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املتحف ملف 

بعد 174 ســنة...  صانعي املالحم 
البطولية للمقاومات الشــعبية

يعودون إىل أرض اجلزائر



عندمــا يتحدى أبطال  املقاومات الشــعبية... 

ــا  ــى رشفه ــة ع ــة املَُحاِفظ ــن األم »م
الفرنــي  العســكر  إىل  وبلدهــا 
اعلمــوا  غــره...  عــى  املعتــدي 
أســوار  تحــت  عندنــا  املــوت  أن 
ــت  ــا تح ــن حياتن ــن م ــا أحس بلدتن
بــاي أحمــد  فرنســا«.  ســلطة 

فرنســا  عــى  الجهــاد  »أعلنــت 
ــك  ــم... تل ــا وبينه ألضــع فاصــا بينن
ســتجعل  ستســيل  التــي  الدمــاء 
غرســت  اآلن  أبديــة...  عداوتنــا 
بســقيها  عليكــم  الحريــة  شــجرة 
الحــداد الشــيخ  متــوت«.  كيــا 

مغمــي  نبقــى  ال  أن  »علينــا 
الفرنســيني  خطــر  أمــام  األعــني 
ــم  ــا... إنّه ــا ويرتبــص بن الــذي يهّددن
فيجــب  بالســاح  أرضنــا  احتلــوا 
بالســاح  منهــا  طردهــم  علينــا 
أنســومر فاطمــة  اللــة  أيضــا«. 

»واللــه لــن أقبــل الخضــوع أليــة ســلطة، 
ســواء كانــت فرنســية أو غرهــا. ســأعيش 
مســلام  أعيــش  حــرا،  وأمــوت  حــرا 
ــري  ــم يف أم ــن يتحك ــلام، ول ــوت مس وأم
أحــد، وإذا حصــل أن ســمعتم صــوت 
يف  أننــي  فتأكــدو  قــربي،  يف  البــارود  
حــرب مــع فرنســا«. الشــيخ بوعاممــة



افتتاحية
للذكرى  املُخلِّدة  االحتفاالت  عشيّة  للجيش  املركزي  املتحف  مجلة  من   12 العدد  صدور  يأيت 

تضحيات  نستحرض من خاللها  والتي  املباركة  التحريرية  الثورة  )66( الندالع  والّستني  السادسة 

املرير  الكفاح  عىل  إرصارهم  ونستلهم  األبطال،  واملجاهدين  الشهداء  من  الّسلف  وبطوالت 

من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  شعبية  ثورة  أعظم  يف  تجّسد  والذي  الغاشم،  الفرنيس  املحتل  ضد 

أعتى  وإسرتاتيجية  ُخطط  أمامها  تحطّمت  املايض،  القرن  عرفها  التي  الثورات  أكرب  ومن  معاٍن 

التاريخ  كان  وبذلك  األطليس،  الِحلف  بقّوات  واملدّعمة  الحديث  العرص  عرفها  استعامرية  قّوة 

شِهدتها  التي  التحريريّة  الثورات  أكرب  أحد  ميالد  الخالدة  صفحاته  يف  ليُسّجل  موعد  عىل 

لدى  صدى  لها  تجد  وأن  الّنضال  يف  طريقها  تُشّق  أن  الثورة  هذه  استطاعت  لقد  اإلنسانية، 

وإنسانية. تحرُّريّة  قيٍَم  من  تحمله  كانت  لاِم  وهذا  والّسالم،  الحّريّة  ومِحبّي  العامل  يف  األحرار 

وإذ يحتفل الّشعب الجزائري هذه األيام، بالّذكرى الّسادسة والّستني لثورة الفاتح من   

الجزائري  الّشعب  التي خاض كفاحها  املجيد  تاريخنا  الكربى من  املحطّة  املجيدة، هذه  نوفمرب 

املناسبة  هذه  إن  والكرامة،  باالستقالل  واملتّوِج  املسلّح  الّنضال  من  ونصف  سنوات  سبع  ملّدة 

تتويًجا  جاءت  وأنّها  خاّصة  الجزائري،  الّشعب  ذاكرة  يف  منقوًشا  ًدا  وُمخلَـّ بارزة  عالمة  ستبقى 

لنضاالت متواصلة قادها أبناء هذه األّمة منذ الِقَدم، بدًءا مبختلف ثورات املقاومة الّشعبية إىل 

نضاالت الحركة الوطنية وانتفاضات الشعب يف مظاهرات 08 ماي 1945 وما عرفته من جرائم 

ومجازر دمويّة وحشيّة ارتكبها العدو الفرنيس، مساٌر ثري يؤكّد الهويّة الوطنيّة للّشعب الجزائري 

ماته الحضارية والتاريخيّة. ويجّسد املقاومة املستمرّة ضد كل رضوب االستعامر واستعادة مقوِّ

إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني والذي ال ميكن إال أن يكون حاماًل   

للمشعل ووفيًّا ملبادئ ثورة نوفمرب املجيدة، يستمّد قيَمُه من منابع نوفمرب الخالدة، وباعتباره 

االستقالل  صيانة  يف  واعتزاز  فخر  بكّل  الدستوريّة  مبهاّمه  اليوم  يقوم  الجزائري،  الشعب  جيش 

الوطني والّذوِد عن البالد والحفاظ عىل سالمة وِوحدة الوطن والّدفاع عن املصالح العليا لألّمة.

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

وأدام الله ِعزَّ البالد وسيادتها.

عندمــا يتحدى أبطال  املقاومات الشــعبية... 
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افتتاحية

الحدث

   01  نوفمرب  1954 املحطة الخالدة

تاريخ الثورة

اسرتاتيجية فرنسا العسكرية يف القضاء عىل الثورة الجزائرية 

. 1962 - 1954

معركة إيسني 03 أكتوبر 1957:

                        »حينام متتزج دماء األشقاء ضد العدو املشرتك«.

من صفحات التاريخ

العامرة العسكرية بنوميديا يف العهد القديم: 

                        التحصينات العسكرية الرومانية: قلعة دمييدي.

حملة شارلوكان.

ثورة الحاج محمد املقراين والشيخ الحداد1871:

                       دور الشيخ أحمد بومزراق يف الثورة.

ملف املتحف

اسرتجاع رفاه املقاومات الشعبية:

ــن  ــودون أرض الوط ــة يع ــم البطولي ــي املالح ــنة... صانع ــد 174 س بع

ــعبية. ــات الش ــهيدامن املقاوم ــرون ش ــة و الع ــم األربع الجامج

من رموز املقاومات الشعبية.

نشاطات املتحف

 الذكرى الثامنة والخمسون السرتجاع السيادة الوطنية.

 اليوم الوطني للمجاهد: 

                             20 أوت 1955 هجومات الشامل القسنطيني.

                             20 أوت 1956 مؤمتر الصومام.                             
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         ...إن أرض بادنا الجزائر، قد رويت بدماء مايني الشهداء صعدت أرواحهم الطّاهرة إىل بارِئها، 

وِهضاِبِه  وجباله  ِبُسُهولِِه  الوطن  ربوع  من  شرب  كل  عرب  السنني  عرشات  خال  متتالية  وأجيال  قوافل 

وصحرائه ووديانه، يف شامله وجنوبه ورشقه وغربه امتزجت دماء أبناء الوطن الواحد يف أروع منوذج 

الّنرص وافتكاك  للشهادة وتعبيد دروب  الذات والتسابق  للّتضحية والفداء والتاحم والتضامن ونكران 

الحّرية املسلوبة.

واجبنا اليوم، وهي أمانة يف أعناقنا، أن نحافظ عى وطننا الجزائر من كل خطر ومكروه ونحافظ   

الشهداء  لعهد  وفاء  أحسن  هو  فذلك  األمم،  بني  عالية  خّفاقة  الجزائر  راية  ونرفع  الشهداء  عهد  عى 

وخاصة هؤالء األبطال الذين نستقبل جامجمهم ورفاتهم اليوم ونذكر منهم عى سبيل املثال أسامء بعض 

قادة املقاومة مثل: الشيخ بوزيان، وموىس الدرقاوي، ويس قويدر التيطراوي، ومحمد األمجد بن عبد 

املالك املسمى الرشيف بوبغلة، وعيىس الحامدي، ويحي بن سعيد، وغرهم من الذين قّدموا أرواحهم 

فداًء للوطن الغايل، ومازالت رفاتهم وجامجمهم تنتظر الَعودة واالسرتاحة األبدية عى أديم هذه األرض 

الطّاهرة.

األجيال  أذهان  يف  النبيلة  الّسامية  وقَيمها  مبادئها  وترسيخ  الوطنية  ذاكرتنا  عى  الحفاظ  إن   

املتاحقة هو واجب مقّدس نتحّمل مسؤوليته جميعا، وقد الَحت بشائره، باعتامد 08 ماي يوما وطنيا 

للذاكرة يف إطار االهتامم بالتاريخ الوطني الذي بادر به السّيد رئيس الجمهورية عند إحياء هذه الذِّكرى 

الرّفات والجامجم ألبطال املقاومة هي عربون  املتعلّقة باسرتجاع  اليوم،  أّن هذه املناسبة،  الغالية كام 

وفاء ومثرة جهود وتعّهد إلتزم به السّيد رئيس الجمهورية مبناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد يف فيفري 

الّسيادة الوطنية، فتحّية  الـ 58 لاستقال واسرتجاع  املايض، وها هو يتحقق يف غمرة االحتفال بالعيد 

تقدير وعرفان لرجال الوطن املخلصني.

تحيا الجزائر

املجد والخلود لشهدائنا األبرار

مقتطف من كلمة السيد الفريق السعيد شنقريحة  
  رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي

يوم 03 جويلية 2020 بمناسبة استقبال رفـاة شهداء المقـاومات الشعبية

مقتطف من كلمة السيد الفريق السعيد شنقريحة  
  رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي

يوم 03 جويلية 2020 بمناسبة استقبال رفـاة شهداء المقـاومات الشعبية
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الحدث

يف ليلــة الفاتــح مــن نوفمــرب 1954، شــن مجاهدو جيــش التحرير الوطني سلســلة مــن العمليات 

عــىل مراكــز العــّدو الحساســة والحيويــة للســلطات االســتعامرية طالــت الهجــامت  مــا يزيــد 

عــن ثالثــني هدفــا للعــّدو، ُوزعــت عــرب كامــل الــرتاب الوطنــي مثــل مقــرات الــدرك والرطــة، 

والثكنــات، ومحطــات توليــد الكهربــاء... ويف ليلــة ذلــك اليــوم األغــر نــرت قيــادة الثــورة بيانـًـا 

موجهــا للمناضلــني خاصــة و للشــعب الجزائــري عامــة تدعــو فيــه للتأييــد وااللتحــاق بالثــورة.

بقلم: ذهبي شفيقة

الذكــرى       النــدالع الثــورة التحريريــة
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فُوجئــت الســلطات االســتعامرية بعــدد 

مــن الهجــامت، وقعــت كلهــا مابــني 

الســاعة الواحــدة والســاعة الخامســة 

نوفمــرب  أول  اإلثنــني  صبيحــة  مــن 

األمــوات  ذكــرى  عيــد  وهــو   ،1954

وقــد   ،»Latoussaint« )عيدالقدســني( 

تــّم االتفــاق عــىل كلمــة الــر للعمليات 

يف هــذه الليلــة هــي اســم »خالــد« أمــا 

الكلمــة اإلجابــة فهــي عقبــة ولقــد بلــغ 

ــني  ــن ثالث ــد ع ــا يزي ــامت م ــدد الهج ع

التونســية  الحــدود  بــني  مــا  عمليــة، 

وكادت  وهــران،  عاملــة  ورشقــي 

األوراس،  جبــال  يف  ترتكــز  الحــوادث 

ــلة  ــة إىل خنش ــن باتن ــر م ــط يس يف خ

متجهــا نحــو أريــس بســكرة جنوبــا ، 

ثــم تليــه منطقــة الشــامل القســنطيني،  

القبائــل والعاصمــة وبوفاريــك والبليــدة، 

تعرّضــت  الوهرانيــة.  املنطقــة  حتــى 

عــدة مراكــز الحساســة للعــّدو الفرنــيس 

إىل هجــامت، نتــج عنهــا خســائر ماديــة 

هــذه  كانــت  و  معتــربة،  وبريــة 

العمليــات عبــارة عــن عمليــات تخريبيــة 

للمؤسســات االقتصاديــة للعــّدو شــملت 

الطــرق،  قطــع  املســتوطنني،  مــزارع 

إتــالف أعمــدة الهواتــف، الهجــوم عــىل 

ــة،  ــز الرطــة، الجندرم ــات و مراك الثكن

ــول  ــد مفع ــد امت ــلحة، لق ــب األس لكس

تفجــر الثــورة مــن الــرق إىل  الغــرب، 

مــن أريــس وإشــمول وتكــوت، وخنشــلة 

بريكــة دوار يابــوس، دوار ولجــة، باتنــة، 

الخــروب بســكرة إىل اســمندو الحــروش، 

وبــرج  بغليــة،  وتيڤزيــرت،  عززڤــة، 

منايــل إىل العاصمــة وبوفاريــك والبليــدة 

ومتيجــة، لتصل إىل )ســيدي عيل كســان( 

)بوســي(،  وحجــاج   »Cassaigne  «

ترقــة »Turgot« وغرهــا مــن املــدن 

بــدأت الثــورة التحريريــة يف الفاتــح مــن 

ــلطات  ــرات »الس ــب تقدي ــرب حس نوفم

اإلســتعامرية«   مبشــاركة أقــل  مــن  800 

ــلّح،  ــل إىل 1500 مس ــد يص ــد وق مجاه

ــة  ــالح وبضع ــة س ــم  400 قطع بحوزته

قنابــل تقليديــة وبنــادق صيــد فقــط 

يف صفــوف جيــش التحريــر الوطنــي، 

املناطــق  قــادة  تقاريــر  إىل  واســتناًدا 

ــام كان عــدد  املشــاركة يف مؤمتــر الصوم

أفــراد جيــش التحريــر الوطنــي مييــل 

بــني 1100 و1200 ، مــن بينهــم  300  

نفر مسلح يف منطقة األوراس . 

الضخمــة،  العــّدو  قــوات  مواجهــة   

 60  000 مــن  أكــر  مــن  املتشــكلة 

ــق  ــا  بفيال ــدي، عــززت فرنســا قواته جن

ــة  ــتُدعيت »الفرق ــني، و اس ــود املظلي جن

ــرق  ــوا إىل ال ــة ج ــاة املحمول 25 للمش

عــىل  األوراس   مبنطقــة  القســنطيني 

 25èmeDivision« الرعــة  جنــاح 

 d’Infanterie Aéroporteé

ــادة  ــت قي Parachutiste D.I.A.P« تح

الجــرال »جيــل-Gilles«، و التي حاولت 

ــّدو  ــوات الع ــىل   ق ــط ع ــك الضغ تفكي

املحــارصة مــن ِقبل املجاهديــن  يف أريس 

وفــوم الطــوب، أكــر مــن 16 مــن رسايــا 

»C.R.S« لألمــن  التابعــة  الجمهوريــة 

 16CompagnieRépublicainesde

Sécurité   و800 مــن قــوات الــدرك،  

للعــّدو جيشــا  فــإن  ذلــك  إىل  ضــف 

يف  جــذوره  ضاربــا  عريقــا  نظاميــا 

التاريــخ ومتــدرب عــىل كل أنــواع القتــال 

تقــوده عــرات الجــراالت، تهاطلــت 

كالجــراد  األوراس  عــىل  اإلمــدادات 

الزاحــف عــىل إثــر أوامــر »منديــس 
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الذكــرى       النــدالع الثــورة التحريريــة
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الوزيــر   »Mendès France فرنــس- 

التــي  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  األول 

حــّددت إجــامالً بـــ 10 فيالــق ُوّجهت إىل 

ــر( ــة العســكرية العــارشة )الجزائ الناحي

الفيلــق  فيهــا  مبــا   ،  10RM)Xé(«

لإللتحــام عــر  الحــادي  املظليــني 

 11Choc 

»bataillon parachutiste  de  choc 11BPC «

يف الثــاين مــن نوفمــرب 1954 وصلــت 

يــوم  عنابــة  مينــاء  إىل  فيالــق  ثــالث 

مــن  الرابــع  ويف   نوفمــرب1954،   2

األوامــر  إعطــاء  تــّم   1954 نوفمــرب، 

املشــكلة  جــوا  املحمولــة  الفــرق  إىل 

الهنــد  مــن  القادمــني  املظليــني  مــن 

للمظليــني  األجنبــي  الفــوج  الصينيــة. 

».R.E.P»األجنبــي للفيــف  التابــع 

 »RégimentEtrangerParachutiste

ِقبــل  مــن  املفــروض  الحصــار  لفــك 

جيــش التحريــر  عــىل األوراس، البــد مــن  

ــة ،  ــة ، فائق ــورة برع ــىل الث ــاء ع القض

األوراس،  يف  خاصــة  للتــّو  ومحارصتهــا 

الشــاغل  الشــغل  هذااالكــرتاث   كان 

للســلطات اإلســتعامرية، فُوضــع تحــت 

تــرصف  »الفرقــة 25 للمشــاة املحمولــة 

جــوا ، فيلــق القناصــني الســنغال ورسايــا 

الســبايس »Spahis«، ومبجــرد وصــول 

الفيالــق، انطلقــت أربــع فيالــق مــن 

،فيلــق  املــكان  عــني  نحــو  املظليــني 

ــام ــني لإللتح ــاة املظلي ــة عرملش الثامني

Régiment D’infanterie 

Parachutiste de choc 18éR.I.P.C«

 

ــوم  ــىل ف ــر ع ــس، وأخ ــىل أري ــق ع أطل

»1R.C.P« مــن  وفيلــق  الطــوب، 

 »Régiment de chasseurs parachutiste

أطلــق عــىل منخفــض بوحاممــة وفيلــق 

أخرعــىل تكــوت ، كانــت فــرق املظليــني  

 Paul« تحــت إمــارة العقيدبــول دوكورنو

Ducournou«««، أيضــا الفــوج التاســع 

 9R.C.A «، ــز ــة املجه ــني األفارق للقناص

 Régiment de chasseurs D’afrique

الفــوج األول  باتنــة،  الــذي تجمــع يف 

اســتقر  الــذي  املجهــز  لســبايس 

اللفيــف  مشــونش،  يف  ثــم  ببســكرة 

ــوت إىل  ــن تك ــلل م ــذي تس ــي ال األجنب

الرتتيبــات  كل  كانــت  هكــذا  لولجــة. 

مســاء  يــرام  مــا  وعــىل  جاهــزة 

                                                                                            .1954 نوفمــرب  مــن  الثامــن  اليــوم 

وشــهر  نوفمــرب  شــهر  خــالل  ففــي 

ضخمــة  عمليــات  ديسمربشــنت  

تحــت  والقبائــل  األوراس  عــىل 

رشيــر   »بــول  الجــرال  قيــادة 

العــام  القائــد   »PaulCherrière«
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ــكرية  ــلحة«،للناحية العس ــوات املس للق

)الجزائــر(.  10RM)Xè( العــارشة 

األوراس:
ســكون  يف   ، املوعــدة  الليلــة  جــاءت 

الليــل  عتمــة  ففــي  حالــك،  وظــالم 

وبــرودة الخريــف »الســاخن«، انطلقــت 

األفــواج تحــت قيــادة مصطفــى بــن 

قيــادة  مركــز  أقــام  الــذي  بولعيــد، 

إحــدى  يف  العســكرية  العمليــات 

عــىل  ملــول  بنــي  منطقــة  مغــارات 

عددهــا  بلــغ   . األوراس  منحــدرات 

خمســة ومثانــون فوجــا وهــي كاأليت:

موىس)أريــس(:  أوالد  درشة  أفــواج 

خنڤــة  فوجــا،  وثالثــون  مثانيــة 

أفــواج،  تســعة  )ايشــمول(:  لحــدادة 

بريكــة:  أفــواج،  خمســة  بســكرة: 

فــوج واحــد، لخــروب: ثالثــة أفــواج، 

خنشــلة،  أفــواج،  أربعــة  يابــوس: 

لولجــة: تســعة  ناحيــة  أفــواج،  ســتة 

خمســة  تبســة:  ناحيــة  أفــواج، 

ــواج. ــة أف ــراس: أربع ــوق أه ــواج، س أف

درشة  مــن  الثــورة  إنطلقــت  هكــذا   

وخنڤــة  إيشــمول  يف  مــوىس  أوالد 

فــم  بلديــة  »تيبكاويــن«  يف  لحــدادة 

الطــوب حاليــا، واتجهــت هــذه األفــواج 

املنطلقــة مــن هذيــن املكانــني إىل عــدة 

وجنوبــه.  األوراس  شــامل  يف  أماكــن 

 

 متركــزت العمليــات يف األوراس يف إتجــاه 

يســر مــن باتنــة إىل خنشــلة متجهــا 

باتنــة وتحــت  الجنــوب، ففــي  نحــو 

ــم  ــد، هاج ــن بولعي ــى ب ــادة مصطف قي

الثــوار ثكنتــني وقتلــوا حارســني ورشــقوا 

بالنــش  العقيــد  ســيارة  بالرصــاص 

Blanche« « قائــد للقطــاع العســكري 

لباتنــة كــام أنهــم  أقدمــوا عــىل مهاجمــة 

مقــر الدائــرة Sous –préfecture( التــي 

رأى فيهــا القائــد أنهــا ســترتك أثــرا نفســيا 

لــدى املســتعمر الفرنــيس،و هاجمــوا 

مراكزللتمويــن، وقتلــوا عســكريني اثنــني، 

مــع قطــع الخطــوط الهاتفيــة بإشــمول، 

وشــمورة، ويف أريــس متــت  محــارصة 

وعــزل مركــز أريس مــن ِقبــل املجاهدين 

ــام وكان  ــة أي ــس ثالث ــة أري ــت قري فُعزل

بهــا 80 أوربيــا ، ومل يفــك الحصــار إال 

بعــد يومــني، وقــام املجاهــدون بهجــوم 

ــف ضــد منجــم الرصــاص بإشــمول،  كثي

هجومات ليلة أول نوفمرب 1954
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ــة  ــة عنيف ــد معرك ــحبوا بع ــم انس ولكنه

أطلقــت خاللهــا طلقــات ناريــة عنيفــة.

 هــذا وكان الشــهيد شــيهاين بشــر يقــود 

يف  كمــني  لنصــب  كومنــدوس  فرقــة 

ــكرة،  ــس وبس ــني أري ــط ب ــق الراب الطري

بالضبــط عنــد مضيــق »تيغانيمــني«  أين 

تــم إطــالق النــار عــىل حافلــة ركاب خط 

ــس مشــونش فاعــرتض  املجاهــدون  أري

الحافلــة وأُرغموهــا عــىل الوقــوف وأنزلو 

ركابهــا واختــاروا منهــم ثالثــة ثــم أمــروا 

الباقــني بالرجــوع إىل مقاعدهــم، أمــا 

ــم  ــونش ، ومعل ــد مش ــم قائ ــة فه الثالث

فرنــيس وزوجتــه   »عائلــة مونــروا«، 

»الحــاج  مشــونش  قائــد  وقتلــوا 

حــدوده  تجــاوز  بعدمــا  الصــادق« 

املعلــم  وقتلــوا  كالمــا،  وأســمعهم 

 »Guy Monnerot« مونــروا«  »جــي 

ــا الزوجــان  وجرحــوا زوجتــه خطــأ، وكان

متوجهــان إىل »قريــة تيفلفــل، كانــت 

ــة مــوت شــخصان مــع جريحــة  الحصيل

وغنــم مســدس هــذاو اتجهــت فرقــة 

املــكان ملحــارصة ومهاجمــة  عــني  إىل 

الثــوار  متركــز  الجندرمة،حيــث  ثكنــة 

ــال وحــارصوا  ــبوعا كام ــم الطــوب أس بف

مخفــرة الــدرك بتكــوت، وعزلــوا املنطقــة 

متامــا، وأرسوا مثانيــة رجــال، أربــع نســاء 

خمســة أطفــال، وتــّم -تخريــب جســور 

ــع  ــلية، م ــة وش ــرة ومرون ــوت وعف لتك

حــرق مطحنــة ومزرعــة و كــامت التــن 

ملعمريــن  ملــك  حبــوب  ومطمــورة 

الخطــوط  أعمــدة  فرنســيني، و قطــع 

الــذي يقــوده  الهاتفيــة، وكان الفــوج 

ڤريــن بلقاســم يعمــل عىل خلــق الالأمن 

ــب  ــس، إىل جان ــة أري ــول مدين ــن ح م

مراقبــة القــرى املجــاورة لهــا إلعــداد 

املخابــئ ومخــازن املــؤن لفائــدة الثــوار. 

ويف خنشــلة ســمع دوي انفجــار وطلقات 

ــباته  ــن س ــتعمر م ــت املس ــة أيقض ناري

املجاهــدون  عندمــا  وذلــك  العميــق 

بقيــادة الشــهيد  عبــاس لغــرور ومتكنــوا 

مــن تفجــر املولــد الكهربــايئ يف املدينــة، 

 ، الكهربــايئ  املحــرك  دمــروا  حيــث 

فإنتــر الهلــع و الخــوف يف صفــوف 

مراكزتجمــع  ،وهوجمــت  املعمريــن 

املتــرصف  ومقــر  الفرنســية  القــوات 

أســفر  املختلطــة،  بالبلديــة  اإلداري 

خطــرة،  بجــروح  فــارس  جــرح  عــن 

كــام متكــن املجاهــدون مــن اجتيــاح 

محافظــة الرطــة املركزيــة واحتاللهــا 

وجــردوا عــىل إثــر ذلــك رجــال الرطــة 

فجــرح  واعتقلوهــم  أســلحتهم  مــن 

ــم  املجاهــدون  عــون مــن الرطــة وغن

الثكنــة  أربــع مسدســات ، وهاجمــوا 

ــات  ــدرك« مبناوش ــز ال ــكرية »مرك العس

ــة،  وتفجــر قنابــل محاولــني حــرق البناي

واشــتعلت النــران يف كل مــكان فتجمــع 

ــدؤا  ــة وب ــاحة الثكن ــّدو يف س ــد الع جن

خريطة توضيحية لتبيان توّسع النشاط الثوري باألوراس

مضيق تيغانيمني »الطريق الرابط بني أريس وبسكرة، 
أين تّم إطالق النار عىل حافلة ُركّاب«
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ــدون   ــتطاع املجاه ــار، واس ــوت الن يطلق

قتــل املــالزم الثــاين )جــرار دارنــو( »    

الحاميــة  قائــد   »Darnault  Gérard

ــاعديه،  ــن مس ــني م ــع اثن ــكرية م العس

وانســحب املجاهــدون يف مهمتهــم مــن 

غــر أن يصــاب أحــد منهم، مــع -تخريب 

ــول  ــايئ املّم ــد الكهرب وتدمــر جهــاز مول

وتدمــر  وتخريــب  خنشــلة،  ملدينــة 

الرابطــة  الهاتفيــة  الخطــوط  أعمــدة 

البيضــاء.  وعــني  باتنــة  مدينــة  بــني 

ويف بســكرة  تــم تخريــب محطــة توليــد 

الكهربــاء وقطــع خــط الهاتــف واملركزية 

الكهربائيــة برمــي القنابــل أســفرت عــن 

ــىل  ــوم ع ــم الهج ــام ت ــارس، ك ــرح ح ج

ــة العســكرية ســان جرمــان برمــي  الثكن

القنابــل شــهد قتــل حــاريس الثكنــة، 

محافظــة  مركــز  عــىل  هجــوم  أيضــا 

الرطــة املتواجــدة بشــارع مــاك ماهون 

برمــي القنابــل جــرح إثنــني  مــن بينهــم 

بالرصــاص يف رجليــه. إصابــة رشطــي 

ورمــي قنبلــة عــىل منــزل معمــر فرنــيس 

 ،»GAUDRON  « ڤــدرون  يدعــى 

رمــي  مــع  املدينــة  محطــة  إحــراق 

ــار  ــة القط ــوا عرب ــث هاجم ــل، حي قناب

ــىل  ــوا النارع ــرتول، وأطلق ــحون بالب املش

رمــي  مــع   الســنغاليني،  الجنــود 

قنبلتــني عــىل شــاحنتي مــازوت، أدى 

ومنــع  إىل  حــدوث حريــق خفيــف، 

بســكرة  بــني  الطريــق  يف  التجــوال 

وأريــس، وأخــذت طائــرات عســكرية 

تحــوم حــول كامــل تلــك الجهــات .

ــات  ــب الطرق ــكا تخري ــت  بري كــام عرف

بــني بريــكا وســطيف، وتخريــب أعمــدة 

الخطــوط الهاتفيــة بــني بريكا وســطيف، 

أمــا يف لخــروب، التــي كانــت تابعــة 

للمنطقــة األوىل حتــى جانفــي 1955، 

متــت فيهــا مهاجمــة الثكنــة العســكرية 

ــة  ــف الناري ــالق القدائ ــع إط ــث وق حي

عــىل حــارس مســتودع الوقود العســكري 

لكنــه مل يصيــب بســوء، كــام تــم تفجــر 

لخــروب  بــني  أحميمــن  وادي  جــر 

وقســنطينة، وتخريــب أعمــدة الخطــوط 

وقســنطينة،  لخــروب  بــني  الهاتفيــة 

مهاجمــة  كانــت  يابــوس  دوار  ويف 

ــام  ــة ، ك ــم بندقي ــع غن ــدوار م ــد ال ڤاي

شــهد دوار ولجــة مهاجمــة و إقتحــام 

القريــة مــن ِقبــل مجموعــة متكونــة 

ــن،  ــن املجاهدي ــرة  م ــة ع ــن خمس م

الڤايــد،  أســفرت عــن حــرق مكتــب 

الخشــب  مركــب  وحــرق  وهجــوم 

باملســارة »Lamssara« ) كانــت ملــك 

و  تخريــب  وكــذا   أمريــي(،  ملعمــر 

و  الهاتقيــة  الخطــوط  أعمــدة  هــدم 

شــبكة الطرقــات بخنڤــة ســيدي ناجــي.

الشامل القسنطيني
ــنطيني،  ــامل القس ــة الش ــت منطق  عرف

عــدة هجــامت ضــد مصالــح العــدو، 

وعــىل جنــاح الرعــة أخــرب محافــظ 

دوبيــش  قســنطينةبيار  قســمة 

ســبيلامن  الجــرال«   PierreDupuch«

Spillmann Georges« قائــد الوحــدات  

إشــعاره  وتّــم   لقســنطينة،  املســلحة 

كامــل  عــرب  عصيــان  حركــة  بإنــدالع 

شــهدت  حيــث  املحافظــة،  بلــدات 

ــة ،  ــات متتالي ــة قســنطينة هجوم منطق

Condé-»ففــي مدينة كونــدي اســمندو

حاليــا(  يوســف  )زيغــود   »smendou

مخفــرة  مجاهديــن  عــرة  هاجــم 

الخارجــي،  بابهــا  وكــر  الجندرمــة، 

وأطلــق الرصــاص عــىل مــن بداخلهــا ويف 

الحــروش، جــرح حــارس البلديــة، ومتكــن 

وغنــم  اســرتجاع  مــن  املجاهــدون  

ــارل  ــان ش ــة س ــك مبدين ــلحة ، وكذل أس

»Saint charle« )رمضــان جــامل حاليــا( 

ــة ســكيكدة ، حيــث وقــع  جنــوب مدين

هجــوم املجاهديــن عــىل حــراس البلديــة 

وإرضام  أســلحتهم  مــن  وتجريدهــم 

املعمريــن،  مــزارع  بعــض  يف  النــران 

وإلحــاق بهــا خســائر ماديــة معتــربة، ويف 

املِليــة وقــع إشــتباك مــع حــراس منجــم 

ناريــة،  طلقــات  بتبــادل  بولحاممــة 

ويف ســوق أهــراس تــّم الهجــوم عــىل 

الجندرمــة يف عني ســيمور 1954/11/02، 

وعــىل مركــز الناضــوريف 1954/11/06 

هجومــا  مختــار  باجــي  نفــذ  حيــث 

ــت  ــم وأحرق ــراس املنج ــه ُح ــل خالل قُت

وقــد  فرنســيون،  يقطنهــا  منــازل   7

غنــم املجاهــدون خــالل هــذه العمليــة 

بعــض القطــع مــن األســلحة بذخراتهــا .

القبائل
يف  وبالضبــط  القبائــل  منطقــة  ففــي 

إغيــل إميــوىل أيــن متركــز كريــم بلقاســم، 

وكان تحــت قيادتــه 400 رجــال منهــم 

ينتظــر  ظــل  والباقــي  130مســلحون، 
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الحدث

وصــول األســلحة بــنّي قائد املنطقــة كريم 

بلقاســم لقــادة النواحــي الســبع مصالــح 

العــدو املســتهدفة وحــددت كالتــايل:

الثانيــة  الســاعة  عــى  عزازڤــة  يف   •

صباحــا هاجــم الثــوار مخفــر الجندرمــة 

وأشــعلوا النــار يف مخــزن الفلــني )قشــور 

أدارة  كانــت متلكــه  والــذي  الفرنــان( 

النــران  فالتهمتــه  وامليــاه،  الغابــات 

طيلــة اليــوم، فــزادت خســائره عــىل 50 

ــىل  ــع هجــوم ع ــام وق ــك، ك ــون فرن ملي

دار الجندرمــة ورميــت بســبعة وأربعــني 

رصاصــة، ولقــد حطمــت يف ذات الوقــت 

ــد  ــة إلدارة الربي ــالك التابع ــدة األس أعم

ذراع  يف  تامــة.   عزلــة  يف  فأصبحــت 

ــج  ــني نت ــع الفل ــم حــرق مصن ــزان، ت املي

ــدي  ــرس البل ــن الح ــني م ــل اثن ــه قت عن

قتــىل   »Garde champêtres« ،02«

أعمــدة  وقطعــوا  بندقيــة،  واســرتجاع 

وأســالك الهاتــف )الرابطــة تيــزي وزو 

بالجزائــر العاصمــة( يف كل مــن بوغنــي، 

ــبب  ــدن، فتس ــن امل ــا م ــس، وغره ودل

ذلــك يف تعطيــل املواصــالت الهاتفيــة يف 

ــرت داهــم  ــرب، ويف تيڤزي ــوم أول نوفم ي

وهاجمــوا  الجندرمــة  مخفــر  الثــوار 

مراكــز العــدو، و الهجــوم عــىل مقــر 

البلديــة  البلديــة وعــىل مقــر رئيــس 

مصانــع  حــرق   ّ تــم  كــام  املختلطــة، 

ماديــة  أرضارا  بهــا  وألحقــوا  الفلــني 

جســيمة  يف بــرج منايــل وتدمايــت، 

بندقيــة،  قتــىل واســرتجاع  نتــج عنــه 

ووقــع يف بغليــة ودلــس تخريــب أعمــدة 

نثالثــة  تــزي  الهاتفيــة ،ويف  الخطــوط 

ــة،  ــات القري ــارس غاب ــرح ح ــة ج واضي

إىل غــر ذلــك مــن الحــوادث يف بــالد 

ــدو  ــائر الع ــدرت خس ــث ق ــل حي القبائ

فيهــا بأكــر مــن 200 مليــون فرنــك.

ويف صبــاح يــوم املــوايل 02 نوفمرب 1954، 

رأى كريــم بلقاســم أنــه مــن املستحســن  

أن يختفــي رجالــه حتــى ال يقعــوا يف 

بحكمتــه  أدرك  لقــد  العــدو،  أيــدي 

ســتكون  املقبلــة  األيــام  أن  البالغــة 

عســرة وشــاقة، وإن مرحلــة الهجومــات 

قــد انتهــت وبقــي أمامهــم خــوض حربــا 

رضوســا، يجــب مواجهتهــا والتصــدي لها.

الجزائر العاصمة

وناحيــة  العاصمــة  الجزائــر  كانــت 

مــن  اســتهدافا  األكــر  هــي  البليــدة 

بحيــث  الجزائريــني،  الثــوار  طــرف 

ــات تخريــب  نظمــت فيهــام عــدة عملي

وهجــوم عــىل مصالــح العــدو،  ففــي 

ليلــة غــرة نوفمــرب أيقظــت طلقــات 

ــن  ــارات املعمري ــاص ودوي اإلنفج الرص

ــي  ــة ه ــم ، فالعاصم ــبات نومه ــن س م

قلــب الجزائــر النابــض، بهــا مقــر الواليــة 

ــذا  ــتعامرية، وك ــلطات االس ــة للس العام

تغــص  الفرنســية،  الهيئــات  مختلــف 

واألمنيــة  واملاليــة  اإلداريــة  باألجهــزة 

. املعمريــن  مصالــح  تخــدم  التــي 

لقــد تــم تكويــن ســبعة أفــواج مــن 

مــن  يتكــون  فــوج  وكل  مناضــال   26

ثالثــة أشــخاص يرأســهم مســؤول فــوج، 

كلهــا  األفــواج  هــذه  عــىل  ويــرف 

الزبــر بوعجــاج، أســندت التحضــرات 

ــني: األوىل  ــا خليت ــذي أنش ــاط ال إىل بيط

تختــص بفــرق اإللتحــام تحت مســؤوبية 

ــتيك  ــة باللوجس ــاج والثاني ــر بوعج الزب

كُلِّــف بها كل مــن مراد بوقشــورة ونايت 

مــرزوق عبــد الرحــامن ومســعودي عبــد 

وعيــى  وزرقــاوي مصطفــى  الواحــد 

كشــيدة تحــت مســؤولية رابــح بيطــاط. 

هــذا وكان رابــح بيطــاط قــد اتصــل 

ــد  ــل تحدي ــة قب ــواج الفدائي ــذه األف به

ــا  ــورة، طالب ــدالع الث ــايئ الن ــخ النه التاري

األهــداف  واختيــار  االســتعداد  منهــم 

ــا،  ــم رضبه ــوف يت ــي س ــرتاتجية الت اإلس

وبعــد اختيــار كل رئيــس فــوج األهداف، 

وتــم اإلتفــاق يف اجتــامع عقــد باملراديــة 

ــر  ــادر يف أكتوب ــد الق ــمية عب ــدار ڤاس ب

ــايل: دت فيــه األهــداف كالت 1954 وُحــدِّ

• الجزائر وسط:

عــىل  الهجوم)مؤسســة(  األول:  الفــوج 

 »petrol mory« ــرتول مــوري مخــازن ب

ــزن   ــذي يخ ــة ال ــر العاصم ــاء الجزائ مبين

مثانيــة أالف طــن »000 8« مــن براميــل 

البــرتول،   فلــو تــّم ذلــك أدى إىل إنفجــار 

000 30 »مــن الوقــود املُخزنــة يف شــارع 

أحدثــت  القنابــل  ولكــن    ،»24 دينــا 

حريقــا فقــط ، فأشــتعلت النــران طويال، 
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لكــن رسعــان مــا تنبــه الحــرس فأطفئــت 

النــران، كانــت هــذه املهمــة تحــت 

يســاعده  بلــوزداد،  عثــامن  مســؤولية 

ــليامن  ــن س ــود، وب ــن ڤاســمية مل كل م

يوســف، وحــريث محمد ولعــراب امحمد. 

الفــوج الثــاين: الهجــوم عــىل مصنــع 

بالقــرب  )برويســو(  والكهربــاء  الغــاز 

الجزائــر  التجــارب  حديقــة  مــن 

العاصمــة: )وضــع قنابــل محرقــة   مل 

يكــن لهــا مفعــول قــوي فلــم تتعــد 

طفيفــة(.  شــعلة  ســوى  تكــون  أن 

اللــه  عبــد  قــايس  مســؤولية  تحــت 

ــن  ــه عبدالرحم ــد الل ــايس عب ــار وق مخت

قــدور  الهجيــم  مــن  كل  مبســاعدة 

وســكات عبــد القــادر، وســكات إبراهيــم  

ــر. ــالل عم ــادر وجع ــد الق وڤاســمية عب

ــة  ــىل محط ــوم ع ــث: الهج ــوج الثال الف

 »Hoche « ــوش ــارع ه ــو ش ــث الرادي ب

بالجزائــر  حاليــا  زبانــة  احمــد  شــارع 

العاصمــة بثالثــة قنابــل انفجــرت إحداهام 

ــان . ــر األخريت ــت أرضار، ومل تنفج وأحدث

*مرزوڤــي  مســؤولية  تحــت  فــوج 

األوىل(:  املجموعــة  )قائــد  محمــد، 

القادرامللقــب  عبــد  شــعال  ويســاعده 

ــد  ــني عب ــد، وتوج ــم محم ــورا«، أدي »بفل

محرقــة(. قنابــل  )وضــع  الرحــامن 

 فــوج آخــر تحــت مســؤولية *عبــايس 

مــدين )قائــد املجموعــة الثانية( ويســاعده 

عمــر،  وبطــوش  اللــه،  عبــد  جفافلــة 

هاجــم  لقــد  الرحــامن،  عبــد  بليــامن 

الثــوار دار اإلذاعــة يف شــارع هــوش بثالثــة 

وأحدثــت  إحداهــام  انفجــرت  قنابــل 

بســبب  األخريتــان،  تنفجــر  ومل  أرضار، 

املســتعملة. القنابــل  مفعــول  ضعــف 

الفــوج الرابــع: الهجــوم الــذي كان مقــرر 

تنفــذه عــىل  املركــز الهاتفــي بســاحة 

أول )  القائــد املجموعــة بيســكار أحمــد( 

ويســاعده كل مــن براقــة مجيــد ،وقرمــاط 

ينفــذ(. )مل  رشيــف، ومصبــاح محمــد 

كان   الــذي  الهجــوم  الخامــس:  الفــوج 

مقــرر تنفــذه عــىل مصنــع الفلــني بحســن 

داي الخروبــة:   يقــوده نابتــي صــادق 

،يســاعده كل مــن بورابــة عيى ،وســمينة 

أحمــد عيبــي، وجلــويل بوعــالم )مل ينفــذ(.

عــرات  كان  متيجــة،  ســهل  ويف 

ــة مــن  ــة قوي ــني بفرف ــني، مدعمي املناضلي

ــوايل )200  ــل ح ــة القبائ ــدي منطق مجاه

ــادة عمــر أوعمــران يتأهبــون  رجــل ( بقي

ملهاجمــة ثكنتــي بوفاريــك والبليــدة .

•بوفاريك:

ــام  ــاط الع ــة اإلحتي ــىل ثكن ــوم ع  -الهج

للعتــاد .)l’E.R.G.M.( بقيــادة أعمــر 

وغنــم  بوجمعــة  وســويداين  أعمــران 

رشاشــات. و04  بنــادق  األســلحة06 

ملخــزن  حظــرة  وحــرق  -تفجــر 

للحمضيــات  الفالحيــة  التعاضديــة 

الــذي  املخــزن  ،فإحــرتق  بوفاريــك  يف 

ــت  ــني وأحرق ــة مالي ــه خمس ــغ قيمت تبل

للتصديــر،  الخشــبيةاملعدة  الصنــادق 

فرنــك.    مليــون   25 خســائرها  بلغــت 

•بابا عيل:
ــورق  ــل ال ــوا معم ــيل هاجم ــا ع - يف باب

فيــه  وأشــعلوا  فحرقــوه   ،»Cellunaf«

النار)تحطيــم جزيئ( متكنت فــرق املطافئ 

ــران. ــامد الن ــن إخ ــر م ــد كب ــد جه بع

•البليدة:
عــىل  جســور  ثــالث  -تخريــب 

بــني  رقم1الرابــط  الطريــق  مســتوى 

والجنــوب  البليــدة  الجزائرالعاصمــة، 

.23،33  ،5 الكلومرتيــة  النقــاط  يف 

جــروادي  تخريــب  محاولــة   -

الــواليئ  الطريــق  عــىل  التليــالت 

بــر  املوصــل  الطريــق  رقم-11وكــذا 

يســقط(. )والجــر  باملحطــة  توتــة 

ــات  ــزو« طلق ــة »بي - الهجــوم عــىل ثكن

ناريــة، قادهــا  رابــح بيطــاط وأحمــد 

مــن  املجموعــة  خرجــت  بوشــعيب، 

هدفهــا،  »تحقــق  أن  دون  الثكنــة 

إىل  الفــوج  أعضــاء  فانســحب 

هدفهــا. تحقــق  أن  دون  الريعــة 

القطاع الوهراين

جهــات  أكــر  وهــران  عاملــة  كانــت 

ــث  ــا بحي ــا أوربي ــي طابع ــرتاب الوطن ال

ــكان  ــف س ــتوطنني ضع ــدد املس ــغ ع بل

اإلداريــون  اجتمــع  لقــد  املســلمني، 

والعســكريون الفرنســيون عــىل الســاعة 

الثالثــة والنصف لدراســة الوضــع الطارئ 

ــة الألمــن املســتفحلة يف  ــل يف حال املثمث

القطــاع   الوهــراين، فيــام إذ كان مجــرد 

يتعلــق  األمــر  أن  أم  منعزلــة  حادثــة 

مبخطــط مــن طــرف تنظيــم معــني. وعىل 

إثــر هــذه التســاؤالت إتخــذت إجــرءات 

ــان، وبالفعــل  صارمــة لقمــع هــذا العصي
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الحدث

حالــة  يف  العســكرية  الفــرق  وضعــت 

ــة،  ــع املقاطع ــوي، يف جمي ــتنفار قص اس

حيــث أطلــق املجاهــدون هجومــا يف 

مدينــة وهــران، أيــن ُســجل مــوت ســائق 

عــىل  هجــوم  أيضــا  أوريب،  طاكــيس  

مخــزن البــارود بوهــران مــن طــرف فرقة 

كومنــدوس عــيل الريــف، وتخريــب 

عمليــات  عــدة  و  الهواتــف  أعمــدة 

ــا  ــف نواحيه ــة مبختل ــة وتخريبي هجومي

ــن  ــزارع املعمري ــىل م ــت ع ــي وقع كالت

املتواجــدة بــني ويليــس- »Ouilis« )بــن 

عبــد امللــك رمضــان حاليــا وبــني بوســي 

ــا( مزرعــة املعمــر فرنــيس  الحجــاج حالي

»موزنڤــو«،  »Mousonego«، حيــث تــم 

حــرق املحاصــل الزراعيــة. ويف بوســي 

»Bosquet«)الحجــاج حاليــا( تخريــب 

املولــد الكهربــايئ  وإصابــة أحــد الحــراس 

فيهــا بجــروح معتــربة ، الهجــوم عــىل 

»جونســون«  فرنــيس  معمــر  مزرعــة 

janson خلفــت جــرح حــارس وحــرق 

وبكاســيني- الزراعيــة،  املحاصيــل 

حاليــا(،   عــيل  Cassaigne«-)-ســيدي 

ــم  ــدرك، ت ــز ال ــىل مرك ــوم ع ــاء الهج أثن

لــوران  الفرنــيس  املخــرب  القضاءعــىل 

Laurent François-الــذي  فرنســوا 

ــن  ــر املجاهدي ــدرك بأم ــرب ال أراد أن يخ

ــة.  ــر الجندرم ــام مخف ــال أم ــأردوه قتي ف

البلديــة  بــرج  عــىل  الهجــوم  ثــم 

املختلطــة، فتــّم إســرتجاع بندقيــة،  كــام 

ــون حواجــز عــىل  ــوار الجزائري وضــع الث

ــران  ــني وه ــح ب ــة باملال ــكة الحديدي الس

األنحــاء  كامــل  ويف  متوشــنت  وعــني 

وقطعــت  التلغــراف  أعمــدة  نــرت 

خطــوط الهواتــف، ويف الســيڤ الهجــوم 

عــىل مركــز حراســة الغابــات، ويف ترڤــة 

شــبكة  وتخريــب   هجــوم   »Turgot«

الطُرقــات، ويف تلمســان تخريــب أعمــدة 

الهاتفيــة، ويف صــربة حــرق  الخطــوط 

مصنــع الفلــني ، ويف بــاب العســة الهجوم 

عــىل حاميــة عســكرية ويف مســتغانم 

الهاتفيــة.  الخطــوط  أعمــدة  تخريــب 

أصــاب العــدو ذهــوال ورعبــا، خاصــة 

عندما تيقن مســؤولني  االســتعامريني بأن 

ــق بإنتفاضــة عارمــة شــملت  األمــر يتعل

إســتثناء. دون  الجزائــري   القطــر  كل 

إن عمليــات الفاتــح مــن نوفمــرب 1954 كانــت متهيدا لحــرب تحريرية 

ــعب  ــا الش ــنوات خاضه ــبع س ــن س ــر م ــت أك ــدى، دام ــة امل طويل

الجزائــري تحــت قيــادة جبهــة وجيــش التحريــر الوطنــي، ضــد أبشــع 

قــوة اســتعامرية، معــززة بكل الوســائل من جيش ، ورشطــة ومدنيني، 

ومحافظــات  كالثكنــات  االســتعامر  رمــوز  مهاجمــة  اســتهدفت 

الرشطــة ومــزارع املعمريــن ...لقــد قــرر الشــعب الجزائــري اســرتجاع 

الثمــن، ومل تكــن اإلعتقــاالت والعمليــات  حريتــه مهــام كلــف 

االعســكرية الكثيفــة لتخمــد لهيــب الثــورة بــل زادتهــا انتشــارا وثباتا.  

ــة، نظــرا  ــة للغاي ــت صعب ــرب 1954 كان ــة  أول نوفم ــد أن إنطاق أكي

لقلــة اإلمكانيــات ومنهــا التســليح الــذي كان ينقــص كثــرا، ولكنهــا 

ــدة  ــن عق ــص م ــني التخل ــة ناجحــة ســمحت للجزائري ــت إنطاق كان

ــي  ــداد الت ــة اإلنس ــا لحال ــدا نهائي ــت ح ــل. ووضع ــرتّدد والتامط ال

ــه  ــّدي يف وج ــت التح ــة، ورفع ــة الوطني ــا الحرك ــط فيه ــت تتخب كان

املتحفظــني مــن العمــل املســلح،كام تســبب يف وقــوع خســائر 

ــّدو  ــية الع ــى نفس ــر ع ــدى وتأث ــت  ص ــّدو، وأحدث ــوف الع يف صف

ــت واحــد ويف  ــا يف وق ــت بوقوعه ــأرسه، فدل ــامل ب ــمع  ّدويهاالع فأُس

ــاد  ــم ج ــا تنظي ــى أن وراءه ــن ع ــن أرض الوط ــة م ــاء مختلف أنح

و مســبق التخطيــط والتحضــر، وضــع جميــع الجزائريــني أمــام 

ــدة.  ــة املجي ــورة الجزائري ــوف الث ــامم إىل صف ــع لإلنض ــر الواق األم
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ــة : املراجــع باللغــة العربي

كل  إىل  نــداء   « الهــادي  محمــد   -

كتــاب  مــن  الجزائــري«  الشــعب 

اإلبراهيمي،الثــورة  اإلمــام  مواقــف 

الجزائريــة 1954-1962، عــامل األفــكار، 

األوىل،  الطبعــة  والنــر،  للطباعــة 

.،  2007 الســنة  الجزائــر،   املحمديــة 

- ســعيدي وهيبــة ، الثــورة الجزائريــة 

دار   ،)1962-1954( الســالح  ومشــكلة 

ــر2009. ــوادي الجزائ ــاب ال ــة ، ب املعرف

مثــن،  بــال  نــرص  عبــاس،  محمــد   -

 ،)1962-1954(، الجزائريــة  الثــورة 

2007 الجزائــر   ، للنــر  القصبــة  دار 

ثــورة  انــدالع  محمــد،  ترزويــن   -

كتــاب  مــن   ،1954 نوفمــرب  فاتــح 

يرويهــا  كــام  نوفمــرب  إىل  الطريــق 

الوطنيــة  املنظمــة  املجاهــدون، 

الجــزء  األول،  املجلــد   ، للمجاهديــن 

الجامعيــة. املطبوعــات  ديــوان  األول، 

ــورة يف  ــرتاجية الث ــايل ، إس ــن بوم  -أحس

مرحلتهــا األوىل ،1954-1956،منشــورات 

للمجاهــد. الوطنــي  املتحــف 

يف  الجزائــر  بوعزيز،ثــورات  -يحــي 

والعريــن،  عــر  التاســع  القرنــني  

ثــورات القــرن العريــن ، عــامل املعرفــة 

للنــر والتوزيــع ،طبعــة خاصة،الجزائــر، 

-د.محمــد العيــد مطمر،ثــورة نوفمــرب 

)1962-1954( الجزلــر  1954يف 

فاتحــة  أو  الناممشــة(  )األوراس 

.2015 الهدى،الجزائــر  النــار،دار 

- صالــح فركــوس ، املختــرص يف تاريــخ 

الجزائــر ، مــن عهــد الفنيقيــني إىل خروج 

دار   ،)1962 إىل  م  )814ق.  الفرنســيني 

العلــوم للنــر والتوزيــع، الجزائــر2002.

- عيــى كشــيدة، تقديــم عبــد الرحمــن 

أرششــور،  مــوىس  ترجمــة  مهــري، 

ــويب،  نفــس املرجــع  الســابق. ــب ق زين

الثــورة  اإلبراهيمــي،  -24اإلمــام 

الجزائريــة 1954-1962، عــامل األفــكار، 

.-2004 الســنة  األوىل،  الطبعــة 

الثــورة  ،تحضــر  نظــرة  شــتوان   -

الرابعة،حوليــة  املنطقــة  يف  وانطالقهــا 

.2005 -5جــوان  ،العــدد  املــؤرخ 

التحريريــة  الثــورة  شــهداء  فهــرس   -

-1954، عنابــة  واليــة  الكــربى 

.  2004 عنابــة  األول،  الجــزء   ،  1962

الثــورة  شــهداء  فهــرس   -

. املرجــع  نفــس  الكــربى  التحريريــة 

وهيبة،الثــورة  أيضا:ســعيدي  انظــر 

الســالح)1962  ومشــكلة  الجزائريــة 

1954-(،دار املعرفة،الجزائر 2009. 

وتحــررت  قــداش،  محفــوظ   -

بوينــور،  العــريب  ترجمــة  الجزائــر، 

 2011 الجزائــر  األمــة،  دار 
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الثورة

إستراتيجية فرنسا العسكرية في القضاء على  الثورة الجزائرية 
:1962 – 1954

إستراتيجية فرنسا العسكرية في القضاء على  الثورة الجزائرية 
:1962 – 1954

إســرتاتيجيات  اتبعــت  ذالــك  ولتحقیــق  الطــرق  بشــتى  الثــورة  عــى  القضــاء  إىل   الفرنســية  الســلطات  ســعت     

ــا  ــذ فيه ــة، اتخ ــة واالجتامعی ــى االقتصادی ــكریة وحت ــا أو العس ــیة منه ــواء السیاس ــاالت س ــع املج ــملت جمی ــة  ش مختلف

مختلــف األســاليب والوســائل، مــن بــني االســرتاتيجيات التــي اتبعتهــا هــي اإلســرتاتيجية العســكرية التــي متثلــت يف:

بقلم: قويدر حفصة

1 - 1- حشد القوات 
العسكریة:

ــة  ــية األولوی ــلطات الفرنس ــت الس أعط

الجزائریــة  الثــورة  عــىل  للقضــاء 

ــن وضعــت  لإلســرتاتيجية العســكریة، أي

املهمــة.  إلنجــاز  هائلــة  إمكانيــات 

ــيس  ــش الفرن ــداد الجي ــع تع ــت برف قام

انــدالع  قبيــل  الجزائــر  يف  املتواجــد 

ــف  ــغ مبختل ــذي بل ــة ال ــورة التحريري الث

تشــكيالته الربيــة والبحريــة والجويــة 

وفرقــة الجندرمــةى حــوايل مابــني 50 

ألــف و 60 ألــف جنــدي إىل غايــة 1954، 

الربيــة  القــوات  عــدد  بحيــث وصــل 

إىل60719 جنــدي مدعمــة بـــ 4618 مــن 

الجندرمــة لينخفــض هــذا العــدد إىل 58 

ألــف جنــدي نهايــة شــهر نوفمــرب 1954 

ــا : 17  ــة، منه ــام مختلف ــني مه موزعــة ب

القاعديــة  املنشــآت  يف  جنــدي  ألــف 

والخدمــات، 27 ألــف جنــدي لتأمــني 

تبقــى  مــا  أمــا  الحراســة والتدريــب، 

مــن التعــداد أي 14 ألــف جنــدي فقــد 

وجهــوا لخــوض املعــارك ومطــاردة الثوار 

منهــا فيلقــني مــن املظليــني وخمســة 

وعــرة  الربيــة  القــوات  مــن  فيالــق 

رسايــا مــن الجندرمــة لحفــظ األمــن.

   أمــا القــوات الجويــة فقــد كانــت 

 227 مــن   1953 جانفــي  يف  تتشــكل 

و4452  ضبــاط  و1034 صــف  ضابــط 

جنــدي،  ليبلــغ قبيــل ســنة 1954 إجاميل 

الجــوي  الســالح  يف  العاملــني  عــدد 

جنــدي. 8أالف  بالجزائــر  الفرنــيس 

البحريــة  القــوات  تعــداد  وبلــغ    

الفرنســية بالجزائــر مطلــع جانفي 1954 

حــوايل 9834 جنــدي، ليصــل هــذا العدد 

ــدي. ــل 1954 إىل 10461 جن يف 01 أفري

التحريريــة يف  الثــورة  انــدالع  وبعــد   

ــادة  ــح نوفمــرب 1954 ســارعت القي الفات

ــا  ــدي له ــية إىل التص ــكرية الفرنس العس

ــح  ــم مالم ــذت يف رس ــوة، إذ أخ ــكل ق ب

ــاملة  ــدة وش إســرتاتيجية عســكرية جدي

الثــورة  عــىل  القضــاء  مــن  متكنهــا 

يف  والخارجيــة  الداخليــة  وامتداداتهــا 

اإلســرتاتيجية  هــذه  تقــوم  بدايتهــا، 

يف املرحلــة األوىل عــىل تطويــر اآللــة 

الناحيــة  مــن  الحربيــة  العســكرية 

ــة مــع اعتــامد أســاليب  ــة واملادي البري

وخطــط وتكتيــكات جديــدة يف مياديــن 

ــل  ــا مــن قب ــة مل تجربه ــة القتالي املواجه

يف الجزائــر، أمــا املرحلــة الثانيــة فتتمثــل 

يف تطبيــق مجموعــة مــن اإلجــراءات 

التــي  والدعائيــة  والزجريــة  القمعيــة 

واألطــر  البنــى  تدمــر  مــن  متكنهــا 

واالجتامعيــة  واإلداريــة  السياســية 

ــم  ــت اس ــي تح ــر الوطن ــة التحري لجبه

األمــن. وإعــادة  بالتهدئــة  عــرف  مــا 

رفع تعداد الجيش   2 - 1
الفرني:

   ركــزت القيــادة العســكرية للجيــش 

ــم  ــىل رضورة تدعي ــل ع ــيس بالعم الفرن

ــر. ــيس املتواجــد يف الجزائ ــش الفرن الجي

قامــت بـــتعبئة الطاقــات العســكریة 

واســتخدام  االحتیاطــي  اســتدعاء  و 

املجندیــن يف إطــار الخدمــة العســكریة، 

النجــدات  إرســال  إىل  وســارعت 

بلــغ  حيــث  الجزائــر  إىل  العســكرية 

عــدد قواتهــا يف شــهر جانفــي 1955 

ــل إىل100  ــدي ليص ــف جن ــوايل 76 أل ح
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ألــف جنــدي يف شــهر جــوان و 144 

ألــف جنــدي يف جويليــة مــن نفــس 

الســنة بعــد إضافــة فرقتــني مــن املشــاة 

إطــار  يف  لــه  املســتوطنني  وانضــامم 

املحليــة.      املقاطعــات  قــوات  تشــكيل 

العســكرية  اإلمــدادات  تواصلــت     

بعــد  خاصــة  بالجزائــر  الفرنســية 

يف  القســنطيني  الشــامل  هجومــات 

روبیــر  تعيــني  وبعــد   ،1955 أوت   20

الكوســت ســنة 1956 حاكــام عامــا عــىل 

الجزائــر ارتفــع عــدد الجنــود الفرنســيني 

ــارس 1956  ــغ  يف م ــث بل ــر حي بالجزائ

يف  وبلــغ  جنــدي  ألــف   190 حــوايل 

شــهر نوفمــرب مــن نفــس الســنة حــوايل 

هــذه  تشــكلت  جنــدي،  ألــف   360

العائــدة  الوحــدات  مــن  التعزيــزات 

مــن الهنــد الصينيــة املتمثلــة يف الفيلــق 

ونصــف  للمشــاة  الثالــث  األجنبــي 

ــي  ــف األجنب ــر للفي ــة ع ــرة الثالث الزم

للمظليــني،  األجنبيــة  األوىل  والكتيبــة 

وأيضــا الفرقــة االســتعامرية املغربيــة 

يف  بوهــران  نزلــت  التــي  للمشــاة 

ــرق  ــا بالف ــت أيض ــل 1956، وتدعم أفري

األرايض  يف  املتواجــدة  العســكرية 

ــة  ــل الفرق ــا مث ــرق فرنس ــة وب األملاني

ــة عــر للمشــاة،  الحــادي عــر والثاني

للمشــاة  والرابعــة  الثانيــة  والفرقــة 

ــزرة  ــة املجن ــة الخامس ــة، والفرق املتحرك

والفرقــة الســابعة امليكانيكيــة الريعــة، 

ــني. ــة األلبي ــن القناص ــة م ــرق النخب وف

التــي كان  املزريــة  للوضعيــة    نظــرا 

بالجزائــر  الفرنــيس  الجيــش  عليهــا 

الوطــن،  ربــوع  يف  الثــورة  والنتشــار 

عمــدت الحكومــات الفرنســية املتعاقبــة 

عــىل إصــدار مراســيم تقــي باســتدعاء 

جنــود االحتيــاط الذيــن تــم تريحهــم، 

فــور  إدغــار   « حكومــة  أصــدرت  إذ 

 24 يــوم  مرســوم   »Edgar Faure

ــود  ــتدعاء جن ــي باس ــري 1955 يق فيف

للدفعــات  بالنســبة  العــام  االحتيــاط 

مــن   1953  /1  1952-  /2  –  1953  /2

أجــل الســيطرة عــىل الوضــع العســكري 

والقضــاء النهــايئ عــىل الثــورة، وبعــد 

هجومــات الشــامل القســنطيني يف 20 

ــن  ــني م ــتدعاء دفعت ــم اس أوت 1955 ت

الجنــود الذيــن تــم تريحهــم،  كــام 

 Guy مــويل  »غــي  حكومــة  أصــدرت 

Mollet » يــوم 16 مــارس 1956 مرســوم 

ــامح  ــىل الس ــة ع ــه الخامس ــت مادت نص

ــي  ــراءات الت ــر واإلج ــاذ كل التداب باتخ

تراهــا رضوريــة إلعــادة األمــن كنقــل 

مــدة  ومتديــد  للجزائــر  االحتيــاط 

يف  اإلجباريــة  العســكرية  الخدمــة 

الجيــش الفرنــيس إىل 24 شــهرا وتخفيــض 

ــن  ــيس م ــش الفرن ــول يف الجي ــن القب س

21 ســنة إىل 20 ســنة ، فتــم اســتدعاء 

ــام  ــدي مــرح، ك ــف جن حــوايل 200 أل

تــم اســتدعاء وحــدات الجيــش الفرنــيس 

يف كل مــن تونــس واملغــرب و الوحــدات 

املشــاركة يف حــرب الســويس، وبذلــك 

ــش  ــوات الجي ــاميل لق ــدد اإلج ــغ الع بل

الــربي الفرنــيس يف الجزائــر  يف شــهر 

أكتوبــر1957 حــوايل 396 ألــف جنــدي.

تزايــد عــدد القــوات الفرنســية املتواجدة 

بالجزائــر مبختلــف تشــكيالتها بشــكل 

رهيــب ســنة 1957 وذلك بســبب نشــاط 

الثــورة التحريريــة املكثــف حيــث تعتــرب 

الثــورة  مراحــل  أزهــى  الســنة  هــذه 

 451500 حــويل   بلــغ  إذ  التحريريــة، 

التــايل: الشــكل  عــىل  موزعــني  فــرد 

الفرنــيس  الجيــش  جانــب  إىل 

هنــاك  كانــت  تشــكيالته  مبختلــف 

فــرق  مــن  تســاعده  إضافيــة  قــوات 

الــذايت  والدفــاع  والرطــة  الجندرمــة 

اإلقليميــة  والوحــدات  واملقاطعــات 

ــيل: ــة كامي للمســتوطنني وغرهــا، موزع

العددالجيش الفرني

451500املجموع

396000القوات الربية

31000القوات الجوية الخاصة

1000القوات الجوية »مشاة«

9000القوات البحرية الخاصة

3000القوات البحرية»مشاة«

11500فرق الدرك

العددقوات إضافية

349500املجموع

50000فرق التدخل الريع

163000فرق حامية اإلقليم

6500املدارس واملعاهد العسكرية

10000قيادة األركان

20000املراقبة

100000املنشآت والخدمات



مجلة املتحف - العدد 12 - نوفمرب 2020 18

الثورة

القــوات  مــن  املجمــوع  هــذا  كان 

الربيــة يتكــون يف أفريــل 1957 مــن: 

ــة، 9  ــة خيال ــاة، 26 فرق ــة مش 223 كتيب

فيالــق مدفعيــة، 50 رسيــة جندرمــة.

ــد يف  ــيس املتواج ــش الفرن ــون الجي   تك

مــن  املمتــدة  الفــرتة  الجزائــر خــالل 

ــن حــوايل  ســنة 1954 إىل ســنة 1961 م

1179523 مجنــد، و 60 ألــف جنــدي 

للحلــف األطلــيس، أمــا القوات الفرنســية 

هــذه  تعــداد  وصــل  فقــد  املســلحة 

ــدي،  ــف جن ــوايل 560 أل ــادة إىل ح األرم

وقــد أطــر هــذه القــوات 60 جــراال 

ومــا بــني 600 و700 عقيــد ومقــدم، 

وهــم  رائــد،  و1500  بــني 1300  ومــا 

خريجــو املــدارس الحربيــة الفرنســية.

2 -  ساح القوات 
الفرنسية:

    مل يقتــرص الجهــد العســكري الفرنــيس 

ــل  ــط، ب ــش فق ــراد الجي ــادة أف ــىل زي ع

عملــت عــىل تطويــر العتــاد الحــريب، إذ 

ســخرت الحكومــات الفرنســية املتعاقبــة 

كل إمكانياتهــا لســد حاجيــات املؤسســة 

العســكرية وتطويــر صناعاتهــا الحربيــة، 

الفرنســية تتخــىل  الســلطات  وبــدأت 

عــن األســلحة القدميــة التــي تعــود إىل 

الحــرب العامليــة الثانيــة وتعويضهــا 

بالســالح الجديــد بدايــة مــن ســنة 

القــوات  اســتعملت  كــام   ،1956

ــيس  ــف األطل ــلحة الحل ــية أس الفرنس

بــكل أنواعهــا بدايــة مــن ســنة 1955 

 60 الجزائــر  يف  لحربهــا  جنــدت  إذ 

ألــف جنــدي للحلــف األطلــيس مزوديــن 

ســالح  خاصــة  الحــريب  بعتادهــم 

ــا  ــرة منه ــل يف 700 طائ ــران  املتمث الط

120 طائــرة استكشــافية و200 طائــرة 

مــن نــوع T6 و200 طائــرة عموديــة، 

مــن  الفرنســية  البحريــة  واســتفادت 

ــرادار واملعلومــات اآلتيــة مــن  أجهــزة ال

األســطول الســادس األمريــي.

منظمــة  قدمــت  كــام    

الحلــف األطلــيس مســاعدات 

مــن  الفرنــيس  للجيــش 

أجــل القضــاء عــىل الثــورة 

يف: متثــل  التحريريــة 

فــرق   3 إرســال   -

مخصصــة  فرنســية 

الجزائــر. إىل  األطلــيس  للحلــف 

منــذ  األســبقية  فرنســا  منــح   -

بالطائــرات  للتزويــد   1955 ســنة 

»سيكورســي«  نــوع  مــن  العموديــة 

ضــد  الحربيــة  بالعمليــات  للقيــام 

الوطنــي. التحريــر  جيــش  وحــدات 

جــوان  يف  فرنســا  تزويــد    -

1956 بطائــرات عموديــة مــن نــوع »  

واســتلمت   ،»Boeing Vertol H-21

.T60 طائــرة   »60  « جانفــي  يف 

املائيــة  الطائــرات  أعانــت    -

ــة الفرنســية يف البحــر  ــة البحري األمريكي

األبيــض املتوســط، ووضعت تحت ترصف 

ــرات. ــة الفرنســية حامــالت الطائ البحري

األطلــيس  الحلــف  اعتــرب    -

 27 يــوم  مجلســه  اجتــامع  خــالل 

الحكومــة  نفقــات   1956 مــارس 

ضــد  لحربهــا  املخصصــة  الفرنســية 

الجزائــر مســجلة يف فصــل املســاهمة 

املشــرتك«.  يف«الدفــاع  الفرنســية 

ــه  ــيس يف حرب ــش الفرن ــتعمل الجي   اس

ــرات  ــواع األســلحة الطائ ــر كل أن بالجزائ

ــام،  ــة واأللغ ــة واملدفعي والســفن الحربي

والتصنــت...  املواصــالت  ووســائل 

ــل  ــورة مث ــواد املحظ ــى امل ــا وحت وغره

ــيس يف  ــش الفرن ــد كان الجي ــامل، فق الناب

الجزائــر ميتلــك أزيــد مــن 50 ألــف آليــة 

قاذف صاوخي ة(
في

ح
ملت

ت ا
عا

مو
ملج

ن ا
)م

ــش  ــورة وفشــل الجي  و نتيجــة النتشــار الث

الفرنــي يف القضــاء عليهــا قامت الســلطات 

ــات  الفرنســية بطلــب املســاعدة مــن الوالي

املتحــدة األمريكيــة، إذ قامــت هــذه األخرة 

بتقديــم مســاعدات قدرت بني ســنتي 1954 

ــي. ــك فرن ــار فرن و1957 بحــوايل 806 ملي
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عســكرية متعــددة األحجــام واملهــام، 

والشــاحنات  الجيــب  ســيارات  منهــا 

مــن نــوع SIMCA وRENAULT  و 

االســتطالع  CITROENوشــاحنات 

األمريكيــة مــن نــوع FORD، وســيارات 

ــة  ــات الثقيل ــع والرشاش ــزة باملداف مجه

الصواريــخ  وبقاذفــات  والخفيفــة 

باإلضافــة إىل املصفحــات والدبابــات مــن 

نــوع CHAR D’ASSAUT، واملدافــع 

الرشاشــة مــن نــوع 24/29 والفانبــار، 

ولنقــل الجنــود الفرنســيني 

شــاحنات  اســتعملت 

.  GMC نــوع  مــن 

ــراد  ــليح أف ــم تس ــام ت   ك

القــوات الربيــة بأســلحة 

مثــل  متطــورة  فرديــة 

 MAT املســدس الرشــاش

49 املــزود بخــزان يســع 

40 خرطوشــة، والبندقيــة 

 MAS اآلليــة   النصــف 

36و MAS 49 ، والبندقيــة 

األمريكيــة النصــف آليــة 

GARA، والبنــادق الليليــة 

املــزودة مبناظــر تســتخدم 

األشــعة مــا فــوق الحمــراء 

  .Carabine نــوع  مــن 

العســكرية  القيــادة  ســعت  أيضــا    

الطیــران  الفرنســية إىل تعزیــز ســالح 

الســالح  بأنــه  العتقادهــا  العســكري 

الفعــال الــذي ســيقي عــىل الثــوار دون 

ــك مــن خــالل  ــا، وذل خســائر يف صفوفه

ــوار وتدمرهــا ونقــل  تحديــد مواقــع الث

عنــارص الجيــش جــوا وإنزالهــم يف أماكــن 

العمليــات، وتوجيــه وإرشــاد القــوات 

القــوات  متركــز  نقــاط  نحــو  الربيــة 

املعاديــة، ويف هــذا اإلطــار بــرزت أهميــة 

اســتخدام ســالح الحوامــات الــذي رسعان 

حاجتهــم  الفرنســيون  اكتشــف  مــا 

الصفقــات  يعقــدون  فراحــوا  إليــه 

الطائــرات،  مــن  النــوع  هــذا  لــراء 

الفرنســية  الحكومــة  خصصــت  كــام 

ــن  ــا م ــار لرائه ــوايل 1.5 ملي ــغ ح مبل

رأســهم  عــىل  الغربيــني  حلفائهــم 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا.

الطــران  ســالح  أهميــة  ازدادت     

خاصــة  العســكرية  العمليــات  يف 

بــني  واحتدامهــا  الثــورة  انتشــار  مــع 

ــادة  ــت القي ــنتي 1956 و1957، فقام س

الفرنســية العســكرية برفــع عــدد الجنود 

التابعــني لســالح الطــران املتواجديــن 

بالجزائــر مــن 55 ألــف جنــدي يف شــهر 

أفريــل 1956 إىل 64 ألــف جنــدي يف 

أكتوبــر 1956،  كــام قامــت برفــع عــدد 

الطائــرات املتواجــدة بالجزائــر يف أفريــل 

1956 واملقــدرة بـــ 750 طائــرة إىل 1400 

 T6  ــوع ــن ن ــة م ــرة يف أشــهر قادم طائ

مــن  للقنابــل  الحامــالت  والطائــرات 

نــوع B26، وطائــرات مــن أنــواع أخــرى.

  ويف شــهر مــاي 1956 أعلــن املقيــم 

العــام الفرنــيس روبــر الكوســت عــن 

مسدس رشاشبندقية رشاشة
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بـــ  الفرنــيس  الطــران  ســالح  تزويــد 

و100  ثقيلــة  هیلیكوبــرت  طائــرة   17

طائــرة خفيفــة جديــدة، كــام زود يف 

ــرة  ــة شــهر أوت 1957 بـــ 370 طائ بداي

أمريكيــة. طائــرة   303 بينهــا  مــن 

ــيس  ــريب الفرن ــران الح ــم الط ــد دع  وق

ــة جــدا مثــل  ــزات وأســلحة حديث بتجهي

القنابــل املوجهــة عــن بعــد، وأجهــزة 

اســتخدم  كــام  جــدا،  دقيقــة  رصــد 

النابــامل  وقنابــل  الفســفورية  القنابــل 

جيــش  مواجهــة  يف  دوليــا  املحرمــة 

التحريــر الوطنــي واملواطنــني العــزل.

ــة فقــد قامــت  أمــا عــن القواعــد الجوي

مطــارات  ببنــاء  الفرنســية  القيــادة 

جديــدة قــادرة عــىل اســتقبال الطائــرات 

الحربيــة املتطــورة، فاشــتهرت بعضهــا 

ــانية  ــران – الس ــدة وه ــا: قاع ــن بينه م

بطائــرات  مجهــزة  قاعــدة  وهــي 

مــن  وبعــدد  ومقنبلــة  مطــاردة 

الحــدود  املروحيــات مهمتهــا تغطيــة 

عنابــة  قاعــدة  الجزائريــة،  املغربيــة 

وهــي مختصــة يف االعــرتاض بواســطة 

مهمتهــا  ومقنبلــة  مطــاردة  بطائــرات 

ــية،  ــة التونس ــدود الجزائري ــة الح مراقب

البيضــاء  الــدار   – الجزائــر  قاعــدة 

القــوات  نقــل  يف  متخصصــة  وهــي 

املحمولــة جــوا، باإلضافــة إىل قواعــد 

بوفاريــك،  البليــدة،   كقاعــدة  أخــرى 

ــة. ــعود وورقل ــايس مس ــات، ح ــني أرن ع

  وســاهمت القوات البحرية الفرنسية يف 

محاولــة القضاء عىل الثــورة التحريرية إذ 

كانــت تقــوم مبراقبــة الســفن وتفتيشــها، 

العمليــات  باملشــاركة يف  قامــت  كــام 

عمليــات  خــالل  مــن  وذلــك  الربيــة 

اإلنــزال عىل الســواحل واســتخدام ســالح 

املدفعيــة مــن عيــار 220 ملــم يف قنبلــة 

املناطــق والقــرى واملــدارش، مــن موانــئ 

الكبــر.  واملــرىس  وســكيكدة  بجايــة 

العمليات   - 3
العسكریة: 

    بعــد اإلجــراءات العســكریة التــي 

اتخذهــا القــادة الفرنســيني يف تقویــة 

التواجــد العســكري الفرنــيس يف الجزائــر 

صعــد الجيــش الفرنــيس مــن مجهوداتــه 

الحربيــة للقضــاء عــىل الثــورة فقــام 

بتنفیــذ أكــر مــن 20  عملیــة عســكریة 

ضخمــة ضــد معاقــل الثــوار بــني شــهري 

نوفمــرب وديســمرب مــن ســنة 1954، و 

مــن بــني هــذه العملیــات عمليــة ألــواس 

التــي جــرت خالل شــهر ديســمرب 1954 . 

ــل« عقــب أول  ــة« القبائ باملنطقــة الثالث

ــوم  ــة ي ــذه املنطق ــرى يف ه ــتباك ج اش

12 نوفمــرب 1954 بــني عنــارص جيــش 

ــية،  ــوات الفرنس ــي والق ــر الوطن التحري

كــام شــهد جبــل احمــر خــدو يف األوراس 

ــي  ــوم 19 جانف ــة األوىل«  يف ي » املنطق

فيهــا  شــارك  فرونيــك  عمليــة   1955

حــوايل 5 أالف عســكري فرنــيس مدعمني 

ــران،  ــالح الط ــات وس ــة والدباب باملدفعي

شــنت   1955 جانفــي   23 يــوم  ويف 

ــد  ــرا ض ــا كب ــية هجوم ــوات الفرنس الق

املعاقــل املفرتضــة للثــوار يف إطــار عملية 

» فيوليــت« اســتمرت ثالثــة أيــام تركــزت 

يف جبــال » تازة وفــوش«  جنوب األوراس 

إال أن نتائجهــا كانــت مخيبــة لآلمــال.  

 

ــنة   ــة س ــة الثالث ــهدت املنطق ــد ش    وق

ــي  ــة، وه ــل والبندقی ــة األم 1956 عملی

عبــارة عــن عملیة متشــیطیة واســعة  قام 

بهــا الجيــش الفرنــيس يف منطقــة القبائــل 

انطلقــت يــوم 28 أفريــل 1956 وبلغــت 

شــارك يف  مــاي 1956،  شــهر  ذروتهــا  عملية ألواس
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العمليــة 30 ألــف جندي والعــرات من 

قاذفــات القنابــل وطائــرات الهيليكوبــرت.

ــر  ــيس بالجزائ ــش الفرن ــام الجي ــام ق   ك

بـــحوايل 269 عمليــة عســكرية مابــني 

شــهري مــاي وجــوان 1958 شــاركت فيها 

ــل.  ــاءت بالفش ــكرية ب ــة عس 444 كتيب

هــذه  أردفــت  والتمشــيط:  -الرتبيــع 

العمليــات  تكثيــف  تكتيــك  القيــادة 

آخــر  عســكري  بتكتيــك  العســكرية 

والتمشــيط،  الرتبيــع  سياســة  وهــي 

والتــي تقــي بتقســيم البــالد إىل مناطق 

املســاحة وحصارهــا  مربعــة محــددة 

ــن  ــرى ع ــو األخ ــدة تل ــا الواح وتطهره

طريــق متشــيطها مــع نــر سلســلة مــن 

الحاميــات املتنوعــة ومراكــز املراقبــة 

واحــد  آن  يف  تســمح  التــي  الدامئــة 

ــني  ــع األوروبي ــز تجم ــة مراك ــن حامي م

عــىل  زيــادة  والخونــة،  والعمــالء 

األمــالك واملبــاين العموميــة والخاصــة 

اإلســرتاتيجية  املواصــالت  وطــرق 

قبــل  مــن  الــدوام  عــىل  املســتهدفة 

الوطنــي.  التحريــر  جيــش  وحــدات 

 

4 - إنشاء املناطق 
املحرمة:

  مــن اإلجــراءات القمعية التــي اعتمدت 

ــاء  ــية للقض ــرتاتيجية الفرنس ــا اإلس عليه

عــىل الثــورة إنشــاء مــا يســمى باملناطــق 

ــدرت  ــورة أص ــدالع الث ــع ان ــة،. م املحرم

الســلطات الفرنســية يــوم 12 نوفمــرب 

منطقــة  بإقامــة  يقــي  قــرارا   1954

ــالح  ــام س ــث ق ــة يف األوراس، حي محرم

ــر  ــر يأم ــي مناش ــيس برم ــران الفرن الط

فيهــا ســكان هــذه املنطقــة باللجــوء 

إىل منطقــة معينــة يف مــدة التتجــاوز 

روبــر  تعيــني   وبعــد  أيــام،  ثالثــة 

الكوســت حاكــام عامــا عــىل الجزائــر 

قــام هــذا األخــر بإصــدار قــرار يــوم 12 

ــق  ــاء املناط ــي بإنش ــري 1956 يق فيف

اإلســرتاتيجية  األماكــن  يف  املحرمــة 

تتمركــز فيهــا وحــدات جيــش  التــي 

ــات  ــال والغاب ــي يف الجب ــر الوطن التحري

واملناطــق الحدوديــة الرقيــة والغربيــة 

عليهــا  أطلقــت  التــي  املناطــق  وكل 

الســلطات االســتعامرية اســم »املناطــق 

بتضاريســها  متتــاز  والتــي  املتعفنــة« 

الوعــرة التــي تصعــب عــىل الجيــش 

االســتعامري مراقبتهــا والســيطرة عليهــا. 

   ومــع بدايــة ســنة 1957 اتســعت 

فشــملت  املحرمــة  املناطــق  رقعــة 

القســنطيني  الشــامل  األوراس،  

الواليــة  الونريــس،  القبائــل، 

الصحــراوي. واألطلــس  الخامســة 

بعــد  يقــوم  الفرنــيس  الجيــش  كان    

إجبــار الســكان عــىل الرحيــل وإرغامهــم 

ــرب  ــم بح ــن ممتلكاته ــيل ع ــىل التخ ع

للمنــازل  الــكيل   والتدمــر  إبــادة 

الزراعيــة  واملحاصيــل  واملمتلــكات 

حــول  إذ  والغابــات،  والحيوانــات 

قرية مقنبلة
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الثورة

إىل  املناطــق  هــذه  الفرنــيس  الجيــش 

حقــل تجــارب للعديــد مــن األســلحة 

املحرمــة دوليــا مثــل قذائــف النابــام 

والغــازات الخانقــة التــي كانــت تقذفهــا 

مدافــع الطائــرات العســكرية الفرنســية.   

5 - إقامة املحتشدات 
واملعتقات:  

5 - 1 -  املحتشدات       
» مراكز التجمع«:

االســتعامرية  السياســة  إطــار  يف      

ــورة عــن الشــعب،  ــة إىل عــزل الث الرامي

ثــم القضــاء عليهــا، عمــدت الســلطة 

الطاقــات  كل  تســخر  إىل  الفرنســية 

ــاليب  ــف األس ــة ومختل ــة والبري املادي

الجهنميــة والوســائل القمعيــة الرهيبــة، 

املحتشــدات  إقامــة  إىل  فلجــأت 

عمــت  التــي  الســكانية  والتجمعــات 

ــزل األهــايل  ــدف إىل ع ــالد، به أرجــاء الب

عــن الثــوار والقضــاء عــىل الثــورة حيــث 

الفرنســية أن  الســلطات  تــرى  كانــت 

الثــورة  الوحيــد للقضــاء عــىل  الحــل 

منــع  عــىل  أســايس  بشــكل  يعتمــد 

والقــرى  باملــدارش  الثــوار  اتصــال 

ــن  ــن، وال ميك ــال للتموي ــة بالجب املحيط

تحقيــق ذلــك مــن دون تجميــع ســكان 

املــدارش والقــرى املتناثــرة يف منطقــة 

االتصــال  ومنــع  ملراقبتهــم،  محــددة 

ــف  ــك لتجفي ــوار، وذل ــني الث ــم وب بينه

مصــادر التمويــل للثــوار، الــذي ســيؤدي 

إىل إلقــاء الســالح يف نهايــة املطــاف . 

   املحتشــدات » مراكــز التجمــع« هــي 

عبــارة عــن مــكان فســيح مــن األرض 

البيضــاء الخاليــة مــن األشــجار تقــع 

قــرب ثكنــة الجيــش الفرنــيس ومحاطــة 

ــذار  بأســالك شــائكة مجهــزة بأجهــزة إن

ــد  ــم عن ــة وتنبهه ــود الحراس ــم جن تعل

ــخص  ــرف أي ش ــن ط ــالك م ــس األس مل

توجــد  املحتشــد  زاويــة  وعــىل  كان، 

أبــراج عاليــة يتنــاوب عــىل حراســتها 

جنــود فرنســيون، كــام هــي مجهــزة 

ــة  ــفة قوي ــواء كاش ــاش وأض ــع رش مبدف

ــال  ــه لي ــد ومحيط ــح املحتش ــوم مبس تق

ــكان،  ــارج امل ــد خ ــرب أح ــى ال يت حت

ــكان،  ــام للس ــه خي ــت داخل ــد أقيم وق

كانــت تــدار مــن قبــل رجــال » املصالــح 

ــرت  ــة La SAS« ، انت ــة الخاص اإلداري

ــة ســنة  ــة رهيب هــذه املحتشــدات بصف

ــرب  ــهر نوفم ــت يف ش ــث بلغ 1957  حي

قــام  أن  بعــد  مركــزا   382 مــن  أكــر 

ــالل  ــن خ ــر م ــام يف الجزائ ــم الع الحاك

 1956 جويليــة   10 لقــرار  إصــداره 

املدنيــة  للســلطات  التفويــض  مبنــح 

إقامــة  عمليــة  لتنظيــم  والعســكرية 

الســكانية.  والتجمعــات  املحتشــدات 

ــز  ــدد املراك ــع ع ــنة 1959 ارتف    ويف س
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وحــوايل  مركــزا،   1200 حــوايل  إىل 

وارتفــع  محتشــد،  شــخص   1200000

ــن أواخــر  ــز واملحتشــدين م ــدد املراك ع

أكتوبــر  شــهر  بدايــة  إىل   1959 عــام 

ــزا،  ــام 1961 مــن 1240 إىل 2380 مرك ع

بينــام وصــل عــدد املحتشــدين مــن 

1132000 شــخص إىل 1901000 شخص.

5-2 - املعتقات:

الفرنســية  الســلطات  أقدمــت      

بالجزائــر مــن أجــل القضــاء عــىل الثــورة 

التحريريــة عــىل إنشــاء املعتقــالت وفتــح 

الســجون  وأبــواب  التعذيــب  مراكــز 

عــىل مرصاعيهــا ضــد الثــوار، بعــد أن 

باملصادقــة  الفرنــيس  الربملــان  قــام  

ــداءاً  ــة الطــوارئ« إبت ــون »حال عــىل قان

نــص  والــذي   ،1955 أفريــل   03 مــن 

اعتقــال و ســجن  بنــوده عــىل  أحــد 

فيــه  يشــتبه  شــخص  كل  ومحاكمــة 

ــورة. ــع الث ــف م ــم أو متعاط ــه منت أنّـ

تفننــت  التــي  الســجون  أشــهر  مــن 

الجزائريــني  تعذيــب  يف  فرنســا 

داخلهــا : ســجن الكديــة بقســنطينة، 

ــراش  ــجن الح ــة، س ــز بباتن ــجن ملبي س

والقصبــة  بالعاصمــة،  والركاجــي 

باملديــة. الربواقيــة  وســجن  بوهــران 

ــم إنشــاء  ــالء الســجون ت     نتيجــة امت

ــأته  ــل أنش ــالت  وكان أول معتق املعتق

الســلطات االســتعامرية هــو معتقــل 

شــالل جنــوب مدينــة املســيلة يف شــهر 

مــاي 1955 إذ كان جحيــامً ال يطــاق 

ــة،  ــراء القاحل ــديد يف الصح ــر الش بالح

ــاد  ــزداد بازدي ــام وت ــه الخي ــت في نّصب

يوضــع  خيمــة  وكل  إليهــا،  الوافديــن 

يفرتشــون  املعتقلــني،  مــن   10 فيهــا 

الرمــل تحــت وهــج الشــمس الــالذع، 

حيــث كانــوا يصطّفــون يف هــذا الجحيــم 

خمســة مــرات يف اليــوم ، يف درجة حرارة  

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــة مئوي ــوق 50 درج تف

معتقــالت أخــرى: كمعتقــل قــرص الطــر 

باملديــة،  بوغــار  ومعتقــل  بســطيف، 

وغرهــا...   باملســيلة  الجــرف  معتقــل 

ــجون  ــالت والس ــذه املعتق ــهدت ه    ش

ــا  ــن فيه ــعة تفن ــب بش ــات تعذي عملي

تعذيــب  يف  الفرنســيون  الجــالدون 

الجزائريــني كالــّي بالكهربــاء يف األماكــن 

اإلحــراق  الجســم،  مــن  الحساســة 

بالســجائر والتعليــق ملــدة ســاعات مــن 

اليديــن أو الرجلــني، تريــح الجســم 

ووضــع امللــح يف الجــروح، إطــالق الكالب 

عــىل املســاجني، والــرضب حتــى املــوت... 

6 -اختطاف طائرة الزعامء 
»القرصنة الجوية« 
22 أكتوبر 1956: 

   هــي تلــك الحادثــة التــي خطــط لهــا 

ــهم  ــىل رأس ــيس وع ــش الفرن ــادة الجي ق

»ماكــس لوجــون« بعــد أن ظهــرت بعض 

ــني  ــاالت ب ــود اتص ــىل وج ــائعات ع الش

ــة  ــة وجبه الحكومــة الفرنســية مــن جه

ــة  ــة املغربي ــي والحكوم ــر الوطن التحري

والحكومــة التونســية مــن جهــة أخــرى، 

ــني  بعدمــا وافقــت فرنســا بوســاطة هات

الجزائريــة  املشــكلة  لحــل  الدولتــني 

ــرة  ــذه الفك ــر ه ــة التحري ــت جبه وقبل

بــيء  االلتــزام  عــدم  مــع  بتحفــظ 

مــن شــأنه أن يلحــق الــرضر بالثــورة 

ومســتقبلها، واتفقــت هــذه األطــراف 

ة(
في

ح
ملت

ت ا
عا

مو
ملج

ن ا
)م



مجلة املتحف - العدد 12 - نوفمرب 2020 24

الثورة

أكتوبــر1956  يف  مؤمتــر  عقــد  عــىل 

جبهــة  وفــد  ســفر  وأثنــاء  بتونــس، 

التحريــر الوطنــي مــن املغــرب لحضــور 

املؤمتــر يف تونــس متــت عمليــة القرصنــة 

الفرنــيس،  الطــران  ســالح  باســتعامل 

ــوط  ــىل الهب ــرة ع ــت الطائ ــث أرغم حي

يف مطــار الجزائــر يــوم 22 أكتوبــر 1956 

وألقــي بذلــك القبــض عــىل بعــض زعامء 

جبهــة التحريــر الوطنــي وهــم: أحمد بن 

بلــة، محمــد خيرض،  حســني آيــت أحمد، 

محمــد بوضيــاف، ومصطفــى األرشف.

7 - األساك الشائكة:
العســكرية  العمليــات  تزايــد  بعــد   

لوحــدات جيــش التحريــر الوطنــي و 

نظــرا ألهميــة الحــدود الرقيــة والغربية  

يف تزويــد الثــورة بالســالح، ويف إطــار 

ــاء  ــة للقض ــية  املنتهج ــة الفرنس السياس

عــىل الثــورة وبهــدف عزلهــا عــن تونــس 

غلــق  إىل  فرنســا  ســعت  واملغــرب، 

الحــدود ببنــاء خطــني مكهربــني شــائكني 

والرقيــة  الغربيــة  الحــدود  عــىل 

ــن  ــن م ــول املجاهدي ــع دخ ــر ملن للجزائ

املغــرب وتونــس، حيــث أصــدرت قيــادة 

ــر  ــادة وزي األركان العامــة الفرنســية بقي

الدفــاع الفرنــيس »أنــدري موريس«يــوم 

19 جــوان 1956 أمــرا يقــي بإقامــة 

امتــداد  عــىل  مكهــرب  شــائك  خــط 

ــة  ــة والغربي ــة الرقي ــدود الجزائري الح

أخــر،  بخــط  بعــد  فيــام  ليدعــم 

الخطــني  هاذيــن  عــىل  أطلــق  وقــد 

ــال«. ــس« » ش ــم » موري ــني اس املكهرب

1 - خط موريس:
وزيــر  باســم  الخــط  هــذا  ســمي   

An- ــ ــدري موري ــيس أن ــاع الفرن سالدف

dré Morice »«  الــذي أعطــى األمــر 

الخطــوط  إقامــة  األشــغال يف  ببدايــة 

الحــدود  عــىل  املكهربــة  الشــائكة 

 ،1956 عــام  أواخــر  يف  الجزائريــة 

.1957 عــام  يف  األشــغال  واكتملــت 

 ميتــد الخــط مــن الســاحل الرقــي 

ملدينــة عنابــة  إىل جنــوب مدينــة تبســة 

مــرورا ببــر العاتــر، الشــيحاين  الدرعــان 

حتــى نقريــن جنــوب مدينــة تبســة، 

ــل  ــط مامث ــم خ ــت أقي ــس الوق ويف نف

املغربيــة  الجزائريــة  الحــدود  عــىل 

العــريب  بورســاي  مــرىس  مــن  امتــد 

إىل  الســعدية  قــرب  مهيــدي  بــن 

ــم. ــافة 700 كل ــىل مس ــا ع ــار جنوب بش

  يتكــون خــط موريــس مــن شــبكة مــن 

ــة  ــة الشــائكة الدائري األســالك الكهربائي

وعموديــا  أفقيــا  ممتــدة  أخــرى  و 

ــا  ــة تصــل قوته مدعمــة بأســالك مكهرب

ــاك  ــط، كــام وضعــت هن إىل 12000 فول

عــدة مفاصــل تقنيــة تتحكــم قــوة التيــار 

ســلك  قطــع  إذا  بحيــث  الكهربائيــة، 

التيــار الكهربــايئ يف مفصــل معــني بقيــت 

ــليمة، و  ــتعلة وس ــرى مش ــل األخ املفاص

نفــس الــيء يف حالــة إجــراء بعــض 

يقطــع مــن  التيــار  فــإن  اإلصالحــات 

ــه اإلصالحــات  ــذي تجــرى في املفصــل ال

فقــط، بينــام األماكــن األخــرى تبقــى 

هــذا  إىل  باإلضافــة  بالتيــار  ممونــة 

أللغــام  بحقــول  الخــط  أحيــط  فقــد 

متفرعــة حســب إســرتاتيجية األماكــن 

ــرى  ــراد و أخ ــادة لألف ــام مض ــا ألغ منه

مضــادة للجامعــات و أخــرى كاشــفة 

أجهــزة  وجــود  جانــب  إىل  مضيئــة  و 

إلكرتونيــة كالــرادارات و أبــراج املراقبــة.

2 - خط شال: 
 أطلــق عــىل هــذا الخــط اســم »شــال« 

ــس  ــيس »موري ــرال الفرن ــبة إىل الج نس
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الفرنســية  القــوات  قائــد   « شــال 

بالجزائــر » 1959 – 1960« والــذي رشع 

بــدوره يف إنجــاز ثــاين خــط مكهــرب 

خلــف الخــط األول » خــط موريــس« 

مــرور  منــع  لتدعيمــه ومســاعدته يف 

املجاهديــن، بنــي بنفــس تقنيــات الخــط 

األول وأخــذ مســاره بالتــوازي معــه أيضــا 

مــن الشــامل إىل الجنــوب، انطلقــت بــه 

األشــغال ســنة 1958، امتــد بالتــوازي 

مــن خــط موريــس يف الجهتــني الرقيــة 

والغربيــة مــن البــالد انطالقــا مــن غــرب 

ورشق )القالــة( ليتجــه الجــزء األول منــه 

نحــو أقــى الــرق ليبلــغ نقطــة الحدود 

التونســية ثــم يعــود عــىل شــكل دائــري 

ليتجــه مــع الجــزء اآلخــر نحــو الجنــوب 

محتضنــا كل املدن و القــرى الواقعة عىل 

ــن  ــرتب م ــى يق ــدودي حت ــط الح الري

خــط موريــس بالقــرب مــن مدينة ســوق 

أهــراس ليتجهــا معــا نحــو الجنــوب.

 

      يتكــون خــط شــال مــن خــط 

مكهــرب قوتــه 30 ألــف فولــط، مكــون 

يف الوقــت نفســه مــن 5 أســالك مرتكبــة 

ــا حــوايل  ــغ ارتفاعه ــا بعــوازل يبل تفصله

2م و تغطيهــا أســالك شــائكة لحاميــة 

ــات مــن النــران والقذائــف التــي  الدباب

يطلقهــا جيــش التحريــر، و بجــوار هــذا 

ــام  ــل األلغ ــد حق ــرب يوج ــط املكه الخ

ــام املضــادة للجامعــات  ــة و األلغ املضيئ

يــرتاوح عرضــه مــا بــني 12 إىل  400م 

و رمبــا يتجــاوز ذلــك حســب طبيعــة 

ــة  ــة إىل إقام ــكان، هــذا إضاف ــوع امل و ن

ــة  ــائكة لحامي ــالك الش ــن األس ــزام م ح

تــرب الحيوانــات إىل حقــل األلغــام 

ــاز  ــار رشع يف إنج ــوايل 4 أمت ــه ح عرض

الخــط بنفــس الطريقــة التــي اتبعهــا 

يقــوم  بحيــث  »موريــس«  الجــرال 

بالعمليــة املســاجني واملعتقلــني والعمالء 

تحــت إرشاف الجيــش الفرنــيس وخــرباء 

العســكرية. الهندســة  يف  مختصــني 

8 - سياسة التعذيب 
ووسائل االستنطاق:

ــى  ــورة أق ــب خــالل الث ــغ التعذي     بل

مراحــل  تطــوره حيــث تفّنن الســفاحون 

والجــالدون الذيــن ينتمــون إىل مختلــف 

أجهــزة القمــع االســتعامرية يف أســاليب 

التعذيــب، فقــد كان الجــالدون يقومــون 

ــات  ــات والصفع ــر  بالرضب ــة األس باهان

والــركالت والبصــق عــىل الوجــه وكل 

ذلــك مصحــوب بشــتائم، كام كان األســر 

يتعرض إىل أســاليب تعذيــب أخرى مثل:    
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حتــى  الفــم  يف  مــاء  أنبــوب  إدخــال 

االختنــاق، فــإذا امتــأل البطــن يجلــس 

مــن  املــاء  إلخــراج  عليــه  املعذبــون 

غطــس  الجســم،  فتحــات  مختلــف 

انــة مليئــة باملــاء  رأس املعــذب يف إجَّ

الكهربــايئ  التيــار  اســتعامل  القــذر، 

الجســم،  مــن  الحساســة  األماكــن  يف 

تشــويه األجســام باســتعامل الســكاكني، 

الــكالب، باســتعامل  األعضــاء  قطــع 

 

ــرتف  ــى يع ــل حت ــذب بالحب ــق املع خن

ورأســه  املعــذب  تعليــق  ميــوت،  أو 

املعــذب  إرقــاد  األرض،  نحــو  مائــل 

عــىل لــوح مملــوء باملســامر ووضــع 

ــامر،  ــىل املس ــط ع ــه للضغ ــل علي األرج

إجبــار املعذبــني عــىل حفــر قبورهــم 

إلقــاء  فيهــا،  وإلقائهــم  قتلهــم  قبــل 

 ... العموديــة  الطائــرات  مــن  األرسى 

 9 -مخطط شال العسكري:

ديغــول يف  الجــرال  قــام  أن  بعــد     

ديســمرب 1958 بتعيــني الجــرال شــال 

بالجزائــر  الفرنســية  للقــوات  قائــد 

ــاء  ــورة و اإلبق ــىل الث ــاء ع ــدف القض به

هــذا  جــاء  فرنســية،  الجزائــر  عــىل 

األخــر للجزائــر ومعــه مخططــا عســكريا 

ــرف  ــا، ع ــا وبري ــورا مادي ــا ومط مكثف

هــذا املخطــط باســمه » مخطــط شــال 

الثــورة  عــىل  بالقضــاء  فيــه  تعهــد   «

أشــهر. ســتة  تتجــاوز  ال  مــدة  يف 

  وخــالل شــهر فيفــري 1959 طلــب 

الجــرال شــال مــن الجــرال  ديغــول 

البــدء يف تنفيــذ مخططــه العســكري 

مــن خــالل القيــام بخمــس عمليــات 

عســكرية كــربى ســطرها يف مخططــه، 

ــة تشــن عــىل  ــكل والي ــة واحــدة ل عملي

هــذا  اعتــرب  و  ضاغطــة،  آلــة  شــكل 

الجــرال مخططــه عبــارة عــن كــرة ثلــج 

تبــدأ صغــرة ثم تكــرب شــيئا فشــيئا، فبدأ 

بالواليــة الخامســة، ثــم جبــال الونريس 

بــني الواليــة الرابعــة والخامســة، فجبــال 

وطريــق  الرابعــة  بالواليــة  الظهــرة 

ــة  ــات األوىل والثاني ــني الوالي ــال ب االتص

والثالثــة، ثــم الواليــة الثالثــة،  وختــم 

الثانيــة،  بالواليــة  العســكرية  مهمتــه 

ــم وســطها  ــالد ث ــدأ بغــرب الب ــه ب أي أن

فرقهــا، وكان يرافــق كل عمليــة مــن 

العمليــات العســكرية التــي انطلقــت 

ــني 30 إىل  ــا ب ــري 1959 م ــهر فيف يف ش
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70 ألــف جنــدي معززيــن بالدبابــات 

والعموديــة. املقاتلــة  والطائــرات 

ــال: ــط ش ــكرية ملخط ــات العس  العملي

العملية األوىل   - 1 

» الوالية الخامسة «:

رشع الجــرال شــال يف تطبيــق مخططــه 

بالقيــام  وذلــك  الواليــة  هــذه  يف 

ــم    ــا باس ــز إليه ــكرية رم ــات  عس بعملي

عمليــة التــاج  »  Couronne« انطلقــت 

يــوم 06 فيفــري ودامــت إىل غايــة 9 

أفريــل 1959، جنــد لهــا حــوايل 40 ألــف 

ــم »  ــاط وه ــالث ضب ــم  ث ــدي قاده جن

الجــرال قمبيــز Gambiez« و«ايزانــو  

.»Bigeard ــار ــد » بيج Izano« و العقي

2 - العملية الثانية

»الوالية الرابعة«:

 شــهدت هــذه الواليــة قيــام الجنــود 

Mas- والفرنســيني بقيــادة الجرال »ماســ

su » ونائبــه الجــرال قراســيو بعمليــات 

الونريــس  عســكرية شــملت جبــال 

ومناطــق الواليــة أطلــق عليهــا اســم 

عمليــة الحــزام » Courroie«،  انطلقــت 

ــل 1959  ــوم 18 أفري ــة  ي ــذه العملي ه

 .1959 جــوان   18 إىل  واســتمرت 

3 -العملية الثالثة 

» الوالية الرابعة «:

ــرتة  ــالل الف ــة خ ــة الرابع ــت الوالي  عرف

 20 إىل  و  جويليــة   08 مــن  املمتــدة 

العــدو  جنــود  قيــام   1959 جويليــة 

 « Buis الفرنــيس بقيادة العقيــد » بويس

بهجومــات عــىل جبــال الظهــرة والطريق 

الرابــط بــني الواليــات األوىل والثانيــة 

ــة، أطلــق عــىل هــذه الهجومــات  والثالث

يومــا   12 حــوايل  اســتغرقت  التــي  

.»Etincelles« الــرارة  عمليــة  اســم 

4 -العملية الرابعة 

» الوالية الثالثة «:
  شــنت القــوات الفرنســية  املقــدرة 

بقيــادة  جنــدي  ألــف   40 بحــوايل 

»الجــرال شــال« يــوم 22 جويليــة 1959 

هجومــا عــىل الواليــة الثالثة اســتمر حتى 

مــارس 1960 أطلــق عليــه اســم عمليــة 

املنظــار » Jumelles«، شــارك فيــه ســالح 

ــية،  ــة الفرنس ــوات البحري ــران والق الط

حاولــت مــن خاللــه القيــادة العســكرية 

الفرنســية إبــادة الثــوار يف معاقلهــم.

العملية الخامسة   5-

» الوالية الثانية «:

ــق الجــرال   يف شــهر نوفمــرب 1959 أطل

 Pierres  »شــال عمليــة األحجار الكرميــة

الثانيــة  الواليــة  ضــد   »Précieuses

 ،1960 ســنة  منتصــف  إىل  اســتمرت 

ــكرية  ــات العس ــذه العملي ــار ه ويف إط

الكــربى شــهدت هــذه الواليــة عمليــات 

عســكرية ضــد معاقــل الثــورة، فقــد 

 »Turquoise« ــة الفــروز أطلقــت عملي

ــال جيجــل  ــوار املرابطــني يف جب ضــد الث

يف الوقــت الــذي كانــت فيــه قــوات 

عســكرية ضخمة تشــن هجوما عســكريا 
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عــىل جبــال القــل تحــت اســم عمليــة« 

الزمــرد »Emeraude ، وهجومــا آخــر 

عــىل جبــال إيــدوغ بعنابــة تحــت اســم 

.»Topaze  ــر ــوت األصف ــة الياق » عملي

امتلكهــا  التــي  اإلمكانيــات  كل  رغــم 

فرنســا وكل االســرتاتجيات التــي اتبعتهــا 

الحكومــات الفرنســية  املتعاقبــة للقضــاء 

عىل الثورة إال أنها فشــلت يف ذلك، حيث 

ــك  ــكل تل ــة  ل ــورة الجزائري ــدت الث تص

ــا.    ــة للقضــاء عليه االســرتاتيجيات الهادف

قامئة املصادر واملراجع

 - محمــد صالــح الصديــق، كيــف ننــى 

ــة للطباعــة  ــذه جرامئهــم، دار هوم وه

.2009 الجزائــر  والتوزيــع،  والنــر 

- عــامر قليل، ملحمــة الجزائــر الجديدة، 

.1991 الجزائــر  البعــث،  دار  ج1، 

- عقيلــة ضيــف اللــه، التنظيــم الســيايس 

واإلداري للثــورة 1954 – 1962، البصائــر 

الجديدة للنــر والتوزيع، الجزائر 2013.

- رشــيد زوبر، جرائم فرنســا االستعامرية 

 ،  -1962  1956 الرابعــة«  الواليــة  يف 

الجزائــر  ملحمــة  قليــل،  عــامر   -

الجديدة، ج3، دار البعث، الجزائر 1991.

جــامل قنــدل، خطــا موريــس وشــال 

التحريريــة  الثــورة  عــىل  وتأثراتهــام 

الجزائــر 2008. -1957 1962، لوتــون، 

والثــورة  فرنســا  غــريب،  الغــايل 

غرناطــة   ،1958  1954- الجزائريــة 

.2009 الجزائــر  والتوزيــع،  للنــر 

- الوطنيــة للمجاهديــن : امللتقى الوطني 

وأحــداث  وقائــع  لتســجيل  الثالــث 

 ، الرابعــة  للواليــة  التحريريــة  الثــورة 

ــدة  ــرتة املمت ــيايس الف ــر الس ج1، التقري

مــن 20 أوت 1956 إىل نهايــة  1958 .

ــل  ــايش: »قــرص الطــر معتق - عــيل العي

 ، نوفمــرب  أول  البطــيء«،  املــوت 

.1988 فيفــري   ،  89  88- العــددان 

الثــورة  بورغــدة،  رمضــان   -

ديغــول  والجــرال  الجزائريــة 

الحســم  ســنوات   »1962  -  1958

والخــالص، منشــورات بونــة للبحــوث 

.2012 الجزائــر   - عنابــة  والدراســات، 

ــرتاتيجية  ــرون، اس ــط وآخ ــرض رشي - لخ

الثــورة  لتصفيــة  الفرنــيس  العــدو 

ــي  ــز الوطن ــورات املرك ــة، منش الجزائري

للدراســات والبحــث يف الحركــة الوطنيــة 

وثــورة نوفمــرب 1954، الجزائــر 2007.

الثــورة  حمــودة،  بــن  بوعــالم   -

 1954 نوفمــرب  أول  ثــورة  الجزائريــة 

النعــامن   دار  األساســية،  معاملهــا 

.2014 الجزائــر  والنــر،  للطباعــة 

معركة »ايسين« 03 أكتوبر 1957
»حينما تمتزج دماء األشقـاء ضد العدو المشترك«

معركة »ايسين« 03 أكتوبر 1957
»حينما تمتزج دماء األشقـاء ضد العدو المشترك«

وكل  فرنســا  امتلكتهــا  التــي  اإلمكانيــات  كّل  رغــم 

الفرنســية   الحكومــات  اتبعتهــا  التــي  االســرتاتجيات 

فشــلت  أنهــا  إال  الثــورة  عــى  للقضــاء  املتعاقبــة 

لــكل  الجزائريــة   الثــورة  تصــدت  حيــث  ذلــك،  يف 

عليهــا.    للقضــاء  الهادفــة  االســرتاتيجيات  تلــك 
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معركة »ايسين« 03 أكتوبر 1957
»حينما تمتزج دماء األشقـاء ضد العدو المشترك«

معركة »ايسين« 03 أكتوبر 1957
»حينما تمتزج دماء األشقـاء ضد العدو المشترك«

لقــد كانــت قاعــدة ليبيــا الخلفيــة لجيــش التحريــر الوطنــي ســندا مهــام و دعــام قويــا لثــورة نوفمــرب 

1954 املجيــدة ، فكانــت الحــدود املشــرتكة بــني األشــقاء ممــرا مفتوحــا لعبور األســلحة و تســليم الدعم 

اللوجيســتييك لجيــش التحريــر الوطنــي، كــام كانــت القــرى الليبيــة الحدوديــة مراكــزا لقيــادة الثــورة 

التحريريــة املجيــدة ووحــدات جيــش التحريــر الوطنــي، وأنشــئت قاعــدة »ديــدوش مــراد« بطرابلس و 

قاعــدة بنغــازي  لنقــل األســلحة و املعــدات بالشــاحنات ثم بالجامل ، مــن ليبيا إىل تونــس فالجزائر ،كام 

لعبــت العاصمــة الليبيــة طرابلــس دور الحاضــن  واملقــر لــدورات املجلــس الوطنــي للثــورة الجزائريــة 

ســنوات 1960 ،1961 ،1962، ودعام قويا ملكاســب الدبلوماسية للحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية، 

بــل كانــت ليبيــا الشــقيقة أوىل الــدول التــي اعرتفــت بتأســيس الحكومــة املؤقتــة للجمهوريــة الجزائرية 

GPRA بتاريخ 19 ســبتمرب 1958. ودعمتها و ســاندتها يف كل دورات األمم املتحدة و املحافل الدولية
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 و مــن هــذا الســياق تــأيت أهميــة و 

مكانــة معركــة »إيســني« الحدوديــة 

يــوم  03 أكتوبــر 1957 خــالل حــرب 

العــدو  ضــد  املجيــدة  التحريــر 

الفرنــيس املحتــل؛ حيــث قــاد هــذه 

املعركــة املجاهــد »الحــاج لخــرض 

دهيمــي« انطالقــا من الــرتاب الليبي 

اســتخباراتية  معلومــات  حســب 

حيــث  انــذاك،  الفرنــيس  للعــدو 

الســاعة  عــىل  املعركــة  اندلعــت 

09:15 و ذالــك مبهاجمــة النقطــة 

انطالقــا  »تينالكــوم«  الحدوديــة  

مــن وادي»ايســني« يف تشــكيل قتــايل 

مجموعــات  ثــالث  مــن  متكــون 

لــرضب ثالثــة أهــداف محــددة بدقة 

ــيس، و  ــدو الفرن ــوات الع ــة لق تابع

ــيل : ــن ماي ــون م ــت تتك ــي كان الت

كتيبة من   - 1
اللفيف األجنبي بقيادة 

»لويروست«.
2 - كتيبة محمولة 

مزودة بـ 07 شاحنات 
نقل  عسكرية بقيادة 

»مينوت«.
3 -كتيبة مدفعية بقيادة 

»بوست«.
4 - مجموعة قوات 

مختلطة بقيادة »بويت«.

ــاء  ــة أثن و كانــت هــذه القــوات الربي

جويــة  بقــوات  مســندة  املعركــة 

طائــرات   »03  « ثالثــة  يف  تتمثــل 

مطــاردة مــن نــوع  MD315 مــن 

بفرنســا  العامــل  الجيــش  فيلــق 

تدخلــت  حيــث  البحــار،  وراء  مــا 

القاعدة الخلفية الليبية لجبهة وجيش التحرير الوطني

ة(
في

ح
ملت

ت ا
عا

مو
ملج

ن ا
)م



31مجلة املتحف - العدد 12 - نوفمرب 2020

بعدائيــة الجويــة  القــوات  هــذه 

ال متناهيــة، فدمــرت و قصفــت كل 

مــا يتحــرك مبحيــط القــرى املجــاورة، 

االشــاوس  مجاهدينــا  الحقــت  و 

ــر  ــادت أك ــي فأب ــرتاب الليب داخــل ال

مــن خمســني 50 مواطنــا ليبيــا اعــزال .

»ايســني«  معركــة  لوقــع  كان  لقــد 

ــغ  ــر البال ــر 1957 االث ــوم 03 اكتوب ي

عــىل العــدو الفرنــيس، مــن خــالل 

الوطنــي  التحريــر  جيــش  فتــح 

العــدو  ضــد  جديــدة  جبهــات 

بالصحــراء الجزائريــة ،خاصــة بعــد 

 1956 اوت   20 الصومــام  مؤمتــر 

التاريخيــة  الواليــة  تأســيس  و 

السادســة، كــام ابــرزت روح التضامــن 

االشــقاء  االخــوة  بــني  التالحــم  و 

. املشــرتك   العــدو  ضــد  الجاريــن 

فيهــا  امتزجــت  بطوليــة  ملحمــة 

الدمــاء الليبيــة الجزائريــة، ال تــزال 

مــن  بالقــرب  فــزان  واليــة  رمــال 

غــات شــاهدة عــىل أثارهــا ،يتذكرهــا 

ــد  ــة« ايســني«  بع خاصــة أهــايل قري

ســنة   63 ســتون  و  ثالثــة  مــرور 

. اكتوبــر1957   03 يــوم  ذات  مــن 

فرحــم اللــه الشــهداء، الذيــن وحدهم 

العــدو املشــرتك، بظلمــه و غطرســته، 

فهبــوا هبــة رجــل واحــد كالبنيــان 

األمثــال  أروع  أعطــوا  و  املرصــوص 

لألجيــال الالحقــة يف التــآزر و التالحــم 

و نبــذ الفرقــة أمــام العــدو الواحــد . 

 املراجع 

املليــون  ثــورة  مــع  -قصتــي 

. املشــرقي  /الهــادي  شــهيد 

-الثــورة الجزائريــة عمليــات التســليح 

صديقــي. مــراد  النقيــب  الريــة/ 

نوفمــرب  ثــورة  يف  بــارزة  -معــامل 

ــد  ــرب لتخلي ــة اول نوفم 1954/ جمعي

الثــورة يف االوراس. و حاميــة مآثــر 

. املــدين  /توفيــق  كفــاح  -حيــاة 
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         إن دراسة مواضيع تاريخ املغرب القديم من بني املواضيع املعقدة والتي يصعب فهمها ونحتاج  

التوضيح أكر.  أنها تحتاج إىل  التي أقيمت عليها إال  البحوث  بذل جهدا كبرا يف استدراكها فبالرغم من 

التي  الغامضة  الفرتة  هذه  عى  األضواء  بتسليط  والرومانية   الاتينية  واألدبية  املادية  املصادر  قامت 

حول  معمقة  دراسات  أقيمت  املنطلق  هذا  من   ، حولها  األبحاث  وتكثيف  متأنية  دراسة  إىل   تحتاج 

أنشؤوا  أنهم   تبني  إذ  والبحوث  النقوش  الروماين من خال  االحتال  أثار  إكتشفت  القدمية حيث  الفرتة 

املنشآت  خال   من  مستعمراته  يحمي   كان  فقد  بادنا،   يف  تدريجيا  سيطرته  بسط  أمنيا  حزاما 

الجيش  متكن   . الداخلية  واملرتفعات  الساحل  رشيط  طول  عى  الواقعة  الدفاعية  واملراكز  العسكرية 

العسكرية يف صحراء  الدفاعية  املنظومة  إىل أقىص منطقة يف  الوصول  املساعدة  من  والكتائب  الروماين 

نوميديا  بعد عدة محاوالت للتصدي  للقبائل األمازيغية ووقف هجامتها يف املناطق الشاملية الخاضعة 

اقتصاديا. و  عسكريا  دفاعيا  متقدما  مركزا  باعتبارها  دمييدي  قلعة  بتأسيس   قاموا  حيث  للرومان، 

؟                 الرومانية  العسكرية  املنظومة  يف  دمييدي  قلعة  لعبته  الذي  الدور  ماهو   -

بقلم: مهني نريمان
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التحصينات العسكرية الرومانية )الليمس(
قـلعة ديميدي »أنموذجا«

العمارة العسكرية بنوميديا
في العهد القديم

العمارة العسكرية بنوميديا
في العهد القديم
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الخطوط العسكرية 
الرومانية

1. التعريف بخطوط 
الليمس: 

    مــع مطلــع القــرن األول امليــالدي 

دورا  اإلفريقــي  الشــامل  لعــب 

واقتصاديــا  اجتامعيــا  و  عســكريا 

اإلمرباطوريــة  قــوة  تعزيــز  يف  هامــا 

هــذه  ســيطرت  حيــث  الرومانيــة، 

األخــرة عــىل كامــل الشــامل اإلفريقــي.

ومــع اتخــاذ ســبل تحقيــق الســيادة 

القديــم،  املغــرب  بــالد  يف  الرومانيــة 

ــدأ الرومــان يف االســتيطان عــىل طــول  ب

ســاحل الشــامل اإلفريقــي واضعــا حزامــا 

واقيــا ونظامــا  دفاعيــا، وهــو عبــارة عــن 

ــن  ــبكة م ــن ش ــون م ــد يتك ــاز معق جه

التحصينــات وخطــوط دفاعيــة مــن بينها 

الجــدران والخنــادق والحصــون واألســوار 

وقــالع    ومعســكرات  املراقبــة  وأبــراج 

تحمــي مصالحهــا باملنطقــة، زيــادة عــىل 

شــبكة هائلــة مــن الطــرق الرئيســية 

والفرعيــة ومــن مثــة فهــو نظام عســكري 

ــط  ــمي بخ ــد،  س ــادي يف أن واح واقتص

الجيــش  وحــدات  وكانــت  الليمــس، 

ــرب هــذه الخطــوط  ــرة ع ــاين منت الروم

اإلســرتاتجية. األقاليــم  يف  الدفاعيــة 

2. توزيع خطوط الليمس 

يف باد املغرب القديم:

ــة و  ــاث األثري ــل و األبح ــل  الدالئ بفض

J.( الصــور التــي التقطهــا  ج. باراديــز

ــا  ــو ونره ــق الج ــن طري Baradez( ع

يف كتابــه »فوســاتوم أفريــكاي« ســنة 

1949، باعتبــاره ضابطــا طيــارا  أثنــاء 

ــوم  ــا الي ــة، تعرفن ــة الثاني الحــرب العاملي

ــان  ــس، فالروم ــط الليم ــا خ ــول بقاي ح

قامــوا بوضــع حــدود بواســطة خطــوط 

املقاطعــات  يف  )الليمــس(  دفاعيــة 

ويرجــع  لهــم،  الخاضعــة  اإلفريقيــة 

تاريــخ إنشــائها حســب الظــروف األمنيــة 

الرومــان  األباطــرة  احتــالل  ومراحــل 

للمنطقــة الــذي دام أربعــة )04(  قــرون.

• املرحلة األوىل للخط 
الدفاعي األول:

متثــل هــذا الخــط يف تطويــق مرتفعــات 

ــدة، إذ  ــهول املحاي ــاملية والس ــل الش الت

ينطلــق مــن زراي  )Zarae ( )زرايــة 

ــن  ــرب م ــا بالق ــا( )ZRAIA( رشق حالي

حيــث  النوميديــة  املقاطعــة  حــدود 

فرقــة  إلقامــة  مقــرا  اتخاذهــا  تــم  

ــور  ــد اإلمرباط ــة يف عه ــكرية روماني عس

Publius Aelius Hadria- )هدريــان  

nus(      Hadrien،  مــرورا عــىل أوزيــا

)AUZIA( )ســور الغــزالن حاليا( كنقطة 

مركزيــة ومفصليــة للخــط، ليصــل إىل  

ألبــويل ))Albulae ( )عــني تيموشــنت 

حاليــا( بالقــرب مــن نهــر التافنــة غربــا.

• املرحلة الثانية للخط 
الدفاعي الثاين: 

متثــل هــذا الخــط يف تطويــق مرتفعــات 

ــيالص  ــن س ــا م ــة، انطالق ــل الداخلي الت

رشقــا   ) الزرقــة  )الخرابــة    )Cellas(

مــرورا عــىل جبــال الحضنــة وجبــال 

الونريــس، ثــم جبــال فرنــدة وســعيدة 

وصــوال إىل تلمســان واللــة مغنيــة غربــا. 

أوائــل  املرحلــة خــالل  متيــزت هــذه 

ــات  ــم مرتفع ــاز أه ــاين باجتي ــرن الث الق

ــة  ــلة جبلي ــىل سلس ــة ع ــوب القامئ الجن

ــث توصــل  ــرب، حي ــرق إىل الغ ــن ال م

التوغــل الرومــاين إىل أبعــد نقطــة يف 

البــالد وهــذا بإنشــائهم  قلعــة عســكرية 

ســبيل  وعــىل  متقدمــة،  دفاعيــة 

كشــبكة  دمييــدي  كاســتيلوم  املثــال 

ــة.  ــراء النوميدي ــذ الصح ــم يف مناف تحك

 الخريطة  تبين التواجد الروماني في صحراء الجزائر عن 
)Gilbert Charles PICARD p 50(

التحصينات العسكرية الرومانية )الليمس(
قـلعة ديميدي »أنموذجا«

العمارة العسكرية بنوميديا
في العهد القديم

العمارة العسكرية بنوميديا
في العهد القديم
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3.  أهم هذه الخطوط: 
الدفاعيــة  الخطــوط  هــذه  كانــت   

اســتحكامات  عــن  عبــارة  الرومانيــة 

القديــم  املغــرب  بــالد  يف  عســكرية 

بــني  الفاصــل  الحــد  مبثابــة  فهــي 

املنطقــة الشــاملية الخاضعــة الســتيطان 

ــايل  ــة لأله ــة الجنوبي ــاين و املنطق الروم

والســكان املحليــني الرافضــة لسياســة 

ــام الرومــان بواســطة  ــة، حيــث ق الرومن

والتحكــم  الســيطرة  الخطــوط  هــذه 

نحــو  وطردهــم  األهــايل  تحــركات  يف 

ــدي  ــوب والتص ــة والجن ــال الداخلي الجب

تطويــق  إىل  إضافــة  ملقاوماتهــم، 

الطرقــات الرئيســية الرابطــة بــني املناطق 

ــة الخاضعــة للرومــان واملناطــق  الداخلي

ــامن  ــا وض ــن له ــر األم ــاحلية  وتوف الس

ســبق  مــام  والتمويــن.  اإلمــدادات 

يتضــح أن خــط الليمــس انشــأ ألهــداف 

 . واحــد  أن  يف  واقتصاديــة  عســكرية 

4. عنارص خطوط الليمس: 

مبختلــف  الليمــس  خطــوط  لعبــت 

عنارصهــا دورا هامــا يف تجســيد سياســة 

ــم  ــالل  ضــد الســكان  األهــايل، فل االحت

يكــن لهــا حــدودا ثابتــة بــل كانــت 

حســب  الحجــم  يف  توســعا   تــزداد 

ــعون  ــوا يس ــي كان ــرة الت ــداف األباط أه

إليهــا يف امليــدان و االنجــازات العســكرية 

ــاين،   ــش الروم املحققــة مــن طــرف الجي

كانــت األســوار والحصــون والخنــادق 

خاضعــة للطبيعــة الجغرافيــة والبريــة 

للمنطقــة التــي يشــيّد بهــا الليمــس.

يتكــون الليمــس الرومــاين يف املغــرب 

عنــارص    )03( ثالثــة  مــن  القديــم 

أساســية أضيفــت إىل بعضهــا تدريجيــا .

:)Fossatum( 1.الخندق

ــكل  ــىل ش ــايئ ع ــرى م ــن مج ــارة ع عب

ــن  ــرتاس م ــه م ــىل جانب ــرف )V ( ع ح

الطــني وهــو آخــر عنرص يف خــط الليمس 

حيــث أمــر اإلمرباطــور هدريــان ببنائــه.

2. أســوار: تتخللهــا أبــراج وحصــون 
ومراكــز مراقبــة وقــالع محصنــة تحتــوي 

عــىل حاميــات عســكرية مبنيــة مــن 

الحجــارة ومحاطــة بأبــواب مزدوجــة 

مســافات  عــىل  تنتصــب  ضخمــة 

القــالع  مســاحة  وكانــت  مختلفــة، 

مســتطيل  أو  مربعــة  إمــا  تختلــف: 

أو مســطح ثــاليث الشــكل مثــل قلعــة 

املقاطعــة  بجنــوب  الواقعــة  دمييــدي 

ــا. ــوع بحثن ــتكون موض ــة و س النوميدي

3. شبكة الطرقات اإلسرتاتيجية:
لهــذه  الرئيســية  الطــرق  حافظــت 

الشــبكة بطابعهــا العســكري لتســهيل 

حركــة الفيلــق األغســطي وهــي الفرقــة 

ــش  ــري للجي ــود الفق ــكرية والعم العس

ــم(  ــرب القدي ــا )املغ ــاين يف إفريقي الروم

ــي  )LEGIO TERTIA AGUSTA( الت

قامــت بتوســع والدفــاع عــن املمتلــكات 

ومــن  القديــم،  العهــد  يف  الرومانيــة 

ــق  ــا الفيل ــام به ــي ق ــامل الت ــم األع أه

األغســطي، بعــث الفرقــة العســكرية 

أو  الحــدود  لحاميــة  الصحــراء  نحــو 

املناطــق املتاخمــة مثــل منطقــة مســعد.

قلعة ديـميدي

 CASTELLUM DIMMIDI

1.التعريف بقلعة دمييدي 

وموقعها : 

أ -تعـــريــف:

ــة  ــة الالتيني ــدي باللغ ــة دميي ــي قلع تعن

»كاســتيلوم دمييدي« فكلمة »كاستيلوم« 

عســكري،   طابــع  ذات  بنايــة  معنــاه 

بالقــرب  املوجــودة  القريــة  تــزال  وال 

ــي ســميت مــن  ــري الت ــع األث مــن املوق

نموذج مصغر من خندق

نموذج مصغر من األسوار و 
األبراج والحصون 
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ــو  ــد« فه ــة »ِدِمي ــايل مبنطق ــرف األه ط

اســم محــيل محــض معروفــة بقــرص 

أمــالح  كميــة  إىل  نســبة  البــارود 

البــارود املوجــودة فيهــا والتــي متيــزت 

بجودتهــا العاليــة حيــث اكتشــفت مــن 

طــرف ضابــط الجيــش الفرنــيس الرائــد 

الطبيــب  و    SUZZONI ســوزوين 

ــود  REBOUD وذلــك ســنة 1856   رب

 ويف  ســنة  1936 تعــرف الربوفســور 

) أوجــني  )ألربتينــي   الفرنــيس 

)E.Albertini( عــامل  ومديــر اآلثــار 

القدميــة وباحــث يف تاريــخ العصــور 

ــرصة    ــمية املخت ــىل التس ــيكية، ع الكالس

كاســتيلوم ديــم   يف النقوش والحفريات 

 MEMORIAL وقــام بنرهــا يف مجلة

HENRI BASSET  ، واقــرتح إعــادة  

Casttellum Dimmit-  تســميتها

Dimmi-  وبكتابتهــا األوليــة  tense

dit  التــي تــدل عــىل أصلهــا األمازيغــي 

ــي   ــر الالتين ــن التغي ــا م ــت نهايته وخل

  »Dimmidi« أصلهــا   عــىل  وبقيــت 

جدول توضيحي يبين مراحل تأسيس قلعة ديميدي 

M. Antonius Gordianus III
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ب - املـوقـــع:

شــيدت  القلعــة  فــوق ربــوة مقامــة 

ــا مســطح  ــة يعلوه ــدة صخري عــىل قاع

ثــاليث الشــكل يتجــه ميلــه نحــو   الــرق  

مطلــة عــىل وادي مســعد )حاليــا(، تقــع 

ــة  ــوب والي ــي جن ــدي يف أق ــة دميي قلع

الجلفــة يف منطقــة مســعد، يعــود بنائهــا 

إىل عهــد  اإلمرباطور الروماين  ســبتيموس 

ســفروس ) Septime-Sévère ( يف ســنة  

198 م إىل أن تــم إخالءهــا  ســنة 238 

م، امتــدت فــرتة تواجدهــا  40  ســنة،

يســمح موقعهــا برؤيــة واســعة والرصد و 

التحكــم يف أهــم املواقــع كحراســة جبــال 

أوالد نايــل و الطــرق الرئيســية التــي 

ــي  ــدو ، فه ــل الب ــا  قبائ ــر عربه كان مي

تراقــب يف آن واحــد  جنــوب املغــرب 

نوميديــا.  صحــراء  شــاميل  و  األقــى 

فصائــل  ثالثــة  بناءهــا  عــىل  أرشف 

ــذي  ــطي ال ــث األغس ــق الثال ــن الفيل م

كان مقــره العــام  يف معســكر ملبيــز، 

)lambaeses(  وهــو  املعســكر الرئيــيس 

للقــوات الرومانيــة يف قلــب األوراس يقع 

شــامل رشق الجزائــر متحكــام يف الحركــة 

ــتيلوم  ــن كاس ــد ع ــدو يبع ــة والب الجبلي

كان  كيلومــرت.   350 بحــوايل  دمييــدي 

عــىل رأس الفرقــة الحاكــم العســكري 

ــوس)218م -  ــاين اليغات ــش الروم يف الجي

مبســاعدة   Anicius Faustus 196م(  

 legio( ــة ــا الثالث ــة غالي ــن كتيب ــة م فرق

III Galica )  املســتقدمة مــن ســوريا و 

 VEXILLATION  فرقــة أخــرى ســميت

النقــوش  عليــه  نصــت  مــا  وذلــك   ،

الالتينيــة املكتشــفة وقــدر عــدد الجنــود 

التــي إحتوتهــا هــذه القلعــة ب 300 

رجــل أغلبهــم مشــاة  كــام تواجــدت 

فرقــة أخــرى تقــوم بحراســة ورشــة بنــاء 

الحصــن مــن أي اعتــداء خارجــي اســمها 

 ala pannoniorum(   ــوين ــة البان خيال

فهــي وحــدات مــن فــرق املســاعدة 

وفرســان خيالــة مجنديــن مــن قبــل 

أغســطس وكان موقــع متركزهــا بنوميديــا 

بقلعــة  متركــزت  وحاميتهــا  الجنوبيــة 

دمييــدي وتعدادها وصــل إىل 5000 رجل 

وتشــر الدالئــل أنهــا غــادرت املوقــع 

مبجــرد انتهــاء األشــغال بقلعــة دمييــدي.

2.خصائصها املعامرية 

)الهندسية( 

ة(
في

ح
ملت

ت ا
عا

مو
ملج

ن ا
)م

خريطة إفريقيا الشمالية في القرن الثالث
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وصف املبنى :  

أخــذ حصــن دمييــدي املندثــر شــكل 

الربــوة الــذي بنــي عليهــا، إذ مل يكــن لــه 

تصميــام هندســيا كالســيكا منتظــام مثــل 

القــالع والحصــون الرومانيــة األخــرى، 

فالقلعــة مســاحتها ال تتجــاوز نصــف 

الهكتــار، أضالعهــا متعــددة ومحاطــة 

وبــني   )02( مرتيــن  عرضهــا  بجــدران 

كل جداريــن كميــة مــن الــرتاب متــأل 

الفــراغ وكانــت الحجــارة  املرصعــة يف 

الجــدار  مــن النــوع املصقــول، طــول 

القلعــة خمســة )05( أمتــار،  مدخــل 

ــة  ــع بالجه ــو يق ــيس فه ــا الرئي ــا بابه أم

ــا برجــان نصــف  ــة، به الشــاملية الرقي

دائريــني  مــع ممــر رئيــيس ميكــن غلقــه، 

وميكــن لهــذا األخــر أن نجــد فيــه غــرف 

ــة والحــدادة،  مخصصــة لألعــامل الحرفي

وغــرف أخــرى إليــواء الجنــود، أمــا مــن 

ــد  ــوادي فق ــىل ال ــل ع ــي تط ــة الت الجه

إنهــا  يقــال  أبــواب رسيــة  اكتشــفت 

النجــدة اســتعملت للهــروب،  أبــواب 

كــام نجــد أيضــا ممــر واســع، عــىل شــكل 

حــرف )T( ميثــل »الفــوروم« أو )ســاحة 

خصائــص  بــني  مــن  فهــي  التجمــع( 

الزمــن،  ذلــك  الرومانيــة يف  الهندســة 

خصصــت كذلــك ثكنــات للجنــود وكانت 

مســاحتها تقــدر مــا بــني 3.60 م2 إىل 4 

م2 إضافــة إىل حاممــات، ويحتمــل أن 

تكــون الفــرق التــي أرشفــت عــىل بناءها 

ــت  ــة تداول ــي عســكرت بالقلع هــي الت

عليهــا عــدة فــرق خــالل القــرن الثالــث.

مبوقعهــا  القلعــة  هــذه  تتميــز 

مخطط عام لقلعة ديميدي حسب شارل بيكار
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أمامــي  معســكر  فهــو  االســرتاتيجي 

تلــك  يف  الوحيــدة  تكــن  ومل  متقــدم 

املنطقــة بــل كانــت تتواجــد سلســلة 

مــن القــالع و الحصــون تقــوم بحراســة 

عــني  القهــرة،  مركــز  مثــل  املنطقــة 

الريــش، تادميــت يف منخفــض الهضــاب 

أخــرى. رومانيــة  منشــآت  و  العليــا  

لعبتــه  الــذي  3.الــدور 

قلعــة دمييــدي يف املنظومة 

الرومانيــة:  العســكرية 

ــا  ــرتاتيجيا هام ــا اس ــل موقع ــت تحت كان

الصحــراء و  فهــي تطــل عــىل طــرق 

ــة  ــع محصــن للمنظوم ــى موق ــد أق تع

الدفاعيــة بجنــوب مقاطعــة نوميديــة 

وتعتــرب  الرومــاين(،  اإلداري  )التقســيم 

متقدمــا  عســكريا   دفاعيــا  مركــزا 

ويف نفــس الوقــت تعــد أبعــد نقطــة 

متاخمــة للصحــراء الجزائريــة وشــبكة 

ــام   ــا وتدعي ــا تزامن ــم انجازه ــة، ت دفاعي

عــامل  أزاح  الرومــاين.  الليــامس  لخــط 

األثــار جيلبــار شــارل بيــكار النقــاب عــن 

ــل  ــاب يحم ــة بإصــداره لكت هــذه القلع

ــدي« ســنة 1947   اســم »كاســتيلوم دميي

فكانــت معظــم أعاملــه تعالــج السياســة 

العســكرية الرومانيــة  يف املغرب القديم.

4. مخلفات الحصن 

دمييدي: 

ــكار  ــارل بي ــار ش ــار جيلب ــامل اآلث ــام ع أق

   هياكل تحتية وبقايا جدران الثكنات يف الهواء الطلق عن 
)Gilbert Charles PICARD P PI.VI(

مقطع طويل وعريض لقلعة دميدي

) Gilbert Charles PICARD p 02(
البوابة الشامل لقلعة دمييدي عن

) Gilbert Charles PICARD p 72(
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م(   1941  - )1939م  ســنتي  بــني 

ــدة  ــد ع ــع إذ وج ــىل املوق ــات ع حفري

ــادة  ــت مخصصــة للعب ــة كان معــامل أثري

ــات نظــرا الختــالف  مــن مختلــف الديان

معتقــدات الرومــان والقاطنــني بالقلعــة، 

منهــا التدمريــة  فهــي ديانــة ســورية 

غاليــا  فرقــة  طــرف   مــن  مامرســة 

يف  موجــودة  كانــت  التــي  الســورية 

ــة  ــيطرة اإلمرباطوري ــت الس ــن تح الحص

ــىل  ــوي ع ــن كان يح ــة، فالحص الروماني

الربونزيــة  النقــوش واألدوات  اآلثــار و 

يف  اســتخرجت  جلهــا  والخزفيــة 

نهايــة الثالثــني مــن القــرن العريــن 

متحــف  يف  للعــرض  ووضعــت 

العاصمــة.     بالجزائــر  القدميــة  اآلثــار 

املراجع:

Gilbert Charles Picard, Castel-  -

 lum Dimmidi ; Alger, Paris, 1947

 Yann Le Boec, Encecyclopedie  -

 Berbère. Volume, n°15. Dimmidi

)Demmed-Castellum( Paris, 1995

 Gsell,  les monuments antiques -

 de l’Algérie, tome, promies, Paris

 Albertini Euggène, Massiera  -

 Paul, Le poste romain de Messad

 )Algerie ( In Revue des Etudes

 Anciennes. Paris, T.41.n° 3 ? 1939

-محمــد البشــر شــنيتي، الجزائــر يف ظــل 

االحتــالل الرومــاين » البحــث يف منظومــة 

التحكــم العســكري الليمــس املوريطــاين 

ومقاومــة املــور«، ديــوان املطبوعــات 

الجزائــر1999. عكنــون،  الجامعية،بــن 

صحــراوي،  القــادر  عبــد   -

بنوميديــا  العســكرية  التحصينــات 

أثنــاء  القيرصيــة  وموريطانيــا 

284م،   – ق   46 الرومــاين  االحتــالل 

.2011 الجزائــر  الهــدى،  دار 

- محمــد الهــادي حــارش، مجلة   -

االتحــاد العــام لألثاريني العرب العدد 10.

إن كاســتيلوم دمييــدي املعروفــة بقلعــة دمييــدي، تركــت بصــامت 

الرومــان ال تــزال أثارهــا باقيــة يف املنطقــة التــي ُشــيدت فيهــا، 

حيــث لعبــت دورا هامــا يف املنظومــة العســكرية الرومانيــة 

فهــي جــزء ال يتجــزأ مــن خطــوط الليمــس الرومانيــة باعتبارهــا 

مرتكــزا إســرتاتيجيا عنــد تخــوم الصحــراء، لهــا أهــداف عســكرية 

مــن بينهــا: مراقبــة الطرقــات، التحكــم و الســيطرة عــى قبائــل 

ــن  ــم م ــاين، بالرغ ــال الروم ــة لاحت ــدو( الرافض ــول )الب الجيت

ذلــك مل تتوقــف ثــورات األهــايل  يف الجنــوب الســرتجاع أراضيهــم 

وثرواتهــم التــي ســلبت منهــم، كانــت هــذه املقاومــات ترعــب 

الجيــوش الرومانيــة، فــكان دور هذه األخرة  التصــدي للهجامت 

وإيقــاف املقاومــات و تكريس سياســة الرومنة يف شــامل إفريقيا. 

العســكري  االحتــال  عــى  دليــل  لخــر  دمييــدي  قلعــة  إن 

يختلــف  ال  فهــو  نوميديــا  يف  الرومــاين  االســتيطاين 

الطاهــرة.    األرض  لهــذه  الفرنــي  االحتــال  عــن 
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بداية الحملة: 

ــرىس  ــن م ــم م ــطول الضخ ــرك األس تح

أكتوبر)تريــن   18 يــوم  ماهــون 

األول(1541  ليظهــر يــوم 19 أكتوبــر يف 

البحــر وهــذا مــا دفــع جنــود الحراســة 

ــه حســن  عــىل مرتفعــات بوزريعــة تنب

ــفن  ــن الس ــرة م ــدادا كب ــأّن أع ــا ب آغ

الحربيــة تتقــّدم نحــو الجزائــر وال ميكــن 

وجــه  اســوّد  اقرتابهــا  وعنــد  عّدهــا، 

حمـــــلة شارلوكانحمـــــلة شارلوكان

بقلم: مريم بوجمعي

موقع مدينة ماهون 

مسار شارلكان من اسبانيا إلى الجزائر
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املــرىس لكرتهــا ، كــام قــال أحــد حــراس 

املــرىس بــأّن األســطول قــد غطــى جميــع 

ســطح البحــر وأنّــه مل يســتطع مواصلــة 

عــّد الســفن الــذي بــدأه نظــرا لكرتهــا، 

بحيــث قــال مرمــول: »كأنّــك تــرى 

غابــة تعــوم عــى وجــه البحــر« ، ورغــم 

جــّو الرعــب والهلــع الــذي طغــى عــىل 

ــلم  ــا مل يستس ــن آغ ــة إالّ أّن حس املدين

فركــب جــواده وراح يطــوف بأرجــاء 

املدينــة يشــجع املدافعــني بعــد أن قــام 

ــادر عــىل حمــل الســالح  ــع كّل ق بتوزي

ــة  ــوار املدين ــن أس ــّدد م ــع مح يف موق

وتحصيناتهــا ومل يحــدث أن أظهــر قائــدا 

ــل  ــه مث ــه وحنكت ــجاعته وخربت ــن ش م

تلــك الظــروف  وكان يشــجع رعيتــه 

املســيحي  األســطول  »إّن  بالقــول: 

ضخــم... لكــن ال تنســوا نــرص اللــه 

الــذي سيســديه للمســلمني ضــّد أعــداء 

الدين«وأضــاف قائــال: »إّن الجّنــة عــى 

ظــال الســيوف... إّن الّســعداء هــم 

أولئــك الذيــن برّشهــم الله بالشــهادة«. 

ــر  ــببت يف التأث ــي تس ــة الت ــا الحادث أّم

اإلســبان  الجنــود  معنويــات  عــىل 

ــقوط  ــل يف س ــؤم وتتمث ــأل ش ــرب ف واعت

شــارة الســفينة امللكيــة La Réale يف 

ــر  ــة الجزائ ــارف مدين ــىل مش ــر ع البح

ويف املقابــل اســتبر ســكان املدينــة 

وصلــت  كــام  خــر  فــال  واعتــربوه 

القادمــني  الفرســان  مــن  مجموعــات 

مــن ســهل املتيجــة ومــن الضواحــي 

ــرون  ــع وينتظ ــون الوض ــة يرتقب الداخلي

ــق مــا ســوف يقــوم بــه العــدو .  بقل

ويف يــوم 20 أكتوبــر بالضبــط اســتعرض 

األســطول االســباين وحداتــه البحريــة 

هائجــا  البحــر  وكان  الجزائــر،  أمــام 

فاضطــر  الظهــر  عنــد  وخصوصــا 

ــو  ــرأس ماتيف ــامء ب ــطول إىل االحت األس

ــا ، اســتمر الطقــس  ــم مؤقت ــاك خيّ وهن

و22   21 يومــي  خــالل  وضعــه  عــىل 

أكتوبــر ويف هــذه األيــام القليلــة أجــري 

يف  املوجــودة  املعــدات  عــىل  كشــف 

املنطقــة الرمليــة، وقــد الحــظ االســبان 

تحــاوالن  جزائريتــني  ســفينتني  أّن 

االقــرتاب لالســتطالع عــىل أســطولهم 

فكلّــف فيكونــت جيغــاال مبالحقتهــام 

ومتكــن مــن القــاء القبــض عــىل واحــدة 

يف حــني متكنــت الثانيــة مــن الفــرار . ثم 

عــاد األســطول نحــو ضفــة واد الحــراش 

القــوات يف  بــدأت  اليــرى  وهنــاك 

النــزول يــوم 23 أكتوبــر مــع طلــوع 

الشــمس ، إذ حــاول الجزائريــون منعهم 

ــهامهم  ــم وس ــّن بنادقه ــزول لك ــن الن م

القذائــف  ضــّد  كافيــة  غــر  كانــت 

ملدافــع الســفن ، فاضطــر املدافعــون 

الــوراء إىل  االرتــداد  الجزائريــون 

املكثّــف  املدفعــي  القصــف  بســبب 

املوجــه إليهــم ، وعــىل الســاعة التاســعة 

نــزل اإلمرباطــور إىل اليابســة  محاطــا 

 ،  90000 عددهــم  البالــغ  بجنــوده 

حيــث قســمهم إىل 3 فــرق.  واتخــذ 

مقــر الجيــش يف منطقــة يقــال لهــا اآلن 

الحاّمــة  موقــع  يف  التجــارب  حديقــة 

ــز  ــه مرك ــر فجعل ــة الجزائ ــي مدين رشق

القيــادة ألركان حربــه وهــي ال تبعــد 

ــن  ــر م ــش أك ــزول الجي ــكان ن ــن م ع

ألــف خطــوة  وألقــت أثقالهــا هنالــك .

جمــع محمــد حســن آغــا كّل مــا لديــه 

مــن القــوى ، ومــع حلــول الظــالم شــّنوا 

الجيــش  قيــادة  مقــر  عــىل  هجومــا 

االســباين  حيــث انطلقــت وحداتهــم 

ــم  ــدد تهاج ــة الع ــة قليل ــة الحرك خفيف

االســبانيني مــن كّل مــكان تحــت قيــادة 

ونتيجــة  البشــر«   »الحــاج  البطــل 

للهجــوم الــّذي شــّنه حســن آغــا والحاج 

و1000  إنكشــاري   600 مــع  البشــر 

فــارس عــريب تشــتت الجيــش وفقــد كّل 

ــة بعــد  ــم انســحبوا إىل املدين ــه، ث توازن

أن الحقــوا باإلســبان خســائر فادحــة 

مــع قتــل 300 شــخص منهــم.  ومل يرتكوا 

املعتديــن ينعمــون بطعــم النــوم ليلتهــا. 

ســارت  أكتوبــر   24 يــوم  صبــاح  ويف 

املدينــة   نحــو  املعاديــة  القــوات 

حيــث  املرســومة   الخطــة  حســب 

كان الجنــود اإلســبان بقيــادة فرنــان 

غونــزاك )FernanGonzak( يف املقدمة 

شــارلكان  اإلمرباطــور  تــوىل  بينــام 

القــوات قيــادة  النبــالء  أبنــاء  مــع 

األملانيــة يف الوســط أّمــا يف املؤخــرة فقد 

عهــد إىل كاميــل كولونــا قيــادة القــوات 

حــني  يف  مالطــة  وفرســان  اإليطاليــة 
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عهــد إىل القادرغــات حاميــة الجنــاح 

 . البحــر  جهــة  مــن  للجيــش  األميــن 

ــوات تســر يف الســهل  ــت الق ــام كان بين

إذ أقبــل الجنــود الجزائريــون يناوشــونها 

مــن كّل جانــب ويعرقلــون ســرها، مــاّم 

اضطــرت املقدمــة إىل خــوض معركــة 

قصــرة لكّنهــا شــديدة  ويف آخــر املطاف 

متكنــت مــن التقــدم حتّــى الســاحل 

املجــاور لكديــة الصابــون  واســتولوا عىل 

ــر ،  ــة الجزائ ــة ملدين ــات املحاذي املرتفع

ويف كديــة الصابــون أجــربوا عــىل اتخــاذ 

ترتيبــات جديــدة اســتعدادا الحتــالل 

باحتــالل  املقدمــة  فكلفــت  املدينــة، 

القمــة فقامــت فرقــة بــون وصقليــة 

بقيــادة كّل مــن دون ألفــارو دي ســاند 

ولويــس   )Don Alvaro de Sand(

 Lui Perez de( فرغــاس  دي  بريــز 

Vergas( بالهجــوم عــىل كديــة الصابــون 

ومتكنــت بعــد شــّن هجــوم مكثــف مــن 

احتاللهــا، وعــىل الفــور أمــر اإلمرباطــور 

وهنــاك  إليهــا  القيــادة  مقــر  بنقــل 

اســتقر مركــز القيــادة مــن جديــد ، 

كديــة  هضبــة  إىل  وصولــه  فبمجــرد 

الصابــون وهــو املــكان املعــروف اليــوم

بــرج  أو  حســن  مــوالي  »بــربج   

»)Fort l’Empereur( اإلمرباطــور 

أوفــد  هنــاك   ومــن  مخيمــه  أقــام   

مبعوثــه دون لورانــزو مانويل إىل حســن 

ــه  ــب من ــن يطل ــة خــر الدي ــا  خليف آغ

ــاء  ــا ج ــة م ــن جمل ــة وم ــليم املدين تس

يف اإلنــذار: »أيّهــا الرجــل، إنـّـك خديــم 

مــن خــدام بربــروس وأملــك اســبانيا 

النصــارى  بــاد  وجميــع  بأرسهــا 

تحــت طاغــي فكيــف تحــدث نفســك 

ــا تعــرف أيّن اســتوليت  ــي. أم مبواجهت

عــى مدينــة تونــس وأزجــت منهــا 

ــه،  ــاة بنفس ــدق النج ــروس ال يص برب

شــأنا  الجزائــر  مــن  أعظــم  وهــي 

ــا  ــت عليه ــا أقم ــا. وم ــن بنيان وأحص

ــوة  ــا عن ــى دخلته ــة حّت ــّدة قليل إالّ م

ــا  ــا ســيدك هارب بســيفي وخــرج منه

منلكهــا  املدينــة  هــذه  أّن  فتحقــق 

ة(
في

ح
ملت

ت ا
عا

مو
ملج

ن ا
)م

برج موالي حسن
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كــام ملكــت تونــس... فإنّــك إن عــادت 

ورفعــت رأســك ومل متــل إىل دعوتــك 

إىل  يندفعــون  العســكر  أمــرت  إليــه 

املدينــة دفعــة واحــدة ويقلعونهــا حجرا 

حجــرا ويقتلــون كّل مــن فيهامــن كبــر 

ــك« ــذرت إلي ــد أع ــا ق ــا أن ــر وه وصغ

إالّ أّن حســن آغــا رفــض التهديــد ورّد 

عليــه قائــال: »وهــل أنــت إالّ كلــب 

مــن كاب النصــارى وأضعــف مــا يف 

بــاد الرببريــة )الجزائــر( مــن القــاع 

ــة  ــف مبدين ــا فكي ــى أخذه ــدر ع ال تق

ســيدنا  بــك  ســمع  ولــو  الجزائــر، 

ــدا  ــك عب الســلطان األعظــم ألرســل إلي

ــن  ــة م ــة قليل ــع رشذم ــده م ــن عبي م

معــك،  ومــن  الســتئصالك  عســكره 

ومــع ذلــك فــإّن يف عســكر الجزائــر مــا 

ــد  ــرك فاجه ــة أم ــرتى عاقب ــك وس يقابل

جهــدك غــر موفــق«.  ومــن هنــا علــم 

اإلمرباطــور وأركان حربــه أّن الجزائريــني 

وأّن  املســتميت  الدفــاع  قــرروا  قــد 

حطمــت  مــا  إذا  تخضــع  ال  الجزائــر 

فيهــا آخــر حجــرة ميكــن ملقاتــل أن 

يحتمــي ورائهــا ، ويف الوقــت نفســه 

انقســمت القــوات املعاديــة االيطاليــون 

ــاطئ يف  ــون الش ــة يحرس ــان مالط وفرس

رأس تافــورة وتســلق اإلســبان الجبــل 

مــن  مقربــة  عــىل  املدينــة  لتطويــق 

الــواد الصغــر أّمــا الســفن الراعيــة 

والبواخــر املســلحة تشــكل خطــا دفاعيــا 

أمــام الجــزء الشــاميل مــن املدينــة لــرتّد 

ــام  ــر ، بين ــة الجزائ ــة مدين ــىل مدفعي ع

كان الصــف املشــكل يف الرميلــة بقيــادة 

األمــرال كورتيــس يتجــه نحــو بــاب 

عــزون قصــد أخــذ املدينــة بني كامشــتني، 

ــل  ــكل كام ــداء بش ــوزع األع ــذا ت وهك

وجيّــد، وقــد اســتخدم األعــداء الواديــني 

لهــم.  طبيعيــة  كخنــادق  العميقــني 

أقبــل ليــل 24 أكتوبــر وقــوات شــارلكان 

ــا  معســكرة أمــام مدينــة الجزائــر ولكلّه

فــرتة  يف  عليهــا  تغلبهــا  إىل  اطمئنــان 

ــم  ــخص منه ــن كّل ش ــاّم مّك ــزة، م وجي

ريــاح  أقبلــت  آنــذاك  بأمــان.  النــوم 

شــديدة مــن الشــامل الغــريب مصحوبــة 

كثافــة  ازداد  ثــم  بــدأ خفيفــا  مبطــر 

وقــوة  أثــر عــىل معنويــات الجنــود 

ــة  ــائل الوقاي ــم وس ــن له ــث مل يك بحي

مثــل املعاطــف التــي تحميهــم مــن 

الــربد والخيــم مــن األمطــار، مــاّم ســبب 

معنويــات  وانهيــار  والعــذاب  القلــق 

خاصــة  شــجاعتهم  وفقــدان  الجنــود 

بعــد اشــتداد العاصفــة التــي كانــت 

ترمــي بالســفن والبواخــر عــىل الصخــور 

والشــاطئ ليتحطــم عــدد كبــر منهــا  

وهــم ال ميلكــون مــن املؤونــة إالّ مــا 

ــد  ــط وكان ق ــام فق ــّدة 3 أي ــم م يكفيه

مــى منهــا يومــان ؛ رفــع أندريــا دوريــا 

مرســاة أسطوله وانســحب إىل رشق رأس 

ماتيفــو وأثنــاء انســحابه تعــرض بحارتــه 

إىل إرهــاق شــديد نظــرا لقلــة النــوم مــع 

بــرد ومطــر وجــوع، فــازدادت أوضاعهــم 

ســواء عــن قبــل ، ومــع الصبــاح الباكــر 

ــر( هجمــت  ــار الغــّد )25 أكتوب مــن نه

ــا  ــي كان عدده ــة الت ــوات الجزائري الق

ضئيــال مقارنــة بالقــوات األوربيــة مراكــز 

الجنــود  مــن ناحيــة رأس تافــورة  ومــا 

ســاعدها يف ذلــك معرفتهــم الجيّــدة 

لطبيعــة األرض وكــذا نوعيــة الّســالح 

والنبــال  الّســهام  وهــي  املســتعمل 

واألقــواس التــي كانــت أكــر فعاليــة مــن 

البــارود والرصــاص املبلــل ثــم طريقتهــم 

ــة  ــىل الرع ــد ع ــي تعتم ــال الت يف القت

حيــث  والفــر«   »الكــر  والخّفــة 

التــي  اإليطاليــة  الحراســة  فوجئــت 

قنطــرة  وراء  معســكرة  كانــت 

فولّــت الهجــوم  بهــذا  الفــرون 

الهلــع  بــّث  مــاّم  فــوىض  يف  األدبــار 

واالضطــراب يف صفوفهــم وعندمــا حاول 

واغتنــام  الهجــوم  رّد  مالطــة  فرســان 

ــني للدخــول إىل  فرصــة خــروج الجزائري

ــر  ــان دي باالغ ــادة القبط ــة  بقي املدين

املدعــو ســافينياك  أرسع حســن آغــا 

إىل إقفــال أبوابهــا بينــام كانــت البنــادق 

ــىل  ــا ع ــذف نرانه ــت تق ــس الوق يف نف

الجنــود  مــن  املئــات  فقتــل  العــدو 

األوربيــني  دون التمكــن مــن دخــول 

ــت  ــزون كان ــاب ع ــث أّن ب ــة حي املدين

ــس دي  ــة، فغــرس بون موصــدة ومحكم

ــنعود« )ومل  ــاح »س ــره وص ــر خنج باالغ

يعــد إذ أنـّـه لقــي حتفــه(  ثــم انســحبوا 

إىل الخلــف لتــرع املدفعيــة يف قصــف 
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صفحات من التاريخ

هــؤالء الغــزاة الذيــن مل يجــدوا بــدا مــن 

الرتاجــع للخلــف، وخــرج حســن آغــا 

رفقــة فرســانه بقــوة مل يتمكــن فرســان 

مالطــة مــن صــّد الهجــوم رغــم تدخــل 

اإلمرباطــور نفســه، هــذا يف الوقت الذي 

ــفن  ــذف الس ــة تق ــه املدفعي ــت في كان

التـّـي كانــت تتالعــب بهــا أمــواج البحــر 

بعضهــا  تصطــدم  وغــدت  الهائــج.  

ببعــض بســبب قــوة الريــح فبــدأت 

الواحــدة  الســاحل  عــىل  بالتحطــم 

ــل  ــوى األخــرى وخــالل ســاعات قالئ تل

قــي عــىل 140ســفينة، يف حــني كانــت 

ــا  ــل إدارته ــربى بفض ــفن الك أرضار الّس

وقــد  تــرضرا،  أقــّل  وثقلهــا  الجيّــدة 

ــس  ــا عك ــر به ــىل الس ــا ع ــل ربانه عم

إنقاذهــا  محاولــني  العاصفــة  هبــوب 

بالســاحل. االصطــدام  مــن  ومنعهــا 

ومــن  ســاعة   24 املنــاورة  اســتمرت 

الــركاب مــن  الجنــود  بعدهــا متكــن 

واإلرهــاق  والتعــب  الــرب  إىل  النــزول 

زلــزل قواهــم  وهنــا اضطــروا إىل خوض 

معركــة أبيــدوا فيهــا عــن آخرهــم رغــم 

املــدد الــذي وّجهــه شــارلكان إلعانتهــم، 

ــوم  ــذا الي ــدو يف ه ــوات الع ــدت ق وفق

أهــم مــا كان عندها من عتــاد ومدفعية 

وذخــرة وانتــرت جثــث الجنــود وبقايــا 

مــن  الشــاطئ  طــول  عــىل  البواخــر 

ــا  ــا دوري ــا أندري ــس إىل رششــال ، أّم دل

فاضطــر ملغــادرة ســاحة املعركــة إىل 

ــفن  ــن س ــه م ــى ل ــا تبق ــت مب تامنفوس

اإلمرباطــور  إىل  كتــب  هنــاك  ومــن 

ينصحــه باالنســحاب قبــل فــوات األوان.

 ومــن جملــة مــا جــاء يف املكتــوب:

يغلــب  ال  الــذي  األســمى  »إىل 

ملــيك  الخامــس.  شــارل  اإلمرباطــور 

بفضــل  العزيــز،  وولــدي  وســيدي 

قلبــي. يف  لــه  أكّنهــا  التــي  املحبــة 

ــي  ــة الت ــدي! إّن املحب ــوري وول إمرباط

يف قلبــي لكــم تلزمنــي إىل إنذاركــم أنـّـه 

إذا مل تغتنمــوا فرصــة الهــدوء التــي 

ــيك تنســحبوا  متنحكــم إياهــا الســامء ل

ــإّن الجيــش البحــري والجيــش الــربي  ف

وشــّدة  والعطــش  للجــوع  املعرضــني 

بــأس العــدو يضيعــان بــدون زاد وال 

املشــاريع  ويف  العمليــة  يف  تــرّصون 

ــات  ــم التوصي ــا رغ ــم عليه ــي عزمت الت

الحكيمــة التــي بذلهــا لكــم ذلــك الــذي 

ترشفونــه بلقــب األب والتــي منحهــا 

أندريا دوري

العاصفة
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ح
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لكــم كأب البنــه مــن صلبــه. فانســحبوا 

نحــو رأس تامنفوســت حيــث أقــدم 

أعطيكــم  فــإين  البحــر  إىل  ألحملكــم 

هــذا الــرأي أنتــم مــوالي وإذا مل تتبعوه 

فاســتمروا يف إصــدار أوامركــم إيّل فــإين 

ــايل  ــد امتث ســوف أفقــد بــكل رسور عن

ألوامركــم، مــا بقــي يل مــن الحيــاة 

التــي كرســتها يف خدمــة أســافكم.«

األرسى  مــن  وهــم  املجدفــون  وتــرك 

املســلمني يف أغلبيتهــم عملهــم أثنــاء 

نحــو  واندفعــوا  الســفن  انســحاب 

العمليــة  هــذه  عــن  فنتــج  اليابســة 

ارتطــام 16 ســفينة  كبــرة مــن نــوع 

الغاليــة ومتكــن 1400 أســر مســلم مــن 

النجــاة  وهلــك 12000 جنــدي مــن 

ــني  ــمل الباق ــتت ش ــدو وتش ــش الع جي

ــم  ــذر وتحط ــذر م ــع ش ــرق الجمي وتف

األســطول املهاجــم فتفرقــت أوصالــه 

ــت  ــه  وبلغ ــدم بتامم ــى كاد أن ينع حتّ

الجزائريــون  كســبها  التــي  املغانــم 

يف ذلــك اليــوم درجــة مــن األهميــة 

جعلتهــا مــرضب املثــل ملــدة طويلــة 

وشــاهد فرنانــدو دي كورتيــز بعينــه 

الكنــوز التــي حملهــا مــن املكســيك 

ــع  ــر م ــاع البح ــتقر يف ق ــي تس وه

بواخــره املحطمــة. ولقــد شــوهد 

تاريخــه  يف  مــرة  وألول  شــارلكان 

ــت  ــي حل ــائر الت ــىل الخس ــي ع يب

وتواصلــت   . وأســطوله  بجيشــه 

العاصفــة صبــاح يــوم 26 أكتوبــر 

بنصيحــة  العمــل  شــارلكان  فقــرر 

أندريــا دوريــا فأمــر باالنســحاب  وقبــل 

ذلــك أمــر القــوات بالتوقــف لالســرتاحة 

الشــديدين  والتعــب  اإلنهــاك  بعــد 

ــة،  ــام املاضي ــالل األي ــام خ ــي عانته الت

وبقــي عــىل شــارلكان مهمــة تأمــني 

الطعــام فأمــر بذبــح الخيــول املوجــودة 

لديــه، ولتشــجيع املتطوعــني قــام بذبــح 

نهــر  إىل  يصلــوا  ومل  ؛  أوال  حصانــه 

ــث مل ــر حي ــوم 27 أكتوب ــراش إالّ ي الح

يســتطيعوا أن يقطعــوا هــذا الــوادي 

ــر عنيــف  ــه األمطــار إىل نه ــذي حولت ال

التيــار  إذ تخوفــوا مــن عبــور النهــر 

ــاح يــوم غــد  ــى صب ليــال فاســرتاحوا حتّ

إالّ  يعــربوه  ومل  قواهــم   فاســتجمعوا 

ــاب  ــن أخش ــرا م ــأوا ج ــد أن أنش بع

 . الســاحل  عــىل  املتناثــرة  ســفنهم 

ولقــد تعرضــت قــوات شــارلكان خــالل 

إىل  أيــام   4 اســتغرق  الــذي  مســارها 

مــن  املتطوعــني  األهــايل  هجــامت 

تخلــف  مــن  كل  فقتــل  طــرف،  كل 

للهجــوم  ونتيجــة  الجيــش،  عــن 

الــذي تعرضــت لــه املؤخــرة اضطــر 

الجنــود للغطــس يف املــاء هربــا مــن 

ــم للســباحة  ــم، وبســبب جهله هجامته

ــواقي. ــك الس ــم يف تل ــم منه ــرق قس غ

الوضــع  مــن  شــارلكان  جنــود  ســئم 

الــذي هــم فيــه ففــي النهــار جــوع 

وتعــب ويف الليــل بــرد وخــوف وبــدون 

ــم  ــد لديه ــني، ومل يع ــط الط ــوم ووس ن

قــدرة أو طاقــة عــىل املســر فألقــت 

العســاكر املنهكــة أســلحتها حتّــى يف 

تبقــى  مــا  وصــول  ولــدى  الطريــق، 

مــن جيــش األعــداء إىل رأس ماتيفــو 

ــة  ــش يف خراب ــادة الجي ــر لقي ــم مق أقي

 ،)Rasguina( القدميــة  راســكينة 

للبحــث يف  القــادة  وجمــع شــارلكان 

أمــر الهجــوم مــن جديــد أو تأجيــل 

آخــر،  لوقــت  الهجــوم  عــىل  اإلرصار 

وكانــت غالبيتهــم تؤيــد فكــرة التأجيــل 

التــي أيّدهــا اإلمرباطــور نفســه فأعطــى 

ــوم  ــودة.  يف ي ــحاب والع ــراره باالنس ق

ــدو يف  ــوات الع ــت ق ــرب رشع أول نوفم

االنســحاب، لكــن اســتمرار العاصفــة 

اضطرهــا إىل االحتــامء مبينــاء بجايــة  

وكان آخرهــم شــارلكان  فبمجــرد وضــع 

رجلــه يف الســفينة ســقط التــاج مــن 

ــه مل يعــد  عــىل رأســه فالتقطــه ومبــا أنّ

الئقــا ملثلــه َحملــه انتزعــه عــن رأســه 

ــم »مــن  ــاه يف البحــر وهــو يتمت ورم

رأســه  عــى  التــاج  يضــع  أن  أراد 

ويأخــذه«.  الجزائــر  إىل  فليتقــدم 

ظــل األســطول االســباين يف بجايــة 

إىل  ليبحــر  نوفمــرب   16 حتــى 

قنطرة الحراش في عهد حسن آغا
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صفحات من التاريخ

البحــر  لهيجــان  ونظــرا  اســبانيا 

إىل  يصــل  مل  العواصــف  وهبــوب 

شــواطئ  عــىل  الواقعــة  قرطاجنــة 

يــوم أول ديســمرب 1541.  إالّ  اســبانيا 

مخجــوال  أوربــا  إىل  شــارلكان  دخــل 

مذمومــا محتقــرا مــن جانــب رعيتــه 

وســخريتهم  لتهكمهــم  وعرضــة 

مــن  خصوصــا  الحــاد  وهجائهــم 

آغــا  حســن  أّمــا  نظامــه.   أعــداء 

رســالة  الســلطان  إليــه  أرســل  فقــد 

ــا.  ــب باش ــام ولق ــا فخ ــة وقفطان خطي

أسباب الهزمية:

الفــوز  مــن  شــارلكان  تأكــد   -

أكــر  ال  كنزهــة  الحملــة  واعتــرب 

واســتهزائه  إفريقيــا  شــامل  يف 

لغيــاب  الجزائــري  الجيــش  بقــوة 

فوجــود  الســاحة  عــن  الديــن  خــر 

قاطــع. لدليــل  والربجوازيــني  النســاء 

املدينــة  عــىل  بحصولــه  تيقنــه   -

اكتفــى  ولهــذا  بســهولة  فيهــا  ومــا 

فقــط. أيــام  ثالثــة  مؤونــة  بإحضــار 

- قــوة جيــش حســن آغا وســكان املدينة 

الباســلة.  ومقاومتهــم  قلتهــم  رغــم 

عــىل  وإرصاره  شــارلكان  عنــاد   -

تحذيــرات  رغــم  الجزائــر  غــزو 

شــؤون  يف  الخبــر  دوريــا  أندريــا 

البحــر بــأّن ســواحل شــامل افريقيــا 

الفــرتة. تلــك  يف  خطــرة  تكــون 

ــفن  ــاء الس ــا بإرس ــا دوري ــأ أندري - خط

الحربيــة وســفن النقــل يف ســاحل ال 

يحــوي عــىل مــأوى ميكــن اللجــوء إليــه 

إضافــة إىل متيــزه بتضاعــف خطــورة 

فيــه. الرقيــة  الشــاملية  الريــاح 

يف  الجزائــر  مهاجمــة  عــىل  اإلرصار   -

شــهر أكتوبــر لــي يضمــن عــدم تدخــل 

األســطول العثــامين لنجدتهــا ألن يف هذه 

الفــرتة يكــون هــذا األخــر قــد عــاد إىل 

الشــتاء.  فصــل  لقضــاء  القســطنطنية 

- تأكــد شــارلكان مــن خيانــة حســن 

آغــا وتســليمه املدينــة مــاّم ألهــاه عــن 

الالزمــة.  الوقائيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 

بحيــث  للوقــت  شــارلكان  تضييــع   -

تامنفوســت  إىل  وصــل  األســطول  أّن 

يبــدأ بعمليــات  يــوم 20 أكتوبــر ومل 

النــزول حتــى يــوم 23 أكتوبــر مــاّم 

ســمح للجزائريــني باالســتعداد الجيّــد 

املقاومــة  صفــوف  وتنظيــم  للدفــاع 

ــاع فرصــة الفــوز لشــارلكان جــراء  وضي

ــي  ــة الت ــل العاصف ــر بفع ــان البح هيج

األســطول  ســفن  أغلــب  حطمــت 

ومؤونــة.  ذخــرة  مــن  تحويهــا  مبــا 

نتائج الحملة بني الخســائر 

والغنائم:
الخسائر:

املادية: الخسائر 

قــدرت خســائر الغــزاة ب 200 ســفينة 

ــاطئ وكّل  ــىل الش ــة ع ــة ومرمي محطم

يضــاف  مدفــع  و200  الحملــة  عتــاد 

إليهــا تحطــم مجموعــة ســفن وهــي 

متجهــة إىل بجايــة.  إضافــة إىل 4000 

جــواد حيــث مل يعــودوا ولــو بفــرس 

واحــد فبعضهــا مــات برمــاح املســلمني 

ــرق  ــوع وغ ــن الج ــا م ــض أكلوه والبع

قتلــوا  كــام  الحــراش  واد  يف  بعضهــا 

ســفنهم. لضيــق  بأيديهــم  الباقــي 

البرشية: الخسائر 

بــني  البريــة  الخســائر  قــدرت 

 2000 منهــم  قتيــل  و18000   15000

االنســحاب.  أثنــاء  قتلــوا  جنــدي 

املعنوية: الخسائر 
ــديد أدى  ــاط ش ــارلكان بإحب ــب ش أصي

إىل انهيــار معنويانــه بــل وإىل تــردي 

ــد  ــب بع ــث أصي ــة، حي ــه الصحي أحوال

 La( عودتــه إىل أوربــا بــداء النقــرس

Goutte( للمرة التاســعة ]كان شــارلكان 

يعــاين مــن مــرض النقــرس وكان يشــتد 

ــث  ــتاء، حي ــل الش ــة يف فص ــه خاص علي

كان يضطــر إىل مالزمــة الغرفــة وقــد 

ــب  ــث كان كئي ــيته حي ــىل نفس ــر ع أث

اجتــاح  املــرة  هــذه  ولكــن  املــزاج[ 

كّل أعضائــه وال نســتبعد أّن الظــروف 

الصعبــة التــي عاشــها شــارلكان مــع 

جيشــه أثنــاء الحملــة مــن ســوء التغذية 

وبــرد واضطرابــات يف النــوم وراء ذلــك. 

الغنائم:

الغنائم املادية:

متثلــت يف كميــات هامــة مــن األســلحة 
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والذخــرة والعتــاد كــام متكنــوا مــن 

حربيــة  ســفن   5 عــىل  االســتيالء 

جيــدة  حالــة  يف   4 منهــا  ضخمــة 

كــام  خفيفــة،  أرضار  بهــا  والخامســة 

مــن  مدفعيــة  قطعــة   60 اســرتجعوا 

ــر.   ــم الكب ــن الحج ــا م ــا 20 مدفع بينه

الجزائريــني  أّن  يقــول  مــن  وهنــاك 

مــن  مدفعيــة  قطعــة   150 انتشــلوا 

واســتعملوها  البحــر  مــن  الربونــز 

وتســليحها. املدينــة  تحصينــات  يف 

الغنائم البرشية:
ــن  ــر م ــىل الكث ــون ع ــتوىل الجزائري اس

األرسى مــن رجــال ونســاء وصبيــان.

الغنائم املعنوية:

اكتســبت الجزائــر بعــد الحملــة ســمعة 

وشــهرة وأصبــح لحســن آغــا وأســطولها 

ــة يف البحــر املتوســط.  ــارزا وهيب دورا ب

مكانة الجزائر بعد حملة 

شارلكان:

بعــد الحملــة أصبحــت الجزائــر عاصمــة 

للمملكــة العظمــى التــي تشــمل القطــر 

الجزائــري اليــوم، وتبســط نفوذهــا عــىل 

ــة  ــة بحري ــالد التونســية وكانــت دول الب

ميــأل أســطولها البحــار رعبــا يســلم مــن 

ســامله ويحميــه ويفديــه ويحــارب مــن 

حاربــه ويدمــره وكانت الدولــة األجنبية 

التــي تريــد مســاملة الجزائــر ترســل لهــا 

قنصــال، وتعقــد معهــا معاهــدة وتدفــع 

لهــا مقــدارا معينــا كّل ســنة مقابــل 

متتعهــا بحريــة االبحــار ، وكان لقــب 

الجزائــر  ملدينــة  املحروســة مســتحقا 

وكــذا فرضــت ســيطرتها وقوانينهــا عــىل 

ــود  ــدأ الصع ــذا ب ــط  وبه ــر املتوس البح

ــوة  ــر ق ــر  وأضحــت الجزائ ــذي اليقه ال

ــا  ــت وجوده ــية فرض ــكرية وسياس عس

ــكرية  ــية والعس ــة الجيوسياس يف املعادل

ــرون. ــة 3 ق ــة طيل ــام القــوى األوربي أم

ــاه القــادة      ــر انتب لقــد لفتــت حملــة شــارلكان عــى مدينــة الجزائ  

ــة  ــات املدين ــم تحصين ــراءات بتدعي ــاذ إج ــني إىل اتخ ــكريني  الجزائري العس

وبنــاء أخــرى جديــدة أكــر قوة وهيبــة ودفاعــا لتغطيــة الفراغات الســاحلية 

واملناطــق التــي رســا فيهــا وعــرب منهــا والتــي اســتقر فيهــا شــارلكان لصــّد  أي 

ــوايل: ــد وهــي عــى الت ــري أو بحــري جدي عــدوان ب

- بــرج مــوالي حســن والــذي اتخــذ العديــد مــن التســميات كقلعــة ســلطان 

قــااليس بــرج بوليلــة بــرج اإلمرباطــور ســنة 1545.

- طبخانة األندلس سنة 1551.

- برج تامنفوست سنة 1556.

- برج باب الواد 1568-1567.

- طبخانة الحامم املالح سنة 1568.

- برج محمد باشا سنة 1568.

- برج الجديد )برج الزوبية( سنة 1569.

- برج املنارة ) الفنار( سنة 1573.

- طبخانة العسل سنة 1573.

- برج قامة الفول سنة 1580.

- برج باب عزون )برج تافورة( 1584-1581.

- برج الرسدينة سنة 1666.

- برج الحراش سنة 1724.

- برج الحراش سنة 1724.
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صفحات من التاريخ

املصادر واملراجع باللغة 

العربية:

-القرآن الكريم.

- أحمــد توفيق املدين، حرب الثالمثائة 

ســنة بني الجزائر واسبانيا 1492-

1792م، الركــة الوطنية للنر 

والتوزيــع، الطبعة الثالثة، الجزائر، 

.1985

- بســام العسيل، خر الدين بربروس 

)والجهــاد يف البحر( 1470-1547م، دار 

النفائــس، الطبعة األوىل، بروت، 1980.

- بلقاســم بابايس، ملحمة بابا مرزوڤ 

مدفع الجزائر، مطبع الديوان، ديســمرب 

.2012

- جــامل ڤنان، نصوص ووثائق يف تاريخ 

الجزائر الحديث 1500-1830، املؤسســة 

الجزائرية للطباعة، الســدايس األول، 

أفريل 1987.

- جــون ب.وولف، الجزائر وأروبا 

1500-1830م، تر: أبو القاســم سعد 

الله، املؤسســة الوطنية للكتاب، 

الجزائر، 1986.

- صالــح عباد، الجزائر خالل الحكم 

الــرتيك، دار األملعية للنر والتوزيع، 

الطبعة األوىل، 2013.

- عبد الحميد بن أيب زيان بن أشــنهو، 

دخــول األتراك العثامنيني إىل الجزائر، 

الجزائر، 1972.

- عبــد الرحامن الجياليل، تاريخ الجزائر 

العــام، ديوان املطبوعات الجامعية، 

الطبعة الســابعة، الجزء 3، الجزائر، 

.1994

- عزيز ســامح الرت، األتراك العثامنيون 

يف شــامل إفريقيا، تر: محمود عيل 

عامــر، دار النهضة العربية للطباعة 

والنــر، الطبعة األوىل، بروت، 1989.

- عــيل عبد القادر حليمي، مدينة 

الجزائر نشــأتها وتطورها قبل 1830م، 

دراســة يف جغرافية املدن، املكتبة 

الجزائرية للدراســات التاريخية، الطبعة 

األوىل، الجزائر، 1976.

- عــامر عمورة، الجزائر بوابة التاريخ 

»الجزائــر خاصة« ما قبل التاريخ إىل 

1962، ج2، الجزائر، 2009.

- عــامر عمورة، الجزائر بوابة التاريخ 

»الجزائــر عامة« ما قبل التاريخ إىل 

1962، ج1، الجزائر، 2009.

- عــامر عمورة، موجز يف تاريخ الجزائر، 

دار ريحانــة للنر والتوزيع، الطبعة 

األوىل، الجزائر، 2002.

- كورين شــوفالييه، الثالثون سنة لقيام 

دولة مدينة الجزائر 1541-1510، 

تــر: جامل حامدنة، ديوان املطبوعات 

الجامعية، الجزائر، 2007.
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صفحات من التاريخ

حيــاة  خــال  دوره   1-

املقــراين: محمــد  الحــاج 

ــة  ــم ونوغ ــزراق بإقلي ــربة بوم ــرا لخ نظ

والعالقــة  الغــزالن  ســور  ومنطقــة 

القويــة التــي كانــت تربطــه بأهــايل 

محمــد  الحــاج  كلفــه  املنطقــة، 

هنــاك،  الثــورة  بقيــادة  املقــراين 

الحــريب  املؤمتــر  بعــد  إليهــا  فتوجــه 

مســاء  مبجانــة  أخــوه  عقــده  الــذي 

معــه  واصطحــب   ،1871 مــارس   14

قائــد  بورنــان  بــن  عــىل  عمــه  ابــن 

مزيتــة وعــدد مــن فرســان الحشــم.

بومــزراق  دور  عــن  الحديــث  قبــل 

وبطوالتــه البــد مــن التعريــف باملنطقــة 

التــي كان قائــدا عليهــا أوال، فونوغــة 

هــي إقليــم ميتد مــن الســور إىل القصور 

أي مــن منطقــة ســور الغــزالن إىل جبــال 

ــامن  ــي يل ــة بن ــه قصب ــان، عاصمت البيب

وهــي قلعــة عســكرية حصينــة أسســها 

يلــامن بــن محمــد اإلدريــيس الحســني 

ــرب  ــل املغ ــذي دخ ــو ال ــف، وه الري

ثورة الحاج محمد المقراني والشيخ الحداد 1871ثورة الحاج محمد المقراني والشيخ الحداد 1871
دور أحمد بومزراق في الثورة

بقلم: بن تريعة حسن

ــد  ــد املقــراين وقائ أحمــد بومــزراق املقــراين، شــقيق الباشــاغا الحــاج محمـ

ــورة ألن أخــاه  ــورة 1871، تحمــل العــبء األكــرب يف الث ــم ونوغــة يف ث إقلي

عــاش بعــد إعــان الثــورة حــوايل 50 يومــا فقــط، ُعــرف بومــزراق بالحيويــة 

والنشــاط وكــرة الحركــة والرسعــة يف التنقــل ويتضــح ذلك من كرة مراســاته، 

ومبــا أنــه عــاش أحــداث الثــورة مــن بدايتهــا إىل نهايتهــا، فــإن دوره فيهــا 

كان عظيــام ســواء خــال حيــاة أخيــه القصــرة أو بعد وفاتــه، فقد كان 

ســكان إقليــم ونوغــة يطلقــون عــى عــام  1871 »عام بومــزراق«، ويف 

هــذا املقــال ســنتطرق إىل دور أحمــد بومــزراق املقــراين يف ثــورة 1871.

خريطة إقليم ونوغة
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أواخــر  يف  إســالمي  كفاتــح  األوســط 

القــرن الرابــع الهجــري، حيــث مــر عــىل 

تلمســان ثــم أم عســكر إىل أن وصــل 

ــي  ــه ، وه ــا قصبت ــا فيه ــي بن األرض الت

األرض التــي أطلــق عليهــا اســم ونوغــة 

املشــتق مــن الكلمــة ) انــغ ( التــي 

ــني يف اللســان األمازيغــي،  ــي املقاتل تعن

إىل  نســبة  الونوغــي  بيلــامن  وعــرف 

ــذي خضــع لســلطانه. ــم ونوغــة ال إقلي

بنــي  قصبــة  يف  بومــزراق  اســتقر 

ــه  يلــامن التــي اختارهــا معســكرا لقوات

ومنطلقــا لهجوماتــه نظــرا لحصانتهــا، 

وقــد أطلــق عليهــا يحــي بوعزيــز اســم 

الناظــور  جبــل  إىل  نســبة   قرنــني  أم 

ــي  ــن ببن ــة املتواجدي ــرن القب ــل ق وجب

يلــامن لكــن الدكتــور يحــي بوعزيــز 

قربهــا إىل ســور الغــزالن بحكــم التقارب 

ــة  ــني، ويف صبيح ــني املنطقت ــرايف ب الجغ

16 مــارس قــام مبهاجمــة مركــز بــرج 

أخريــص الــذي يقــع عــىل بعــد 28 كلــم 

مــن ســور الغــزالن الــذي كان يتمركز به 

قائــد أوالد ســامل وعــدد مــن العســكريني 

ــد  ــا ض ــن هجوم ــث ش ــني، حي األوروبي

ــه  ــا ب ــت« ملحق ــد »ترومل ــوات العقي ق

والعــدة. العتــاد  يف  فادحــة  خســائر 

ويف 21 مــارس اتجه بومزراق والثوار إىل 

جبــل الــروج بثنيــة بوبصبــة، وتحصــل 

ــه  ــا ل ــادق جمعه ــن البن ــدد م ــىل ع ع

ســكان املنطقــة، وانظــم إليــه عــدد 

الجــدد، وخــاض  األنصــار  مــن  آخــر 

القــوات  ضــد  معركــة  الثــوار  معــه 

ــيني،  ــة فرنس ــا مثاني ــل فيه ــية قت الفرنس

ــن  ــرب م ــن داود بالق ــل إىل ب ــم انتق ث

ــرتة  ــذه الف ــامن، ويف ه ــي يل ــة بن قصب

إىل ســكان  الرســائل  كتابــة  نشــط يف 

عــىل  يحثهــم  املجــاورة  األعــراش 

للســيطرة  ودعمــه  للثــورة  االنضــامم 

عــىل مركــز واد خريــص، ومل يســرتح 

بومــزراق حتــى متكــن يف 26 مــارس مــن 

ــه وقطــع  ــام بتخريب ــه وق الســيطرة علي

خــط الهاتــف الــذي يربطــه مبدينــة 

ــكره  ــاد إىل معس ــم ع ــزالن، ث ــور الغ س

يلــامن. بنــي  يف  موقرنــني  بجبــل 

حــامس  اشــتد  النــرص  هــذا  بعــد 

ثورة الحاج محمد المقراني والشيخ الحداد 1871ثورة الحاج محمد المقراني والشيخ الحداد 1871
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صفحات من التاريخ

يف  التجنيــد  عــىل  وإقبالهــم  النــاس 

فانظــم  الثــوار،  إىل صفــوف  البدايــة 

األعــراش  مــن  العديــد  بومــزراق  إىل 

بكتابــة  هــو  وانشــغل  املجــاورة، 

ــم  ــرى يحثه ــراش األخ ــائل إىل األع الرس

اإلعانــات  وتقديــم  التجنيــد  عــىل 

الثانيــة  الخطــوة  إىل  اســتعدادا 

ــام  ــب األصن ــىل برج ــوم ع ــي الهج وه

وقــد  العســكريني،  منصــور  ووبنــي 

بومــزراق  بتمركــز  الفرنســيون  علــم 

ببنــي  موقرنــني  جبــل  يف  والثــوار 

بلــامن بواســطة قائــد بنــي ينطاســن 

مصطفــى بــن الحــاج بــن بليــل والــذي 

كان مــن أكــرب الخصــوم للثــورة هــو 

ــم  ــد بــن أحمــد، اهت ــرة بوزي آغــا البوي

بومــزراق بهــام وكتــب إليهــام رســالتني 

وإقناعهــم  اســتاملتهام  أمــل  عــىل 

باالنظــامم إليــه ولكــن دون جــدوى.

مــن  بومــزراق  ذهــب  أفريــل   5 يف 

أوالد  حــامم  إىل  يلــامن  بنــي  قصبــة 

وبنــي  يعــىل  بنــي  بأوســاط  زيــان 

كيلومــرتا  ثالثــني  بعــد  عــىل  منصــور 

عــن ســور الغــزالن، وتحمــس الســكان 

هنــاك عــىل مهاجمــة معســكر بنــي 

منصــور وبــرج البويــرة، وحــاول هــو 

الســيطرة عــىل مركــز تخزيــن الحبــوب 

ــه إىل  ــم اتج ــني، ث ــني التال ــالل اليوم خ

عمــه  ابــن  عنــد  واســتقر  بوجليــل 

ــد  ــة، وق ــد مزيت ــان قائ ــن بورن ــيل ب ع

تعــاون ثــوار الرفــة وبنــي منصــور 

عــىل محــارصة هــذا الــربج بعــد أن 

كاتبهــم بومــزراق، فأحكمــوا الحصــار 

الغــزالن  ســور  عــن  وعزلــوه  عليــه 

ابتــداء مــن 8 أفريــل وهــو اليــوم الــذي 

أعلــن فيــه الشــيخ الحــداد بصــدوق 

ــزراق  ــاد بوم ــل ع ــاد، ويف 10 أفري الجه

وخــاض  زيــان  أوالد  معســكر  إىل 

املعركــة التــي حملــت اســم املــكان، 

ولكنــه مل يحصــل عــىل طائــل منهــا 

فغــادر إىل معســكر ابــن عمــه عــىل 

ــرج  ــذي كلفــه بحصــار ب ــان ال ــن بورن ب

بنــي منصــور، وبقــي هنــاك عــدة أيــام 

يســتنهض همــم النــاس للثــورة، غــىل أن 

اســتدعاه أخــوه الحــاج محمــد املقــراين 

الشــعر. ووادي  مرســان  جبــل  إىل 

ويف الوقــت الــذي كان الثــوار يخوضــون 

كان  منصــور،  بنــي  بــرج  معــارك 

الجــرال  »ســريز – Cérès » حاكــم 

ــكرية  ــة عس ــز حمل ــزالن يجه ــور الغ س

للزحــف عــىل معســكر »جبــل موقرنني« 

ــة  ــت الحمل ــث وصل ــامن، حي ــي يل ببن

يــوم 20 أفريــل إىل الســفح الــذي توجــد 

ــة الصمــة التابعــة لعــرش أوالد  ــه قري ب

ــام  ــامن، وق ــي يل ــة بن ــن و وقصب ضاع

ــر  ــالف مطام ــازل وإت ــدة من بإحــراق ع

الحبــوب، وقــد ذكــر الجــرال ســريز: ) 

ــني  ــني املنطقت ــالل هات ــاكن وت ــأن مس ب

كانــت تعجــان باملتمرديــن، ويف الخلــف 

توجــد عائالتهــم وقطعانهــم وماشــيتهم، 

ــة(،  ــف باملدفعي ــت بالقص ــا رشع بعده

مــا إن علــم بومــزراق بقــدوم  الجــرال 

أخــذ  ونوغــة  منطقــة  إىل  ســريز 

يحــث النــاس عــىل الصمــود وعــدم 

ــائل  ــة الرس ــن كتاب ــر م ــالم، أك االستس

رسالة من قائد بني يلمان أحمد بومزراق
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إىل مختلــف الجهــات لنفــس الغــرض 

ال  حتــى  أخيــه  مقتــل  بعــد  خاصــة 

الثــوار. صفــوف  يف  الفشــل  يحــدث 

دوره بعــد استشــهاد   2-

الحــاج محمـــد املقــراين.
ــرا  ــورة نظ ــرا يف الث ــا كب             فراغ

للمكانــة التــي كان يتمتــع بهــا عنــد 

ــد  ــى أحم ــد الصدقاء،أخف ــداء وعن األع

ــه وحــاول  ــاة أخي بومــزراق املقــراين وف

مــلء هــذا الفــراغ بــكل مــا ميلــك، حيث 

واصــل الثــورة بــكل عــزم وجعلهــا متتــد 

حتــى أوائــل 1872، وقــد شــاركه يف ذلك 

ــد  ــوداود قائ ــن ب ــه الســعيد ب ــن عم اب

ــني. ــن املقراني ــر م ــدد آخ ــة وع الحضن

بعــد أن علــم الفرنســيون باستشــهاد 

محمـــد املقــراين احتــاروا يف مــكان أخي 

ــائل  ــة الرس ــطوا يف كتاب ــزراق، ونش بوم

ملعرفــة  املنطقــة  يف  أعوانهــم  إىل 

الجديــدة،  خططــه  وكشــف  مكانــه 

وكان بومــزراق قــد التحــق مبعســكر 

ــواراة  ــد م ــداد بع ــد الح ــيخ محمـ الش

عبــاس،  بنــي  بقلعــة  أخيــه  جثــامن 

ــع  ــاي اخــرتق م ــاك ويف 11 م ــن هن وم

أبنــاء عمومتــه وادي الســاحل والتحقــوا 

مــاي   13 ويف  منصــور،  بنــي  بــربج 

ــرة  ــداد م ــيخ الح ــكر الش ــق مبعس التح

أخــرى للمشــاركة يف الهجــوم الواســع 

مــاي.  17 يف  بجايــة  مدينــة  عــىل 

أدرك بومــزراق بــأن مواصلــة إخفــاء 

ــه غــر مجــد بعــد أن أشــاع  مــوت أخي

الخــرب عامــة النــاس وأعــوان الفرنســيني، 

فكتــب  رســائال يخــرب فيهــا مبــا حــدث 

ومؤكــدا عــىل أن أوالد مقــران متحــدون 

ومصممــون عــىل مواصلــة الثــورة حتــى 

املــوت، وبعــد الهجــوم الواســع عــىل 

مدينــة بجايــة انتقــل بومــزراق ويس 

ــع  ــور، واشــرتكا م ــال الباب ــز إىل جب عزي

ــي دارت  ــارك الت ــة يف املع ــوار املنطق ث

الجــرال ســويس  قــوات  هنــاك ضــد 

ابتــداء مــن يــوم 20 مــاي وكان أبرزهــا 

مــاي.  25 يف  منتانــو  جبــل  معركــة 

ســابق  علــم  عــىل  بومــزراق  كان 

باتجــاه الجــرال ســريس إىل منطقــة 

ــذ  ــوار، فأخ ــة الث ــور ملواجه ــي منص بن

ــود  ــىل الصم ــاس ع ــث الن ــتعد ويح يس

وعــدم االستســالم، ويف 29 مــاي اعــرتض 

ــرة  ــرب البوي ــوات ســريز ق ــزراق ق بوم

واســتعمل الســالح األبيــض يف املعركــة، 

وقتــل فيهــا عــدد كبــر مــن الثــوار، 

ــال  ــل إىل جب ــوان انتق ــهر ج ويف أول ش

ــور  ــال الباب ــرى إىل جب ــرة أخ ــور م الباب

تــدور  التــي  املعــارك  يف  للمشــاركة 

ــب  ــويس إىل جان ــوات س ــد ق ــاك ض هن

ــون  ــوار يواصل ــام كان الث ــز، بن يس عزي

ــي منصــور، ويف  ــرج بن ــارك حــول ب املع

19 جــوان التقــى بومــزراق مــع محمــد 

بــن عبــد الســالم والســعيد بــن بــوداود 

يف خميــس أوالد داود، وخاضــوا معركــة 

بوعســاكريف اليــوم املــوايل ضــد القــوات 

ــادة الكولونيــل قورشــود،  الفرنســية بقي

ــم وجرحــوا تســعة.  ــوا تســعة منه وقتل

يف أواخــر شــهر جــوان وأوائــل شــهر 

جويليــة ويف أقــل مــن نصــف شــهر 

ــدا  ــداد واح ــة الح ــراد عائل ــلم أف استس

وأدى  متتاليــة،  بصــورة  اآلخــر  بعــد 

ذلــك إىل استســالم العديــد مــن القــادة 

ــورة  ــة للث ــن فكانــت نكســة ثاني اآلخري

ال تقــل خطــورة عــن استشــهاد الحــاج 

محمـــد املقــراين يف شــهر مــاي، وجعلت 

القــوة  موقــف  مــن  تتحــول  الثــورة 

وبــدأ  الدفــاع،  موقــف  إىل  والهجــوم 

ميدانهــا ينتقــل تدريجيــا مــن التــل 

ــف  ــك مل تضع ــم ذل ــراء، ورغ إىل الصح

عزمــة بومــزراق وعمــل عــىل ترميــم 

الصــدع مبراســلة األعــراش يحثهــم عــىل 

الثــورة. الصمــود والثبــات ومواصلــة 

يف مطلــع شــهر أوت خــاض املقرانيــون 

ــعادة  ــة بوس ــارك مبنطق ــن املع ــدد م ع

وامتــدت إىل إقليــم ونوغــة، ففي 3 أوت 

ــريز   ــرال س ــة الج ــوار قافل ــرتض الث اع

املتجهــة مــن ســور الغــزالن إىل املســيلة 

يف عــني التوتــة ببنــي يلــامن فســقط 

القــوات  مــن  ســبعة  وجــرح  قتيــل 

ــرال  ــر الج ــا اضط ــذا م ــية، وه الفرنس

أوالد  قريــة  يف  التوقــف  إىل  ســريز 

ســيدي عيــى التابعــة لبنــي يلــامن، 

وهنــاك علــم الجــرال بتواجــد كل مــن 

الحــاج بــن بوزيــد شــقيق ومســاعد 

بورنــان  وعــل  بــوداود،  بــن  ســعيد 
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صفحات من التاريخ

وعــدد  املقــراين  ومحمــود  املقــراين، 

ــة 2500  ــع قراب ــة م ــراد العائل ــن أف م

مــن الجنــود املشــاة، و500 مــن نخبــة 

والحضنــة،  الحشــم  قبيلــة  فرســان 

كانــوا يف قصبــة بنــي يلــامن، ووضعــوا 

كاف  يف  األماميــة  املرتفعــات  يف 

لعقــاب اســتحكامات مــن الصخــور.

ويف 5 أوت وعــىل الســاعة السادســة 

الجــرال  قــوات  هاجمــت  صباحــا 

ســريز املرتفعــات  املحيطــة بالقصبــة، 

الثــوار  وبعــد محاولــة يائســة مــن 

عــىل  مــن  بالحجــارة  ألقــوا  الذيــن 

تلــك املرتفعــات انســحبوا مــن املــكان 

ــدان،  ــالن يف املي ــني وراءهــم قتي مخلف

كونــوا  الذيــن  جراحهــم  وكذلــك 

بنــي  أهــايل  طــرف  مــن  يُســعفون 

ــايل  ــوار واأله ــف الث ــام خل ــامن، ك يل

قرابــة 3000 رأس مــن الغنــم  و 50 

دابــة بــني أحصنــة وبغــال،  وعــدد 

ــة  ــقطت القصب ــك س ــن الخيام،وبذل م

الفرنســية للمــرة  القــوات  أيــدي  يف 

عبــد  األمــر  مقاومــة  بعــد  الثانيــة 

الكولونيــل  ذكــر  وقــد  القــادر، 

يــوم  ويف  أنــه    »ROBIN »روبــني- 

عــىل  الســيطرة  فــرض  تــم  أوت   6

القــوات  طــرف  مــن  يلــامن  بنــي 

الفرنســية للمــرة الثانيــة عــىل التــوايل 

بعــد مقاومــة األمــر عبــد القــادر.

بــن  اتجــه  األحــداث  هــذه  بعــد 

أوالد  إىل  مقــران  وأوالد  بــوداود 

ــي  ــد بجــوار قلعــة بن ــاش باملعاضي حن

عبــاس، واتفقــو عــىل مهاجمــة مدينــة 

ســويس،  قــوات  العــرتاض  املســيلة 

وكتــب بومــزراق رســالة إىل جامعــة 

مزيتــة بالبيبــان يحيطهــم علــام مبــا 

اتفــق عليــه هــو وكــرباء أهــل الحضنــة 

ــة  ــن مواصل ــوداود م ــن ب ــعيد ب والس

ــزراق  ــه بوم ــورة، ويف 24 أوت اتج الث

وبــن بــوداود  وحمــود بــن بورنــان إىل 

املســيلة واشــتبكوا مــع قــوات الجــرال 

ســويس يف عــدة معــارك غــر ناجحــة.

أحمــد  اعتقــال   3-

املقــراين  بومــزراق 

الثــورة: ونهايــة 

الهجــامت  شــن  يف  بومــزراق  نشــط 

عــىل املتعاونــني مــع الفرنســيني، ويف 

20 ســبتمرب التحــق بابــن عمــه الســعيد 

إىل  انســحب  الــذي  بــوداود  بــن 

املســيلة مــع عــدد مــن أبنــاء عمومتــه، 

يف  للعمــل  خطــة  بوضــع  وانشــغلوا 

جبــال الحضنــة واتفقــوا عــىل جمــع 

مزيــد مــن وســائل النقــل إلبعــاد أفــراد 

ــم مــن  ــران ومابقــي له ــة أوالد مق عائل

صمــم  أن  بعــد  وحيوانــات،  أمتعــة 

ــة  ــم ومالحق ــىل مالحقته ــيون ع الفرنس

أخيــه. بعــد  الثــورة  رأس  بومــزراق  

طريقهــم  أخــذو  أكتوبــر   8 يــوم  يف 

إىل أعــامق الصحــراء وعندمــا وصلــوا 

ــي  ــة بن ــوار قلع ــلوقي بج ــرب الس إىل ق

الفرنســية  القــوات  فاجأتهــم  عبــاس، 

ــده  ــوا ض ــث خاض ــويس حي ــادة س بقي

معركــة ضاريــة ســميت مبعركــة »واد 

أوالد  فيهــا  استبســل  الســلوقي«، 

ــم  ــم ورشفه ــن حريته ــا ع ــران دفاع مق

ففقــدوا أثناءهــا معظــم مــا كان معهــم 

والــدواب  والحبــوب  األمتعــة  مــن 

هــذه  وكانــت  والجــامل،  والغنــام 

املعركــة نهايــة لقوتهــم ونفوذهــم يف 

الشــامل، إذ قــررت مصرهــم النهــايئ 

وهــو الفــرار بأنفســهم خــارج الوطــن.

لجام، سرج وحذاء لمقاوم من ثورة المقراني
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ــكان  ــن م ــون م ــون ينتقل ــي املقراني بق

القــوات  ورائهــم  ومــن  آخــر  إىل 

ــوا  ــا وصل ــم، وعندم ــية تطارده الفرنس

بدوريــة  اصطدمــوا  الطيبــة  عــني 

ــن  ــي 1872، وم ــاف يف 17جانف استكش

ــهرة  ــن ش ــارص ب ــن ن ــم ب ــاك قاده هن

إىل داخــل الحــدود التونســية، ومل يكــن 

بومــزراق معهــم ألنــه تــاه عــن القافلــة 

عمــه  وابــن  هــو  جانفــي   14 منــذ 

مســعود بــن عبــد الرحــامن عندمــا 

استكشــاف  بعمليــة  القيــام  حــاوال 

لتأمــني الطريــق، ويف 20 جانفــي 1872 

استكشــاف  دوريــة  عليهــام  عــرت 

فرنســية يف حالــة إغــامء أمــام بركــة مــاء 

ــىل  ــة ع ــرب واحــة الرويســات الواقع ق

اثنــني عــن مدينــة  بعــد كيلومرتيــن 

ورقلــة، فحملتهــام إىل معســكر الجــرال 

ــى  ــعافهام حت ــم إس ــث ت ــروا حي دوالك

ــم التعــرف عــىل بومــزراق. اســتفاقا وت

التــي  الثــورة  انتهــت  وباعتقالــه 

ــارس  ــوم 16 م ــة ي ــن مجان ــت م انطلق

ــا،  ــالد تقريب ــف الب ــملت نص 1871 وش

إىل  غربــا  العاصمــة  الجزائــر  مــن 

القــل رشقــا، ومــن البحــر شــامال إىل 

الصحــراء  أعــامق  يف  الطيبــة  عــني 

ــن  ــر م ــوار أك ــا الث ــاض فيه ــا، خ جنوب

ثالمثائــة معركــة كبــرة وعــددا كبــرا 

ــوع  ــرة، وكان مجم ــارك الصغ ــن املع م

الثــوار فيهــا أكــر مــن مائتــي ألــف 

ــية  ــوات الفرنس ــوع الق ــارب ومجم مح

ــو  ــل، وه ــف رج ــة أل ــن مثامنائ ــر م أك

الثــوار. بعــدد  مقارنــة  عــدد ضخــم 

إجــراء  أول  األرايض  مصــادرة  كانــت 

منــذ  الفرنســية  الســلطات  اتخذتــه 

ومل  الثــورة،  النطــالق  األوىل  األيــام 

أو  لعــرف  املصــادرة  هــذه  تخضــع 

ثــورة  إىل  انتمــى  مــن  فــكل  قانــون 

ــن  ــع الثم ــا دف ــف معه 1870 أو تعاط

عائلتــي  مــع  الحــال  وكذلــك  غاليــا، 

ــم تجريدهــم  املقــراين والحــداد فقــد ت

تــم  أن  بعــد  ممتلكاتهــم  كل  مــن 

إحصــاء ممتلكاتهــم بكيفيــة دقيقــة، 

وبعــد التغريــم واملصــادرات الشــخصية 

ــت  ــم كان ــم وأمواله ــة ألمالكه والجامعي

املحاكــامت ومــا نتــج عنهــا مــن إعــدام 

تحــت  وضعهــم  أو  الثــوار  بعــض 

ــة ونفــي البعــض اآلخــر  ــة الجربي اإلقام

ــه  ــت ب ــذي قام ــاين ال ــراء الث ــي اإلج ه

الســلطات الفرنســية، وقــد صــدر حكــم 

اإلعــدام عــىل أحمــد بومــزراق يف 27 

مــارس 1873 بعــد حــوايل أربعــة عــر 

ــىل  ــك ع ــر ذل ــه، فأث ــن اعتقال ــهرا م ش

ــة املقرانيــني الذيــن التجــأوا  أفــراد عائل

جامعيــة،  شــبه  بصــور  تونــس  إىل 

صــدور  قبــل  كانــو  أنهــم  ويظهــر 

ينتــرضون  بومــزراق  عــىل  الحكــم 

البــالد،  إىل  للعــودة  يناســبهم  حــال 

ــون  ــعر امللح ــن الش ــدة م ــذه قصي وه

تصــف لنــا أحمــد بومــزراق املقــراين 

وتأثــر النــاس باعتقالــه حيــث قــال:

راعـي البيـضة زيــن مطـبوع ألبـاسو شايع يف ذ الواسطة مالـــيها أطعام  

من بكري معـــروف حامي مرجـاسو تتحدث بخصايلو درشة وخيــــــام  

ريب قـــــــــّدر يا بــني واش أنـواسوا  الجـــود زادين فالقلب أحــــطـام  

يف بيتو شيخات خرجوا غري أحـامم              أحـمر وأزرق نيــــل فاهـر غطــاسـو

لبسوا شاش أرهيف وحـرير وأورام                يجرجــر فيـه مـــا يهـاب التـعفـاســو

فكو زين الّل سـرح قبـلة ولتــــام                شــــــراد خفيف ما هـداش القــياسو

أمرار العيش يك أغدا رحمة األيتـام             حــــزنوا عنو بنـات بحـموم أنـداسـوا

شهر يناير ساخطة ريحـو مســامم            أيخيط فيه كـــــــــل عريان أهـراسو

ويـن عقـد أوالد مقـران القيـــــام                  بــــومزراق املري طــــــــّول تحـباسو

مات الجود عــاد راقد تحت أمـنام           أهلكنا كـــــــل سوق عــاد اميــكاسو
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صفحات من التاريخ

قائــل هــذه القصيــدة وكل القصائــد 

التــي ســبقت يف الجزأيــن األول والثــاين 

هــي للشــاعر الطاهــر بــن أمحمــد بــن 

أحمــد الــزروق بــن تريعــة الــذي ولد يف 

بنــي يلــامن ســنة 1819، تعلــم بزاويــة 

ــي  ــة ببن ــة الصديقي ــم بالزاوي ــة ث طولق

ــوم  ــن العل ــر م ــذ الكث ــد أخ ــامن فق يل

عــن والــد الشــيخ أمحمـــد بــن تريعــة 

وشــيوخ زاويــة طولقــة، تــوىل التدريــس 

واللغويــة  الرعيــة  والعلــوم  للقــرآن 

بالزاويــة الصديقيــة ببنــي يلــامن، وكان 

العلــم حيــث  الرتحــال لطلــب  كثــر 

خلــف مخطوطــات كثــرة عــن رحالتــه 

إال أن بعضهــا صــودر بعــد القضــاء عــىل 

ثــورة 1871، ألنــه كان لســان حــال هذه 

ــق  ــكري وصدي ــيايس والعس ــورة الس الث

املقــراين  محمـــد  لقائدهــا  مقــرب 

وأخيــه أحمــد بومــزراق، كان شــاعرا 

ــه  ــت ل ــث جمع ــال حي فح

أزيــد مــن 80 قصيــدة بــني 

ــعر  ــون والش ــعر امللح الش

باللغــة العربيــة الفصحــى، 

تعطــي تصــورا رائعــا عــن 

ــك  ــني يف تل ــاة الجزائري حي

ــا  ــد منه ــام توج ــرتة، ك الف

وصفــا  تصــف  قصائــد 

بديعــا كل مراحــل ثــورة 

املقــراين وقادتهــا، صــادرت 

كل  الفرنســية  الســلطات 

ممتلكاتــه ووضعتــه تحــت 

اإلقامــة الجربيــة يف بنــي 

ــنه،  ــرب س ــامن بســبب ك يل

أو  التنقــل  مــن  ومنعتــه 

مــن  برخصــة  إال  الســفر 

املكتــب العــريب إىل أن تويف ســنة 1904.

كان الحكــم باإلعــدام عــىل بومــزراق 
رئيــس  فقــرر  حقــه  يف  مجحفــا 

أوت   19 يف  الفرنســية  الجمهوريــة 

تسريح سفر للمقاوم والشاعر سي الطاهر بن تريعة
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نفي الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة
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بالنفــي  وتعويضــه  إلغــاءه   1873

عاصمــة  نوميــة  مدينــة  إىل  العــادي 

يف  الجديــدة  كاليدونيــا  جزيــرة 

بالجزيــرة  بقــي  الهــادي،  املحيــط 

ــىل  ــل ع ــرن إىل أن حص ــع ق ــوايل رب ح

الونوغــي  ابنــه  للعــودة بفضــل  إذن 

ــه  ــو ابن ــام وه ــي األصن ــزراق مفت بوم

اقليــم  عــىل  والــذي ســامه  الوحيــد 

ــا،  ــه بأهله ــه وتعلق ــدة حب ــة لش ونوغ

أوائــل  الجزائــر  إىل  ووصــل  فعــاد 

ــد كل  ــنة 1904، ووج ــة س ــهر جويل ش

ــن  ــل م ــىل جي ــر ع ــر وع ــد تغ يشء ق

ــتقر  ــم، اس ــارب اليعرفه ــاد واألق األحف

بومــزراق بالجزائــر العاصمــة بعيــدا 

ــتطع  ــي مل يس ــام الت ــه باألصن ــن ابن ع

اإلنســجام مــع جوهــا إىل أن تويف يف 13 

جويليــة 1905 عــن عمــر ناهــز الســت 

ــي  ــة الت ــن بالحام ــا ودف والســتني  عام

ــد. ــربة ســيدي محمـ ــوم مبق ــرف الي تع
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أبطــال  عــاد  174عامــا   نيــف  بعــد 

املقاومــات الشــعبية إىل أرض الجزائــر 

التــي رووهــا بدمائهــم الزكيــة يف جنــازة 

تضحيــات  تعكــس  مهيبــة،  رســمية 

ــن افتتحــوا قامئــة  هــؤالء األشــاوس الذي

مســجاة  بتوابيــت  الشــهداء  قوافــل 

عــىل  محمولــني  الوطنيــة،  بالرايــة 

أكتــاف أفــراد الجيــش الوطنــي الشــعبي 

الوطنــي،  التحريــر  جيــش  ســليل 

الطاهــرة   األرض  هــذه  لتحتضنهــم 

إخوانهــم  جــوار  إىل  أعينهــم   ولتقــر 

بالعاصمــة. العاليــا  مبقــربة  الشــهداء 

ــرى  ــدة للذك ــاالت املخل ــرة االحتف يف غم

الســرتجاع   )58( والخمســني  الثامنــة 

الســيادة الوطنيــة،  أرشف الســيد رئيــس 

للقــوات  األعــىل  القائــد  الجمهوريــة 

املســلحة وزيــر الدفــاع الوطنــي يــوم 

عــىل  2020م،  جويليــة   03 الجمعــة 

مراســم اســتقبال العظــامء، حيــث حلــت 

ــات  ــدويل رف ــن ال ــار هــواري بومدي مبط

عــىل  شــهيدا   )24( وعريــن  أربعــة 

ــة  ــرة عســكرية للقــوات الجوي ــن طائ م

ترافقهــم  الشــعبي  الوطنــي  للجيــش 

أفــراد  واســتعراض  جويــة  مقاتــالت 

مــن القــوات الخاصــة حاملــني الرايــة 

ــم  ــرف عــىل  أرواحه ــي ترف ــة الت الوطني

املســتقلة  الجزائــر  ســامء  يف  خفاقــة 

ووقــع صافــرات ودوي الســفن الحربيــة 

ــة. ــة و21 طلقــة مدفعي للقــوات البحري

وزيــر  نائــب  الفريــق  الســيد  ألقــى 

ــش  ــس أركان الجي ــي رئي ــاع الوطن الدف

مبناســبة  كلمــة  الشــعبي،  الوطنــي 

اســتقبال رفــات الشــهداء الذيــن عــادوا 

ــال الســيد  ــر املســتقلة ق إىل أرض الجزائ

بعد 174 سنة...  صانعي المالحم البطولية للمقـاومات الشعبية
يعودون إلى أرض الجزائر

بعد 174 سنة...  صانعي المالحم البطولية للمقـاومات الشعبية
يعودون إلى أرض الجزائر

»ميــوت العظــامء فــا يندثــر منهــم إال العنرص الرتايب الــذي يرجع إىل أصله وتبقــى معانيهم الحيــة يف األرض، قوة 

تحــرك، ورابطــة تجمــع، ونور يهــدي، وعطرا ينعش، وهذا هــو معنى العظمة، وهذا معنى كــون العظمة خلودا«.

اإلبراهيمي البشر 

بقلم: بوشان فطيمة
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بســبب  غيــاب  طــول  بعــد  الفريــق 

يف  وعرضهــا  هّربهــا  الــذي  املســتدمر 

متحفــه للتباهــي والتفاخــر دون حيــاء 

ــان.  ــة االنس ــار لكرام ــالق وال اعتب وال أخ

يف يــوم الســبت 04 جويليــة وبقــرص 

ــى الشــعب  ــا، ألق ــدي زكري ــة  مف الثقاف

الجزائــري مــن مختلــف رشائــح املجتمــع 

ــاب  ــرأوا فاتحــة الكت النظــرة األخــرة وق

أجدادنــا  أرواح  عــىل  خشــوع  يف 

فيهــا  امتزجــت  لحظــات  الطاهــرة. 

مشــاعر الفــرح واألمل عــىل الذيــن تركــوا 

لنــا العــرب والــدروس أبرزهــا أن اإلنســان 

الــذي يضحــي مــن أجــل وطنــه ســيبقى 

لألجيــال.  وقــدوة  حيــا  الدهــر  أبــد 

يف اليــوم التايل املصــادف إلعالن الحكومة 

املؤقتــة عــن اســتعادة الســيادة الوطنيــة 

واســتقالل الجزائــر يف 05 جويلية 1962م 

وكبــار  الجمهوريــة  رئيــس  وبحضــور 

ــيعت  ــن ش ــة واملجاهدي ــؤويل الدول مس

األخــر  مثواهــم  إىل  الشــهداء  رفــات 

الطاهــرة  الجزائــر  أرض  لتحتضنهــم 

ــة قرنــني. التــي أبعــدوا عنهــا عنــوة قراب
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الجامجم األربعة والعرشون )24(  شهيدا
من املقاومات الشعبية

العلميــة  اللجنــة  وضعتهــا  التــي  االســمية  القامئــة  ضمــت 

قــادة  إىل  تعــود  ســتة  بينهــا  مــن  جمجمــة  وعــرشون  أربعــة 

جامجــم.  تســع  عــن  تكشــف  مل  حــني  يف  الشــعبية  املقاومــات 

الشيخ بوزيان قائد مقاومة الز عاطشة ببسكرة 26 نوفمرب 1849  •

يس موىس الدرقاوي رفيق بوزيان  •

محمد األمجد بن عبد املالك املدعو »الشيخ بو بغلة« اسستشهد سنة   •

1851 مبنطقة القبائل

رأس محنطة لعيىس الحامدي رفيق »الشيخ بو بغلة«  •

الرشيف بوقديدة املدعو »بوعامر بن قديدة« اسستشهد يوم 06   •

نوفمرب 1853 بتبسة

مختار بن قويدر التيطراوي  •

سعيد مرابط قطعت رأسه سنة 1841 بالعاصمة الجزائرية  •

جمجمة غري محددة الهوية تم قطعها يف منطقة الساحل عام 1841  •

عامر بن سليامن من الجزائر العاصمة  •

محمد بن الحاج السن من 17 إىل 18 سنة من قبيلة بني منارص تيبازة   •

بلقاسم بن محمد الجنادي   •

عيل خليفة بن محمد )26سنة( تويف بالعاصمة يف  31- 12 – 1838  •

قدور بن يطو  •

السعيد بن دلهيس من بني سليامن باملدية   •

السعدي بن ساعد من نواحي القل بسكيكدة  •

جمجمة رأس غري محددة الهوية محفوظة بالزئبق والتجفيف الشميس   •

سنة 1865

الحبيب ولد ... )اسم غري كامل( مولود سنة 1844 بوهران  •
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م  1830 ســنة  الجزائــر  تعرضــت 

إىل أبشــع احتــالل عســكري أورويب عرفــه 

ــش  ــد انقــض الجي ــخ املعــارص، فق التاري

ــدارس  ــن أعــرق امل ــيس املتخــرج م الفرن

دولــة ذات ســيادة. عــىل  العســكرية 

ــة العاصمــة راهــن  عقــب ســقوط مدين

املســتدمر الفرنــيس أن عمليــة بســط 

ــري  ــرتاب الجزائ ــل ال ــىل كام ــلطته ع س

ســتتم خــالل أســبوعني فقــط، فــإذا بــه 

تُدنــس  أن  يرفــض  بشــعب  يصطــدم 

أرضــه بأقــدام الغــزاة املعتديــن، قــاد 

املقاومــات طيلــة )90 ســنة( خائضــا 

دينــه  عــن  مدافعــا  ضاريــة  معــاركا 

الهزائــم  ملحقــا  ورشفــه،  وأرضــه 

رغــم  باألعــداء  الفادحــة  والخســائر 

القوتــني.  بــني  املــادي  التكافــؤ  عــدم 

ــامد  ــتيطاين إىل إخ ــتدمر االس ــد املس عم

االنتفاضــات دون مراعــاة الحــد األدىن 

ــانية مل  ــادئ اإلنس ــرب واملب ــني الح لقوان

يتــواىن الغــزاة يف ارتــكاب مجــازر رهيبــة 

بقــادة  والتنكيــل  الجزائريــني  بحــق 

وحشــية، بــكل  الشــعبية  املقاومــات 

مل يكتفي بفصل رؤوســهم عن أجسادهم 

بــل نقلهــم إىل متحــف فرنســا حتــى

التصبح قبورهم رمزا للمقاومة.

الشيخ بوزيان

ــة  ــان بالناحي ــد بوزي ــيخ أحم ــد الش ول

حاولــت  الزيبــان،  ملنطقــة  الغربيــة 

فرنســا تجنيــده يف قوات املخــزن التابعة 

رفــض. ولكنــه  الفرنســية  للســلطة 

ــة  ــدم الطريق ــان مق ــيخ بوزي ــاد الش ق

الزيبــان مقاومــة  الدرقاويــة مبنطقــة 

بــني  بســكرة  بضواحــي  الزعاطشــة 

يــوم 16 جويليــة و26 نوفمــرب 1849.

ــاح  ــرض للكف ــان يح ــيخ بوزي ــذ الش أخ

املعتديــن   الغــزاة  ملواجهــة  املســلح 

القبائــل  رؤســاء  جمــع  حيــث 

أجــل  مــن  واألعــراش  املجــاورة 

اســتعدادا  الهمــم  وشــحذ  التخطيــط 

رفقــة  الله،فبــادر  ســبيل  يف  للجهــاد 

الرؤســاء واألهــايل إىل جمــع األمــوال 

وتخزينهــا والذخــرة  الســالح  ورشاء 

إىل  الفرنــيس  املســتدمر  تفطــن  بعــد 

نشــاط الشــيخ بوزيــان أصــدر قــرارا 

بالقبــض عليــه فنشــبت أول مواجهــة 

ــال  ــاحق ألبط ــار س ــن انتص ــفرت ع أس

حصــارا  العــدو  رد  كان  الزعاطشــة. 

شــهر  أوائــل  املنطقــة  عــىل  شــامال 

الحتاللهــا،  متهيــدا  1849م  أكتوبــر 

ــاندة  ــاورة ملس ــل املج ــارعت القبائ فس

ســكان الواحــة، كــام انظــم إليهــا قبائــل 

قيــادة   تحــت  بوســعادة  و  األوراس 

الريــف بوقديــدة املدعــو بوعــامر بــن 

ــة  ــام الواح ــدو باقتح ــام الع ــدة. ق قدي

فارتكبــوا   1849 نوفمــرب   28 يــوم 

مجــازر رهيبــة، أبيــدت القبيلــة عــن 

بكــرة أبيهــا، استشــهد أكــر مــن 1500 

ــوا  ــري مــن بينهــم 117 إمــرأة قتل جزائ

واقتلعــوا  األطفــال،  ذبحــوا  الشــيوخ، 

املمتلــكات. ونهبــوا  النخيــل،  أشــجار 

بوزيــان  خــرج  املنــازل  قصــف  إثــر 

ــوان  ــار، مل يت ــدو الن ــه الع ــق علي فأطل

هــذا األخــر يف التنكيــل بالجثــث حيــث 

من رمــوز المقـاومــات الشعبيــة 
أبطال حملوا أرواحهم على أكتافهم من أجل عزة الدين والوطن

من رمــوز المقـاومــات الشعبيــة 
أبطال حملوا أرواحهم على أكتافهم من أجل عزة الدين والوطن
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بوزيــان  الشــيخ  بفصــل جســد  قــام 

ــاوز  ــذي ال يتج ــة ابنهال ــن رأســه رفق ع

16 ســنة و الحــاج مــوىس الدرقــاوي 

لرتفــع عــىل بــاب معســكر »هربيــون« 

مقصلــة وضــع عليهــا الــرؤوس الثالثــة. 

يس موىس الدرقاوي

ولــد مــوىس بــن الحســني الدرقــاوي 

بضواحــي مدينــة »دميــاد« املرصيــة 

حــوايل ســنة 1796م.  قــام بالعديــد  

مــن الرحــالت أهمهــا: رحلته إىل ســوريا 

وطرابلــس  والجزائــر  والقســطنطينية 

األخــرة  هــذه  يف  التقــى  حيــث 

مؤســس  حمــزة  بــن  محمــد  بــيس 

أقنعــه  الــذي  الشــاذلية،  الطريقــة 

الطريقــة  عنهــا  فانشــقت  بإتباعهــا 

خاصــة  األوىل  لتصبــح  الدرقاويــة  

بتونــس وليبيــا والثانيــة بالجزائــر. يف 

مدينــة  مــوىس  يس  زار    1829 ســنة 

األغــواط وكســب فيهــا العديــد مــن 

ــة ببلــدة مســعد. املرديــن وأســس زاوي

ــة  ــورة الزعاطش ــاب ث ــد أقط ــرب أح يعت

الحصــار  ببســالة  قــاوم  حيــث 

املفــروض عليهــا إىل أن أقــدم العــدو

عــىل قصــف الواحــة باملدفعيــة يــوم 26 

ــازل  ــع املن ــر جمي ــرب 1849 وتدم نوفم

وارتــكاب جرائــم فضيعــة ضــد الســكان 

منــزل  آخــر  فــكان  متييــز  أي  دون 

تــم نســفه يعــود للشــيخ بوزيــان. 

الســفاح  الضابــط  أمــر 

رأس  بقطــع  »هربيــون« 

يس  املقاومــني:  القــادة 

رفقــة  الدرقــاوي،  مــوىس 

وابنــه بوزيــان  الشــيخ 

محمد األمجد بن 
عبد املالك 

املدعو 
»الشيخ بو 

بغلة«

بدائــرة  اســتقر   ،1810 ســنة  ولــد 

األربعــني  حــدود  يف  الغــزالن  صــور 

األطفــال  يــدرس  كان  العمــر،  مــن 

املــرىض  ويــداوي  الكريــم  القــرآن 

ــة  ــعى إىل توعي ــة، س ــرق التقليدي بالط

وخــوض  التصــدي  بــرضورة  النــاس 

ــادر  ــيس. غ ــدو الفرن ــد الع ــة ض املعرك

االحتــالل  محاولــة  إثــر  املنطقــة 

نحــو   1851 بدايــة  عليــه  القبــض 

ــل  ــة القبائ ــش مبنطق ــي مليك ــة بن قبيل

الصامــدة رافضــة تســليمه للمســتدمر. 

قالعــا  مليكــش  بنــي  قــرى  كانــت 

قيــادة  تحــت  املقاومــة  النطــالق 

الشــيخ بوبغلــة وتوســيع دائــرة الجهــاد 

املحتــل،  منشــآت  عــىل  والهجــوم 

كتعرضــه لخطــوط املواصــالت الرابطــة 

بــني بجايــة وســطيف يف شــهر مــاي 

خســائر  ملحقــا   1815

بالعقيــد  معتــربة 

دي  الفرنــيس 

ونجــي. أدركــت 

خطــورة  فرنســا 

فقامــت  بوبغلــة 

قــوة  بتســخر 

إلخــامد  ضخمــة 
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ملف المتحف

األهــايل  بإخضــاع   الثــورة  فتيــل 

بوبغلــة  إلتحــق  املســتمر.  للهجــوم 

معركــة  وخــاض  جرجــرة  بجبــال 

بضواحــي عــني زاويــة يــوم 18 أوت 

1851 أيــن حقــق انتصــارا ســاحقا، كــام 

ــا  ــخصيات له ــع ش ــارك م ــارك يف مع ش

أثرهــا يف املقاومــة عــىل غــرار اللــة 

أصديــق  والشــيخ  نســومر  فاطمــة 

القبائــل«.  »منطقــة  جرجــرة  بجبــال 

عبــد  بــن  األمجــد  محمــد  استشــهد 

املالــك املدعــو »الشــيخ بــو بغلــة« يــوم 

ــىل  ــه ع ــق رأس ــمرب 1854 وعل 26 ديس

عمــود وســط الســوق بــربج بوعريريــج.

الرشيف بوقديدة املدعو 

»بوعامر بن قديدة«
الشــهداء  مــن  بوقديــدة  الريــف 

لالســتعامر  تصــدوا  الذيــن  األوائــل 

ــة. ــة التبس ــه مبنطق ــيس يف بدايات الفرن

قــرر الريــف بوقديــدة مــن قبيلــة 

قــوات  مهاجمــة  عبيــد  ســيدي  أوالد 

الغــزاة بتبســة واســتعادة أرايض أجداده 

ــة.  تقــدم عــىل رأس املقاومــني  املغتصب

ضمــت إىل جانــب أبنــاء عشــرته عنارص 

ــض باملناطــق  ــد وِمَربْيَ ــة َمرَْص مــن قبيل

الحدوديــة التونســية. عســكر الريــف  

قريــة  جنــوب  كلــم    300 بوقديــدة 

كاريــة جنــوب تبســة يــوم 06  صغــرة ِببْ

نوفمــرب 1853 وتقــدم إىل جبــل بورمــان 

القريــب جــّدا مــن ســفوح تبســة أيــن 

كان ينــوي تجنيــد أشــخاص آخريــن مــن 

القبائــل املجــاورة غــر أن االســتعامر 

فنشــبت  لتحركاتــه  تفطّــن  الفرنــيس 

معركــة غــر متكافئــة بــني القوتــني.

القــوات  بــني  التــوازن  لعــدم  نظــرا 

الكفــة  مالــت  واملحليــة  الفرنســية 

بــكل  عمــد  الــذي  لالســتعامر 

وحشــية قطــع رأس الشــاب الشــهيد 

ســنة.  الثالثــني  يتجــاوز  ال  وعمــره 

إنتقام الجيش الفرنسي من الجزائريين خالل الثورات الشعبية 

ــة 100-  ــخصيات الجزائري ــم، الش ــيا متي آس

.2008 الجزائــر،  املســك،  دار  شــخصية، 

الفرنــيس  االحتــالل  ميــايس،  إبراهيــم 

 –  1837 الجزائريــة  للصحــراء 

.2005 هومةالجزائــر  دار   ،1934

يف  الفرنــيس  االســتدمار  عــيل،  بطــاش 

.2012 ردمــك،   ،1900  –  1830 الجزائــر 

العــريب   - بــالح  بشــر   - لونيــيس  رابــح 

الجزائــر  تاريــخ  نبيــل،  دادوة   - منــور 

الجــزء   ،1983  -  1830 املعــارص 

.2010 الجزائــر،  املعرفــة،  دار  الثــاين، 

رضــوان شــافو، الجنــوب الرقــي الجزائــري 

خــالل العهــد االســتعامري ورڤلــة أمنوذجــا 

ــوراه، تخصــص  1844 – 1962، مذكــرة دكت

التاريــخ الحديــث واملعــارص، قســم التاريــخ 

جامعــة الجزائــر 2 -بوزريعــة 2011-2012

محمــد الريف ولد الحســني، مــن املقاومة 

ــتقالل 1830 –  ــل االس ــن أج ــرب م إىل الح

1962، دار القصبــة للنــر، الجزائــر، 2010. 

مذكــرة   ،1962  –  1844 ورڤلةأمنوذجــا 

الحدبــث  التاريــخ  تخصــص  دكتــوراه، 

جامعــة  التاريــخ  قســم  واملعــارص، 

2012  2011- بوزريعــة   -  2 الجزائــر 

محمــد الريف ولد الحســني، مــن املقاومة 

ــتقالل 1830 –  ــل االس ــن أج ــرب م إىل الح

1962، دار القصبــة للنــر، الجزائــر، 2010. 

املراجع:
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خريطة تبين  بعض الثورات الشعبية 1830 - 1920
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نشاطات المتحف

الســترجاع الســيادة الوطنيــة الســترجاع الســيادة الوطنيــةالذكرى الثامنة والخمسون        الذكرى الثامنة والخمسون        

أحيــا املتحــف املركــزي للجيــش يــوم 01 جويليــة 2020، الذكــرى الثامنــة والخمســني الســرتجاع الســيادة الوطنيــة 

يف 05 جويليــة 1962، تحــت شــعار »عيــد الحريــة . . . وذاكــرة األبطــال«، بحضــور الســيد اللــواء مديــر االيصــال 

واملجاهديــن. واالتصــال  لإلعــام  العســكرية  العليــا  باملدرســة  املرتبصــني  والطلبــة  وش  ج  أ   / والتوجيــه  واالعــام 

ــالم  ــر اإليصــال واإلع ــواء مدي أرشف  الســيد الل

والتوجيــه عــىل إفتتــاح فعاليــات إحيــاء الذكــرى 

ــعب  ــّب الش ــوم ه ــذا الي ــل ه ــال: » يف مث قائ

الجزائــري كمــوج جــارف ليقــول كلمتــه الفصــل 

ويؤكــد موقــف وتضحيــات األجــداد يف اســتفتاء 

تاريخــي، فَصــَدَح بصــوت واحــد ُمــدوي ال بديل 

عــن   االســتقالل واســرتجاع الســيادة والحريــة.« 

اســتهلت النــدوة التاريخيــة بعــرض رشيــط 

وثائقــي من إنتاج املؤسســة العســكرية املركزية 

لإلنتاج الســمعي البرصي »الثــورة التحريرية . . .

اســرتاتيجية الّنــرص«، والقامئــة عــىل االنتصــارات 

الســاحقة واملســتمرة لجيــش التحريــر الوطنــي 

يف ميــدان املعــارك بكامــل الــرتاب الوطنــي 

وعــىل الحــدود الجزائريــة أيــن تتواجــد القواعد 

ــي،  ــر الوطن ــش التحري ــدات جي ــة لوح الخلفي

ــد  ــة بع ــدن الجزائري ــة بامل ــات الفدائي والعملي

قــرارات مؤمتــر الصومــام وبقلــب فرنســا تحــت 

قيــادة فيدراليــة جبهــة التحريــر الوطنــي، ودور 

ــف  ــة يف التعري ــية الجزائري ــالم والدبلوماس اإلع

ــعب  ــوت الش ــال ص ــة وايص ــة الجزائري بالقضي

ــة  ــورة املبارك ــول الث ــف ح ــذي الت ــري ال الجزائ

باســتقالل  تطالــب  مظاهــرات  يف  وشــارك 

ــوس  ــا الجل ــت بفرنس ــر. انتصــارات دفع الجزائ

يف  لتدغــن  بايفيــان  املفاوضــات  طاولــة  إىل 

األخــر ملطالــب الحكومــة املؤقتــة للجمهوريــة 

اســرتجاع  عــن  أعلنــت  التــي  الجزائريــة، 

 .1962 جويليــة   05 يف  الوطنيــة   الســيادة 

عيد الحرية... وذاكرة أبطال

التغطية: بوشان فطيمة
00
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الســترجاع الســيادة الوطنيــةالســترجاع الســيادة الوطنيــة
»مــن 05 جويليــة 1830 إىل غايــة 05 جويليــة، 

اســرتجاع  إىل  االنتكاســة  ذكــرى  مــن   1962

الســيادة الوطنيــة والحريّــة«، عنــوان املحــارضة 

ــتاذ  ــامر، أس ــة ع ــور بورضب ــا الدكت ــي ألقاه الت

التاريــخ املعــارص بجامعــة محمــد بوضيــاف 

- املســيلة -، تنــاول الحملــة الفرنســية عــىل 

ــنة 1830،  ــيادة س ــة ذات الس ــة الجزائري الدول

ــا،  ــة الباب ــة وكنيس ــدول األوربي ــن ال ــم م بدع

ــي  ــاكات فرنســا ملعاهــدة االستســالم الت و انته

ــم ضــد  ــا  لجرائ ــداي حســني بارتكابه ــا ال وقعه

االنســانية وســط مقاومــات شــعبية دامــت 

الحركــة  ظهــور  ثــم  ســنة،  تســعني  قرابــة 

املنتهجــة  االصالحيــة  والجمعيــات  الوطنيــة 

ــاي  ــازر 08 م ــيايس ، و مج ــاح الس ــامر الكف لغ

ــر  ــني إىل التحض ــت بالجزائري ــي دفع 1945 الت

للكفــاح املســلح وتفجــر الثــورة التحريريــة 

املباركــة، ليؤكــد الدكتــور أن عــدم تكافــؤ الِقوى 

ــش  ــة وجي ــادة جبه ــر تحــت قي ــع الجزائ مل مين

انتصــارات  تحقيــق  مــن  الوطنــي  التحريــر 

باهــرة عســكريا وسياســيا ودبلوماســيا وإعالميــا 

بالداخــل والخــارج، رغــم املشــاريع العســكرية 

الجهنميــة والدعاية الرســة،  انتصــارات أجربت 

املســتدمر الفرنــيس الدخــول يف مفاوضــات مــع 

الطــرف الجزائــري والتوقيــع عــىل اتفاقيــات 

ايفيــان، وبعــد االســتفتاء  أعلنــت القيــادة 

أن 05 جويليــة 1962 هــو عيــد  الجزائريــة 

اســتقالل الجزائــر واســتعادة الســيادة الوطنيــة.

يف الشــهادة الحيــة للمجاهــد مــدان معمــر 

مــن البليــدة، تنــاول الثمــن الباهــض الــذي 

دفعــه الشــعب الجزائــري ليســرتد ســيادته 

املســلوبة، مركــزا يف ذلــك عــىل لحمــة وتضامــن 

ودور  الوطــن،  أبنــاء  وإستبســال  وشــجاعة 

ــر  ــة التحري ــارات جبه ــني واط ــة الجزائري الطلب

الوطنــي يف توعيــة الشــعب، حتــى يتخلــص 

ــذي انتهــج سياســة  مــن املســتدمر الفرنــيس ال

الهويــة  عــىل  القضــاء  ومحاولــة  التجهيــل 

ــاء  ــتعباد أبن ــلمة واس ــة املس ــة الجزائري والثقاف

الــروات.  ونهــب  الحريــات  الوطــن وكبــت 

ــالم  ــال واالع ــر االيص ــواء مدي ــيد الل أرشف الس

بالطابــق  ركــن  تدشــني  عــىل  والتوجيــه 

الثــورة  ومفجــري  مبهنــديس  خــاص  األريض 

ــة الــــ  ــة ملجموع ــة، ضــم لوحــة زيتي التحريري

تفجــر  قــرار  اتخــذت  التــي  التاريخيــة   22

ــة، وأخــرى خاصــة  مبجموعــة  ــورة التحريري الث

وضعــت  والتــي  عنهــا  املنبثقــة  الســت 

مــروع التخطيــط لهــا، كذلــك نبــذة تاريخيــة 

وقادتهــا. الســت  التاريخيــة  الواليــات  عــن 

ــالم  ــال واالع ــر االيص ــواء مدي ــيد الل أرشف الس

والتوجيــه عــىل تدشــني املعــرض التاريخــي 

املنظــم باملناســبة. ضــم املعــرض أبــرز املحطات 

التاريخيــة لكفــاح الشــعب الجزائــري وتضحياته 

منــذ 1830 وصــوال إىل االنتصــارات املحققــة من 

طــرف جيش وجبهة التحريــر الوطني يف ميادين 

املعــارك عســكريا وسياســيا ودبلوماســيا، لتكــون 

ــر. ــة اســتعادة اســتقالل الجزائ النتيجــة الحتمي

»أنــا الجزائــر«، مونولــوج تاريخــي مــن تقديــم 

شــباب دار الثقافة بالقليعــة، حول مجموعة من 

الشــباب آثــروا التضحيــة بالنفــس وســارعوا نحو 

الشــهادة دفاعــا عــن أعز مــا يف الوجــود الجزائر.

00
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نشاطات المتحف

بهــذه العبــارات أرشف الســيد اللــواء 

والتوجيــه  واالعــالم  االيصــال  مديــر 

ــرى  ــاء الذك ــات إحي ــاح فعالي ــىل افتت ع

الشــامل  لهجومــات  املزدوجــة 

ومؤمتــر   1955 أوت   20 القســنطيني 

الصومــام  20 أوت 1956 عــىل مســتوى 

املتحــف املركــزي للجيــش يــوم 19 أوت 

2020، فمــن هــذا املنــرب نــوه الســيد 

ــش  ــا الجي ــي يوليه ــة الت ــواء باألهمي الل

اليوم الوطني للمجاهد
هجومات الشمال القسنطيني 
مؤتمر الصومام

19551956

»الحدث الذي غير مجرى الثورة . .  . والتأكيد على استمرارية وشمولية الثورة«

بهــذه املناســبة العظيمــة إحيــاء ذكــرى 20 أوت، هــذه الوقفــة التاريخيــة التــي غــّرت مجــرى األحــداث يف تاريــخ 

 ... التحريريــة  الثــورة  ملســار  قويــا  دفعــا   1955 أوت   20 هجومــات  أعطــت  حيــث  املجيــدة  التحريريــة  الثــورة 

الــذي  بتنظيــم مؤمتــر 20 أوت 1956،  العظيــم  التاريــخ  بعــد ســنة مــن هــذا  التحريريــة  الثــورة  كــام تدّعمــت 

تكّفــل بتنظيــم الثــورة مــن جوانبهــا التنظيميــة والسياســية والعســكرية وحتــى االجتامعيــة وغرهــا... واســتطاعت 

الثــورة بفضــل هذيــن الحدثــني العظيمــني أن تنتــرص وتحقــق الهــدف األســمى وهــو اســرتجاع الســيادة الوطنيــة.
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الوطنــي الشــعبي لهــذا الحــدث قائــال: 

يف  العظيمــة  الذكــرى  هــذه  »نحــي 

ــن  ــة م ــش كعين ــزي للجي ــف املرك املتح

الذكــرى  لهــذه  املخلــدة  النشــاطات 

ــي  ــاكل الجيــش الوطن عــرب مختلــف هي

والوحــدات.« املــدارس  يف  الشــعبي 

املســطر  الربنامــج  يف  عــرض  أول 

ــة  ــاج املؤسس ــن إنت ــي م ــط وثائق رشي

البــرصي  الســمعي  لإلنتــاج  املركزيــة 

ــنطيني  ــامل القس ــات الش ــول هجوم ح

 20 الصومــام  ومؤمتــر   1955 أوت   20

جملــة  الريــط  تنــاول   .1956 أوت 

ــات  ــة وراء هجوم ــباب الكامن ــن األس م

قيــادة  تحــت  القســنطيني  الشــامل 

ــدان  ــا يف املي ــف ووقائعه ــوت يوس زيغ

ــا. هجومــات  ــا ودولي وانعكاســاتها محلي

ــة  ــت األرضي ــنطيني هيئ ــامل القس الش

الصومــام  مؤمتــر  لعقــد  األساســية 

الطريــق  خارطــة  وضــع  الــذي 

ــا ــة وتنظيمه ــورة التحريري ــتقبل الث ملس

ــدف  ــن للوصــول إىل اله ــة امليادي يف كاف

املنشــود اســرتجاع الســيادة الوطنيــة. 

ــامن ــد الرح ــيس عب ــور تون ــى الدكت ألق

ــارضة  ــة مح ــس مليان ــة خمي ــن جامع م

حــول الحدثــان اللــذان غــرا مجــرى 

الثــورة  مســتقبل  وســطرا  التاريــخ 

التحريريــة. تطرق الدكتــور إىل الحيثيات 

مبهنــدس  دفعــت   التــي  والظــروف 

إىل  القســنطيني  الشــامل  هجومــات 

أشــهر  ثالثــة  مــدة  لهــا  التخطيــط 

مــع  املســتهدفة  الحيويــة  واملنشــآت 

النهــار،  منتصــف  التوقيــت  تحديــد 

ــك عــىل أســباب الهجــامت  مركــزا يف ذل

منطقــة  عــىل  الحصــار  فــك  منهــا 

األوراس والتأكيــد عــىل شــمولية الثــورة، 

ــور  ــت إىل الن ــعب خرج ــورة ش ــي ث فه

ــي  ــام يدع ــة ك ــات مرتزق وليســت عملي

األخــر   هــذا  رد  كان  وكيــف  العــدو، 

ــد  ــة ض ــازر رهيب ــه ملج ــيا بارتكاب وحش

مــن  شــهيدا   12000 العــزل  املدنيــني 

ــدي  ــب البل ــهيد  بامللع ــم 1500 ش بينه

بســكيكدة، أمــا عــىل الصعيــد الخارجــي 

فقــد تناولــت الصحــف العامليــة الحــدث 

وتــم تدويــل القضيــة الجزائريــة ألول 

ــام  ــر الصوم ــور مؤمت ــرب الدكت ــرة.  اعت م

األطــر  وضــع  فقــد  مفصليــا  حدثــا 

املســتقبلية للثــورة  وحــدد العقيــدة 

العســكرية لجيــش التحريــر الوطنــي 

واملفاوضــات. الســيايس   والتنظيــم 

بوعــالم   رشيفــي  املجاهــد  تحــدث 

ــر  ــش التحري ــوف جي ــذي كان يف صف ال

الواليــة  مســتوى  عــىل  الوطنــي 

العاصمــة، ثــم  الثالثــة  التاريخيــة 

التــي  الســاحقة  االنتصــارات  عــن 

حققتهــا هجومــات الشــامل القســنطيني 

رغــم املجــازر املقرتفــة يف حــق الشــعب 

الجزائــري وأيضــا القــرارات التــي خــرج 

بهــا مؤمتــر الصومــام مــن أجــل تنظيــم 

املفاوضــات. رشوط  وتحديــد  الثــورة 

االيصــال  مديــر  اللــواء  الســيد  أرشف 

واالعــالم والتوجيــه عــىل افتتــاح معــرض 

الصــور  املنظــم باملناســبة. أبــرز املعــرض 

ــت  ــنطيني تح ــامل القس ــات الش هجوم

وانتقــام  يوســف  زيغــوت  قيــادة 

فعــل  مثلــام  الشــعب  مــن  العــدو 

كذلــك  بســكيكدة،  البلــدي  بامللعــب 

ــن  ــة م ــام وجمل ــر الصوم ــاد مؤمت انعق

للشــخصيات  الفوتوغرافيــة  الصــور 

ــم  ــا أه ــه، أيض ــارضة في ــة الح التاريخي

أجــل  مــن  عنــه  الصــادرة  القــرارات 

املياديــن منهــا  الثــورة يف كل  تنظيــم 

الغايــة  لبلــوغ  وسياســيا  عســكريا 

اســرتجاع الســيادة الوطنيــة، وإصــدارات 

الحــدث. تناولــت  تاريخيــة  كتــب 

مديــر  اللــواء  الســيد  أرشف  كــام 

عــىل  والتوجيــه  واالعــالم  االيصــال 

ملدافــع  جديــدة  معروضــات  تدشــني 

16م  القرنــني  بــني  مــا  إىل  تعــود 

املركــزي  املتحــف  إنجــاز  مــن  و18م 

البهــو.   مســتوى  عــىل  للجيــش 
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من إنجاز الفنانة أحالم بيوض
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