتأمــني هــذه املواقــع القدميــة التــي كانــت مرسحــا للتجــارب النوويــة الفرنســية يف 

صحــراء بالدنــا، وذلــك مــن خــالل صــد كل تعــد ومنــع كل عمــل اســرتجاع قــد يؤثــر بصفــة مبــارشة أو غــري مبارشة 

ــة( يف هــذه املناطــق. ــة والنباتي ــاة )الحيواني ــا ويعــرض للخطــركل شــكل مــن أشــكال الحي عــىل صحــة مواطنين

محاضرة المقدم »شهرة زكرياء«
من قيادة القوات البرية
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املمتــدة  الفــرتة  خــالل  العــامل  شــهد 

مــن ســنة 1945 قيــام الــدول التاليــة 

النوويــة: بالتفجــريات 

ــة:  ــدة األمريكي ــات املتح الوالي  •

1945؛  جويليــة   16

االتحــاد الســوفييتي )ســابقا(:   •

؛  1949 أوت   29

بريطانيا: 03 أكتوبر 1953.   •

     يف ظــل هــذا الوضــع بذلــت فرنســا 

كل مــا متلــك مــن إمكانيــات مــن أجــل 

ولــوج هــذا النــادي الجــد مغلــق وقررت 

الــرشوع يف برنامــج للتطبيقــات النوويــة 

العســكرية.

-1 التفجريات النووية 

السطحية  وتجارب تفجري 

مادة البلوتونيوم يف 

منطقة رقان-أدرار

1- التجارب النووية السطحية:
   تــم إجــراء بهــذه املنطقــة، أربعــة 

 ،1960-1961 ســنة  بــني  مــا  تجــارب 

تنفيذهــا  تــم  الريبــوع،  رمــز:  تحــت 

فــوق أبــراج مــن 50 إىل 100 م طــوال 

إال التجربــة الثانيــة متــت عــىل مســتوى 

تــم  األوىل  التجربــة  خــالل  األرض، 

ــة عــىل مجموعــة  ــري القنبل تجريــب  تأث

ــرات، كل  ــات، الطائ ــاد، الدباب ــن العت م

باخــرات  القتاليــة،  العربــات  أنــواع 

. حريب...إلــخ 

ــوة مــن  ــل ق ــت أق ــة كان ــة الثاني التجرب

ــي  ــرة وه ــة مغاي ــتعامل تقني األوىل باس

األرض،  ســطح  عــىل  االنفجــار  تنفيــذ 

كبــرية  انفجــار  فوهــة  إثــره  تكــون 

وتســاقط أتربــة مشــعة ثقيلــة عــىل 

كبــرية.  مســاحات 

خصصــت  األحمــر  للريبــوع  بالنســبة 

ــزات املوجــودة  لدراســة مقاومــة التجهي

داخــل البنايــات اإلســمنتية.

أمــا األخــرية فاالنفجــار وقــع  يف ظــروف 

سياســية حساســة يف فرنســا مــع انقــالب 

أفريــل   22 يف  الفرنســيني  الجــراالت 

ــن  ــم تزام ــري املحك ــط غ 1961 والتخطي

ــة أدت إىل انتشــار  هبــوب عاصفــة رملي

ــة. ــحابة امللوث ــع للس واس

2- تجارب تفجري مادة البلوتونيوم:

ــم  ــة ، ت باملــوازاة مــع التفجــريات النووي

تكميليــة  ســطحية  تفجــريات  إجــراء 

مابــني  1961 و1963 يف منطقتــي T3 و 

T4 للدراســة الفيزيائيــة ملــادة البلوتيــوم 

بــدون  أيــروزول، وهــذا  عــىل شــكل 

تخليــص للطاقــة النوويــة )أي بــدون 

تشــكيل للمــواد اإلنشــطارية( بحيــث 

تــم التفجــري داخــل براميــل إســمنتية 

ــي  ــو 5 م والت des cuves en bétonبعل

ــى األن  ــة حت ــت ملوث مازال

 avril 19 هــذه التفجــريات شــهدت يــوم

ــرة  ــادة املتفج ــار امل ــة انفج 1962 حادث

ــة )10 (  ــارب مخلف ــدى التج ــالل إح خ

ــا  ضحاي

وطاقــة  حــرارة  ينتــج  متسلســل 

شــديدة ومــواد مشــعة خاصــة نــوع 

ــن  ــات م ــي جزيئ ــا«)ALPHA( فه »ألف

بســمومها  معروفــة  البلوتونيــوم  ذرّة 

العاليــة.

2- التفجريات الباطنية يف 
منطقة عني اكر/ متراست

ابتــداء مــن 07 نوفمــرب 1961، وبعــد 

الســلطات  قــررت  الــدويل  الضغــط 

التفجــريات  إجــراء  نقــل  الفرنســية 

ــة تــم حفرهــا  ــة إىل أنفــاق باطني النووي

يف  بالضبــط  اكــر  عــني  منطقــة  يف 

جبــل توريــرت تــن أفــال الــذي هــو 

ــادة  ــن م ــري م ــل صخ ــن جب ــارة ع عب

الجرانيــت ، مبحيــط حــوايل 40 كلــم، 

حفــرت  أنفــاق  يف  التفجــريات  جــرت 

ــم  ــوايل 1 كل ــول ح ــل بط ــا يف الجب أفقي

عــىل شــكل نهايــة حلزونيــة بحيــث 



مجلة املتحف -العدد 11 - جويلية 2020

ملف المتحف

58

ــوم  ــار يق ــي لالنفج ــل امليكاني أن العام

بغلــق النفــق، كــام تــم وضــع تجهيــزات 

ــة  خــالل هــذه  ــاس يف أنفــاق ثانوي القي

ــرش  ــة ع ــراء ثالث ــم إج ــة، ت ــدة الزمني امل

)13( تجربــة باطنيــة مــا بــني ســنة 1960 

العســكرية  التجــارب  مبركــز  و1966، 

ــة. ــار كرمي ــز أحج ــت رم ــات تح بالواح

أربعــة تجــارب مــن بــني الثالتــة عــرش مل 

 Béryl, Améthyste,(يتــم غلقهــا جيــدا

 Béryl,( بالنســبة    )Rubis et Jade

ــم  ــروج حم ــه خ ــج عن Améthyste( نت

 )laves radioactives( إشــعاعية 

عنهــا  نتــج  األخــرى  التفجــريات  أمــا 

غازيــة  انشــطارية  مــواد  خــروج 

انتــرشت   )  radioéléments gazeux(

عــىل محيــط املوقــع.

بعــني  الباطنيــة  التجــارب  جانــب  إىل 

ــارب  ــة تج ــراء )05( خمس ــم إج ــر، ت اك

تــرام،  تــن  ســطحية أخــرى  مبنطقــة 

الحركيــة  بالدراســة  أساســا  تعلقــت 

شــكل  يف  البلوتونيــوم  مــادة  النتشــار 

 LES«         رذاذ، ســميت بتجــارب بولــن

.»  ESSAIS POLLEN

3- أهم الحوادث الناتجة 

عن التفجريات النووية  

1  -يف منطقة رقان
ــان،  ــة رق ــطحية مبنطق ــارات الس •االنفج

الريبــوع األزرق، كانــت  جــد  خاصــة 

ــة  ــد االنفجــار نشــأت منطق ــة ، بع ملوث
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ــذي  ــيء ال ــم، ال ــة بطــول 150 كل ملوث

ــز  ــن مرك ــة م ــق القريب ــد أن املناط يؤك

االنفجــار احتــوت عــىل جرعــات معتــربة 

ــعاعي. ــاط اإلش ــن النش م

يف  إجراؤهــا  تــم  الرابعــة  •التجربــة 

ظــروف ارتجاليــة وقــد أدى االنفجــار 

الــذي تزامــن مــع هبــوب زوبعــة رمليــة 

ــة  ــوم كثيف ــار غي ــة إىل انتش ــاح قوي وري

زادت يف تلويــث املناطــق املجــاورة.

ب - يف منطقة عني اكر

يف 1 مــاي 1962 خــالل تفجــري نفــق 

برييــل، قذفــت كميــة تقــدر ب 5 إىل 

%10 مــن النشــاط اإلشــعاعي عىل شــكل 

 )laves et scories( وجمــرات  حمــم 

إىل  أدت  بعــد  فيــام  تجمــدت،  التــي 

ــرب عــىل مســافة 150  ــوث جــوي معت تل

ــة   ــم،  والتعــرض اإلشــعاعي يف املنطق كل

ــيفر. ــيل س ــاق 50 م ف

الوضعية الحالية ملواقع 

التجارب النووية الفرنسية

مواقــع  جميــع  هــذا  يومنــا  لحــد 

النوويــة  التفجــريات  أو  التجــارب 

الفرنســية ملوثــة إشــعاعيا إىل جانــب 

وجــود كميــة جــد معتــربة مــن النفايــات 

ــة  ــوءا يف منطق ــعاعية ، س ــا اإلش والبقاي

تكرتــني. أدرار  أو  إكــر  عــني  رقــان، 

اإلشــعاعية:  والبقايــا  أ -النفايــات 

عــىل  تحتــوي  التجــارب  اماكــن  كل 

نفايــات وبقايــا إشــعاعية  متمثلــة يف:

إســمنتية أرضيــات  و  - هيــاكل        

      - كيلومــرتات مــن الكوابــل املعدنيــة

 ... معــدين  حطــام   -       

ــاعي املتبـــقي:ميكن  ب- التلـــوث اإلشعـ

التجــارب  مواقــع  أغلــب  يف  كشــفه 

خاصــة: بصفــة  ويتمركــز  النوويــة 

صفــر  النقطــة  مســتوى  عــى   •

رقــان  منطقــة   يف  الريبــوع  لتجــارب 

إىل  اإلشــعاع  شــدة  مســتويات  تصــل 

الســاخنة. النقــاط  بعــض  يف   Sv/h  5

• عــى مســتوى األنفــاق E3, E2, E1 و 

ــرب 300  ــتويات تق ــر، املس ــني اك E5 بع

 E2 بالقــرب مــن حمــم النفــق Sv/h

 Pollen" يف النقطــة صفــر لتجــارب •

األوليــة  القياســات  تيكرتــني،  "بــأدرار 

بينــت وجــود تلــوث مبــادة البلوتونيــوم، 

.235 واليورانيــوم  األمريســيوم، 

املدفونــة:  اإلشــعاعية  البقايــا  ج- 

مــن بــني أكــرب املشــاكل خاصــة يف موقــع 

رقــان البقايــا اإلشــعاعية املدفونــة التــي 

مل يتــم تحديــد  اماكــن تواجدهــا حيــث 

ــريب  ــاد الح ــف العت ــب مختل ــم تجري ت

مــن طائــرات، دبابــات ومنشــآت، إىل 

جانــب هــذا مل يتــم تحديــد أماكــن 

الذخــرية الحربيــة املســتعملة  إلجــراء 

الحربيــة  األلغــام   لنــزع  تجــارب  

. النــووي  الســالح  باســتعامل 

اإلستيالء العشوايئ للنفايات 

املعدنية املشعة

ــة اإلشــعاعية يف املواقــع  • تدهــور الحال

حــرق  لألعــامل  نتيجــة  وضواحيهــا: 

املعدنيــة،  املعــدات  ورسقــة  الكوابــل 
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هــذه الحالــة تضاعــف أخطــار التعــرض 

للتلــوث وتطــرح بالتــايل مشــاكل حقيقية 

لصحــة اإلنســان والحيــوان والنباتــات

•احتــال إصابــة املواطنــن باإلشــعاعات: 

عــرب اســتخدام املعــادن امللوثــة اشــعاعيا 

واملســرتجعة مــن هــذه املواقــع املتخــيل 

املعــدين،  الحطــام  ومختلــف  عنهــا 

ــوق أو  ــد، يف الس ــام بع ــا في ــة بيعه بغي

اســتخدامها يف الصناعــات التقليديــة.

اإلجراءات املتخذة من 

طرف الجيش الوطني 

الشعبي
اإلشــعاعية   التمييــز  عمــالت  أثنــاء 

ــت  ــع ، تبين ــة  للمواق ــدة امليداني العدي

بعــض الصعوبــات املمكــن تلخيصهــا 

فيــام يــيل:

إجــراء  ومســاحة  رقعــة  اتســاع   •

التفجــريات واالنتشــار الكبري لإشــعاعات 

ــل  ــبب العوام ــاورة بس ــق املج يف املناط

املســاعدة. واملناخيــة  الطبيعيــة 

• الصعوبــة البالغــة يف القيــام بعمليــات 

التطهــري اإلشــعاعي ومــا تتطلبــه مــن 

ــة. ــة وبرشي ــات مادي إمكاني

وحتــى  املحليــن  الســكان  محاولــة   •

ــة  ــرتاب مــن املناطــق امللوث ــاء االق الغرب

العديــد  اســرتجاع  مبحاولــة  وقيامهــم 

مــن املخلفــات امللوثــة املرتوكــة )عنــارص 

الحديــد(  براميــل  والســياج،  الحديــد 

ــكله  ــذي تش ــر ال ــم بالخط ــرا لجهله نظ

هــذه املخلفــات امللوثــة.

ــة  • اســتعال املســالك والطــرق املحاذي

اســتفحال  نتيجــة  امللوثــة  للمناطــق 

ظاهــرة التهريــب، التجــارة غــري الرشعيــة 

ــادن. ــب واملع ــن الذه ــب ع والتنقي

1- يف إطار تأمني مواقع 

التفجريات النووية:

مواقــع  حــدود  تعليــم  أ- 

النوويــة:  التجــارب 
تــم إعــداد خرائــط إشــعاعية شــاملة 

خاصــة بـــ :

• موقــع تــان أفــا :أنفــاق التجــارب مــن 

.E  11إىل  E1

• موقع تان ترام.

تــم تجســيد اإلجــراءات الفوريــة لتأمــني 

وهــذا  النوويــة  التفجــريات  مواقــع 

املدنيــة  الســلطات  مــع  بالتنســيق 

الوطنــي  املركــز  املعنيــة،  للواليــات 

ــد ووزارة  ــن بع ــف ع ــط  والكش للخرائ

مبحافظــة  ممثلــة   واملناجــم  الطاقــة 

الطاقــة الذريــة بالجزائــر، حيــث تــم 

عــىل  بنــاءا  املواقــع  حــدود  تعليــم 

قياســات مســتوى التعــرض اإلشــعاعي 

عــىل الســطح مدعمــة بنتائــج القياســات 

مخــرب  مســتوى  عــىل  أجريــت  التــي  منطقة عني إيكر- موقع تن أفال -

منطقة عني إيكر- قطاع تكركني موقع تن أفال -
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ــن  ــوذة م ــواء املأخ ــة واله ــات الرتب عين

مواقــع التجــارب مــام مكــن مــن إعــداد 

للمواقــع  شــاملة  إشــعاعية  خرائــط 

املقاييــس.  مبخلــف 

يف  تأمــني  تشــكيل  نــرش  ب - 

اكــر: وعــني  رقــان  موقعــي 
و تجســيدا لتعليــامت القيــادة تــم نــرش 

ــني  ــان وع ــي رق ــني يف موقع ــكيل تأم تش

إكــر ممثــال يف رسيتني للحامية اإلشــعاعية 

كلفتــا مبهمــة حاميــة وتأمــني املواقــع 

القدميــة للتجــارب النوويــة الفرنســية، 

ــة  ــة األوىل للحامي ــز الرسي ــث تتمرك حي

بالناحيــة  رقــان  مبنطقــة  اإلشــعاعية 

العســكرية الثالثــة، بينــام تتمركــز الرسية 

ــر  ــني إك ــعاعية بع ــة اإلش ــة للحامي الثاني

ــل  ــة،، تتمث ــكرية السادس ــة العس بالناحي

املهــام الرئيســية لهاتــني الوحدتــني فيــام 

ــيل:  ي

ــام باالســتطاع املســتمر للمناطــق  • القي

التلــوث  مســتويات  وتحديــد  امللوثــة 

اإلشــعاعي.

الســكان  اقــراب  أو  دخــول  منــع   •

املحليــني أو الغربــاء مــن املناطــق امللوثة.

ــن اســرجاع  ــن م ــع الســكان املحلي • من

ــكان.   ــة يف امل ــريات املرتوك ــا التفج بقاي

• القيــام بتطهــر األفــراد والعتــاد الخــارج 

مــن املنطقــة بعــد تنفيــذ املهــام.

جــد  بتجهيــزات  الوحــدات  تزويــد   •

متطــورة يف مجــال الكشــف واملراقبــة 

اإلشــعاعية.

الحايــة  مجــال  يف  األفــراد  تكويــن   •

اإلشــعاعية.

للمراقبــة  صحــي  مخطــط  وضــع   •

العاملــني. لألفــراد  الدوريــة 

وقــد تــم تدعيمهــام مبــورد بــرشي مختص 

ــعاعية  ــة اإلش ــال الحامي ــل يف مج ومؤه

ــزات  ــاد وتجهي ــام بعت ــم تزويده ــام ت ك

متطــورة وحديثــة  متمثلــة يف آجهــزة 

لقيــاس الجرعــات االشــعاعية، اجهــزة 

ــائل  ــعاعي، وس ــف االش ــاس والكش القي

مــواد  والجامعيــة،  الفرديــة  الحاميــة 

ــدات. ــراد واملع ــري األف ــائل تطه ووس

املناطــق  حــدود  تســييج  ج- 

امللوثــة:
بغــرض تجســيد التدابــري الســلمية للحــد 

ــع  ــيق م ــول وبالتنس ــار الدخ ــن أخط م

محافظــة الطاقــة الذريــة والســلطات 

املدنيــة، تــم تســييج حــدود املناطــق 

أخطــار  تقليــص  اجــل  مــن  امللوثــة 

ــات   ــات والحيوان ــة الســكان والنبات إصاب

ــرب: ــذا ع وه

• تهيئــة املســالك واملمــرات القدميــة من 

أجــل القيــام بدوريــات املراقبــة اليومية. 

املناطــق  لحــدود  الــكيل  التســييج   •

امللوثــة.

• وضــع الفتــات إشــارية دالــة عــى 

املناطــق.  بهــذه  التواجــد  خطــر 

تهيئة املسالك واملمرات القدمية من أجل القيام 

بدوريات املراقبة اليومية

التسييج الكيل لحدود املناطق امللوثة

وضع الفتات إشارية دالة عىل خطر التواجد 

بهذه املناطق
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اســتطالع  مبهــام  القيــام  د- 

للمناطــق  جويــة  ومراقبــة 

 : مللوثــة ا
 مــن أجــل مراقبــة أي عبــور، تخييــم وأي 

ــاط أخر. نش

و- التأمني الصحي لألفراد: 
هيــاكل  وتنظيــم  تحضــري  تــم  كــام 

مــن  العســكرية  الصحــة  مصالــح 

ــراد  ــي لألف ــني الصح ــامن التأم ــل ض أج

املكلفــني بعمليــة تأمــني املواقــع القدميــة 

للتجــارب ويف هــذا الصــدد تــم :

خاصــة  طبيــة  منظومــة  وضــع   -

الطبيــة. والحاميــة  للمســاعدة 

مــن  مجموعــة  وتحيــني  وضــع   -

الهيــاكل  لــدى  للتدخــل  اإلجــراءات 

الجهويــة  العســكرية  االستشــفائية 

. معيــة لجا وا

مجــال  يف  الصحــة  أفــراد  تكويــن   -

ــا  ــري م ــذا التطه ــة  اإلشــعاعية وك الحامي

االستشــفاء. قبــل 

- القيــام بحمــالت تحسيســية دوريــة  

ــني. ــة للمواطن ــم املســاعدة الطبي وتقدي

ي- مراقبة مصادر املياه: 

- تــم إحصــاء جميــع مصــادر امليــاه 

ــر. ــالفة الذك ــع الس ــن املواق ــة م القريب

- القيــام بعمليــات املراقبــة الدوريــة 

لآلبــار و امليــاه الســطحية مــن خــالل 

القيــام بالتحليــل الفيزوكيميائيــة الالزمة. 

مــن  القريبــة  اآلبــار  جميــع  غلــق   -

املواقــع ومنــع املواطنــني مــن التــزود 

ــورة،  ــراءات املذك ــب اإلج ــا إىل جان منه

متعــدد  عمــل،  فــوج  إحــداث  تــم 

التخصصــات تحــت وصايــة وزارة الدفــاع 

الوطنــي، كلـّـف بتحديــد اإلطــار القانــوين 

الخــاص باملراقبــة ومكافحــة املتاجــرة 

غــري الرشعيــة باملــواد امللوثــة املوجــودة 

ــع  ــان وعــني إيكــر، ألن موق مبوقعــي رق

تــن تــرام يعتــرب مــن أهــم املناطــق 

لتواجــد مــادة الذهــب وهــذا مــازاد 

مــن تعقيــد الوضــع مــن خــالل تخييــم 

ــن  ــرب م ــني بالق ــري الرشعي ــني الغ املنقب

املناطــق امللوثــة.

2- يف إطار إعادة تأهيل 

مواقع التفجريات النووية
تــم إعــداد خرائــط إشــعاعية شــاملة 

خاصــة بـــ :

• موقــع تــان أفــا :أنفــاق التجــارب مــن 

.E  11إىل  E1

 بالنســبة لعمليــات إعــادة تأهيــل مواقع 

ــع الجــد  ــة ذات الطاب التفجــريات النووي

حســاس واملعقــد يف نفــس الوقــت، فقــد 

ــام بهــا  تــم حــرص أعــامل املخطــط للقي

يف النقــاط التاليــة:

البقايــا  عــن  والكشــف  البحــث   •

املدفونــة. واألجســام  املعدنيــة 

• القيــام بحمــات التمييــز اإلشــعاعي 

 caractérisation( امللوثــة  للمناطــق 

.)des sites

• املراقبة املستمرة للمحيط .

• تسير النفايات اإلشعاعية. 

ــل أعــرض  ــات التأهي ــال عــن عملي وكمث

ووجيــزة  مبســطة  بصــورة  أمامكــم 

لتطهــري  تجريبيــة  منوذجيــة  عمليــة 
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خارجــي ألنفــاق التجــارب قــام بهــا 

الجيــش الوطنــي الشــعبي بالتنســيق 

مــع الســلطات املحليــة لوالية متراســت، 

وزارة الداخليــة والجامعــات املحليــة، 

محافظــة الطاقــة الذريــة ممثلــة مبركــز 

للجزائــر ومتراســت  النــووي  البحــث 

وفــق املنهجيــة التاليــة: 

• القيــام بعمليــات مســح وقياســات: 

البحــث  هيئــات  مــع  بالتنســيق 

الوطنــي  الدفــاع  لــوزارة  والتطويــر 

ــة  ــائل التكنولوجي ــخري كل الوس ــم تس ت

مجهــز  روبــو  تصنيــع  تــم  املتوفــرة 

ــد  ــل تحدي ــن أج ــعار م ــائل إستش بوس

القياســات ومســتوى التلــوث اإلشــعاعي 

خاصــة عــىل مســتوى النفــق E2  ذو 

ــب  ــة،  إىل جان ــوث العالي ــات التل درج

مــن  جاريــة  أبحــاث  هنــاك  هــذا 

ــز  ــن مراك ــني م ــني وباحث ــرف مختص ط

ــر  ــل تطوي ــن أج ــكرية م ــث العس البح

عــن  واستشــعار  مراقبــة  منظومــات 

بعــد للمناطــق الســالفة الذكــر.

امللوثــة  املعدنيــة  النفايــات  جمــع   •

واملســح  القيــاس  عمليــات  بعــد   :

التدخــل  الواجــب  األماكــن  وتحديــد 

جمــع  عمليــات  تنفيــذ  تــم  فيهــا 

ــا  ــة وتجميعه ــة الصلب ــات املعدني النفاي

معينــة. أماكــن  يف 

• شــفط بقايــا الرمــاد املشــع: بالتــوازي 

ــع  ــم تصني ــابقة، ت ــات الس ــع العملي م

منظومــة مــن أجــل شــفط الرماد املشــع 

ــة  ــالك املعدني ــرق األس ــن ح ــج ع النات

ــرب  ــي تعت ــن طــرف املســرتجعني  والت م

عمليــة جــد دقيقــة، نتيجــة لتطايــر 

ــة . ــن امللوث ــق األماك ــاد وعم الرم
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• الوضــع يف حاويــات مــن الخرســانة 

مــن  انجــاز حاويــات  تــم  املســلحة: 

املعايــري  وفــق  املســلح  االســمنت 

مجــال  )يف  بهــا  املتعامــل  العلميــة 

حيــث  املشــعة(  النفايــات  تســيري 

أجــل  مــن  كبــري  لوجيســتيك  وضــع 

الجــد  اإلســمنتية  الحاويــات  إيصــال 

ثقيلــة يف ظــروف التلــوث اإلشــعاعي 

ــائل  ــم بالوس ــن ت ــارب، أي ــاق التج ألنف

ــة مــن  الهندســية شــق ممــرات إجتنابي

املتدخلــني. ســالمة  ضــامن  أجــل 

 : اإلشــعاعية  النفــايـــات  تشميـــع   •

النفايــات  جميــع  شــمعت  بعدهــا 

اإلســمنتية. الحاويــات  داخــل 

إىل  املوضعــي:  التلــوث  معـــالجة   •

جانــب هــذا متــث املعالجــة  املوضعيــة 

كيميائيــة  مــواد  باســتعامل  للتلــوث 

الدقيقــة  املشــعة  للبقايــا  مثبتــة 

. وتجميعهــا 

• املراقبــة والتأكــد مــن عمليــة التطهــر: 

ــة  ــض قيم ــق وتخفي ــري املناط ــم تطه ت

ــة  ــات مقبول ــعاعي  لدرج ــاط اإلش النش

.µSv/h 0.8 500 إىلµSv/h  مــن

• تطبيــق إجــراءات الحاية اإلشــعاعية: 

يتــم أخــد قياســات يوميــة ملســتوى 

ــعاعية. ــات اإلش الجرع

احتــال  ملناطــق  الجغــرايف  املســح   •

بالتنســيق  مدفونــة:  نفايــات  وجــود 

يف  البحــث  مركــز  مختــي  مــع 

الفلكيــة  والفيزيــاء  الفلــك  علــم 

والجيوفيزيــاء GRAAC ، تــم القيــام 

للمناطــق  راداري  مســح  بعمليــات 

ــارب  ــاق التج ــن أنف ــرب م ــة بالق امللوث

استكشــاف  أجــل  مــن  النوويــة 

ــا  ــا بقاي ــت فيه ــة ردم ــق املحتمل املناط

النفايــات اإلشــعاعية باســتعامل رادار 

 RADAR A استكشــاف باطــن األرض

.  PENETRATION DE SOL

للنشــاط  مراقبــة  منظومــة  وضــع   •

الزلــزايل: مــن أجــل مراقبــة النشــاط 

ــر،  ــني اك ــة ع ــة ملنطق ــعاعي خاص اإلش

ــع  ــم وض ــة، ت ــارب النووي ــاق التج وأنف

الزلــزايل  النشــاط  ملراقبــة  منظومــة 

للمنطقــة خاصــة بعــد ظهــور تشــققات 

ــىل  ــاق )ع ــل األنف ــتوي مداخ ــىل مس ع

ــاة/عني  ــب للمش ــز التدري ــتوى مرك مس

 412 الرسيــة  ، عــىل مســتوى  أمقــل 

.) للحاميــة اإلشــعاعية 
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ــو املتحــف معرضــا      كــام احتضــن به

للصــور الفوتوغرافية التاريخية، مبناســبة  

الذكــرى الســتني لتأســيس هيئــة األركان 

العامــة لجيــش التحريــر الوطنــي يف 18 

جانفــي 1960. تنــاول املعــرض الظــروف  

ــورة  ــا الث ــر به ــت مت ــي كان ــة الت الصعب

جــراء االســرتاتيجية الجهنميــة للعــدو 

ــذه  ــاء ه ــادة إنش ــرار القي ــيس، وق الفرن

الهيئــة وفــق اجتــامع املجلــس الوطنــي 

ــس،  ــد بطرابل ــة املنعق ــورة الجزائري للث

ــث  ــا، حي ــة به ــام املنوط ــف امله ومختل

ــي  ــر الوطن ــش التحري ــادة جي ــوىل قي تت

الرشقيــة  الحــدود  وعــىل  الداخــل  يف 

مجــال  يف  دورهــا  وكــذا  والغربيــة، 

التمويــن والتدريــب والصحة العســكرية 

ــا  ــي تنفذه ــات  الت ــط للعملي والتخطي

ضــد مصالــح العــدو مــن أجــل تحقيــق 

النــرص، إضافــة إىل سلســلة مــن الوثائــق 

ــارات ونشــاطات  ــيفية وصــور إلط األرش

أول  يتقدمهــم  العامــة،  األركان  هيئــة 

قائــد لهــا الراحــل هــواري بومديــن.

الســلف يف  مــن أجــل ترســيخ مآثــر 

ــئة وزع  ــة الناش ــدان خاص ــان ووج أذه

الشــهيد  حــول  مطويــات  املتحــف 

ديــدوش مــراد، وبــث عــىل الحضــور 

بطــوالت  تنــاول  وثائقيــا  رشيطــا 

جيــش التحريــر الوطنــي ودور هيئــة 

تنظيمــه  إعــادة  يف  العامــة  األركان 

العســكرية.  العمليــات  وخــوض 

ــاول  ــة تتن ــارض دوري ــم مع ــلف، ينظ ــات الس ــاد وتضحي ــاء أمج ــىل إحي ــص ع ــش الحري ــزي للجي ــف املرك إن املتح

بطــوالت وعبقريــة أبنــاء نوفمــرب الذيــن حققــوا املعجــزة بتحريــر الوطــن مــن مخالــب املســتدمر الغاشــم، 

ــدا لهــؤالء األبطــال  ــا عــىل مســتوى الجيــش. تخلي ــا، منه ــة وتنظيمه ــة الجزائري ــال منهــج أُســس الدول تاركــني لألجي

ــهيد  ــول الش ــا ح ــي 2020، معرض ــوم 18 جانف ــش ي ــزي للجي ــف املرك ــم املتح ــدة نظ ــم الخال ــاوس وإنجازاته األش

ــه، فــكان أحــد أعضــاء  ــاء جلدت ــه فــداًء للوطــن  وأبن ــد القــادر الــذي وهــب حيات ديــدوش مــراد امللقــب بــي عب

املنظمــة الخاصــة ومفجــري الثــورة التحريريــة بعــد مشــاركته يف اجتــامع الـــــ 22  ليصبــح قائــدا للمنطقــة 

ــق. ــدوار الصوادي ــر ب ــوادي بوكرك ــس ب ــة الوطي ــة حامي ــي 1955 يف معرك ــهيدا يف 18 جانف ــقط ش األوىل  إىل أن س

تغطية: بوشان فطيمة الذكرى الستون لتأسيس
هيئة األركان العامة لجيش التحرير الوطني 18 جانفي 1960

الذكرى الستون لتأسيس
هيئة األركان العامة لجيش التحرير الوطني 18 جانفي 1960
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تغطية: بوشان فطيمة

أرشف الســيد اللــواء مديــر اإليصــال 

افتتــاح  عــىل  والتوجيــه  واإلعــالم 

ــواء  ــم الســيد الل ــدوة باس ــات الن فعالي

رئيــس أركان الجيــش الوطنــي الشــعبي 

ــادي  ــواء م ــة. تحــدث الســيد الل بالنياب

بوعــالم عــن الغايــة املرجــوة مــن تنظيم 

النــدوة التاريخيــة »التفجــريات النوويــة 

الجزائريــة...  بالصحــراء  الفرنســية 

اإلنســانية«،  حــق  يف  ينــى  ال  جــرم 

وكشــف  األضــواء  تســليط  وهــي  آال 

الحقائــق حــول جرميــة مــن جرائــم 

ارتكبهــا      التــي  الفرنــيس  االســتعامر 

ــة  ــرة، ودراس ــر الطاه ــىل أرض الجزائ ع

كل جوانبهــا ومــا خلفتــه مــن مــآيس 

ــرش. وأرضار عــىل الحــرث والنســل والب

»املــوت القابــع تحــت الرمــال« عنــوان 

رشيــط وثائقــي بــث عــىل الحضــور، 

مــن إنتــاج املؤسســة العســكرية لإنتاج 

الجرميــة  تنــاول  البــرصي،  الســمعي 

اإلنســانية الشــنعاء املرتكبــة مــن طــرف 

فرنســا املتعجرفــة، الراكضــة وراء طموح 

الذكرى 60 ألولى التفجيرات النووية الفرنسية
بصحراء الجزائر 13 فيفري 1960

 جـرم ال ينسى في حق اإلنسانيـة

الذكرى 60 ألولى التفجيرات النووية الفرنسية
بصحراء الجزائر 13 فيفري 1960

 جـرم ال ينسى في حق اإلنسانيـة

ــري  ــوم 11 فيف ــش ي ــزي للجي ــف املرك ــم املتح ــه، نظ ــالم والتوجي ــال واإلع ــة اإليص ــت إرشاف مديري تح

2020 نــدوة تاريخيــة علميــة مبناســبة الذكــرى الســتني )60(ألوىل التفجــريات النوويــة الفرنســية بالصحــراء 

الجزائريــة يف 13 فيفــري 1960، تفجــريات شــكلت إحــدى الحلقــات الســوداء مــن سلســلة جرائم املســتدمر 

الفرنــيس، ارتكبــت يف حــق اإلنســان والحيــوان والطبيعــة، وآثارهــا املأســاوية ال زالــت متتــد عــرب الزمــن.
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ــوى  ــادي الق ــا ن ــجل دخوله ــارف لتس ج

النوويــة العاملــي  عــىل حســاب صحــراء 

الجزائــر وســكانها، مل تــويل أي اعتبــار ملــا 

ســتخلِّفه من  آثار مدمرة آلالف الســنني.

ــك  ــول ذل ــة ح ــدوة التاريخي ــت الن صب

االنجــاز الــذي تفاخــر بــه فرنســا دخولها 

ــوة والســيطرة  ــز الق ــووي رم ــادي الن الن

للتطــور  األعمــى  واســتغاللها  عامليــا، 

التكنولوجــي واألبحــاث العلميــة لتحقيق 

أهدافهــا دون مراعــاة نتائجهــا الوخيمــة، 

ــة  ــرف الدول ــن ط ــة م ــود املبذول والجه

الجزائريــة عــىل رأســها الجيــش الوطنــي 

الشــعبي للقضــاء عــىل مخاطــر هــذا 

اإلرث القاتــل مبســارح التفجــريات حتــى 

ــد.  ــا مــن جدي ــاة إليه ــض الحي يعــود نب

النوويــة  »التفجــريات  األوىل  املداخلــة 

الجزائريــة،  الصحــراء  يف  الفرنســية 

لألســتاذ  وضحايــا«  جرائــم  تاريــخ... 

الباحــث  عــامر  منصــوري  الدكتــور 

البحــث  مبركــز  النوويــة  الهندســة  يف 

النووي/الجزائــر، تنــاول تاريــخ  الربنامــج 

النــووي لفرنســا التــي ســارعت مــن 

ــدة  ــات املتح ــري الوالي ــر تفج ــه إث وتريت

ســنة  نوويــة  قنبلــة  ألول  األمريكيــة 

ــر  ــن صحــراء الجزائ ــت م 1945م، فجعل

حقــال لهــا بتفجريهــا )57( قنبلــة )1960 

والباطنيــة  الســطحية  بــني  - 1966م(، 

ــة  ــر، مدعي ــني إك ــان وع ــة برق واإلضافي

ثــم  فيهــا،  للحيــاة  التــام  الغيــاب 

ــىل  ــووي ع ــعاع الن ــري اإلش ــات تأث مخلف

ــاة   ــري ومعان ــا نظ ــس له ــي لي ــة الت البيئ

البطــيء  املــوت  متجرعــي  ســكانها 

واألمــراض الخبيثــة والنادرة والتشــوهات 

ــة،  ــات الوراثي ــري عــىل الجين نتيجــة التأث

أوضــح  الحيوانيــة.  الــروة  وانخفــاض 

الدكتــور أن مســتدمر األمــس ال يــزال 

يتســرت عــىل جرامئــه بإصــداره قانــون 

ال  الــذي      2008م  ســنة  األرشــيف 

يســمح االطــالع عــىل األرشــيف النــووي.  

اســتعرض الربوفيســور حســني حســان 

العلــوم  بجامعــة  البيولوجيــا  أســتاذ 

مــن  جملــة  الجزائــر  والتكنولوجيــا/ 
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اآلثــار املبــارشة واملؤجلــة للتفجــريات 

النوويــة الفرنســية، بــكل عنــارص النظــم 

ــن  ــدة، م ــة أو الجام ــة الحي االيكولوجي

خــالل تقديــم وصفــا دقيقــا لحظــة 

وقــوع التفجــري النــووي الجــوي للريبوع 

ــة  ــه مــن حــرارة خارق ــا واكب األزرق وم

ــط  ــم املحي ــة أدت إىل تفح ــاح قوي وري

أشــجار  واقتــالع  الحيوانــات  وجثــث 

ــي مل تثمــر لســنوات، وكــذا  ــل الت النخي

التحلــل اإلشــعاعي وانخفــاض منســوب 

ميــاه الفڤــارة بتــوات. أمــا فيــام يخــص 

اآلثــار املؤجلــة فــإن تداعيــات الســحابة 

املشــعة امتــدت إىل )24( شــهرا مــن 

الرهيــب  االنفجــار  وقــوع  تاريــخ 

ــت  ــا ووصل ــدا إفريقي ــت )26( بل وبلغ

ســواحل أروبــا. تفجــريات نخــرت جســم 

املــوت  ليحصــدوا  الصحــراء  ســكان 

القادمــة  األجيــال  ويورثــوا  املؤكــد 

أكــر مــن أربعــني نوعــا مــن الرسطــان 

والتشــوهات  النــادرة  واألمــراض 

الخلقيــة ناهيــك عــن تطهــري العــدو 

التــي  بامليــاه  املشــعة  للمعــدات 

ــات  ــا النبات ــة فامتصته ــت يف الرتب تحلل

لتثمــر غــداء اإلنســان والحيــوان، أيضــا 

أفــال  بتــان  تاوريــرت  جبــل  تصــدع 

املشــع ومــا يســببه اليــوم مــن مخاطــر 

قــدم  الختــام  الفيضانــات.  يف  جــراء 

ــات  ــن التوصي ــة م ــور مجموع الربوفيس

والبيئــة. الســكان  وحاميــة  إلســعاف 

ملســاعي  التطبيقــي  الجانــب  يف 

وتطهــري  لتحديــد  الجزائريــة  الدولــة 

املــواد  مــن  التفجــريات  مســارح 

املشــعة والنفايــات وتوعيــة الســكان 

شــهرة  املقــدم  تنــاول  مبخاطرهــا، 

القتــال  قســم هندســة  مــن  زكريــاء 

وجيــزا  تاريخيــا  عرضــا  ب،  ق  /ق 

حــول التفجــريات النوويــة بالصحــراء 

الجزائريــة، مخلفاتهــا املأســاوية ومــا 

لينتقــل  املواقــع،  تلــك  إليــه  آلــت 
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الوطنــي  الجيــش  مســاعي  لــب  إىل 

الشــعبي الــذي وضــع خارطــة الطريــق 

مــن أجــل حاميــة وإعــادة تأهيــل هــذه 

كافــة  ذلــك  ألجــل  مســخرا  املناطــق 

ــدث  ــة وأح ــة واملادي ــات البرشي اإلمكاني

مــع  بالتنســيق  املتطــورة  التجهيــزات 

ــة. ــات املختص ــة والهيئ ــلطات املدني الس

بعــد مداخــالت األســاتذة فُســح املجــال 

لإجابــة  الجمهــور  أمــام  للمناقشــة 

موضــوع  حــول  استفســاراتهم  عــىل 

ــواء  ــيد الل ــا  الس ــرشف إثره ــدوة، لي الن

ــدوة  ــطي الن ــادة منش ــم الس ــىل تكري ع

األكادمييــة  وطلبــة  ضبــاط  بحضــور 

العســكرية لرششــال وإطــارات مركــز 

ودكاتــرة  بالجزائــر  النــووي  البحــث 

وأســاتذة جامعيــني واملجتمــع املــدين.    

باملناســبة  املنظــم  املعــرض  نقــل 

الفرنســية  النوويــة  »التفجــريات 

بالصحــراء الجزائريــة... آثــار جرميــة ال 

ــور  ــط والص ــن الخرائ ــة م ــى« جمل تن

ــية  ــة الفرنس ــريات النووي ــارح التفج ملس

بالصحــراء الجزائريــة بــني         )-1960 

1966(، وفظاعــة الجرائــم املرتكبــة يف 

والطبيعــة،  والحيــوان  اإلنســان  حــق 

الزمــن  يف  املمتــدة  الوخيمــة  أثارهــا 

الزالــت تحصــد املزيــد مــن الضحايــا، 

أدلــوا  وفرنســيني  جزائريــني  منهــم 

عايشــوه  مــا  حــول  حيــة  بشــهادات 

نتيجــة  ومعاناتهــم  التفجــريات  أثنــاء 

تعرضهــم لإشــعاع، كــام تنــاول املعــرض 

الشــعبي  الوطنــي  الجيــش  جهــود 

القابــع  اإلرث  هــذا  عــىل  القضــاء  يف 

بصحــراء الجزائــر. لإشــارة وزع املتحــف 

حــول  مطويــات  للجيــش  املركــزي 

التفجــريات النوويــة الفرنســية بالصحــراء 

الحضــور.  عــىل  وآثارهــا   الجزائريــة 
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ذكرى اليوم الوطني للشهيد... 18 فيفري
وفـاء لرسالـة الشهيـد

ذكرى اليوم الوطني للشهيد... 18 فيفري
وفـاء لرسالـة الشهيـد

مطلــع كل يــوم ننعــم فيــه بشــمس الحريــة يف كنــف الجزائــر األبيــة، نســتحرض أولئــك األشــاوس الذيــن قدمــوا 

ــف  ــون ونص ــان، ملي ــز األوط ــا ألع ــان قربان ــالت كالودي ــي س ــة الت ــم الزكي ــم و دماءه ــود، أرواحه ــا يف الوج ــىل م أغ

ــتظل  ــة س ــريهم البطولي ــامءهم  وس ــة، أس ــورة التحريري ــة الث ــي ملحم ــداء صانع ــة والف ــز التضحي ــهيدا رم ــون ش ملي

ــوم 18  ــش ي ــزي للجي ــف املرك ــا املتح ــهداء أحي ــؤالء الش ــدا له ــب، تخلي ــن ذه ــرف م ــخ بأح ــجل التاري ــة يف س منقوش

فيفــري 2020، ذكــرى اليــوم الوطنــي للشــهيد املصــادف لـــــ 18 فيفــري مــن كل ســنة بتنظيــم عــّدة نشــاطات.

اإليصــال  مديــر  اللــواء  الســيد  أرشف  بالنيابــة،  الشــعبي  الوطنــي  الجيــش  أركان  رئيــس  اللــواء  الســيد  باســم 

أهميــة  اســتحضار  عــىل  اللــواء  الســيد  قــال  تقــوم  التــي  التاريخيــة،  النــدوة  افتتــاح  عــىل  والتوجيــه  واإلعــالم 

الشــعب  بكفــاح  صلــة  ذات  تاريخيــة  أحــداث  مــن  إليــه  يرمــز  ومــا  الجزائريــني  وجــدان  يف  اليــوم  هــذا 

الجزائــري الــذي بــدل النفــس والنفيــس مــن أجــل عــزة الوطــن ودحــر املســتدمر الفرنــيس إىل مــا وراء البحــار.
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بعــد االســتامع إىل آيــات بينات مــن ذكر 

اللــه العزيــز الحكيــم، والنشــيد الوطنــي 

مبقاطعــه الخمســة والوقــوف دقيقــة 

صمــت ترحــام عــىل أرواح الشــهداء، 

تابــع الحضــور مــن الضبــاط واإلطــارات 

والضبــاط املرتبصــني مــن املدرســة العليــا 

لالســتعالم واألمــن والدكاتــرة واألســاتذة 

الجامعيــني والطلبــة والتالميــذ واألرسة 

والجمعيــات  واملنظــامت  املجاهــدة   

الوطنيــة رشيطــا وثائقيــا حــول تضحيات 

الشــعب الجزائــري الــذي عــاىن األمريــن 

جــراء جــربوت الغــزاة منتهجــي سياســة 

ــاء  ــادة والقض ــىل اإلب ــة ع ــة قامئ همجي

عــىل الدولــة الجزائريــة   مــن جذورهــا، 

وكيــف واجــه هــذا الشــعب رغــم قلــة 

الحيلــة والوســائل هــذا العــدو الــذي ال 

يقهــر وحقــق املعجــزة اســتقالل الجزائر.

تطــرق الدكتــور حســني عبــد الســتار يف 

مداخلتــه إىل ورع وقــوة وعــزة الشــعب 

الجزائــري األيب الــذي صمــد يف وجــه 

رافضــا  املســتدمر  وزبانيــة  جــربوت 

ــة  ــم وسياس ــالم للظل ــاع واالستس االنصي

واملجــازر  واإلبــادة  املحروقــة  األرض 

ــروض  ــري املف ــتكانة للمص ــة واالس املقرتف

ــة  ــة العــدو طمــس معــامل الدول ومحاول

تحــدى  لذلــك  املســلمة،  الجزائريــة 

ــة عظيمــة  ــورة تحريري األقــدار وفجــر ث

ــف  ــات مختل ــدرس يف جامع ــت ت أصبح

الــدول ومرجعيــة الشــعوب املضطهــدة، 

ونــال الشــهيد درجــات العــال بفضــل 

التخطيــط  وعبقريــة  النبيلــة  قيمــه 

وفلســفته  بالنــرص  املطلــق  وإميانــه 

ــذات  ــة ونكــران ال القامئــة عــىل التضحي

، وتظافــر الجهــود عــىل شــتى األصعــدة 

دبلوماســيا وعســكريا ووحــدة الشــعب 

ــان  ــدة بي ــة الخال ــه حــول الوثيق والتفاف

أول نوفمــرب مرجعيــة كل الجزائريــني.

ــار  ــامر، إط ــس ع ــد لوني ــدث املجاه تح

يف صفــوف فيديراليــة جبهــة التحريــر 

الوطنــي بفرنســا عــن بســالة وتضحيــات 

خــرية أبنــاء الوطن األبــرار الذين ســارعوا 

ــتقالل أو  ــنيني االس ــدى الحس ــل  إح لني

ــن  ــث ع ــل يف الحدي ــهادة،  ليسرتس الش

التحريــر  جبهــة  فيديراليــة  بطــوالت 

الوطنــي والجاليــة الجزائريــة بفرنســا 
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التــي نفــذت عمليــات عســكرية وفدائية 

ومراكــز  االقتصاديــة  املنشــئات  ضــد 

املســتدمر  أوراق  وأخلطــت  الرشطــة 

بفضــل مظاهــرات 17 أكتوبــر 1961. 

تــىل املداخلتــان عــرض ملحمــة مصغــرة 

»ســجل يــا تاريــخ أين أم األبطــال«،  لرثاء 

أم أبنائهــا الشــهداء واســتعدادها تقديــم 

املزيــد مــن أجــل عــزة وحريــة أعــز ما يف 

الوجــود الجزائــر، العرض من أداء شــباب 

دار الثقافــة بالقليعــة وتالميــذ املدرســة 

بالجزائــر. النــرية  العقــول  الخاصــة 

اإليصــال  مديــر  اللــواء  الســيد  أرشف 

النــدوة  ختــام  والتوجيــه يف  واإلعــالم 

شــهادة  تقديــم  عــىل  التاريخيــة 

حســني  الدكتــور  مــن  لــكل  رمزيــة 

ــامر،  ــس ع ــد لوني ــتار واملجاه ــد الس عب

الصــور  إىل معــرض  الحضــور  لينتقــل 

التاريخــي املنظــم ببهــو املتحــف، حيــث 

الجزائــري  الشــعب  تضحيــات  رصــد 

وانتصــارات جيــش التحريــر الوطنــي يف 

ميــدان املعــارك وقامئــة شــهداء املقصلــة 

ــة وصــور لبعــض  ــورة التحريري ــان الث إب

الشــهداء مــن فتيــات وشــباب وأطفــال 

ــف  ــش يف كن ــروا الشــهادة عــىل العي آث

املســتدمر، إضافــة إىل بعــض وســائل 

التعذيــب الوحشــية التــي اســتعملها 

حــول  ومجــالت  وكتــب  العــدو 

املظفــرة. التحريريــة  الثــورة  شــهداء 

املخلــدة  النشــاطات  آخــر 

شــهيد  »يــا  أنشــودة  للذكــرى 

املدرســة  براعــم  أداء  مــن  الوطــن« 

بالجزائــر. »ملاجــورال«  الخاصــة 
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ــدا للذكــرى الخامســة و الســبعني  تخلي

ملجــازر 08 مــاي 1945 ،و تحــت شــعار 

»مظاهــرات الثامن مــاي 1945 الطريق 

إىل نوفمــرب«،ارشف الســيد اللــواء مديــر 

اإليصــال و اإلعــالم و التوجيــه يــوم 08 

مــاي 2020 باملتحــف املركــزي للجيــش 

بشــاعة  تــربز  نشــاطات  عــدة  عــىل 

الجرميــة و توثــق ملحطــة داميــة يف 

ــتعامر  ــا االس ــانية ،ارتكبه ــخ اإلنس تاري

الفرنــيس مبــارشة عقــب نهايــة الحــرب 

مظاهــرات  ضــد  الثانيــة،  العامليــة 

وأطفــال  شــباب  يتقدمهــا  ســلمية 

الكشــافة الجزائريــة اإلســالمية ، الذيــن 

كانــوا يشــاركون العــامل يف احتفــاالت 

األملانيــة  النازيــة  عــىل  االنتصــار 

ــة  ــا الكاذب ــا بوعوده ــرون فرنس ،ويذك

ــة  ــؤوا بنازي ــة ،ليتفاج ــني بالحري ،مطالب

أبشــع مــن األوىل  ،و محرقــة حقيقيــة، 

التــزال افــرا ن الجــري بقاملــة و ســطيف 

ــة إىل  ــا ، اظاف ــاهدة عليه ــة ش و خراط

رمــي املتظاهريــن أحيــاء مــن اعــاىل 

ــج يف  ــي ممنه ــل جامع الجســور، وتقتي

ــرات  ــه الطائ حــق العــزل ،اســتعمل في

ــلحة  ــة واألس ــع البحري ــة و مداف املقنبل

ــا  ــة ، راح ضحيته ــة للقــوات الربي الثقيل

أكــر مــن خمســة و أربعــني ألف شــهيد 

، يف جرميــة لــن تســقط بالتقــادم  .

إحياء الذكرى ال 75 لمجازر 08ماي 1945
بقلم: المقدم مصطفى بن حميدة
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وبهــذه املناســبة تــم عــرض فيلــم 

الجرميــة  بشــاعة  حــول  وثائقــي 

 :1945 مــاي  »مجــازر8  بعنــوان 

إلقــاء  تــاله  متحــى«  لــن  مأســاة 

مداخلــة مــن طــرف املقــدم »مــراح 

مــن  املغــزى  حــول  مصطفــى« 

و   1945 مــاي  الثامــن  مظاهــرات 

ــه  ــه و إميان التفــاف الشــعب ووحدت

يف  العادلــة  التحرريــة  بقضيتــه 

ــر مصــريه ، و املنعــرج الحاســم  تقري

يف تبلــور فكــرة الثــورة التحريريــة 

ــواء بتدشــني  .بعدهــا قــام الســيد الل

ببهــو  املقــام  التاريخــي  املعــرض 

املتحــف ، والــذي تضمــن لوحــات 

التــي  ســطيف  ملظاهــرات  زيتيــة 

كانــت الــرشارة التــي أشــعلت هــذه 

ــىل  ــار ع ــالق الن ــد إط ــداث بع األح

»الشــهيد  الوطنــي  العلــم  حامــل 

ســعال بوزيــد« ،كــام شــمل املعــرض 

الــذي  املظاهــرات  قمــع  مخطــط 

الفرنــيس  العــدو  قــوات  انتهجتــه 

القتــل  لعمليــات  صــور  ،وعــرض 

مــن  الشــهداء  بجثــث  التنكيــل  و 

طــرف مليشــيات املعمريــن ، و صــور 

قصــف القــرى و املــد ارش ، وعمليات 

ــز  ــزل يف مراك ــع الع تحشــيد و تجمي

. بطــرق وحشــية  و  الانســانية 
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الوفد اإلسباني

ــري  ــوم األحــد 05 فيف ــش ي ــزي للجي  زاراملتحــف املرك

 EVARISTO J.GUTIERREZJ:العقيــد  2020

CASTILLO  مــن قيــادة القــوات اإلســبانية 

مبختلــف  الوفــد  طــاف  اإلســتقبال  بعــد 

رشوحــات  تلقــو  حيــث  العــرض  أجنحــة 

ــرص  ــدءا بع ــر ب ــخ الجزائ ــول تاري ــتوفية ح مس

ــارصة  ــرتة املع ــوال إىل الف ــخ وص ــل التاري ــا قب م

وتوقــف الوفــد عنــد أبــرز محطــات التاريــخ 

. بالبطــوالت  الحافــل  الجزائــري  العســكري 

الوفد اإلماراتي
ــة  قــدم إىل املتحــف املركــزي للجيــش يــوم األحــد 19 جانفــي 2020  نائــب قائــد كليــة القيــادة واألركان املشــرتكة ا لدول

ــد » ســيف عــيل  ــة املتحــدة العمي ــارات العربي اإلم

اليامحــي« عــىل رأس وفــد ، يرافقهــــم املقــدم 

»خليفــة رشيــف« مــن قيــادة القــوات 

البحريــة الجزائريــة، بعــد االســتقبال 

طــاف الوفــد مبختلــف قاعــات العــرض 

ــول  ــة ح ــات الوافي ــتمع للرشوح واس

ــل  ــا قب ــرص م ــن ع ــر م ــخ الجزائ تاري

ــارصة  ــرتة املع ــخ وصــوال إىل الف التاري

وقــد أبــدى الوفــد اهتاممــا كبــريا 

بتاريــخ الجزائــر، ثورتهــا املجيــدة وأيضــا 

اعتــزازه بزيــارة املتحــف املركــزي للجيش، 

يف الختــام ويف القاعــة الرشفيــة للمتحــف 

الهدايــا  مــن  مجموعــة  الوفــد  أعضــاء  تلقــى 

الرســمية ســلمها الســيد مديــر املتحــف املركــزي للجيش.الهدايــا الرســمية ســلمها الســيد مديــر املتحــف املركــزي للجيــش.

بقلم: النقيب لغليطي محمد
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وفد رؤساء وممثلي المجالس والمحاكم الدستورية
ــام  ــي ق ــارة الت ــش الزي ــزي للجي ــف املرك ــتقبل املتح إس

واملحاكــم  املجالــس  وممثــيل  رؤســاء  وفــد  بهــا 

الدســتورية يــوم الثالثــاء 25 فيفــري 2020 ، يرأســه 

الســيد »وادي عــامد الديــن« املديــر العــام ملركــز 

باملجلــس  الدســتورية  والبحــوث  الدراســات 

الدســتوري ،بعــد اإلســتقبال طاف الوفــد مبختلف 

معروضــات املتحــف التــي تعكــس تضحيــات 

الشــعب الجزائــري وإستبســاله يف الدفــاع عــن 

ــالم  ــا اإلستس ــور رافض ــرب العص ــيادته ع ــه وس أرض

لألعــداء الطامعــني يف خــريات البــالد متشــبثا بالحريــة.

الوفد األلماني

حــل باملتحــف املركــزي للجيش يوم 19 فيفــري 2020 العقيد  

CHRISTIAN ZECHEL مــن القــوات األملانيــة 

،حيــث جــاب الوفــد قاعــات العــرض حيــث قدمت 

لــه رشوحات مســتيفضة حــول التاريخ العســكري 

الجزائــري املجســد ملأثــر األمجــاد عــرب مختلــف 

العصــور منهــا، كــام توقــف مطــوال عنــد الجنــاح 

عــىل  وتعــرف  العســكرية  بالصحــة  الخــاص 

ــة املباركــة  ــورة التحريري دورهــا الهــام خــالل الث

التــي إلتــف حولهــا كل الشــعب الجزائــري وحقــق 

املعجــزة بانتصــاره عــىل أحــد أكــرب قــوى دول العــامل.
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الوفد التركي
ــري  ــاء 26 فيف ــوم األربع ــش ي ــزي للجي ــف املرك زار املتح

2020 ، ســعادة ســفرية تركيــا بالجزائــر الســيدة » 

ماهينــور أوزدمــري غوكتــاش » بعــد االســتقبال 

الســفرية  بســعادة  الخــاص  الوفــد  طــاف 

مبختلــف أجنحــة العــرض حيــث توقفــت عنــد 

ــري  ــكري الجزائ ــخ العس ــات التاري ــرز محط أب

الحافــل بالبطــوالت وأبــدت إهتاممــا كبــريا 

ــري  ــطول الجزائ ــوة األس ــة وبق ــرتة الحديث بالف

ــط  ــض املتوس ــر األبي ــرب البح ــىل غ ــن ع املهيم

قرابــة ثالثــة قــرون كــام عــربت عــن مــدى تأثرهــا 

ــه . ــن وطن ــاع ع ــري يف الدف ــعب الجزائ ــجاعة الش بش

الوفد اإلماراتي
اســتقبل املتحــف املركــزي للجيــش يـــوم األحــد 01 مــارس 

2020 الســيد العقيــد »راشــد حميــد محمــد الرصيــدي 

باإلمــارات  الكيميــايئ  الدفــاع  مدرســة  قائــد   «

العربيــة املتحــدة، بعــد االســتقبال طــاف الوفــد 

ــة  مبختلــف أجنحــة العــرض وتلقــى رشوحــات وافي

ــوال  ــد مط ــف الوف ــد توق ــر وق ــخ الجزائ ــول تاري ح

التحريريــة  والثــورة  الشــعبية  املقاومــات  عنــد 

مواجهتهــم  يف  الجزائريــني  ببســالة  كثــريا  تأثــرو 

ــالع  ــىل رضورة اضط ــن ع ــيس مؤكدي ــتعامر الفرن لإس

العظيــم. التاريــخ  عــىل هــذا  العربيــة  الشــعوب  كل 



حفظ الذاكرة الجماعية مهمة نبيلة
لصقـل الشخصية الوطنية والقيم األصيلة
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