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 شكر وعرفان
  أتقدم بالشكر والعرفان إلى:

 

  المشرف األستاذ الدكتور محمد مجاود على قبول اإلشراف على هذه األطروحة، كما

 أشكره على الرعاية التي شملني بها طيلة فترة إنجاز العمل.

  

 وأخص  كل من قدم لي يد المساعدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلتمام هذا العمل

بالذكر الدكتور طالبي عبد القادر والدكتور خلوفي بغداد والدكتور بلجة عبد القادر 

 . والدكتور جبران لعرج 

      

 .أعضاء لجنة المناقشة على كرم مناقشة وإثراء هذه األطروحة 



  

  

  

  إهداء
  

 

 

  غيالس ابنيإلى 

  

  



 Abréviations -المختصرات

  االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري.إ.د.ب.ج: 

 العام للطلبة املسلمني اجلزائريني. اداالحت: إ.ع.ط.م.ج

  إ.ع.ع.ج: االحتاد العام للعمال املسلمني اجلزائريني.

 : جبهة التحرير الوطين.ج.ت.و

  اجلزائريني. العلماء املسلمني مجعيةج.ع.م.ج:

  االنتصار للحريات الدميقراطية. ركةحح.إ.ح.د: 

  احلزب الشيوعي اجلزائري.ح.ش.ج: 

  حزب الشعب اجلزائري.ح.ش.ج: 

  احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية.ح.م.ج.ج: 

 الوطنية اجلزائرية. احلركةح.و.ج: 

  جلنة التنسيق والتنفيذ.ل.ت.ت: 

  ا�لس الوطين للثورة اجلزائرية.م.و.ث.ج: 

  مشال إفريقيا.جنم ن.ش.إ: 

 

                                                                          

A.C.N.V : l’Action Civique Non Violente. 

B.A.V : Brigade des Agressions et violences.  

B.R.S : Bureaux de Renseignement Spécialisé. 

C.F.T.C : La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. 

C.G.T : La Confédération Générale du Travail. 

C.I.E : Conférence Internationale des Etudiants.  



.Comité inter mouvements auprès des évacués:  E.D.A.M.I.C  

C.I.S.I : Confédération Internationale des Syndicats Libres. 

C.I.V : Centre d’Identification de Vincennes. 

.écuritéSépublicaines de RCompagnies :  C.R.S 

C.R.U.A : Comite Révolutionnaire pour l’Unité et l’Action. 

.: Délégation Générale du Gouvernement en Algérie D.G.G.A 

.erritoireTirection de la Surveillance du D La : D.S.T 

E.N.I : Ente Nazionale Idrocarburi. 

F.E.N : Fédération de l’Enseignement Nationale. 

: Fédération générale de travail de Belgique.  F.G.T.B 

F.P.A : Force de Police Auxiliaire (Harkis). 

: Jeunesse Ouvrière Chrétienne. C.O.J 

: Mouvement Anticolonialiste Français.   M.A.F 

M.R : La Main Rouge. 

M.R.P : Mouvement contre le Racisme et pour la Paix. 

O.A.S : Organisation de l’Armée Secrète. 

P.C.F : Partis Communiste Français. 

P.P : Police de Paris. 

P.S.U : Partis Socialiste Unifier. 

R.A.A : Le Régiment d’Artillerie Antiaérienne. 

R.G : Renseignements Générales. 

S.A.S : Section Administrative Spécialisée.   

S.A.T : Service d’Assistance Technique. 

S.A.T-F.A.M : Service  d’Assistance Technique aux Français Musulmans           

d’Algérie.   

S.C.A.A : Service de Coordination des Affaires Algériennes. 

S.C.I.N.A : Service de Coordination des Information Nord-Africaines.  



S.D.E.C.E : Service de Défense Extérieur et Contre Espionnage. 

S.N.I : Syndicat Nationale des Instituteurs. 

 Démocrate.-SocialLe Parti  : S.P.D 

S.P.F : Le Secours Populaire Français.  

S.V.R : Solidarité avec les Victimes du Racisme. 

Section française de l’Internationale ouvrière.:  SFIO 

SPF : Le Secours Populaire Français. 

U.G.E.M.A : Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens. 

U.G.T.A : Union Général des Travailleurs Algériens. 

U.I.E : Union Internationale des Etudiants. 

U.J.F : Union des Juifs de France. 

 U.J.R.E : Union des Juifs pour la Résistance et Entraide. 

U.N.E.F : Union Nationale des Etudiants Français. 

U.R.P : Union Républicain Populaire. 

U.S.T.A : Union des Syndicats Des Travailleurs Algériens. 

 

 

    

  

 

  



  

  قدمةامل
 



 المقـدمـة 

أ 

أن احلرب إمنا هي جمموعة ساحات معارك يتواجه فيها املتصارعون، وأن لكل ساحة جماهلا  يعتقد الكثريون     

يتوقف على قدرة كل واالنتصار يف احلرب وأدوا�ا اخلاصة �ا. ومع ذلك فإ�ا ترتبط وتتكامل مع بعضها البعض، 

طرف على إدارة الصراع واستدراج العدو إىل الساحات اليت يكون فيها سيد املوقف ليوجه الضربات املوجعة 

  ويرجح الكفة لصاحله.

  

ضد االحتالل الفرنسي، إذ  »طينو حرير التجبهة ال« اليت خاضتها الثورة التحريريةهذا الكالم ينطبق متاما على      

ودبلوماسية وإعالمية  ألكثر من سبع سنوات يف ساحات عديدة، عسكرية وسياسيةتواجه الطرفان 

احلقيقة اليت ال جيب أن نغفل عنها وحنن ندرس هذه املسألة أن احلرب الدائرة هي حرب غري متكافئة و  وإنسانية.

غياب  يقوده شباب يف والذي »ج.ت.و«بكل املقاييس، أل�ا كانت ببساطة تدور بني تنظيم سياسي وهو 

أبسط الوسائل ضد الدولة الفرنسية بكل ما حتمله من إرث تارخيي يف ا�ال االستعماري وما متتلكه من وسائل 

ضخمة. وهذا لوحده يكفي لتجعل أي شخص يقف إجالال وإكبارا هلذه الثورة اليت تعد حبق مصدر إهلام 

  للشعوب اليت تناضل من أجل حريتها.

  

على يقني أن التعويل على املواجهة العسكرية حلسم املعركة مع فرنسا االستعمارية هو  »ج.ت.و«كانت       

رهان خاسر وكان ال بد من التفكري اجلدي الستدراج فرنسا إىل ساحات معركة تتيح هامش كبري للتحرك واملناورة 

 فضلت أن ختوض فيها معاركها داخليا وخارجيا مبا حيقق لألمة اجلزائرية آماهلا. فكان الرأي العام الساحة اليت

تكمن أمهية موضوع شبكات دعم الثورة اجلزائرية، اليت تعترب إحدى  املنطلقالكربى ضد االحتالل. ومن هذا 

جتليات الرأي العام ووسيلة من وسائل املواجهة مع احملتل الفرنسي. وقد حصرنا موضوع الدراسة يف الفرتة املمتدة 

حتول الرأي العام و  ة اليت شهدت تشكل الشبكات باملعىن احلقيقي للكلمة،وهي الفرت  1962و 1957ما بني 

، 1954علما أن الدعم الفردي للثورة كان موجودا منذ انطالق الثورة يف باجتاه إجياد خمرج للمشكل اجلزائري، 

  لكن بشكل حمدود جدا يكاد ال يالحظ.

  

أن حنصر املوضوع يف شبكة (جانسون) و(كولایر)،  تعودنا عند احلديث عن شبكات دعم الثورة اجلزائرية     

مما يبدو وكأن املوضوع أخذ حقه من الدراسة  »Les porteurs de valises - َمحََلُة احلقائب«واملعروفة باسم 

يف ظل وجود مؤلفات عديدة حول الشبكتني. لكن يف واقع األمر أن هناك شبكات دعم أخرى ال تقل أمهية 

التحرير. ومن هذه  الثورةلتحمل أعباء  »ج.ت.و«ات جليلة للثورة وشكلت سندا قويا لـاستطاعت أن تقدم خدم

  الزاوية تتجلى الدوافع اليت حفزتنا على اختيار البحث يف موضوع شبكات الدعم ومن أمهها:

مة الرغبة يف توسيع جمال البحث الذي بدأناه يف أطروحة املاجستري املتعلقة مبوقف املثقفني الفرنسيني عا - 

) خاصة من الثورة اجلزائرية إىل دائرة أوسع لتشمل شرائح Jean-Paul Sartre - و(جان بول سارتر



 المقـدمـة 

ب 

أخرى من ا�تمع الفرنسي وا�تمع األورويب كالسياسيني والعسكريني والنقابيني والفنانني وغريهم من 

 الفئات األخرى. 

ار أن شبكات الدعم مغيبة متاما من املنظومة التعريف �ذا اجلانب ا�هول لدى غالبية اجلزائريني باعتب - 

 الرتبوية ببالدنا وحىت من املنظومة اجلامعية.  

التعريف باحلرب اليت كانت دائرة بني اجلزائريني واحلكومة الفرنسية مبختلف مصاحلها األمنية على   - 

روبيني الذين وجدوا األراضي الفرنسية واكتشاف عشرات الرجال والنساء من اجلزائريني والفرنسيني واألو 

 أنفسهم، يف كثري من األحيان، يناضلون معا من أجل قضية واحدة وهي قضية احلرية وكرامة اإلنسان.

لألشخاص الذين قبلوا تقدمي املساعدة للجزائريني، سواء على  لسياسياكتشاف االنتماء الفكري وا - 

املستوى الفردي أو ضمن شبكات الدعم، والتعرف على الدوافع اليت محلتهم على التصرف بتلك 

 الكيفية.

عرض أكرب عدد ممكن من شبكات الدعم يف مؤلف واحد لتمكني الدارسني والباحثني من اإلحاطة �ا  - 

فيها، علما أن معظم الدراسات تكتفي بإبراز دور شبكة واحدة أو اتنني، وبشكل  وتوسيع جمال البحث

 ت بتغطية إعالمية واسعة.يخاص اليت حض

 إبراز خصوصية الثورة التحريرية اجلزائرية اليت كسبت مؤيدين يف كل قارات العامل وهذا ما يوحي بأ�ا مل - 

ن إىل احلرية ويسعون إىل بناء عالقات تقوم على تكن ثورة اجلزائريني وحدهم ولكن ثورة كل الذين يتوقو 

 احرتام احلرية والكرامة اإلنسانية. 

  

تتمحور اإلشكالية اليت يعاجلها البحث حول سؤال جوهري وهو: ما الذي يدفع بعشرات الرجال والنساء يف      

 جانب كفاح اجلزائريني ضد فرنسا ويف أوروبا الغربية إىل املخاطرة حبريتهم وحبيا�م واالنتظام يف شبكات إىل

  االحتالل الفرنسي؟.

  ولإلحاطة باملوضوع من خمتلف زواياه رأينا من الضروري تفكيك اإلشكالية إىل أسئلة فرعية وهي:

بفرنسا إلقناع الرأي العام الفرنسي واألورويب لالخنراط إىل جانب   »ج.ت.و«ما هي األدوات اليت وظفتها فدرالية 

  من أجل االستقالل؟  كفاح الشعب اجلزائري

  ينتمي أعضاء هذه الشبكات؟  ما نوع الدعم الذي قدمته للثورة؟ وما هي حدوده؟ سياسيةال اتفئالإىل أي 

  عالقة هيكلية أم جمرد تعاون؟ »ج.ت.و«هل كانت العالقة بني الشبكات وفدرالية 

  ما الذي تنتظره الشبكات من اجلزائريني مقابل خدما�ا للثورة؟

ت احلكومة الفرنسية واحلكومات الغربية مع نشاط الشبكات؟ وما تقييم ا�تمع الفرنسي واألورويب كيف تعامل

  هلذا النشاط؟

  دعم عامال حامسا يف مسار الثورة التحريرية؟هل كانت شبكات ال

  ما مصري أعضاء الشبكات بعد اكتشافها وتفكيكها؟ 



 المقـدمـة 

ج 

  

الوصفي الذي يهتم بعرض األحداث والوقائع  التارخيي: لدراسة وجتلية هذه اإلشكاليات اعتمدنا على املنهج     

والتحليلي الذي أخذ احليز األكرب من منطلق أن  وضعها يف إطارها الزمين واملكاين،ذات الصلة مبوضوع البحث و 

ة اليت حتتاج إىل حتليل مضامينها واستشعار األجواء موضوع البحث اعتمد يف جزئه األكرب على املصادر األرشيفي

والظروف اليت متت فيها حترير عشرات التقارير واألخبار من خمتلف األطراف الفاعلة يف موضوع الدراسة. أما 

ضوع املقارن فتم تطبيقه ملقارنة الوقائع وإجياد روابط فيما بينها لالهتداء إىل فهم اخللفيات واملواقف اليت يعرضها مو 

  البحث.

  

خالل مراحل البحث ويف خمتلف حمطاته واجهتنا العديد من الصعوبات حالت يف بعض جوانب الدراسة      

  دون بلوغ املبتغى. ومن مجلة هذه الصعوبات نذكر ما يلي:

عدم التمكن من االطالع على بعض امللفات األرشيفية املهمة هلذه الدراسة ويتعلق األمر بأربعة ملفات  - 

وجب تقدمي طلب للحصول   ، وللولوج إليها»Fontainebleau -فونتانبلو«بـة يف األرشيف حمفوظ

وهذا ما فمنا به فعال، لكن رُِفض  )demande d’accès en dérogationعلى تصريح خاص (

الطلب لألسف الشديد. امللفات هي: ملفني للشرطة اإلدارية أحدمها يتعلق بـ(حممد لبجاوي) أحد قادة 

) قائد إحدى أكرب شبكات Henri Curiel -بفرنسا واآلخر يتعلق بـ(هنري كولایر »ج.ت.و«فدرالية 

 »ج.ت.و«دعم ثورة التحرير الوطين، وملفني فضائيني أحدمها يتعلق بـ(عمر بوداود) أحد قادة فدرالية 

قائد أكرب شبكة لدعم الثورة على  )Francis Jeanson - بفرنسا واآلخر لـ(فرانسيس جانسون

 طالق.اإل

قلة الدراسات حول موضوع الشبكات بالغة العربية، يف حني وجدنا أنفسنا أمام عشرات الدراسات  - 

باللغة الفرنسية، حيث جتدك تتعامل مع وجهة نظر لألحداث من جانب واحد وهذا ما يتطلب أقصى 

 درجات احليطة واحلذر أثناء تناول املادة العلمية.

كن وكتابتها باللغة العربية، خاصة يف اللغات اجلرمانية كاألملانية صعوبة نطق أمساء الشخصيات واألما  - 

 والنمساوية واهلولندية واالسكندينافية.

تعذر إجياد سرية بعض الشخصيات الوطنية واألجنبية، لذلك اكتفينا بذكرها ضمن السياق اليت وردت  - 

 فيها. 

       

مع ذلك فقد بذلنا ما يف وسعنا لتذليل هذه الصعوبات إلخراج األطروحة كما تصورناها من حيث الشكل      

  واملضمون لتشكل إضافة حقيقية للبحث العلمي.

  

  تدرجنا ملعاجلة إشكالية هذا البحث ضمن خطة تتضمن مدخل وبابني.     



 المقـدمـة 

د 

بعد  مع الرتكيز على فرتة ما مناهضة االستعمار يف أوروبا تاريخيف املدخل رأينا أنه من األنسب احلديث عن 

، احلرب العاملية الثانية ملسايرة اخللفية الفكرية والفلسفية اليت نشأت على أساسها شبكات دعم  الثورة اجلزائرية

ضيف إىل لألفكار املناهضة لالستعمار. ن وملتزم وجتسيد ميداينواليت ما هي، يف حقيقة األمر، إال تعبري عملي 

لتعرف على رواد هذا التيار يف هذه الفرتة. وباعتبار أن عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية الذي تشكل على ذلك ا

أساس إيديولوجي تراجع فيه املد االستعماري بشكل الفت بظهور حركات التحرر يف البلدان اليت كانت ترزح 

ي إىل التيار اليساري التقت مع حركات التحرر الوطين حول حتت وطأة االستعمار، فإن شبكات الدعم اليت تنتم

تصور مشرتك للتأسيس لعالقات مستقبلية جديدة بني شعوب املستعمرات وشعوب البلدان االستعمارية اليت 

  خضعت هلا.

  

فصول:  ربعةأالباب األول خصصناه للحديث عن جبهة التحرير الوطين ومعركة الرأي العام وقسمناه إىل      

تطور موقف الرأي العام يف فرنسا وأوروبا الغربية من ب ثالث مسائل: األوىل تتعلق لفصل األول تطرقنا فيه إىلا

 ، وخاصة الصجافة املكتوبة اليت كانت األكثر انتشارااملسألة الثانية تتعلق بتأثري الدعاية اإلعالمية .الثورة اجلزائرية

املصالية  »ج.و.ج« »ج.ت.و«صراع بني لاب ا املسألة الثالثة تتعلقعلى توجهات الرأي العام. أم يف ذلك الوقت،

الفضل الثاين يرصد  العام للمشكل اجلزائري.ي تأخر انتباه الرأ على وتأثري ذلك »احلركى«أو  »ق.ش.م«و

تأسيس  أوهلا أربع نشاطات، وركزنا على إسرتاتيجية جبهة التحرير الوطين اجتاه الرأي العام يف فرنسا وأوروبا الغربية 

شرح أسباب  :. ثانيهايف فرنسا لتكون ذراع اجلبهة األمين على الرتاب الفرنسي التحرير الوطين حبهةفدرالية 

دعوة الرأي . ثالثها وأهداف الثورة واملبادئ اليت تقوم عليها لتؤكد أن عدوها  الوحيد هو االستعمار وال أحد غريه

احلضور يف املؤمترات والتجمعات الدولية النقابية رابعها و . فه املستعمر بامسهالعام إىل حتمل مسؤولياته اجتاه ما يقرت 

للحديث عن  هافخصصنا ةاخلامس املسألة أما .إليصال صوت الثورة إىل كل بقاع العاملوالطالبية والنسوية 

يف الفصل الثالث أبرزنا األحداث . املكاتب اليت فتحتها اجلبهة يف أوروبا الغربية ونشاطا�ا لفائدة القضية الوطنية

، وحصرناها يف مخسة أحداث 1962- 1957اليت هزت الرأي العام  أتناء الفرتة اليت يهتم �ا البحث وهي بني 

وأخذت فيما بعد أبعاد مقلقة للحكومة  1955أوهلا: حركة العصيان يف صفوف ا�ندين واليت بدأت منذ 

املصاحل األمنية ا�مت ا�م فيها اجليش الفرنسي مبمارسته يف اجلزائر و  الفرنسية. ثانيها: مسألة التعذيب اليت

الفرنسية مبمارسته يف فرنسا ضد اجلزائريني وضد املتعاطفني واملتعاونني معهم. ثالثها: العمليات اليت نفذ�ا 

ما قررت بعد 1958أوت  25، وهي اجلناح العسكري التابع لفدرالية اجلبهة بفرنسا يف »املنظمة اخلاصة«

نقل العمليات العسكرية إىل الرتاب الفرنسي وما أحدثته من هلع داخل ا�تمع الفرنسي. رابعها:  »ج.ت.و«

بباريس وقمعتها شرطة باريس بطريقة وحشية. وخامسها:  1961املظاهرات اليت نظمها اجلزائريون يف أكتوبر 

 1962فيفري  8زب الشيوعي الفرنسي يف اليت دعا إليها احل »Métro Charonne - ميرتو شارون«مظاهرات 

أما الفصل الرابع فإنه يرصد حتول موقف الرأي العام  ضد احلرب يف اجلزائر وبدورها قمعتها الشرطة خملفة ضحايا.

العملي للفرتسيني إىل جانب  ائرية ويضم ثالثة نقاط: األوىل تشرح االلتزامز إىل املطالبة بإجياد خمرج للمعضلة اجل
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اجلزائريني انطالقا من قناعا�م الفكرية. و النقطة الثانية تبني تأثري حركات التحرر على التزام الفرنسيني اجتاه الثورة 

   اخليانة اليت ألصقت بالداعمني للشعب اجلزائري. اجلزائرية. وأخريا يف النقطة الثالثة كان هناك نقاش حول �مة

  

باب الثاين ُخصص للحديث عن شبكات الدعم وقد صنفناها حسب الدول اليت ظهرت فيها. واحتوى ال      

الباب على أربعة فصول: الفصل األول استعرض الشبكات الفرنسية وبني طبيعة الدعم الذي قدمته للثورة. 

الفدرالية وبلجيكا وسويسرا  والفصل الثاين عرض شبكات دعم الثورة اجلزائرية يف بلدان اجلوار لفرنسا، يف أملانيا

وإيطاليا والنمسا وإسبانيا. والفصل الثالث رصد الشبكات اليت ظهرت يف مشال أوروبا الغربية مبا فيها الدول 

االسكندينافية، يف كل من األراضي املنخفضة واجنلرتا والدامنارك والسويد والنرويج وفنلندا. وأخريا يف الفصل الرابع 

ختلفة من شبكات الدعم بدء مبوقف احلكومة الفرنسية واحلكومات الغربية، مرورا مبوقف احلزب عاجلنا املواقف امل

  .»ج.ت.و«الشيوعي الفرنسي وانتهاء مبوقف 

  

من  الثورة اجلزائرية دعمات اليت توصلنا إليها عن شبكات ا�ينا البحث خبامتة تتضمن جمموعة من االستنتاج     

  افع عنها ونشاطها وأهدافها مث مصريها.حيث نشأ�ا واملبادئ اليت تد

   

لدراسة موضوع البحث وفق اخلطة املعتمدة جلأنا إىل مصادر متنوعة واليت متكنا من اإلطالع عليها ويف      

 La«واملصنفة ضمن  »Château de Vincennes -قصر فانسان«مقدمتها  املادة األرشيفية املوجودة يف 

Sous-série 1 H«  على علب عديدة ذات صلة مبوضوع الدراسة. وكذلك األرشيف املوجود يف واليت حتتوي

) Archives Nationales d’Outre-mer«  )A.N.O.M - األرشيف الوطين فيما وراء البحار«

 »Fond Ministérielle«واملصنف ضمن جمموعة الوزارات  »Aix-en Provence -إكس أو برفونس«بـ

)F.Mهذه ا�موعة عدة علب احتوت على تقارير ومراسالت ومذكرات  ) وخاصة وزارة الداخلية وتضم

  استعالمات ووثائق حمجوزة أثناء املدامهات وغريها من الوثائق ذات الصلة مبوضوع البحث.

  

املصدر الثاين هو اجلرائد وا�الت الصادرة يف تلك الفرتة واليت حتتوي على مادة مهمة ملوضوع البحث،      

باللغتني   »El Moudjahid - ا�اهد«ويف مقدمتها جريدة  ت تؤرخ لألحداث يف حني وقوعها.باعتبار أ�ا كان

اليت ختدم  الفرنسية متكنا من االطالع على حجم كبري من قصاصات اجلرائد وا�الت كما العربية والفرنسية،

 H 1(، خاصة العلبتني »Château de Vincennes -قصر فانسان«موضوع البحث واحملفوظة يف 

 -لومانيت«و »Le Monde-لوموند«ومن أهم هذه اجلرائد وا�الت جند جرائد   .)H 1159 1و( )1158

L’Humanité« ليبريي لوباريزيان«و - Le Parisien Libéré «  لوفيغارو«و- Le Figaro« كومبا«و- 

Combat« فرانس أوبسارفاتور«و- France Observateur« لورور«و - L’Aurore«   وجرائد أخرى

 Les -يل تون مودارن«و »Esprit-إسربي«تنتمي إىل تيارات سياسية وإيديولوجية خمتلفة. أما ا�الت فلدينا 
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Temps Modernes« لوكنار أونسيين«و - Le canard Enchainé « ليكسرباس«و - L'Expresse«  

  وغريها من ا�الت األخرى.

  

املصدر الثالث وهو مذكرات الشخصيات الفاعلة والصانعة لألحداث كما هو احلال مع مذكرات (عمر      

بوداود) و(أمحد دوم) و(حممد لبجاوي) و(حممد مشاطي) و(علي هارون) و(حمند أكلي بن يونس) و(حممد 

هؤالء مؤلفات أعضاء  بفرنسا. يضاف إىل »ج.ت.و«حريب)... وكل هؤالء كانوا قادة ومسؤولني يف فدرالية 

 Francis - لـ(فرانسيس جانسون »Notre Guerre«الشبكات اليت أرَّخت لألحداث، كما هو احلال لـ

Jeansonو (»La porte verte« هلني كوينا)لـ - Hélène Cuenatو (»Les porteurs d’espoir« 

 »De Gaulle, les services secrets et l’Algérie«) وJacques Charby - لـ(جاك شاريب

)... وكل هذه املؤلفات حتتوي على معلومات مهمة ختدم مباشرة Constantin Melnik - لـ(قسطنطني ميلنيك

  موضوع البحث.

  

  أما املراجع فقد تنوعت بني الكتب والرسائل اجلامعية واملقاالت وامللتقيات واألفالم الوثائقية.     

لغة الفرنسية. وإذا خصصنا احلديث عن الكتب املستخدمة يف بالنسبة للكتب املرجعية كان قسمها األكرب بال

 Les porteurs« موضوع الشبكات جند يف شبكة جانسون وكولایر والشبكات الفرعية امللحفة �ا وظفنا كتاب

de valises« لـ(هرييف هانون - Hervé Hamonو(باتريك رومتان (- Patrick Rotman وكتاب (»Les  

Jeanson Valises du professeur« لـ(دومنيك إميانويل بالنشار- Emmanuel -Dominique

Blanchard وكتاب (»Un intellectuel en dissidence Francis Jeanson de la résistance 

à la guerre d’Algérie« لـ(ماري بيار أولوا - Marie-Pierre Ulloa وكتاب (»Un homme à 

part« لـ(جيل بريو - Gilles Perrault(   وكتاب»Henri Curiel Le mythe mesuré à  

l’histoire« لـ(روين غاليسو - René Gallissot 1962«) وكتاب. -Le combat des justes 1954 

Ces Français qui ont combattu dans les rang du «FLN et de l’ALN   (إدربس يوسف)لـ

 ertaires dans la guerre Les «camarades des frèresTrotskistes et Lib«وكتاب 

d’Algérie لـ(باتيو سيلفان - Pattieu Sylvain.(  

  

» La république fédérale d’Allemagne et laأما الشبكات األخرى يف أملانيا استعنا بكتاب      

1962-guerre d’Algérie 1954« لـ(جان بول كاهن - Paul Cahn-Jeanو(كالوس جورجن ملوالر (- 

llerüMrgen üJ-Klaus(   ويف بلجيكا كتاب»Avocats sans frontières. Le collectif belge  

et la guerre d’Algérie « لـ(سارج مورو - Serge moureaux ويف سويسرا كتاب (»La Suisse et  

1962)-la guerre d’indépendance algérienne (1954«  داميان كارون)لـ- Carron  Damien
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 Pas - باس نييكلـ(  Bas et la guerre d’Algérie»-«Les Pays) ويف األراضي املنخفضة كتان 

Niek( لـ(كيلر فريتز).   »1963- 1958تضامن األممية: اليسار النمساوي والثورة اجلزائرية «كتاب   ويف النمسا

ألخرى ذات الصلة املباشرة وغري إضافة إىل هذه الكتب األساسية اعتمدنا على جمموعة كبرية ومتنوعة من الكتب ا

 املباشرة باملوضوع.  

  

عن الرسائل اجلامعية اعتمدنا على بعض رسائل الدكتوراه واملاجستري من أمهها: رسالة دكتوراه بعنوان      

لـ(طاهر جبلي) من جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان  "1962-1954"شبكات الدعم اللوجيسيت للثورة اجلزائرية 

" من جامعة جياليل ليابس بسيدي 1962- 1954ا يف املاجستري بعنوان "جان بول سارتر والثورة اجلزائرية نورسالت

  بلعباس.

  

وظفنا بعض األفالم الوثائقية اليت استفدنا منها كثريا ملا تتضمنه من معلومات أساسية ملوضوع البحث امهها:      

من إنتاج " Porteur et le diplomate: La Suisse et la guerre d’Algérieالفيلم الوثائقي بعنوان "

 Les Dossiers Noirs : La Main Rouge »والفيلم الوثائقي. 1988 اإلذاعة والتلفزيون السويسري يف

(Les Services Secrets de la République) " عمر مالك لإلنتاج" والفيلم الوثائقي الذي من إنتاج

والذي مت تصويره بني  «Octobre à Paris») بعنوان Maurice Audin - أنتجته مجعية (موريس أودين

، أي أثناء األحداث اليت يرويها. وأخريا الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن دور 1962ومارس  1961أكتوبر 

 Une résistance obliée (1954-1957), des«الرتوتسكيني يف دعم الثورة اجلزائرية بعنوان 

libertaires dans la guerre d’Algeie«من إنتاج: (دانيال غود ،-Daniel Goude و(غيوم (

  ).Guillaume Lenormant-لونورمان

  

عن خالصة القول هو أننا مبا توفر لدينا من مصادر ومراجع حاولنا استعراص خمتلف القراءات والتحاليل       

لثورة التحرير الوطين واحملفزات اليت شجعت املنخرطني فيها إىل تبين هذا السلوك.  ماهية ودور شبكات الدعم

لذاكرة التارخيية لألمة اجلزائرية.ونتمىن أن نكون �ذا العمل قد وفقنا يف إضافة سطر يف سجل ا
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هو تيار أو موقف سياسي يهاجم النظام االستعماري واملبادئ اليت يقوم عليها. ورغم أن مناهضة االستعمار      

لونوفو «حسب قاموس  ،1903مل يظهر إال سنة  »L’anticolonialisme - مناهضة االستعمار«مصطلح 

، إال أن كل فرتة من تاريخ االستعمار تناسب صنف معني من »Le nouveau petit Robert - بويت روبار

مناهضة االستعمار. ومن املعلوم أن التوسع االستعماري األورويب مل يتوقف أبدا منذ أن ظهر يف القرن السادس 

 بعض املراحل التارخيية أن يتوقف. ويعود عشر امليالدي، لكن اختلفت وتريته من فرتة إىل أخرى حىت كاد يف

سبب ذلك إىل اختالف املنظرين يف حتديد ماهية االستعمار ومربراته وآفاقه وتداعياته على ا�تمعات املعنية به. 

 وهكذا ظهرت جدلية االستعمار ومناهضة االستعمار.

  

ريتني. متتد األوىل من أواخر القرن اخلامس يف اعتقادي ميكن تقسيم تاريخ مناهضة االستعمار إىل مرحلتني كب     

عشر امليالد إىل �اية احلرب العاملية الثانية. يف هذه املرحلة كانت مناهضة االستعمار تنشأ من داخل املنظومة 

االستعمارية نفسها وتتغذى من تناقضا�ا، وروادها ينتمون إىل فئة االستعماريني أو الذين مل يكونوا يعارضون 

الستعماري كظاهرة وإمنا كانوا يرفضون بعض املمارسات املنبثقة عنه حسب طبيعة الفرتات لكل مرحلة. التوسع ا

وأكثر املمارسات اليت كانت تثري االحتجاج هي تلك املرتبطة بكيفية التعامل مع اإلنسان كإنسان واحتياجاته 

االستغالل البشري واملادي واملعنوي الذي املختلفة. فقد انتفض العديد من املفكرين والفالسفة ورجال الدين ضد 

  ميارسه االستعماريون يف حق شعوب املناطق اليت أخضعوها لسلطتهم على أساس مربرات التفوق العرقي والديين.

  

أما املرحلة الثانية اليت تبدأ منذ احلرب العاملية الثانية فإن مناهضة االستعمار نشأ من خارج املنظومة      

ندما محلت الشعوب اليت وقع عليها الفعل االستعماري بكل مظاهرة الظاملة واملهينة للكرامة االستعمارية ع

اإلنسانية مصريها ومستقبلها بيدها وقررت أخذ زمام املبادرة للتخلص من السيطرة االستعمارية. ويف كل مكان من 

حركات استقاللية ومل تعد مسألة التحرر  العامل اخلاضع لالستعمار، يف آسيا ويف إفريقيا وأمريكا الالتينية، ظهرت

فئات شعبية عريضة. وأصبحت مناهضة االستعمار، من اآلن فصاعدا، ضية األقلية بل وجدت صداها لدى ق

قضية حتملها املستعمرات، ووجد املناهضني لالستعمار من داخل املنظومة االستعمارية أنفسهم شيئا فشيئا يلعبون 

  .1الداعمفقط دور احلليق واملساند و 

  

تعود بدايات املواجهة بني التيار االستعماري والتيار املناهض لالستعمار مع الكشوفات اجلغرافية الكربى      

يصل سبانيني عندما تساءلوا إىل أي مدى ميكن أن إووقوع أوىل املناطق حتت االحتالل، وافتتحها علماء الهوت 

قمع شعب من طرف شعب أخر؟ وهل ميكن إعطاء الشرعية للحق يف االستعمار؟ ورواد تلك املواجهة  هم 

                                                 
1 - 1962), Editions Robert -Pierre) et Morin (Gille), Les anticolonialistes (1881-Jean( Biondi

Laffont, Paris, 1992, p 245.                                                                                                            
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 -و(بارتولومي دي الس كزاس 1)lvedaúJuan Ginés de Sep  - (خوان غيناس دي سيبولفيدا

Bartolomé de Las casas(2 فرانسيسكو ديٍ قيتوريا)و - Francisco de Vitoria(3. 

  

) فإن السيطرة االستعمارية تعترب واجبا. واحلرب ضد اهلنود احلمر هي Sepúlveda -بة لـ(سيبولفيدابالنس     

حرب عادلة نظرا لعمليات القتل اليت نفذها هؤالء ضد املستوطنني اإلسبان واليت اعتربها جرائم، وكذلك لوثنيتهم. 

ر، وهو شعب من جهة أخرى يرى أن اهللا حكم على بعض الناس بالدونية، مثلما هو احلال بالنسبة للهنود احلم

هائج، وضيع بطبعه وبالتايل حمكوم عليه، وبطريقة شرعية، بالرق لفائدة األمم األكثر تطورا كاألمة اإلسبانية. 

 Las -وأخريا فإن احلرب هي الوسيلة الوحيدة اليت تضمن نشر الديانة املسيحية بينهم. يف حني أن (الس كزاس

casas( هلنود الذي شهده بنفسه، وطالب بإلغاء نظام معارضا هلذه األفكار وشجب إبادة ا وقف

، واقنع التاج اإلسباين خبطورة هذا النظام الذي حاول جاهدا احلد منه Encomienda«4 - األنكومياندا«

فرضت إسبانيا نسب مرتفعة على  1701وإلغاءه، وكان يف كل مرة يصطدم مبعارضة املستوطنني. لكن ابتدءا من 

                                                 
ھو عالم في اآلداب القدیمة الالتینیة واإلغریقیة. بنتمي  )nés de SepúlvedaJuan Gi  -(خوان غینا سدي سیبولفیدا - 1

في  .الذي ظھر في عصر النھضة في أوروبا في القرن السادس عشر المیالدي  »Humanisme«إلى مذھب األنسنة 

العدید من ). كتب Charles Quint -كان للملك اإلسباني (شارل »Historigraphe«أصبح المؤرخ الرسمي  1529

المؤلفات في التاریخ باللغة الالتینیة حول اكتشاف لعالم الجدید. كان شخصا سيء السمعة بسبب خبثھ وعنصریتھ اتجاه 

 الھنود الحمر.

Burdeau, «SEPÚLVEDA JUAN GINÉS DE (1490 env.-1573», Ecyclopædia Universalis [en 

ligne], consulté le 30 mai 2016. URL: http:/www.universalis.fr/encyclopedie/juan-gines-de-

sepulveda/                                                                                                                                       
بانیة مؤمنة بالقیم الدینیة اإلنسانیة شخصیة دینیة إس )Bartolomé de Las casas -(بارتولومي دي الس كزاس - 2

كان یدافع )  Nicolas de Ovando -وصاحب مبادئ. شارك في احتالل أمریكا إلى جانب المكتشف (نكوال دي أوفاندو

 .»صدیق الھنود«عن الھنود الحمر ویندد بالمعاملة السیئة لھم من طرف المستوطنین حتى أنھ لقب بـ

https://www.herodote.net/Bartolome_de_Las_Casas_1474_1566_-synthese-452.php consulté 

le 30 mai 2016 à 20:20.                                                                                                                  
،. اشتھر بأفكاره وإسھاماتھ بمدرسة سالمانكا وأستاذ جامعي كاتب) Francisco de Vitoria - یتوریاف(فرانسیسكو دي  - 3

) من أجل سیاسة الس كزاسساند محھودات ( واالقتصاد األخالقي على أساس الفكر اإلنساني. القانون الدولي الممیزة في

 استعماریة مأخوذة من القیم المسیحیة والدفاع عن الھنود الحمر.

Armogathe, «VITORIA FRANCISCO DE (1492 env. 1546», Encyclopædia Universalis [en 

ligne], consulté le 30 mai 2016. URL: http://www.universalis.fr/encyclopedie/francisco-de-

vitoria/                                                                                                                                            
ھو نظام طبقتھ إسبانیا بدء من القرن من السادس عشر في مستعمراتھا بالقارة  »Encomienda - ومیاندانكاألو« -  4

األمریكیة یقوم على تسلیم السكان األصلیین إلى مستوطنین الذین یستخدمونھم كعبید شریطة  تلقینھم الدیانة المسیحیة. وھكذا 

  كل أراضیھم وتحولوا إلى عبید لدى المستوطنین. تم تجرید الھنود من

E.U «ENCOMIENDA», Encyclopædia Universalis [en ligne] consulté le 31 mai 2016. 

URL :http//www.universalis.fr/encomienda/                                                                                 
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 -األنكومياندا«دوا قادرين على حتمل أعباءها، و�ذه الكيفية بدأ نظام عائدات املستوطنني فلم يعو 

Encomienda« أما (فرانسيسكو ديٍ قيتوريا1ينكمش . - Francisco de Vitoria ( فقد ساند أطروحات

) حيث يرى أنه من حق االسبانيني الذهاب إىل املستعمرات واالستقرار فيها و Las casas -((الس كزاس

جارة مع سكا�ا، لكن من دون أن يلحق ذلك ضررا �ؤالء، خاصة إعالن احلرب عليهم إلجبارهم على ممارسة الت

  .lvedaúSep(2 - اعتناق املسيحية كما اقرتح (سيبولفيدا

  

يف عصر التنوير أو عصر األنوار الذي ظهر يف القرن الثامن عشر امليالدي يف فرنسا خاصة، راجت األفكار      

والفلسفات اليت متجد اإلنسان كإنسان وتدعوا إىل حتريره من كل القيود ويف مقدمتها القيود الدينية وأن يكون هو 

الستعمار الذي جتلى يف شجب التجاوزات اليت مصدر املعرفة. وعلى أساس هذه املعاين قام مفهوم مناهضة ا

تصدر من االستعماريني واملستوطنني األوروبيني يف حق السكان األهايل يف األراضي اليت خضعت لسلطتهم، 

) Voltaire - واستخدام الدين كأداة لتربيرها وإعطاء الشرعية هلا. ومن رواد هذا التوجه جند كل من (فولتري

) Abbé Raynal - ) و(أيب راينالMarmontel - ) و(مارمونتالMontesquieu - و(مونتيسكيو

 .3) وغريهمnd BurkeuEdm -(إدموند بورك ) وNacker -و(نيكار

                                                 
للممارسات االستعماریة في العالم الجدید اتجاه الھنود   )Las Casas -لمزید من التفاصیل حول مناھضة (الس كزاس - 1

  الحمر ینظر:

Merle (Marcel), L’anticolonialisme européen de Las Casas à Marx, collection U, Editions 

Armand Colin, Paris, 1969, pp 49-56.                                                                                            
للممارسات االستعماریة في  )Francisco de Vitoria -فرانسیسكو دي ٍقیتوریا(لمزید من التفاصیل حول مناھضة  -  2

 العالم الجدید اتجاه الھنود الحمر ینظر:

Ibid, pp 56-62. 
) المشكل االستعماري Voltaire - )  والمدعو (فولتیرMarie Arouet-François-أروي  أثار (فرانسوا ماري - 3

فھو یعترف بأن االستعمار   »l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations«في الدراسة التي تحمل عنوان: 

كانت  لھ مزایا، لكنھا في نظره، نُسفت  بفساد الطقوس والعادات التي نجمت عن االحتالل كاالستغالل الفاحش للثروات 

Louis de -Charles-وتشغیل األھالي والحروب بین القوى االستعماریة. وأظھر (شارل لویس دي سكوندا

Secondat (مونتیسكیو) والمدعو- tesquieuMon(  روح القوانین«في كتاب- de l’Esprit des lois «  عداءا

واضحا لسیاسة إقامة المستوطنات في المستعمرات واسترقاق األفارقة. وھاجم األدیب والفیلسوف الفرنسي (جان فرانسوا 

یبرر بھا  تيالحجج الدینیة ال »Incas - اإلنكا«في كتابھ حول شعوب  ) elMarmont François-Jean - مارمونتال

 Edmund - (إدموند بوركاالستعماریون االستغالل الفاحش التي تتعرض لھ تلك الشعوب. أما البرلماني البریطاني 

Burke(   فلم یكن یدعو إلى إلغاء التجربة االستعماریة لكنھ دافع في مداخالتھ على مستوى مجلس العموم البریطاني على

فكرة إقامة عالقات سیاسیة وقانونیة بین الدولة ومستعمراتھا على نموذج یقوم باحترام استقاللیة األجزاء المكونة للدولة 

) أحد الذین ساھموا في التحویل التدریجي لإلمبراطوریة Burke -(بوركویقبل انتعاش الحریات الفردیة. لذلك اعتبر 

  حر.  »Commonwealth -كومنویلث«البریطانیة إلى 

  لمزید التفاصیل حول ھذا الموضوع ینظر الفصل الثاني من كتاب:

Merle (Marcel), op cit pp 71-180.  
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يف عصر الثورة الصناعية شهد مفهوم مناهضة االستعمار حتوالت كبرية مستوحاة من الفكر االشرتاكي      

شع الذي تعرضت له الطبقة العاملة يف اجنلرتا، مهد الثورة والشيوعي وجاء كرد فعل على االستغالل الرأمسايل الب

الصناعية، لتمتد فيما بعد إىل بلدان أوروبية أخرى. وكان االستغالل يصل إىل مداه يف البلدان املستعمر اليت 

كية . واالشرتاكية عادة ما يتم تصنيفها إىل اشرتا 1تتعرض لعملية استنزاف ممنهجة ملقدرا�ا الطبيعية والبشرية

طوباوية واشرتاكية علمية. ففي جمال مناهضة االستعمار تندرج نظرة االشرتاكيني الطوباويني من أمثال (هنري سان 

 Robert - ) و(روبريت أوينCharles Fourier - و(شارل فورييه )Henri Saint Simon - سيمون

Owen( اعية واحلياة البائسة اليت يعيشها ضمن اقرتاح أنظمة سياسية واقتصادية ختفف من وطأة املعاناة االجتم

عدم قابلية حتقيق هذه األهايل يف املستعمرات جراء االستغالل الفاحش للثروات واليد العاملة. لكن اتضح 

نظرية هو  أيةوعلمية  األفكار عمليا على الرغم من احملاوالت العنيدة والعديدة لتطبيقها يف احلياة لكون أن صحة

  .2الطوباوية لعبت دورا إجيابيا يف حتضري والدة النظرية العلمية ميكن أن ننكر أن االشرتاكيةفال  ، ومع ذلكالتطبيق

  

أدى ظهور املاركسية فيما يتعلق مبسألة مناهضة االستعمار إىل قلب عناصر النقاش حوهلا. وجرى موضوع      

اإليديولوجية «يف كتاب: )، حيث أثارها Karl Marx - مناهضة االستعمار عرب مجيع مؤلفات (كارل ماركس

 Le Manifeste - البيان الشيوعي«، وأثارها مرة أخرى يف كتاب »L’Idéologie Allemande - األملانية

communiste « رأس املال«، مث طورها يف كتاب - Le Capital«ويف ا�موع انتقد (ماركس .- Marx (

النظام االستعماري الذي رأى فيه مثاال معربا عن االستغالل الرأمسايل. صحيح أنه كلما أتيحت له الفرصة كان 

يشجب جتاوزات النظام االستعماري كما هي موجودة يف التقاليد اإلنسانية، لكنه ركز مالحظاته على االستغالل 

 .3وروبية من مستعمرا�ااالقتصادي، أي الربح الغري مربر الذي تستخلصه الدول األ

 
                                                                                                                                                         

  ینظر أیضا:

Liauzu (Claude), l’histoire de l’anticolonialisme en France du XVIᵉ siècle à nos jours, 

Editions Pluriel, Paris, 2012, pp 29-78.                                                                                         
، مخبر 11-10-9- 8داد ، مجلة عصور ، األعالظاھرة االستعماریة من منظور رواد الفكر الماركسيرابح لونیسي،  - 1

 .64، ص 2007 -2006البحث التاریخي مصادر وتراجم، جامعة وھران، الجزائر، 
  .65- 64نفسھ، ص  - 2

  ینظر أیضا:

Merle (Marcel), op cit p 71-72. 

  ینظر أیضا:
الشیوعي  ، الموقع الرسمي للحزباالشتراكیة الطوباویة مرحلة البد منھا في تطور الفكر األشتراكي، علي كریم الھاللي

  .12:26 2015تموز/یولیو  15نشر بتاریخ األربعاء, ، العراقي
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/30780-2015-07-15-12-26-09 consulté le 01 

juin 2016 à 21:05.                                                                                                                       

  
3 - Merle (Marcel), op cit, p 39. 
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) جاء مفكرون آخرون ليكشفوا عالقة االستعمار بآليات استمرار الرأمسالية Marx - بعد (ماركس          

 -االستعمار«) يف كتابه John Atkinson Hobson -ومنهم اإلجنليزي (جون أتكيسون هوبسن

Imperialism «  والنمساوي (هالدفردينج 1902الصادر قي - Hilferding Rudolf يف كتاب (رأس (

هذين املفكرين طور  ت، وعلى أساس أطروحا1910) الصادر يف عام Le capital financier -املال املايل

 - االستعمار أعلى مرحلة من مراحل الرأمسالية«) النظرية املاركسية عندما اعترب يف كتابه Lénine - (لنني

capitalismeL’Impérialisme, stade suprême du  «   بإشعال ثورة شيوعية يف روسيا القيصرية اليت

. 1كانت دولة إقطاعية ومل تكن رأمسالية، خمالفا بذلك النظرية املاركسية يف تطور ا�تمع البشري عرب التاريخ

تصنيعا، يضاف إىل ذلك أنه يرى أن الظاهرة االستعمارية تشكل خطرا على قيام ثورة بروليتارية يف البلدان األكثر 

إىل توجيه نداء للشعوب املستعمرة إىل الثورة على االستعمار، كما حث  1919وهذا ما دفع االحتاد السوفيييت يف 

  .3األحزاب الشيوعية دعم حركات التحرر 1920لعام  2مؤمتر الكومنرتن

  

أدت التحوالت الكربى اليت شهدها العامل بعد احلرب العاملية الثانية إىل بروز حركات التحرر اليت تعترب مرحلة      

متقدمة من مناهضة االستعمار إذ أصبحت منذ ذلك احلني قضية شعوب املستعمرات. وقد استفادت هذه 

ول احملور خاصة ستعمارية الكربى على يد دالشعوب من االنتكاسة العسكرية اليت حلقت بالدول األوروبية اال

وبالتايل أصبحت أوروبا جمردة من هيبتها السابقة يف نظرهم وفقدت مسعتها كقوة ال تقهر.  أملانيا واليابان،

واستمدت احلركات الوطنية من هذا العامل النفسي طاقة هائلة مكنتها من مقارعة احملتل واالنتصار عليه. ويكفي 

ا�زام اليابان يف احلرب العاملية الثانية استغلت بعض املستعمرات اآلسيوية الوضع واستولت على  أن نذكر أنه عقب

خمازن الذخرية واألسلحة اليت كانت بالبالد وشكلت حكومات وطنية وأعلنت عن استقالهلا، مثلما حدث مع 

السنة. وهكذا وجد االستعمار  وفيتنام يف سبتمرب  من نفس 1945أوت  17أندونيسيا اليت أعلنت استقالهلا يف 

الفرنسي واالستعمار اهلولندي نفسيهما أمام موقف حمرج ويتمثل بالقبول باألمر الواقع أو استعادة وضعها السابق 

                                                 
یرى (ماركس) و(إنجلز) أن المجتمع البشریة مر بعدة مراحل وھي: مرحلة الشیوعیة البدائیة ثم مرحلة العبودیة ثم  - 1

والتي  »البرولیتاریا«مرحلة اإلقطاعیة ثم مرحلة الرأسمالیة التي تنتج صراعا طبقیا بین الرأسمالیین والطبقة العاملة 

  مجتمع الشیوعي الذي تنعدم فیھ الطبقیة.ستنتھي بانتصار ھذه األخیرة والتي ستنشئ ال

  لمزید من التفاصیل ینظر الدرس السابع عشر من كتاب:

، منشورات 1بولیترز (جورج) وبیس (جي) وكافین (موریس)، أصول الفلسفة الماركسیة، ترجمة شعبان بركات، ج 

 ,44-33المكتبة العصریة، صیدا بیروت، (د.ت)، صص 
 تھدف إلى ترقیة الماركسیة الثوریة 1919ف أیضا بالعالمیة الثالثة وھي حركة أسست بروسیا سنة الشیوعیة العالمیة وتعر -  2

خالل الحرب العالمیة الثانیة لتھدئة مخاوف حلفاء روسیا في  1943لت ھذه الحركة سنة خاصة في البلدان الرأسمالیة. وحُ 

  . الغرب

  عربي عربي.قاموس المعجم الوسیط، اللغة العربیة المعاصر. قاموس 
 .71، المرجع السابق، ص الظاھرة االستعماریة...براھیم لونیسي،  - 3
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. واألهم من ذلك فإن القوى االستعمارية فقدت من يدها سلطة القرار يف السياسة الدولية وانتقلت 1بقوة السالح

  .2لتحرر وينادي بنهاية االستعمار مثل الواليات املتحدة األمريكيةإىل يد من يؤيد قضايا ا

  

تسلك سياسة متوازنة اجتاه قضية  اضطرت الواليات املتحدة األمريكية أن »احلرب الباردة«لكن حتت تأثري      

احملافظة  ترغب يفصفية االستعمار متزج فيها بني املصاحل واملبادئ. فكانت تارة تسرتضي الدول االستعمارية اليت ت

يف وتارة أخرى تساير التيار التحرري  ،الشيوعي حتت التأثري هذه األخرية لتضمن عدم وقوع على مستعمرا�ا،

قامة أنظمة دميقراطية بعد استقالهلا، وبالتايل تفويت الفرصة على الشيوعية اليت العامل لتشجيع الدول املعنية إل

  .3المتدادتتخذ من مساندة حركات التحرر مطية ل

  

مباشرة يف مواجهة حركات حتررية مبكرة. ففي  الثانية بالنسبة لفرنسا فقد وجدت نفسها بعد احلرب العاملية     

، ويف سوريا ولبنان غادرت 1945سبتمري  2قي  »فيتنام«عن استقالل  »الفيت منه«اهلند الصينية أعلن حزب 

 8، ويف اجلزائر انفجرت أحداث 4مم املتحدة وبريطانياحتت ضغط األ 1946آخر الفرق العسكرية الفرنسية يف 

مشلت ثلث البالد. ووجدت فرنسا مشاكل مجة يف  1947، ويف مدغشقر انطلقت حركة مترد يف 1945ماي 

التعامل مع الوضع بسبب خروجها ضعيفة من احلرب والنشغاهلا بالصعوبات النامجة عن العودة إىل السلم وإعادة 

تم بأمر املستعمرات إال ضمن إطار حمدود. حىت الصحافة مل تعد تلتفت إىل أخبار اإلمرباطورية البناء، ومل تكن �

. يف هذه األجواء أكد املستوطنون وأرباب العمل وصحافتهم أن اإلمرباطورية االستعمارية 5االستعمارية إال قليال

"فرنسا الصغيرة بال بناتها فيما وراء البحار الفرنسية هي الفرصة الكربى لفرنسا للخروج من أزما�ا واعتربوا أن: 

 - ونفس اخلطاب تقريبا روج له االشرتاكي (ماريوس مويتستصبح امرأة فقيرة محكوم عليها بالعبودية. 

Marius Moutet(6 هنري لوزيراي والشيوعي) - Henri Lozeray(1 وحدة عندما نادوا باالحتفاء بـ"

                                                 
زوزو (عبد الحمید)، تاریخ االستعمار والتحرر في إفریقیا وآسیا، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -  1

 .126،  ص 2012
 .125نفسھ، ص  - 2
 .133نفسھ، ص  - 3
من نفس الشھر  29وقعت مشادات عنیفة بین فرق عسكریة فرنسیة ورجال درك سوریین. في یوم  1945ماي  8في  - 4

قامت المدفعیة الفرنسیة بقصف البنایات العامة في دمشق باعتبار أن ھذه األخیرة ھي معقل التمرد. لكن رئیس الوزراء 

ت البریطانیة المتواجدة بكثافة في المنطقة بنزع سالح ) أمر القواWinston Churchil -البریطاني (ونستون تشرتشل

الجیش الفرنسي، كما قامت الحكومة السوریة واللبنانیة باللجوء إلى األمم المتحدة، فاضطر الفرنسیون والبریطانیون إلى 

  من دون التوقیع على اتفاق. 1946مارس  14مغادرة المنطقة في 

Biondi (Jean-Pierre) et Morin (Gille), op cit, p 247. 
5 - 246.-, p 245Ibid 
في تلك الفترة یشغل منصب وزیر فرنسا لما وراء البحار. وشغل ھذا  )Marius Moutet -(ماریوس موتيكان  - 6

  Léon-و(لیون بلوم   ) tGeorges Bidaul-) و(جورج بیدوFélix Gouin-المنصب في عھد حكومات (فلیكس غوین 
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 .2مدغشقر ومن دكار إلى الدار البيضاء، والهند الصينية وإقيانوسيا"وسالمة فرنسا الكبرى، من األنتيل إلى 

ذلك فإن اجلميع متفق بأن مثة شيء جبب مراجعته يف العالقات بني فرنسا واملستعمرات التابعة هلا. واملبادرة  ومع 

ا ال يستهان حيث مارسوا ضغط 1945نوفمرب  6جاءت من ممثلي املستعمرات يف اجلمعية التأسيسية ا�تمعة يف 

به. فالبعض كان يطالب باالندماج الكامل والبعض اآلخر مثل (فرحات عباس) كان يطالب باالستقالل الذايت 

  .3وبعضهم باالستقالل التام مثلما هو احلال مع (مصايل احلاج) وامللغاشيني

   

نية، أن تعطي وجهة جديدة حاولت فرنسا، متاشيا مع األوضاع اجلديدة اليت أفرز�ا احلرب العاملية الثا     

 27إلمرباطوريتها االستعمارية من خالل بناء عالقة جديدة مع مستعمرا�ا. فقد أقر دستور اجلمهورية الرابعة لـ

ليكون بديال لإلمرباطورية  »l'union française - االحتاد الفرنسي«بإنشاء ما يعرف بـ 1946أكتوبر 

 9)، املقرر العام ملشروع دستور اجلمهورية الرابعة يف Pierre Cot - االستعمارية، وهذا ما صرح به (بيار كوت

"الميزة األساسية هي وضع حد للنظام االستعماري. النظام االستعماري لبالدنا لم يعد : 1946أفريل 

موجودا. في مكانه  نريد االتحاد الفرنسي. حتى يومنا هذا كانت فرنسا تتكون من أربعين مليون مواطن 

  .4مليون رعية. سيكون لها، من اآلن فصاعدا، مئة مليون مواطن ورجال أحرار"وستين 

  

واملؤسسات اليت تديره يف توطئة  »االحتاد الفرنسي«يعرف دستور اجلمهورية الرابعة  من الناحية النظرية     

ساس "تشكل فرنسا مع بلدان ما وراء البحر وحدة تقوم على أكما يلي:   IIIVالدستور عند العنوان 

المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز عرقي أو ديني. االتحاد الفرنسي يتكون من أمم وشعوب تضع 

  . 5بشكل مشترك مواردها وتنسق جهودها لتطوير حضارتها الخاصة بها وزيادة رفاهيتها وأمنها"

رنسية وجمموع األراضي التابعة هلا اجلمهورية الف فاالحتاد الفرنسي إذن من الناحية الدستورية والقانونية خيص     

. لكن هذا االحتاد حتول إىل جسد بال روح ألنه وقع ضحية احلكومات اليت مل 6واملنتشرة يف نصفي الكرة األرضية

                                                                                                                                                         

Blum و(بول رمادیي (-Paul Ramadier1947إلى أكتوبر  1946جانفي  ) بین.  
عن الحزب الشیوعي الفرنسي بین  »Cher -شیر«حینذاك نائبا لمنطقة  )Henri Lozeray -(ھنري لوزیراي كان - 1

1945- 1950. 
2 - 249.-Ibid, p 248 
3 - Ibid, p 249. 
4 - Liauzu (Claude), op cit, p 362. 
5  - La constitution de la IVème république du 27 octonbre 1946, préambule, titre VIII, article 

61.                                                                                                                                                
  واأللیات التي تسیره ینظر: »االتحاد الفرنسي«صیل حول معنى لمزید من التفا - 6

Catroux Général. L’Union française, son concepte, son état, ses perspectives. In Politique 

étrangère. Pp 233-266.                                                                                                                    
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ترد أن تعطيه األمهية املرجوة وبسبب مقاومة اللويب االستعماري الذي أفرغ النصوص من حمتواها، ليجد نفسه يف 

  . 1رياح التحرر يف أقل من عشرية آخر املطاف قد جرفته

  

لكن هناك عامل آخر ال يقل أمهية عن العوامل السابقة الذكر ويتمثل يف ظهور خنبة من املثقفني والسياسيني      

الوطنيني الذين وصلوا إىل قناعة أن ال مستقبل للمستعمرات ضمن اإلطار الفرنسي وأن احلل الواقعي هو ترك 

وأصبحوا يشككون يف ظل وجود لويب استعماري  ،شعوب املستعمرات تقرر ما تريد أن تفعله بنفسها بكل حرية

بل يرون أن تلك املشاريع حتمل من املراوغة  ن عنها فرنسا بني الفينة واألخرى،جبدوى املشاريع اإلصالحية اليت تعل

ما جيعلها شكل من أشكال الضحك على األذقان.  ،يف التعاطي مع املطالب والتطلعات الوطنية ،وعدم اجلدية

االستعمار وتعريته وفضح خدعه وكذبه، وعملوا على توجيه حتليال�م  مناهضةلى عاتقهم مهمة لذلك محلوا ع

باجتاه تربير استخدام العنف ضده كحل جذري للتخلص من الظلم االستعماري من جهة ومن أبناء اجللدة الذين 

شعو�م. لكن يف طلعات تل احلقيقيني مثلنياملأ�م  دعوني يتقمصون شخصية ودور املستعمر من جهة أخرى، و

احملصلة ال املُْ◌ْ◌ْسَتعِمر وال أبناء املستعمرات استساغ أدوار التقمص تلك، بل رأوا فيها عملية مسخ 

، ألنه كة لن جيد له مكانا ال عند هؤالء وال عند أولئهجين ةثقاف ذي وحماولة بائسة إلنتاج كائن 2للشخصيتني

تقبل الشعوب اإلفريقية  نريقي واآلسيوي من نفس مستواه، ولبكل بساطة لن يقبل األورويب أن يكون اإلف

يف مقدمة هؤالء املفكرين الوطنيني املفكرين املارتنكيني (فرانز نذكر  تارخيية واحلضارية.التنكر هلويتها ال واآلسيوية

  . Aimé Cesaire(4 - و(إميي سيزار 3)Franz Fanon -فانون

                                                 
1 -  Liauzu (Claude), op cit p 364 et 366. 

لمزید من التفاصیل عن الدور الذي أرادت بعض النخبة اإلفریقیة تقمصة والمتمثل في األسود اإلفریقي في جلد أوروبي  -  2

 لـ(فرانز فانون)" Peau noire masques blancs -قنعة بیضاءأأبیض  ینظر كتاب: "بشرة سوداء 
) ینحدر من أسرة مارتنیكیة زنجیة بورجوازیة تطمح لالنتماء إلى طبقة المعمرین   Frantz Fanon-فرانز فانون ( -  3

 la –المارتنیك «عاصمة جزیرة   »Fort-de-France«  البیض ھناك وتشاركھم عملیة استغالل باقي السكان. ولد بـ

Martinique«  األنتیل «في أرخبیل– les Antilles«  1961دیسمبر  6وتوفي في واشنطن في   1925جویلیة  20في ،

مسؤول األطباء في مستشفى األمراض العقلیة  1953عین في سنة، وھو مدفون في مقبرة الشھداء بتونس،  36عن عمر 

ق بجبھة التحریر الوطني، این بالبلیدة، سنتین بعد اندالع ثورة التحریر الوطنیة، قدم استقالتھ من منصبھ في المستشفى والتح

أسندت لھ مسؤولیات كبیرة : عضو في تحریر جریدة المجاھد، الناطق الرسمي للجبھة، وسفیر الحكومة الجزائریة المؤقتة 

 )GPRA  في غانا، وحتى وفاتھ وھب فانون نفسھ بال حدود لقضیة تحریر الشعوب المقھورة، من أھم مؤلفاتھ " بشرة (

" و" العام  Les Damnés de la terre –"، " معذبو األرض  Peaux noire, masque blanc – سوداء وقناع أبیض

  ". L'An v de la révolution algérienne  -الخامسة من الثورة الجزائریة 

Achour (Cheurfi), Dictionnaire de la révolution… op cit, p 151-152.  
بجزیرة  » Pointe-Basse«من موالید  شاعر ورجل سیاسي فرنسي.ھو  )Aimé Cesaire - (إیمي سیزار - 4

لیھاجم القمع  1936. بدأ الكتابة في 1913في  »les Antilles –األنتیل «في أرخبیل  »la Martinique –المارتنیك «

م الثقافیة والدي یعني مجموع الخصائص والقی  »La Négritude -الزنجیة«الثقافي للنظام االستعماري، وابتكر مصطلح 

للشعوب ذات البش رة السوداء. وكان یرید أن یحارب ضد محاوالت االندماج الثقافي لفرنسا وتعزیز الثقافة اإلفریقیة التي 
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تشريح الظاهرة االستعمارية، ال من )، حبكم ختصصه يف علم النفس، يف Fanon -لقد أبدع (فانون       

الناحية التارخيية فقط بل من الناحية النفسية أيضا، حيث وجل إىل أغوار النفسية االستعمارية وجوهر التفكري 

االستعماري القائم على االستعالء واالستغالل والقمع، وهذه الصفات أضحت جزء من شخصية األورويب 

االستعماري، وال سبيل لعالجها إال بالعنف الدامي. ولقد أعجب وتأثر العديد من املثقفني الفرنسيني بطروحات 

 Jean-Paul - (فانون) حول الظاهرة االستعمارية ويف مقدمة هؤالء الفيلسوف الوجودي (جان بول سارتر

Sartre معدبوا األرض«مقدمة كتاب  1961) الذي كتب يف- Les Damnés de la terre«  .(فانون)لـ

. ففي وما دفعه لفعل ذلك رغبته يف دعوة األوروبيني االستعماريني إىل اقتالع املعِمر املوجود داخل كل واحد منهم

حتدث عن الوضع االجتماعي الذي أفرزه االستعمار بني مستعِمر يريد االستحواذ على كل شيء و  املقدمة

مث يبني منهج االستعمار يف صناعة مثقفني من أبناء املستعمرات الذين يتم  مستعَمر ُحكم عليه بالدونية والسخرة،

إرساهلم إىل بلدا�م ليكرروا على أبناء جلد�م ما يلقنه هلم املستعِمر من باريس، لندن وأمسرتدام، وذلك لضمان 

(فانون) إىل استعمال  استمرارية بقائه والتمديد يف عمره حىت يف حالة مغادرته للمستعمرة. وبرر (سارتر) دعوة

العنف الثوري للتخلص من االستعمار واعتربه رد فعل طبيعي على املمارسات االستعمارية العنيفة وسياسة اإللغاء 

    .1اليت ظل ميارسها يف حق شعوب املستعمرات

  

الوجودي الفرنسي وأحد األصدقاء  ) الفيلسوفFrancis Jeanson - أبدى أيضا (فرانسيس جانسون     

ملقربني لـ(سارتر) هو أيضا أميا إعجاب بكتاب (فانون) لذات األسباب اليت جعلت (سارتر) يعجب به. وبعد ا

عمر ال يتجاوز ست وثالثني ستة كتب (جانسون) ثناء قال فيه:  عن 1961 سنة من الوفاة املبكرة لـ(فانون) يف

ائريا، سوف يظل في نظرنا مثاال حيا "هذا المارتنيكي الذي صنعت منه ثقافته الفرنسية إنسانا ثوريا جز 

للسمو اإلنساني الذي لم نعرف له مثيال، إلى حد اآلن، في هذا العالم الالإنساني. لو كنت ممن يؤمنون 

الذين قاسمهم » المعذبين في األرض«بالجنة لقلت متأكدا إن (فرانز فانون) ينعم فيها اآلن صحبة أولئك 

  .2عداد الموتى بعد أن حصدهم جور االستعمار"آالمهم والذين هم اآلن، مثله، في 

  

                                                                                                                                                         

وقعت ضحیة عنصریة النظام االستعماري. كما وھب نفسھ للدفاع عن كل المقھورین على األرض، حیث قال عن نفسھ: 

 Discours sur le«من أشھر مؤلفاتھ في محال مناھضة االستعمار: ھرھا". "أنا أنتمي إلى الساللة التي یتم ق

colonialisme« 2008. توفي في. 

 http://www.toupie.org/Biographies/Cesaire.htm consulté le 03juin 2016 à 11:20.                      
1 - Paul), Positions anticolonialistes, «préface aux Damnés de la terre de Frantz -Sartre (Jean

Fanon», préface de Fatima Beldjord, collection voix de l'anticolonialisme, Alger, Éditions 

ANEP, 2006, p 95-96 et 110-111.                                                                                               
بیار)، فرانسیس جانسون الفیلسوف المناضل من مقاومة االحتالل النازي لفرنسا إلى مقاومة االحتالل  -أولوا (ماري - 2

 .191، ص 2009الفرنسي للجزائر، ترجمة مسعود حاج مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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إن اإلنتاج الفكري الذي يدرس الظاهرة االستعمارية من وجهة نظر أبناء املستعمرات جنح يف إيصال معاناة      

شعو�م. وكان لذلك تاثري كبري على املثقفني األوربيني عامة والفرنسيني خاصة، إذ مكنهم من االطالع على 

االستعماري كما حيياه ويشعر به أبناء املستعمرات وليس كما تورده التقارير األمنية واملقاالت واألخبار الواقع 

الصحفية، اليت عادة ما تسوق الصورة اليت تريد هي أن يراها الناس وليس الصورة احلقيقية للواقع املعاش. وهذا ما 

ميكن أن جتد مثقفا يعرب بصدق عن هذا التوجه مثل فهمه العديد من املثقفني خاصة من التيار اليساري. وال 

 –االستعمار هو نظام «مقاال بعنوان » Les Temps Modernes«(جان بول سار) الذي كتب يف جملته 

Le colonialisme est un système« ،اآلليات السياسية واالقتصادية للنظام االستعماري، وناد  فكك فيه

أن االستعمار يف حالة احتضار، ولتخليص اجلميع من  »سارتر«مبحاربته، والتعجيل برحيله. ويف أخر املقال يرى 

  .1شروره، جيب مساعدته على االنتحار

  

تمع السياسي الفرنسي؟ يرى (جيل لكن السؤال املطروح هو مىت ظهر أول تيار مناهض لالستعمار يف ا�     

، أن املقدمات األوىل لظهور تيار مؤيد لتصفية االستعمار يعود إىل احلرب Gille Manceron(2 -مانسريون

، إذ وقف مثقفون وللمرة األوىل إىل جانب مقاومة أمة من خارج القارة األوروبية 1935اإلثيوبية اإليطالية لسنة 

، من خالل نشر بيانني يف أكتوبر 3املقصودة هنا هي احلبشة ضد إيطاليا املوسولينيةضد قوة استعمارية أوروبية، و 

ويف شهر "من أجل العدالة والسلم". والثاين هو  "البيان من أجل احترام القانون الدولي"األول هو  1935

-صفيتهاالستعمار، مستقبله، ت«عدد خاص بعنوان  »Esprit - إسربي«ديسمرب من نفس السنة نشرت جملة 

La colonisation, son avenir, sa liquidation«  جلنة اليقظة للمثقفني «املوالية نشرت  ويف السنة

مطوية بعنوان:  »le Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes - املناهضني للفاشية

�اجم فيها املؤسسة االستعمارية،  "Fille de l’intérêt et de la violence -بنت المصلحة والعنف"

                                                 
1  - -, Les Temps Modernes, nº 123, mars(Le colonialisme est un système)Paule), -Sartre, (Jean

avril 1956.                                                                                                                                   
» Hommes et Libertés«مؤرخ متخصص في االستعمار وذاكرتھ وإرثھ. وھو أیضا رئیس تحریر مجلة ھو  - 2

 الصادرة عن منظمة حقوق اإلنسان.
الشمال في  البلد األفریقي المسیحي  إثیوبیامھاجمة  )بینتو موسولیني(م قرر الدكتاتور االیطالي  1935عام أكتوبرفي  - 3

قامت بمدافع متطورة و رسل موسولیني قوات ضخمة مجھزةأ المستقل والعضو في عصبة األمم، إذاإلفریقیة الشرقي لقارة 

ذي تسلیح الضعیف، وأبدى األثیوبیون مقاومة كبیرة  اإلثیوبيقنابل الغاز السام على الجیش  بإسقاط القوة الجویة االیطالیة

 -ھیالسیالسي(لعاصمة األثیوبیة )، وھرب حاكم أثیوبیا م احتل االیطالیون أدیس أبابا ( ا1935ضد الغزاة، ولكن في عام 

iHelasi Las (م دحرت القوات البریطانیة 1941في عام  .الى خارج البالد، واستمر الحكم االیطالي خمس سنوات فقط

  .الى عرشھ )ھیالسیالسي(االیطالیین وأعادت 

  لمزید من التفاصیل حول األزمة اإلیطالیة اإلثیوبیة ینظر:

، ترجمة سمیر شیخاني، دار الجیل، 1)، ط 1939-1919(إدوارد ھالیت)، العالقات الدولیة منذ معاھدات الصلح (كار 

 .207-199، صص 1992یبروت، لبنان، 
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يف املقابل كانت ترفض التحرير الفوري للمناطق احملتلة وتفضل حتضريها تدرجييا لذلك بواسطة إجراء إصالحات  

كثرية وعميقة وجريئة. لكن كل تلك اخلطابات اليت تدافع عن فكرة حتضري املستعمرات ملرحلة التحرر مل تستهو 

من انتظار احلركات التحررية اليت فجرت احلرب يف اهلند الصينية ويف اجلزائر لكي يتشكل  الرأي العام، وكان ال بد

  . 1رأي عام لصاحل تصفية االستعمار

  

بعد احلرب العاملية الثانية، ومع ظهور حركات التحرر يف آسيا، واليت مست بشكل خاص اهلند واهلند الصينية      

، اليت تعرب عن آراء »Esprit - إسربي«ا بعد أندونيسيا، صعدت جملة واملستعمرة اهلولندية اليت ستصبح فيم

نوفمرب  22ومواقف املثقفني الكاثوليك، انتقادا�ا بشكل جذري ضد احلركة االستعمارية، حيث نشرت يف 

أول أكرب بيان للمثقفني ضد االستعمار. يف حني انتظر الفاتيكان حىت أصبحت مسألة إ�اء االستعمار  1948

، وهذا 1954) حبق الشعوب يف التحرر إال يف XII - Pie XIIواقع ال مفر منه، ومل يعرتف بابا الفاتيكان (يب 

 .2نيسة اليت مل تقم سوى مبجارات الواقعيوضح جليا أن املثقفني الكاثوليك كانوا مع تصفية االستعمار قبل الك

  

الواقع أن مناهضة االستعمار بدأ يشق طريقة يف الضمائر قبل احلرب العاملية الثانية بقليل. واملثري يف املسألة        

هو أن الدفاع عن احلرية انتقل يف مدة قرن من الزمن من الكفاح من أجل احلرية الفردية إىل الكفاح من أجل حرية 

لشعوب يف التكفل بنفسها. وهذا املبدأ هو الذي قامت عليه احلركات التحررية اليت ظفرت باالستقالل إما عن ا

طريق املفاوضات، مثلما حدث مع تونس واملغرب األقصى وإما بعد حرب حتريرية، مثلما حدث مع فيتنام 

قاطعات فرنسية أين يسكن مليون أورويب . لكن نذكر أنه مع اجلزائر، اليت من املقرتض أن تكون ثالث م3واجلزائر

فإن فكرة االستقالل كانت، وملدة طويلة، مرفوضة من معظم الرأي العام ومن املثقفني، ومل حيدث حتول يف املوقف 

، حيث وقف املثقفون ضد احلرب ومع االستقالل ويشكل »ج.ت.و«مع تطور احلرب بني فرنسا و 1957إال يف 

فني الذي ظهر عقب احلرب العاملية الثانية والشبيبة الطالبية. وانقسمت فرنسا خاص اجليل اجلديد من املثق

  .4بأكملها حول املسألة االستعمارية مما يدل على أن الفكر املناهض لالستعمار وصل إىل مرحلة الرشد

  

                                                 
1 - , entretien avec ancienneté et limite de l’anticolonialisme en FranceYvon Le Gall, 

l’historien Gille Manceron, in la revue trimestrielle, Histoire &Patrimoine, n° 3, aout 2005.      
2 - Ibid. 
  لمزید من التفاصیل حول موضوع االستقالل بعد مفاوضات ینظر الفصل الخامس من كتاب: - 3

Liauzu (Claude), op cit, pp 390-409. 

  وعن االستقالل بعد حرب تحریریة ینظر الفصل السادس:

Ibid, pp 410-508.   
4 - Yvon Le Gall, entretien, op cit. 
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فيما يتعلق باجلزائر ميكن القول أنه ظهر تياران يف التوجه املناهض لالستعمار إبان حرب التحرير الوطتية. من      

) الذي كان يرى يف شعوب قارة آسيا وإفريقيا Les tiers-mondistesجهة يوجد تيار مناصر للعامل الثالث (

يف مواجهة أوروبا متهاوية وجتاوزها الزمن. واالعتماد عليها  نوع من الربوليتاريا اجلديدة اليت تتوىل مستقبل العامل

املخادعة حلقوق اإلنسان. ومن  الغربية ومرجعيا�ا ةلبناء مناذج سياسية جديدة، وحتدث القطيعة مع الدميقراطي

اصة جهة أخرى يوجد تيار كان يسعى ملنع الدميقراطيات الغربية من خيانة املبادئ والقيم اليت قامت عليها، خ

مثال   1789الدميقراطية وحقوق اإلنسان واليت ميكن فقدا�ا بسبب السياسة االستعمارية. فالثورة الفرنسية لعام 

 1957بفرنسا تعلن يف ماي  »ج.ت.و«كانت مصدر إهلام لكل التواقني للحرية والعدالة. وهذا ما جعل فدرالية 

الذي ختوضه هو كفاح شرعي يدخل ضمن تقاليد ، وان الكفاح 1789بأن ما جيب أن حيدث هو ثورة كثورة 

فرنسا الثورية. الرسالة إذن واضحة، بالنسبة لفدرالية اجلبهة، فإن فرنسا مبمارستها االستعمارية يف اجلزائر جتعلها 

                      .1ختون أو تفقد قيمها

                                                 
1 - Stora (Benjamin), op cit, p 265. 
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 ي العام والثورة الجزائريةالرأ: األولالفصل 

  تطور موقف الرأي العام في فرنسا وأوروبا الغربية من الثورة الجزائرية – 1

املعول عليها  ، حيث جعلت منه أحد الرهانات1منذ تأسيسها أمهية الرأي العام »ج.ت.و«أدركت      

ه إىل االعرتاف حبق اجلزائريني يف تقرير مصريهم وبناء لكسب معركة التحرير الوطين وأداة إلحراج املستعمر ودفع

مستقبلهم بالطريقة اليت تناسبهم. لكن املعضلة األساسية هو أن هذا الرأي العام مل يكن يكرتث ملا كان 

حيدث يف اجلزائر خالل السنوات األوىل من اندالع الثورة التحريرية، وال بالذي حدث من قبل يف اهلند الصينية 

 -حسب (شارل روبري أجروننس واملغرب نظرا النشغاله باألوضاع الداخلية املرتبطة أساسا باملعيشة. و ويف تو 

Robert Ageron-Charlesلدراسة توجهات الرأي العام  2رب اآلراءمعطيات س )، الذي اعتمد على

ينية بشعور من باهلند الص »Dien Bien Fhu - ديان بيان فو«الفرنسي، فإن هذا األخري قد خرج من هزمية 

. ولكن عملية 3) الصعداء من انتهاء حرب اهلند الصينية% 64الذلة واهلوان. وتنفس الفرنسيون يف معظمهم (

فيما يتعلق بالوضع يف و  .4»الحتاد الفرنسي«ـتصفية االستعمار يف آسيا اليت متت قسرا بدت هلم وكأ�ا �ديد ل

                                                 
أغلبیة الناس في مجتمع ما اتجاھا موحدا إزاء القضایا  اتجاه"الرأي العام ھو  أن »موسوعة السیاسة«في  ورد -  1

التي نؤثر في المجتمع أو تھمھ أو تعرض علیھ. ومن شأن الرأي العام إذا ما عبر عن نفسھ أن یناصر أو یخذل قضیة 

العام لیس ظاھرة ثابتة بالضرورة ما أو اقتراحا معینا. وكثیرا ما یكون قوة موجھة للسلطات الحاكمة، علما بأن الرأي 

  وقد یتغیر إزاء مسألة ما من حین آلخر."

، ص 1994، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2موسوعة السیاسة، ج (عبد الوھاب) وآخرون،  الكیالي

803 .  

  لمزید من المعولومات حول تعریف مصطلح الرأي العام ینظر:

م، دار التنویر للنشر والتوزیع،  1962-1954الفرنسي من الثورة الجزائریة  منغور (أحمد)، موقف لرأي العام

 .42 -27، صص 2008الجزائر، 
 Institut Française de l’Opinion - المعھد الفرنسي للرأي العام«نت عملیات سبر اآلراء یقوم بھا كا - 2

Publique«  م.ف.ر.ع)- l’I.F.O.P1سات التسویق في فرنسا. تأسست في ). وھو أول مؤسسة لسبر اآلراء ودرا 

  وھو عالم اجتماع وأستاذ سابق في جامعة السربون.)،  Jean Stoetzel -من طرف (جان ستوتزال 1938دیسمبر 

 102. p. ions Michalon, 2011,, éditLa Guerre des sondages ,(Hugues) Cazenave   
 Dien Bien -دیان بیان فو«وانتھت بھزیمة فرنسا في معرمة  1954إلى  1946حرب الھند الصینیة من  امتدت -  3

Fhu«  لوضع ترتیبات ما بعد  1954جویلیة  20واضطرت فرنسا إلى عقد مؤتمر جنیف في  1954ماي  7في

  ألف مسجون. 28ألف جریح و 114ألف فتیل،  92فرنسا  االنسحاب من المنطقة. وقد كلفت ھذه الحرب

Revue . In çaise devant la guerre d’AlgérienL’Opinion fraRobert. -Ageron Charles

trimestre 1976. P 258.                           e, tome 63, n° 231, 2mer-française d’histoire d’outre

      
، بأنھ یتكون من الجمھوریة الفرنسیة »االتحاد الفرنسي« 60ن من الدستور الفرنسي وفي المادة المسند الثام عرف - 4
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حوا مل يقرت  1954الفرنسيني الذي استفسروا عن آرائهم يف تونس واملغرب، ومها دولتان حمميتان، فإن ثلث 

االستقالل التام واحملافظة على و  الذايت اآلراء األخرى بني االستقالل حال ملشكلة البلدين، بينما تراوحت

. وهذا االختالف يف اآلراء يدل على حرية الفرنسيني يف  1احملميتان مع إحداث تعديالت على السياسة الراهنة

  التعامل مع القضايا املطروحة حينذاك وبشكل خاص ما تعلق مبصري االحتاد الفرنسي. كيفية

  

الوضع خمتلف متاما مقارنة باهلند الصينية وتونس واملغرب. فاجلزائر بالنسبة  أما بالنسبة للجزائر فإن    

ال ميكن  1954وفمرب للفرنسيني إمنا هي جمموعة عماالت فرنسية، لذلك فإن العمليات اليت وقعت ليلة أول ن

ر كومة الفرنسية آنذاك برئاسة (بياأن تقارن مبا حدث يف اهلند الصينية أو يف تونس واملغرب. وسارعت احل

 Les - أحداث اجلزائر«وصف تلك العمليات بـ إىل) Pierre Mendès-France - منديس فرانس

événements d’Algérie«وصرح وزير الداخلية (فرانسوا متريان ،- François Mitterrand يف (

"إن الجزائر هي فرنسا. ولن تقبل فرنسا في عقر دارها بأي سلطة أخرى : 1954اخلامس من نوفمرب 

لدى الرأي العام بأن ما حدث وحيدث يف اجلزائر ليس على جانب   والغاية هو إثارة انطباع. 2غبر سلطتها"

 % 5، إذ بينت أن 1955راء اليت أجريت يف أوت كبري من األمهية واخلطورة. وهذا ما أظهرته عملية صرب اآل

والغريب يف األمر أن  .3فقط من الناس الذين مت استجوا�م اهتموا بقراءة األخبار عن اجلزائر يف الصحف

 كمصادقة الربملان الفرنسي  »أحداث اجلزائر«اليت صاحبت  اتالرأي العام الفرنسي مل ينتبه إىل دالالت اإلجراء

ملدة ستة أشهر قابلة إعالن حالة الطوارئ باجلزائر  يقر فيه 385-55رقم  قانونالعلى  1955 أفريل 3بتاريخ 

ألف جندي احتياطي ليضافوا إىل الوحدات العسكرية املوجودة يف امليدان، ليصل  70، واستدعاء 4للتجديد

                                                                                                                                                    

  والتي تضم فرنسا الدولة األم، المحافظات واألراضي في ما رواء البحر، واألراضي والدول المرتبطة بھا.

revue . In esL’Union française, son concept, son état, ses perspectivCatroux Georges, 

 , n° 4, 1953. P 240.                                            , volume 18mer-française d’histoire d’outre   
إلى منح المغرب  % 13االستقالل التام. ودعا  % 17من الفرنسیین إلى منح تونس االستقالل الذاتي، و % 15 دعا - 1

إلى المحافظة على المحمیتان بالوضعیة القانونیة  % 15و % 14تقالل التام. ودعا تباعا االس % 16االستقالل الذاتي، و

  الراھنة مع تعدیل الساسة المتبعة اتجاھھما.

Ageron Charles-Robert. Op cit, p 258. 
2 - , 7 November 1954. L’Echo d’Alger 
3 - Robert. Ibid, p 259. -Ageron Charles 
4 - 385, p 3479.-Officiel de la république Française, du 07 Avril 1955, N° 55Journal  Le  
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متديد اخلدمة  ألف جندي فرنسي، كما مت 400إىل ما ال يقل عن  1956العدد اإلمجايل يف شهر جويلية 

. كل هذه املعطيات مل جتعل الرأي العام، على األقل، يتساءل: إذا  1شهرا 28 شهرا إىل 18العسكرية من 

كانت احلكومة،  1956-1954كانت املسألة جمرد أحداث، ملا كل هذه اإلجراءات؟ احلاصل أن بني 

فرنسية ومحايتها من أطماع الدول ائر فاع عن اجلز واحدة لتربير ذلك حبجة الدتتحدث بلغة واجليش والصحافة 

والذين  األجنبية االمربيالية، ومن الوطنيني اجلزائريني املتمردين واخلارجني عن القانون املدفوعني من اخلارج،

يريدون طرد الفرنسيني أل�م خيتلفون عنهم جنسيا ودينيا. وهذا اخلطاب وجد صداه بني ا�ندين وعموم 

 .2الشعب الفرنسي

  

عند املثقفني اليساريني. ففي عدد  لدى الرأي العام الفرنسي خاصةبداية التحول  1955متثل �اية سنه      

 Arrêtons la guerre -"أوقفوا الحرب في الجزائر: Esprit«3 - إسربي«كتبت جملة   1955نوفمرب 

                                                 
1  - . In: Les manifestations des rappelés contre la guerre d’AlgérieQuemeneur tramor.  

revue française d’histoire d’outre-mer, volume 88, N° 332, 2001, p 410.                                 
) في جریدة Robert Bony - ثت الصحافة الفرنسیة عن المؤامرة الخارجیة. وكتب (روبیر بونيتحد - 2

»L’Aurore«  كتب (جان ماري جارودوالخارج"،  من "المنفذین تم تسلیحھم وتوجیھھم: 1954نوفمیر  5لیوم- 

Jean-Marie Garraudفي جریدة الـ (»Figaro«  لجامعة العربیة، منفیي القاھرة لیسوا "ا: 1954نوفمبر  2لیوم

بال شك الوحیدین الذین یلعبون ضدنا السیاسة السیئة. خیوط المؤامرة ال تمر كلھما من القاھرة... فرنسا لن تقاتل 

  ) فقد تحدثRoger Léonard -أما الحاكم العام (روجي لیونارددائما ضد األشباح. ال بد لألقنعة أن تسقط یوما ما." 

"أقول... في الوقت الذي تعیش فیھ الجزائر في عن رعود في سماء صافیة:  1954نوفمبر  5إذاعیة بثت في  في كلمة

النظام والسالم، وفي الوقت الذي لیس ھناك على اإلطالق ما یمكنھ تبریر تلك االعتداءات، وتوسیع إلى محافظاتنا 

لمعرفة مصدر مؤامرة كھذه، . ]صد تونس والمغربیق[الفوضى الدمویة والتي تأسفت لھا البلدان المجارة  الثالث

المسعورة لبعض اإلذاعات األجنبیة ومعرفة الروابط  المباشرة التي تجمع بین قادة ھذه  یكفي االستماع إلى النداءات

   المؤسسة البعیدة بالتجمعات اإلرھابیة التي نفذت العملیات في الجزائر."

Harbi (Mohammed), 1954, La guerre commence en Algérie, Éditions Barzekh, Alger, 

février 2005, p 26-27.                                                                                                                
وھي مجلة فكریة  .1932) قي Emmanuel Mounier - مجلة شھریة أسسھا (إمانویل مونیي »Esprit -إسبري« - 3

  فلسفیة یساریة ملتزمة تھتم بدراسة التطور السیاسي واالجتماعي والثقافي في فرنسا والعالم.

2016-07-http://www.esprit.presse.fr/whoarewe/history.php consulté le 13à 11:30.  

  ینظر أیضا:

 -Histoire politique de la revue « Esprit », 1930 Winock M., .René-Treanton Jean

, Revue française de sociologie 1941.-Le mouvement Esprit, 1932 Senarclens P. de,1950.

volume 16, N° 3 1975, pp. 423-424.                                                                                        
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en Algérie"1 . فرانس أوبسارفاتور«ويف أسبوعية-France Observateur  « الصادرة  ،279، العدد

صحايف فرنسي عند «مقاال بعنوان:  Robert Barrat(2 - ر باراكتب (روبا ،1955سبتمرب  15يف 

، »Un Journaliste français chez les hors la loi algériens - اخلارجني عن القانون اجلزائريني

سابقا،  »Palestro -بليسرتو«، »األخضرية«خلفية التحقيق الصحفي الذي قام به يف أعايل جبال  على

 - لتقى بـ(عبان رمضان). وحاول (براوالتقى مع ا�اهدين وتناقش مع العقيد (عمار أوعمران)، كما ا

Barratمقابلة (جاك سوستال ( - Jacques Soustelle(3 العام للجزائر ليسلم له مطالب  احلاكم

من (عبان رمضان)  ، لكن دون جدوى. لذلك قرر كشف ما لديه من معطيات سلمها له كل»ج.ت.و«

"نعتقد أننا ال نخدم قضية الذين و(عمار أوعمران) ونشرها يف الصحيفة املذكورة. ومما جاء يف املقال: 

ظهر عاجال أم آجال...إننا لقت، بتجاهلنا الحقيقة التي سوف تيضحون بحياتهم في الحرب التي انط

قول أن في الجزائر قطاع طرق... وال نتعمد مغالطة الرأي العام الفرنسي ونكذب على أنفسنا، حين ن

 - وعلى إثر ذلك اعتقل (برا. 4نقل للفرنسيين هناك في الجزائر رجال يناضلون من أجل مطالب سياسة"

Barrat _بأمر من وزير احلرب (بيار كونيج (Pierre Koenig بتهمة عدم اإلبالغ عن جمرمني. وقد (

                                                 
1 - Esprit, Novembre 1955, p. 1. 
شمال   »Douai -دووي«) صحفي فرنسي كاثولیكي من مناھضي االستعمار. ولد في مدینة Barrat -(بارات -  2

أوت  16وتوفي في باریس في  1919مارس  12في  »Pas-de-Calais-Picardie -بیكاردي-ليبا دو كا«منطقة 

. كان من األوائل الذین دافعوا عن الثورة الجزائریة وشرعیة مطالبھا عبر مقاالتھ وتحقیقاتھ في جریدة 1976

»France Observateur«  و»Témoignage chrétien«.  

Khettab (Rachid), Les amis des frères, dictionnaire biographique des soutiens 

internationaux à la libération nationale algérienne, Editions Dar Khettab, Alger, 2012, pp 

31-33.                                                                                                                                     
  .1956جانفي  30إلى  1955جانفي  26ھو الحاكم العام للجزائر من  )Jacques Soustelle -(جاك سوستال - 3

Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…, op cit, p 320. 
4 - Ibid, p 31. 

 ینظر أیضا: 

, : témoignages et historiographie La guerre d’AlgérieMarie, -Crabol Anne-Duranton

                         176.   -4), p. 170-/2002 (n°49 4 Revue d’histoire moderne et contemporaine 

  ینظر أیضا:

Quemeneur Tramor. Barrat Robert, Un journaliste au cœur de la guerre d'Algérie 

(1954-1962) ; Barrat Denise et Robert (Textes et documents réunis par), Algérie, 1956. 

Livre blanc sur la répression, préface de Pierre Vidal-Naquet, postface de Bruno 

Etienne, Revue française d’otre-mer, volume 89, N° 336, 2002, pp. 410-412. 
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) باسم  محلة إعالمية للدفاع على (باراوالصحفيون يفأحدث ذلك ضجة إعالمية كبرية إذ هب اإلعالميون 

وفي  .1إال أن يامر بإطالق سراحه) Edgar Faure - حرية الصحافة، فما كان من الوزير األول (إدغار فور

 L’Algérie - اجلزائر اخلارجة عن القانون«كتاب  »Le Seuil - لو سوي«صدر عن دار  الفرتة ذات

hors la loi«  وكوليت جانسونللزوج (فرانسيس - Francis et Colette Jeanson(2 .كل هذه 

حتسيس  الشهادات عن حقيقة الوضع باجلزائر، وإن كان صداها حمدود يف ذلك الوقت إال أ�ا سامهت يف

  .3بعض األوساط بضرورة إجياد حل جذري للمشكل اجلزائري

  

ئر جيد أن تفاعله معه كان مبين يف معظمه على إن املتتبع لتطور الرأي العام الفرنسي إزاء الوضع يف اجلزا     

أساس مصلحي أناين، ويتعلق مبدى تأثري الثورة على الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي للفرنسيني 

وليس مبعانات اجلزائريني من السياسات االستعمارية الظاملة واملهينة. ويكفي أن نستعرض بعض نتائج عمليات 

"في الجزائر، هل تعتقد بأن، منذ ستة طرح سؤال:  1956احلقيقة. ففي جويلية  صرب اآلراء لتتكشف هذه

. وطرح حتسنبأنه  % 16أصبح أسوأ مقابل  بأنه % 40 فأجاب ، الوضع تحسن أم ازداد سوءا ؟"4اشهر

بأن  %40 فأجاب"في هذه التغيرات للوضع، ما هي حصة الحكومة من المسؤولية ؟" سؤال ثان يقول: 

وضع  جهذه املواقف إمنا هي نتا  .5غري مسؤولة % 4ليست كبرية جدا، و % 10كبرية، و  كومةاحل سؤوليةم

) وإجراء انتخابات يف Edgar Faure - سياسي عرفته فرنسا يف هذه الفرتة وهو سقوط حكومة (إدغار فور

                                                 
1 - Khettab (Rachid), op cit, p 31.  
 ي الحدیث عن ھذا الكتاب وتأثیراتھ في الباب الثاني.سیأت - 2
3 - François), Intellectuels et passion française, manifestes et pétitions au -Sirinelli (Jean

xxe  siècle, Éditions Gallimard, Paris, 1990, pp 321-322.                                                        
) رئیسا Guy Mollet -، وھو تاریخ فوز الیسار في االنتخابات وتعیین (غي مولي1956من شھر جانفي  أي - 4

 وھو تاریخ التصویت على قانون السلطات الخاصة. 1956للوزراء، إلى بدایة شھر جویلیة 
5  - t les 5 . L’évolution de l’opignon sur la situation en Algérie pendanFourquet Jérôme

                                        . 1 Nivembre 2014 du atlantico premières années de la guerre, 

-5-pendant-algérie-en-situation-opinion-http://www.atlantico.fr/decryptage/evolution

2016-07-1836659.html  consulté le 15-fourquet-jerome-guerre-annee-premierà 23h.            
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 -وتعيني (غي مويل Le front républicain«1 -اجلبهة اجلمهورية«أفضت إىل فوز  1956جانفي  2

Guy Mollet رئيسا للوزراء، والذي وعد الفرنسيني بتحقيق السلم يف اجلزائر وأن تكون االنتخابات يف (

. "الحمقاء وبال مخرج"، ووصف احلرب يف اجلزائر بـ2اجلزائر موحدة لكل اجلزائريني، املسلمني واملستوطنني

التي ستتحول إلى قوة منقوصة".  "حل غير مقبول لفرنسالكن يف نفس الوقت اعترب أن استقالل اجلزائر 

وخباصة يف اجلزائر. ويف زيارته إىل  فرنسافي  »اجلزائر فرنسية«تلك اصطدمت مبعارضة أنصار  وعوده لكن

ألف متظاهر، من تنظيم اليمني االستعماري  20حاشدة ضمت  استقبل مبظاهرة 1956فيفري  6اجلزائر يف 

 Comité de défense de l’Algérie - ائر فرنسيةجلنة الدفاع عن اجلز « املتطرف املنضوي حتت

Française«3الطازجة، وبالكاد متكن من  ، وتعرض هو والوفد املرافق له للرشق بألف كيلوغرام من الطماطم

                                                 
ھي تحالف انتخابي یظم: الحزب االشتراكي الفرنسي المسمى  »Le front républicain -الجبھة الجمھوریة« - 1

(غي  بقیادة »SFIO  Section française de l’Internationale ouvrière) -الفرع الفرنسي لألممیة العمالیة«

 -بقیادة (إدوارد ھیریو »Le partis socialiste radical -االشتراكي الحزب الرادیكالي«)، Guy Mollet -مولي

Edouard Herriot ،(»االتحاد الدیمقراطي واالشتراكي للمقاومة- Union démocratique et socialiste de l' 

(UDSR) la Résistance« بقیادة (فرانسوا متیران-  François Mitterrand الجمھوریون «) و حزب

. وتمحورت )masDel-Jacques Chaban -بقیادة (جاك سبان دلماس » Républicains sociaux -االجتماعیون

  حول ضرورة إیجاد حل تفاوضي للحرب في الجزائر. »للجبھة الجمھوریة«الحملة االنتخابیة 

 ینظر: »للجبھة الجمھوریة«للمزید من المعلومات عن 

Lafon François, Le gouvernement du Front républican: une politique réformiste sous 

                                            75. -1/2011, n° 13, p 62olitique Histoire@P, fortes contraintes  

2016 -8-. consulté, le 2662htm-page-1-2011-politique-histoire-www.cairn.info/revueURL: 

à 23:30.                                                                                                                                        
، لكن في انتخابات الجمعیة الجزائریة، كان یمنح المواطنة الفرنسیة نظریا لكل الجزائریین 1947كان دستور  -  2

مالیین من الجزائریین  9ھیئة انتخاب منفصلة عن ھیئة انتخاب المستوطنین. وكان نتخبون في الجزائریون المسلمون ی

ملیون مستوطن. إضافة إلى ذلك فإن  1,2نائبا، في حین ینتخب المستوطنون نفس عدد النواب لـ  60المسلمین ینتخبون 

  خلصین لھا.اإلدارة الفرنسیة كانت تزور االنتخابات لصالح الجزائریین المسلمین الم

, le vote des pouvoirs spéciaux pour la guerre en Algérie:  hevard Alin. Mars 1956C

° 2483, 2 Mars 2016.                                                                                     n Lutte Ouvrière 

http://journal.lutte-ouvriere.org/2016/03/02/mars-1956-le-vote-des-pouvoirs-speciaux-

pour-la-guerre-en-algerie_66129.html consulté le 15-07- 20016 à 23:50.                                
، »Le Chouan de la mitidja«) المعروف بـRobert Martel -رواد ھذه اللجنة نذكر: (روبار مارتال من - 3

) أحد المقاومین لالحتالل األلماني لفرنسا خالل الحرب العالمیة Jean-Baptiste Biaggi -باتیست بیاجي -(جان

) أحد أتباع حركة  Jo Ortiz -وھو محامي باریسي، (جو أورتیز )Auguste Arnould - الثانیة، (أوغوست أرنولد

أخرى مثیرة للشقاق جاءت    )  وغیرھم. بمساندة شخصیاتPierre Poujade -نسبة إلى (بیار بوجاد  »البوجادیین«

یس خصیصا من فرنسا وتحت أعین قوات األمن وبعض الضباط. وكل ھذا العالم سیلتقي بعد خمس سنوات لتأس
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 La journée des -يوم الطماطم«واصطلح على تسمية هذا اليوم بـ اإلفالت من اجلموع الغاضبة.

tomates«1.  

  

يوم «)، بعد أحداث Guy Mollet - بقيادة (غي مويل »بهة اجلمهوريةاجل«ظهرت حكومة      

، »حالل السلم باجلزائرإ«ولت مهمتها من حتو ، ضعيفة يف مواجهة اليمني، واملستوطنني واجليش،»الطماطم

، إىل احلل األمين القائم على يف االنتخابات »اجلبهة اجلمهورية« هو الربنامج الذي على أساسه فازتو 

. وعلى هذا 2واهلجوم على قواعدها اخللفية يف اخلارج »ج.ت.و«ام الواسع للقمع ضد الثورة وضد االستخد

مبعظم ا�موعات الربملانية يف الربملان الفرنسي، مبا فيهم احلزب  )Guy Mollet - األساس دفع (غي مويل

نح مي يوالذ ،1956مارس  12يف  »السلطات اخلاصة« ، إىل التصويت على قانون3الشيوعي الفرنسي

                                                                                                                                                    

  اإلرھابیة. »L’OAS -منظمة الجیس السري«

 6 février 1956. Guy Mollet est accueilli à Alger par une pluie de tomates.Ruscio Alain. 

  , 5 février 2016.                                                                                                   L’Humanité  

-de-pluie-une-par-alger-accueilli-est-mollet-guy-1956-fevrier-http://www.humanité.fr

598199-tomates                                                                      2016 à 02:00.-7-le 16 consulté  
1 - hevard Alin. op cit.C 

، حیث شاركت فرنسا في العدوان الثالثي على مصر على خلفیة اتھامھا لمصر 1956حدث في أزمة السویس  مثلما - 2

 جین عن القانون.بزعزعة االستقرار في الجزائر وتحولھا إلى قاعدة خلفیة لمن تسمیھم بالخار
فإنھ  »السلطات الخاصة«الفرنسي في معظمھ والحزب الشیوعي على وجھ الخصوص بتصویتھ على قانون  الیسار -  3

یقر السیاسة االستعماریة في الجزائر ومواصلة الحرب، ویكون بذلك قد حاد عن مبدأ مناھضة االستعمار. وأثار ھذا 

ریة  وحتى لدى بعض القادة الیساریین الذین رأوا في ذلك انبطاحا للیمین الموقف اضطرابا في أذھان المنظمات الیسا

االستعماریة. وقد برر الحزب الشیوعي الفرنسي موقفھ ألسباب حزبیة بحتة وھو التخلص من  موتشجیعا ألطروحاتھ

یة للمشھد السیاسي العزلة السیاسیة التي كان یمر بھا الحزب وإعطاء دینامیكیة جدیدة للحزب تسمح لھ بالعودة القو

  الفرنسي.

والحجج التي  »السلطات الخاصة«لمزید من المعلومات عن مواقف الیسار والحزب الشیوعي الفرنسي من قانون 

  یسوقھا لتبریرھا ینظر:

Pattieu (Sylvain), Les camarades des frères, Trotskistes et libertaires dans la guerre 

d’Algérie,  préface de Mohammed Harbi, Casbah Editions, Alger, 2006, pp 91-92.               

  ینظر أیضا:

Martelli (Roger), Communisme français, histoire sincère du PCF 1920 – 1984, Messidor 

Editions Sociales, Paris, 1984, p 156.                                                                                     

  ینظر أیضا:

Sadoun Marc, Les socialistes entre principes, pouvoir et mémoire, intervention présentée 
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واجليش يف التعامل مع الثورة  Robert Lacoste(1 -سلطات خاصة للحاكم العام (روبار الكوست

توسع أكثر فأكثر حىت امتد إىل األراضي الفرنسية،  مما أدى إىل انزالق األوضاع إىل العنف الذي »ج.ت.و«و

 من % 40ذا ما جعل، كما ذكرنا، وأصبح جزء ال يتجزأ من املشهد السياسي الفرنسي وأحد أولوياته، وه

الفرنسيني حيملون احلكومة مسؤولية سوء األوضاع اليت آلت إليها البالد. وهذا الشعور برز عند طرح السؤال 

لم يكن لها الخيار إال "إذا كانت األوضاع ستسوء أكثر في الجزائر وأن فرنسا : 1956التايل يف جويلية 

وض مع المتمردين لمنح االستقالل التفا" نيبمن املستجو   % 45فاختار  هما تفضل ؟"في حلين أي

علما أن نفس "استخدام كل الوسائل العسكرية المتاحة لقمع التمرد"،  اختاروا % 23، مقابل لجزائر"ل

وهذا التحول يف  لكل منهما. % 39النتيجة متعادلة بنب اخليارين بنسبة  وكانت 1956السؤال طرح يف أفريل 

  .2دل على تأثره املباشر بتزايد قوة الصراع وتداعياتهالرأي العام ي

  

يف اجلوانب املرتبطة مباشرة باحلياة املعيشية فإن الرأي العام بدا أكثر حساسية. ففي شهر أفريل أما      

"إذا كانت استجوب الناس على مدى استعدادهم لتحمل تكاليف احلرب يف اجلزائر. ففي سؤال:  1956

ن الضروري، إلحالل السلم في الجزائر، فرض مزيد من الضرائب، هل تقبل الحكومة ترى أنه م

                                                                                                                                                    

au colloque de l’institut d’histoire du temps présent sur le thème de La guerre d’Algérie 

et les français, Paris du 15-17 décembre 1988, pp 225-234.                                                   

  :   ینظر أیضا

Becker Jean-Jacques, l’intérêt bien compris du parti communiste français, intervention 

présentée au colloque de l’institut d’histoire du temps présent sur le thème de La guerre 

d’Algérie et les français, Paris du 15-17 décembre 1988, pp 235-244.                                   

  ینظر أیضا:

T.m, Pouvoirs « spéciaux », in Les Temps Modernes, n° 123, Mars – Avril 1956, pp 

1345-1353.                                                                                                                                  
) حاكما Guy Mollet - . عینھ (غي مولينقابي ورجل سیاسي فرنسي )Robert Lacoste -روبار الكوست( - 1

واستمر في  »یوم الطماطم«، بعد أحداث 1956) في فیفري Georges Catroux -عاما للجزائر، خلفا لـ(جورج كاترو

 -فیلكس غایارا(و  )Maunoury-Maurice Bourgès -موریس بورجیس مونوريھذا المنصب في عھد حكومة (

Félix Gaillard (  ولم یتردد في الدفاع عن . »الجزائر فرنسیة«. كان من المدافعین بشراسة عن 1958حتى ماي

   . استخدام التعذیب من قبل الجیش الفرنسي والشرطة

ur), Dictionnaire de la révolution algérienne, Casbah Editions, Alger, 2011, Cheurfi (Acho

                 p 213.                                                                                                                          
2 -  op cit. ,"atlantico" , Fourquet Jérôme 
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وافقوا على رفع  % 34 لمقاب املستجوبني رفضهم للمقرتح من % 48 أبداشخصيا أن ترفع ضرائبك ؟" 

"هل تقبل أن نطلب من كل الفرنسيين بدفع مزيد من الضرائب لتمويل آخر يقول:  الضرائب. ويف سؤال

قبلوا بذلك. وعلى أساس هذه النتائج يظهر  % 28مقابل  املقرتح % 51 رفض ائر ؟".نفقات حرب الجز 

أن قسم كبري من ا�تمع الفرنسي ال يريد أن يرهن مستواه املعيشي من أجل احلرب يف اجلزائر. وجند األمر 

حالل السلم "إذا كانت الحكومة ترى من الضروري، إلنفسه فيما يتعلق باملسائل العسكرية. ففي السؤال: 

 رفضفي الجزائر، هل ستوافق أم ال على إرسال الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية إلى الجزائر ؟" 

إذا كانت الحكومة ترى أنه  "يف ذلك حرج. ويف سؤال آخر يقول:  ال يرون % 37املقرتح مقابل  % 48

رفضوا املقرتح  % 49ل أم ال ؟". من الضروري، استنفار دفعة أو عدة دفعات إضافية في الجزائر، هل تقب

ونؤكد مرة أخرى أن تطور موقف الرأي العام الفرنسي اجتاه الثورة التحريرية كان يف   .1بهقبلوا  % 35مقابل 

معظمه متليه وحتدده التداعيات املباشرة للثورة على املشهد السياسي، االقتصادي واالجتماعي للفرنسيني، 

رة مل تعد فقط أخبارا تأيت من الضفة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط يقرأ عنها خاصة إدا علمنا أن أحداث الثو 

الفرنسيون يف الصحف وا�الت باملقاهي وهم يرتشفون القهوة مع شىت أصناف املرطبات، أو يسمعون 

موم ع اهلالتعاليق والتحليالت حوهلا يف القنوات اإلذاعية، بل أصبحت جزء من واقعهم وَهم يضاف إىل جممو 

  اليومية. اليومية اليت يواجهها يف حياته

  

وجود جالية جزائرية متفاوتة العدد من لباملأساة اجلزائرية  أيضاأما الرأي العام يف أوروبا الغربية فكان معنيا      

 »Le Sarre -السار«يوجد �ا بضعة أالف من العمال اجلزائريني يف كل من منطقة  حيث دولة إىل أخرى،

جزائري  5000، ويف نفس السنة كان يعيش يف بلجيكا حوايل1955عامل يف  500 يعيش، حيث بأملانيا

، ويف سويسرا مت »Charleroi -شارلوروا«و »Mons - مونس«، »Liége - لياج«يتوزعون يف منطقة 

. 2عامال 3500، ويف أملانيا االحتادية بلغ عدد العمال اجلزائريني حوايل 1960عامل يف  500توظيف 

 يف املدارس العليا واجلامعات األوروبيةاف إىل هؤالء عدد من الطلبة اجلزائريني الذين يزاولون الدراسة ويض

مسألة أوروبية  ها، واستطاعت أن جتعل منوكانت هذه اجلالية تتفاعل بطريقة أو بأخرى مع القضية الوطنية

                                                 
1 - ., op cit"atlantico" , Fourquet Jérôme 
2  - 1962, -Les immigrés algériens en France une histoire politique 1912 Stora (Benjamin),

Editions Fayard, Paris, 2009  p 148.                                                                                       
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   .1وليست فرنسية فقط

  

  الرأي العام الدعاية اإلعالمية وتأثيرها على توجهات - 2

ت الدعاية اإلعالمية واحدة من األسلحة الفعالة اليت وظفها االستعمار الفرنسي ضد الثورة اجلزائرية شكل      

�دف تقزميها وإظهارها على أ�ا جمرد أعمال عنف معزولة، وتشويه صور�ا ووصفها باألعمال اإلرهابية ونعت 

املدفوعني من اخلارج. وخالل السنوات األوىل من انطالق الثورة مل روادها باإلرهابيني واخلارجني عن القانون و 

اليت كانت األكثر انتشارا يف تلك الفرتة،  املكتوبة تكن خمتلف وسائل اإلعالم الفرنسية، ويف مقدمتها الصحافة

، بل كانت تزين 1954مهتمة باألوضاع يف اجلزائر وال باملستجدات اليت طرأت منذ األول من نوفمرب 

أخبار الفن واالنتخابات و  وقضايا أوروبا بأخبار الصراع بني الشرق والغرب فحا�ا اخلارجية والداخليةص

  .2والفنانني، وغريها من املواضيع السياسية واالجتماعية

  

بالرتكيز على الصحافة املكتوبة والكيفية اليت تناولت �ا احلرب يف اجلزائر، فإننا سنتناول الصحف اليومية       

. فيما بتعلق بالصحف اليومية الوطنية واجلهوية نذكر أساسا: 3واألسبوعية الرئيسية الصادرة فقط يف فرنسا

وهي جريدة إخبارية كبرية ينتمي جزء كبري من قراءها إىل الطبقة املتوسطة.  L’Aurore«4 - لورور«جريدة 

سلوب يف متناول عامة الناس. وهي جريدة تقدم أخبار الساعة بأ France Soir«5 - وارفرانس س«جريدة 

تلجأ يف عناوينها وتقاريرها الصحفية إىل اإلثارة وذلك بعرض القضايا السياسية بطريقة مسرحية �كمية. 

                                                 
1 - , op cit, p 145.Stora (Benjamin) 
، »الحیاة السیاسیة داخل الجزائر وخارجھا منذ اندالع الثورة إلى غایة مؤتمر الصومام«محمد مبارك المیلي،  -  2

ئر، ، طبع ونشر قطاع اإلعالم والثقافة، الجزا2، جز 2الملتقى الثاني لتاریخ الثورة، المنظمة الوطنیة للمجاھدین، مج 

 .24، ص 1984
 نر ضرورة في تناول الصحف الفرنسیة الصادرة في الجزائر ألنھا أقل ارتباطا بنشاط الجبھة بفرنسا. لم - 3
  .1958)، الذي أصبح مدیرھا في Robert Lazurick - من طرف (روبار الزوریك 1942في السریة سنة  أنشئت - 4

E. Augris. La guerre d’Algérie à travers les médias. http//histoire-

commune.blogspot.com/2009/05/la-guerre-d’algérie-à-travers-les-mediats-html consulté le 

25-08-2016 à 22:30.                                                                                                               
. وھي امتداد لجرید أخرى كانت تصدر باسم 1944في  »France Soir -فرانس صوار«ظھرت جریدة  - 5

 -أشات«، حیث تحض دار النشر المعروفة »Franpar -فرانبار«. تدیرھا مجموعة »La Défense -الدیفونس«

Hachette« .باألغلبیة  

E. Augris, op cit.   
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اجلزائر «مؤيدة النتصار  وهي جريدة إخبارية  ،Le Parisien Libéré «1 - لوباريزيان ليبريي«جريدة 

وتديرها شركة  Le Monde«2 -لوموند«لسحب. جريدة ، وهي أكثر اجلرائد الصباحية من حيث ا»فرنسية

 -لومانييت«جريدة  أشخاص طبيعيني وشركة احملررين. 1958ذات مسؤولية حمدودة تضم يف 

L’Humanité«3  لوفيجارو«. جريدة 1920وهي جريدة تابعة للحزب الشيوعي الفرنسي منذ- Le 

Figaro«4،  يار بريسونويعتربها القراء جريدة معتدلة. مديرها هو (ب - Pierre Brisson أما 1958) منذ .

الصحف اجلهوية فال خنتلف عن الصحف الوطنية إال يف حمليتها. وفيما خيص أخبار اجلزائر فغالبا ما كانت 

تعيد نشر العناوين الكربى للصحف الوطنية كل حسب نوجهها اليميين أو اليساري. ففي مشال فرنسا جند 

، »Midi Libre -ميدي ليرب«، »La Dépèche de Midi -يالديباش دو ميد«مثال جرائد 

. »Ouest France - أواست فرانس« . ويف غرب فرنسا لدينا مثال جريدة»Le Progrés -لوبروجري«

 Le -بروفانسال«جريدة و  »La marseillaise -المارسياز«ويف جنوب فرنسا فلدينا مثال جريدة 

Provençal«ة لتلك الفرتة، وبعضها ال تزال يصدر إىل يومنا هذا نذكر: . أما الصحف األسبوعية األساسي

وهي جملة يسارية تقف ضد احلروب االستعمارية ومع تصفية االستعمار.  L’Expresse«5 - ليكسرباس«

 -أموري«ديغولية تعود ملكيتها للمجموعة الصحفية   وهي جملة أسبوعية Carrefour«6 -كارفور«

                                                 
 Amilien -. بدیره (أمیلیان أموري1944في أوت  » Le Parisien Libéré -لوباریزیان لیبیري«أنشئت  - 1

Amaury 1958) منذ.    

Ibid. 
 Hubert - . مدیرھا ھو (أوبار بوفمیري1944في دیسمبر  »Le Monde -لوموند«جریدة  أنشئت -  2

Beuvemery.(  

 Ibid  
تنشر في ). كانت Jean Jaurès -من طرف (جان جوراس 1904في  »L’Humanité - لومانیتي«جریدة  أنشئت - 3

  .1958) منذ Marcel Cachin - . مدیرھا ھو (مارسال كاشان1944-1939السریة ببن 

Ibib. 
  .1944إلى أوت  1942. توقفت عن الصدور من نوفمیر 1858في  »Le Figaro -لوفیجارو«جریدة  أنشئت - 4

Ibid. 
ة من رئیس الحكومة (بیار . وھي جریدة رأي أسبوعیة قریب1953في ماي  »L’Expresse -لیكسبراس«تأسست  - 5

-Jean-Jacques Sevran -). مدراءھا ھم: (جان جاك سفران شرایبرPierre Mandés France -منداس فرانس

Schreiberو(فرامسوا جیرو (- François Giroudجان دنیال) :ومن أھم كبار األقالم المساھمة في األسبوعیة .(- 

Jean Danielفرانسوا موریاك) ،( - François Mauriacبیار منداس فرانس) ،(- Pierre Mandés France ،(

  ألف نسخة. 157بلغ  1958) وغیرھم. تصدر یوم الخمیس ومعدل سحبھا في Jean-Paul Sartre - (جان بول سارتر

E. Augris, op cit. 
لف أ 47ھو  1958. تصدر یوم األربعاء ومعدل سحبھا في 1944في  »Carrefour - كارفور«ست مجلة ستأ - 6

  نسخة.
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Amaury« .»فرانس أوبسارفاتور - France Observateur«1  وهي جملة يسارية تناضل من أجل تصفية

وهي جريدة أسبوعية لألخبار العامة.  Témoignage Chrétien«2 - متوانياج كريتيان«االستعمار. 

.كانت يف غالب األحيان تتعرض للمصادرة يف »ج.ت.و«مناصرة لتصفية االستعمار والتفاوض املباشر مع 

جملة لألخبار العامة. يغلب على صفحا�ا وهي  Paris Match«3 -ي ماتشبار «اجلزائر ويف فرنسا. 

  .4الرسومات على حساب النص، مع ختصيص مساحة واسعة لإلشهار

  

، ميكن التمييز بني مرحلتني: يف اجلزائر الثورة أحداث مع الفرنسية بالنظر إىل أسلوب تعاطي الصحافة      

. ففي املرحلة األوىل نالحظ أن احلرب 1962إىل  1957ية من ، والثان1957إىل  1954األوىل متتد من 

الدائرة يف اجلزائر كانت تأخذ حيزا صغريا يف الصفحات األوىل من اجلرائد اليومية. ويف ا�الت كانت املقاالت 

صغرية ونادرة وتركز خاصة على اجلانب السياسي وتتجنب احلديث عن اجلانب العسكري. وميكن تفسري ذلك 

ابة املفروضة على الصحافة منذ إعالن حالة الطوارئ، وإنشاء جلنة الرقابة لدى وزارة االتصال لتفادي أن بالرق

تؤدي إىل "اضطراب النظام العام". وكان هلذه اإلجراءات نتائج ثقيلة على  تقوم اجلرائد بنشر نداءات أو أخبار

ولة تراجع بشكل واسع، ونقل الصور من خاصة باجلزائر، فقد لوحظ أن عدد الربقيات املنقبث الربقيات 

اجلزائر إىل باريس أصبح ممنوعا، والربقيات املرسلة إىل اجلزائر أصبحت مراقبة بقوة، وحىت املراسالت بني 

ومن  .5وكاالت األنباء ومراسليهم اخلاصني يف اجلزائر أصبحت مراقبة عن قرب ويف بعض األحيان يتم قطعها

                                                                                                                                                    

Ibid.  
 Roger - من طرف (روجي ستیفان 1950في  »France Observateur -فرانس أوبسارفاتور«أسست مجلة ت - 1

Stéphaneو(جیل مارتیني ( - Gilles Martinetكلود بوردي) مدیرھا السیاسي ھو .( - Claude Bourdet تصدر .(

نوفیل «غیرت المجلة اسمھا إلى  1964بر ألف نسخة. في نوفم 72بلغ  1958یوم الخمیس ومعدل سحبھا في 

  .»Nouvelle Observateur - أوبسارفاتور

Ibid. 

  
. وھي امتداد لمجلة كانت تصدر سابقا 1944في  »Témoignage Chrétien - تموانیاج كریتیان«جریدة  تأسست -  2

ھو (جورج  1958. مدیرھا في »cahiers du témoignage Chrétien -كایي دو تموانیاج كریتیان«باسم 

  ألف نسخة. 58بلغ  1958معدل سحبھا في  ). یصدر كل یوم جمعة.George Montaron -مونتارون

Ibid. 
). مدیرھا Jean Prouvost -من طرف (جان بروفوست 1949في  »Paris Match -باري ماتش«مجلة  أنشئت - 3

ملیون  1بلغ  1958سحبھا في ). یصدر كل یوم سبت. معدل Gaston Bonheur - ھو (غاستون بونور 1958في 

  ألف نسخة. 800

Ibid. 
4 - Ibid. 
5 - .E. Augris, op cit 
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ة الفرنسية أن تبتكر طريقة خاصة يف نقل ما حيدث يف اجلزائر دون املساس هذا املنطلق كان على الصحاف

بسلطة الدولة أو دحض اخلطاب الذي تروج له، مع االلتزام باملصطلحات اليت تفرضها احلكومة لوصف 

. لكن يف املقابل كيف ميكن للقائمني على هذه 1الوضع يف اجلزائر، وطبيعة اإلجراءات املتخذة ملواجهته

ف، يف ظل إعالن حالة الطوارئ، واإلجراءات االستثنائية، تعبئة اجليش وإعادة استدعاء اجلنود الذين الصح

عمليات إعادة السلم ؟ واحلال   أدوا اخلدمة العسكرية أن يقتنعوا بأن ما تقوم به احلكومة يف اجلزائر هي جمرد

داث ومع تكرارها تتحول أخبار كذلك جلأت الصحف اليومية إىل إدراج أخبار اجلزائر ضمن صفحة األح

   .2العنف يف وعي القراء إىل أحداث عادية قلما يُلتفت إليها

  

مثال جند أن أخبار اجلزائر تندرج يف الصفحة السادسة عشرة بعد  »Le Figaro - ارولوفيج«يف جريدة      

وراس_ "الكمين في األأحد األخبار عن اجلزائركنبت يف عنوان علوي:  أخبار الرياضة. يف

L’embuscade dans l’Auresالجنود الفرنسيون األربعة الذين قتلهم سفلي  عنوان"، و"

 Les quatre militaries français tués par lesالمتمردون كانوا يستقلون المركبة األولى_ 

rebelles occupaient le premier vihicule "3 .في رئيسي:  حتت عنوان خرب آخر كتبت ويف"

"الهجوم على سيارة أجرة من طرف الخارجين عن القانون: : أول فرعي وعنوان" En Algérie_ الجزائر

 وعنوان فرعي ثايت:"، Un taxi attaqué par les hors-la loi: quatre mortsأربعة موتى_ 

 Accrochage dans la region de_"اشتباك في منطقة تكوت: وقتل ثالثة متمردين وجندي فرنسي

rios rebelles et un soldat tuésT’Kout: t"4 . اشتباكين في األوراس: أيضا خربا بعنوان:  نشرتو"

 Deux accrochages dans lesقتيل، خمسة جرحى واثنين مفقودين من بين قوات األمن_ 

Aurès: un tué, cinq blessés et deux disparues parmis les forces de 

l’ordre"5. لوموند« جريدة ويف - Monde Le«  :ثالثة جنود وثالثة متمردين قتلوا في نقرأ خربا"

آخر نقرأ:  عدد وفي، Trois militaires et trois rebelles tués en Algérie"6الجزائر_ 

                                                 
لوصف ما یحدث  »Les événements d’Algérie -أحداث الجزائر«كانت الحكومة الفرنسیة تستخدم مصطلح  - 1

من  وفرنسا .لوصف تدخلھا لمعالجة الوضع »La Pacification -إحالل السلم«في الجزائر، وتستخدم مصطلح 

  یة الرسمیة لیست في حرب. حالنا
2 - divers comme stratégie d’évitement des discours de presse  Le faitRoche Émilie.  

Été 2007, p 72. –, N° 17 Les Cahiers Du Journalismeécrite pendant la guerre d’Algérie.  
3 -6 janvier 1955.  du Le Figaro 
4 - 17 janvier 1955. du garoLe Fi 
5 - du 3 mars 1955. Le Figaro 
6 - Le Monde du 4 novembre 1955. 
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 Un militaires tué et trois bléssés dan le"قتل جندي وجرح ثالثة في القطاع القسنطيني_ 

Constantinois"1 بعد الكمينين اللذين كان تمنهما عشرون قتيال من ضا: نقرأ أي آخر، ويف عدد"

 Après les deux embuscades quiفرقنا، تم القيام بعمليات إليجاد العصابات المتمردة_ 

ont couté vingt tués de nis troupes, des opérations ont été entreprises 

pour retrouver les bandes rebelles"2 .انييتلوم« جريدة ويف - L’Humanité«  :ثالث نقرأ"

 Un troisième hiver de guerre commence enشتاء من الحرب ييدأ في الجزائر_ 

Algérie"3 ،معارك كبيرة في مدينة الجزائر_ نقرأ:  ويف عدد آخر"Importants combats à 

Alger ،" باألمس أيضا عشرات الموتى والجرحى_ نقرأ أيضا: و"Hier encore des dizaines 

ssésde morts et de ble"4.   

  

  »Guerre -حرب«فإن لفظة  يف جمموع العناوين الواردة يف هذه الصحف، واليت اخرتناها كنماذج،     

كانت غائبة، لكن كل شيء موجود لتعيني احلرب، وكل العناوين واملقاالت تصف جو احلرب. فاحلرب يف 

، بواسطة العمليات التفجريية »ج.ت.و«اء من جهة اجلزائر أصبحت واقعا يف غاية من العنف سو 

واالغتياالت، أو من جهة االستعمار الفرنسي، بواسطة نظام عسكري وُشرطي قمعي، يتخذ من االعتقال، 

. وال نغادر 5اإلقامة اجلريية، التعذيب، االغتيال، ... وسيلة للمواجهة. وهدا اجلو بقي سائدا حىت �اية احلرب

ون احلديث عن بعض ا�الت األسبوعية وأسلو�ا يف تناول احلرب يف اجلزائر. فمجلة املرحلة األوىل د

اختارت إسرتاتيجية  »France Observateur - فرانس أوبسارفاتور«و »L’Express - ليكسرباس«

فها بالتنديد مبكرا مبمارسة التعذيب يف اجلزائر، والتشهري بالتجاوزات اخلطرية اليت تقرت  1955املواجهة منذ 

خمتلف األجهزة األمنية اليت متادت يف أفعاهلا خاصة بعد صدور قانون منح سلطات خاصة للجيش يف التعامل 

   .6مع الوضع املتفجر يف اجلزائر

، وهي السنة اليت تفجرت فيها مسألة التعذيب بعد الذي حصل 1957أما يف املرحلة الثانية اليت تبدأ من      

)، (علي بومنجل) واحلكم Henri Alleg - )، (هنري أالقMaurice Audin -مع (موريس أودان

                                                 
1 - 5 décembre 1955. -Ibid, 4 

2 - Ibid, 18 février 1956. 
3 - L’Humanité du 8 octobre 1956. 
4 - Ibid, 12 octobre 1956. 
5 - Roche Émilie, op cit, p 72 et 76. 
6 - ilie, op cit, p 83.Roche Ém 
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أصبحت أكثر جرأة و   ، فإن اجلرائد جتاوزت حاجز الرقابة1باإلعدام الذي صدر يف حق ا�اهدة (مجيلة بوحريد)

الصفحات يف تناول الشأن اجلزائري، وحتولت أخبار اجلزائر من جمرد أحداث يف الصفحات الداخلية لتحتل 

متداولة، ليقف اجلميع يف النهاية على  »حرب اجلزاائر«تتحول إىل اخلرب الرئيسي، وأصبحت عبارة ل و األوىل، ب

حجم املشكل اجلزائري وتداعياته السياسية، االقتصادية واالجتماعية على ا�تمع الفرنسي والدولة الفرنسية، 

   . 2نقل احلرب إىل الرتاب الفرنسي »ج.ت.و«خاصة بعد أن قررت 

  

  األعداءالرأي العام وحرب اإلخوة  - 3

واملصاليني املنتظمني يف حز�م اجلديد » ج.ت.و«بني ، أو حرب اإلخوة األعداء، املواجهةمتثل      

 »Force de Police Auxiliaire - قوة الشرطة املساعدة«و» ج.ت.و«من جهة وبني  »ح.و.ج«الـ

أدت إىل  ، وواملؤسفة يف الثورة التحريرية املؤملةو ة من الفصول العنيف ، من جهة أخرى،»احلركى«املعروفة بـ

هذه احلرب املزدوجة زادت يف حرية  .3سقوط أالف الضحايا من اجلانبني، وكان املسؤولون األكثر استهدافا

حول ما حيدث يف اجلزائر هل هي حرب حتريرية أم حرب أهلية على الرأي العام يف اختاذ موقف حاسم وواضح 

  نت تروج له احلكومات الفرنسية.الزعامة كما كا

  

مسلحة مواجهة : فقد جتلت يف عدة أوجه املصالية »ح.و.ج«الـ و »ج.ت.و«لمواجهة بني ل بالنسبة     

اجلزائر ويف فرنسا وأوروبا، مواجهة سياسية الفتكاك شرعية متثيل الثورة يف الداخل واخلارج ومواجهة ودموية يف 

وحسب مصادر متعددة فإن حصيلة الضحايا وصلت  ابات العمالية العاملية.نقابية للظفر باعرتاف ودعم النق

وهذه احلصيلة تعد بال شك خسارة كبرية للجزائريني، خاصة أنه من  .4جريح ألف 25وآالف قتيل  10إىل 

الصعب رصد أي اختالف يف املطالب واألهداف بني اجلانبني، بل أ�ما يلتقيان إيديولوجيا يف املطالب 

ية مثل اجلنسية والسيادة اجلزائرية، ومها شيء واحد ال ميكن الفصل بينهما، واألمة يف حدودها الرتابية األساس

 .5مبا فيها الصحراء، وحترير كل املعتقلني اجلزائريني ورفع كل إجراءات الوضع االستثنائي، ووحدة املغرب العريب

والضرائب ة من حيث حتصيل االشرتاكات جهة أخرى فإن وسائل عمل التنظيمني متشا� ومن هذا من جهة،

                                                 
 سیتم الحدیث عن ھذه المسائل في الفصل الثالث. - 1
2 - 83.-Ibid, pp 78 
3 - 1962, Casbah -De la Casbah d’Alger à la prison de Fresnes 1954Doum (Ahmed), 

Editions, Alger, 2013, p 131.                                                                                                  
4 - Abane (Belaid), Resistances algériennes, Abane Ramdane et les fusils de la rébellion, 

Casbah Editions, Alger, 2011, p 502.                                                                                        
5 - Stora (Benjamin), op cit, p 172. 
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. واحلال كذلك فإنه من حقنا أن 1احلمالت العقابية والغرامات وتوزيع الصحف واملناشري ومصاحل التأديب أو

نتساءل عن األسباب احلقيقية للمعركة الدموية التنظيمني واليت استمرت طيلة الثورة التحريرية، ونريد أن نفهم 

ت التقارب العديدة بينهما، مث نكتشف كيف استثمرت فرنسا يف ذلك لتشويه قضية أيضا سبب فشل حماوال

  الشعب اجلزائري التحررية وضرب الثورة يف العمق.

  

، واليت »ح.و.ج«و »ج.ت.و«لكن قبل ذلك دعونا نستعرض بعضا من فصول املواجهة الدموية بني      

ة، انطلقت يف اجلزائر وانتهت يف فرنسا، بل امتدت إىل بدأت منذ اللحظات األوىل من اندالع الثورة التحريري

صحيح أ�ا كانت هادئة يف البداية ومل تتجاوز حدود  .2الدول األوروبية ا�اورة، خاصة يلجيكا وأملانيا

التصرحيات والبيانات والرسائل، لكنها انزلقت، فيما بعد، إىل العنف الدموي الذي بلغ يف بعض مراحله حدا 

 13، واملواجهة كانت أكثر دموية يف فرنسا اليت أحصت وحدها حوايل 3فه إال باحلرب األهليةال ميكن وص

. وحسب 4آالف قتيل يف اجلزائر 10آالف قتيل مقابل  04ألف ضحية، منها  35ألف ضحية من جمموع 

املصاليني كانوا  ، فإن»املنظمات السرية اجلزائرية يف املنطقة الباريسية«تقرير سري لشرطة باريس حيمل عنوان 

، إىل إنشاء منظمة خاصة يف هيكلها 1955بفرنسا، يف  »ج.ت.و«هم املبادرين بالعنف مما دفع بفدرالية 

 6. وقد أكد ذلك (أمحد دوم)5السياسي واإلداري يف باريس تتوىل مسألة الرد على عنف املصاليني وجتاوزا�م

                                                 
1 - La bataille de France. La guerre d’Algérie en France, préface de Amiri (Linda), 

Benjamin Stora, Chihab Editions, Alger, 2004, p 49.                                                              

 من المواجھة في فرنسا وأوروبا فقط الرتباطھا المباشر بالموضوع. سنكتفي باستعراض نماذج - 2
3  - 1962, La transition d’une France à une -Elsenhans (hartmut), La guerre d’Algérie 1954

autre, Le passage de la IVᵉ à la Vᵉ république, préface de Gilbert Meynier, traduction par 

Vincent Goupy, Editions EDIF 2000, Alger, 2010, p 830.                                                       
4 - Abane (Belaid), op cit, p 502. 
5 - 50.-Amiri (Linda), op cit, pp 49 
لوطنیة باالنضمام األولى في الحركة ا ھفي القصبة بالجزائر. بدأت خصوا ت 1930ماي  12من موالید : (أحمد دوم) -  6

، »P.P.A/ M.T.L.D -ح.ش.ج/ ح.إ.ح.د«انخرط في  1945للكشافة اإلسالمیة الجزائریة.  في  »القطب«إلى فوج 

وفي مدة قصیرة أصبح مسؤول خلیة القصبة، ثم مسؤول فوج القصبة، ثم مسؤول على فرع القصبة والقصبة السفلى في 

، »Sochaux -سوشو«وظیفة بسرعة في السكة الحدیدیة في مدینة ھاجر إلى فرنسا أین وجد  1950. في أوت 1947

 -ح.إ.ح.د«لـالتابعة  »Sochaux -سوشو«وھناك جدد االرتباط بالنضال الوطني، وتقلد عدة مسؤولیات في قسمة 

M.T.L.D« وأصبح من األعضاء األوائل للجنة الفدرالیة 1954. التحق بجبھة التحریر الوطني في دیسمبر ،

بباریس وسجن في سجن  1956نوفمبر  19باریس. ألقي علیھ القبض في  ومسؤول عن منطقة »F.L.N - ج.ت.و«لـ

. بعد االستقالل كان أحد المؤسسین لـ(الحزب الثوري 1962ولم یطلق سراحھ إال في أفریل  »Fresnes -فران«

  ) المعارض، لكن سرعان ما غادره.P.R.S - االشتراكي

Cheurfi (Achour), dictionnaire de la révolution…, op cit, p 136. 
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اإلمكانيات وال الكوادر اليت متكنها من خوض أي معركة يف مذكراته، حيث بني أن الفدرالية مل تكن متلك ال 

جانبية مهما كان حجمها، فما بالك أن تكون مع اإلخوة، وأن جهودها كان منصبا على مقارعة االستعمار 

  . 1يف عقر داره

  

 هي من تسببت يف تدهور األوضاع بينها» ج.ت.و«، بأن "الزعيم"يف املقابل ترى (جنينة مصايل)، ابنة      

تقوم  ».ح.و.ج«إلزاحة الـ 1955من خالل اإلسرتاتيجية اليت شرعت يف تنفيذها أواخر » ح.و.ج«وبني 

من خالل الرسائل اليت » ح.و.ج«تلك اإلسرتاتيجية على: أوال: حماولة إفساد عقول املناضلني يف املهجر اجتاه 

ئمة أُعدت مسبقا من طرف فدرالية أرسلها الوفد اخلارجي للجبهة بالقاهرة إىل أشخاص مت تعيينهم وفق قا

، 1955فيفري  07اجلبهة يدعو�م فيها لاللتحاق باجلبهة، وأوردت منوذجا منها، وهي الرسالة املؤرخة يف 

ويضع نفسة تحت تصرفهم لتقديم كل "، »ح.و.ج«يصرفم فيها عن  2وموقعة من (حممد خيضر)

». ح.و.ج«"، واملقصود هنا هي ون استغاللهمالتوضيحات الالزمة حتى ال يكونوا تحت رحمة الذين يريد

باالسم، لكنها موقعة من طرف » ح.و.ج«تلك الرسائل، كما تقول، واليت مت حتريرها برباعة، حتاشت ذكر 

إسم معروف لتكون ذات مصداقية.  ثانيا: محلة دعاية ضد شخص (مصايل احلاج) �دف تكسري صورته 

بكل الوسائل بدء بتزوير التاريخ، مرورا بالتخويف والتهديد، وانتهاء  واحلط من مسعته، وبالتايل ضرب املصالية

إفقاد الثقة في  ، في ذلك الوقت، تتمثل في»ج.ت.و«"إن مخططات بالتصفية اجلسدية. وتضيف: 

 -ح.ش.ج«(مصالي) لكي يُنتزع منه الحق في االستفادة من ماضيه، وبالتالي االستحواذ على إرث 

P.P.A «سه. هذا الهجوم الذي تم تنفيذه بتمعن، قد استفحل، والخصوم األكثر وتوظيفه ضد مؤس

إضرارا ، ال يتأخرون عن ذمه وارتكاب ما ال يمكن إصالحه وهو وصف (مصالي الحاج) "بالخائن". 

  .3˝حرب˝حينئذ، نكون أمام "ذريعة 

                                                 
مسؤولیة تدشین دورة العنف،  »ج. ت.و«"ینسب بعض المتسببین في األحداث إلى ذكر دوم حول ھذه المسألة:  - 1

تكون قد غذت النیة في الشدة اتجاه أولئك  »ج.ت.و«مع اإلغفال الكلي لموازین القوة في ذلك الوقت. وإذا افترضنا أن 

محرومة من الوسائل البشریة  والمادیة؟  1955ي التي كانت حتى نھایة ھكیف كان بإمكانھا فعل ذلك، والمشنعین، ف

، الذین كان عددھم قلیل، ویتخفون »ج. ت.و«كل المھاجرین الجزائریین كانوا حینذاك مناصرین لـ(مصالي). مناضلو  

  جأ یأویھم وال مركب للتنقل."في حیاة جد سریة. مسؤولیھا في فرنسا لم یكن في متناولھم حتى مل

Doum (Ahmed), op cit, p 130. 
 Harbi (Mohamed), Les archives de la revolution algérienne, Editionsینظر نص الرسالة في:  -  2

Dahlab, Alger, 1981, p 104.                                                                                                      
3 - Benkelfat (Djanina), Une vie partagée avec Messali hadj, mon père, Hibre -Messali

Editions, Alger, 2013, pp 245-246.                                                                                           

ن تثبت بأن اتھام أعندما أرادت  »ذریعة حرب«، وھي عبارة التینیة معناھا »Casus belli«استخدمت الكاتبة عبارة 
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بالنظر  نت جتربة رهيبة وجمنونةكا  1957و 1955بأن الفرتة ما بني  1ُجيمع مناضلوا فدرالية اجلبهة بفرنسا     

ضحية،  586، كان عدد الضحايا 1956. ففي 2إىل عدد الضحايا الذين سقطوا بنريان أخوا�م من اجلانبني

 3088قتيل و 817ضحية، وفيها  3905بلغ عدد الضحايا  1957جريح، ويف  586قتيل و 76وفيها 

ىل وزير الدولة املكلف بالشؤون اجلزائرية آنذاك (لويس جريح. وُحيصي تقرير قدمه أحد الربملانيني الفرنسيني إ

على األراضي الفرنسية بـ  »ح.و.ج«و »ج.ت.و«)، عدد ضحايا املواجهات بني Louis Joxe -جوكس

ومل تقتصر املواجهات على   .19613و 1956جريح بني  7678قتيل و  3889ضحية، فيها  11567

واجد �ا اجلالية اجلزائرية يف فرنسا، بل امتدت إىل بلجيكا والسار، منطقة بعينها، بل مشلت كل املناطق اليت تت

  فقط يف شراسة املواجهات.  والفرق كان

  

 -ليون«يروي (حممد مشاطي) يف مذكراته املالحقات والتعقب الذي تعرض هلما شخصيا يف مدينة     

Lyon «المصاليين الذين كان : من ِقبل املصاليني وكيف مت ضربه بوحشية عندما متكنوا منه قيقول..."

عددهم كبير جدا تمكنوا في األخير من اللحاق بي وأشبعوني ضربا باللكمات والعصي. أمام هذا 

االستعراض، قام أناس من الحي باالتصال بالشرطة، وجاء أشخاص لنجدتي ألنني كنت ملقا على 

ة، جعلت المعتدين يهربون، األرض والدماء تسيل مني. ومن بعيد، فإن صافرات إحدى سيارات الشرط

في ذلك الوقت كنت أتلقى المساعدة للنهوض، وبمشية مترنحة انفصلت بسرعة عن المجموعة 

وانسحبت بدوري في متاهات الشوارع تحت النظرات المندهشة للناس الذين رأوا الضحية تهرب كما 

وقعت يف كوخ يقع  مجاعية فيةويف كتاب الوالية السابعة يروي (علي هارون) حادثة تص 4هرب المعتدون."

جوان  23يف » Lyon - ليون«بضاحية » Villeurbanne - فيلوربان«مبدينة  »rsëBu - بوير«يف طريق 

، وهم (عبد القادر لعجل) مسؤول »ح.و.ج«، نفذها كومندوس مكون من ثالثة أشخاص تابعني للـ1959

ائريني اعرتفوا بأ�م يدفعون االشرتاكات الفوج ومساعديه (فرحات ثابت) و(رابح حامد)، يف حق مثانية جز 

وبعد أن صادر  ح.ب، حيث مت اقتياد (عبد اهللا ماضي)، املسؤول عن مجع املال إىل اخلارج وذُ »ج.ت.و«لـ

ألف فرنك قدمي، أطلق نريان رشاشاته على البقية، الذين مل ينج منهم سوى شخص  64الكومندوس مبلغ 

                                                                                                                                                    

  (مصالي الحاج) بالخیانة، إنما كانت ذریعة إلعالن الحرب علیھ.
 بفرنسا في الفصل الثاني. »ج.ت.و«سیأتي الحدیث عن فدرالیة  - 1
2 - ion de France du FLN. Histoire de L’Organisation Spéciale de la fédératDjerbal (Daho), 

lutte armée du FLN en Frace 1956-1962, Chihab Editions, Alger, 2012, p 43.                        
3 - Stora (Benjamin), op cit, p 206. 
4 - , p 99.Parcours d’un militant, chihab Editions, Alger, 2009Méchati (Mohamed),  
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  .1واحد

  

"أتذكر قيقول: » ح.و.ج«ـلل عملية نفذها عناصر تابعني 2ا (حمند أكلي بن يونس)يف مذكراته يروي ايض     

شارع  31في  »ح.و.ج«وهو التاريخ الذي كنا فيه ضحية اعتداء من عناصر الـ 1957مارس  13يوم 

بباريس، الدائرة الثامنة عشر، في فندقنا الخاص. لقد جاءوا، وأطلقوا » Poissonniers -بواسونيي«

ثم انصرفوا بسرعة. أصابوا شخصين: عمي (بن يونس محند  بطريقة عمياء في داخل المؤسسةالنيران 

   .3عراب) الذي أصيب في البطن والكتف، و(عمار ياكورن)، أحد نزالء الفندق، أصيب في اليد"

  

 إىل العمال اجلزائريني املهاجرين إىل »ج.ت.و«امتدت املواجهة إىل بلجيكا حيث ورد يف نداء من      

دعتهم إىل عدم االجنرار إىل العنف املصايل وضرورة احرتام صداقة الشعب  1957يف نوفمرب  مؤرخ بلجيكا

البلجيكي والقوانني البلجيكية، ومن بني الضحايا الذين وردت أمساءهم يف النداء: (معاشي العلمي) الذي قتل 

 »Sarre -السار«يف منطقة و  .19574، و(حممد صحراوي) الذي جرح يف مارس 1956يف أول نوفمرب 

، إىل 1958سبتمرب  20، مؤرخ يف »Saarbrϋcken - ساربروكن«نداء من مدينة » ج.ت.و«وجهت 

تتربأ فيه من اهلجوم الذي تعرض له معسكر لالجئني » Sarre -السار«العمال اجلزائريني املهاجرين يف 

 90مبلغ  أفراد مسلحني واستولوا على والذي نفذه ستة »Neunkirchen - نوينكريشن«اجلزائريني يف مدينة 

ردت اجلبهة على اخلرب الذي نشرته بعض الصحف الفرنسية  1958أكتوبر  20ألف فرنك. ويف بيان مؤرخ يف 

 ، حيث قام جزائري»Völklingen - فولكلينجن«يف شهر أكتوبر، حول احلادث الذي وقع يف مدينة 

، وأوضحت »ج.ت.و«ات بالغة ألنه رفض دفع اشرتاكه إىل باالعتداء املسلح على أحد مواطنيه وأصابه إصاب

                                                 
1  - 1962, Casbah Editions, -wilaya la guerre du FLN en France 1954 eLa 7Haroun (Ali),

Alger 2005, p 249.                                                                                                                     
في عین الحمام. التحق مبكرا بالنضال من أجل قضیة التحریر  1936مبر نوف 13(محند أكلي بن یونس) من موالید  - 2

 -سان دوني«الوطني. شابا غادر مسقط رأسھ إلى فرنسا لمساعدة والده الذي كان یمارس نشاطا تجاري في مدینة 

Saint-Denis« بارباس«، ثم في حي - Barbés« نة عشر بالدائرة الثامنة عشر للعاصمة الفرنسیة باریس. في الثام

أصبح رئیسا  2004من عمره التحق بجبھة التحریر الوطني بفرنسا وخاض كفاح طویل إلى غایة االستقالل. في 

عین عضوا في مجلس األمة  2008وفي . »1962-1954جمعیة المجاھدین لفدرالیة جبھة التحریر الوطني بفرنسا «لـ

  ضمن الثلث الرئاسي.

Benyounes (Mohand Akli), Sept ans dans le feu du combat, La guerre d’Algérie en France 

1954-1962, Casbah Editions, Alger, 2012, couverture finale du livre.                                     
3 - Ibid, p 36. 
، 1962-1946الوطني  بوعزیز (یحي)، االتھامات المتبادلة بین میصالي حاج واللجنة المركزیة وجبھة التحریر - 4

 . 164، ص 2003دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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أكتوبر  12أن الصحافة الفرنسية ال هم هلا سوى تشويه صورة اجلبهة لدى السلطات قي منطقة السار. ويف 

   .1قتل املدعو (سعيد سكو) يف ظروف مماثلة لألحداث السابقة الذكر 1958

  

تطالب حبق الدفاع عن النفس، قررت فدرالية اجلبهة من أجل ذلك، وحتت ضغط القاعدة اليت كانت      

املسؤولني واملتورطني يف أعمال العنف. ويف الفرتة املمتدة بني منتصف شهر  الرد االنتقائي باستهداف بفرنسا

 20أبرز قيادييها: (أمحد مشاس) اغتيل يف » ح.و.ج«سوف تفقد  1957سبتمرب ومنتصف شهر أكتوبر 

 »U.S.T.A -إ.ن.ع.ج«واملعروفة اختصارا بـ »احتاد نقابات العمال اجلزائريني«، وهومسؤول 1957سبتمرب 
يف » U.S.T.A - إ.ن.ع.ج«، مسؤول فرع 1957سبتمرب  24، (سعيد ملويل) اغتيل يف يف منطفة باريس2

للسيارات، ويف نفس اليوم اغتيل (حسني ماروك) وهو  »Renault -رونو«مصلحة املستخدمني يف شركة 

، (أمحد خبات) وجد مقتوال »ح.و.ج«ناعة  املعادن، وشقيق (حممد ماروك) القيادي يف عامل يف ص

، وكان أمني عام »Colombes -كولومب«بأرض بور يف مدينة  1957أكتوبر  26برصاصتني يف قفاه، يوم 

ية يف أما (عبد اهللا فياليل)، الساعد األمين ملصايل، فقد أصيب بأربع طلقات نار ».U.S.T.A - إ.ن.ع.ج«لـ

 1957نوفمرب  27ولفظ أنفاسة األخرية يوم » Enghien - أونغيان«يف شارع  1957أكتوبر  07الظهر يوم 

يف منطقة » U.S.T.A - إ.ن.ع.ج«أمني عام  . ويف نفس الشارع أيضا لقي (حممد ناجي)،3يف املستشفى

، »Clichy-sous-Bois - بوا-سو- كليشي«. ويف 1959جوان  6باريس، واملدعو (عنرت)، حتفه يوم 

-Ile-de -إيل دو فرانس«يف منطقة » Seinne-Denis - دونيز- سان«وهي بلدية صغرية تقع يف حمافظة 

France« ويعيش فيها حوايل مخسون شخصا من املصاليني يف فندقني. هذه البلدية شهدت مقتل مجيع ،

، (مفتاح خمتار) 1959أوت  29، (قرقو حممد) يف 1959جويلية  25قاد�ا تباعا: (شريف عبد القادر) يف 

ُجرح (سفيان حممد) جروحا خطرية  »Livry-Gargan -قارقان- ليفري«. ويف بلدية 1960ديسمرب  31يف 

                                                 
یدعى مرتكب حادثة السار (محمد أمزیان) وھو عضو مناھض للجبھة، أي من المصالیین، وھو معروف لدى  - 1

بمساعدة  في باریس، ثم تمكن من الھروب من فرنسا، وأنھ ارتكب جریمتھ في السار ئھاالجبھة بقتلھ الثنین من أعضا

  الشرطة الفرنسیة. 

         .169، المرجع السابق، ص بوعزیز (یحي)
ودخل في  1956فیفري  14، تأسست بالجزائر في »ح.و.ج«ھي نقابة عمالیة تابعة الـ»: U.S.T.A -إ.ن.ع.ج« - 2

 .1956یفري ف 24الذي تأسس » ح.و.ج«، التابع اـ»UGTA -االتحاد العام للعمال الجزائریین« حادة مع منافسة
3 -  Benkelfat (Djanina), op cit, p205.-Messali 

  أنظر أیضا  

 Haroun (Ali), op cit, pp 257-258   

  انظر أیضا  

Stora (Benjamin), op cit, pp 212-213. 
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   .19611أفريل  3أثناء عملية استهدفته يوم 

  

، حيث جنا 1959سبتمرب  17أما العملية النوعية، فهي تلك اليت استهدفت الزعيم (مصايل احلاج) يف      

، وراح ضحيتها »Chantilly -شانتيي«لة اغتيال فاشلة تعرض هلا أثناء جتواله بالقرب من إقامته يف من حماو 

أحد حراسه وهو املدعو (علي جوادي)، يف حني جنح الشاب الذي استهدفة من اإلفالت بعد أن تسلل بني 

يعد يف منأى عما حيدث األشجار. وهنا أيقن (مصايل احلاج) أن عملية اصطياده قد بدأت بالفعل، وأنه مل 

. ومل يتأخر املصاليون للرد على حماولة اغتيال زعيمهم، فحسب تقرير للشرطة الفرنسية، فإنه 2لكوادر حركته

على الساعة الثامنة  1959سبتمرب  18بعد يوم من حماولة االغتيال قام ثالثة أشخاص مسلحني، مساء 

-Chemin - شومني دو فري«شارع  26تحرير، يقع يف ومخس وأربعني دقيقة، مبهامجة مقهى تابع جلبهة ال

de-fer«  رويب«مبدينة - Roubaix«  ،(بلقاسم العيفا) الواقعة باملنطقة الشمالية لفرنسا، ويديره املدعو

  . 3حيث أطلق املهامجون النار على الزبائن وجرحوا ثالثة أشخاص، مث الذوا بالفرار على منت دراجات هوائية

  

ملواجهات بني اجلبهويني واملصاليني، فإن فدرالية اجلبهة، حسب (علي هارون)، مل تكن ترد رغم فظاعة ا     

كانت على يقني بوجود مناضلني نزهاء وقعوا ضحية التضليل   بعمل مسلح شامل ومن دون متييز، أل�ا

بع من ِقبلها وأن دعوة هؤالء إىل االنضمام يعد خط سياسي ثابت مت ʼالدمياغوجيني املصالينيʼاملمارس من 

"حسب تؤكد:  1959فيفري  21هذا السياق وردت مالحظة لألمن الفرنسي، مؤرخة يف  ويف .4حنوهم

تعليمات ُأعطيت مؤخرا و التي تسعى إلى تغيير موقف الجبهويين، فإنه، من اآلن فصاعدا، ليس مقبوال 

سيستحق » و.جح.«يعتدي على حياة مناضل من » ج.ت.و«قتل إخوة جزائريين. وكل مناضل من 

                                                 
1 - , p 215.Stora (Benjamin), op cit 
في إطالق النار بعد أن وجھ مسدسھ باتجاه ) أن الشاب الذي حاول اغتیال (مصالي) تردد Stora -یذكر (سطورا -  2

(مصالي)، الذي كان یرمقھ بنظرة ثابتة، وھذه المدة القصیرة ھي التي سمحت لحراسھ بالتدخل وإنفاذه من الموت. 

  واعتقد أن الذي جعل الشاب یتردد في إطالق النار ھي الھیبة والقدسیة التي كانت تحیط بشخص (مصالي). 

Ibid, p 214. 

، انھ عندما 78- 77صص  »vérités sur la révolution Algériènne«یضا (محمد لبجاوي) في مذكراتھ ویذكر أ

كلفة (عبان  خلفا لـ(صالح لوانشي)، 1956لیكون مسؤول فدرالیة الجبھة بباریس في   »C.C.E -ل.ت.ت«عینتھ 

وأنھ كان من حیث المبدأ لحاج" ا "ضمان، بأسرع ما یمكن، التصفیة الجسدیة لمصاليرمضان) بمھمة ثانویة وھي: 

  یعارض تصفیتھ، ومھما كانت أخطاءه، فإنھ یعتقد أن اغتیالھ ستكون جریمة یمكن أن تسيء للقضیة الجزائریة.  
3 - 215.-Ibid, pp 214 
4 - Haroun (Ali), op cit, p 264. 
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"الحرب ومن بني ما جاء يف نداء الفدرالية لتمرير هذه التعليمات يف صفوف مناضلي اجلبهة: . 1اإلعدام"

ننا لكن ال يمكن ربح طو  مستمرة منذ خمس سنوات ونحن قادرون على مواصلتها حتى استقالل

ن اآلن فصاعدا، إال عدوا المعركة إال إذا أوقفنا الحرب بين اإلخوة الجزائريين. يجب أن ال يكون، م

 . 2واحدا: فرنسا"

 

ى، ذكرت فدرالية اجلبهة بأرضية الصومام اليت تنص على ضرورة مشاركة مجيع اجلزائريني يف آخر  جهة من     

بباريس متعلقة باالنشقاقات داخل  1959أفريل  14حترير الوطن، وأعلنت يف تعليمة مؤرخة يف 

ة إلى كافة المناضلين الذين يتخلون عن تقديس األشخاص ، أن صفوف الثورة مفتوح»ح.و.ج«الـ

ومستعدون للتضحية بأعز ما عندهم من أجل استقالل  »ج.ت.و« ويريدون المشاركة في المعركة ضمن

ينضمون فرادى  »ح.و.ج«من مناضلي الـوالظاهر أن هذه السياسة ُوفقت يف جعل العشرات   .3الوطن

منذ » ح.و.ج«اسُتقبل (أمحد نسبة)، مسؤول التنظيم يف  1958 ديسمربومجاعات إىل فدرالية اجلبهة. ففي 

، واإلطارات املرافقة له، من طرف (عمر بوداود) رئيس فدرالية 1958 ، وعضو املكتب السياسي منذ1955

وخالل اللقاء مت شرح حقيقية األمور، وقد أبدى (أمحد  4اجلبهة وعبد الكرمي سويسي عضو جلنة الفدرالية.

ومرافقيه رغبتهم يف اإلطالع بأنفسهم على جيش التحرير الوطين، وهذا ما حصل فعال، إذ سافروا إىل نسبة) 

 1958سبتمرب  18. ويف 5تونس هلذا الغرض. وبعد عود�م شرعوا يف شرح ما كانوا شاهدون علية ملناضليهم

يكا ومشال وشرق فرنسا موقع من طرف أعمدة يف احلركة ببلج» ح.و.ج«ُنشر يف تونس حتذيرا إىل مناضلي 

وهم: (أمحد نسبة)، مسؤول التنظيم وعضو املكتب السياسي، (بومجعة عليان)، قائد والية الشمال، (حممد 

  »Hornu - هورنو«، (رمضان دويش)، أمني قسمة »Maubeuge - موبوج«بسطاوي)، قائد دائرة 

(علي بابا علي)، (حممد رباحي)،  ،»Lille-Roubaix - رويب- ليل«ببلجيكا، (ميلود بلهادي)، قائد دائرة 

(ساعد شيشة)، والثالثة قادة يف دوائر الشمال، (خمتار محيدوش)، مسؤول السار. قام هؤالء بتوجيه هذا 

، بل »ح.و.ج«التحذير على خلفية األزمة اخلطرية اليت �ز منذ عدة شهور، ليس فقط، إطارات ومسؤويل 

                                                 
1 - ob Duvernet, Chabrun (Laurent), La guerre de l’ombre, RG contre FLN, Editions Jac

Paris, 2011, p 48.                                                                                                                                
2 - Ibid 
3 - Haroun (Ali), op cit, p 271. 
 »ج.ت.و«یرمان) المدعو (مالك)، مسؤول  في تمت عملیة االتصال بطلب من (أحمد نسبة) بواسطة (حفیظ ك - 4

بألمانیة الفدرالیة. وإلثبات صدقھم قاموا بتسلیم األمالك التي كانت بحوزتھم، وھي سیارتین وحصة من  »بون«بمكتب 

  .»ح.و.ج«السالح، وكذلك تقریرا كامال عن الوضعیة الحالیة للـ

Ibid, p 269.  
5 -  270.-Ibid, pp 269 
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كله، هي مساعدة املناضلني على رؤية احلقيقة ليتمكنوا من اختاذ   امتدت إىل القاعدة أيضا، وغايتهم، من ذلك

 1قرارهم على بينة ومبسؤولية كاملة.

  

كل هذه املستجدات جعلت (مصايل احلاج) يشعر بالصدمة وينقلب على أتباعه املعارضني لسياسته       

ومن بني الضحايا: ». .ت.وج«ويأمر بتصفيتهم، ال لشيء إال أل�م عربوا عن رغبتهم يف االلتحاق بصفوق 

، (على 1959ببلجيكا يف جوان » Mons -مونس«(خمتار دعيد)، وهو أمني قسمة قتل يف مدينة 

 -فالنسيان«، (بلقاسم بسطاين)، وهو أمني قسمة، قتل يف »Lille - ليل«منصوري)، وهو رئيس قطاع يف 

valenciennes  « هو من املناضلني القدامى منذ ، (عمار آيت حيي) قتل يف باريس، و 1959يف جويلية

التربيرات اليت حياول  ومهما كانت .19592، (علي لغباش)، وهو صاحب قاعة سنيما، قتل يف أوت 1936

يتحمل املسؤولية التارخيية اجتاه األرواح اجلزائرية اليت أزهقت من  كل طرف من طريف الصراع، فإن كالمها

 اجلانبني    

 

 »ح.و.ج«و »ج.ت.و«احلقيقية للمعركة الدموية بني  لذي أثرناه عن األسباببالعودة إىل التساؤل ا     

فإننا نالحظ أن كالمها يقود نفس املعركة، وأن كل واحد منهما يريد بالضبط ما يريده اآلخر: �اية النظام 

 لنسبةاالستعماري واالستقالل، لكن كل منهما يدعي بأنه األكثر شرعية للتحدث باسم الشعب اجلزائري. با

لـ(مصايل احلاج) الذي يناضل قرابة الثالثني سنة، تعرض خالهلا لإلقامة اجلربية، السجن وحىت النفي، فإن 

 »ح.و.ج«الشرعية ُتستمد من التاريخ، وأن كفاح الشعب اجلزائري ال ميكن فصله عن مساره الشخصي. فالـ

السياسية إمنا هي من صنع   لتنظيمات، وهذه ا»ن.ش.إ/ ح.ش.ج/ ح.إ.ح.د«لـيد تعترب نفسها الوريث الوح

(مصايل احلاج) الذي من حقه أن ميارس فيها السلطة املطلقة من دون أن يشاركه فيها أحد. يف املقابل فإن 

محلوا السالح  هي الفعل، فهم األوائل الذين »ج.ت.و«الشرعية الوحيدة بالنسبة للشباب الذين أسسوا 

االستعماري، فلهم وحدهم وحلركتهم يرجع شرف وميزة محل علم اجلزائر وكانت هلم اجلرأة على حتدي النظام 

وتنظر إىل (مصايل  ʺشيء جديدʺتقدم نفسها على أساس أ�ا  »ج.ت.و«املقاِومة. من جانب آخر كانت 

 ʺمرحلة الشيخوخةʺفقدت قيمتها ومل تعد متثل سوى  »املصالية«وأن احلاج) على أنه رجل ينتمي إىل املاضي 

  . 3اجلزائرية، اليت أوصلت احلركة الوطنية إىل طريق مسدود للوطنية

 
: وكما ذكر (عبان بلعيد) يف كتابهورة التحريرية، املفاجئ للثالندالع ا مل يتوقعالواقع أن (مصايل احلاج)      

                                                 
1 - 271. -, pp 270op cit ),Haroun (Ali 
2 - Ibid, p 272. 

3 - 484.-Abane (Belaїd), op cit, pp 483 
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، كما يحلو له أن يسميهم، أقدموا على ˝أبناءه˝و ."شعر بمبادرة نوفمبر، كأنها اعتداء على سلطته

مجابهة القوة تجرءوا على  ˝المجانين˝ر الثورة من دون ضوئه األخضر،... وهؤالء الشباب تفجي

والثورة، وبإمكانه حتى أن يكون على  »ج.ت.و«االستعمارية... الواجب يحتم عليه االلتحاق بـ

مكن أن ي، باعتبار أن صيته ذائع، ]أي مصالي[ال قائد لها، وهو،  »ج.ت.و«رأسها...في النهاية 

 ن، بطبيعة الحال، الزعيم التوافقي الذي ينقصها، على أن يُطلب  منه ذلك بإلحاح. لكن (مصالي)يكو 

، ...ويفضل أن يفجر ثورته الخاصة، واثقا من قدرته على استرجاع األمجاد »ج.ت.و«لن يذهب إلى 

 -زئريةالحركة الوطنية الج«والمكاسب الُمخزنة من طرف الشرارة والنيران األولى لنوفمبر. أسس 

M.N.A« في 1954نوفمبر 5الذي ال يزال دافئا والذي ُحل في  »ح.إ.ح.د«، التي أخذت مكان .

الكوموندوس التابع لها عن نفسه ببعض العمليات اإلرهابية  التي أعلن »ح.و.ج«بداية ديسمبر دخلت 

 خطيط إلزاحة (مصايل)املفاجئ للثورة، والت أي االندالع، بالذات ويف هذه النقطة. 1في القطاع القسنطيني

. وأن الثورة يف نوفمرب كان عمال متعجال وفوضويا تفجري ، أن)احلاج (مصايل(جنينة مصايل)، ابنة  كتبت

كلة بشكل جيد وقادرة على مراقبتها وتوجيهها، تعد خيار الدخول يف عملية حربية، بال إدارة سياسية مشَ 

         .2جمازفة غري حمسوبة العواقب

   

مما سبق أننا أمام حالة تشنج يف املواقف وعدم االستعداد للتنازل، وكل طرف يريد من الطرف  نفهم     

، أكدت 1954ويف بيان أول نوفمرب  ،»ج.ت.و«اآلخر أن يندمج، وال جمال لبقاء الثورة برأسني. بالنسبة لـ

الفرصة لجميع المواطنين "...ونتيح رغبتها يف إدماج ا�تمع اجلزائري بكل مكوناته يف الكفاح التحرري: 

الجزائريين من جميع الطبقات االجتماعية وجميع األحزاب والحركات الجزائرية الفرصة أن تنضم إلى 

 .3إن جبهة التحرير هي جبهتك وانتصارها هو انتصارك" ]...[الكفاح التحرري دون أدنى اعتبارا آخر، 

حاليا، يف جانفي  »احلراش«، »Maison-Garrée -ميزون كاري«ومنذ خروج (عبان رمضان) من سجن 

أخذت هذه الرغبة طابعا عمليا، حيث تكثف االتصال بالتشكيالت السياسية اجلزائرية إلقناع قاد�ا  ،1955

. وفعال فقد أعلن 4ومناضليها باالنضمام إىل ركب الثورة التحررية واملسامهة يف صناعة االستقالل الوطين

 -إ.د.ب.ج«�ا قي تونس (فرحات عباس)، رئيس حزب  باجلبهة، والتحقاملركزيون يف القاهرة التحاقهم 

                                                 
1 - 483. -Ibid, pp 482 
2 - Benkelfat (Djanina), op cit, p 204.-Messali 
 .1954بیان أول نوفمبر  - 3
جمیع التشكیالت وجھت الدعوة إلى  »ج.ت.و«، أن 207ذكرت (جنینة مصالي) في مذكراتھا، في الصفحة  - 4

وھذا دلیل على أن الجبھة كانت تخطط لتھمیش الحركة وإزاحتھا من المشھد السیاسي  »ح,و,ج«السیاسیة باستثناء 

 الجزائري.



 ومعركة الرأي العامجبهة التحرير الوطني                                                    الباب األول: 

 

56 

 

U.D.M.A«  ويف نفس الفرتة انضم (أمحد توفيق املدين)، وهو أحد املسؤولني الرئيسيني يف  ،19561يف ربيع

، وكان االنضمام بصفة شخصية وليست »P.C.A - ح.ش.ج«ن الـ، وأعضاء مOlémas«2 - ج.ع.م.ج«

، »ح.ش.ج/ ح.إ.ح.د«احلاج)، الواثق بشكل مبالغ فيه يف كونه الوريث الوحيد لتقاليد أما (مصايل  .3حزبية

االعتبار أكد بأنه ميثل التعبري السياسي ألغلبية الشعب اجلزائري، وأن كل مفاوضة أو اتفاق ال يأخذ بعني 

 Le - لة السرطانسʺعنوانه  1955وجوده ومطالبه سيكون مآله الفشل األكيد. ويف منشور، ُوزع يف ديسمرب 

Panier de crabesʺ ، ال غرابة  . إذن4»ح.إ.ح.د«وصف إدارة اجلبهة باإلصالحيني الدين مت فصلهم من

أب يسود جو من عدم الثقة بني التنظيمني، وال غرابة أن تنزلق العالقة بينهما إىل املواجهة املسلحة بالشكل 

  ن مآل مساعي املصاحلة الفشل.املأساوي الذي عرضناه سابقا, وال غرابة أيضا أن يكو 

  

، وبُذلت وساطات عربية: مصرية »ح.و.ج«و »ج.ت.و«جرت حماوالت عديدة لتوحيد العمل بني      

، اقرتب السفري املصري لدى باريس (كمال 1956مغربية، تونسية وليبية يف نفس هذا االجتاه. ففي صيف 

"توحيد الثورة في وحادثه يف مسألة  »ح.و.ج«ـعام للالدين حممود عبد النيب) من (موالي مرباح)، األمني ال

قبل لصحفيني أمريكيني أنه  »ح.و.ج«من  قادةأكد  1958الجزائر وتجنب االقتتال األخوي". وفي ماي 

)، �دف توحيد احلركة مصايل احلاج(باالنفتاح بشكل حمدد على  »ج.ت.و«أقل من سنة، قام مسؤولون من 

اتصل (مهدي بن  1958ويف شهر فيفري  .5»ج.ت.و«الكراسي الرئاسية لـ الوطنية، واقرتحوا عليه أحد

                                                 
"في ذكر فرحات عباس:  1980أكتوبر  25الفرنسیة في  » Antenne 2 – 2أنتان «في حوار أجرتھ معھ قناة  - 1

، الكولونیل (أوعمران) والمرحوم (عبان رمضان) »ج.ت.و«لین من استقبلت في بیتي مسؤو 1955شھر ماي 

وطلبوا مني مساعدتھم، وتحدثنا. قلت لھم ھل تسمحون لي بالذھاب إلى فرنسا للبحث عند الفرنسیین وسیلة إلیقاف 

 ھذه الحرب؟ فسمحوا لي." 
اجدا في الشرق األوسط عندما ، كان متو»ج.ع.م.ج«حسب (محمد حربي) فإن الشیخ البشیر اإلبراھیمي، رئیس  - 2

اندلعت الثورة التحریریة. كان یعمل إلى جانب (أحمد مزغنة)، ممثل (مصالي الحاج)، على تشكیل جبھة موحدة بین 

. وفي الوقت الذي كان فیھ (مزغنة) مسجونا من قِبل »ج.ت.و«التنظیمات الموجودة ورفض السیطرة السیاسیة لـ

  ، فأن الشیخ اإلبراھیمي تمت إزاحتھ من الحیاة السیاسیة.».وج.ت«السلطات المصریة، بطلب من 

Harbi (Mohamed), op cit, p 110.    
  Georges -)، (عبد القادر قروج)، (جورج أكمبوراFernand Iveton -نذكر من بینھم (فرناند إیفتون -  3

Acampora(یحي بریكي)، (فلیكس كولوزي ،( - Félix Colozziإلى  »ح.ش.ج«انضمام )، و(محمد حشالف). و

  . 1956جویلیة  1الجبھة، تم على إثر االتفاق الموقع بینھما في 
4  - -Harbi (Mohamed), Le FLN. Mirage et réalité, des origines à la prise du pouvoir (1954

1962), édition  Jeune Afrique, Paris, 1980, p 178.                                                                    
5  - 1962, L’Harmattan, Paris, -Valette (Jacques), La guerre d’Algérie des Messalistes 1954

2001, p 120.                                                                                                                               
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، ويف »ج.ت.و«مع �دف تشكيل جبهة موحدة  »ح.و.ج«بالـ ، زعيم حزب االستقالل املغريب،ركة)ب

يف بلجيكا، رئيس حمكمة طرابلس يف ليبيا، والذي   »ح.و.ج«بلجيكا التقى (فرحات حممد)، وهو مسؤول الـ

بالتقارب  1طفة إىل (بروكسل)، حيث نصح هذا األخري وباسم امللك اللييب (إدريس األول)كان يف زيارة خا

، وعرض تسهيل هذا التقارب. فاقرتح (فرحات) أن يقوم امللك بعقد ندوة جتمع »ح.و.ج«و »ج.ت.و«بني 

لندوة ميكن فيها مبعوثني عن اجلبهويني واملصاليني مبشاركة ممثلني عن الدول اإلسالمية. ويف حالة فشل ا

. ويف 2نشر إعالن لكي توضح للرأي العام اإلسالمي نيتها الصادقة ورغبتها احلقيقية يف التفاهم »ح.و.ج«ـلل

اغتنم الرئيس التونسي (احلبيب بورقيبة) إطالق السلطات الفرنسية سراح (مصايل احلاج)  1959جانفي  22

نها بعد االنتهاء من قراء�ا، أنه يدعوه إىل نسيان ليكتب له رسالة، املغزى الذي يُفهم م 1959 جانفي 18 يف

اخلصومات القدمية واإلسراع باالنضمام إىل اجلبهة وتأسف للصراع بني اإلخوة وتصفية احلساب بني الوطنيني 

"إن أولئك المناضلين الذين تمرسوا على قال:  »ج.ت.و«عن والذي يضعف جمهود األمة يف التحرر. ف

يشكلون اليوم  يهم الذ ».إ.ح.دح«ثم  »ح.ش.ج«نجم شمال إفريقيا ثم  صالبة النضال في مدرسة

والعناصر الفدائية لجيش التحرير الوطني واألغلبية الساحقة للمحافظين  »ج.ت.و«قوام 

تجمعا هائال لكافة القوى الحية وجميع العناصر الصالحة، أي المصممة على النضال  ... إنالسياسيين.

الشعب الجزائري الذي استطاع بذلك أن يحقق المعجزة ويُفشل منذ أكثر حتى النصر، قد نشأ وسط 

من أربع سنوات جميع القوات المسلحة الفرنسية، مدعما في ذلك بمساعدة ال مشروطة من الشعبين 

  .3الشقيقين"

   

وبصفة  ]»ج.ت.و«يقصد شباب["إن ما صرفهم عنك فكان بنربة املعاتب:  لـ(مصايل) خطابه أما     

عن جميع السياسيين هو المنظر المحزن لخصوماتهم وعجزهم وذلك في وقت بدأ فيه على عامة 

طرفي شمال إفريقيا العمل المسلح للشعبين التونسي والمغربي تحت قيادة جيدة وتنظيم قوي، وهو 

العمل الذي بدأ يعطي نتائج حاسمة... لقد تأسفت كثيرا لكون هذا التجمع غير ملتف حولك. 

ر مأسويا إذا تم بدونك وأشد مأسوية إذا كان في النهاية ضدك. ولما رأيت كل هذا وسيكون األم

                                                 
 24. حكم من 1951محمد إدریس المھدي السنوسیي)، أول وآخر ملوك لیبیا بعد استقاللھا في ((إدریس األول) ھو  - 1

، تاریخ االنقالب الذي نفذه بعض الضباط الشباب یقودھم (معمر القذافي) وتم إلغاء 1969سبتمبر  1إلى  1951دیسمبر 

  .1983ماي  25س األول) في القاھرة في الملكیة وإعالن النظام الجمھوري. (توفي إدری

Cheurfi (Achour), L’Encyclopédie Maghrébine, Casbah Editions, 2006, p 535.   
2 - Stora (Benjamin), op ct, p 220. 
، ترجمة الصادق عماري ومصطفى ماضي، 1962-1954الوالیة السابعة حرب ج.ت.و في فرنسا (ھارون علي)،  - 3

 .349-347، صص  2006وضیاف، منشورات القصبة، الجزائر، تذییل محمد ب
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وأحسست به في نفسي، نصحتك في أول مرة بأن تنسى، ولو لبعض الوقت، اللوم القديم والخصومات 

القديمة واإلقصاء القديم، فقد صار كله ال يساير الزمن بل يبعث على الرثاء، وأن تنضم بطريقة 

ة وبال تردد إلى التجمع الجديد الذي له شرف مهيب في خوض معركة قاسية من أجل استعراضي

كيف أن الرجل الذي كانت حياته كلها مثاال للعناد   ]أي المناضلين[استقالل الجزائر...ولم يفهموا 

ونموذجا للتضحية ال يعرف كيف يضحي باألحقاد وحب الذات من أجل تحقيق إجماع الشعب 

  .1ط انتصاره...قم بهذا التصرف الذي أطلبه منك وأقسم لك أنك لن تتأسف عليه"الجزائري وهو شر 

  

 إضافة إىل هذه الوسطات وغريها، فقد بُذلت أيضا حماوالت بينية مثل مشروع اإلعالن املشرتك بني      

بني (أمحد بن بلة)  »La Santé - ال سونيت«يف سجن  1957جوان  17يف  »ح.و.ج«و »ج.ت.و«

من  . لكن بعد مثانية وأربعني ساعة2، املعتقلني هناك»ح.و.ج«ـروك)، عضو املكتب السياسي للو(حممد ما

. ˝بسبب الوضعية اخلاصة اليت يتواجد فيها˝التفكري ملح (بن بلة) لـ(ماروك) بأنه لن يتمكن من توقيع اإلعالن 

ة الوطنية الجزائرية "المسؤولون الموقعون عن جبهة التحرير الوطن والحركومما جاء يف اإلعالن: 

المعتقلين في سجن السونتي، يعلنون بأنهم تحركهم الرغبة في رؤية التنظيمين يعمالن ببرنامج موحد 

إلعداد وتطبيق برنامج قادر على وضع حد وبسرعة للسيطرة االستعمارية في الجزائر، ويوجهون نداء 

ن اإلخوة، والتي ال تخدم سوى العدو، إلى المقاومين والمناضلين من التنظيمين لتجنب كل مواجهة بي

إن رفض (ألمحد بن بلة) التوقيع على اإلعالن  .3ولتركيز كل الجهود ضد قوى االحتالل في الجزائر

املشرتك حبجة أنه غري مستعد لتحمل هذه املسؤولية وحده، يوجد، يف اعتقادي، ما يفسره وهو مبدأ القيادة 

سيسها ورفضها ألي انفراد بالقرار، يف حني أن (حممد ماروك) كان اجلماعية الذي اعتمدته اجلبهة منذ تأ

"يمكن أن نتساءل كم من آالف . وتساءل (خالد مرزوق) يف كتابه: »ح.و.ج«مستعدا لتوقيعه باسم 

رفض  التي ]يقصد التوقيع[البسيطة  الجزائريين جرفهم هذا النزاع، وكم كان بإمكان إنقاذهم بهذه الحركة

هكذا فإن فشل مبادرات و . 4بلة) القيام بها، ولم تكن له شجاعة (محمد ماروك) السيد (أحمد بن

                                                 
 op cit, pp ,(Haroun Ali). وفي 349- 347انظر نص الرسالة في (ھارون علي)، المصدر السابق، صص  - 1

266-268.                                                                                                                                     
في روما مع (أحمد محساس)، أحد  »ح.و.ج«ظھرت فكرة مشروع اإلعالن المشترك على إثر اتصال قامت بھ  -  2

 La -ال سونتي« حیث تم إعداده لعرضھ على ھذا األخیر، المسجون آنذاك في سجن المقربین من (أحمد بن بلة)، 

Santé «.بفرنسا  
 op cit, p 140.  Harbi (Mohamed), Les Archives…المشترك كامال قي  أنظر نص اإلعالن - 3
4 - Merzouk (Khaled), Messali Hadj, et ses compagnons à Telemcen récit et anecdotes de 

son époque 1898-1974, Editions El-dar El Othmania, Alger, 2008, p 317.                             
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حول العالقة بيتهما إىل معركة، االنتصار يكون فيها لألفضل،  »ح.و.ج«و »ج.ت.و«التقارب والصلح بني 

   .1وهو األكثر عزما واألكثر استعدادا للحرب واألكثر إيالما لآلخر

  

تفقد الساحة شيئا قشيئا  »ح.و.ج«بدأت الـ 1957. ومنذ »ج.ت.و«احل لقد ُحسمت املعركة لص       

يف فرنسا وأوروبا، كما فقد�ا من قبل يف اجلزائر، وبدا أن اجلزائريني أصبحوا مييلون أكثر فأكثر إىل صف 

ويف اجلبهة، ومل تشفع، ال مكانة وال مسعة وال كاريزمية (مصايل احلاج) يف إنقاذه وإنقاذ حزبه من الغرق. 

اعتقادي أن النهاية املأساوية اليت آل إليها (مصايل) وحزبه، إمنا هي حمصلة سياسات ومواقف اعتمدها الرجل 

، واليت حرمته من رؤية األوضاع على حقيقتها وباملعطيات الواقعية، 1954منذ اندالع الثورة يف أول نوفمرب 

رة إىل نفسه وإيهام الرأي العام الوطين بأنه هذه املواقف: نسب الثو  وأول .وليس كما يريد هو أن يراها

مفجرها، ووجه تعليمات إىل (موالي مرباح) ممثله الشخصي باجلزائر يطلب منه إبالغ أنصاره بفرنسا واجلزائر 

وأن يواصلوا غمار الكفاح وحياولوا السيطرة على احلركة. ومع أن هذه  سألوا عمن يقف وراء الثورةبأن ال ي

(مرباح)، الن السلطات االستعمارية اعتقلته، إال أ�ا تدل على أن (مصايل) أراد خطف  التعليمات مل تصل

. وسار الرأي العام يف غالبيته الساحقة وراء هذا االعتقاد إميانا منه بأن الثورة ال ميكن أن 2الثورة من مفجريها

اجب،كما ذكر (حممد بأنه من الضروري، بل من الو  »ج.ت.و«يعلنها إال (مصايل). من أجل ذلك رأت 

وليس  »ج.ت.و«ثورة أول نوفمبر. وأن  من فجر »ح.و.ج« وليس »ج.ت.و«"بأن لبجاوي)، توضيح: 

من يوجه االنتفاضة ويقود الكفاح على التراب الوطني، وتترجم من اآلن فصاعدا تطلعات  »ح.و.ج«

ال الجزائريين في الغالبية العظمى للشعب. فهي إذن من يجب، من أجل نفس الكفاح، تنظيم العم

 Autopsie«كتاب  ويف .3فرنسا. يكفي أن نقنعهم بذلك: وبالتالي ال مجال للشك في مواقفهم

d’une guerre« :(فرحات عباس) والذي جعل منها  ʺالوطنيةʺ"إن الرجل الذي استحوذ على  كتب

. بل 1954ول نوفمبر على ما يبدو عقيدة له، وفرس القتال لديه، فإن مصالي الحاج لم يبارك انتفاضة أ

على العكس، فقد ارتكب أول خطأ له وهو يرفض رئاسة جبهة التحرير الوطني التي عرضها عليه 

الذين كانوا يوجدون آنذاك في الجزائر العاصمة. وارتكب الخطأ الثاني  ʺاألبطال التاريخيون الستةʺ

  .4، أي لنفسه"»ح.و.ج«في محاولة منه للنيل من هؤالء الرجال ونسب فضل هذه االنتفاضة للـ

                                                 
1 - bane (Belaїd), op cit, p 571.A 
دار ھومة للطباعة  شخصیة وطنیة، 28شھادات  انظر شھادة (موالي مرباح) في عباس (محمد)، رواد الوطنیة، -  2

 .352-336، صص 2005والنشر، الجزائر، 

3 - Lebjaoui (Mohamed), op cit, p 76. 
4  - Livres Editions, Alger, 2011, p -lgerAbbas (Ferhat), Autopsie d’une guerre, L’Aurore, A
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مع مرور الوقت واتساع نطاق الثورة، بدأ يتضح للجميع أن ادعاءات (مصايل) ال أساس هلا من لكن       

مما أدى بالعديد  »ج.ت.و«الصحة وأن القائد احلقيقي حلركة التحرر الوطين من االستعمار الفرنسي إمنا هي 

إىل راجعة مواقفهم باهلجرة فرادى ومجاعات من حزبه من املناضلني إىل فقدان الثقة يف (مصايل) وم

، وصل بالبعض إىل »ج.ت.و«. واألمر الثاين يتعلق بتهمة التعاون مع احلكومة الفرنسية ضد »ج.ت.و«

 2»قضية بـَلُّونيس«ـ. وظهر هذا التعاون يف اجلزائر فيما عرف ب1ا�امه باخليانة واملطالبة بإعدامه وتصفيته جسديا

ويف فرنسا يف الغطاء الذي كانت تقدمه الشرطة الفرنسية  3 أثريت بشأن عالقته بـ(مصايل احلاج)والشكوك اليت

                                                 
(مصالي الحاج) اتجاه  أن مواقف 157في ص  »Le F.L.N mirage et réalité«یذكر محمد حربي في كتابھ  -  1

الجبھة دفع بعض قادة الثورة إلى معاداتھ ومناھضتھ بشراسة وفي مقدمتھم (محمد بوضیاف) و(عبان رمضان) لدرجة 

 أنھما اتھماه بالخیانة وصمموا على تصفیتھ. 
حالیا لوالیة التابعة  »برج منایل«في مدینة  1912ب(محمد بلونیس)، وھو من موالید  »قضیة بَلُّونیس« ارتبطت - 2

. وبعد اندالع الثورة عھد إلیھ »ح.إ.ح.د«و »ح.ش.ج«. وكان في بدایة حیاتھ السیاسیة مناضال في صفوف »بومرداس«

والموازي  »ح.و.ج«، وھو الجناح العسكري للـ»A.N.P.A - ج.و.ش.ج«قیادة  1955(مصالي الحاج)  في بدایة 

ول ھذا الجیش إلى حالة من العمالة المكشوفة للجیش الفرنسي . وتح»ج.ت.و«الذراع العسكري لـ »A.L.N - ج.ت.و«لـ

، ووجد (بلونیس) نفسھ على رأس قوة عسكریة مدعومة بالجیش االستعماري الفرنسي بوحدات 1957ابتداء من أوت 

ل في الوالیة الثالثة وھي القبائ »ج.ت.و«، ودخل في حرب حقیقیة مع »11الصدمة «التدخل السریع المعروفة بـفرقة 

من دحر (بلونیس) وھزیمتھ لتكون  »ج.ت.و«والوالیة الرابعة وھي الجزائر العاصمة وضواحیھا. وقد تمكنت وحدات 

في ظروف غامضة في العملیة  1958جویلیة  14نھایتھ مأساویة إذ تمت تصفیتھ من طرف الجیش الفرنسي في 

  .»زیتونعملیة أشجار ال«العسكریة التي یطلق علیھا الجیش الفرنسي تسمیة 

. 154- 145وشخصیتھ في: بوعزیز (یحیى)، المرجع السابق، صص  »قضیة بلونیس«نظر مزید من التفاصیل حول ی

، دار الھدى، 1962-1954وفي: شبوط (سعاد یمینة)، الوالیة الرابعة في مواجھة  الحركات المناوئة للثورة الجزائریة 

 Cheurfi (Achour),Dictionnaire de la révolution…, op cit, p. وفي 158- 87، صص 2015الجزائر، 

57-58.                                                                                                                                        
دھا (محمد حربي) في كتابھ وأور 1957صادرة في صیف  »قضیة بلونیس«حول  »ح.و.ج«في تعلیمة داخلیة للـ - 3

»Les archives de la révolution algérienne«  (بلونیس) ینفي فیھا علمھ وعلم حزبھ باالتصاالت القائمة بین

والجھات العسكریة الفرنسیة واعتبرھا مناورة من االستعمار الفرنسي، وأن (بلونیس) أخلف عن أداء واجبھ، عندما لم 

وتنكره  ھي من صالحیات القیادة، وإطالقھ لتصریحات مخالفة للخط السیاسي للحزب یعلم الحزب بتحركاتھ والتي

قضیة «. من خالل كل ھذه التصرفات تحول غلى لعبة في ید اإلمبریالیة. لكن (جنینة مصالي) تعترف بأن »ح.و.ج«للـ

  وتسببت في سقوطھا. »ح.و.ج«أساءت كثیرا  للـ »بلونیس

  ذه النقطة في: أنظر المزید من التفاصیل حول ھ

Harbi (Mohamed), Les archives de la…, op cit, pp 147-149. 

  ینظر أیضا:

 Messali (Djanina Benkelfat), op cit, pp 236-244.   

  ینظر ایضا:

Merzouk (Khaled), op cit, pp 316-319.     
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التابعة هلا أثناء قيامها بعمليات  »U.S.T.A - إ.ن.ع.ج« ونقابة »ح.و.ج«ـالتابعة لل »أفواج املواجهة«ـل

. واألمر الثالث 1»ج.ت.و«لى إطالق نار عمياء على املقاهي واملطاعم والفنادق اليت يرتادها احملسوبني ع

يشارك فيها مجيع اجلزائريني وبال إقصاء ملناقشة مستقبل اجلزائر. وملا  ʺطاولة مستديرةʺيتعلق بالدعوة إىل 

جانفي  18أرادت احلكومة الفرنسية استغالل ذلك لصاحلها، قامت بإطالق سراح (مصايل احلاج) يف 

يف أي مفاوضات  »ج.ت.و« للشعب اجلزائري عن، �دف نزع صفة املمثل الشرعي والوحيد 1959

على أ�ا  »ج.ت.و«والقوة االستعمارية كالمها يرفض تقدمي  »ح.و.ج«مستقبلية مع احلكومة الفرنسية. فالـ

املمثل الوحيد للشعب اجلزائري. والغريب يف األمر أن (مصايل احلاج) الذي كان يعلن بأن حركته وحدها متثل 

زل عن هذا املطلب مبوافقته على مبدأ الطاولة املستديرة وطرح نفسه كأحد املمثلني الشعب اجلزائري قد تنا

"أتمنى أن أالقي صرح:  1959للشعب اجلزائري إىل جانب خمتلف االجتاهات الوطنية. ففي شهر جانفي 

ح حول مائدة مستديرة إخواني في القاهرة، أولم أكن أول من دعا إلى هذه الطاولة المستديرة لكي تتا 

وهنا نتساءل هل كان . 2لكل الممثلين الرسميين للحركات الوطنية الجزائرية أن نبحث إمكانية التفاوض"

هذا املوقف من (مصايل احلاج) مبين على تنسيق بينه وبني احلكومة الفرنسية أم هو جمرد التقاء واتفاق قي 

  .3املصلحة؟

  

واحلكومة الفرنسية إذ مت  »ح.م.ج.ج«بني اوضات املؤكد هو أن تلك التصرحيات أثرت يف مسار املف      

، حيث صرح 1961ماي  20أفريل إىل  07تأجيل املفاوضات اليت كانت من املفروض أن تنعقد بينهما من 

                                                 
مزودون في األغلب ببطاقات  »ح.و.ج«"إن عناصر األفواج المسلحة لـلـحول ھذه النقطة یذكر (علي ھارون):  - 1

نقابیة كوسیلة ضروریة لتسھیل مرورھم إذا حدث أن أوقف الفوج المسلح خالل عملیة القتل التي یقوم بھا ، من 

 »ج.ت.و«طرف الشرطة الفرنسیة...وكانت المقاھي والمطاعم والفنادق واألمكنة العامة المفترض دفعھا االشتراك لـ

طة التي تتأكد من ال أحد یحمل السالح. وبعد ھذا التفتیش مباشرة یظھر في أحیان كثیرة تفتش بدقة من طرف الشر

... یظھر كما لو كان ذلك صدفة فیطلق بكل اطمئنان نیران الرشاشات على الزبائن. فال یبقى »ح.و.ج«كوماندوس الـ

تصفیة الحساب بین شمالیي ʺاینة إال إحصاء موتاھا وللشرطة الفرنسیة العودة إلى األمكنة إلجراء مع »ج.ت.و«لـ

  وھي المعاینة التي تجریھا للمرة األلف." ʺإفریقیا

  .  338- 337السابق، صص  المصدرھارون (علي)، 
2 - /01/1959. France Observateur,nº du 29  72عن لونیسي (إبراھیم)، المرجع السابق، ص.  
les-Aix- -بان-لي-إكس«دیرة خالل المفاوضات في كانت الحكومة الفرنسیة قد جربت صیغة الطاولة المست -  3

Bains«  مع مختلف اتجاھات الحركة الوطنیة في المغرب األقصى والذي أفضى إلى االستقالل السیاسي للمغرب في

. وھذه الصیغة تتمثل في وجود حكومة فرنسیة واحدة تحاور عدة شركاء من السكان األصلیین، الذین ال یوجد أي 1956

  ھم وبالتالي ستكون الحكومة الفرنسیة األكثر استفادة من ھذه الصیغة.تنسیق بین

Elsenhans (Hartmut), La guerre d’Algérie 1954-1962. La transition d’une France à une 

autre. Le passage de la IVᵉ à la Vᵉ république, préface de Gilbert Meynier, traduction par 

Vincent Goupy, Editions Edif 2000, Alger, 2010, p 831.                                                           
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باعا مع ممثل الوفد الفرنسي يف املفاوضات، من وهران أنه سيتفاوض ت ،Louis Joxe) - لويس جوكس(

 يف مساعيها أمام اخلطاب الواضح »ح.و.ج« اية املطاف فشلتإال أنه يف � 1.»ح.م.ج.ج«و »ح.و.ج«

بأن ال تفاوض إال بعد قبول التعامل مع حقيقة أ�ا املمثل الشرعي احلقيقي والوحيد للشعب  »ج.ت.و«لـ

بداية من �اية  »ح.و.ج«اجلزائري. ويبدو أن احلكومة الفرنسية استوعبت ذلك فأوقفت كل االتصاالت مع 

تبار أن احلركة مل تعد متثل أي قوة سياسية يف اجلزائر، وأن خطا�ا وإن كان يبدو أكثر باع 1961أفريل 

على املبادرات الفرنسية إال أ�ا ال ميكن أن تفرض نفسها يف املفاوضات إال مبمارسة  »ج.ت.و«انفتاحا، من 

ت "تقلصة من احلرب: . ويذكر (علي هارون) أن يف السنة األخري 2»ح.م.ج.ج«املزايدة فيما يتعلق مبطالب 

حتى لم تعد إال ظل نفسها، واقتصرت على صرف طاقتها الضعيفة في االستعطاف لقبولها  »ح.و.ج«

 مفاوضات إيفيان حول »Touevoie -توتفوا«صر على طاولة المفاوضات. ويتابع (مصالي) إذن من ق

  .3"زائر المستقلةوقف إطالق النار. وهكذا ظل على الهامش في وقت حاسم يتقرر فيه مصير الج

  

 »ج.ت.و«لة حتييد ، كما ذكر (بلعيد عبان) يف كتابه، جعلت من مسأ»ح.وج« أن هو األمر الرابع      

اجتاه الشعب تشو�ا ضبابية فيما تريده  مهمتها األساسية وليس مواجهة االحتالل وهذا ما جعل رسالتها

يف فرنسا،  »أفواج املواجهة« يف اجلزائر وأعمال »قضية بلونيس«ار احلركة، وتعمقت تلك الضبابية مع انفج

وليس  »ج.ت.و«وزعيمها بأ�ما األعداء األلداء لـ »ح.وج«حىت أن الشيء الوحيد الذي أصبح يقال عن 

كانت واضحة وبسيطة تتمثل يف التحرير واالستقالل   »ج.ت.و«لالستعمار الفرنسي. يف املقابل فإن رسالة 

الثورية، وال تساهل مع اخلونة وأعداء الوطن ومفرقي الصفوف واملنحرفني عن  يف إطار وحدة الشعب والوحدة

الطريق الصحيح للثورة والذين يعادون االستعمار حلسا�م اخلاص. فاجلبهة ستضل القائد الوحيد للثورة مهما  

اء، "إذا أردنا في النهاية النظر في عمق األشي. ومما جاء يف الكتاب: 4كان الثمن الذي جيب دفعه

 ، من أجل انتصار مصالي والمصالية،»ج.ت.و«سنالحظ أن المصاليين حاربوا ليس االستعمار لكن 

مشوهين بذلك معنى كفاحهم والتزامهم الماضي. نسجل أيضا أنه في أعينهم، أصبح االستقالل هدفا 

 »ج.ت.و«لـ التي تهدد  بتفكيك تمثال الزعيم. أما بالنسبة ʺخطر ج.ت.وʺى ساخرا أمام ثانويا أو حت

المنزعج لالنقسام، وتشتت القوى والخيبة، فقد كان يقاتل للمحافظة على الوحدة الثورية، الضرورية 

                                                 
مصالي الحاج في مواجھة جبھة التحریر الوطني خالل الثورة التحریریة، دار ھومة، الجزائر، لونیسي (إبراھیم)،  - 1

 .72، ص 2007
2 - Elsenhans (Hartmut), op cit p 835. 
 .358السابق، ص  المصدر ھارون (علي)، - 3
4 - 518.-d (Abane), op cit, pp 517ïBela  



 ومعركة الرأي العامجبهة التحرير الوطني                                                    الباب األول: 

 

63 

 

األمر اخلامس يتمثل يف . 1لالنتصار على االستعمار، مع االقتناع بالتحرك من أجل الصالح العام"

على ذلك ما حدث يف اإلضراب على حتركات اجلبهة. ومن األمثلة  »ح.و.ج«به التشويش الذي كانت تقوم 

 امتثاال لقرار 1957جانفي  28العام ملدة مثانية أيام الذي أمرت به فدرالية اجلبهة بفرنسا ابتداء من 

باختيار نفس اليوم لتدخل هي أيضا يف إضراب لكن ليوم واحد. ففي  »ح.و.ج«، حيث قامت »ل.ت.ت«

معرفة حصة كل واحد من الطرفني من هذه النسبة  وكان من الصعب % 40اليوم األول بلغت نسبة اإلضراب 

من املضربني. ويف األيام املولية اليت كان فيها اإلضراب جبهويا سجلت االستجابة نسب قياسية إذ تراوحت 

مما أعطى دفعا قويا للجبهة ورفع الشك حول مدى متثيلها للشعب اجلزائري، وفضح حقيقة  % 80و 75بني 

    .�2ا على التعبئةوشكك يف مدى قدر  »ح.و.ج«

  

هو أن  »ح.و.ج«و »ج.ت.و«ما ميكن أن حنتفظ به بعد استعراضنا للصراع املأساوي واملؤسف بني      

اخلاسر األكرب فيه هم اجلزائريون أنفسهم. والدم اجلزائري الذي سال على يد جزائريني آخرين يف ذلك الصراع 

مرارة مزمنة سوف تالزم اجلزائريني كلما استذكروا ما حدث.  جيعل، يف اعتقادي، نشوة الفرحة باالستقالل فيها

وإن كان البعض يرى يف املأساة الضريبة اليت كان جيب دفعها للوصول إىل االستقالل، إال أن البعض اآلخر 

ا يرى أن الطرفني املتقاتلني مل يبذلوا اجلهد الكايف لتجنيب اجلزائريني اختيار أحد الطرفني يف الوقت الذي كان

  يكافحان من أجل هدف واحد.

  

 30، واليت أنشئت يف »F.P.A -ق.ش.م«فكانت مع  »ج.ت.و«أما املواجهة الثانية اليت خاضتها      

، وهي شرطة من Michel Debré(3 -(ميشال دوبري، بقرار من الوزير األول أنذاك 1959نوفمرب 

عبارة عن شرطة مساعدة مكونة فقط من وهي  Les Harkis«4 - اَحلرَْكة«وتعرف أيضا باسم اجلزائريني 

                                                 
1 - , p 520.Ibid 

2 - 260.-Haroun (Ali), op cit, pp 259 
 »R.P.R -تجمع الشعب الفرنسي«رجل سیاسي فرنسي، وعضو في حزب  )Michel Debré -(میشال دوبري - 3

 1959(شارل دیغول) كأول رئیس حكومة في الجمھوریة الخامسة من جانفي . عینھ الرئیس 1947منذ    تأسیسھ في 

  . كان (دوبري) من أشد أنصار "الجزائر فرنسیة".1962 إلى أفریل 

Michel_Debr%C3%A9/115862http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/, consulté 

le 19 février 2016 à 09:32.                                                                                                         
قوة مساعدة في وھي لفظة تطلق على الجزائریین الذین خدموا ك »َحْرِكي«ومفردھا  »Les Harkis -الَحْرَكة« - 4

الجیش الفرنسي، واختاروا أو أجبروا، في بعض الحاالت، على القتال إلى جانب فرنسا ضد إخوانھم الجزائریین. 

في منطقة األوراس للقتال إلى جانب الجنود الفرنسیین، وابتداء من  1954في نوفمبر  »حركة«تأسست أول وحدة للـ

  رنسیین، وھم من یقوم، عادة، بعملیات التمشیط في الجبال.ُشكلت    وحدات منھم مؤطرة من ضباط ف 1956
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يف  »ج.ت.و«اجلزائريني، توضع حتت تصرف مدير شرطة باريس، ويتم إشراكها يف احلرب املكثفة على 

. تعود فكرة 1مت استنساخها عن القوات املساعدة اليت استخدمها النظام االستعماري قي اجلزائر باريس. وقد

، الذي لعب دورا أساسيا يف Raymond Montaner(2 - مونتنريإنشاء هذه الفرقة إىل النقيب (رميوند 

القصديرية، واليت   »Nanterre - نوننري«حيت تتواجد أحياء  القمعية ضد اجلزائريني يف باريس إعداد اآللة

  كانت من بني األماكن احملتضنة لنشاط فدرالية جبهة التحرير يف باريس. 

  

توعد�م بالعقاب املناسب ، إذ »F.P.A -ق.ش.م«ل مع صرامة شديدة يف التعام »ج.ت.و«أبدت      

الصطفافهم إىل جانب العدو ضد أبناء وطنهم ودعتهم إىل مراجعة مواقفهم وعدم الثقة يف املستعمر 

وااللتحاق بالثورة قبل فوات األوان. وهذا ما تضمنه النداء الذي ُنشر يف جريدة ا�اهد، مث وزع يف شكل 

                                                                                                                                                    

 للمزید من المعلومات عن ھذه الفئة ینظر:

 Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…,op cit p 181-2.  
  ، ینظر:»F.P.A - قوة الشرطة المساعدة«لمزید من المعلومات عن  - 1

Ageron Charles-Robert, Les supplétifs Algériens dans l’armée française pendant la 

décembre 1995. -, revue d’histoire, n° 48 octobreVingtième Siècle:  , inguerre d’Algérie

Pp. 3-20.                                                                                                                                      

  :أبضا نظری

 Vallat Remy, Un tournant dans la « Bataille de Paris » : l’engagement de la force de    

-, tome 91, nº 342mers-OutreVichy et les colonies, In  police auxiliaire (20 mars 1960).

                                                                             344.          -, Pp. 321semestre 2004 er343, 1   

 ینظر أیضا:

 Péju (Paulette), Ratonnades à Paris, précédé de Les harkis à paris, préface de pierre Vidal-

Naquet, introduction de Marcel Péju, postface de François Maspero, EDIF 2000, Alger, 

2010, pp 25-133.                                                                                                                    

األقدام «) إلى فئة المستوطنین الجزائریین المعروفة باسم Raymond Montener -(ریموند مونتنیر ینتمي -  2

)، ثم عمل في 1954-1947، شارك في حرب الھند الصینیة (»بوفاریك«في مدینة  1912من موالید ، وھو »السوداء

على  »S.A.U -ف.إ.ح«قرب الحدود المغربیة، والحقا عین ضابطا في  »الخمیس«في مدینة  »S.A.S - ف.إ.م«

حالیا،  »المدنیة«، »Clos-Salembier -كلو صلومبیي«مقاطعة الجزائر التي تحوي الحي القصدیري الضخم في 

. انخرط في العملیات التي كانت »ج.ت.و«والذي تعتبره السلطات االستعماریة في الجزائر، أحد المعاقل الرئیسیة لـ

والتي  »les bleus de chauffe - أصحاب البزة الزرقاء«في الجزائر والمعروفة باسم  »الحركى«تقوم بھا وحدات 

  الل معركة الجزائر.في العاصمة خ »ج.ت.و«قامت بحملة ضد 

House (Jim) et MacMaster (Neil), Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’état et la 

mémoire, Traduit de l’anglais par Christophe Jaquet, Casbah  Editions, Alger, 2012 p 109. 
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فرنسا االستعمارية على كل قطرة من دم أبنائها وكالمعتاد تفضل  تحرص ]...["منشور. ومما جاء فيه: 

عألن يسفك دم األجانب في حروبها على الشعوب التي تريد إبقاءها تحت سيطرتها. لهذا السبب 

وأبدت فدرالية جندتكم ودربتكم وقذفت بكم في حرب مفتوحة على إخوانكم المهاجرين بفرنسا." 

همها للضغوط اليت يتعرضون هلا من العدو، لكن ذلك ليس مربرا للرضوخ هلا. وجاء يف بفرنسا تف »ج.ت.و«

"إننا على دراية بالحيل والضغوط واالبتزاز التي مورست عليكم من قبل أولئك الذين هذا الصدد: 

يعرضونكم عن قصد لضربات مواطنيكم. أي معنى سيكون لموتكم حينئذ؟ عليكم أن تطرحوا على 

   1ا هذا السؤال."أنفسكم فور 

  

املقابل أوضحت بأنه بوسعها الرد بقوة إذا تعرض أمن مواطنيها املهاجرين بفرنسا للخطر، وحينها تقوم  يف     

الصحافة الفرنسية باستغالل ذلك لتظهر بأن كفاح اجلزائريني ما هو إال تصفية حسابات بينهم وأ�م غري 

أكرهنا على فعله في السابق حينما تحتم علينا القضاء  كما-"بوسعنا قادرين على التحكم يف مصريهم: 

أن نرد بقوة الوسائل نفسها على العمليات التي  -على العديد من أعوان العدو والخونة والمرشدين، إلخ

تصفية حسابات بين «ستكونون أنتم منفذيها الغافلين. ستتحدث حينها الصحافة الفرنسية عن 

ويف ة تشتت صفوفنا وأننا غير قادرين على أن نتحكم في مصيرنا." زاعمة أن ذلك نتيج »الجزائريين

يف النهاية اخلاسر األكرب، وعليه ليس هلم خيار  األخري أوضحت بأن اجلزائر ستستقل ال حمالة، وأ�م سيكونون

سيتخلى  غدا. ]...[ قرب قد "إن االستعمار بترنح وأجل اندثاره وهزيمتهسوى االلتحاق فورا بالتورة: 

كم ولن تكونوا في نظره سوى عمالء دون قيمة تذكر. كيف ستصبحون في جزائر ستعود لشعبها عن

لتحقوا بصفوف الثورة الجزائرية قبل فوات اعليكم باتخاذ قراركم.  ]...[بأسرع مما تضنون ؟ 

وضعت  وقد .3(علي هارون) بأن النداء مل يلق جناحا، إذ مل تستجب إال القلة القليلة منهم ويذكر .".2األوان

، اجلناح العسكري للفدرالية »املنظمة اخلاصة«فدرالية اجلبهة �ديدا�ا قيد التنفيذ يف اهلجوم الذي دبرته 

يف الدائرتني احلضريتني الثالثة عشرة  »احلركى«أو »ق.ش.م« ، على مقرات1960أكتوبر  23بفرنسا، يف 

، وجرح ثالثة، إضافة إىل جرح ضابط شرطة »ةاملنظمة اخلاص«والرابعة عشرة، وأسفرت عن مقتل عضوين من 

                                                 
1 - 189.-1960, pp 188-08-El Moudjahid, V3, n°68, du 05 
2 - .oudjahid, op citEl M 
3 - Haroun (Ali), op cit, p 411. 
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. وحسب املؤرخ الفرنسي (بيار 1، وأعلنت الفدرالية مسسؤولتها الكاملة عن اهلجومات»احلركى«ومثانية من 

)، فإن (عمار العدالين) مل يكن حيبذ اللجوء إىل التصفيات Pierre Vidal-Naquet -فيدال ناكي

ان يفضل استعاد�م إىل الصف الوطين وكان ينظر إليهم كمساكني بل ك »ق.ش.م«اجلسدية يف التعامل مع 

ضالني عن جادة احلق. وكان يرى من األجدى هيكلتهم يف الثكنات للقيام بعمل ذي صدى كإحداث مترد 

  .2داخل الثكنة أو الفرار اجلماعي، وهكذا عمل يكون مردوده أكرب من الثأر منهم

  

، على ثالث مستويات: املستوى اقبة االستثمار يف تلك املواجهاتحاولت احلكومات الفرنسية املتع     

، »احلركى«أو  »ق.ش.م«، من جهة، وبني التنظيمني و»ح.و.ج«و »ج.ت.و«األول: احلرب األخوية بني 

من جهة أخرى، رغم أن هذه األخرية هي قوة شرطة مساعدة لشرطة باريس شكلت أصال ملواجهة نشاط 

ال أن العمليات اليت تقوم �ا ضد احلركات الوطنية، والعمليات اليت تنفذ ضدهم،  ، إ»ح.و.ج«اجلبهة، وحىت 

. واهلدف هو استغالل "حرب اإلخوة األعداء" 3كانت الصحافة تدرجها ضمن احلرب األخوية بني اجلزائريني

ال ميثلون إال  إلعطاء االنطباع بأن ما يسمونه ثورة حتريرية إمنا هي حرب على الزعامة، وأن هؤالء املتمردين

أنفسهم، والدليل هو أن جزائريني (احلركى) جتندوا إىل جانب فرنسا، ضد إخوا�م. املستوى الثاين: عمليات 

املدامهة واالعتقاالت ضد الفدرالية وكوادرها إلبراز مدى يقظة خمتلف األجهزة األمنية وقدر�ا على توجيه 

على أعدائها ووصفها  ارديت تنفذها الفدرالية يف فرنسا لالضربات املوجعة، املستوى الثالث: العمليات ا

 باإلرهاب.

  

اعتادت الصحافة الفرنسية أن متأل صفحا�ا بأخبار عمليات تصفية احلسابات الدموية بني اإلخوة       

 »Le Républicain Lorrain - لوريبيبلبكان لوران«ونقلت جريدة  .»ح.و.ج«و »ج.ت.و«األعداء 

                                                 
1 -  Amiri (Linda), op cit, p 106. 
 .Paulette (Péju), op cit, p 9لكتاب:  )،Naquet-Pierre Vidal -(بیار فیدال ناكي التي كتبھا التوطئة ینظر - 2
 أن الصحافة لم تكن تنظر إلیھا باعتبارھا كانت من األجھزة األمنیة الملحقة بشرطة باریس إال »ق.ش.م«رغم أن  - 3

كتبت مقاال عن سلسلة  1961أكتوبر  5في عدد  »France Soir - فرانس سوار«جھاز أمن فرنسي. فجریدة 

إال في آخر المقال.  »الحركى«االعتداءات المسلحة وقعت لیلة أمس في فندق "شمال إفریقي" ولم تتعرض لمقتل أحد 

  على أنھ شخص من نفس الدیانة. »الحركي«قدمت قاتل ذلك  »L’Aurore - لورور«أما جریدة 

 Les Algériens acteurs des faits divers pendant la guerre d’Algérie.D’oop Guillaume. 

mémoire de maîtrise d’histoire sociale, sous la direction de Michel Pigenet, Université  

.                                                                                            , 2001Paris I Panthéon Sorbonne  

à  2016-9-olumes/dhoop.html consulté le 3http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/v  

19:20.                                                                                                                                         
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 15بالدائرة احلضرية  »Grenelle -غرونال«نوفمرب على الساعة العاشرة مساء يف حي  3حادثة وقعت يف 

بباريس، حيث جرح شخص من أصول مشال إفريقية بعد تعرضه إلطالق نار مبسدس من إخوانه يف الدين، 

 لكنه جنا من املوت بعد أن جلأ إىل مركز شرطة احلي، أين صرح بإنه سجن يف قبو أحد الفنادق الذي مل

 ،»Journal-Paris - باري جورنال«. وكتبت جريدة 1يتعرف على امسه ألنه اقتيد إليه وهو معصوب العينني

، »Colombes - كولومب«بني شخصني من أصول مشال إقريقية يف أحد فنادق  عن حادثة اقتتال، وقعت

يف غرفته من ، هلجوم »ح.و.ج«سنة، وأحد نزالء الفندق، ومناضل يف  37حيث تعرض (بن حاج عمار)، 

باري «. وعادت جريدة 2جزائري آخر، أين أطلقا النار على بعضهما البعض ليصاب الرجلني جبروح قاتلة

على الساعة الثانية صباحا، وراح  1957تقتيل، وقعت يف نوفمرب  ، إىل عملية»Paris-Presse - بريس

، حيث مت »Bondy - بوندي«ضحيتها ستة أشخاص من أصول مشال إفريقية كانوا نائمني يف أحد فنادق 

ضراوة العمليات اليت ينفذها.  من خالل »ح.و.ج«التعرف على منفذ العملية، وهو فوج مسلح تابع لـ

على الساعة العاشرة مساء بإعدام مجاعي خلمسة  1958وتضيف اجلريدة أن الفوج نفسه قام يف أواخر مارس 

، بقاعة األكل يف مسكن »ج.ت.و«لـ، التابعة »U.G.T.A - إ.ع.ع.ج«أشخاص، أعضاء يف نقابة 

 »Soir-France - فراس سوار«. ويف نفس اليوم حتدثت جريدة onMabill«3 -مابيون«مستأجر يشارع 

وقع أمساء أمس يف مقهى فندق ملك الحد  »ح.و.ج«و »ج.ت.و«عن فصل جديد للصراع بال هوادة بني 

، حيث اغتيال فوج مسلح »Deuil - دوي«بـ »L’Eglise - ليجليز«شارع  7الشمال اإلفريقيني، يف 

متنكر بزي الشرطة، شخصني من أصول مشال إفريقية، من أتباع (مصايل احلاج)، بطلقات نارية من مسدس، 

 ،»Le Figaro -لوفيغارو«نشرت جريدة  . و4بعد أن أومهوهم بأ�م من الشرطة جاءوا للقيام بعمليات دهم

مت قتلهم  »Vallois Le -لوفالوا«اس بالستيكية مبنطقة خرب اكتشاف جثيت مسلمني جزائريني داخل أكي

 -فوارون«اجلزائري الساكن بـ نقرأ خرب عن (آيت عبد اللووا) »Le Monde - لوموند«. ويف جريدة 5خنقا

Voiron«فونتان«يف عمارة بـ »ج.ت.و«، الذي احتجز من طرف مناضلني تابعني لـ- Fontaine« 

، حيث قفز من نافذة بالطابق األول فكسرت مججمته و�شم »Grenoble -جرونوبل«بالقرب من مدينة 

خرب عن  »Le Soir - لوسوار« . و يف بلجيكا نشرت جريدة6أحد فكيه ونقل على إثره إىل املستشفى

، حيث متكنت الشرطة من الوصول إىل شقة »Hornu - هورنو«تصفية حسابات بني جزائريني يف مدينة 

                                                 
1 - Le Républicain Lorrain du 9 Novembre 1957. 
2 - mars 1958.du 27  Journal-Paris 
3 - du 26 avril 1958. Presse-Paris 
4 - du 26 avril 1958. Soir-France 
5 - du 25 avril 1958. Le Figaro 
6 - du 13 avril 1960. Le Monde 
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لويس  «د اجلرحى لتكتشق ضحيتني يف حالة مزرية استدعى نقلهم إىل مصحة الضحايا بإتباع آثار الدم ألح

مظهرا  »الوالية السابعة«وأورد (علي هارون) يف كتابه   .Baudour«1 - بودور«بـ »Louis Caty - كايت

املصالية، وهو التعاطف والتحيز  »ح.و.ج«أخر لتوظيف الصحافة الفرنسية لصراع فدرالية اجلبهة بفرنسا مع 

 -دومان«ضح لبعض صحف اليسار إىل جانب احلركة املصالية ضد الفدرالية، من بينها أسبوعية الوا

Demain« اليت يشرف عليها (أندري فريا- André Ferat(2 الناسيون سوسياليست«، وجريدة- La 

Nation Socialiste« اليت يشغل فيها (أوغوست لوكور - Auguste Lecœur(3 جلنة اإلدارة،  عضو

، »ح.و.ج«ال تويل أي اعتبار ملقتل مناضلني يف فدرالية اجلبهة من طرف ا�موعات املسلحة التابعة لـواليت 

، ويصفو�ا باالجتاه »ج.ت.و«وعندما ترد الفدرالية باملثل فإ�ا تسارع للتعبري عن استنكارها ضد قتلة 

 . 4ني اجلزائرينيالربجوازي الواقع حتت تأثري مشرتك بني القاهرة ومجعية العلماء املسلم

  

 عمليات املدامهة واالعتقاالت ضد الفدرالية وكوادرها، كانت الصحافة على املستوى الثاين واملتمثل يف     

الفرنسية حتتفي بالعمليات الكثرية واملتكررة اليت تنقذها خمتلف األجهزة األمنية الفرنسية، واليت ذكرنا مناذج منها 

يف امليرتوبول، خاصة يف مرحلة تأسيس  »ج.ت.و«عن فرحتها بقطع رأس  . وكانت يف كل مرة تعرب5أعاله

. وتزداد األخبار أمهية وإشهارا عندما يتعلق األمر باكتشاف األسلحة والذخرية، حيث 6الفدرالية يف فرنسا

، يف األسبوع األخري ، خمزون »دي.أس.يت«خرب اكتشاف شرطة  »Le Figaro - لوفيغارو«نقلت جريدة 

مم  9مم و 7،65مسدس آيل عيار  100يضم:  »Vénissieux - قينيسيو«ألسلحة يف مرأب بـهام من ا

رشاش خمبئني يف صناديق حتت سالت اخلضر. وذكرت اجلريدة أيضا  48قنبلة يدوية و 100مشط،  200مع 

تخدامها الس »ج.ت.و«أن هذه الرتسانة من األسلحة من احملتمل أ�ا كانت موجهة ألفواج املواجهة التابعة لـ

  . 7»ح.و.ج«يف حر�ا ضد الـ

                                                 
1 -du 27 décembre 1958.  Le Soir 
الفرنسي، ثم تحول، بعد  : ھو الرئیس السابق للفرع الكولونیالي بالحزب الشیوعي)André Ferat -(أندري فیرا - 2

  ، أي الحزب االشتراكي الفرنسي.»S.F.I.O -ف.ف.أ.ع«ذلك، إلى عضویة اللجنة المدیرة بالـ

Haroun (Ali), op cit, p 258.  
  : ھو عضو سابق في الحزب الشیوعي الفرنسي. )Auguste Lecœur -(أوغوست لوكور - 3

Ibid. 
4 - Ibid, p 258. 
ثاني من الباب األول، في النقطة التي عالجنا فیھا مالحقة األجھزة األمنیة لفدرالیة الجبھة للحد ذلك في الفصل ال كان -  5

 من نشاطھا على التراب الفرنسي وفي الدول األوروبیة المجاورة. 
6 - Haroun (Ali), op cit, p 27. 
7 - du 25 avril 1959. Le Figaro 
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أما املستوى الثالث فهي احلمالت اإلعالمية الشرسة اليت تشنها الصحافة ضد العمليات اليت تنفذها      

نقل الثورة إىل الرتاب الفرنسي. واملتغري األول والبارز  1958يف  »ج.ت.و«الفدرالية يف فرنسا منذ أن قررت 

بارات املستخدمة لتوصيف العمليات العنيفة. يف السابق كانت الصحف الذي ميكن مالحظته هي الع

-Règlements de comptes entre Nord - تصفية احلسابات بني الشمال اإلفريقيني«تستخدم عبارة 

africains«  ألن ما كان حيدث بني اجلزائريني من اقتتال ليس هو املشكلة، وإمنا ما يرتتب عن ذلك من

عام، والفرنسيني الذين قد يذهبون ضحية ذلك. وفيما يتعلق �ذه النقطة األخرية، فإن إخالل بالنظام ال

أو  »القتل اخلطأ«اجلزائري ضمن - الصحف الفرنسية كانت تدرج الضحايا الفرنسيني من االقتتال اجلزائري

-Issy -إيسي يل مونيلو«، مثلما حدث لطالب أصيب جبروح بعد إطالق النار من مسدس بـ»الالمباالة«

Moulineaux-les« ألن الذين أطلقوا النار عليه حسبوه جنديا، ألنه كان يرتدي قميصا يشبه قمصان ،

 -معظم الصحف حدث اغتيال امرأة يف العشرين تدعى (ليون كامبيون نشرت 1958جوان  14ويف  .1اجلنود

Léone Campion (كونفالن سانت أونورين«بـ- Conflans-Sainte-Honorine«  طرف  من

ليال، وملا حملوا ظلي رجلني أطلقوا  »ح.و.ج«مناضلني يف فدرالية اجلبهة كانوا يراقبون أحد الفنادق التابعة للـ

. ومع توسع العمليات وارتفاع عدد 2سرواال رتديت اكيوم ذ) Campion - النار باجتاههما وكانت (كامبيون

-terrorisme Nord -هاب الشمال اإلفريقياإلر «الضحايا من الفرنسيني، بدأت الصحافة تستخدم عبارة 

africains«  اعتداء إرهايب«أو - attentat terroriste« كحركات   »ح.و.ج«و »ج.ت.و«، وتقدم

عنيفة تضرب بطريقة تعسفية، وأعضاءها ال ميكن أن يكونوا إال أسوأ ا�رمني اجلزائريني يف املرتوبول، وموجهني 

إىل فقدان املطالب اجلزائريني البعد الوطين. ومن جانب آخر، أصبحت  من ِقبل أشباه السياسيني وهذا يؤدي

وتقصد  -الصحف تظهر تعاطف مع الضحايا اجلزائريني من املهاجرين، الذين رغم دفعهم "للضرائب 

بطريقة إرادية إال أ�م يسقطون ضحايا لتصفية احلسابات. و�ذه الكيفية فان رد فعل الرأي  -االشرتاكات

رويب من النزاع، بالصورة اليت تروج هلا الصحافة، هو أن يكون متفهما لكل اإلجراءات اليت تتبناها العام األو 

     .3فرنسا، وحىت ولو كانت قمعية، حلماية املهاجرين اجلزائريني من الذين يريدون استخدامهم لتصفية احلسابات

  

طراف الصراع، وهذا التجاذب جعله غري حمل جتاذب بني خمتلف أكان الرأي العام   أن يتجلىسبق  امم      

حرص  وقد وحتسني املستوى املعيشي. توفري االستقراربكانت تتأثر   عادة ما قادر على اختاذ مواقف ثابتة واليت

                                                 
1 - L’Aurore du 18 séptembre 1958. 
2 -  ,La guerre de l’ombre RG contre FLN, préface de Benjamin Storahabrun (Laurent), C

Editions Jacob-duvernet, Paris, 2011, pp 46-7.  
3 - Op cit.D’oop Guillaume.  
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  املتصارعون يف اسرتاتيجيا�م على كسب تعاطفه ومساندته والسري خلف أطروحاته.
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  جبهة التحرير الوطني اتجاه الرأي العام في فرنسا وأوروبا الغربيةراتيجية تإس: ثانيالفصل ال

إسرتاتيجية  »ج.ت.و«، وضعت وعيا منها بأمهية الرأي العام يف معادلة الصراع مع االحتالل الفرنسي     

ناعه بأن استقراره السياسي بإقحامه بقوة يف السجال وإقجزء من احلل للمعضلة االستعمارية  هتقوم على جعل

ومن املعامل البارزة هلذه اإلسرتاتيجية  ا ستؤول إليه قضية الشعب اجلزائري.ملواالقتصادي واالجتماعي مرهونا 

  ذكر:بالنسبة لفرنسا وأوروبا الغربية ن

       

 لجبة التحرير الوطني في فرنسا دراليةفتأسيس  – 1

تواجه القوات االستعمارية الفرنسية على األرض اجلزائرية، كانت  »وج.ت.«الذي كانت فيه يف الوقت      

ختوض مواجهة ثانية موازية على األرض الفرنسية بواسطة تأسيس فدرالية لتعبئة اجلالية اجلزائرية يف املهجر 

ل مرة للثورة ولتكون ذراعها الضارب لالستعمار يف عقر داره، ناقلة بذلك، وألو  موجتنيدها لتقدمي الدعم الالز 

بعض املؤرخني الفرنسيني احلالة الوحيدة  وهو ما اعتربهيف تاريخ الثورات الشعبية، احلرب إىل أرض البلد احملتل، 

 .1يف العامل اليت شهدت هذه الصيغة من الكفاح

  

، كانت متواجدة من قبل  مل تنشأ مع جبهة التحرير الوطين، وإمنا ،كتنظيم سياسي ،فرنسا ةدراليأن ف الواقع    

 - ح.إ.ح.د -.جح.ش« »حركة االنتصار للحريات الدميقراطية -اجلزائري حزب الشعب«ـتابعة لكانت إذ  

P.P.A-M.T.L.D«  إدارة وسلطة من  اانتقاهل، والذي حدث فيما بعد هو (مصايل احلاج)اليت يتزعمها

مظاهر األزمة اليت إىل إدارة وسلطة جبهة التحرير الوطين، وهذا االنتقال هو أحد  )احلاج مصايل( حزب

مل يستوعب ومل  حيث ،1953منذ أفريل  »P.P.A-M.T.L.D - ح.إ.ح.د - .جح.ش«بـعصفت 

يستسيغ البعض، خاصة العناصر الشابة، استمرار احلركة الوطنية يف أساليبها السياسية التقليدية يف التعامل مع 

تبلور  إىل ذلك أفضىو  ستعماري،متسكه بنهجه االاالستعمار الفرنسي، رغم عقمها وعدم جدواها، يف ظل 

                                                 
)، وكان جندیا احتیاطیا في الجیش الفرنسي خالل Henri pouillot(" ھنري بویو"كر من بین ھؤالء المؤرخین: نذ - 1

 االستعمارعلى عملیات التعذیب التي مارسھا  اوشاھد، 1962إلى مارس  1961من جوان ثورة التحریر الوطنیة 

الفرنسي نھائیا إالّ إذا تم االعتراف  لالستعمارطي الصفحة المأساویة ، ومن المؤمنین بأنھ ال یمكن الجزائر الفرنسي في

) الذي استدعي  إلى محكمة الجنایات Jean-luc Einaudi - . ونذكر أیضا المؤرخ (جان لوك إینوديرسمیا بجرائمھ

) في قضیة الیھود Maurice Paponأثناء محاكمة  "موریس بابون" ( 1961أكتوبر  17ھد على مجازر لبوردو كشا

 La Bataille de Paris – 17 octobre 1961 أثناء الحرب العالمیة الثانیة، وصاحب كتاب:



 جبهة التحرير الوطني ومعركة الرأي العام                                                   الباب األول: 

 

74 

 

يف �اية املطاف أدى ، و تهواجهيف م النضالية املعتمدة املنظومة إعادة النظر يف شعور قوي وإرادة قوية بضرورة 

 إىل قيام الثورة وإجبار اجلميع على اخلضوع ملنطقها.

  

بعد احلرب العاملية األوىل وإىل غاية  ، مبختلف تيارا�ا، ومنذ نشأ�امن املفيد أن نذكر بأن احلركة الوطنية     

، مل تكن عالقا�ا مع االحتالل الفرنسي إال سلسلة من 1954نوفمرب  01اندالع الثورة التحريرية يف 

مع  يف التعاطي حكومات الفرنسية املتعاقبةلل الصادقةغري غري اجلدية و  طريقةالوذلك بسبب  ،اخليبات

روحا�ا وتصورا�ا للصفة اليت يكون عليها ا�تمع اجلزائري ضمن الدولة مطالبها، حىت تلك اليت تتماشى مع أط

اجلزائريني كلما شعر بالغليان بعض االستعمار الفرنسي على طرح مشاريع إصالحية لفائدة الفرنسية. لقد دأب 

. يس إال�دف امتصاص الغضب الشعيب ل ،ل عنيفة ضد سياساته االستفزازية والقمعيةافعأالشعيب وتوقع ردود 

ويكفي االطالع على مضامني تلك املشاريع اإلصالحية للتأكد بأ�ا صيغت من أجل فئة قليلة من ا�تمع 

 ملو  ا�تمع اجلزائري يف العمقهزت  1945ماي  08جمازر  لكن .1اجلزائري الذي حرم غالبية أبناءه منها

بتلك حبمام دم و كافأ تحريرها يُ لاب خرية الشبودفع  ،معها ومن أجلها  أن فرنسا اليت حارب كيف هضمي

ا�ندون اجلزائريون العائدون من جبهات الشباب الناجون من ا�ازر من جهة و م وُصدِ  ،2الطريقة الوحشية

مبنظر قراهم املدمرة  ، من جهة أخرى،وأملانيا »l’Alsace - األلزاس«القتال يف تونس وإيطاليا ومقاطعة 

من  هاتيللجميل وسخر  نكران فرنسا حقيقةعلى مرة أخرى،  ،وقفواو  ،يبة عميقةفأصيبوا خب ،وعائال�م املنكوبة

، فتأججت مشاعر الغضب يف ليس إال احلرو�وقود ك  وااستخدم مشعروا بأ�و  ،وتطلعا�م تضحيات اجلزائريني

وه كل جزائري على نفسه هو: ماذا ميكن للجزائريني أن يقدم  اجلوهري الذي طرحه وكان السؤال .3مقلو�

                                                 
، ظھرت العدید من 4195بعد الحرب العالمیة األولى وإلى غایة بدایة ثورة التحریر الوطني في األول من نوفمبر  -  1

في    1936في  »مشروع بلو فیولیت«في عھد األمیر خالد،  »1919فیفري  4إصالحات «مشاریع اإلصالح أھمھا: 

في عھد حكومة  1944مارس  7في  »أمریة دیغول«)، Léon Blum -عھد حكومة الجبھة الشعبیة برئاسة (لیون بلوم

 .1947سبتمبر  20في  »صدستور الجزائر أو القانون الخا«فرنسا الحرة، 
، الصادر عن قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرأشار الدكتور (جمال قنان) في كتابھ:  - 2

، إلى تضارب األرقام والتقدیرات التي قدمتھا مختلف 206- 205، صص 1994منشورات المتحف الوطني للمجاھد في 

قتیل، والعسكریین منفذي  1500یذكر  Paul Tubert) -ریر (بول توبیر المصادر بالنسبة للضحایا الجزائریین، فتق

ألف قتیل، أما المصدر المحاید،  45آالف قتیل، والقوى السیاسیة الوطنیة استقر العدد لدیھا عند  08أو  07المجازر  

رقام فإن الحكومة ألف قتیل. ومھما یكن من أمر ھذه األ 50و 40وھو الجانب األمریكي، فقد قدر عدد الضحایا بین 

  االستعماریة الفرنسیة أوقفت تحقیقاتھا خوفا من اكتشاف ھول المأساة أمام الرأي العام.

 3 - novembre 1954, Editions Dahlab, Alger,  erBen Khedda (Benyoucef), Les origines du 1
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وبعد انطالق الثورة   فعله حلملها على فعل ذلك؟ جيبلفرنسا أكثر من الدم حىت ترضخ ملطالبهم؟ وما الذي 

 ويف أوروبا فرنسايف و  اليت ستصنع املشهد يف اجلزائربدا واضحا أن هناك تالثة أطراف أساسية وفاعلة هي 

  واحلكومة الفرنسية.  M.N.A«1 - زائريةاحلركة الوطنية اجل«، »F.L.N - جبهة التحرير الوطين« تتمثل يفو 

  

اليت كانت تسعى حمل اهتمام خمتلف األحزاب السياسية الوطنية  اجلزائرية كانت اجلاليةيف فرنسا       

،  )فرحات عباس(الذي أسسه  »U.D.M.A - إ.د.ب.ج«الستقطاب أكرب عدد من املنخرطني، فحزب 

أما  .2اجرين بسبب طابعه النخبوي ومطالبه االندماجيةيف وسط امله كان تواجده جد حمصور وتأثريه حمدود

اجلزائري فلم يكن له أي تواجد يذكر باعتبار أنه كان تابعا للحزب الشيوعي الفرنسي، وكان  احلزب الشيوعي

التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي.  »ا�موعات اللغوية«يعرف بـمصنفون ضمن ما كان الشيوعيون اجلزائريون 

 .3ثلني على الرتاب الفرنسيمإال أقلية من امل هلا مل يكن »مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني«إن ومن جهتها ف

الذين  عدد كبري من املهاجرين اجلزائريني »P.P.A-M.T.L.D-ح.إ.ح.د - ح.ش.ج« يف املقابل استقطب

الستعادة السيادة الوطنية  يكافح وجدوا فيه املعرب احلقيقي عن تطلعا�م، باعتبار أن طابع احلزب استقالليا

نضال الوطين ضد االحتالل الفرنسي، واحملصلة هي أن احلزب بقي بال منافسه يف ال ةسامهللمويدعو اجلميع 

فيما يعرف  »املركزيني«و »املصاليني«الصراع بني وبعد انقسام احلزب وظهور  .4حقيقية يف أوساط املهاجرين

. أعضاء فدرالية فرنسا(مصايل) من كسب تعاطف ووالء غالبية ، متكن 1953يف  »أزمة ح.ش، ح.إ.ح.د«بـ

 ، واليت19545مارس  23يف  »C.R.U.A - ل.ث.و.ع -اللجنة الثورية للوحدة والعمل«لكن مع ظهور 

                                                                                                                                                    

1989, pp 105-106                                                                                                                       
) الذي M.T.L.D -كبدیل لـ(ح.إ.ح.د 1954دیسمیر  01) ھو حزب أسسھ (مصالي الحاج) في M.N.A -(ح.و.ج - 1

. 1954نوفمبر  01، بعد اتھامھ بالوقوف وراء عملیات 1954نوفمبر  05حلتھ السلطات االستعماریة الفرنسیة في 

وتحول ھذا الحزب الجدید إلى منافس لـ(ج.ت.و) لیس في الجزائر فقط ولكن في فرنسا أیضا، وأدت إلى وقوع 

  .»حرب اإلخوة األعداء«مواجھات دمویة بینھما وعرفت ھذه الظاھرة بـ

Ben Khada (Benyoucef) , op cit, p 250. 
، وكان الحزب یسعى إلى إقناع الحكومة الفرنسیة بأنھم أمل كان (محمد بومنجل) ھو األمین العام للحزب في فرنسا - 2

فرنسا الوحید في الجزائر وأن الفیدرالیة بین فرنسا والجزائر ھي الضمان الوحید لعدم انزالق األوضاع إلى األسوأ، كما  

 .»ح.إ.ح.د«أبدوا أسفھم لتنامي تیار الوطنیة المتشدد الذي تقوده 
3 - bid, p 105.I 
4 - p 106.Ibid,  
الشباب الذین  »ح.إ.ح.د«ھي تنظیم سیاسي أسسھ جماعة من مناضلي  »C.R.U.A -اللجنة التوریة للوحدة والعمل« - 5
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هذه األخرية ن إ، ف»F.L.N -ج.ت.و -جبهة التحرير الوطين«إىل حتولت عشية اندالع الثورة التحريرية 

وكانت فدرالية فرنسا . لتعلن الكفاح املسلح ضد االحتالل الفرنسي »املركزيني«و »املصاليني«صراع جتاوزت 

ومها (حممد بوضياف)، الذي كان يشغل  »C.R.U.A - ل.ث.و.ع«مؤسسني لـحينذاك تضم عضوين 

 .19541 -1953 ئبه، وذلك يف الفرتة املمتدة بنيمنصب مسؤول التنظيم، و(ديدوش مراد)، الذي كان نا

كان موقف غالبية املناضلني اجلزائريني بفرنسا خالل السنوات األوىل من الثورة التحريرية  إن من أجل ذلك ف

 8، أي حوايل » M.N.A - ح.و.ج -احلركة الوطنية اجلزائرية«موقفا مؤيدا لـ(مصايل احلاج) وحزبه اجلديد 

يف  �ا كانة اليت حيضنظر للمطبيعي جدا  أمروهذا  .2مسامهات متنوعة حلساب احلركة مناضل يقدمون آالف

يطلق على (مصايل)، هو الذي الذي كان  االسموهو  ،»الزعيم«أوساط املهاجرين، الذين كانوا يعتقدون بأن 

املدبر  ديداجلسياسي التنظيم الجيهلون حقيقة ، و 1954يف بداية نوفمرب اليت مسعوا عنها  يقف خلف العمليات

   .3»ت.وج.«، وهو الفعلي هلا

                                                                                                                                                    

من أجل الزعامة، وانتقل لإلعداد الفعلي للعمل  »المركزیین«و »المصالیین«رفضوا االنخراط في الصراع الدائر بین 

  .»جبھة التحریر الوطني«المسلح، ومنھا انبثقت 

Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…, op cit, pp 111-112. 
تتكون من: اللجنة الفدرالیة، وتضم كل من  5319في  عشیة انقسامھا »ح.إ.ح.د«لـفرنسا التابع  ةفیدرالیمكتب كان  - 1

مسؤول التنظیم، (یزید  (بولكروة موسى) وھو رئیس اللجنة المركزیة، (بوضیاف محمد) المدعو (إسماعیل) وھو

امحمد) المدعو (زبیر) وھو مكلف بالتنسیق مع اللجنة المركزیة للحزب، إضافة إلى (بولحروف الطیب)، (بوزفران 

إیدیر) المدعو (بوعالم)، (مونجي زین العابدین) المدعو (حسین). أما األعضاء الدائمون اآلخرون فھم: (بن مھل 

سى) إداري، (بلوشراني عمر) مندوب لدى الكونفدرالیة  العامة للشغل، (دیدوش توفیق) مكلف باإلعالم، (بلعلى عی

مراد) مساعد مسؤول التنظیم، (حمر العین) مسؤول نقابي، (یانات صالح) مكلف باإلدارة العامة، (زرور بشیر) ملحق 

مصطفى)، (بن فرحات لدى (مصالي الحاج). بالنسبة للمسؤولین الجھویین الدائمین نجد: (عمرون سعید) المدعو (

بوسعید) المدعو (عمر)، (بن سالم فوضیل) المدعو (نور الدین)، (قراس عبد الرحمان) المدعو (عمار)، (العدالني 

عمار) المدعو (صالح)، (طربوش مراد). أما المساعدون فھم: (خنشول علي) مساعد (العدالني) في الشمال 

  .»Lyon -لیون«(قراس) في و(موزارین سعید) المدعو (محبوبي صالح) مساعد 

Haroun (Ali), op cit, p 437. 
2 - Djerbal (Daho), L’organisation Spéciale de la Fédération de France du FLN, histoire de 

la lutte armée FLN en France (1956-1962), Chihab Editions, Alger, 2012, p 37.                     
(مصالي الحاج) وازدادت سمعتھ انتشارا، خاصة في العالم العربي، بعد أدائھ فریضة الحج وقیامھ بجولة  ارتفع مقام - 3

في المشرق العربي، وبمناسبة انعقاد دورة األمم المتحدة في باریس، عندما كانت مقرا للھیئة الدولیة، وقبل نقلھا نھائیا 

الكائن في مدینة  » Hôtel du Parc -فندق دو بارك«، في 1951دیسمبر  2إلى نیویورك، أقام (مصالي) في 

، مقر إقامتھ الجبریة، حفل استقبال على شرف الشخصیات السامیة العربیة واإلسالمیة، »Chantilly -شانتییي«

فأصبح، بذلك، یحتل مكانة دولیة زادت من إعجاب وتمسك العمال الجزائریین بشخصھ. ومن بین تلك الشخصیات 

اشا) األمین العام للجامعة العربیة، (محمد صالح الدین) وزیر خارجیة مصر، (فارس الخوري) الحاضرة (عزام ب
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) تأثرت باألزمة اليت كانت متر �ا احلركة ومل M.T.L.D - فدرالية (ح.إ.ح.دأن نشري إىل أن  املهم من     

، وأصا�ا االنقسام هي أيضا. صحيح أن غالبية تعد تدري إىل أي جناح من اجلناحني املتصارعني تقدم والءها

لكن الواقع يقول بأن األزمة مل يتم  ،1بهلتحاق أعضاء الفدرالية بقوا أوفياء لـ(مصايل)، وأن قلة قليلة رفضت اال

األوىل  النواةن وِّ كَ ، وتلك اجلماعة القليلة هي اليت ستُ احتواءها يف اجلزائر، بل امتدت إىل فرنسا أيضا

ة األزمة، هي جلناللجنة الوحيدة اليت مل تتخذ موقفا من  من جهة أخرى فإن .) يف فرنساF.L.N - لـ(ج.ت.و

"افتعلت كل الحجج لتجنب اتخاذ موقف من اليت  2فرنسا يف شرق »Sochaux -سوشو« قسمة

صحيحا حول ما  رأيا إذ بقيت تنتظر حتى ُتكوِّن الجناحين المتصارعين، رغم ضغط القاعدة عليها،

 وهذه القسمة ستكون أول قسمة تابعة لـ(ج.ت.و) على الرتاب الفرنسي. 3يجري."

  

والدور الذي لعبته يف الية املهاجرة يف فرنسا والوزن الذي متثله أدرك قادة الثورة األوائل مدى أمهية اجللقد      

) إىل العمل على استقطا�ا وجعلها شريكا يف F.L.N -لوطنية، وهذا ما دفع (ج.ت.ودعم ومساندة احلركة ا

البداية كانت بتشكيل  .4يف فرنسا هلا ن خالل تأسيس فدرالية تابعةكفاح املسلح ضد االحتالل الفرنسي، مال

يف اللجنة املركزية اختذوا موقف احلياد، ومناضلني   نيوأعضاء سابقجلنة جتمع كل املناهضني لـ(مصايل احلاج)، 

                                                                                                                                                    

ل مكاوي) أحد أعضاء الوفد اللبناني، وكذلك ممثل العراق، الیمن، باكستان، اندونیسیا یرئیس الوفد السوري، (جم

  وغیرھم. 

Haroun (Ali), Ibid, p 12.  
الذین رفضوا االلتحاق بالزعیم، نذكر من اللجنة الفدرالیة كل من:  )M.T.L.D -دفدرالیة (ح.إ.ح. من بین  أعضاء -  1

(محمد بوضیاف)، (الطیب بولحروف)، (توفیق بن مھل)، (موسى بولكروة)، (إیدیر بوزفران)، (مراد دیدوش)، 

فرحات)،  (امحمد یزید)، وغیرھم. ومن األعضاء الدائمین نذكر: (سعید عمرون)، (عیسى بلعلي)، (بوسعید بن

(فوضیل بن سالم)، (علي خنشول)، (عمار العدالني)، (سعید موزارین)، (مراد طربوش)، (صالح بنات)، (بشیر 

زرزور). ومن المسؤولین المحلیین نذكر: (محمد مرار)، (أحمد دوم)، (أحمد خالف). أما إطارات الحزب نذكر: 

  ید سلیمي)، (عمر بولوشراني).(محمد أكلي بومدین)، (حمر العین)، (سي سعید مجاھد)، (سع

Haroun (Ali), Op cit, p 37.  
 - بلفور«، »Audincourt -أودینكور«) تغطي: M.T.L.D -التابعة لـ(ح.إ.ح.د »Sochaux -سوشو«كانت قسمة  - 2

Belfort« ،»بوزانسون- Besançon«  ،»فوسول- Vesoul« ،»دیجون - Dijon« ،»شرق جورا - Jura-Est« .

فكانت مشكلة من: (محمد مرار) مسؤول القسمة، (أحمد یرماش)، (بوجمعة أورافیل)، (مزیان  أما لجنة القسمة

  مناصریة)، (قدور لونیس)، (شریف حمدي) و(أحمد دووم).

Doum (Ahmed), op cit, p 42 et 47. 
 .20السابق، ص  المصدر(علي)،  ھارون - 3
4 - (Mohand Akli), op cit, p 29. Benyounes 
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سيمها إىل تتبع مراحل تأسيس فدرالية (ج.ت.و) بفرنسا، ميكن تقوإذا أردنا  .حمبطني من الصراعات الداخلية

الفدرالية األوىل  وتضم فرتتني: فرتة ،1957 إىل أواسط 1954من  ومتتد: املرحلة األوىل، مرحلتني كبريتني

ومتيزت بعدم االستقرار نظرا لالعتقاالت  ة الفدرالية الثانية برئاسة (حممد لبجاوي)،(مراد طربوش) وفرت  برئاسة

إىل غاية  1957من أواسط  تمتدف، الثانيةاملرحلة  من طرف الشرطة الفرنسية، أما اليت كانت تطال األعضاء

، وتضم الفدرالية الثالثة والرابعة برئاسة (عمر بوداود)، مع اإلشارة إىل أن فرتة الفدرالية 1962االستقالل يف 

جبمهورية أملانيا  »فرانكفورت«ىل مدينة من فرنسا إ »ج.ت.و«اط فدرالية عندما مت نقل نش بدأت الرابعة

، ليس تنويع يف النشاطاتاحملكم وال ، والتنظيمقرار سواء يف املسؤولنيالفيدرالية، ومتيزت هذه املرحلة باالست

    .1بل امتدت إىل معظم أوروبا الغربية فرنسا وحدها،

  

 يف ،(حممد بوضياف) اجتمع عندما ة اجلبهة بفرنسا يف اللوكسمبورغاخلطوات األوىل لتأسيس فدراليبدأت      

من  3هارون) (علي، مخسة عشر مسؤوال، حسب 2بإتين عشر مسؤوال، حسب (أمحد دوم) 1955جانفي 

عالن الثورة، دون أن عن األسباب التي دفعت المبادرين إل"بدأ النقاش بشرح مطول : فرنسا منطقة شرق

... طيلة الفترة  .»M.T.L.D -ح.إ.ح.د«انشقاقات يغفل عن إعطاء معلومات مفصلة عن 

كانت جديدة   الصباحية، كان بوضياف يستعرض الوضعية بطريقة واضحة ومقنعة, الكثير من المعلومات

 5كان (بوضياف) قد كلف (مراد طربوش)  قبل ذلك 4بالنسبة لنا، وهكذا تعرفنا على تفاصيل جد مهمة."

                                                 
1 - n (Ali), Op cit, p 438.Harou 
2 - Doum (Ahmed), Op cit, p 64. 
3 - Haroun (Ali), Op cit, p 16. 
4 - Doum (Ahmed), Op cit, p 65. 
. بدأ دراستھ في قریتھ، ثم 1921جنوب والیة تیزي ورز في  »آیت عبد المومن«طربوش) من موالید قریة  (مراد - 5

. تم 1951). في M.T.L.D -جر فیما بعد إلى فرنسا وانخرط ھناك بـ(ح.إ.ح.د. ھا1936أتمھا في مدینة الجزائر في 

، ثم على منطقة الجنوب. كان قریبا من التوجھات السیاسیة لـ(محمد »Nancy -نانسي«تعیینھ مسؤوال  على منطقة 

ان أول مسؤول بفرنسا، وك »فدیرالیة ج.ت.و«)، وكلقھ ھذا األخیر بتأسیس M.T.L.D -(ح.إ.ح.دبوضیاف) في أزمة 

، ولم یطلق » Fresnes -فریسنیس«، وحول إلى سجن 1955علیھا. ألقي علیھ القبض من قبل الشرطة الفرنسیة في 

عین مدیرا لمكتب (كریم بلقاسم)، الذي كان حینذاك وزیر الداخلیة في الحكومة  1962. في 1961سراحھ إال في 

للنظام السیاسي الحاكم في الجزائر بعد االستقالل. توفي بتونس في المؤقتھ للجمھوریة الجزائریة بتونس. كان معارضا 

  .1972ظروف غامضة في 

Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…, op cit, p326.                                             

  ینظر أیضا: 
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 أمحدمع ( بفرنسا »ج.ت.و«األوىل لفيدرالية  ركاناألهيئة بسويسرا، بتشكيل  يف جنيفمعه  يف اجتماع

والتحق (أمحد دوم) فيما  ،4)حممد ضيالطالب (العريب ما ،3راس)غ(عبد الرمحان  ،2زرويف)حممد ( ،1حمساس)

لكن هذه اهليئة مل يكتب هلا االستمرار بسبب أن الشرطة السويسرية كانت قد فتشت مكان اللقاء بني  بعد.

هذا األخري قائمة تضم أمساء بعض الشخصيات الوطنية  (بوضياف) و(طربوش) قي جنيف ووجدوا يف غرفة 

علي خنشول)، (عبد الرمحن غراس)، (العريب حممد هة بفرنسا ومن بينها: (اليت مت اختيارها لتشكيل فدرالية اجلب

                                                                                                                                                    

Ould El Houcine (Mohamed Cherif), De la résistance à la guerre d’indépendance 1830-

1962, Casbah Editions, 2010, p 199.                                                                                      
 - ح.ش.ج«. مناضل في 1923نوفمبر  17في  »بومرداس«بوالیة  »بودواو«(أحمد محساس): من موالید مدینة  - 1

P.P.A«  رفض االنخراط في الصراع بین المصالیین 1945و 1941سن مبكرة، اعتقل مرات عدیدة في في .

، ویعد من ضمن 1954. التحق بالثورة في دیسمبر »C.R.U.A -ل.ث.و.ع«والمركزیین وفي نفس الوقت لم ینظم إلى 

، إثر اعتقال معظم أعضاء 1955 بفرنسا. غادر فرنسا إلى القاھرة في أفریل »ج.ت.و«النواة األولى المؤسسة لفدرالیة 

أوت  20الفدرالیة األولى اـلجبھة بفرنسا. كان إلى جانب (أحمد بن بلة) من المعارضین لقرارات مؤتمر الصومام 

، ثم فر إلى »C.C.E -لجنة التنسیق والتنفیذ«. ألقي علیھ القبض في تونس بأمر من العقید (أوعمران) ممثل 1956

. بعد االستقالل عین وزیرا للزراعة 1962سیارة منعھ من االلتحاق بالجزائر إلى دیسمبر ألمانیا أین تعرض لحادث 

. دخل في خالف مع الرئیس 1965، ثم عضو في مجلس الثورة في جویلیة 1966-1963واإلصالح الوراعي بین 

د القوى اتحا«حزب:  1989(ھواري بومدین) والتحق بالمعارضة. وخالل التعددیة الحزبیة أسس في مارس 

  .2013فیفري  24عین عضوا في مجلس األمھ. توفي في  2001. في »U.F.D -الدیمقراطیة

Cheurfi (Achour), Op cit, p 225-226. 
في الرسم  »رویسو«. تابع دراستھ في متقن 1925أوت  19زروقي) من موالید مدینة الجزائر في  (محمد -  2

مسؤول  1950-1948وأصبح بین  »P.P.A/ M.T.L.D - ح.ش.ج/ ح.إ.ح.د«الصناعي. انخرط في صفوف 

تأسیس النواة األولى . بعد اندالع الثورة شارك إلى جانب (أحمد محساس) في »S.M.A - الكشافة االسالمیة الجزائریة«

، وبعد اإلفراج عنھ ناضل في 1956ماي  28لفدیرالیة الجبھة بفرنسا، حیث أصبح مسؤوال على الخزینة. اعتقل في 

  .1957-1956الیة الجبھة بفرنسا بین صفوف فدر

Ibid, p 364. 
في قسنطینة. مناضل في المنظمة الخاصة. بعد اكتشاف  1921جانفي  24(عبد الرحمن غراس): من موالید  - 3

. 1952في  »Lyon -لیون«في  »M.T.L.D -ح.إ.ح.د«لجأ إلى فرنسا حیث عین ممثل جھوي لـ 1950المنظمة في 

رالیة الجبھة بفرنسا ومكلف بالشؤون السیاسیة بمعیة (محمد مشاطي) و(نور الدین بن سالم). أصبح عضو في إدارة فد

  .1962سبتمبر  13في  بعد االستقالل عین نائبا في البرلمان

Ibid, p 174. 
في  »M.T.L.D -ح.إ.ح.د«. مسؤول عن فرع الطلبة في 1928سبتمبر  29): من موالید  محمد (العربي ماضي - 4

. التحق بالجبھة مباشرة بعد إعالن الثورة، وأصبح أحد المؤسسین »C.S.V.R -جنة مساندة ضحایا القمعل«و 1953

، ثم سجن مع (مراد طربوش) في الحراش. خرج من السجن في 1955لفدرالیة الجبھة بفرنسا. ألقي علیھ القبض في 

  ، وتمت تصفیتھ من طرف الدرك الفرنسي في سوق أھراس.1958

Cheurfi (Achour), Op cit, p 224. 
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ويبدو أن الشرطة السويسرية تكون قد  .1وغريهم، كما قامت باستجواب الرجلنيمد زروقي)، حمماضي)، (

ه يف فندق حىت اعتقلتسلمت هذه القائمة لزمالئها يف الشرطة الفرنسية اليت كانت ترتصد حتركات (طربوش) 

، مت اعتقلت معظم الشخصيات األخرى. وهكذا فإن اخلطوات األوىل للجبهة يف »La Harpe - ارباهل«

، وهو ومل ينج من االعتقال سوى (عبد الرمحن غراس)، ألنه كان مسجال باسم آخر  .2فرنسا مل تكن واعدة

 .3طة الفرنسيةيف قائمة (طربوش)، و(أمحد حمساس) الذي غادر فرنسا بعد انكشاف أمره للشر  (سي علي)،

 

وهم: (فضيل بن  4مت إعادة بعث فدرالية اجلبهة بفرنسا من خالل أربعة أشخاص 1955يف شهر ماي    

منطقة على  مشال فرنسا، ومكلف بالطباعة، (عبد الرمحن غراس) مسؤوال على مسؤوالعني الذي  5سامل)

لتابعة هلا، ومكلف باألخبار واملناطق ا »Lyon, Marseille - اليون، مرسيلي«، أي فرنسا غرب جنوب

على شرق فرنسا، ومكلف أيضا باألخبار واالستعالمات والنشر.  6واالستعالمات والنشر، (حممد مشاطي)

فيما بعد سُيَدعَّم هؤالء  محد دوم) فقد عني مسؤوال على باريس واملناطق التابعة هلا، ومكلف باملالية.أما (أ

                                                 
، وأكد للشرطة بفرنسا (أحمد دوم) في مذكراتھ أن (محمد بوضیاف) عند استجوابھ نفى أن تكون لھ أي عالقة ذكر - 1

  السویسریة بأنھ مصري.

Doum (Ahmed), Op cit, p 67. 
2 - Ibid, p 67. 
3 - Haroun (Ali), Op cit p 17. 
لقاء بین األشخاص األربعة، والذي شھد میالد فدرالیة الجبھة بفرنسا، تم في مقھى ذكر (أحمد دوم) في مذكراتھ أن ال -  4

  الواقع عند مخرج المیترو. »Pantin - بانتین«الكائن عند مدخل باب  »Le Tabac - لو طابا«

Doum (Ahmed), Op cit, p 70. 
. عضو في إدارة 1945سا بعد في فرن »P.P.A - ح.ش.ج«: المدعو (نور الدین). مناضل في (فصیل ین سالم) - 5

أصبح  »F.L.N - ج.ت.و«للمنطقة الشرقیة في فرنسا. عند اندالع الثورة اصطف إلى جانب  »M.T.L.D -ح.إ.ح.د«

. القي علیھ القبض في أوت 1956- 1955عضوا في إدارة فدرالیة جبھة التحریر بفرنسا،  في جناحھا السیاسي في 

 -المجلس الوطني للثورة الجزائریة«لیصبح عضو في  1961جوان  7، استطاع الھروب من السجن في 1956

C.N.R.«.أنسحب من النشاط السیاسي، بسبب األوضاع التي آلت إلیھا الجزائر  بعد االستقالل .  

Cheurfi (Achour), Op cit, p 71. 
ع االتصاالت من . جند في الخدمة العسكریة في قطا1921مارس  04(محمد مشاطي): من موالید قسنطینة في  -  6

كعون إداري في مجال االتصاالت.  »P.P.A - ح.ش.ج«. بعد تسریحھ من ان الجیش انخرط في 1945إلى  1938

. یعتبر من المسؤولین األوائل لفدرالیة »22لجنة «، ثم عضو في »L’O.S -لوص«عضو في المنظمة الخاصة 

. بعد االستقالل أشرف 1961سراحھ إال في أوت  ، ولم یطلق1956بفرنسا. ألقي علیھ القبض في  »F.L.N -ج.ت.و«

، ثم عین قنصال للجزائر في تونس ثم في سویسرا. توفي بجنیف في 1963-1962على فدرالیة الجبھة بقسنطینة بین 

 Parcours d’un – مسار مناضل«سنة. كتب مذاكراتھ والتي صدرت بعنوان  93عن عمر  2014جویلیة  03

Militant «  2009في  »ر الشھابدا«الصادر عن.  
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، ويف ظل انقطاع األربعة األوائلوكان على  .2)اإلبراهيمي د طالب(أمحو 1(صاحل لوانشي)األربعة بكل من 

                                                 
الكشافة «بوالیة تیزي وزو. ناضل في صفوف  »إغیل مال«في  1923جوان  21صالح لوانشي) من موالید ( - 1

. »La voix des jeunes -ال فوا دي جون«وأشرف على الجریدة الناطقة باسمھا  1939منذ  »اإلسالمیة الجزائریة

 - )، أستاذ األدب بجامعة الجزائر، و(فرانز فانونAndré Mandouz - الخمسینات أطلق مع (أندري مندوز وفي بدایة

Frantz Fanon كونسیونس ماغربین«)، طبیب األمراض النفسیة بمستشفى البلیدة، مجلة- Consciences 

Maghrébines «ح.إ.ح.د«. دخل في اللجنة المركزیة لـ- M.T.L.D«  في خضم األزمة التي كانت تمر بھا الحركة

ان من بین المسؤواین الذین تم فصلھم من الحركة من المصلیین في المؤتمر الذي عقدوه في مدینة ، وك1953في 

، حیث التقى بـ(عبان رمضان) الذي عینھ 1955في  »F.L.N -ج.ت.و«البلجیكیة. التحق بـ »Hornu -ھورنو«

. عملھ »  Résistance -ریةالمقاومة الجزائAlgérienne«مسؤوال على راس فدرالیة فرنسا، كما أشرف على جریدة 

جوناس إتیدیونت «سمحت لھ بإقامة عالقات مع الكشافة الفرنسیة، ومع مناضلي  »الكشافة اإلسالمیة الجزائریة«في 

)، وبواسطتھ Pierre Chaulet -بیار شولي التي یترأسھا ( » Jeunesses Etudiantes Chrétiennes -كریتیان

. على إثر انعقاد مؤتمر الصومام »F.L.N - ج.ت.و«) من االتصال بـ Francis Jeanson - تمكن (فرامسیس جانسون

مع  1957فبرایر  27. ألقي علیھ القبض في »C.N.R.A -م.و.ث.ج«أصبح عضوا أضافیا في  1956أوت  20في 

 Anne-Marie -أین عقد قرانھ مع (آن ماري شولي »Fresnes -فران«(محمد لبجاوي) وووضعا في سجن 

Chauletت الطبیب (بیار شولي) أخ- Pierre Chaulet أطلق جریدة الشعب  1962). بمجرد أن أطلق سراحھ في

-1962. أصبح نائبا برلمانیا ونائب رئیس المجلس الشعبي الوطني بین »Le Peuple«الیومیة ونسختھا الفرنسیة 

ب الذي وقع ضد (بن بلة) في . عارض االنقال- وھو منصب مربوط برئاسة الجمھوریة- ، ثم مدیرا عاما لإلعالم1965

  . 1990ماي  27. توفي 1965جوان  19

Cheurfi (Achour), Op cit, p 221. 
. قام بدراستھ االبتدائیة في مدینة »سطیف«بمدینة  1923جانفي  05أحمد طالب اإلبراھیمي): من موالید ( -  2

جمعیة العلماء المسلمین «كمسؤول لـ 1933، حیث كان والده (الشیخ البشیر اإلبراھیمي) یقیم منذ »تلمسان«

، حیث فرضت  السلطات االستعماریة على والده اإلقامة »أفلو«عن الغرب الجزائري، ثم انتقل إلى مدینة  »الجزائریین

)، وفي De Slan -. بعد عودة العائلة إلى تلمسان واصل دراستھ الثانویة في ثانویة (دو سالن1943- 1940الجبریة من 

. واصل دراستھ الثانویة في مدینة الجزائر التي انتقل إلیھا والده »دار الحدیث«ن یتابع دروس في مدرسة نفس الوقت كا

باشر تعلیمھ العالي، أوال في كلیة الطب في الجزائر، ثم في كلیة باریس لنیل شھادة الدكتوراه.  1949. في 1945في 

وطنیة. بعد أن ناضل لبعض الوقت في صفوف حزب بالتوازي مع دراستھ باشر نشاطھ السیاسي لخدمة القضیة ال

 »Le jeune musulman -لو جون موزیلمو«الذي أسسھ (فرحات عباس)، أسس جریدة  »U.D.M.A -إ.د.ب.ج«

. عارض مع (بلعید عبد السالم) فكرة إنشاء حركة طالبیة جزائریة الئكیة.  عند انعقاد الجمعیة العامة 1952في 

، ودافع عن توجھ قائم على العروبة 1955فیفري  27في فرنسا في  »ن لشمال إفریقیاجمعیة الطلبة المسلمی«لـ

. في مارس »U.G.M .A -االتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین«واإلسالم. ومن ھذا المنطلق تم تبني تسمیة 

، ثم العالقات الخارجیة. ألقي علیھ ، انظم إلى اللجنة الفدرالیة لفدرالیة الجبھة بفرنسا، حیث أصبح مكلفا بالمالیة1956

  »La Santé -ال سونتي«، ثم حول إلى سجن »Fresnes - فریسنیس«وسجن في سجن  1957فیفري  27القبض في 

. ورغم وضعھ تحت اإلقامة الجبریة، إال أنھ تمكن من مغادرة فرنسا 1961سبتمبر  08إلى أن أطلق سراحھ مؤقتا في 

 - أصبح عضو في بعثة (ح.م.ج.ج 1961ود الثورة التحریریة في تونس. في دیسمیر واللجوء إلى الھیئات التي تق

G.P.R.A) ثم 1988- 1982)، (1979-1965) إلى الدورة السنویة لألمم المتحدة. بعد االستقالل عین وزیرا في ،(

كنھ لم یحصل . أسس (حركة وفاء)، ل1999). مرشح االنتخابات الرئاسیة في 1982-1979رئیسا لمجلس المحاسبة (
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، القيام باملهام املنوطة الكبرية اليت برزت ملشاكل االتصاالت بقادة الثورة يف اجلزائر وبالوفد اخلارجي بالقاهرة، وا

تصال "...غياب اال) ظروف العمل الصعبة حيث يقول: غراس (عبد الرمحن �م،كل يف منطقته. وقد خلص

، ال مأوى قار، جالية جزائرية تحت سيطرة المصاليين، باستثناء بالجزائر وبالوفد الخارجي، ال مال

، ال تعليمات متالئمة مع الوضع في فرنسا »سوشو«علبها وقسمة منطقة الجنوب التي كان يشرف 

صة، ولكن المصاليين خاختلف الحركات الموجودة في فرنسا: آنذاك، صعوبات كبيرة في مواجهة م

يف ظل هذه األجواء  .1االعتماد على أنفسنا"إال ، العلماء. باختصار لم يكن علينا أبضا البربريين

أرسلت العناية اإلهلية، كما عرب عن ذلك (علي هارون) رجال  احلرية والقلقالغارقة يف مشاعر  ةالسوداوي

شارع  06ته الكائنة يف الذي سخر شق Jacque Rousset-Jean(2 -فرنسيا، وهو (جان جاك روسي

يادته مركز قنصب  الذيخلدمه الفريق لباريس،  11) يف الدئرة Alexandre Dumas -(ألكسندر دوما

أيضا من زود الفدرالية ، وهو وجلأت إليه الفدرالية عندما قررت اقتناء آلة السحب فقام بشرائها ،3فيها

. فشقة »fédération de France du FLN«و »ALN-FLN«رموز باألختام األوىل اليت كتب عليها 

) إذن، باإلضافة إىل املبيت، كانت تستخدم إلخفاء املداخيل املالية، اليت كانت جد Rousset - (روسي

حمدودة، وسحب املناشري اليت حتتوي على األدبيات السياسية للجبهة بواسطة آلة السحب اليت مت اقتناءها. مل 

لدى  )، بل حىت والدته وجدته كانت هلما مسامهاتRousset - لـ(روسي يتوقف األمر عند هذا احلد بالنسبة

ة ، كانت تتوىل الكتاب»Madame mère - السيدة الوالدة«ها ادياليت كان اجلميع ين فريق الفدرالية: فالوالدة،

وهو شيء ذي قيمة يف ذلك الوقت، ألنه مل يكن من السهل إجياد  ،Stencil«4 -الستانسيل«على ورق 

                                                                                                                                                    

  على االعتماد.

Cheurfi (Achour), Op cit, pp 187-188. 
1 - Méchati (Mohamed), op cit, p 96. 
) إلى الیسار الفوضوي، الذي تقوم نظریتھ السیاسیة على Jacques Rousser-Jean - (جان جاك روسي ینتمي - 2

كبر أعداء الفرد وتجب إزالتھا. تعرف فریق الفدرالیة ضرورة التعاون الطوعي بین األفراد أو الجماعات، وأن الدولة أ

. »F.L.N -ج.ت.و«، ثم »M.T.LD -ح.إ.ح.د«على (روسي) بواسطة (عبد الكریم سویسي)، أحد المناضلین في 

  أیام بعد اندالع الثورة وھناك تعرف على (روسي) وأصبح صدیقا مقربا إلیھ. 1954سافر إلى فرنسا في نوفمبر 

  .68وضویة في قاموس المنھل للدكتور (سھیل إدریس)، ص انظر تعریف الف

  نظر المزید عن (جان جاك روسي) و (عبد الكریم سویسي) في:ی

 Doum (Ahmed), Op cit, pp 79-83.    
3 - Haroun (Ali), Op cit, p 17. 
ع  »Stencil -الستانسیل« - 4 ق لطبع عدد كبیر كان یستخدم في الطابعات القدیمة، وھو عبارة عن ورق أو مشمُّ یخرَّ
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  .1جدته فكانت ال ترتدد يف تقدمي املساعدة أماوم  مبثل هذا العمل السري واخلطري. شخص يق

  

تأسيس الفدرالية ووضعها على السكة وانطالق نشاطا�ا، وسط  أسابيع من بعد، و 1955يف شهر أوت    

 رةهئر أو القابقادة الثورة التحريرية يف اجلزا االتصال ة ربطدبد من إعاحبر من املشاكل والعقبات، كان ال 

والذي انقطع بعد أن اعتقلت الشرطة الفرنسية (مراد طربوش) الذي كانت حبوزته كلمة السر اليت ُمتكن من 

كان (دوم)  .2لذلك تقرر بدء حماوالت االتصال باجلزائر وانُتدب (أمحد دوم) للقيام �ذه املهمة .حتقيق ذلك

"إرسال مقاتلين إلى فرنسا ليشهدوا بأن : تني: األوىليأمل أن يقابل جماهدين ليطرح عليهم مسألتني عاجل

مما يساعد على "فلب القدر" لصالحنا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى،  المعركة الجبهة هي التي تقود

أن  المقيمين بفرنسا للتأكيد علىإعطاء تعليمات للمجاهدين من أجل مراسلة أولياءهم وأصدقاءهم 

بني الذي مجع لقاء ال قع يفوهذا ما و  .3ع المقاومة المسلحةاندالغريبة عن  »M.N.A -ح.و.ج«

مرفوقا بـ(أحسن العسكري) يف مقهى الذي كان املسمى (حممد بن مقدم) ممثل اجلبهة يف العاصمة، (دوم) و 

"ليس من الضروري الصعود إلى الجبال ورؤية . لكن إجابات (بن مقدم) كانت خميبة: بالقصبة

 الفرتة كان يف هذه 4ى منظمة في فرنسا، لكن فقط جمع المال وإرساله إلينا"لسنا بحاجة إلالمجاهدين، 

حقق املهمة األوىل كانت فاشلة ومل يت هذهن فإ القائد رقم واحد يف الداخل اجلزائري. وهكذا 5(عبان رمضان)

                                                                                                                                                    

  من النسخ.

 .1147، ص 2005سھیل (إدریس)، المنھل، قاموس فرنسي عربي، دار األدب للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
1 - 81-Doum (Ahmed), Op cit, pp 80 
لیكون حمد دوم)، رغم صغر سنھ، أشرح (محمد مشاطي) في مذكراتھ، الدوافع التي جعلت فوج الفدرالیة یختار ( -  2

أوال: مسؤوال على منطقة باریس وضواحھا، وثانیا: مكلفا إلعادة االتصال واالرتباط بقادة الثورة بالجزائر وفي القاھرة 

"أحمد دوم القادم من قسمة سوشو (الموالي لـ ج.ت.و منذ األیام األولى من نوفمبر)، غیر معروف في فیقول: 

وھي المنطقة األكثر أھمیة لألصغر سنا من بیننا. وقع االختیار علیھ  العاصمة، تم تعیینھ على باریس وكل ضواحیھا،

لحیویتھ، وكفاءتھ كإداري صارم، وطلعتھ الصبیانیة األنیقة والتي تعطي االنطباع بالثقة، ولم یكن مالحقا، وفي 

ئق القانونیة، ھو . ... ودوم، الذي كان یملك الوثا1950وضعیة قانونیة كعامل في شركة السكة الحدیدیة بسوشو منذ 

  من سیكون المبعوث إلى الجزائر لالتصال بإدارة الثورة..."

Op cit, p 97. Méchati (Mohamed),  
3 - Doum (Ahmed), Op cit, p 88. 
4 - , p 88.Doum (Ahmed), Op cit 
بوالیة  »إراثن األربعاء نایت«بالقرب من مدینة  »عزوزة«في قریة  1920جوان  20عبان رمضان) من موالید ( -  5

، لكن الصعوبات 1941، ینتمي إلى عائلة بسیطة. درس في البلیدة وتحصل على شھادة البكالوریا في »تیزي وزو«
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La-Aix- -إكس الشابيل«فكانت يفأما احملاولة الثانية لالتصال مع إدارة اجلبهة  ما كان مأموال منها.

chapelle«1،  على إثر الرسالة اليت بعث �ا جيش التحرير املغريب خيرب فيها بأن أصدقاء يرغبون يف اللقاء يف

البلجيكية، مث  »Mons - مونس«مبدين فأخذ (دوم أمحد) القطار من باريس إىل بروكسل لاللتحاق ، أملانيا

كتشفت أن جواز سفر (دوم) منتهي . لكن شرطة احلدود ا »Aix-la-Chapelle - إكس الشابيل«إىل 

. قيما بعد علم (دوم) باجلبهةلالتصال الصالحية، لذلك فليس هناك جماال إلمتام الرحلة. فرصة أخرى ضاعت 

 لكن يف .2كان (أمحد بن بلة)  »Chapelle-la-Aix -إكس الشابيل«أن الصديق الذي كان ينتظره يف 

الفات خمما أدى إىل ظهور ، الفدراليةعلى رأس  لوانشي)قام (عبان رمضان) بتعيني (صاحل  1955ديسمرب 

والوفد اخلارجي للجبهة، من جهة ثانية، ويف مقدمتهم (حممد بوضياف) بني فريق (عبان) يف الداخل من جهة 

و(أمحد بن بلة) الذين احتجا على تصرفات (عبان)، خاصة التعيينات اليت أجراها دون الرجوع إليهما أو 

الذين استاءوا من مضمون رسالة  على مستوى اللجنة الفدرالية بفرنساومن جهة ثالثة  .3ألمراستشار�ما يف ا

                                                                                                                                                    

. في تم تجنیده خالل الحرب العالمیة الثانیة برتبة رقیب في فوج من المشاة بالبلیدةالمالیة حالت دون التحافھ بالجامعة. 

. 1945ماي  08بدعوة من (أحمد محساس). كان شاھد عیان  في مجازر  »P.P.A -ح.ش.ج«انخرط في  1943

مارس  07في عنابة وحكم علیھ في  1950) وألقي علیھ القبض في L’O.S -أصبح عضوا في المنظمة الخاصة (لوص

 Haut - الراین األعلى«في  »Eisisishen - أیزیزیسھن«بست سنوات من السجن، وحول إلى سجن مدینة  1951

Rhin« .في السجن قرأ للثوریین من أمثال (كارل ماركس- Karl Marx لنین) ،( - Lenineمین كامبف)و ( - Mein 

Kampf من سجن الحراش،  1955جانفي  19)، كما درس المظاھر السیاسیة للثورة الجزائریة. أطلق سراحھ في

إقناع (فرحات عباس) رئیس حزب  والتحق بالجبھة وعینھ (كریم بلقاسم) مستشارا سیاسیا بمنطقة الجزائر. نجح في

 »P.C.A -الحزب الشیوعي الجزائري«و(عمار أوزقان) رئیس  »U.D.M.A -االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري«

باالنضمام إلى الثورة. لعب دورا أساسیا في مؤتمر الصومام  »جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین«وبعض أعضاء 

ي كان سببا في جلب عداوة العسكریین ضده على خلفیة القرارات التي خرج بھا مؤنمر ، الذ1956أوت  20المنعقد في 

 »تیطوان«الصومام، خاصة مسألة أولویة الداخل على الخارج والسیاسي على العسكري. تم استدراجھ إلى مدینة 

أعلنت أن  1958ماي  29، في حین أن جریدة المجاھد الصادرة في 1957دیسمبر  26المغربیة، حیث تمت تصفیتھ في 

  األخ (عبان) سقط في ساحة الشرف.

Cheurfi (Achour), Op cit, pp 21-23.  
تقع في غرب  »Aachen - أخن«مدینة ألمانیة تعرف الیزم باسم  »Chapelle-la-Aix -إكس الشابیل« - 1

 .كولونیا كم إلى الجنوب الغربي من مدینة 60تبعد  ألمانیا في غرب وستفالیا -شمال الراین  والیة
  في:  »Chapelle-la-Aix -إكس الشابیل«ینظر تفاصیل رحلة (أحمد دوم) من باریس إلى حدود مدینة  - 2

Doum (Ahmed), Op cit, pp 93-95 . 
یذكر (أحمد دوم) في مذكراتھ أن (عبان رمضان) قام بتعیین (آیت أحسن) في تونس، وأن ھذا التعیین أدى إلى  -  3

حدوث مواجھات دمویة، ألن (أحمد محساس) الذي كان متواجدا في تونس رفض االعتراف بھذا التعیین، فاعتقل من 

دخل وزیر الداخلیة التونسي آنذاك (سلیم منجي). أما (بوضیاف) قفد أنصار (آیت الحسین)، ولم یطلق سراحھ إال بعد ت

  عارض تعیین (لمین دباغین) في القاھرة و(لوانشي) في فرنسا.
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الوحيد مع اجلزائر،  الوسيطأن هذا األخري أصبح  التعيني اليت سلمها (لوانشي) ألعضاء الفدرالية واليت تؤكد

ن أحس األعضاء الفدراليو  بيعة احلالوأن (رضا)، أي (أمحد دوم) هو الوحيد الذي ميكنه االتصال به. وبط

اليت متت مواجهتها لتأسيس الفدرالية يتم  املبذولة يف حميط معادي، واملخاطركل ا�هودات  فبعد ،باإلهانة

لذلك مل يعرتف أعضاء الفدرالية األربعة بـ(لوانشي)  .�1ذه الطريقةواالنتقاص من قيمتهم االستخفاف �م 

سبب عدم اعرتاف األعضاء األربعة بـ(لوانسي)، هل  نتعرف على أن واحلال كذلك من حقنا .2اعرتافا تاما

أم  االعرتاض كان على الشخص نفسه؟ أم طريقة التعيني؟ أم هي صيغة اخلطاب اليت تضمنها قرار التعيني؟

 سلفا؟ مال بواسطة (بن مقدم)، كما ذكرنااالستياء من الداخل بعد حماولة االتصال األوىل الفاشلة واملخيبة لآل

أم هو عدم فهم ألبعاد تعليمات (عبان) يف رسالة تعيني (لوانشي)؟ وماذا ميكن لشخص مثل (لوانشي) أن 

  فه للفدرالية؟ييض

  

فيما يتعلق بالصدامات الناجتة عن تعيينات لنرتك (أمحد دوم) يعطينا توضيحاته حول املسائل اليت أثرناها.     

يقوم (عبان)، حتى وإن  وراء، يمكن أن نتساءل بأي حق"بالرجوع إلى ال(عبان) من جانب واحد يقول: 

؟ ألم يكن (بوضياف)، (خيضر)، (آيت أحمد) و(بن بلة)أخذ زمام الثورة، أن يقرر دون الرجوع إلى 

وسط الواليات وفي خضم  ،داخل البالدفي لهؤالء الرجال ما يقولونه؟ لكن من جهته، فإن (عبان) 

استخدام ، كان عليه ركحتجبرا على إدارة األمور. ومن أجل فعالية الكان بقوة األشياء، كان م  المعارك،

وفي غياب االتصال الدائم والمتواصل، كان من الضروري، في بعض سلطته للضرورات الملحة. 

"الطريقة التي نصب بها (صالح عن (لوانشي) نفسه قيقول:  ماأ 3، اتخاذ القرار بدون انتضار..."األحيان

صدامات، لوال ذكائه الكبير وحكمته  للجنة الفدرالية، كان من المكن أن تؤدي إلىلوانشي) على رأس ا

الكبيرة... مع ذلك، فإنه بفضل (لوانشي) األمور سارت بهدوء. عرف كيف يتجنب الفتنة، أو أي 

                                                                                                                                                    

  ینظر مزید من التفاصیل حول ھذه النقطة في:

 Ibid, pp 90-91. 
"لماذا كل ھذا؟ نحن  (أحمد دوم) في مذكراتھ أن (عبد الرحمن غراس) اشتكى إلیھ من تصرفات (عبان): یذكر -  1

اعتبروا ما حدث نكران  أن كل أعضاء اللجنة الفدرالیة (دوم) ویضیفنعرف أنھ أنت من یتنقل من أجل االتصال". 

  للجمیل وعدم االعتراف بما تم انجازه.

Ibid, p 92. 
2 - Op cit, p 31. Djerbal (Daho), 
3 - 93.-(Ahmed), Op cit, pp 92 Doum 
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ذه . بهقطيعة محتملة، وذلك بتقديم نفسه، ال باعتباره قائد كبير، وإنما كوسيلة اتصال بيننا وبين الجزائر

بالجريدة جهة اتصال بالجزائر، التكفل الكيفية قدم المهمة التي أسندت إليه للجنة الفدرالية: أن يكون 

العمل  .اليسار الفرنسي لصالح قضيتنا كسب ، محاولة]جريدة المقاومة باللغتين العربية والفرنسية[

بحب الذات المخدوش، فقد من جهتنا، وباستثناء الشعور تواصل إذن كما في العادة بطريقة جماعية. 

من اجل اجتماعاتنا، وهذا احتراما لشخصه ولموقفه المحترم لتضحياتنا، لكن أيضا قررنا إشراكه في 

 ، في حين يمكنه المشاركة فيها وإنجاز تقاريرهفعاليته، لماذا في الواقع يتم إضجاره بتقارير اجتماعاتنا

 ،صنا من  تبعات الجريدة ومن االتصاالتبكل هدوء؟ زد على ذلك وجدنا فيه الشخص الذي يخل

وجة ز  )Marie Chaulet-Anne -(آن ماري شويل أما .1"كفل باالتصاالت الخارجية للمنظمةوكان يت

 Salah Louanchi, parcours - لوانسي، مسار مناضل جزائري صاحل«املعنون:، ويف كتا�ا (لوانشي)

d’un militant algérien « واملهمة اليت طة بتعيني زوجها على رأس الفدراليةحتدثت عن الظروف احملي ،

ومما جاء يف الكتاب يف  .2، وكيف تعامل معهاواملواقف اليت أثارها هذا التعيني سافر من أجلها إىل فرنسا،

، في األيام األولى من ديسمير. بال شك، لم يعرفوا  في باريس ]تقصد صالح["استقر ائل: هذه املس

حاول تقليص مسؤولياته إلى مجرد مستشار تقني، أو لم ينظروا  3بير. البعضكيف يقدروا تواضعه الك

يينه سوى نوع من اإلنزال لمصلح. صحيح أنه لم يكن لـ(صالح) أي ميول لتصدر الساحة، لذلك إلى تع

ما هو مؤكد، هو أنه كان  !في تفسير األشياء اتاالنزالقتركهم يقولون ويفعلون، وهذا ما يفسر هذه 

 .4"في فرنسا. »ج.ت.و«تمثيل توافق مع البعثة الخارجية، لبالاإلدارة المؤقتة بالجزائر،  موكال من

، فإن تعيني (لوانشي) على رأس الفدرالية، مل يكن من طرف واحد، )، إن صحيواستنادا على كالم (آن مار 

  أي (عبان)، وإمنا باالتفاق مع البعثة اخلارجية.

    

                                                 
1 - 2.9-Ibid, pp 91 
2 - Marie),Salah Louanchi,parcours d’un militant algérien, Editions -Louanchi (Anne

Dahlab, Alger, 2009, pp73-89.                                                                                                  
لـ(علي ھارون) وكل كتب التاریخ الحدیثة  »7الوالیة «تذكر فیھ كتاب تھمیشا   »البعض«وضعت الكاتبة عند كلمة   -  3

  التي اتھمتھا  بتقلیل دور (صالح) في فدرالیة فرنسا بطرقة ممنھجة.

Ibid, p 89. 
4 - , op cit, p 73.Marie)-Louanchi (Anne 
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أس الفدرالية إال أن االتصاالت بني الفدرالية والوفد اخلارجي مل تتوقف، إذ تعيني (لوانشي) على ر  رغم     

يقول فيها بأنه علم بأن  تلقت الفدرالية، بعد وقت قصري، رسالة من (بوضياف)، عن طريق الشبكة املغربية،

، وحدد مل يتمكن من عبور احلدود »Aix-la-Chapelle - إكس الشابيل«الشخص الذي أرسل إىل 

ومبجرد وصوله إىل روما  جديدا يف روما اإليطالية، وكلف (دوم) �ذه املهمة لألسباب اليت ذكرناها آنفا.موعدا 

مع  ويف صباح اليوم املوايل كان اللقاء .1برقية إىل القاهرة يعلمهم بوصوله ستقراره يف فندق عائلي أرسلوا

الفدرالية من حيث عدد املنخرطني، الوضعية اليت توجد عليها  شامل عن عرض تقدمي مت (بوضياف)، حيث

التنظيم اإلداري حسب املناطق، األعضاء الفدراليني، االشرتاكات اليت مت جتميعها، وضم أعضاء جدد إىل 

اليت ميكن  اليت كانت تشغل بال اجلميع، واملتمثلة يف غياب اجلهة وفوق كل ذلك املسألة  املكتب الفدرايل،

للجنة الفدرالية بعد تعيني (عبان رمضان وكيف سيكون العمل اجلماعي ، رجيف الداخل أو اخلا التحاور معها

فيما يتعلق بإضافة أعضاء جدد إىل اللجنة و  وغريها من النقاط األخرى. لـ(صاحل لوانشي) مسؤوال عليها،

التحق االثنان فعال ، وقد 3).زين العابدينمنجي و( 2طيب بوحلروف)المت اقرتاح كل من (الفدرالية فقد 

 خيصصعلى أن  ه كل هذه االنشغاالت واالقرتاحات،(بوضياف) يسجل عند وكانبالفدرالية فيما بعد. 

                                                 
تعرف على األشخاص الذي إلى روما وال »Nice -نیس«على تفاصیل رحلة (أحمد دوم) من باریس عبر لإلطالع  - 1

  ساعدوه على بلوغ وجھتھ، ینظر في مذكرات (دوم): 

Doum (Ahmed), Op cit, PP 95-98. 
في  »P.P.A - ح.ش.ج«بوالیة قالمة. التحق بـ »واد زناتي«في  1923أفریل  09: من موالید (الطیب بولحروف) - 2

المدرسة بسبب ذلك, قام بعدة نشاطات سیاسیة في  التابعة للحزب، وطرد من »األمة«، حیث كان یبیع جریدة 15سن 

، خاصة في عنابة وقالمة والقطاع القسنطیني، أصبح  » P.P.A / M.T.L.D -ح.ش. مع أحمدج/ ح.إ..ح.د«صفوف 

انحاز إلى  المركزیین. بعد اندالع الثورة  1953مسؤوال مھما في الحزب في القطاع القسنطیني. وعندما حدثت أزمة 

بفرنسا، وتولى تسییر فدرالیة فرنسا بعد إلقاء القبض على رئبسھا  »F.L.N -ج.ت.و«ل في صفوف تاض 1954في 

في روما. شارك في  »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«عین ممثال للـ 1958. وفي جویلیة 1957(محمد لبجاوي) في فیفري 

سفیرا، على التوالي، في كل والحكومة الفرنسیة. بعد االستقالل عین  »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«المسار التفاوضي بین 

 من إیطالیا، البیرو، رومانیا، األرجنتین، بولیفیا والبرتغال.

Cheurfi (Achour), Op cit, p 86.  
بالعاصمة. ناضل في  »بلكور«في حي  1926جانفي  20من موالید المدعو (حسین)، ): زین العابدین مونجي( - 3

أصبح  1953. في »M.T.L.D -ح.إ.ح.د«في فدرالیة فرنسا التابعة  ، ثم »P.P.A - ح.ش.ج«التابعة لـ »بلكور«قسمة 

لیصبح عضوا في اللجنة الفدرالیة للجبھة بفرنسا  »F.L.N -ج.ت.و«عضوا في اللجنة المركزیة للحزب. بعده التحق بـ

صب سیاسیة . بعد االستقالل تقلد عدة منا1961ولم یطلق سراحھ إال في  1958. ألقي علیھ القبض في أفریل 1956في 

  في وزارة الخارجیة، وعین سفیر للجزائر في مالي.

Ibid, p 257. 
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الفدرالية على العمل الذي  أعضاء بتهنئةبدأ (بوضياف) حديثه يف إجاباته  نها.لإلجابة عاليوم املوايل  جلسة

ري اإلجراء املهم وهو أن فدرالية ، وأمرهم بعدم تعيني ال مسؤول وال نائب مسؤول، ليعلن يف األخيقومون به

فرنسا ستكون من اآلن فصاعدا تابعة للخارج. وكتب رسالة �ذا املضمون، مث قرأ نصها على (دوم) وقال: 

"عندما تسلم (عبان) رسالة ويذكر (دوم) يف مذكراته أنه:   .1"الجزائر هذه هي الرسالة التي سأرسلها إلى "

في رسالة وجهها إلى (لوانشي)، حيث تحدث  لذلك، المطلقة رضتهاس معأوضح وبدون لب(بوضياف)، 

ومن هنا تولدت اخلالفات بني الداخل واخلارج، وكذا  .2"آمران في روماعن (بوضياف) و(رضا) اللذين يت

تلقت الفدرالية دعوة أخرى للقاء يف روما باإلضافة إىل اللقاء مع (بوضياف) يف روما،  .3العداء بني أعضاءها

 -ُرجينا«فندق قاعة استقبال ويف  .4بن بلة)، ومت انتداب، كما يف كل مرة، (أمحد دوم) لذلكمن (أمحد 

Regina« و(بن بلة) حبضور (أمحد حمساس). انتقل اجلميع إىل فندق فاخر أين مت (دوم)  كان املوعد بني

ي فيما يتعلق بالتزود التطرق إىل عدة مسائل أمهها: الرد على االنتقادات اليت وجهها (عبان) للوفد اخلارج

ح. فيما ييف روما أو يف أملانيا لتتكفل مبشكل التسل يكون مقرها »جلنة شراء السالح«، اقرتاح تشكيل بالسالح

نزال السالح من الطائرات بواسطة أن يتم إ "الجزائر تريديتعلق باملسألة األوىل، ذكر (بن بلة) أن: 

، مقرتحا أن مث بدأ يشرح أسباب ذلك  "حيل-ت-أمر مس المضالت، لكن اإلنزال، من الناحية العملية،

   .5بواسطة البحر تكون عملية مترير السالح 

  

وتعدد احملاورين وغياب قيادة متجانسة ودائمة، مل يعد يف اإلمكان  ، وبسبب تعدد املرجعياتهكذا      

 يدة تسعى للسيطرة عليها:د جهات عدوجو احملافظة على متاسك الفدرالية واستقرار أعضائها. زد على ذلك 

يئة التنظيمية للفدرالية، ومن جهة ثانية املعتمدون من قبل اهل من جهة، لدينا األشخاص الذين يسيطرون على

                                                 
1 - 98.-(Ahmed), Op cit, pp 97 Doum 
2 - . Ibid, p 99 
"لم ألمس وجود منافسة بالمعني الصحیح یذكر (دوم) في مذكراتھ فیما یتعلق بالخالفات بین الداخل والخارج:  - 3

ت بفعل أن كل واحد كان یعمل على انفراد جاھال الصعوبات التي یتعرض لھا للكلمة، ولكن نوع من العصبیة برز

اآلخر... في المقابل لم أالحظ وجود أي خالف حول مستقبل الثورة. واستقالل البالد كانت تمثل نقطة اتفاق وإجماع 

  في ھدف الحرب" یشكولم یكن أحد 

Ibid, p 99. 
ما للقاء (بن بلة) واإلجراءات المتخذة إلنجاح اللقاء واالشخاص الذین تفاصیل سفر (دوم) من باریس إلى رو نظری - 4

 .Ibid, pp 112-115التقى بھم في طریقھ في 
5 - 115. -(Ahmed), Op cit, pp 114 Doum 
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املواجهة مع اجلماعات املصالية وما زاد األمور تعقيدا  .1جلنة التنسيق والتنفيذ القادمون من اجلزائر العاصمة

عد موجة كل هذه األوضاع املشوشة ستنتهي ب سيأيت توضيحه الحقا. ومالحقات الشرطة الفرنسية، كما

 - ، حيث اعتقلت (جان جاك روسي1956أوت  28اليت باشر�ا الشرطة الفرنسية ابتداءا من  عتقالاال

Jean-Jacques Rousset(  إدموند مازور ومعهيف شقته) ،(عبد الكرمي سويسي)- Edmond 

Mazure أحسن شبلي) فقد مت إلقاء ( مرافقه. أما (حممد مشاطي) و اتكتبعدات املم)، وهو مسسار يف

ه (عبد املصري لقيونفس  ationN place de la«2 - بالس دو ال ناسيون«ع يف القبض عليهما يف مقهى يق

ووجد  ،19563نوفمرب  19(فضيل بن سامل)، ليلتحق �م (أمحد دوم) الذي اعتقل يف الرمحن غراس) و

إضافة إىل ذلك  .4اندة وال اتصاالت تسمح له بتسيري خمتلف القيادات اإلقليمية(لوانشي) نفسه بال مس

)، (حممد بوضياف)، (حسني أيت قامت احلكومه الفرنسية باعتقال قادة الثورة اخلمسة وهم: (أمحد بن بلة

جلنة « قررتوهنا خال اجلو لـ(عبان) لتويل أمر الفدرالية، حيث  .5أمحد)، (حممد حيضر) و(مصطفى األشرف)

على رأس فدرالية جبهة  6املنبثقة عن مؤمتر الصومام تعيني (حممد لبجاوي) »C.E.E - التنسيق والتنفيذ

                                                 
1 - 35.-Op cit, pp 34 Djerbal (Daho), 
) Mohamed), Op cit, pp Méchatiتفاصیل عملیة إلقاء القبض على (مشاطي) ومرافقھ (شبلي) في  نظری - 2

107-108.                                                                                                                                     
 Doum (Ahmed), OP cit, pp 105-.109نظر تفاصیل االعتقاالت في ی - 3
4 - 33.Op cit, p  Djerbal (Daho), 
استقل القادة  الخمس للثورة التحریریة طائرة تابعة للخطوط الملكیة المغربیة من الرباط  ،1956أكتوبر  22في  - 5

باتجاه تونس للمشاركة في قمة حول المستقبل المغاربي، من تنظیم الرئیس التونسي (الحبیب بورقیبة). رأت المصالح 

یتھا، فأرسلت الطائرات المطاردة، التي حولت مسار الطائرة، حیث السریة الفرنسیة، في ذلك، فرصة ال یمكن تفو

اتفاقیات «حولت إلى الجزائر بدال من تونس، ثم إلى فرنسا ، أین تم سجن القادة الخمسة، ولم یطلق سراحھم إال بعد 

  .  1962 »إیفیان

  ینظر مزید من التفاصیل عن عملیة االختطاف في مذكرات (عمر بوداود):

Boudaoud (Omar), Du PPA au FLN, Mémoires d’un combatant, Casbah Editions, Alger, 

pp 95-98.                                                                                                                                    
مدینة الجزائر. ینتمي إلى النخبة الجزائریة الصغیرة في ب 1926فیفري  20(محمد لبجاوي): من موالید  - 6

الخمسینیات. كان قریبا من األوساط اللیبرالیة األوروبیة  والحزب الشیوعي الجزائري، واھتم باإلضرابات العمالیة التي 

لیة. بدأ أول اتصاالتھ كانت تھز الجزائر في ھذه الفترة، وبھذه الكیفیة اكتسب ثقافة ماركسیة متینة ومعرفة بالحركة العما

مع (كریم یلقاسم) في منطقة القبائل، ثم مع (عبان رمضان) في الجزائر. بسرعة أعطیت لھ مھام  1955بـ(ج.ت.و) في 

 »U.G.T.A -االتحاد العام للعمال الجزائریین«أعطیت لھ مسؤولیة متابعة التداعیات تأسیس  1956قیادیة، ففي 

، وأصبح 1956أوت  20. شارك في التحضیر لمؤتمر الصومام في »U.G.C.A -ییناالتحاد العام للتجار الجزائر«و

إلى باریس لقیادة  »C.E.E -ل.ت.ت«أرسلتھ  1956. في دیسمبر »C.N.R.A -م.و.ث.«على إثره عضو في الـ



 جبهة التحرير الوطني ومعركة الرأي العام                                                   الباب األول: 

 

90 

 

وهكذا يسدل الستار على الفدرالية األوىل، اليت بدأت بـ(مراد طربوش)  التحرير بفرنسا خلفا لـ(لوانشي).

  وانتهت بـ(صاحل لوانشي).

  

ومعه  1957، وانتقل إىل فرنسا يف جانفي 1956يف ديسمرب (لبجاوي)  »C.E.E -ل.ت.ت«نت عي     

مل متهله حىت  D.S.T«1 -.أس.تيد«بـ املعروفة اختصارا ، لكن الشرطة الفرنسيةنائبه (حسني املهداوي)

ويبدو  .1957يف شراكها يف فيفري  2إذ وقع هو وفريقه يف اللجنة الفدرالية ،جيسد املهمة اليت أرسل من أجلها

"لم يكن لدي الوقت للتحول إلى األفعال. في ينوي تنفيذها، لكن: كانت لديه خمططات كثرية أن لبجاوي  

كان اجتماعا مبرمجا والذي من المفروض أن أشارك فيه مع (أحمد طالب)، (صالح ،  1957فيفري  26

... بمجرد أن فُتح  3]ساحة[لنجم . مكان اللقاء كان شقة فريبة من الوانشي)، (الطيب بولحروف)

فكبلوني ودفعوني إلى غرفة االستقبال، أين تعرفت الباب، ارتمى علي سبعة أو ثمانية من رجال الشرطة 

نا إلى على (أحمد طالب)، الذي ألقي عليه القبض دقائق قبل ذلك... وتم اقتيادنا (طالب) وأ

جن ) إىل سيف اليوم املوايل مت اقتياد (لبجاوي)، (طالب) و(سيد علي مبارك .S.T.D«4 -.تي.أسيد«

                                                                                                                                                    

وقع في شراك فدرالیة الجبھة بفرنسا، بعد اعتقال أعضاء اللجنة الفدرالیة. ولم یمض شھرین على مجیئھ إلى فرنسا حتي 

ال «ثم سجن   »Fresnes -فران«. أمضى ما تبقى من حرب التحریر في سجن 1957الشرطة الفرنسیة في فیفري 

، حیث شارك في مختلف حركات اإلضراب عن الطعام الفتكاك صفة السجین السیاسي. بعد وقف » La santé -سونتي

لف الذي یقوده (أحمد بن بلة)، (ھواري بومدین) و(محمد إطالق النار أطلق سراحھ، والتحق بتونس، وقدم دعمھ للتحا

 Vérités sur la«، وتحول إلى المعارضة. ألف العدید من الكتب منھا: 1965جوان  19خیضر). عارض انقالب 

révolution algériènne « ،» Bataille d’Algérie« ،»un morceau de lune et une etoile couleur 

de sang, poèmes et récits sur la Révolution« ،»Pour la défense des droits de l’homme en 

Algérie « ،»Au nom de l’Algérie, assai politique« ،»Sous le bras mon soleil, poèmes«.  

Cheurfi (Achour), Op cit, P 217. 
1 - (D.S.T): إدارة مراقبة التراب«اختصار لجھاز  ھو- rveillance du territoireDirection de la su«  وھو

  جھاز مخابرات تابع لوزارة الداخلیة وملحق بالمدیریة العامة للشرطة الوطنیة، مكلف بمحاربة التجسس في فرنسا.
كان فریق اللجنة الفدرالیة الذي شكلھ (لبجاوي)، ویعرف بالفدرالیة الثانیة، یتكون من: (سعید بوعزیز)، (الطیب  - 2

بومنجل)، (قدور العدالني)، (مونجي حسین)، (سویسي عبد الكریم)، (أحمد طالب)، (یوسف بن  بولحروف)، (أحمد

  صیام)، (حسین المھداوي)، و(إبراھیم سید علي مبارك).

Haroun (Ali), Op cit, p 438. 
  بباریس. 16ھو (إبراھیم سید علي لمبارك) وتقع في حي ھادئ بالدائرة  صاحب الشقة - 3

Ibid, p 26.   
4 - sur la révolution algérienne, Editions Anep, rouiba,  sLebjaoui (Mohamed), Vérité
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   .1األشخاص الذين مت اعتقاهلم يف نفس العملية، أين وجدوا »Fresnes - فران«

  

 - ت.تل.«ها تتبناالتعليمات التي "عند مغادرتي الجزائر،  :فقال يف فرنسا خلص (لبجاوي) مهمته     

C.E.E« بمعنى القيام »نقل الحرب إلى فرنسا«كانت واضحة. كنت مكلفا بـ  بالنسبة لمهمتي :

ثأر في المدن واألرياف الفرنسية في كل مرة تحدث فيها تجاوزات استعمارية واسعة في بعمليات 

.. الهدف هو تحسيس الرأي العام الفرنسي بحقيقة الحرب، وإفهامه بأنه مسؤول عما يتم فعله الجزائر.

تبعات ذلك.  باسمه في الجزائر وأنه باالستمرار  في التغاضي عنها، سوف ينتهي به األمر إلى تحمل

 ن الظاهرلك .2"ذا ما قاله لي (عبان) عند توديعيه »يجب أن يتصدر الدم العناوين الرئيسية للصحف«

عملية القبض على (لبجاوي) وفريقه هو الذي تصدر عناوين الصحف الفرنسية، اليت ابتهجت خلرب  أن

جلالية اجلزائرية بفرنسا بسبب ونظرا حلالة الذعر اليت انتشرت وسط ا .بفرنسا »ج.ت.و«دة اإلطاحة بقا

مل ميض وقتا طويال حىت تشكلت جلنة مؤقتة حتت مسؤولية و  .3االعتقاالت، كان ال بد من التصرف وبسرعة

(حسني  ،1العدالين) عمار، وكانت تضم: (أمحد بومنجل)، (4سم)ا(الطيب بوحلروف)، بتزكية من (كرمي بلق

                                                                                                                                                    

Alger, 2005, p 83.                                                                                                                      

"بمجرد وصول مسؤول ، في النسخة العربیة، أنھ: 35صفحة  »لسابعةالوالیة ا«یضیف (علي ھارون) في كتابھ 

. وقد تمھل »D.S.T -دي.إس.تي«الشدیدة لجھاز  مراقبةالوقع تحت  إلى باریس ]یقصد (لبجاوي)[الفدرالیة الجدید 

بشباكھ."  ھذا الجھاز مدة من الوقت لیتمكن من تحدید مكان العناصر المھمة التي سیلتقي بھا لبجاوي، قبل أن یلقي

"ھل تعجل لبجاوي في اتصاالتھ؟ وھل أھمل بعض  وحاول أن یفھم سبب اإلطاحة بـ(لبجاوي) وفریقھ، حیث تساءل:

   االحتیاطات الالزمة لطبیعة النشاط السري؟" 
یتعلق االمر بـ(بن یوسف بن صیام)، (صالح لوانشي)، (حسین المھداوي)، (العیاشي یاكر)، (وحریزي بولعراس)،  - 1

لصغیر مالك أحسین)، وھو مناضل تونسي من أجل القضیة الجزائریة، (من أجل القضیة الجزائریة، (عمور بن (ا

  غزال)، (وحمو یوسف الحاج).

Ibid, p 27.   أنظر أیضاDjerbal (Daho), Op cit, p 35.  
2 - Lebjaoui (mohamed), Op cit, p 77. 
3 - Haroun (Ali), Op cit, p 27.    

  ا:ینظر أیض 

 Djerbal (Daho), Op cit, p 35. 
تیزي «بوالیة  »ذراع المیزان«قرب  »آیت یحي أوموسى«في دوار  1922دیسمبر  14(كریم بلقاسم): من موالید  - 4

. أصبح قائدا برفقة (عمار أوعمران) على منطقة القبائل العلیا 1946في بدایة  »P.P.A -ح.ش.ج«. انخرط في »وزو

. عین قائدا على المنطقة العسكریة الثالثة وھي القبائل أثناء التحضیر للتورة 1952في  »M.T.L.D -ح.إ.ح.د«التابعة اـ

، حیث أصبح عضو في 1956أوت  20الذي انعقد في  »الصومام مؤتمر«التحریریة. لعب دورا ھاما في التحضیر لـ
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، ال ملدة ثالثة أشهر، مث أطلق سراحه لعدم كفاية األدلةالذي كان معتق ،2سويسي)(عبد الكرمي منجي)، 

وكان على هذه اللجنة املؤقتة أن تواصل التجنيد واهليكلة يف صفوف اجلالية اجلزائرية يف  .3(سعيد بوعزيز)و

تقرر تعيني (عمر   1957بتسوية الوضع. وفعال ففي شهر جوان  »C.E.E - ل.ت.ت«قوم فرنسا، ريثما ت

   . 4 فدرالية اجلبهة بفرنسارئيسا ل بوداود)

                                                                                                                                                    

ن نائب رئیس، ووزیر عی »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«. عند تأسیس »C.E.E -ل.ت.ت«و »C.N.R.A -ج .م.و.ث«

القوات المسلحة، ثم نائب رئیس ووزیر الشؤون الخارجیة، ثم نائب رئیس ووزیر الداخلیة. قاد الوفد الجزائري في 

، وھو الذي وقعھا عن الجانب الجزائري. بعد االستقالل كلن من المعارضین لـ(بن بلة) و ھیئة »اتفاقیات إیفیان«

 18. اغتیل خنقا، بواسطة ربطة عنقھ، في 1965بومدین)، وعارض انقالب  األركان العامة، تحت إمرة (ھواري

  األلمانیة. »فرانكفورت«، في فندق بمدینة 1970أكتوبر 

 Cheurfi (Achour), Op cit, pp 207-209.  
 .»تیزي وزو«في  1925أكتوبر  24من موالید )، Pedro - (قدور)، و(صالح)، و(بیدرو دعوعمار العدالني): الم( - 1

. »P.P.A/M.T.L .D -ح.ش.ج/ ح.إ.ح.د«عندما ھاجر إلى بلجیكا في نھایة األربعینات، كان مناضال في صفوق 

، حیث أصبح مسؤوال عن فدرالیة »Nord- Pas-de-Calais -شمال با دو كالي«انتقل إلى فرنسا في منطقة 

الیة الجبھة بفرنسا إلى غایة ، وأصبح عضو فدر1955في  »ج.ت.و«. انضم إلى 1953في  »M.T.L.D -ح.إ.ح.د«

أكتوبر  17. یعد من المنظمین الرئیسیین لمظاھرات  »C.N.R.A -م.و.ث.ج«دخل في  1959. وقي عام 1957

  بباریس. 1961

Ould El Hocine (Mohamed chérif), Op cit, p 201. 
الوطنیة. بدأ نضالھ منذ أن كان  . ینتمي إلى عائلة مناضلة في الحركة»عنابة«: من موالید (عبد الكریم سویسي) -  2

 -ح.إ.ح.د«قاصرا وألقي علیھ القبض وحول إلى محكمة خاصة بالقصر. عین قائدا لفوج، ثم مسؤول في صفوف 

M.T.L.D«  بفترة  1954نوفمبر  1. بعد اندالع الثورة في »اللجنة الوطنیة لمحاربة البطالة«في عنابة. عین عضو في

واتصل مع (بوجمعة  1954أطلق سراحھ بعد عدة أیام. التحق بفرنسا في أواخر نوفمبر  قصیرة، ألقي علیھ القبض، ثم

عین نائبا لـ(أحمد دوم) على  1955المتكونة في فرنسا. في أفریل  »ج.ت.و«أمیني) و(مراد طربوش) لتنصیب وتوسیع 

تا، حیث كلف بتشكیل تنظیم ، تاریخ أول اعتقالھ. بعد ثالثة أشھر أطلق سراحھ مؤق1956منطقة باریس، إلى غایة 

ألقي علیھ القبض، ثم أطلق سراحھ مرة أخرى. اتنقل بعد ذلك إلى بلجیكا ثم  1957خاص للقیام بالعمل المسلح. في أوت 

التكفل بالمالیة في اللجنة الفدرالیة. بعد االستقالل عین على  1958إلى ألمانیا، حیث اقترح علیھ (عمر بوداود) في ماي 

، ورئیس المجلس 1980في  »صداقة الجزائریین بفرنسا«، مسؤول عن 1977ر، نائبا في البرلمان في التوالي: سفی

  .1986األعلى للشباب في 

Cheurfi (Achour), Op cit, p 319. 
عضو في ، »تیزي وزو«بوالیة  »تیزي راشد«في بلدیة  1928من موالید : المدعو (سعید) بوعزیز) رابح( -  3

. بعد االستقالل أصبح 1962-1957. مسؤول في فدرالیة فرنسا بین 1962-1959بین  »C.N.R.A - ج .م.و.ث«

. توفي 1965-1964بین  »ج.ت.و«، وعضو في اللجنة المركزیة لحزب 1965-1962عضو في البرلمان بین 

  .2014أكتوبر  10بالجزائر العاصمة في 

Cheurfi (Achour), Op cit, p 79. 
. بعد حصولھ على »تیزي وزو«بوالیة  »تیقزیرت على البحر«في  1924ماي  05د (عمر بوداود): من موالی - 4

 32والتي تقع على بعد  »مشتراس«شھادة التعلیم االبتدائي، واصل دراستھ في مدرسة لتعلیم غراسة األشجار في بلدیة 
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 -تومبل«شارع  10بباريس عند صديقه (سعيد سليمي) الساكن بـ نزل (بوداود) على إثر تعيينه،      

Temple«  جبانب القصر البلدي. ومتكن من االتصال بـ(أمحد بومنجل) بواسطة صديق آخر وهو (بلقاسم

وجد كال من (طيب بوحلروف)،  الفدرالية، حيث ، وهناك التقى مبسؤويل»Chatelet -شاتلي«ي) يف بن حي

كشف عن رسائل   بوعزيز)، و  سعيدوعبد الكرمي سويسي)، و((دين)، عمار العدالين)، (منجي زين العاب(

كل شيء سار على ما يرام، إال أنه وبعد مخسة عشر يوما طرأ   .»C.E.E - ل.ت.ت« عنالتعيني الصادرة 

 اوضع حيث ،مث تبعه (أمحد بومنجل) ،مبغادرة (بوحلروف) فرنسا إىل تونس تغيريا يف تشكيلة اللجنة الفدرالية

سويسي) فقد ألقي عليه القبض يف شهر  عبد الكرمي( أما .C.E.E«1 - ل.ت.ت«حتت تصرف  ماهينفس

. وهكذا احنصر عدد أعضاء اللجنة الفدرالية إىل أربع، وهم: (عمر بوداود)، (عمار العدالين)، 1957أوت 

تدعيم اللجنة الفدرالية بأعضاء  متملزيد من الفعالية وتقاسم األعباء و بوعزيز)،  سعيدالعابدين)، و((منجي زين 

                                                                                                                                                    

عن طریق  »P.P.A -ح.ش.ج«. انقطع عن الدراسة في سن السابع عشر. اكتشف وجود »تیزي وزو«كم جنوب والیة 

، الذي أمده بمنشور صادر عن الحزب، وأبدى رغبتھ في االنخراط، والتقى ممثال عن »تیزي وزو«صدیق لھ من 

. ونظرا لنشاطاتھ السیاسیة ألقي »تیقزیرت«الحزب، وھو (محمد زروالي)، الذي وضعھ في الحین مسؤوال عن منطقة 

. كان أحد 1946مارس  16 عند صدور قانون العفو العام في ، ولم یطلق سراحھ إال1945ماي  31علیھ القبض في 

. وبعد 1947في فیفري  »M.T.L.D - ح.إ.ح.د«المناضلین الخمسة عشر المشكلین لبعثة منطقة القبائل إلى مؤتمر 

عین مسؤوال جھویا عن المنظمة في منطقة القبائل السفلى. ألقي علیھ القبض في  »L’O.S -المنظمة الخاصة«تأسیس 

سافر إلى فرنسا واشتغل في المقاھي والمحالت. التحق  1951.بعد إطالق سراحھ في »بغلیة«في مدینة  1949

عین على رأس فدرالیة  1957ذھب إلى المغرب. في شھر جوان  1955بـ(ج.ت.و) منذ انطالق الثورة التحریریة. في 

أصبح عضو في  1964. في 1962، إلى االستقالل في الجبھة بفرنسا، بعد اعتقال (لبجاوي) وفریقھ في الفدرالیة الثانیة

، انسحب من الحیاة السیاسیة واشتغل باألعمال. في 1965جوان  19. وبعد انقالب »ج.ت.و«اللجنة المركزیة لحزب 

  أصبح رئیس جمعیة مجاھدي فدرالیة (ج.ت.و) بفرنسا. 1990

Cheurfi (Achour), Op cit, pp 81-82. 
رة اللجنة الفدرالیة بالتعب الذي نال منھ، ورغبتھ في التوجھ إلى الخارج. لكن (بوداود) لھ (بولحروف) مغاد برر - 1

"حاولت إقناعھ بالبقاء نظرا لكونھ أدرى مني بحالة الفدرالیة، ومعا رأي آخر عبر عنھ في مذكراتھ حیث یقول: 

ى البقاء، فغادرنا. غبر أن شیئا ما في ستكون  فعالیتنا أكبر... لكنھ أصر. فھمت عندھا أنھ ال جدوى من إكراھھ عل

نفسي كان یقول لي بأن الرجل قد صدم لعدم تأكیده في المنصب الذي كان یشغلھ مؤقتا لمدة أربعة شھور. لماذا لم یقم 

مجلس التنسیق والتنفیذ بذلك؟ لست أدري. فھل یعود السبب إلى األحاسیس التي یضمرھا مسیرو جبھة التحریر 

  ركزیین و (بولحروف) كان منھم؟ ربما."الوطني تجاه الم

اود (عمر)، من حزب الشعب الجزائري إلى جبھة التحریر الوطني، مذكرات مناضل، ترجمة أحمد بن محمد بكلي، بود

 .101- 100، صص 2009دار القصبة، الجزائر، 
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الكيفية تشكلت ما  و�ذه 2(حممد حريب)،و 1)عضوين جديدين مها: (مسعود قدروج اقرتاح إضافةب جدد

   .1958بداية يعرف بالفدرالية الثالثة برئاسة (بوداود)، واليت استمر عملها إىل 

  

واليت سوف تتعرض تشكيلة اللجنة الفدرالية لتعديالت، وصفها (بوداود) باهلامة  1958 خالل عام     

ستعطي متارها يف املستقبل. هذه التعديالت بنيت على أساس معطيات جديدة أمهها: اإلفراج عن (عبد الكرمي 

على املالية، والفرع اجلامعي،  عاد الستالم وظائفه باإلشراف فاألول و(زين العابدين منجي). سويسي)

 (مسعود قدروج) ومت نقل 3ه يف مدرسة تكوين اإلطارات،للعمال اجلزائريني، والثاين مت تعيين والودادية العامة

إداريا إىل املغرب، أما (حممد حريب) فقد مت إقصاءه من اللجنة الفدرالية بتهمة زرع الفرقة يف صفوف اللجنة 

                                                 
أثناء أزمة الحركة  »L.DM.T. -ح.إ.ح.د«(مسعود قدروج): من موالید منطقة سكیكدة. دخل في اللجنة المركزیة لـ - 1

، وعین مسؤوال عن والیة شمال فرنسا، ثم منطقة الوسط، ثم عضو في 1955في  »ج.ت.و«. التحق ب1953في 

  نقل إلى المغرب بسبب معارضتھ لإلدارة الفدرالیة. 1958. في 1957اللجنة الفدرالیة في ماي 

Cheurfi (Achour), Op cit, p 174. 
 - ح.ش.ج/ ح.إ.ح.د«. انخرط في »سكیكدة«بوالیة  »الحروس«في  1933جوان  16الید (محمد حربي): من مو - 2

P.P.A/ M.T.L.D«  سانت بارب«منذ سن الخامس عشر. أنھى دراستھ الثانویة في ثانویة- Sainte Barbe« ،

، وكان ضمن »ریقیاجمعیة الطلبة لشمال إف«أصبح األمین العام لـ 1954. في »السربون«وتابع دراستھ العلیا في جامعة 

في فرنسا. لذلك كان من أوائل المسؤولین في فدرالیة  »C.R.U.A - ل.ث.و.ع«المجموعة التي كانت أكثر قربا من 

غادر فرنسا إلى ألمانیا، واستقال من فدرالیة  1958. في أفریل »لجنة الصحافة واألخبار«الجبھة بفرنسا، ومنشط لـ

ھ مھام سیاسیة، ثم دبلوماسیة في المكتب المدني لوزارة القوات المسلحة، حیث فرنسا. انتقل إلى تونس، حیث أوكلت ل

بدولة غینیا، وبعدھا عین مستشارا لوزیر الشؤون الخارجیة (حسین  »كوناكري«سفیرا  »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«عینتھ 

 »موعة تلمسانمج«ابتعد عن  1962دحلب). یعد من المحررین األساسیین لبرنامج طرابلس. أثناء أزمة صائفة 

 Révolution -ریفولسیون أفریكان«أشرف على أسبوعیة  1965إلى  1963. من »مجموعة تیزي وزو«و

Africaine« فوجد نفسھ في السجن لمدة خمس سنوات من دون 1965جوان  19عارض انقالب  1965. في ،

من الكتب عن الحركة الوطنیة الجزائریة، ، ألف العدید 1973محاكمة، ثم في اإلقامة الجبریة. في منفاه في فرنسا، منذ 

 Aux origines du FLN, Le populisme révolutionnaire en Algérie« ،»Le FLN, mirage et«منھا: 

réalité, des origines à la prise du pouvoir (1954-1962) « ،»Les archives de la révolution 

Algérienne« ،»L’Algérie et son destin : croyants et citoyens «.  

Cheurfi (Achour), Op cit, p 181. 
، وھي مدینة صغیرة تقع في »Hagen -ھاقن«، وكان مقرھا في محل بمدینة 1959ھذه المدرسة في بدایة  تأسست - 3

لجزائریة بألمانیا الغربیة، آنذاك. وھذا المحل وفره أصدقاء للثورة ا »Rhénanie-Westiphalie -وستیفالیا- رینانیا«

. تتولى المدرسة تكوین إطارات للثورة قادرین على القیام بالمھام »Die Falken«في الشبیبة االشتراكیة األلمانیة 

  المناط بھم بكفاءة عالیة.

  ینظر مزید من التفاصیل عن المدرسة وطبیعة عملھا في:

 Boudaoud (Omar), Op cit, pp 119-123.  
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اإلحتاد العام للطلبة املسلمني «األعضاء يف الطلبة مصري  صمن بينها مشكل خياكل يف مش الفدرالية، لتسببه

 من طرف احلكومة الفرنسية، ومشكل آخر يتعلق بالعمليات احلربية املقررة يف فرنسا. بعد حله »اجلزائريني

ا لدى قيادة بأملاني »Ghardimaou - غاردمياو«بتونس، مث مصر، مث إىل التحق (حريب) بسويسرا، مث  وعليه

أعضاء وهم: (عمر بوداود)، (عبد الكرمي سويسي)،  بقي يف اللجنة الفدرالية أربعة وهكذا .1األركان العامة

إداريا  2(علي هارون) »C.E.E - ل.ت.ت«نقلت  1958ماي العدالين)، و(سعيد بوعزيز). ويف  عمار(

أعضاء هي اليت ستباشر تسيري الفدرالية إىل  إىل اللجنة الفدرالية، وهذه التشكيلة اجلديدة املتكونة من مخسة

   .3غاية االستقالل

  

أن بتعرف على العوامل اليت مكنت الفدرالية من التمتع  من حق املهتم بتاريخ فدرالية اجلبهة بفرنسا     

جاءوا من آفاق متباينة،  ، علما أن مسرييها1962إىل  1958باالستقرار طيلة أزيد من أربع سنوات، من 

"االنسجام الذي ساد بين أعضاءها : ص (بوداود) هذه العواملفة. خلت مستويات تكوينهم خمتلوكان

نحن الذين كنا  ،سادت ثقة تامة مطلقة بيننا ]...[المنوطة بهم. وحسهم المتطور بأهمية المسؤولية 

... الوطني نتقاسم نفس الخيار السياسي ونفس النظرة للمستقبل... كان لنا إيمان راسخ بجبهة التحرير

معظم أعضاء اللجنة الفدرالية على جدارتهم كمناضلين في الحركة الوطنية، كان كل واحد فينا  لقد برهن

مروضا على ما ينتظره من مهام في القطاع الخاص به. لقد جمعت بيننا أخوة المقاومة، كمناضلين 

مسك كل واحد بجوانب وكأحباب. كانت قرارات اللجنة مشتركة. كنا نناقش، بشدة أحيانا، مع ت

 .4"فإن تعذر ذلك، نلجأ إلى التصويت ،الصواب قي رأيه بحرية مطلقة، ويتخذ القرار عموما باإلجماع

                                                 
  المشاكل وطبیعتھا في: تفاصیل أكثر عن ھذه نظری - 1

 Boudaoud (Omar), Op cit, pp 153-155. 
بالجزائر العاصمة. بعد التعلیم االبتدائي والثانوي في مدینة  »بئر مراد رایس«في  1927(علي ھارون)، من موالید  - 2

عضو في اللجنة  ، ثم أصبح»ح.إ.ح.د«الجزائر، تابع دراستھ في ملیة الحقوق بباریس. ناضل ضمن الفرع الجامعي لـ

. بعد االستقالل أصبح نائبا عن مدینة »C.N.R.A - م.و.ث.ج«، وفي 1958الفدرالیة لفدرالیة الجبھة بفرنسا في 

. انسحب من الحیاة السیاسیة لیتفرغ للعمل في مكتبھ 1963-1962بین  »الجمعیة الوطنیة التأسیسیة«الجزائر في 

المجلس األعلى «، عضو في 1992، أصبح وزیرا لحقوق اإلنسان في 1992 للمحاماة. وبعد إلغاء المسار االنتحابي في

  .»L’été de la discorde«، و»wilaya  èmeLa 7«من أھم مؤلفاتھ:  .1994- 1992بین  » H.C.E -للدولة

 Cheurfi (Achour), Op cit, p 183.  
3 - Boudaoud (Omar), Op cit, p 152.  
 156-155ق، صص بوداود (عمر)، المصدر الساب - 4
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فرنسا إىل أملانيا يف ربيع  عامل آخر ال يقل أمهية عن العوامل األخرى، وهو نقل مقر الفدرالية من هناك لكن

يف شارع كائن بعمارة، تشغلها شركات جتارية، موجودة   ذت مقرا مؤقتا يف مكتب ذي غرفتني، واليت اخت1958

للتالقي وعقد االجتماعات، ومل يُتخذ كمركز ، استخدم فقط »Hohenzollern Ring -هوهنزولرين رينغ«

   .1دائم للفدرالية

  

اليت مرت  ، جاء بناء على التجارب السابقة»أملانية االحتادية«إىل أن قرار حتويل قيادة الفدرالية  الواقع     

مل تصمد، كلها، أكثر من ستة أشهر لتقع يف شراك الشرطة  ، واليت1955على اللجان الفدرالية منذ 

يقول (بوداود)  الفرنسية، وكان آخرها اللجنة الفدرالية برئاسة (حممد لبجاوي)، اليت مل تُعمر سوى شهرين.

مليات إلقاء القبض واضحة: إن "كانت العبرة التي وجب استخالصها من مختلف عحول هذه املسالة: 

تها من طرف مصالح القمع بقاء الفدرالية واستمرارية نشاطها مرهون بوضع إدارتها بمنأى عن إصاب

فتح هلا وللهجرة اجلزائرية يف فرنسا  1958الذين حتققا للفدرالية منذ  االستقرار واالستمرارية إن .2"الفرنسية

اسعا، لتقدمي مسامهة مثينة، فعالة وحامسة يف إجناح الثورة، والدليل الواضح ويف بقية البلدان األوروبية، ا�ال و 

ترقية  1960جانفي  - 1959، قرر يف دورته املنعقدة يف ديسمرب »C.N.R.A - م.و.ث.ج«أن  ،على ذلك

ا نشأت وهكذ .3فدرالية فرنسا رمسيا إىل مرتبة والية ويف نفس املرتبة مع بقية الواليات الست يف الرتاب الوطين

واليت تعد حبق واحدة من أعظم اجنازات الثورة ودليل عبقريتها يف التخطيط  »الوالية السابعة«رف بـما سيع

  والتنظيم.

  

إىل احتضان الثورة  اجلالية اجلزائرية دعوةمهام الفدرالية وتنوعت، لكن ميكن حصرها يف:  تعددت     

توعية الرأي العام و  العدوة، نقل العمل املسلح إىل أراضي توفري املال الالزم الستمرارية الثور و  ومساند�ا

لكن املهمة املستعجلة كانت كسب اجلالية اجلزائرية، اليت كانت  بالفظائع اليت ترتكبها احلكومات بامسهم.

                                                 
(بوداود) في مذكراتھ أن المكتب استأجره، لفائدة الفدرالیة، شخص یدعى (مسعود)، وھو طالب جزائري،  یذكر -  1

، یتحدث األلمانیة بطالقة، ویتوفر على أوراق إقامة قانونیة. المكتب ُسجل باسم شركة »بغداد«درس الحقوق في 

  نزلي.م -مختصة في استیراد وتصدیر العتاد الكھرو

 . 161بوداود (عمر)، المصدر السابق، ص 
 .160نفسھ، ص  - 2
3 - Boudaoud (Omar), Op cit, p 158. 
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كان تنظيما جديدا غري   »ج.ت.و«أن ، يف حني حينذاك تدين بالوالء املطلق واألعمى لـ(مصايل احلاج)

اق واسع يف اجلزائر، فما بالك يف فرنسا. لذلك فإن األولية بالنسبة هلا هو التعريف بنفسها، معروف على نط

مة . وجاء يف مذكرات (أمحد دوم)، من قس1954وبروادها، وبأهدافها، وهذا ما تضمنه بيان أول نوفمرب 

زائريني يف املهجر ، أنه يف مسعى تعريف اجلاليت التحقت باجلبهة األوىل، وهي القسمة »Sochaux - سوشو«

كنت أنقل إلى بن سالم أسماء " اهتدى إىل طريقة مؤثرة ذات مفعول قوي يقول عنها: »ج.ت.و«بـ

القابلية الختيار الجبهة. وكانت تلك المعلومات تصل  فيهم وعناوين بعض أعضاء القسمة ممن ألمس

تتضمن ألعضاء من مصر أغلفة بواسطته إلى القاهرة دون علم المعنيين. وبعد عدة أيام يتلقى أولئك ا

في نسخة من بيان أول نوفمبر وبعض المناشير، وكم كان تأثيرها فوريا. تخيلوا مناضال بسيطا 

. لقد  »ج.ت.و«إلى في ركن ما بفرنسا، يتلقى رسالة من القاهرة تدعوه شخصيا لالنضمام  »ح.إ.ح.د«

أنا معروف في عاصمة ˝قرارة نفسه: في  كان لألثر النفسي مفعوال كبيرا، يجعل هذا المناضل يقول

، فيصبح ينظر بعين العطف إلى هذه المنظمة الجديدة، هذه الجبهة التي تدعوه إلى ˝العالم العربي

من الذي نقل عنواني إلى هذا ˝لكن سرعان ما يطرح المرسل إليه على نفسه أسئلة أخرى:  المعركة.

ركة التي اقتنعت ببيانها فبمن سأتصل؟ وأين المكان البعيد؟ وإذا وجب علي االنخراط في هذه الح

تتمثل يف أ�م:  أوردها (دوم) وهناك طريقة أخرى يف االتصال باملهاجرين  .1˝توجد جبهة التحرير الوطني؟

ها تنساب من تحت األبواب على الساعة الرابعة كنا نجعل  »ج.ت.و«ر لـ"يجدون عند استيقاظهم مناشي

يزودنا بتلك المناشير...العشرات من المناضلين الذين اقتربنا منهم،  صباحا...وبن سالم هو الذي كان 

 إضافة إىل ذلك كانت .2"ه النواة بالتجنيد من قسمات أخرىكلهم أستجابوا. قررنا إذن توسيع هذ

لشرح  ، املراقد والفنادق اليت يرتادها املهاجرونياملقاه في الفدرالية تلجأ إىل عقد االجتماعات اإلعالمية

ة الكفاح املسلح الذي مت اإلعالن عنه يف اجلزائر واجلهة الفعلية اليت تقف وراءه. وهناك أسلوب آخر حقيق

بروز حال أثبت جناعته، وهو اجتماعات املواجهة أو املقابالت وجها لوجه، ويتم اللجوء إىل هذا األسلوب يف 

درة على حسم موقفها اجتاه التيارين لدى القسمات اليت مل تعد، يف ظل عدم وضوح الرؤية، قاشكوك أو تردد 

بني احلاضرين يف  املصايل واجلبهوي. ويف مسعى ترجيح أحد املوقفني، يتم اقرتاح تعيني عنصرا أو أكثر من

                                                 
1 -(Ahmed), Op cit, p 63. Doum 
2 - 64.-Doum (Ahmed), op cit, pp 63  
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. ومبرور الوقت اتضح أن للذهاب إىل اجلزائر للعودة باخلرب اليقني عمن خيوض الكفاح حقا اجتماع املواجهة

وهكذا فإن  .1بة للفدرالية، ألن احلقيقة بدأت تدرجييا تتجلى للمهاجرينذلك األسلوب كان مثمرا بالنس

، قفز عدد أعضاءها إىل عشرين 1955يف  الفدرالية اليت بدأت ببعض األعضاء الذين يعدون على أصابع اليد

  .19612يف  أربعني عضواو ، وإىل ملة وست وثالثني ألفا وثالث مئة ومخسة 1957ألف عضو يف 

 

ما كانت عملية التجنيد شاقة ومضنية، فإن تأطري األعداد املتزايدة للجالية اجلزائرية كانت مسالة بقدر      

دقيقة ومؤكدة ملدى إميان ا�ندين بالقضية وقدر�م على االلتزام وقابليتهم للكفاح. أكثر تعقيدا، تتطلب معرفة 

تابعة، متعاطف، فمنخرط، ثم " المجند حديثا يمر عموما على مراحل متويذكر (علي هارون) أن: 

وترسيخ مناضل... ويسمح هذا التصنيف للمجند الجديد عند انتقاله من صنف إلى آخر، بتقوية إرادته 

لنسبة للفدرالية فإن املتعاطف هو الذي يطلب االنضمام با .3أفكاره أو الوقوف على حدود إمكانياته

وعليه يُطلب منه القبول بانضباط  ناف األخرى.األص وخيضع لتدريب يؤهله لالرتقاء إىل مبحض إرادتة،

الفدرالية وسلطتها، حيضر االجتماعات اليت تعقدها اخللية اليت ينتمي إليها، يقرأ ويوزع املناشري، ويدفع 

من االخرتاق من جواسيس اإلدارة االستعمارية  خوفاوقد جلأت الفدرالية إىل هذا اإلجراء،  اشرتاكاته.

 هذا املستوى يشارك يف التكوين النظري ني. وإذا ارتقى املتعاطف درجة صار منخرطا ويفالفرنسية، أو املصالي

والعملي الذي يسمح فيما بعد بانتقاء أفضل العناصر وترقيتها إىل مناضلني. فاملناضلون، كما يقول (علي 

زون المهام "هم الذين لعبوا الدور الرئيسي في منظمة فدرالية (ج.ت.و) بفرنسا وكانوا ينجهارون): 

ا، بال نقاش، طليعتها المختلفة األشد خطورة، مما جعلهم العنصر المحرك للجالية الجزائرية التي كانو 

   .4"في المعركة

  

اهتمام الفدرالية إىل حياة املهاجرين اخلاصة والعامة عرب جلان خاصة مكلفة بالتكفل بالقضايا العامة  امتد     

وقوفني ملساعدة املساجني السياسيني الذين يتم تنظيمهم داخل السجون ، مثل جلان دعم املاليت تعرتضهم

جلان العدالة اليت كانت مكلفة بفض النزاعات بني  وكذلك أمام احملاكم الفرنسية. وتوفري هيئات للدفاع عنهم

                                                 
1 - 20.-(Ali), Op cit, pp 19 Haroun 
2 - Ibid, p 62. 

 .62السابق، ص المصدرھارون (علي)،  - 3
 .63، ص السابقالمصدرھارون (علي)،  - 4
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لصحة الفنادق وزبائنهم وشجارات تافهة وقضايا الطالق. وجلان ا، خاصة بني التجار وبني أصحاب اجلزائريني

ومدى مالئمتها للشروط الصحية، والتأكد من عقالنية تكلفة املكلفة مبراقبة احلالة العامة لفنادق اجلزائريني، 

بعضهن تقلدن مسؤوليات سياسية و  ،2وحىت النساء مشلهم هذا التأطري، خاصة مع تزايد عددهن .1الكراء

ع حواجز بني فرنسيي اجلزائر املسلمني ومن خالل هذه اللجان، كانت اجلبهة �دف إىل وض .3بالفدرالية

  .4واإلدارة الفرنسية، ومن مث تأسيس دولة داخل دولة

 

أحد املصادر الرئيسية لتمويل  املهاجرين اجلزائريني ت اشرتاكاتال فقد كانما يتعلق جبمع املفي     

ا�هود عباء أتتحمل . وكان ذلك املال يشكل عصب الثورة، ألنه بواسطته أمكن للجبهة أن »ج.ت.و«

، فالتكلفة املرتفعة لشراء األسلحة للمجاهدين، ومستلزمات العمل الدبلوماسي، والتكفل احلريب وتبعاته

  قبل اندالع الثورة .5بعائالت املناضلني املوقوفني وعائالت الشهداء، جتعل النفقات دائما مرتفعة دون توقف

وبعد قيام الثورة أصبحت ُتصب يف ، »M.T.L.D -ح.إ.ح.د«اب كانت االشرتاكات تصب يف حس

املصايل، ضنا، كما ذكرنا سابقا، بأن (مصايل احلاج) هو مفجر  »M.N.A -ح.و.ج«ساب حزب ح

يف سعيها إلقناع اجلالية اجلزائرية بأ�ا صاحبة املبادرة، كانت تقرتح جتميد  »ج.ت.و«الثورة. لذلك فإن 

وال بعد ذلك إىل التنظيم الذي يتضح أنه خيوض فعال كفاح تسلم األميتم  ، مثاالشرتاكات ريثما تتضح األمور

تقطع العالقة مع  »M.N.A -ح.و.ج«التحرر، و�ذه الكيفية جنحت الفدرالية يف جعل القاعدة املوالية 

كان املبلغ احملصل قليل جدا   5195-1954خالل سنيت  .6مسؤوليها على األقل إىل حني الفصل يف املسألة

                                                 
1 - 59.-Haroun (Ali), Op cit, pp 58 
، أن في 1955دیسمبر  31بإحصاء النساء. وورد في التقریر المؤرخ في  1955محافظة شرطة باریس سنة  قامت - 2

 »La Villette compte -الفییات كونت«امرأة، وفي حي  47تم أحصاء  »La Goutte d’Or -ال غوت دور«حي 

 Saint -سانت دوني«امرأة قي  35، و»Puteaux -بوتو«امرأة في دائرة  48امرأة. وفي ضواحي باریس:  35

Denis« ویفید ذات التقریر أن ھؤالء النسوة ال بخرجن من بیوتھن وال یعتنین إال بوالدتھن العدیدة، لكن التقریر لم .

  یحدد إذا كان األمر یتعلق بالجزائریین فقط.

Amiri (Linda), op cit, p 56.  
3 - Ibid, p 55. 
4 - Ibid, p 54. 
5  - 1962, -Stora (Benjamin), Les immigrés algériens en France, une histoire politique 1912

éditions Pluriel, Paris, 2009, p 164.                                                                                       
6 - 20. Haroun (Ali), Op cit, p 
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، ليحقق قفزة 1957-1956خول املايل بني سنيت دع تزايد عدد املنخرطني حتسن املوال يساوي شيئا. وم

 ، عندما استقر الطاقم اإلداري للفدرالية، وأصبحت التأطري شبه كلي لكافة املهاجرين.1958معتربة ابتداء من 

مليون فرنك،  815مليار و 2مليون فرنك، ليقفز إىل أكثر من  483بلغ املدخول املايل أكثر من  1957ففي 

 .19601مليون فرنك سنة  968مليار  و 05ليصل إىل أكثر من 

  

مث ألفني فرنك، وأخريا ثالثة آالف  بألف فرنك فرنسي قدمي ،2مبلغ االشرتاك، بالنسبة لألجراء ُحدد     

كل فرنك. أما التجار فكانوا يدفعون مخسة آالف فرنك كمبلغ قاعدي، ويرتفع مبلغ االشرتاك حسب رأمسال  

إدراكا منهم  ويؤكد (علي هارون) أن املهاجرين كانوا متحمسني ملبدأ املشاركة والدعم املايل للثورة،  تاجر.

 وفند أكاذيب وأباطيل بل مجيع أفراد األمة اجلزائرية، وهم جزء من هذه األمة،بضرورة حتمل أعباء احلرب من قِ 

ابتزاز مايل، ألن األموال كانت ُجتمع بالعنف  إال هي ما اليت تزعم أن االشرتاكات الشرطة الفرنسيةو  الصحافة

 - الضريبة الثورية"أمستهفقد كتبت الصحف الفرنسية، يف تلك الفرتة، وبعناوين كبرية عما  .3والتهديد

L’impôt Révolutionnaire "، "الرعب من جو- Climat de terreur"ابتزاز" ،- 

Racketبريس- باريس«دة ". فجري- Paris-Presse«ابتزاز أف.أل.أن˝عنوان كبري: ب ، كتبت- Le 

racket du FLN˝  أن وال بذكرت أن رقم األعمال يصل إىل مئة مليون فرنك شهريا يف باريس، وادعت

، » Réforme - ريفورم«ية . وكتبت األسبوعية الربوتستانتجزائري ميكنه اإلفالت من الضرائب غري القانونية

أن دفع االشرتاكات بطريقة  وذكرت ˝L’impôt ou la mort -الموت الضريبة أو˝: وبعنوان كبري أيضا

"حتى ولو : االفرتاءات تلك علىومما جاء يف رد (هارون)  .4إرادية ليس أمرا سهال بالنسبة للعمال للجزائريني

ضحية لكل واحدة عليها دفع  ألف 300فرضنا ذلك...كم كان علينا أن نوفر من عميل البتزاز ونشل 

نفس  ويف 5فرنك؟ إن مجرد التذكير بهذه األرقام يكفي لدحض هذه األباطيل الكاذبة." فأال 3مبلغ 

                                                 
1 - , p 309.Haroun (Ali), Op cit 
ألف فرنك فرنسي قدیم.  70ألف و 60العامل الشھریة وقتذاك تتراوح بین  أجرة كان معدل حسب (علي ھارون)، -  2

  ذاك مئة فرنك قدیم.ظھر الفرنك الجدید في فرنسا أواخر الخمسینات. وواحد فرنك فرنسي جدید كان یساوي آن

Ibid, p 306. 
3 - 306. , pIbid 
4 - Op cit, p 168. Stora (Benjamin), 
  .406السابق، ص  صدرھارون (علي)، الم - 5
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"...معظم عشرات اآلالف من ) أن: Benjamin Stora - يؤكد املؤرخ الفرنسي (بنيامني سطورا السياق

تحرير ، ورغبة في المهاجرين الجزائريين الذين يدفعون االشتراكات، كانوا يقومون بذلك بقناعة سياسية

تمع الفرنسي، حيث يعيشون في المج رافضين لالندماج أوالجزائر، متمسكين باإليمان الديني، 

  .1"ويعملون

 

ما تعلق  خاصة 2"الدعاية التهريجية للصحافة الفرنسية"يف املقابل يعرتف (هارون) بالتأثري السليب لـ     

اليت أضرت و  خالل عمليات التعقب واملدامهة،اليت جنحت الشرطة الفرنسية من حجزها ومصادر�ا  باألموال

من جمع أموال كثيرة  "ما الفائدةوجعلت املناضلني يستاءون ويشمئزون مما حدث ويتساءلون:  بالفدرالية،

در جمموع ما قُ و  .3"اية قي طبق محسوبة ومرتبة للشرطةمع كل ما يتطلبه من مخاطر ونسلمها في النه

 .4مليون فرنك جديد 225ومليار  11أكثر من  1962- 1956بني  حجزته الشرطة الفرنسية من أموال

املبالغ ا�معة وحلماية األمول من خمالب الشرطة الفرنسية أعطت الفدرالية تعليمات صارمة تتعلق مبكان إيداع 

أصبحت مسألة تأمني األموال وضمان سالمتها أمرا هكذا و  ثالثة أيام. أقصاها، و املناسبة لتسليمها دةوامل

لحا وجب متابعته عن كثب بدءا من خلية اجلمع إىل خلية حتويل األموال إىل خارج فرنسا، على أن تكون م

كان حتويل املبالغ املالية الكبرية إىل خارج و  .5وبعيدة عن أعني الشرطة الفرنسية عملية اجلمع واإليداع سريعة

و جهات أخرى. وقد استعانت الفدرالية يف فرنسا يبدأ من سويسرا، كمحطة أوىل، مت يتم تقسيمها وتوزيعها حن

عمريي) عن  وعربت (ليندة دعم أوروبية للثورة، تتسلم األموال يف باريس وحتوهلا إىل جنيف.ذلك بشبكات 

على حل مشكلة إرسال االشتراكات التي  ]أي الفدرالية["...فقد ركزت أيضا هذا املفهوم بقوهلا: 

فشيئا بُنيت االتصاالت بأناة شديدة حيث أصبح أولئك تتطلب بناء شبكة سرية للدعم، وشيئا 

لسلسلة  وبناء ˝حاملي الحفائب˝األوروبيون واألوروبيات من الذين آمنوا بقضية جبهة التحرير الوطني 

  هلذه القضية بالتفصيل يف الباب الثاين. وسنتطرق .6"المتاخمة لفرنسامن شبكات اإلرسال العابرة للدول 

                                                 
1 - Op cit, p 169. Stora (Benjamin), 
 .840السابق، ص  صدرھارون (علي)، الم - 2
  .409، ص نفسھ - 3
4 - Op cit, p 164. Stora (Benjamin), 
5 - 308. Haroun (Ali), Op cit, p 
، 2013لیندة (عمیري)، معركة فرنسا، حرب الجزائر بفرنسا، ترجمة فضیل بومالة، منشورات الشھاب، الجزائر،  -  6
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  والمبادئ التي تقوم عليها داف الثورةأهو شرح أسباب  - 2

شرح األسباب ل مباشرة الرأي العام على خماطبة »ج.ت.و« حرصت منذ انطالق ثورة التحرير الوطين     

مبادئ " :وارتكزت يف خماطبا�ا على ح.واألهداف اليت دفعت الشعب اجلزائري إىل إعالن الكفاح املسل

التي تدخل في  ن مبادئ الكفاح المسلح ومبادئ الثورة اإلنسانيةجمعت ما بيأ نوفمبر ومثله العليا التي

وحب الوطن والدفاع  صميم تعاليم الدين اإلسالمي، الذي هو دين اإلخاء والتسامح ومكارم األخالق

عنه ولو يقتضي األمر االستشهاد من أجله. كما أنها قد تغذت بدون شك وتشبعت بمبادئ الثورة 

، ولم تكن غريبة عن مبادئ ولسون والشرعية الدولية حرية واألخوة والمساواةالفرنسية المتمثلة في ال

  .1وتكريس مبدأ تقرير مصير الشعوب المستعمرة"

  

ففي بأسباب إعالن الكفاح املسلح.  الرأي العام ريتذكلة الفرص  »ج.ت.و« اغتنمتيف مناسبات كثرية     

(ملني دباغني)  خطابورد يف  2بالقاهرة 1957ديسمرب  26مؤمتر التضامن للشعوب اآلفروآسوية املنعقد يف 

الوسائل ، ببأنه سيتوصل لمدة طويلة اعتقد الشعب الجزائري"...قائد البعثة اجلزائرية إىل املؤمتر ما يلي: 

 بأن الحرب العالمية الثانية مع التحالف االستعماري. اعتقد فرنسا بضرورة القطيعة إقناع إلى السلمية،

لن يسود في هذا العالم إال القيم النبيلة والحرية والسالم  ،من اآلن فصاعدا ،والرق وأنه أزالت القمع

 اليت أملت باجلزائريني: 1945ماي  8مأساة واستذكر ات والمواثيق الدولية". في اإلعالنواألخوة المتضمنة 

 ليحتفل بفرحيستعد  الشعب الحزائري ، مثله مثل بقية كل الشعوب األخرى، كان1945ماي  8"في 

وكان يعتقد أنه انتصاره. فرنسا  .بانتصار الحرية على القمع، هذا االنتصار الذي ساهم فيه يشكل واسع

..إذن، بالنسبة للجزائريين. 1945ماي  8أيها السادة، ما يعنيه ألف قتيل، هذا،  45بقمع حقير،  ردت

                                                                                                                                                    

 .71ص 

األبعاد الحضاریة للثورة ، مداخلة في الملتقى المغاربي حول المجاالت اإلنسانیة في الثورة الجزائریة، محمد مجاود - 1

، تحت إشراف الدكتور محمد مجاود، جامعة حیاللي لیابس، سیدي بلعباس، ص 2003جوان  12و 11یومي  ائریةالجز

17 . 
  ینظر: بالقاھرة 1957دیسمبر  26المنعقد في من المعلومات عن مؤتمر التضامن اآلفروآسیوي  لمزید - 2

257.-janvier 1958, pp 256 erEl Moudjahid, V 1, n° 15, du 1 
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االجتاه دحض (دباغني) يف خطابه  نفس يف .1إلعالن الثورة ضد القمع..."لما لم يجد مخرجا، اضطر 

اجلزائر إىل فئة عادة ما تصفها باخلارجة عن القانون  املزاعم والدعاية الفرنسية اليت تريد أن تنسب ما حيدث يف

وإنما هي من صنع جميع  طبقة اجتماعيةوال حكر لحزب أو  انجازورة الجزائرية ليست الث"وأكد أن 

    .2نساء وأطفال" الجزائريين فالحين، عمال، مثقفين،

  

قائد املنطقة العسكرية  ،كتب (العريب بن مهيدي)  »El Moudjahid«يف العدد الثاين من جريدة      

 Objectifs fondamentaux de notre - األهداف األساسية لثورتنا"، مقاال بعنوان: اخلامسة

volutionér" طرد احملتل اإلمربيايل، إقامة هي: أربعة أهداف أساسية و ، وخلصها يف ه أهداف الثورةفي عرضي

واجتماعية، إقامة نظام اشرتاكي يتضمن، بشكل خاص، إصالحات زراعية عميقة وثورية،  مجهورية دميقراطية

الشعب اجلزائري ويف ذات املقال أوضح أن:  .السالم يف املنطقة املغاربية حتقيقحياة معنوية ومادية الئقة، توفري 

على و  ى الصداقة األفروآسيويةعلو  املساندة والتضامن الفعلي للعرب ، يعتمد علىيف كفاحه التحرري الوطين

 االنتصار على النظام االستعماري فإن. وهكذا العامل  يفتقدمينيالو  دميقراطينيوال فرنسيتعاطف الشعب ال

 ،قراطيةضد الفاشية ومن أجل الدميخباصة، مع الشعب الفرنسي يف كفاحه و ، بإقامة حتالفات متينة سيسمح

 األمة اجلزائرية حتت القيادة النرية أن وخيتم املقال بالتأكيد على وسيكون سدا منيعا ضد االمربيالية يف إفريقيا.

إىل  االستعمار وتدمرياالستقالل الوطين،  إىل أن يتحقق الكفاح ستواصل ر الوطينوجيش التحري »ج.ت.و«لـ

  .3ة يف ظل املساواة واألخوة العامةاإلنساني انتصار احلريات العمل من أجلو األبد 

  

يف  كما ورد  ،هداف الثورة الواردة يف بيان أول نوفمرب. فالثورة اجلزائريةمبادئ وأ »أرضية الصومام«أكدت      

تدمري العبودية االستعمارية غري األرضية، ال �دف إىل رمي اجلزائريني من أصل أورويب يف البحر، وإمنا 

حرب أهلية وال حرب دينية، وإمنا ثورة تريد احلصول على االستقالل الوطين من أجل ليست  اإلنسانية، وهي

حقيقية بني مجيع املواطنني الذين يقطنون نفس الوطن دون إقامة مجهورية دميقراطية واجتماعية تضمن مساواة 

                                                 
1 - ndré (Mandouze), La révolution algérienne par les textes, préface de Abdelàziz A

Bouteflika, collection voix de l’anticolonialisme, Editions Anep, Alger, 2006, pp 29-30.      
2 - André (Mandouze), op cit, p 31. 
3 - , Le entaux de notre revolutionObjectifs FondamBen M’hidi Mohammed Larbi, 

, V 1, p 32.                                                                        djahidEl Mou, n° 2, in tanttcomba 
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 األرضية: ورد يف، خضوعها وتوجيهها من أي طرف خارجي باستقاللية الثورة وعدموفيما يتعلق  .1متييز

قطعي، ذي  في أساسه، وبشكلافتراءات الدعاية االستعمارية، هي كفاح وطني، "الثورة الجزائرية، رغم 

، وليست تابعة ال للقاهرة وال للندن وال لموسكو وال لواشنطن، بل طابع وطني، سياسي واجتماعي

أمم أسيرة. لهذا السبب  بوجود تندرج ضمن المسار الطبيعي للتطور التاريخي للبشرية التي لم تعد تقبل

   .2لشمال إفريقيا" أصبح استقالل الجزائر المجاهدة  قضية دولية والمشكل المفتاح

 

يف  برئاسة (فرحات عباس) »ح.م.ج.ج« أوردت ،1958سبتمرب  19يف  تأسيسها بعد يف أول تصريح هلا    

 pourquoi nous -؟حلماذا نكافسؤاال يوضح: " 1958سبتمرب  26يف  نص التصريح املنشور

combattons?" اضطره االستعمار الفرنسي إىل محل  تأكيدا بأن الشعب اجلزائري شعب مسامل ورد فيه

ذكَّر حبقيقة أن اجلزائر ليست السالح بعد أن استنفذ كل الوسائل السلمية للحصول على حريته واستقالله. و 

اليت ترمي إىل القفز على هذه احلقيقة مآهلا الفشل، . وكل احملاوالت فرنسا وأن الشعب اجلزائري ليس فرنسيا

ويف ذات التصريح . 3يتم االعرتاف حبقوقه كشعب ذي سيادةألن الشعب لن يلقي السالح إال يوم أن 

لكل الرجال ولكل ووجهوا نداء  لسلم العاملي. اجلزائر سيشكل �ديدا دائما لحذرت من أن استمرار احلرب يف

   .4لوضع حد هلذه احلرب االستعمارية الدموية »ج.ت.و« هودهم مع جهودتضافر جالشعوب بضرورة 

  

فهي إذن  ،أن تقدم صورة واضحة املعامل ملاهية الثورة وأهدافها حاولت »ج.ت.و«يف احملصلة نستنتج أن      

ذا ما ثورة ضد النظام االستعماري ومن أجل االستقالل واحلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان واملواطنة. وه

من أحرار العامل. ويكفي أن  الذي استفادت منه الثورة املادي واملعنوي والدبلوماسي والدعم املساندة يفسر

دولة ليصل إىل واحد وثالثني دولة غداة وقف  اعرتفت �ا إثنا عشر  »ح.م.ج.ج«ه عند اإلعالن عن نذكر أن

                                                 
1 - La plateforme de la soumman, III, 4, a. In Les textes fondamentaux de la révolution, 

collection patrimoine, Editions Anep, Alger, 2005. P 55.                                                       
2 - La plateforme de la soumman, III, 4, D. In Les textes fondamentaux de la révolution,   

op cit, p 64.                                                                                                                            
3 - El Moudjahid, V2, du 10 octobre 1958, p 11.  
4 - Ibid, p 13.  
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 . 1إطالق النار

  

  تحمل مسؤولياتهل الرأي العام دعوة - 3

يف كفاح الشعب اجلزائري لوضع حد  إقحام الرأي العام، يف فرنسا وأوروبا الغربية،إلسرتاتيجية  تنفيذا     

، على ومن ورائها فدرالية اجلبهة بفرنسا على التوجه إىل الرأي العام »ج.ت.و«ت االستعماري، حرص للنظام

عوه إىل حتمل مسؤولياته اجتاه الظلم ا، لتدا�من فرتة إىل أخرى، حسب ما تقتضيه األحداث وتطور  تنوعه،

   االستعماري الذي يسلط على الشعب اجلزائري بامسه ومبباركته.

  

روج له من أن الشعب ما كان يُ  »ج.ت.و«فندت  »El Moudjahid«يف العدد الثاين من جريدة      

من  وخرافة "المساعدة الصراع الجزائري«: ففي مقال بعنوان الفرنسي يساعد اجلزائريني يف كفاحه التحرري.

 »“ Françe l’aide du peuple deLe conflit algérien et la fiction de -افرنسشعب 

الشعب  له اجتاه ما يتعرض املتفرج واملتواطئ السليب ملوقفها الفرنسي ا�تمع إىل فعاليات ادا الذعاوجهت انتق

تقريبا منذ "حرب الجزائر المستمرة أن:  ، حيث أكدتاجلزائري من إبادة من اآللة العسكرية الفرنسية

ثل في مساعدة تمموال ،حصان حربكذه البعض عندنا  الذي اتخالمبدأ،  محل إفالس سنتين وضعت

 وحده إىل الشعب اجلزائري االنتصارات اُحملققة نسبو  في حربه التحررية".شعب فرنسا للشعب الجزائري 

   .2"شخصيته القوية للرأي العالميايته و غأكد الكثيرة مجهوداته وتضحياته  "بفضلالذي: 

  

أي الشعب [ه من أجل مساعدته "ماذا فعل شعب فرنسا وممثلي، وبعد أن تساءلت: ذات املقال يف     

الذي من ، الفرنسي النقد والعتاب إىل احلزب الشيوعي وجهت سهام؟"  العظيمة معركته في ]اجلزائري

الذي يُفترض أنه يساند دوما استقالل  »ح.ش.ف«لـ"ااملفروض أن يكون حزب تقدمي، حيث ورد: 

وأنه يعلن دائما أنه األقرب منا، لم يقم من الناحية العملية بأي شيء. خارج بعض  الشعوب المستعمرة

 - لومانيتي«األفالطونية من أجل "وقف إطالق النار" ومقاالت أكاديمية في ريحات التص

                                                 
األبعاد الحضاریة للثورة مداخلة في الملتقى المغاربي حول  ،ثورة أول نوفمبر والدولة الوطنیةبراھیم میاسي، إ - 1

 .89، المرجع السابق، ص 2003جوان  12و 11یومي  الجزائریة
2 - Moudjahid, V 1, n° 2, sans date, p 33. El 
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L’humanité«، التي  الضخمة مقارنة باإلمكانيات طرف هذا الحزبتم القيام به من  مهم ال شيء

يف  وأصدقاءه Jacques Duclos(2 -(جاك دوكلومن األصوات املمنوحة  ضلبف أنه وذكرت .1"بحوزته

 Robert - (روبار الكوست يف اجلزائر العام احلاكمو ) Guy Mollet - ويلم غرفة النواب متكن (غي

Lacoste(3 الذي ليس مستعدا وض حرب إبادة ضد الشعب اجلزائريخل من احلصول على كامل السلطات ،

   لنسيان ذلك.

  

املنتخبني  جعلعن السبب الذي  »ج.ت.و«تساءلت  »ح.ش.ف«للتدليل على السلبية املطلقة للـ     

وت بال حياء عن الفظائع توالبلدية يسك الشيوعيني يف قصر البوربون ويف جملس اجلمهورية ويف ا�الس العامة

القيام بأي عمل لصاحل استقالل اجلزائر. وتساءلت  االمتناع عنو  تعد واملرتكبة من القوات الفرنسية اليت ال

م تنظي من »ح.ش.ف«التابعة للـ »C.G.T - سي.جي.يت«قادة وإطارات نقابة  منعأيضا عن السبب الذي 

ا ويتعلق األمر بعمال املوانئ وذكرت مثاال واحدإضراب ملضايقة االمربياليني الفرنسيني يف حر�م االستعمارية. 

السالح والذخرية املوجهة إللقاء املوت  يشحنون باستمرار سفن نالذي »نانت«و »بوردو«و »مرسيليا«ـل

واإلضراب عنه مثلما فعل  كان بإمكان هؤالء رفض القيام �ذا العمل. اجلزائرية ايتشاملدواوير و الوالدمار يف 

 .4وا شحن سفن األسلحة والذخرية املوجهة إىل اندونيسياعمال املوانئ اهلولنديني الذين رفض

 

االشرتاكيني من  »ج.ت.و«، فقد سخرت نتقاداالمل يسلم احلزب االشرتاكي واألحزاب املسيحية من      

وعن وقف إطالق النار  )Jaurès - عن مبادئ (جوريس مدوية تصرحياتيطلقون وخاصة منتخبيهم الذين 

(روبار الكوست) احلاكم الوزير األول و يل)مو  (غيمديرين لالستعمار. فـواقع أصبحوا مع اجلزائريني، لكن يف ال

أما بالنسبة لألحزاب  ا�اهدين يف كل اخلطابات.اجلزائريني ومهامجة  اتفقا على قمع العام على اجلزائر 

حب اجلميلة حول إشباع األمساع بالكلمات فيه عن  تتوقف ال يف الوقت الذي املسيحية فقد ا�متها بأ�ا

                                                 
1 - Ibid. 
نائبا عن الحزب الشیوعي الفرنسي الذي صوت على قانون السلطات الخاصة لصالح  )Duclos -(دوكلو كان - 2

  الحاكم العام والجیش في التعامل مع الثورة في الجزائر. 
. وینتمي إلى 1958ماي  13إلى  1956فیفري  9) منصب حاكم عام الجزائر من Lacoste -(الكوست شغل - 3

 الحزب االشتراكي الفرنسي.
4 - Moudjahid, V 1, n° 2, op cit, p 33. El 
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 لكنها على الصراع اجلزائري فحسبلتغطية ا تقبل مل، يف هذا الوقت اإلنساين واحرتام كرامة اإلنسان نساجل

وحىت الشباب الكاثوليك  ،بارزة يف الكنيسة تدعم سياسة (روبار الكوست) شخصياتففيه بفعالية.  شاركت

فضلوا ا�يء إىل اجلزائر ملمارسة جتاوزات ال حتصى  احلرب والربوتستانت ا�ندين، فبدال أن يرفضوا املشاركة يف

  .1على املدنيني حبجة الدفاع عن فرنسا

  

، سفهت اجلبهة احلجج اليت تربر �ا هذه األطراف سلبيتها اجتاه معاناة الشعب اجلزائري من ناحية أخرى     

للقيام مبا يطلبه اجلزائريون، أو حجج  سهلة، وأن الرأي العام يف فرنسا ليس ناضجا ليست من قبيل أن األمور

 حرب اجلزائر. لكن هذه احلججوقفوا ضد  ، مع قلتهم،أن هناك فرنسيني شجعان وصادقنيأخرى من قبيل 

يف املقابل طمأنت اجلبهة الرأي  .2بغزارة الذي يسيل أل�ا ال توقف إراقة الدم اجلزائريال تعين شيئا و  واهية

إلزالة الوهم من عقول  الشوفينية ضد شعب فرنسا ولكنهذه الوقائع ليس بدافع  أن استنكاربالعام يف فرنسا 

املثقفني، الذين يضنون بأ�م قادرين على وقف الصراع اجلزائري بالتأثري على الرأي  بعض اجلزائريني، خاصة

 .3عل أي شيءتضع الشكوك يف قدرته على فبشكل كبري  العام، لكن هذا األخري اخنرط يف املغامرة اجلزائرية

 

وظهر اليت ركزت عليها اجلبهة يف خماطبة الرأي العام، تكلفة احلرب البشرية واملادية. األخرى  ا�االتمن      

هل سيفهم الشعب الفرنسي أخيرا أن مقاال بعنوان: "ذلك جليا يف بعض اخلطابات واملقاالت نذكر منها 

 il enfin que ses -t -rendracomp isçaple franpeuLe -  ؟ حكامه يسوقونه إلى الهاوية

gouvernements le menent à l’abime ?" ما الذي جبعل احلاكم  »ج.ت.و«تستغرب  وفيه

، جندي فرنسي ألف 600فالـالعام (روبار الكوست) يبدي تفاؤال أمام وضع ال ميكن وصفه إال باملأساوي. 

. الكمائن ضد القوات الفرنسية تضاعف تحرير الوطينعودوا كافيني الحتواء جيش المل ي مت استدعاءهم، الذين

 اةز . قائمة الضحايا الفرنسيني تطول كل يوم. مواأكثر فأكثر قاتلة عددها يف كامل الرتاب اجلزائري وأصبحت

يصرح تتدعم كل يوم. يف هذا الوقت  »ج.ت.و«جيش التحرير الوطين جعلت صفوف  لذلك فإن جناحات

 تقوده أو طريق خارطة حيوز علىأنه   يعين هذا .شيء يسير إلى األحسن""كل (الكوست) بال توقف أن 

                                                 
1 - Ibid. 
2 - Ibid. 
3 - Moudjahid, V 1, n° 2, op cit, p 33. El 
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لكن كيفما كانت املخططات ومهما   .1اجلزائري فائقة السرية واليت ستقوم بتحطيم التمردأو قنبلة  ورقة راحبة

 القضية اجلزائرية ليست قائمة فقط علىأن  -كما وضحت اجلبهة-كان منفذوها فإن مآهلا الفشل والسبب 

واألطراف الفاعلة  مسرح املواجهةبل على معرفة عميقة بالشعب اجلزائري و يتم ختطيطها على األوراق  تصورات

ومسرح  عب الجزائري ألن الشعب هو نحنالش من يعرف فنحن"كما كتبت اجلبهة تقول: ، و فيه

حيصي أمواته كل احملصلة هو أن الشعب الفرنسي ما زال  أرضا والفاعلين هم نحن أنفسنا" المواجهة هي

يوم وسيستمر يف إحصائها ما دامت احلكومات الفرنسية مصرة على �ج عدم االعرتاف حبق الشعب اجلزائري 

   .2يف االستقالل

  

قوى الدميقراطية والالنخبة املثقفة  »ج.ت.و«إضافة إىل األحزاب اليسارية واألحزاب املسيحية خاطبت      

للشعوب وهو مساندة، بال تردد، املطلب الوطين األول  همواجبم بر�، حيث ذكَّ يف البلدان االستعمارية

، رفض اإلنسان كإنسان وهي: الدفاع عن فكرة املستَـْعَمرة. وهذا التصرف قائم على أسس نظرية مهمة جدا

واملصاحل اجلماعية للطبقة املنتجة يف البلدان  تراجع ونفي بعض القيم يف املؤسسات اليت تتسبب قياملشاركة 

على احلكومات احرتام حق الشعوب يف تقرير ويف جمموع البلدان املستعَمرة، وأخريا العمل لفرض  االستعمارية

    .3املصري

  

"من المؤكد أن إىل الدميقراطيني الفرنسيني جاء فيه:  اكالم  اجلبهة وجهت »أرضية الصومام« يف     

لفئة المتنورة من ا من لمقاومة الجزائريةتقديمها ل تولي اهتمام بالغ للمساعدة التي يمكن »ج.ت.و«

                                                 
فوف جیش التحریر الوطني، حیث اعتقد الوالي العام على تعود خلفیة ھذه التصریحات إلى محاولة اختراق ص -  1

الجزائر (جاك سوستال) وخلفھ (روبار الكوست) أنھم حازوا على الوسیلة التي توصلھم إلى إجبار الجزائریین على 

ي وضع السالح. ففي الوالیة الثالثة (منطقة القبائل) اعتقدت أجھزة االستعالمات التابعة لـ(سوستال) أنھا نجحت ف

استمالة ثالث مسؤولین میدانیین جزائریین إلى صفھا. ویتعلق األمر بكل من (أحمد زیدات) و(طاھر عشیش) و(محمد 

فرد، على غرار المجموعات  20إلى  15یزوَرن) وكلفتھم بتشكیل مجموعات من المقاتلین الجزائریین تتكون من 

دسھم ضمن وحدات جیش التحریر الوطني. لكن ما لم یكن  التابعة لجیش التحریر الوطني. وبعد تدریبھم وتسلیحھم یتم

یعرفھ (سوستال) ثم (الكوست) أن (زیدات) و(عشیش) و(یزوَرن) أعلموا قادة منطقة القبائل (كریم بلقاسم) و(سعید 

لعمل محمد) بالمخططات الفرنسیة. والستغالل ذلك لصالح الثورة أمر قادة منطقة القبائل المسؤولین الثالث إلى قبول ا

  وأفضت العملیة إلى إحباط المخطط الفرنسي، وكسب جیش التحریر الوطني مقاتلین مدربین وأسلحة.

Ibid, V 1, n° 3, p 53.   
2 - El Moudjahid, V 1, n° 3, p 53.  
3 -   , in El Les intellectuels et les démocrates français devant la révolution algériènne

décembre 1957, p 199.                                                               er1, n° 13 du 1Moudjahid, V  
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الذي ليست له المعلومات الكافية حول الفظائع التي ال يمكن وصفها المرتكبة الشعب الفرنسي 

مساهمة ممثلي الحركة الليبرالية الفرنسية من أجل انتصار الحل السياسي لتفادي باسمه... ونحن نقدر 

فدرالية اجلبهة بفرنسا مبهمة القيام باتصاالت  »ج.ت.و« كلفت  يف هذا االجتاه .1إراقة الدماء بال جدوى"

سياسية مع املنظمات واحلركات واللجان ضد احلرب االستعمارية، توظيف الصحافة واللقاءات واملظاهرات 

تقدمي الدعم املايل للمقاومني واملقاتلني من أجل و  ،ونقل املعدات احلربيةواإلضرابات ضد ذهاب اجلنود 

   .2احلرية

  

 في الوقت الذي تتقدم فيه الثورة"حتت عنوان:  يف مقال ُنشر يف جريدة ا�اهد الناطقة بالفرنسية     

 Tandis que la révolution - فرنسا عملية تسميم رأيها العام بخطى عمالقة الجزائرية

algérienne progresse à pas géant la France continue d’intoxiquer son 

liqueopinion pub، رنسينيالف املسؤولني من حتدثت اجلبهة عن عملية تسميم يتعرض له الرأي العام 

فإن االستنتاج الذي وتآكل وبالتايل  ضجريوجد يف حالة تعب و  يروجون أن جيش التحرير الوطين الذين

من تلك ومل يتحقق شيء يفرض نفسه هو اال�زام الوشيك للمقاتلني اجلزائريني. ومتر الشهور واألعوام 

يف الغد القريب. ورأت  »ج.ت.و«باستسالم التنبؤات، ومع ذلك يتم مرة أخرى تقدمي وعد للشعب الفرنسي 

 دعاية قدمية تلجأ إليها احلكومات اليت تكون يف حالة حرب للمحافظة على معنوياتاجلريدة يف ذلك جمرد 

لكن يف آخر املطاف  القريب العاجل. يفالشعب وذلك بتقدمي جيوشها دائما منتصرة وتعد بانفراج األوضاع 

ستعَمرة فاجأ الشعب حبكوما�م تعلن التفاوض مع الشعوبيُ 
ُ
وهنا تظهر  .لالنسحاب من البلدان احملتلة امل

جليش التحرير الوطين، مع قلة والتآكل. بالنسبة  الضجرحقيقة الطرف الذي كان يعاين فعال من التعب و 

وذلك باعرتاف  ،أنه ليس خصما سهالبيات اجليش الفرنسي، إال أنه أثبت ارن مع إمكانإمكانياته اليت ال تق

وجدوا أنفسهم يف مواجهة فيالق تابعة  أ�م يف العديد من املعارك روالذين أقالقادة العسكريني الفرنسيني ا

   .3كما يُروج له  مصاب بالضجر وال يبدوا أن هذا اجليش جليش التحرير الوطين جد مسلحة وجد مدربة

                                                 
1  - , III, 4, e, in Les textes fondamentaux de la révolution, op cit plateforme de la Soummam

p 59.                                                                                                                                       
2 - , III, 4, C, 1, in Ibid p 60.Ibid 
، كنموذج لفعالیة وحدات جیش التحریر الوطني، 1957دیسمبر  19، التي وقعت في »معركة الشریعة«المقال  أورد -  3

ي بالغ لھا بأنھا أُجبرت إلسناد العملیة على األرض باالستعانة بسفن القرصنة حیث اعترفت القیادة العسكریة الفرنسیة ف

. وكانت الفرق العسكریة تتقدم مسنودة بطلقات » T.6«و »Mistral - میسترال«و »B. 26«وطائرات حربیة من نوع 

ئریین أجبرت قائد والقنابل الیدویة وحتى السالح األبیض. ومع ذلك فإن رشاشات الجزا 75و 120الھاون من عیار 

  على الھبوط. »P. C. Air«طائرة 

249.-janvier 1958, pp 247  erMoudjahid, V 1, n° 13 du 1El  
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توجه  »إ.ع.ط.ج«و »ج.ع .عإ.«و »جح.م.ج.«بفرنسا و بواسطة فدرالية اجلبهة »ج.ت.و« كانت     

حسب املستجدات اليت تطرأ على الساحة اجلزائرية والفرنسية والدولية  من حني آلخر نداءات للشعب الفرنسي

من االستحواذ على ية الفرنسية فرصة للدعاحىت ال ترتك  لتوضيح وجهة نظر اجلزائريني واملواقف املتخذة حياهلا

 1959ني يف جانفي ففي نداء وجهته فدرالية اجلبهة بفرنسا إىل الفرنسيتوجيه الرأي العام كما حيلو هلا. 

"يجب أن تقرؤوا ما  :حتمل مسؤوليا�م اجتاه اجلرمية اليت تقرتفها دولتهم يف اجلزائر. ومما حاء فيه م إىلوهتدع

، ليس عن بعد، بل . يجب أن يصل إليكم صوتنا، غير مشوه، أو غريبنكتب، وتسمعوا إلى ما نقول

، والوسائل المتوفرة لدينا، حجم كفاحنا، وإنجازات جيشنا بأسره يعلم المإن الع ]...[عن كثب 

والحماس الثوري لشعبنا. يبدوا أنكم وحدكم من ال يزال يجهل ذلك، والذين من بينكم من ال يجهله، 

تقوم، في مدينتكم وفي حيكم،  »ج.ت.و« إن ]...[بازدرائه واالنتقاص من قيمته يقومون دائما  فإنهم

الذي يفرضه التفكير  بمواقفها، لكنكم لم تكونوا تولونها االهتمامبنشر تحاليلها السياسية وتُعرف 

؟ كيف يمكنكم  الحقيقي بالمستقبل، لكن كيف يمكنكم تقدير أحداث ال تعلمون إال رواية عنها

ك الذين كل صحيح مواقفكم بالنسبة لهذه الثورة بينما تتجاهلون إراديا آراء الجزائريين، أولئتحديد بش

. إن وضع هذه النشرة الوثائقية، يعبر عن انتقل جيشكم وأوالدكم وإخوانكم، لمحاربتهم في بلدهم

قفها وبموا »جح.م.ج.«محاولتنا إطالع الفرنسيين، باستمرار وكلما سمحت الفرصة، على تصريحات 

   .1السياسية وقراراتها"

  

لتنكر الفرنسيني املناهضني  »ج.ت.و« تأسفت 1958جوان  30يف نداء بث بباريس مؤرخ يف      

"العيش في بلد ال يمكن أن يكون إال جزائر حرة ومستقلة" من أجل: لالستعمار لكفاح الشعب اجلزائري 

املقابل  يف .2م ميلي عليهم معاداة االستعمارمن املفروض أن مذهبهم ومبادئه كان  الذينيف الوقت هذا 

الفرنسيني، مع قلتهم:  مبواقف 1958أوت  25يف نداء آخر مؤرخ يف  بفرنسا »ج.ت.و«أشادت فدرالية 

"الذين يرمون في السجون أو يهانون من ِقِ◌ِ◌ِ◌ِ◌بل الجرائد واإلذاعات االستعمارية وذلك ألنهم 

...وهؤالء الفرنسيين والفرنسيات العاديين »ج.ت.و«بها ثل العليا للحرية التي تنادي تفهموا الم

     . 3سيكونون غدا المدافعين الحقيقيين عن القيم الفرنسية لدى الجزائر الحرة..."

                                                 
، جمع، تعریب وتقدیم الدكتور علي تابلیت، منشورات 1959اتحادیة فرنسا لجبھة التحریر الوطني ّالوالیة السابعة"  -  1

 .22-17، صص 2013ثالة، الجزائر، 
 .27ص نفسھ،  - 2
 .31نفسھ، ص  - 3
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التأكيد على أن الثورة اليت  لتحريك الرأي العام هو »ج.ت.و«من األوتار احلساسة اليت عزفت عليها      

هي ثورة جزائرية صرفة هدفها القضاء على النظام االستعماري  1954مرب خيوضها الشعب اجلزائري منذ نوف

 تبادلأساس السيادة واالحرتام املوبناء عالقات جديدة مع ا�تمع الفرنسي على  الوطين االستقاللواسرتجاع 

إلثبات صدق ال مدفوعا وال موجها من اخلارج. و  وال يقبل أن يكون ذلك على نفسه فقط ويعتمد لتحقيق

أو صينيين في صفوف جيش  سيينو ر  "هل عثر الجيش الفرنسي على مقاتلينتساءلت اجلبهة: إدعائها 

 لتقر يف النهاية بأن الشعب اجلزائري هو وحده من يتحمل اآلالم والتضحيات، التحرير الوطني قبل اليوم ؟"

 ن عازمون على استالم املشغلوهناك ماليني آخري وأن مئات اآلالف من اجلزائريني واجلزائريات ضحوا بأنفسهم

ومتنت اجلبهة أن يتوصل الفرنسيون إىل فهم واستيعاب احلقائق  .1باإلمجاع التخلص من احملتلأل�م اختاروا 

ضت نفسها بقوة يف احلياة الدولية. يف ذات الوقت أبدت خاصة حقيقة أن اجلزائر فر  اليت وضعتها أمامه،

أن إرادة ، وأكدت التهيئة النفسية الكثيفة واملنظمة اليت خضعوا هلاية لكون الفرنسيني وقعوا ضح اجلبهة تفهما

السالم تعين اليوم، وبالنسبة لكل فرنسي، الوعي �ذا الواقع البسيط والذي ال ميكن إنكاره أن اجلزائر والدولة 

حكومتني، ولن ستواصل سريها ولن يكون هناك أية مفاوضات إال بني  اجلزائرية موجودتان، والثورة اجلزائرية

  .2يكون هناك سالم إال سالم فرنسي جزائري

  

  ةولية النقابية والطالبية والنسويؤتمرات والتجمعات الدالحضور في الم - 4

 »ج.ت.و«بأن الثورة ال ميكن أن تنجح إال بتضافر جهود كل فئات ا�تمع اجلزائري بادرت  وعيا منها     

وغريها من  »إ.ع.ن.ج«احلركة النسوية ممثلة يف و  »إ.ع.ط.ج«و »إ.ع.ع.ج« ، فظهريف احتادات يف تنظيمه

وفيما يتعلق بتوعية الرأي االحتادات اليت سامهت مسامهة فعالة يف مساندة الثورة ودفعها إىل اهلدف املنشود. 

املشاركة إىل خمتلف مناطق العامل بدورا رائدا يف إيصال صوت الثورة اجلزائرية  لعبتالعام حول القضية اجلزائرية 

  الفعالة يف التظاهرات العاملية.

  

أن يكون أداة لنصرة الثورة التحريرية بتجنيد  »إ.ع.ع.ج«، سعى 1956فيفري  24منذ تأسيسه يف         

يف صف قضية  لكسب احلركة العمالية العامليةالعمال اجلزائريني يف اجلزائر وفرنسا وبعض دول أوروبا الغربية 

الكونفدرالية العاملية «يف يف احلصول على العضوية  »إ.ع.ع.ج«هذا االجتاه جنح . ويف الشعب اجلزائري

                                                 
 .46نفسھ، ص  - 1
 .50، المرجع السابق، ص 1959اتحادیة فرنسا لجبھة التحریر الوطني ّالوالیة السابعة"  - 2
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إحتاد نقابات العمال «من نقابة  رغم املنافسة الشديدة 1957يف جويلية  C.I.S.L.«1 -للنقابات احلرة

ت إليصال صو  »إ.ع.ع.ج«وكان هذا االنضمام فرصة للـ .2التابعة ملصايل احلاج »U.S.T.A -اجلزائريني

إىل كل أحناء العامل من خالل املشاركة يف  العمال اجلزائريني وكفاح الشعب اجلزائري من أجل االستقالل

وكذلك االستفادة من  ونشر البيانات ضد السياسة القمعية االستعمارية املؤمترات اليت تعقدها الكونفدرالية،

  .3اجلزائريني يف تونس واملغربجئني املساعدات املادية ذات الطابع اإلنساين اليت تقدمها خاصة لال

  

 العاملي يف املؤمتر »لكونفدرالية العاملية للنقابات احلرةا«ألول مرة كعضو رمسي يف  »إ.ع.ع.ج«شارك      

 »El Moudjahid« جريدة وخصصت .1957جويلية  13إىل  5للمنظمة املنعقد بتونس من اخلامس 

 La C.I.S.L et -ومناهضة االستعمار الغربي  ح).ع.ن.ك"الـ(بعنوان:  ألشغال املؤمترمقاال 

l’anticolonialisme occidental . تعلق باجلزائر: فيما ي االقرارات النهائية اليت خرج � فيه أوردت

الحل للمشكل الجزائري ال يمكن أن يجد الحل باستخدام المؤتمر...يعيد التأكيد على قناعته بأن "

لمباشرة مع الممثلين المؤهلين للشعب الجزائري، ويوجه إلى ا مفاوضاتال، ولكن بواسطة القوة

المعنيين نداء بفتح، بال تأخر، مفاوضات بهدف إقرار وقف إطالق النار. هذه المفاوضات الطرفين 

ه، ومن مصير في تقرير  تجب أن تقوم على أساس، من جهة اعتراف فرنسا باألمة الجزائرية وحق شعبها

د من الجزائريين باحترام، في إطار الصداقة الفرنسية الجزائرية، حريات جهة أخرى الحصول على تأكي

  .4سكان الجزائر جميعهم." ومصالح

  

، 1959ديسمرب  11إىل  03كسل ببلجيكا من الدويل السادس للكونفدرالية املنعقد يف برو  يف املؤمتر     

                                                 
من طرف أعضاء منشفین عن  1949دیسمبر  7في  ».C.I.S.L -الكونفدرالیة العالمیة للنقابات الحرة« تأسست - 1

 31حلت في  .بلدا وإقلیما 148عضوا في  225وكان لإلتحاد  یمنة الشیوعیین علیھا.بسبب ھ »الفدرالیة النقابیة الدولیة«

  .لتشكیل االتحاد الدولي لنقابات  عندما اندمجت مع االتحاد العالمي للعمل 2006أكتوبر 

  للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع ینظر:

ibres (C.I.S.L), in encyclopédie Paul Claude, Confédération Internationale des Syndicats L

            2015 à 21:10.                                                     -9-Universalis [en ligne], consulté le 7 

 libres/-syndicats-des-internationale-https://www.universalis.fr/encyclopedie/confederation  
  ن التفاصیل حول ھذه النقطة ینظر:م لمزید - 2

، أطروحة دكتوراه في التاریخ 1962-1954العمالیة الجزائریة ونشاطھا أثناء الثورة التحریریة  الحركةخلوفي بغداد، 

الحدیث والمعاصر، إشراف أ.د بن نعیمة عبد المجید، كلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة اإلسالمیة، قسم التاریخ وعلم 

 .292- 285، صص 2015-2014معة وھران، اآلثار، جا
 .292خلوفي بغداد، المرجع السابق، ص  - 3

4 - El Moudjahid, V 1, n° 11 du 9 aout 1957, p 97.  
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واملتمثلة أساسا يف  تونسب اخلامس ؤمتراملقرارها يف تأكيد التوصيات اليت مت إ املؤمترون عادأ ،وفيما يتعلق باجلزائر

إطالق سراح إقرار احلريات الدميقراطية وحرية ممارسة العمل النقايب و فتح املفاوضات وحرية النشاط النقايب و 

ديغول) يف حق شارل . واجلديد يف هذا املؤمتر هو مباركة املؤمترين لتصريح الرئيس الفرنسي (السياسيني املعتقلني

 »حلف مشال األطلسي«بدعم للتنديد . و 1»ح.م.ج.ج«والرد اإلجيايب للـ الشعب اجلزائري يف تقرير املصري

والذي التأم يف  »ك.ع.ن.ح«ـبطلب انعقاد مومتر لل »إ.ع.ع.ج«القذرة يف اجلزائر بادر لفرنسا يف حر�ا 

وأمجع  2»األطلسيحلف مشال «حبضور معظم نقابات الدول العضو يف  1961فيفري  09يف بروكسل 

 احلاضرون على ضرورة توجيه نداء للحلف للكف عن دعم التوجه العسكري لفرنسا يف حل املشكل اجلزائري

ومع جنوح فرنسا إىل قبول التفاوض  مع ممثلي الشعب اجلزائري.  وتشجيعها للدخول يف مفاوضات مباشرة

نوفمرب  02أكتوبر و �30تمعة يف بروكسل بني االية ر عربت اللجنة التنفيذية للكونفد »ج.ت.و«واالعرتاف بـ

عدت العمال وو  بسعاد�ا ملواصلة املفاوضات وحيت التضحيات البشرية اليت لوالها ملا حتقق ذلك 1961

    .3اجلزائريني مبساعد�م يف إعادة بناء وإعمار بالدهم وحتقيق التطور االقتصادي واالجتماعي

  

بل تعدته البيانات الوجه الوحيد لدعم الكونفدرالية لكفاح الشعب اجلزائري مل تكن املؤمترات والندوات و      

إىل املساعدات املالية بتقدمي مبالغ مالية يف مناسبات عديدة، خاصة ما تعلق بالتكفل بالالجئني اجلزائريني يف 

لفرنسية والتدخل لدى احلكومة ا »إ.ع.ع.ج«تونس واملغرب، إىل جانب تقدمي دورات تدريبية إلطارات 

إللغاء أحكام اإلعدام الصادرة يف حق بعض اجلزائريني مثلما حدث مع ا�اهدة (مجيلة بوحريد) و(مجيلة 

، حيثما على العامل اخلارجي لإلطالع الرأي العام »إ.ع.ع.ج«نافذة للـ »ك.ع.ن.ح«. وهكذا كانت 4بوعزة)

الفرنسية وفضح فرنسا وممارستها املنافية وصل صوته، مبعاناة الشعب اجلزائري جراء السياسة االستعمارية 

وإحراجها حىت يف القواعد اليت كانت  للمواثيق الدولية اليت وقعت عليها وللقيم اإلنسانية اليت تتشدق �ا

  تعتربها مناصرة وموالية هلا.

  

ئدا يف تبليغ  أما احلركة الطالبية فلم تكن أقل نشاطا وعطاء وخدمه للثورة التحريرية، إذا لعبت دورا را     

كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي من االستقالل. ونظرا خلصوصية فئة الطلبة باعتبارها النخبة 

وضعتها حتت املراقبة املشددة ليس يف  تعماريةن عددها قليل إال أن السلطات االساملتنورة يف ا�تمع ومع أ

                                                 
 .295خلوفي بغداد، نفسھ، ص  - 1
وندكر منھا  التي كانت تقف إلى جانب الطرح الفرنسي في المشكل الجزائري الحلف دولبعض  نقاباتلم تحضر  - 2

 ندا، النرویج وإیطالیا.ك
 .297لوفي بغداد، المرجع السابق، ص خ - 3
 .300-298من التفاصیل حول ھذه النقطة ینظر: نفسھ صص  للمزید - 4



 جبهة التحرير الوطني ومعركة الرأي العام                                                   الباب األول: 

 

114 

 

، الغربية حيث كان نشاطها أكثر كثافة وأكثر إزعاجا وبشكل خاص يف أوروبا ،فرنسا فقط وإمنا يف كل مكان

من املضايقة  باعتبار أن العشرات من الطلبة اجلزائريني اضطروا إىل مغادرة فرنسا حنو أوروبا الغربية فرارا

ويكفي أن نطلع على التقارير اليت كانت واملالحقة من املصاحل األمنية وتعرض بعضهم  للتعذيب على أيديها. 

 - أس.دي.أو.سي.أو«و D.S.T«1 - دي.أس.يت«املصاحل األمنية الفرنسية ويف مقدمتها حتررها 

S.D.E.C.E«2 من ذلك كتشف مدى انزعاج وقلق االستعمار الفرنسيلن الطلبة اجلزائريني حول نشاط. 

، استنادا إىل 1961أكتوبر  19مؤرخ يف    D)1908(تقرير رقم على سبيل املثال ال احلصر يكشف الو 

أن صناعيني يف مجهورية أملانيا الفدرالية يكونون قد عرضوا أربعني  ،»UGEMA -إ.ع.ط.م.ج«من  مصادر

  .3منحة لطلبة جزائريني، لكن وبتدخل من فرنسا مت سحب العرض

  

 -إ.ع.ط.م.ج«بدأ دور الطالب اجلزائريني يظهر أكثر ويتجسد على أرض الواقع منذ تأسيس      

UGEMA«  ووضعت ثقتها يف اختاذ القرار وتنفيذه بإشراكهم »ج.ت.و« ددمل ترت . و 1956يف صيف 

 التامة فيهم وذلك بإسنادهم مسؤوليات عالية وتكليفهم مبهام حساسة تتماشى وتكوينهم العلمي والثقايف.

                                                 
ھو جھاز لالستعالمات تابع لوزارة الداخلیة. لدى المدیریة العامة للشرطة   »S.T D. -قلیممدیریة مراقبة اإل« - 1

) لممارسة الجوسسة Gaston Doumergue -في عھد حكومة (غاستون دومارج 1934الوطنیة الفرنسیة. تأسست في 

المضادة في فرنسا، خاصة في فترة الحرب الباردة. وبعد زوال المعسكر السوفییتي، أضیفت إلى مھامھ مكافحة 

جھاز و »D .S.T -قلیممدیریة مراقبة اإل« تم دمج 2008جویلیة  01وفي  اإلرھاب وتجارة األسلحة غیر الشرعیة.

  .»DCRI -المدیریة المركزیة لالستعالم الداخلي«لیصبحا  »RG - ستعالمات العامةاال«

René LÈVY, «POLICE EN FRANCE DE LA LIBÈRATION Ā NOS JOURS», Encyclopedia 

Universalis [en ligne], consulté le 5 février 2016 à 20 h.                                                          

 jours/-nos-a-liberation-la-de-france-en-http://www.universalis.fr/encyclopedie/police URL:

  

 Service de documentation  extérieur et contre -ادةمصلحة التوثیق الخارجي والجوسسة المض« - 2 

espionnage «  المدیریة «، وتغیر اسمھا إلى 1945دیسمبر  28ھي مصلحة فرنسیة لالستعالم الخارجي. تأسست في

. في ظل 1982أفریل  2في   » Direction Générale de la Sécurité Extérieure -العامة لألمن الخارجي

ابعة كانت ملحقة مباشرة بالوزیر األول، وفي الجمھوریة الخامسة ألحقھا الرئیس (دیغول) إلى وزارة الجمھوریة الر

 في الخارج. »ج.ت.و«) ضد Michel Debré -الجیوش. استخدمھا الوزیر األول (میشال دوبري

Claude Faure, « Bref historique des services de renseignement et de sécurité 

[En ligne], 247| 2007, mis en  Revue historique des armées », contemporains sfrançai

ligne le 01 août 2008, consulté le 23 juin 2016. URL : http://rha.revues.org/1843                   
3  - Vincennes, la Archives de l'Armée de terre, service historique de la défense, château de 

sous-série 1H, boite n° 1H 1753, Dossier 2, bulletins du S.D.E.C.E relatifs aux relations du 

front de libération nationale avec l’Allemagne (1958-1962), fiche n° B 54, pays européens 

occidentaux et aide direct ou indirect à la rébellion, p 11.                                                       
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يف من خالل عملهم الدءوب وبرهن الطالب اجلزائريون أ�م كانوا يف مستوى الثقة اليت وضعتها الثورة فيهم 

إىل كل مكان يف فرنسا وأوروبا الغربية  وت الثورة ومعاناة الشعب اجلزائري من القمع االستعماريتبليغ ص

ىل كفاح الشعب اجلزائري من إ األنظارمستغلة التجمعات الطالبية اإلقليمية والدولية اليت اختذ�ا منابر للفت 

 Confederation Nord-Africaine des - الكونفدرالية الشمال إفريقية للطلبة«. وهتقاللأجل اس

Etudiants « 08من تلك املنابر. ففي االجتماع الذي عقده جملس الكونفدرالية بالرباط  واحدة من هي 

الشق املتعلق باجلزائر، والذي  االحتادات الطالبية لتونس واجلزائر واملغرب. ويف مبشاركة 1959جويلية  10إىل 

تمعون االنتهاكات الفرنسية املتواصلة يف حق الشعب استعرض ا�، »El Moudjahid«نشرته جريدة 

االجتماع إىل توجيه حتية للكفاح البطويل  . وخلصاجلزائري، واليت ازدادت سوء بعد جميء (ديغول) إىل السلطة

 عام العاملي ضدسياسة اإلبادة اليت تنتهجها احلكومة الفرنسية، االحتجاج لدى الرأي الإدانة ، للشعب اجلزائري

الذي يطعن مبادئ احلضارة اإلنسانية، تسجيل بفخر ورضا االنتصارات احملققة من جبهة  »شال خمطط«

باعتبارها تكريس الستعادة الدولة اجلزائرية،  »ح.م.ج.ج«، توجيه حتية لتشكيل التحرير وجيش التحرير الوطين

ب اجلزائري املكافح، مطالبة باعتبار أعضائها ممثلني مؤهلني للشع ترحب باعرتاف نصف البشرية �ذه احلكومة

، كشرط أساسي لقيام ئراإلجراءات لتحقيق استقالل اجلزااحلكومات التونسية واملغربية واجلزائرية اختاذ كل 

تتجسد هذه مغرب عريب حر وموحد، وأخريا إعادة تأكيد إرادة الطلبة األفارقة ملواصلة الكفاح حىت 

    .1األهداف

 
 Le -التضامن اإلفريقي للطلبة«باملؤمتر الثاين للـويتعلق األمر  »إ.ع.ط.م.ج«ه اعتال منرب طاليب أخر      

EtudiantPanafricanisme «2  وتكمن أمهية املؤمتر 1959أوت  07إىل  01املنعقد يف تونس من .

الذين  سياللمنظمات الطالبية اإلفريقية وغري اإلفريقية، من أوروبا وأمريكا وآالثاين يف احلضور امللفت واملكثف 

أرسلوا مالحظني. ورغم احملاوالت إلفشال املؤمتر، بتوجيه النقاش حول املسائل التنظيمية بدال من املسائل 

وفيما يتعلق باجلزائر أكدت الوفود املشاركة دعمها للقضية اجلزائرية  .3املصريية، كما حدث مع املؤمتر األول

                                                 
1 - 372.-El Moudjahid, V 2, n° 46 du 20 juillet 1959, pp 371 
بأنھ فكرة سیاسیة وحركة  »Le Panafricanisme -التضامن اإلفریقي«الـ »Larousse -الروس«قاموس  عرف -  2

  م.تعد وتشجع على التضامن بین األفارقة في العال

2014-09-consulté le 08 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/panafricanisme/5754 

à 22:00.                                                                                                                                   
في  »كمباال«بـ » EtudiantLe Panafricanisme -التضامن اإلفریقي للطلبة«للـعقد المؤتمر األول التأسیسي  - 3

مع ذلك نجح المؤتمر األول في . وقد شھد تجاذب بین الحاضرین كاد یعصف بھ. و1958جویلیة  08إلى  01أوغندا من 

  في الحصول على إجماع من الطلبة األفارقة الحاضرین على العدید من المشاكل الجوھریة المطروحة في إفریقیا.

El Moudjahid, V 2, n° 48 du 17 aout 1959, p 415. 
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 .1ه الطلبة اجلزائريون إىل جانب شعو�م من أجل استقالل اجلزائروأعلنت تضامنها مع الكفاح الذي خيوض

 
حدث فيه  1946يف  »تشيكوسلوفاكيا«بـ »براغ«الذي تأسس يف  »U.I.E - االحتاد العاملي للطلبة«أما      

وأجواء احلرب الباردة   وأسست  الغربية ألسباب أيديولوجيةانشقاق داخلي بانسحاب االحتادات الوطنية 

لكن يف فرتة االنفراج الدويل حدث تقارب بني املنظمتني الطالبيتني وحاولتا . »C.I.E - متر العاملي للطلبةاملؤ «

االستفادة من  على التعامل و »إ.ع.ط.م.ج« العمل معا فيما عرف مبؤمتر الطاولة املستديرة. وقد عمل

أبدي استعداده . ومن جانب آخر ضمن انشغاال�ما الكفاح ضد االستعمار وجنح يف إدراج مسألة التنظيمني

ملساندة القوى اإلجيابية يف املنظمتني الطالبيتني العامليتني اليت تعمل بصدق لتحقيق التطلعات العميقة للحرية 

أهدفه ال ميكن بلوغها إال بالتعاون  »إ.ع.ط.م.ج« هذه األهداف اليت جعلها والسالم لكل طلبة العام.

 ووفقا للتقارير ،ا يتعلق باجلزائريموف ،يف سويسرا املنعقد التاسع )C.I.Eللطلبة (العاملي ويف املؤمتر  .2العاملي

  :عرب املؤمتر عناملطروحة عن الوضع يف اجلزائر، 

مما يطرح حبدة مشكل التعليم سواء التعليم العايل واالبتدائي والثانوي ما احلرب يف اجلزائر  تواصلب انشغاله - 

  ال يتلقون أي تكوين مدرسي.ل دام أن مئات اآلالف من األطفا

الذي يتعرضون له يف فرنسا مما دفع عدد كبري  طرية نظرا للقمع اليومياخلوضعية الطلبة اجلزائريني  ه إىلينبالت - 

  منهم إىل مغادر�ا.

  . ى شرعية كفاح الطلبة اجلزائريني من أجل االستقالل الوطيند عليكالتأ ةعادإ - 

  عاناة اليت ال حتصى.ائريني مئات اآلالف من الضحايا واملاحلرب اليت تكلف اجلز  إدانة - 

اليت تسمح باستخدام املساعدات العسكري  »حلف مشال األطلسي«حكومات الدول عضو يف  إدانة - 

  .لفرنسا ملواصلة احلرب يف اجلزائر

  تحدة.تسجيل بارتياح اعرتاف فرنسا حبق الشعب اجلزائري يف تقرير املصري وفقا مليثاق األمم امل - 

  .»ح.م.ج.ج«بني احلكومة الفرنسية و »Meulin - موالن«عن أسفه لفشل حمادثات عرب  - 

  .»يوم التضامن الدويل مع الطلبة اجلزائريني املكافحني«نوفمرب  1اختاذ قرار اعتبار يوم  - 

حلف مشال «ويف األخري مت تكليف أمني املؤمتر بنقل بشكل رمسي هذه القرارات عن اجلزائر لألمني العام لـ

   .3»األطلسي

  

 l’Assemblée - اجلمعية الدولية للشباب«دعوة من  »إ.ع.ع.ج«و »إ.ع.ط.م.ج«للـ تلقت بعثة     

                                                 
1 - Ibid, p 416. 
2 - 116.-El Moudjahid, V 3, n° 65 du 31 mai 1959, p p 115 
3 - 226.-, V 3, n° 79 du 25 septembre 1960, pp 225Ibid 
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Mondiale de la Jeunesse« )YW.A.(1  عرب  دامت شهرين قامت خالهلا برحلة إعالم طويلة

ة والدامنارك وفنلندا والسويد والنرويج أملانيا الفدرالي. انطالقا من النمسا زارت البعثة العديد من دول أوروبا

الرمسية هلذه  إلجراء لقاءات مع السلطاتوإسلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا. وشكل ذلك فرصة للبعثة 

كذا وزير االتصاالت، وعضو يف احلكومة البلدان، وبشكل خاص: مسؤول مكتب الوزراء األول السويدي و 

 تركزت سلنديني.اإل وكذا وزير الثقافة ووزير العدل »RY -ري«سلندية النروجيية و رئيس بلدية العاصمة اإل

على هذه  اليت ُتطرحاللقاءات حول األوضاع السياسية يف اجلزائر وطبيعة احلرب يف اجلزائر واملشاكل السياسية 

البعثة  . ومل ترتدد»حلف مشال األطلسي« الدول جراء استخدام فرنسا للوسائل املوضوعة حتت تصرفها يف إطار

 اجلزائرية يف تقدمي كل املعلومات اليت تعطي صورة حقيقية عن الوضع يف اجلزائر بعيدا عن الدعاية الفرنسية.

من قياس أمهية حركة التعاطف اليت تتمتع �ا القضية اجلزائزية. اإلعجاب  رحلة البعثة اجلزائرية مسحت وهكذا

مل تعرف أي روح استعمارية واليت تعيش مرة لدول اليت بالشعب اجلزائري وجبيش التحرير الوطين يف أعني ا

 . 2أخرى، من خالل كفاح الشعب اجلزائري، ملحمتها التحررية، مثلما هو احلال بالنسبة للنرويج وإسلندا

 
، واحلضور يف املؤمترات الدولية مل تكن املرأة اجلزائرية بعيدة عن ساحات املعركة من أجل التحرير الوطين     

 -املؤمتر العاملي للنساء«من هذه الساحات. ومبناسبة االحتفال بالذكرى اخلمسني مليالد  احدية هو و النسائ

Le Congres internationale des Femmes«  كوبنهاجن«يف  1910 سمار  08يف - 

Copenhaguen« د هذا اليوم كعيد عاملي للمرأة، كانت املرأة اجلزائرية ممثلة يف ااعتم مت و على إثرها

محود). شخص (مامية شنتوف) والطبيبة (نفيسة يف  »Copenhaguen - كوبنهاجن«املنظمة بـ االحتفاالت

الشخصية يف الكفاح وكذا السجون االستعمارية، ورمست صورة  وقامت هذه األخرية مبداخلة روت فيها جتربتها

  . من تلك املداحلة لكفاح املرأة اجلزائرية يف الثورة. وقامت جريدة ا�اهد بنقل مقاطع كثرية

  

                                                 
أول  )l’Assemblée Mondiale de la Jeunesse) «W.A.Y -الجمعیة الدولیة للشباب«فكرة تأسست  ظھرت -  1

بمبادرة من دول أوروبیة والوالیات المتحدة األمریكیة وكندا. وتم التوقیع  1949، وظھرت رسمیا في 1945مرة في 

دولة، وعقدت أول مجلس لھا في بروكسل بمشاركة ممثلي  29في بریطانیا من  »Ashridje - أشریدج«قھا بـعلى میثا

على أساس أنھا تقبل عضویة اللجان الشبابیة التي  »إ.ع.ع.ج«و» إ.ع.ط.م.ج«للـدولة. ووجھت الجمعیة الدعوة  37

  تنشط في المناطق الغیر مستقلة بنفس الشروط لجان الدول المستقلة.

 )l’Assemblée Mondiale de la Jeunesse) «W.A.Y - الجمعیة الدولیة للشباب«لمزید من التفاصیل حول 

  ینظر:

L’Assemblée mondiale de la jeunesse s’oriente vers une coopération . Jean.A Pirlot

                     septembre 1969, p 6.    ,Le Monde DiplomatiqueIn  ,avec la jeunesse de l’Est 
2 - El Moudjahid, V 3, n° 84 du 29 Aout1961, p 567. 
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وروبية واألمريكية واملرأة اإلفريقية واآلسيوية أن وضحت الطبيبة (نفيسة محود) وهي تقارن بني املرأة  األ     

ال ميكنها افتكاك حقوقها إال باستقالل بلدا�ا من  أن الثانية حني األوىل حصلت على احلقوق باالحتجاج يف

 حبقوقها كاملة إال يف إطار جزائر مستقلة ومتخلصةمرأة اجلزائرية أن تستمتع اهليمنة االستعمارية. وال ميكن لل

ماليني النساء اجلزائريات ال ميكنهن احلديث عن السالم ونزع بشكل كامل من النظام االستعماري. وعليه فإن 

فيه  تطالبر قرار السالح بدون إدانة وبشكل قوي احلرب االستعمارية يف اجلزائر. ويف هذا االجتاه اصدر املؤمت

"إنهاء الحرب في الجزائر بالتفاوض على أساس شروط وضمانات بتطبيق حق تقرير المصير للشعب بـ: 

  .1الجزائري"

 18املؤرخ يف  8مل يغب هذا النشاط النسوي عن أعني املخابرات الفرنسية، فقد ذكرت املعلومة رقم      

املتنقلة، والطبيبة (نفيسة محود) وهي غري معروفة  »ج.ت.و«أن السيدة (ماميا شنتوف) مبعوثة  1960أفريل 

للمشاركة يف املؤمتر  »ج.ت.و«، قد مت تعيينهما من »Fichier inconnue«من االستخبارات الفرنسية 

  .2»فيينا«، وأ�ما سيصالن إىل عني املكان عرب »Kopenhagen - كوبنهاجن«العاملي للنساء املنعقد يف 

  

نوافذ مكنت  قيتضح أن املؤمترات الدولية النقابية والطالبية والنسائية كانت حب بعد هذا العرض     

صورة أخرى لواقع الشعب اجلزائري  عليه من إيصال صوت الثورة إىل الرأي العام العاملي وتعرض »ج.ت.و«

  من اإلعالم الفرنسي. وكفاحه التحرري بعيدا عن الصورة اليت اعتاد عليها

  

    بهة في أوروبا الغربيةفتح مكاتب للج - 5

 للتعريف بالقضية اجلزائرية والوصول إىل الرأي العام وخماطبته »ج.ت.و«من الوسائل الفعالة اليت تبنتها      

 »ح.م.ج.ج«مباشرة فتح مكاتب رمسية لدى الدول الغربية. وعرفت هذه العملية وترية متسارعة بعد تأسيس 

 »ج. ت.و«غربية لتحصل على االعرتاف. ويذكر أنه سبق  لفدراليةت الاليت كثفت جهودها باجتاه احلكوما

نشاطها  لنقاضطرت إىل جبمهورية أملانيا الفدرالية بعد أن  »فرانكفورت«هلا يف مدينة بفرنسا أن فتحت مكتبا 

يل حتقيق نسا إىل أملانيا. وأدى الطلبة اجلزائريون دورا فعاال يف تأطري هذه املكاتب واختاذها منابر يف سبمن فر 

  األهداف الوطنية ويف مقدمتها السيادة الوطنية.

  

 »فرانكفورت«يف معظم أوروبا الغربية، إضافة إىل مكتب مكاتب  »ج. ت.و«لـأصبح  1957منذ      

                                                 
1 - 115. -Ibid, V 3, n° 65, du 31 mai 1960, pp 113 
2 - Délégation féminine à 1 H 1740, D 2, fiche n° (B. 53), Rens 8, dossier ʺEʺ: 

Copenhagen, le 18 avril 1960, p 2.                                                                                        
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 -بون«جبمهورية أملانيا الفدرالية والذي كان يشرف علية (عمر بوداود)، فتحت مكتب أخر يف العاصمة 

Bonn« ) مث  )الطيب بوحلروفكرمان)، وعينت (حممد كلو) على مكتب لندن، و(  حفيظوعينت عليه

بسويسرا و(حممد أمزيان آيت أحسن) على  »Montreux -مونرتو«(حممد عبد الوهاب) على مكتب 

و(حممد الشريف ساحلي) على اسكندينافيا (الدامنارك، السويد، النرويج، وفنلندا)  وكان مقر  مكتب روما

كسمبورغ وإقليم السار فكانوا حتت اللو ملنطقة يف السويد. أما بقية املناطق مثل بلجيكا املكتب الذي يدير ا

    .1بفرنسا »ج. ت.و« ؤولية املباشرة لفدرالية سامل

بالنشاط على أراضيها لكن يف إطار جد حمدود  »ج.ت.و«الواقع أن احلكومات الغربية كانت تسمح لـ     

ومن جهتها حرصت عالقا�ا مع فرنسا.أن تسيء تلك النشاطات ل وخوفا من ها الداخليحفاظا على أمن

  وتفادي أي نشاط خيالف ذلك. اجلبهة على احرتام القوانني املعمول �ا يف الدول اليت تتواجد على أراضيها

  

ط اإلعالمي والدعائي وربط اتصاالت النشا بنييف أوروبا الغربية  »ج.ت.و«تنوعت نشاطات مكاتب      

 واملنظمات النقابية والطالبية واإلنسانية �دف التعريف أكثر بالقضية اجلزائرية وشرح بالسياسيني

من القضايا ذات الصلة باحلرب اجلزائرية الفرنسية واحلصول على املساعدات لصاحل  »ح.م.ج.ج«مواقف

بالطلبة اجلزائريني الالجئني اجلزائريني وللجنود الفارين من اجليش الفرنسي. يضاف إىل هذه النشاطات التكفل 

وعلى سبيل املثال ال احلصر نورد بعض النماذج هلذه النشاطات، ففي  .2القادمني للدراسة يف هذه البلدان

، وزع (حفيظ  1959جويلية  17إىل  14األملانية من  »بورغمها«مؤمتر األممية االشرتاكية املنعقد يف مدينة 

عضاء املشاركني يف املؤمتر. ومتت صياغة هذه على األ مذكرة »Bonn -بون«كرمان)، مسؤول مكتب 

برئاسة  »ستوكهومل«سية واإلجنليزية بالتنسيق مع مكتب باللغات األملانية والفرن »ج.ت.و«، باسماملذكرة

. 3واقع احلرب مع فرنسا وطلب املساعدة عرض. وتتضمن املذكرة برئاسة (كلو) »لندن«(الساحلي) ومكتب 

متكن (الطيب  4)Mattei - اإليطايل (ماتيي ت الطيبة اليت تربطه برجل األعمالوحبكم العالقا ،»روما«ويف 

يف عدة مناسبات إىل رئيس  »ح.م.ج.ج«بواسطته من تبليغ وجهة نظر الـ »روما« بوحلروف) مسؤول مكتب

، خاصة خالل زيارة (ديغول) إىل إيطاليا ) Giovanni Gronchi-(جيوفاين غرونشي اجلمهورية اإليطالية

                                                 
التاریخ الحدیث  رسالة دكتوراه في)، 1962-1954الدعم اللوجیستي للثورة التحریریة (، الطاھر جبلي - 1

أبي بكر بلقاید، والمعاصر، إشراف أ.د یوسف مناصریة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة 

 .280، ص 2009- 2008تلمسان، الجزائر 
، دار 1960جانفي -1958بوضربة (عمر)، النشاط الدیبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة سبتمبر  - 2

 .276، ص 2012الحكمة للنشر، الجزائر، 
 .281، ص فسھن - 3
 سیأتي الحدیث عن ھذه الشخصیة في الباب الثاني. - 4
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الذي كان  )Franco - ، ورغم النظام البوليسي الديكتاتوري للجنرال (فرانكو»مدريد«ويف  .1959جوان يف 

ول مكتب اجلبهة مسؤ  ،حمبويب)صاحل أن ( إال والرقابة املشددة املضروبة على الصحافة واملطبوعات، حيكمها،

سبانية، كلف باالستخبارات اإلمن عقد لقاء مع نائب قائد األركان امل 1959، متكن يف جويلية »مدريد«بـ

األراضي اإلسبانية   نشاط اجلزائريني على أنه سيتم التساهل مع ) علم من خاللهCassas -السيد (كاساس

بأمر تكليف شخص . وعلم أيضا 1كتعامل باملثل لتساهل فرنسا مع اجلمهوريني اإلسبان املقيمني يف فرنسا

     .2فرنسي ملراقبته شخصيا

  

  عرتضت نشاطا�ا نذكر من بينها:يف أوروبا الغربية مشاكل وعراقيل كبرية ا »ج.ت.و«تب واجهت مكا     

حفاظا على أمنها  تضييق حكومات أوروبا الغربية على نشاط مكاتب اجلبهة ووضعها حتت املراقبة املشددة - 

اليت يرون فيها رنسا العالقة مع ف توتر إىل تؤديد تنجم عنها و  وجتنب أي إزعاج أو مشاكل قواستقرارها أوال

  شريك  اقتصادي وحليف عسكري وسياسي.

  

واليت كانت تكتب تقارير عن  »D.S.T - دي.أي.يت«خاصة  مصاحل االستخبارات الفرنسيةاملالحقة من  - 

وتنفذ عمليات تصفية لكوادر اجلبهة واألشخاص املتعاونني معها  نشاطات مكاتب اجلبهة وحتركات أعضائها

 )،A 5يف بطاقة املعلومات رقم (: التقارير األول تلك ونكتفي بذكر مثالني عن .»مراءاليد احل«حتت مظلة 

، أن (رشيد النذير) ممثل اجلبهة يف 1958فيفري  20واملؤرخة يف  )3068(واملرقمة  5تتحدث املعلومة رقم 

طريق املغرب عرب  مدريد يعتزم تشكيل تنظيم يتكفل بعبور اجلزائريني الراغبني يف الذهاب إىل اجلزائر عن

 - دانشارينيا«شخص سيمرون من منطقة  ةإسبانيا. وبلغ عدد اجلزائريني املعنيني بالعملية ثالمثائ

Dancharinéa«  ،جببال األلب تدرجييا يف أفواج من ثالثة إىل أربعة أشخاص حيملون تصاريح بالعبور

ة، وأن السلطات اإلسبانية سيؤشرون على هذه صادرة عن السفارة املغربية  بإسبانيا، ومتنحهم اجلنسية املغربي

هو تقرير سري  و الثاين: 3الوثائق اليت ستسمح للمعنيني بالتجوال يف إسبانيا واخلروج منها من احلدود اجلنوبية

                                                 
 ، بالنسبة إلسبانیا فإن الجزائریین المقیمین على أراضیھا ھم مواطنون فرنسیون.بطبیعة الحال - 1
سیتم العودة إلى بعض نشاطات الجبھة في أوروبا الغربیة في الباب الثاني عند الحدیث عن شبكات الدعم. ولمزید  - 2

  من التفاصیل حول ھذه النقطة ینظر:

 .306- 276صص بوضربة (عمر)، المرجع السابق، 
3 - 1 H 1596, dossier 2, pays européens occidentaux (en particulier en Espagne): aide aux 

rebelles algériens, relations avec les rebelles algériens (1956-1961), fichier n° (A 5), Rens 

5, (n° 3068): transit d’algériens par l’Espagne, 20 février 1958, p 1.                                        
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يف  »ج.ت.و«)، يتحدث عن اللجنة املمثلة لـA/40100وحيمل رقم ( 1961جانفي  20مؤرخ يف 

(ساحلي حممد) مسؤول اجلبهة يف اسكندينافيا، (بن حبيلس صديق) . ويتعلق األمر بكل من: »السويد«

، (دكار رابح) ومهمته مجع املال، (شايب علي) مكلف بربط االتصال مع »السويد«األمني املايل يف 

يف  »القاهرة«باجتاه  »السويد«الدامنارك، (مخري رابح) أمني مايل سابق، (بوعالم) املدعو (فريد)، وقد غادر 

موجهة إىل التلفزيون  »ج.ت.و«أكتوبر ومعه أفالم وثائقية من  20إليها يف  ليعود 1960 سبتمرب 15

يف بداية نوفمرب . ويضم التقرير أيضا سرية ذاتية  »تونس«أو »القاهرة«السويدي، مث غادر السويد باجتاه 

 -أومو«سم سلسلة من العمليات حتت ا فقد نفذت »اليد احلمراء«أما  .1مفصلة لكل عضو يف اللجنة

Homo«   أومسيد«وهي اختصار لكلمة - Homicide«  1956سبتمرب  28ومعناها القتل، وكان أوهلا يف 

 - الغربية، حيث مت تفجري مكاتب تاجر األسلحة (أوطو شلوتر بأملانيا »Hambourg -هامبورغ«يف مدينة 

Otto Schlütter (لورانزنأدت إىل قتل نائبه  »ج.ت.و«أهم املزودين للسالح لـ حدأ)- Lorenzen (

تعرض  1957سبتمرب  9 والدته العجوز يف تفجري سيار�ا. ويف قتلت 1957جويلية  3ويف وقت الحق قي 

السويسرية. ويف نفس  »جنيف«) صانع املتفجرات للطعن خبنجر يف Georges Geiser - (جورج غيزير

مسموم أطلق من  بسهم )Marcel Léopold - باملتفجرات (مارسيل ليوبولد »ج.ت.و«املدينة قتل مزود 

(آيت أحسن) أحد   »Bonn -بون«يف  »اليد احلمراء«اغتالت  1958نوفمرب  5أنبوبة فصب سكر. ويف 

 عضو وكان، »Francfort -فرانكفورت«بـ تفهح )Georg Puchert -(جورج بوشرت ولقي قادة اجلبهة.

عاصمة  »cküSarrebr - ساربروك«القطار بـ جبانب حمطةو  .19552يف مصلحة التسليح للثورة اجلزائرية منذ 

وجدت  1959ماي  21. ويف 1959جانفي  19اغتيل (عبدال سوامل) يف  »Sarre - السار«منطقة 

الشرطة يف قلب العاصمة باريس جثة احملامي (أمقران ولد عاودية)، أحد جمموعة احملامني اجلزائريني 

اغتيل الطالب اجلزائري  »بروكسل«بـ 1960مارس  9مم. ويف  9مقتوال برصاصتني من عيار  »ج.ت.و«لـ

 Goerges - (جورج البارش 1960مارس  25(أكلي عيسو) بطلقة مسدس. وبنفس املدينة لقي يف 

                                                                                                                                                    

                    
1  - Organisation FLN en 1 H 1740, D 3, S.D.E.C.E, destinataire n° (541), refr (40100/A): 

Suede, le 20 janvier 1961, p 1 à 10.                                                                                          

  
 )Georg Puchert - (جورج بوشرتالجزائریة عن  »El Watan -الوطن«ینظر المقال المنشور في جریدة  - 2

  .2005جویلیة  13في عدد   »Mort pour l’Algérie -مات من أجل الجزائر«بعنوان
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laperches ،(برت يديه ، حتفه بفعل انفجار طرد حيتوي على كتاب مفخخ أدى إىل وهو أستاذ جامعي

 -عاف اليت نقلته إىل املستشفى. وجنا األستاذ (بيار لغريفيف األستاذ يف سيارة اإلسومتزيق جزء من وجهه وتو 

Pierre Le Gréve من طرد مفخخ آخر، وفتحته زوجته، لكنه من حسن احلظ مل ينفجر، وقامت بإعالم (

اليد «. وقائمة اجلرائم اليت ارتكبتها 1الشرطة اليت عطلت اآللة. وكان األستاذان من املؤيدين الستقالل اجلزائر

  يف نيل حريته. وحقه الشعب اجلزائري ، ذنبهم الوحيد هو أ�م آمنوايف حق األشخاص طويلة »احلمراء

  

 التوعية  كانت قائمة على  اه الرأي العاماجت »ج.ت.و«إسرتاتيجية  إنهذا الفصل يتبني بيف ختام      

ضد وإمنا  الفرنسيني أعلنها الشعب ليست موجهة ضد بعدالة قضية الشعب اجلزائري وأن الثورة اليت اإلقناعو 

االستعماري الذي يقف حجر عثرة أمام تشييد عالقات جديدة بني الشعبني اجلزائري والفرنسي، قائمة النظام 

وهكذا تظهر أمهية الرأي العام يف التأثري على األحداث ودفعها  وتنمية املصاحل املشرتكة. على االحرتام املتبادل

  حنو حتقيق األهداف املرجوة.

                                                 
1 - Haroun (Ali), op cit, p 127. 
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   1962-1957العام بين  ل الثالث: القضايا التي هزت الرأيالفص

توسع احلرب وامتدادها إىل األراضي الفرنسية والبلدان األوروبية بدأ اجلميع يتحسس  مع     

املآسي اليت ختلفها هذه احلرب اليت أصبحت تفوح منها رائحة القذارة اليت ينشرها االستعمار 

إىل قناعة بأنه جيب فعل شيء ما لوضع حد هلا. وقد سامهت الكثري الفرنسي. ووصل الرأي العام 

ارتفاع درجة الوعي لدي الرأي العام وجتنده من أجل إنقاذ من األحداث اليت صاحبت احلرب يف 

  :هيما ميكن إنقاذه. ونرى بأن أكثر األحداث تأثريا فيه 

  
  العصيان في صفوف المجندين الفرنسيين حركة – 1

التطورات املهمة يف مسار الثورة  ىحديف صفوف ا�ندين الفرنسيني إ والتمرد العصيان كةمتثل حر      

ل أفري 3يف  اجلزائرب الطوارئ حالةصوت الربملان الفرنسي على قانون منذ أن التحريرية على الرتاب الفرنسي. و 

الذين  ،من اجلنود اآلالفووجد  .يتزايد باستمرار، الذين يتم إرساهلم إىل اجلزائر ،ما فتئ عدد اجلنود ،19551

لكن هذه  باجليش. مرة أخرى أنفسهم مدعوين لاللتحاق أو الذين على وشك إ�ائها أ�وا اخلدمة العسكرية

واملهمة  .املرة الوضع خمتلف ألن املدة اإلضافية للخدمة العسكرية سوف لن تكون يف فرنسا وإمنا يف اجلزائر

 ،"اخلارجني عن القانون"، "املتمردين"ريد بعض الذي ي "إعادة السلم"و "العامم احلفاظ على النظا"ي ه املعلنة

 أليست النهاية فإن إرسال اجلنود إىل اجلزائر أمر جد عادي، يفو ضر�ما.  "املدفوعني من اخلارج"و "ا�رمني"

 .؟ باريس 2السني �ر فرنسا مثلما يعرب أال يعرب البحر األبيض املتوسط، ؟¨اجلزائر ثالث مقاطعات فرنسية

) واحلكومات اليت جاءت بعدها إرسال قوات إضافية Edgar Faure -حكومة (إدجار فور ارقر  فإن وعليه

  .يدخل يف إطار ممارسة السلطة على الرقعة اجلغرافية إىل اجلزائر حملاصرة الثورة والقضاء عليها يف مهدها

  

للحرب يف  دأعلنوا رفضهم التجني فرنسا لشباب عصيان ومترد، يف مناطق عديدة من ت حركةلكن برز       

                                                 
  0085ونشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة رقم  55-385فإن قانون حالة الطوارئ یحمل الرقم  للتذكیر -  1

  .3479، ص 1955أفریل  7في  الصادرة
 »Le plateau de Langres -اللونجر ھضبة«. ینبع من كلم 777فرنسي طولھ  ھو نھر »La Seine - السین« - 2

 »Rouen -رووان«، »Paris - باریس«، »Troyes -تروي«ویصب قي بحر المانش شمال فرنسا. یمر عیر مدن: 

. أما الجزء الذي یعبر باریس فیخترقھا تقریبا في الوسط ویقسمھا إلى ضفة یمنى وضفة »Le Havre -لوھافر«و

  لم.ك 13یسرى على مسافة 

  ینظر: »La Seine -السین«لمزید من التفاصیل عن نھر 

 les Editions ,: de la source à l'embouchure Seine de vies ,)Catherine et Bernard( Desjeux

                                                                                                        .2015 Paris Grandvaux, 
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، وتلقوا املساندة من جلان وشخصيات من ا�تمع املدين يف املناطق املعنية بالتجنيد. وأخذت هذه احلركة اجلزائر

أو التنفيذ املتأخر وغري املنضبط للمهام أو حماولة رفض االنصياع لألوامر رفض و  املظاهراتكتعابري خمتلفة  

ووصل عدد اجلنود الفرنسيني الذين أعلنوا . 1الفرار من اخلدمة وغريها من أشكال الرفضو  اجنازهااملطلوب 

جندي رفضوا االلتحاق عند  83110، منهم 2شاب ألف 12حوايل  إىل ، خالل حرب التحرير،العصيان

 معارض 420فار غادروا وحدا�م العسكرية بطريقة غري قانونية، و Les insoumis ،(886استدعائهم (

فإن التطور  Tramor Quemeneur(4 -رامور كمونوروحسب (ت .3حلمل السالح وارتداء البزة العسكرية

باستقرار عدد التمرد الذي   وتتميز 1956- 1955وتشمل سنوات  الكمي للتمرد مر بثالث مراحل: األوىل

وتتميز  1959- 1957نوات كان جمرد احتجاجات على فرض إعادة التجنيد بالقوة. املرحلة الثانية وتشمل س

فتتميز  1962إىل �اية احلرب يف  1960. أما املرحلة الثالثة واليت متتد من اتبارتفاع طفيف يف عدد التمرد

  .5للتمرد صاعد العددي املستمرتبال

 
من االحتجاجات من تنظيم شباب أعيد استدعاءهم مرة  العديد 1956- 1955 املرحلة األوىلشهدت       

ناسبة أخذهم إىل مشال إفريقيا. أوهلا االحتجاج الذي نظمه اجلنود مب العلم حتت مة العسكريةأخرى للخد

تجاج سيتحول . وهذا االح1955سبتمرب  11يف  »Lyon -ليون«التابعني للقوات اجلوية يف حمطة القطار بـ

التجنيد من  وقع احتجاج ضد 1955أكتوبر  7و 6ويف  إىل منوذج لكل االحتجاجات اليت ستأيت الحقا.

 »Richepanse -نسريشبا«يف ثكنة  RAA«6«املضاد للطائرات لسالح املدفعية  406الكتيبة رقم 

حمدود جدا بني الرأي األخرى كان صداها  . وباستثناء هذين احلدثني، فإن االحتجاجات»Rouen - روان«بـ

                                                 
1 - La protestation des rappelés en 1955, un mouvement  «Clément Grenier. 

d’indiscipline dans la guerre d’Algérie ». Le Mouvement Social 2007/1 (n° 218), p 50.     
2  - e N° 14, », Cahier Libr Le dossier des 121 [Collectif], Le droit à l’insoumission. «

François Maspero, Paris, 1961, p199.                                                                                 
3 - ? Étude des désobéissances de soldats  Refuser l’autoritéTramor,  Quemeneur

371, -mers, tome 98, n°370-n OutreI1962). -français pendant la guerre d’Algérie (1954

                                                                                                 semestre 2001. P 57.        er1 
ھو مؤرخ وأستاذ جامعي فرنسي متخصص في "حرب الجزائر".   )Tramor Quemeneur -(نرامور كمونور - 4

 Une guerreفي أطروحتھ للدكتوراه موضوع تمرد الجنود خالل الثورة التحریریة الجزائریة، تحت عنوان:  درس

sans « non » ? Insoumission, refus d’obéissance et désertions des soldats français pendant 

la guerre d’Algérie (1954-1962) ن یمین سطورا، وتحت إشراف المؤرخ (ب13، بجامعة باریس- Benjamin 

Stora .(  

Ibid, p 57. 
5 - Ibid. 
 »Le régiment d’artillerie antiaérienne -سالح المدفعیة الجویة تیبةك« - 6
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حىت . و فيها واحلد من تداعيا�ا جزئية متكن اجليش من التحكمأ�ا كانت فردية أو  العام والسبب يعود إىل

كان ميكن أن يكون حمدودا لو   افإن صدامه »Richepanse -نسريشبا«و »Lyon - ليون«حتجاجات ا

، مبناسبة 1955تشري الدراسات أن عدد التمردات اليت سجلت بفرنسا يف  .1الصحافة الشيوعية مل تكتب عنه

، 1953/2مترد يف السوقة العسكرية الدفعة  وأربعنيسبع إعادة استدعاء اجلنود للخدمة حتت العلم، بلغ 

من البحرية. باإلضافة إىل  ستةجنود من اجليش اجلوي، و مخسةست وثالثني جندي من اجليش الربي،  ومست

، ثالث قواعد 5، أربع خميمات عسكرية4، ثالثة حصون3، إحدى عشر ثكنة2حمطة قطار إحدى عشر

 .7، قاعدتني جوية حبرية6عسكرية

  

إذا عدنا للحديث عن األشكال والتعابري اليت جتلت من خالهلا حركة العصيان والتمرد يف صفوف اجلنود      

املخيمات العسكرية و   ، جند الصراخ وترديد الشعارات واألناشيد الوطنية خالل جتميعهم يف الثكنات،الفرنسيني

بعة للحزب الشيوعي الفرنسي، أنه ، التا»L’Humanité - لومانييت«ويف حمطات القطار. وقد نقلت جريدة 

أعيد استدعاءهم للخدمة حتت العلم  بتنظيم مظاهرة قام ألفني من اجلنود الذين  1955يف األول من سبتمرب 

من الرابعة مساء إىل إقالع القطار يف احلادية عشر ومخس  »La Gare de l’Est - حمطة قطار الشرق«يف 

                                                 
1 - Clément Grenier. Op cit, p 45. 
 - مومبارناص«و »Lyon -لیون«، »Gare de l’Est -محطة فطار الشرق«األمر  بمحطات قطار:  یتعلق -  2

Montparnasse«  ،فالونس«في باریس - Valence« ،»بورج - Bourges« ،»بورج سانت موریس- Bourg 

Saint-Maurice« ،»بیزیي - Beziers« ،»تول- Tulle« ،»مولین - Moulins« ،»میراما- Miramas« تولوز «و

  .»Toulouse-Marabiau -مارابیو

Ibid, p 48.   
في باریس،   »Dupleix - دوبلیكس«، »Perpignan - ینیونبرب«، »Rouen -روان«بثكنات: یتعلق األمر  - 3

-Brive -بریف ال غیارد«، »Istres -إستر«، »Vincennes -فانسان«، »Rueil-Malmaison - رویل مالمیزون«

la-Gaillarde« ،»كوبلونس- Coblence« ،»كومارسي- Commercy« ،»أوكسار- Auxerre« فالونس«و - 

Valence«.  

Ibid. 
 - فانسان«، »Provins -بروفین«، »Marne-sur-Nogent -نوجو سور مارن«: مر بحصونیتعلق األ -  4

Vincennes«.  

Ibid. 
 - روشار«و »Frileuse - فریلوز«، »Souge -سوج«، »La Courtine -الكورتین« یتعلق األمر بمخیمات:و - 5

Ruchard«.  

Ibid. 
  .»Chambéry - سومبیري«و »Dizier-Saint -سانت دیزیي«، »Reims - ریمس«یتعلق األمر بقواعد: - 6

Ibid. 
 . »Poulmic-Lanveoc -النفیوك بولمیك«و »Bihoué-Lann -الن بیأوي«یتعلق األمر بقاعدتي:  - 7
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 La Quille!La Quille"1 !  -!ال كي !"ال كيكانوا يصرخون وأربعني دقيقة مساء. وخالل هذه املدة  

 -طولون«مبدينة  1955أكتوبر  13نه يف نقلت اجلريدة أيضا أو   2"ال نريد الذهاب إلى الجزائر"و

Toulon« مرسيليا«و- Marseille«  املدفعية لسالح 405    لكتيبةلالتابعني قام ثالثة آالف من اجلنود 

 La - ال مارسياز« ، برتديد النشيد الوطين الفرنسي، أثناء نقلهم بالشاحنات»RAA«للطائرات  املضاد

Marseillaise« 3احتجاجا على نقلهم إىل مشال إفريقيا.  

  

رفض مئة  1955سبتمرب  20شكل آخر من أشكال االحتجاج وهو العصيان والغياب املتكرر. ففي       

-Lann -الن يؤوي«اجلوية لـ-ة البحريةجندي من البحرية ضمان احلراسة الليلية يف القاعد

Bihoué«لورينت«بـ - Lorient«4 لسالح املدفعية  ةرفض جنود الفرقة الثالثة عشر  1955أكتوبر  10. ويف

أكتوبر نظم اجلنود مظاهرة يف  11ويف  إىل مشال إفريقيا، مردا على إعالن نقله االستيقاظ قبل الثامنة صباحا

أما الغياب غري . �5معائالاجلنود الثكنة لاللتحاق ب أكتوبر غادر 21ويف  ،»Bourges - بورج«شوارع 

 اجندي مئة وثالثة وستونخرج  1955أكتوبر  01سبتمرب إىل  30القانوين فقد تكرر مرات عديدة، ففي ليلة 

بالقرب من  »Souge - سوج«من املخيم العسكري لـ لسالح املدفعية املضاد للطائرات 403تابع للفرقة 

لزيارة عائال�م قبل الذهاب إىل مشال إفريقيا، ومت اكتشاف غيا�م عند القيام  »Bordeaux - بوردو«

إىل القاعدة  عن موعد العودة من إجاز�م  حوايل مئة جندي تأخر أكتوبر 3باملناداة لتسجيل احلضور. ويف 

ثالثني ل غياب املتقطعال أكتوبر مت اإلبالغ عن 12بيوم أو يومني. ويف  »Chambéry - شامبريي«اجلوية بـ

  .»Hyére -إيار«بـ لسالح املدفعية املضاد للطائرات 405جنديا تابعني للفرقة 

  

، فإن بعض االحتجاجات كانت نوعا ما سلميطابع ذات  السابقة الذكر إذا كانت االحتجاجات     

                                                 
ھي صرخة یطلقھا الجندي تعبیرا عن فرحتھ بإنھاء الخدمة العسكریة القانونیة وعودتھ  »LaQuille ! -!ال كي « - 1

  ن عند إنھاء مدة العقوبة في السجن. وقد اختلفت اآلراء حول أصل الكلمة واستخداماتھا.إلى الحیاة المدنیة, أو السجی

  حول ھذا الموضوع ینظر: 

Dictionnaire des expressions françaises décortiquées, explication sur l’origine, 

quille.php -http://www.expressio.fr/expressions/la signification, exemples, traduction.

consulté le 17-09-2016 à 09:51.                                                                                             

2 - 1955, p 1.  Hmanité, 2 septembreL’, »000 "rappelés" manifestent à la gare de l’Est2« 
3  - »Manifestation à Marseille et à Toulon à l’embarquement de 3000 soldats et 

rappelés pour l’Afrique du Nord», L’Humanité, 14 Octobre 1955, p, 4.                            
4 - Op cit, p 50. Clément Grenier. 
5 - Les départs de troupes pour l’Afrique du Nord s’accélèrent, le mécontentement  «

grandit dans l’armée ». L’Humanité, 15 octobre 1955, p. 4.                                              
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املخيم بعة للمشاة إىل ، وقبل مغادرة الكتيبة الرا»Auxerre -أوكسار«، مبدينة 1955سبتمرب  6عنيفة. ففي 

الواقع بالقرب من احلدود السويسرية، قام جنود باخلروج إىل املقهى،  »Valdahon - فالدهون«بـ العسكري

 7. ويف ليلة 1التخريب لألسرة واألثاث ، جلأ حوايل عشرة منهم إىل أعمالإىل املخيم وملا قامت دورية بإعاد�م

 - أوت ماترن«بـ »Saint-Dizier -سانت ديزيي«قاعدة اجلوية لـالثار كل اجلنود يف  1955سبتمرب  8إىل 

Haute- Marne« حسب (موريس الزار- ، وعددهم مخسة آالف- Maurice Lazard( أحد ،

والسبب هو أن اجلنود املنتظمني يف صفوف بساحة القاعدة اجلوية كانوا ينتظرون  -ادثالفاعلني يف احل

فتشتتت الصفوف، وبواسطة حراب املسدسات بأ�م ذاهبون إىل اجلزائر.  كتشفونفإذا �م ي الذهاب إىل أملانيا

إىل دفعهم  C.R.S«2 - سي.آر.أس« . واضطرت قوات القاعدة اليت وزعت عليهم قاموا بتكسري كل مرايا

طول الطريق. ولدى وصوهلم  اججاالحت تواصل، حيث »Marseille -مرسيليا«لركوب القطار ليال باجتاه 

قاموا من جديد بإحداث  »Marseille -مرسيليا«قرب  »Saint-Marthe -ت مارتسان«إىل خميم 

ضد وهناك العشرات من حركات العصيان والتمرد . 3السفينة إىل اجلزائر علىضجيج، لريكبوا يف األخري 

  .4كلها  لسردها ال يتسع املقام إىل اجلزائر اجلنود للذهاب حتمسالتجنيد وعدم 

  

مل يكن هلا صدى  - كما ذكرنا–ات وحركات العصيان يف صفوف ا�ندين إال أ�ا رغم كثرة االحتجاج     

يعود ذلك إىل أسباب عديدة أمهها: الرقابة املفروضة على الصحف حبكم إعالن حالة و لدى الرأي العام 

دو�ا. ومن  التقليل من أمهية االحتجاجات، ومعاقبة اجلنود الذين يقو ىلالفرنسية إ وزارة الدفاع ، جلوءالطوارئ

مقاضاة الصحف الشيوعية بدعوى  »Toulouse - تولوز«بـ ة االدعاءكيل العام لدى حمكمو الجهته اقرتح 

ومع ذلك فإن احلكومة والسلطات العسكرية أبدوا قلقهم من رؤية جزء من . 5حتريض اجلنود على العصيان

رعية املهمة اليت ُمحلوا على تنفيذها. غري مقتنع من جدوى، وحىت ش الذين أُعيد استدعاؤهم للخدمة العسكرية

                                                 
1 - Clément Grenier. Op cit, p 51. 
    Compagnies Républicaines de sécurité -فرق الجمھوریة لألمن  »SC.R. -سي.آر.أس« - 2
3 - 52.-Ibid, pp 51 
  من األمثلة عن حركات العصیان والتمرد ینظر: للمزید - 4

Clément Grenier, po cit, pp 45-61.  

 ینظر أیضا: 

Quemeneur Tramor. Les manifestations des rappelés contre la guerre d’Algérie, 

semestre  e333, 2-mers, tome 88, n°332-In: outre 1956.-contestation et obéissance. 1955

2001. Collectes et collections ethnologiques : une histoire d’hommes et d’institutions. Pp. 

407-427.                                                                                                                               
5 - 58.-Clément Grenier, op cit, pp 56 
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 Mairey Jean Marie -يري جان ماري ألبارا(م آنذاك وكان املدير العام لألمن الوطين الفرنسي

Albertإىل الصعوبات اليت متثلها إرسال  1954نوفمرب  24تطرق يف تقرير له مؤرخ يف  )، يف وقت سابق، قد

"...ذلك ومما جاء يف هذا التقرير:  احلاكم العام للجزائر يطالب �ا.قوات إضافية إىل اجلزائر واليت ما فتئ 

 فرنساإذا أثيرت اضطرابات عامة في  يطرح مشكل خطير إذا تم إرسال وحدات جديدة، في حالة ما

 .1."يدجد أعارض كل ذهاب ]...[من فرنسا،  فرقة درك واحدة وال . ال بجب التفكير في إخراج]...[

لثورة اجلزائرية أحدثت ارتباكا كبريا يف املؤسسة العسكرية الفرنسية ودفعتها إىل إعادة النظر وهذا يدل على أن ا

وازدادا األوضاع تفاقما وصعوبة بالنسبة للمؤسسة العسكرية الفرنسية عندما تدخلت أطراف  يف إسرتاتيجيتها.

تظاهر  عندما 1955نوفمرب  23أخرى لتعلن مساند�ا حلركة العصيان يف أوساط ا�ندين مثلما حدث يف 

يف قلب  »Champs-Elysées - شان إليزي«للخدمة حتت العلم يف  ليسوا ممن مت إعادة استدعاءهمجنود 

بثوا  »Saint-Séverin - سانت سفريين«يف كنيسة بتنظيم قداس  قيام بعض املسيحينيباريس، وكذلك 

راط ا�تمع املدين إىل جانب ا�ندين يف ذكرناه من اخن إىل ما على إثره نص يدعوا إىل العصيان. يضاف

املناطق اليت مسها إعادة التجنيد. ويبدو أن االحتجاجات جاءت بنتائج، حبيث أُعيد ا�ندون إىل منازهلم قبل 

) وأدى إىل سقوطها والدعوة إىل انتخابات Edgar Faure -، مما أضعف حكومة (إدغار فور�1955اية 

واليت جاءت باالشرتاكيني (االئتالف اجلمهوري) إىل السلطة برئاسة (غي  1956مبكرة يف جانفي  برملانبة

  .2الل السلم يف اجلزائربرنامج إحأساس )، على Guy Mollet - مويل

  

) خالل زيارته إىل اجلزائر Guy Mollet - اليت تعرض هلا (غي مويل »يوم الطماطم«لكن بعد حادثة      

أثناء  به ما وعدترب يف اجلزائر بدل إحالل السلم خالف رت احلغريت احلكومة موقفها جذريا، واختا

سلطات خاصة للجيش وللحاكم العام يف اجلزائر للتعامل مع  1956احلملة االنتخابية، ومنحت يف مارس 

عمليات إعادة استدعاء اجلنود للخدمة حتت العلم  1956ومن هذا املنطلق عادت، منذ أفريل الثورة والثوار. 

وبني شهر أفريل وجويلية تزايدة، وتبع ذلك عودة احتجاجات ا�ندين بكثافة أكثر من السابق. وبأعداد م

، كاملظاهرة اليت وقعت يف حادث منها مأيت مظاهرة كانت نسبيا سلمية ةوقع أكثر من ثالمثائ 1956

ي الذ Palestro«1 - باليسرتو«كمني   وجاء .Grenoble«3 - جرونوبل«و »La Rochelle - روشالال«

                                                 
1 - Ibid, p 46. 
2 - ? Étude de désobéissances des soldats  Refuser l’autoritéTramor.  Quemeneur

français …, op cit, p 58.                                                                                                       

ماي  2نظم السكان المدنیون مظاھرة في  التي ، الواقعة بجنوب غرب فرنسا،»La Rochelle -ال روشال«في  - 3

ا المجندین واحتجزو الواقعة غرب فرنسا، ،»Vannes - فان«، حیث قاموا بتوقیف القطار القادم من مدینة 1956

مواجھات عنیفة كان  1956مارس  18وقعت في    »Grenoble -جرونوبل«وفي  إلى الجزائر. ومنعوھم من الذھاب
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إىل اتساع حركة العصيان نظرا للعدد الكبري  1956 ماي 18نصبه جيش التحرير الوطين ضد كتيبة فرنسية يف 

    وقدر عددهم بعشرين قتيال. من اجلنود الذين قتلوا يف الكمني

  

الذين بقي العديد منهم طي النسيان أو غري معروفني. فرار اجلنود  يف خضم هذه األجواء برزت ظاهرة     

فر من اجليش يف أفريل الشيوعي اجلزائري الذي  Henri Maillot(2 - ن أكثر الفارين شهرة (هنري مايووم

 - أوريونفيل«نة باألسلحة والذخرية ليلتحق مبجموعة من ا�اهدين تشكلت مبنطقة بشاحنة مشحو  1956

villesnéaOrl«حد أعضاء املكتب حاليا، واليت كانت حتت إمرة (عبد القادر بابو) أ »الشلف« ، مدينة

) بإنقاذ جزائري من Favrelièrel ëNo - . وقام اجلندي (نوال فافرليارPCA«3 - ح.ش.ج«السري لـ

                                                                                                                                                    

  المتورطون فیھا شباب مقبلون قریبا على أداء الخدمة العسكریة تحت العلم

L’Humanité, 3 mai 1956. 

Quemeneur Tramor. Refuser l’autorité ? Étude de désobéissances des soldats français 

…, op cit, p 59.                                                                                                                       
في منطقة   »جراح«وقع بالقرب من قریة   »Djerrah -جراح«أو كمین  »Palestro - بالیسترو«كمین  -  1

، حیث قامت فرقة تابعة لجیش التحریر الوطني تتكون من حوالي »األخضریة«، ونسمى حالیا »Palestro -لیستروبا«

أربعین مجاھدا بقیادة المالزم األول (علي خوجو) بمھاجمة الفرقة التاسعة للمشاة التابعة للجیش الفرنسي یتكون من 

) انتھت بمقتل عشرین جندي فرنسي ونجاة واحد Hervé Artur - واحد وعشرین جندیا بقیادة المالزم (ھرفي آرثر

  فقط.  

  ینظر: »Palestro -بالیسترو«لمزید من المعلومات عن كمین 

Branche (Raphaëlle), L’embuscade de Palestro, Algérie 1956, Casbah Éditions, Alger 

2011. (254 p)                                                                                                                        
: مناضل في الشیوعي الجزائري، ومناھض لالستعمار. ولد في مدینة الجزائر في )Henri Maillot -(ھنري مایو - 2

ائریین. تأثر القریبة من الشیوعیین الجز »Alger républicain -ألجي ریبوبلیكان«. عمل موظفا في جریدة 1928

، لیتخذ قرار االنضمام إلى 1955أوت  20كثیرا بالقمع الذي ضرب الجزائریین عقب ھجومات الشمال القسنطیني في 

"لست مسلما، لكن أنا وفي رسالة وجھھا إلى الصحافة كتب یقول:  الجزائریین المنخرطین في الكفاح من أجل الحریة.

 4للمناوشین برتبة مالزم. وفي  57عین في الكتیبة  1956في طني." جزائري من أصل أوروبي. اعتبر الجزائر كو

حكمت علیھ المحكمة  1956ماي  22فر من الجیش وحول شحنة من األسلحة لصالح الجزائریین. في  1956أفریل 

  العسكریة بالجزائر باإلعدام غیابیا بتھمة الخیانة.  

Sari Nora. Des armes de «maquis rouge» pour Cherchelle et Miliana. Témoigniage du 

colonel ghebalou sur la destination d’un lot d’armes détourné par Henry Maillot, In 

Mémoria, groupe El Djazaircom.                                                                                           

-cherchelle-pour-rouge-maquis-armes-liberation/des-2014/guerre-vrwww. Memeria.dz/A 

9 2016 à 9:48.                                                                               -consulté le 21 miliana 
  ینظر: )Maillot Henri -یو(ھنري ماتحویل شحنة األسلحة والذخیرة من طرف  عملیة یل عنلمزید من التفاص - 3

Ibid. 
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) الذي Claude Vinci - اإلعدام كان وشيك التنفيذ بتهريبه عرب الصحراء إىل تونس. واملغين (كلود فانسي

 .1اجلزائرينيضد  ارتكبت من اجليش يف اجلزائر بعد أن كان شاهدا على جمزرةفر 

   

عن تنفيذ  إذا كانت املرحلة األوىل من حركة عصيان اجلنود مبختلف أشكاهلا (املظاهرات، التقاعس     

فإن  ، متيزت بالسلمية، التعتيم والتكتم،1956- 1955األوامر، قلة االنضباط والفرار)، واليت امتدت لسنوات 

 اجلنود ، يتمثل يف فضحنوع آخر من العصيان والتمردظهر  1959-1957 سنواتل املرحلة الثانية اليت امتدت

أسلوب  فجره . وهذا النوع من العصيانملناهضة احلرب واالنتظام يف شبكات صغرية مارسات التعذيبمل

بعض الفرنسيني املناهضني  ليطالامتد الذي التعذيب الذي جلأ إليه اجليش الفتكاك املعلومات من اجلزائريني و 

، من بينها شهادة اجلنرال (جاك تزايدت الشهادات اليت تندد مبمارسة التعذيب 1957ربيع ومنذ . 2لالستعمار

) الذي فضح علنا التعذيب الذي ميارسه اجليش وكلفه ذلك Jacques de Bollardière -دو بوالرديار

 .3وماملدة ستني ي »Courneuve -كورنوف«سجن يف قلعة مبدينة ال، و التهميش من ِقبل املؤسسة العسكرية

)، الذي استدعي للخدمة وكان برتبة Jean Le Meur - ان لو مورجونفس املوقف اختذه أستاذ الفلسفة (

عدد ديسمرب  »Esprit - إسربي«�لة  سر�اواليت ، إذ كان شاهدا على عمليات تعذيب 1958مالزم يف 

تعميم استعمال التعذيب، مما وكان ا�ندون الشيوعيون األكثر اعرتاضا على التوجه العام للجيش ل .19594

عرضهم إىل السجن االنفرادي ملنع كل احتكاك بينهم واحليلولة دون اتساع رقعة املعارضة. وهذا الوضع دفع 

املساجني إىل االستعانة بأشخاص خارجيني للرتويج للحق يف االعرتاض عن تنفيذ األوامر املرتبطة  ببعض

                                                                                                                                                    

 ینظر أیضا:

Chertouk Merzak. Henri Maillot et Maurice Laban, héros oubliés. El watan, 18-06-

2007.                                                                                                                                        
 .Les porte de fer«) كتاب عن تجربتھ كجندي في الجزائر بعنوان: Claude Vinci - المغني (كلود فانسي ألف - 1

Ma guerre d’Algérie et ma désertion«  عن دار  2002صدر في ماي»Les Temps Des Cerises« .

)96 p(  
 سیأتي الحدیث عن مسألة التعذیب في العنصر الموالي. - 2
  ومعارضتھ للتعذیب ینظر: )Jacques de Bollardière -(جاك دو بوالردیارمزید من التفاصیل عن الجنرال ل - 3

Bollardière (Jacques de), Bataille d’Alger, Bataille de l’Homme, Paris, Desclée De 

Brouwer, 1972. (168 p)                                                                                                          

  ینظر أیضا:

Marchet Jean- Dominique. Bollardière, Le général qui a dit «non». In Libération, 14 juin 

2001.                                                                                                                                     
4  - Esprit, décembre Histoire d’un acte responsable. Le cas de jean Meur. Meur Jean. 

1959, pp. 675-686.                                                                                                                  
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 Maurice - للحزب الشيوعي الفرنسي (موريس طورازوقد حث األمني العام   .1مبمارسة التعذيب

Thorezن و وهذا ما رفضه الشيوعيون املناهض ،وقبول التجنيد التوقف عن العصيان  على ) اجلنود الشيوعيني

هذا املوقف هو الذي فتح الباب على و  .2الشبوعية بادئاملالذين ا�موا احلزب باالحنراف عن  لالستعمار

ا�تمع الفرنسي بني  ورفض اخلدمة العسكرية يف اجلزائر موضوع نقاش حاد داخل العصيان مصراعيه ليصبح

السياسيني والطبقة املثقفة والصحافة. ذلك النقاش هو ما ميز املرحلة الثالثة من حركة العصيان والتمرد يف 

  صفوف اجلنود الفرنسيني.

  

لم، الع  إعادة استدعائهم للخدمة حتتانفجر النقاش حول مدى أحقية اجلنود الذين مت 1960يف ربيع      

يف رفض التجنيد والفرار من اجليش تعبريا عن معارضة احلرب الدائرة يف اجلزائر واألساليب املستخدمة فيها 

املناهضة للتجنيد  Jeune Resistance«3 - املقاومة الشابة«وكان الكتشاف حركة خاصة التعذيب. 

 تمرد بنيم يدرك املستوى املقلق الذي وصلت إليه حركة العصيان والتأثري كبري يف جعل الرأي العاالقسري 

املسألة تأخذ حيزا متزايدا من اهتمامات الرأي  بدأت الفرنسية. اجلنود والذي ميكن أن يضر املؤسسة العسكرية

كتب من تأليف جنود فارين أو متمردين عن اخلدمة العسكرية ضمنوها شهادا�م حول   عد ظهورالعام ب

 Le - الفار«) كتاب Jean-Louis Hurst -ألف (جان لويس هورست حيث ،ة احلرب يف اجلزائرحقيق

déserteur«  موريس َمشينو(وألف- MashinoMaurice (  الرفض«كتاب- refus Le«4.  ُيضاف

إىل ذلك إحالة اجلنود العصاة إىل احملاكم العسكرية وما صاحب ذلك من حتركات على مستوى ا�تمع املدين 

                                                 
  من التفاصیل عن حركة رفض تنفیذ األوامر من المجندین الشیوعیین ینظر: یدلمز - 1

Quemeneur Tramor, «Les Soldats du refus». La détention, La compagne de soutien et 

la répression des soldats communistes refusant de participer à la guerre d’Algérie, 

Histoire de la justice 2005/1 (N° 16), pp. 189-201.                                                                 
2 - ? Étude de désobéissances des soldats  Refuser l’autoritéTramor.  Quemeneur

français …, op cit, p 63.                                                                                                        

ھي حركة سریة تضم الشباب الفرنسي الذین رفضوا التجنید والخدمة  »Jeune Resistance -المقاومة الشابة« - 3

. الھدف األساسي للحركة ھو تقدیم 1959. تأسسا في سویسرا في 1956- 1955العسكریة في الجزائر خالل سنوات 

عدة المادیة والمعنویة أمام العدالة العسكریة للجنود العصاة والفارین من الخدمة العسكریة بسبب الحرب العون والمسا

  في الجزائر.

Khettab (Rachid), Les amis des frères : Dictionnaire biographique des soutiens 

internationaux à lutte de la libération nationale algérienne, Les Editions Dar khettab, Alger, 

2012, pp 181-182.                                                                                                                       
صفحة. وصدر  128في  »Minuit - مینوي«عن دار النشر  1960في  »Le Déserteur - الفار«صدر كتاب  - 4

   صفحة. 207في  »Maspero - ماسبیرو«عن دار النشر  1960في  »Le Refus -الرفض«ب كتا
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 Le - 121بيان «وتربرها أشهرها  تدعمها 1وبيانات ساندة حركة العصيان، بل ظهرت عرائضمل

Manifeste des 121«2  من كبار املثقفني والفنانني يف فرنسا من أمثال قعاالذي كان تأثريه مدويا كونه مو 

 André - ون)، والشاعر (أندري بروتJean-Paul Sartre -الفيلسوف واألديب (جان بول سارتر

Bretonسينيوري مون)، واملمثلة (سي - Simone Signoret(  وغريهم، ووجد هؤالء املثقفون املوقعون على

البيان أنفسهم مالحقني، ممنوعني من الظهور يف وسائل اإلعالم، مفصولني من اإلدارة وحىت حمالني على 

قائمة على  جلنود املتمردينا اندةحلرب يف اجلزائر ومسا عارضةملرى وهناك صورة أخ العدالة بتهمة التحريض.

 -العمل املدين غري العنيف« برزت من خالل منظمة الالعنف املبادئ األخالقية اإلنسانية تتبىن أسلوب

l’Action Civique Non Violente« )ACNV(جوزيف بريوين اأسسه )، وهي منظمة مسيحية- 

Joseph Pyronner (بعد هذه املنظمة  إىل العديد من ا�ندين انظموقد  التعذيب واحملتشدات.ب للتنديد

  .3إعالن العصيان والتمرد

، حيث كتبت  مع حركة العصيان وتداعيا�ا »ج.ت.و«فدرالية اجلبهة بفرنسا و ها تفاعلتمن جانب        

يف  يف املوضوع العديد ممن املقاالت بالعربية الفرنسية �اجم فيها سياسة التجنيد اجلديدة للحكومة الفرنسية

بعنوان: اجلزائر، وتشيد وترحب باملوثق املشرف للجنود وا�تمع املدين املعارض لتلك السياسة. ففي مقال 

 ، تطرقت اجلريدة إىل التعليمات اليت اختذ�ا احلكومة الفرنسية»الشباب الفرنسي في مدرسة الجريمة«

                                                 
، 1959ت العرائض والبیانات التي أصدرھا المثقفون والمرتبطة بالثورة التحریریة، بلغت تسعة بیانات في تعدد -  1

  أكثرھا شھرة على اإلطالق. »121بیان «. لكن یبقى 1961وعسرة في  1960ثمانیة عشر في 

 -حرب الجزائر، حرب البیانات ؟«الفصل التاسع بعنوان:  للمزید من التفاصیل عما یسمى بحرب البیانات ینظر

guerre d’Algérie, guerre des pétitions ?« :في  

Sirinelli (Jean-Fransois), op cit, pp 314-366.       
رفض التجنید إعالن حول حق «حت عنوان ت 1960سبتمبر  6في  »Le Manifeste des 121 -121بیان « ظھر -  2

 121وقعھ  » Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie - في حرب الجزائر

  شخص من مثقفین وفنانین كبار للتضامن مع الشباب الرافضین والفارین من الخدمة العسكریة والحرب في الجزائر.

  الموضوع ینظر:للمزید من التفاصیل عن ھذا 

  . 360-343نفسھ، صص 
 »l’Action Civique Non Violente -العمل المدني غیر العنیف«منظمة للمزید من التفاصیل حول  -  3

)ACNV:ینظر (  

Traomor Quemeneur, « L’ACNV (Action civique non violente) et la lutte contre les 

camps », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2008/4 (N° 92), pp 57-63.                       

  ینظر أیضا:

 Fraters (Erica), Réfractaires à la guerre d’Algérie avec l’Action Civique Non Violente 

1959-1963, Editions Syllepse, Paris, 2005. (210 p)                                                                  
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بشري يف القوات االستعمارية يف اجلزائر، ثمانية عشرة سنة، لسد النقص الال يف سنلتجنيد الشباب الفرنسيني 

وأفراد املليشيا مل يعودوا قادرين على مواجهة الثورة اجلزائرية، وأن هذه  شرطةمن اجلنود والدرك وال املليونألن 

ال بشاعة اجلرمية اجلديدة اليت يرتكبو�ا وجتعلهم  رؤية أبصار املسؤولني الفرنسيني عن أعمتاحلاجة العاجلة 

لعواقب الوخيمة اليت تنجر عن إرسال أطفال مراهقني إىل ميدان احلرب يف اجلزائر ليرتبوا يف "مدرسة ا يقدرون

اجلرمية" وميارسون يوميا جتارب التعذيب والسلب والنهب والقتل اجلماعي بقيادة ضباط أصبحت اجلرمية 

الحتجاج ضد هذا اإلجراء ل منفس أصوا�ءا من حيا�م اليومية. وقد رفع أطباء وعلماء أشكاهلا جز  فمبختل

احلرجة من  ملرحلةاخلطري، وأنذروا احلكومة الفرنسية بان جتنيد املراهقني والزج �م يف حرب اجلزائر يف هذه ا

طبع حيا�م كلها بطابع االحنراف حمطمني نفسيا وتعصبيا و  منهارينعمرهم، سوف جيعل منهم أشخاصا 

ونقلت اجلريدة  .2مرتمجا إىل اللغة العربية »121بيان الـ « نص  كما قامت بنشر 1والسلوك اإلجرامي.

ونداءات �ندين وشباب عاشوا مأساة التجنيد، ومنها الرسالة اليت وجهها اجلندي الفرنسي (مرسيل شهادات 

"كنت قبل هذا الوقت ، جاء فيها: »L’Express -ليكسربيس«) إىل مدير صحيفة A. Marcelأ.

والذين يتعاونون مع  ،لجندية والذين يرفضون التجنيد بسبب حرب الجزائرأستنكر موقف الفارين من ا

؟ وإن قتلت رصاصة  الثوار، وبعد ذلك فكرت، وفكرت، وتساءلت: إن مت في الجزائر، فلماذا أموت

؟ ال شك أنكم اآلن تتوقعون مني أن أهرب بدوري من الجندية، رغم هذا فسوف  جزائري، فلماذا تقتله

ألنني جبان، نعم جبان، إني خائف من السجن وقطع العالقات مع عائلتي وأصدقائي، أبقى في الجيش 

أخاف الفضيحة، هذه األشياء كلها مؤكدة، أما الموت فهو ليس مؤكدا (...) آه لو رفض اآلالف هذه 

   3؟ أما وحدي ... إذن فها أنا ذاهب إلى الجزائر لكن لماذا ؟" الحرب

داء حركة شباب احلزب الشيوعي بفرنسا واليت تضم الشباب الشيوعي والفتيان أما النداءات فقد نشرت ن     

"نحن الذين نمثل مستقبل فرنسا نقول لها بوضوح لقد سئمنا : والطالب والشبيبة الفالحية، جاء فيه

ن التهدئة من أجل القتال، إننا ال نريد أن نحارب في سبيل ألفاض ال معنى لها. إننا ال نريد أن ننتظر، أل

السلم ال تنتظر، إنها في متناول أيدينا، ولم يبق بيننا وبينها إال خطوة واحدة. إننا آالف من الشباب قد 

أصبحت هذه الحرب تمثل يأسنا، وإن التورط سيشملنا إذا لم نقف وقفة رجل واحد. إن الشباب 

عن استعمار  الفرنسي ليس مستعدا ألن يستسلم، وأن يسمح في حقه في الحياة والسعادة ليدافع

انقضى عهده. إن الشباب الفرنسي يحرص على صداقة الشباب الجزائري الذي تألم كثيرا، ولكن في 

                                                 
 .9، ص 1960أكتوبر  3، االثنین 78المجاھد، العدد  - 1
 نفسھ. - 2
 .10نفسھ، ص  - 3
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أن يجند المراهقين من أبناء الثامنة عشرة من العمر، وهذا شيء ال  »ديغول«هذا الوقت بالذات يريد 

يف العدد   كتنت جريدة ا�اهدالفرنسية   ويف النسخة. 1"قت الساعة التي تنتهي فيها الحربيطاق. لقد د

 Des soldats -روون حرب الجزائر"جنود فرنسيون ي مقاال بعنوان 1960أكنوبر  14 الصادر يف

français racontent la guerre d’Algérie" نودجل املقاطع الرئيسية من رسائل نشر ت فيهأعاد 

 29قد نشر�ا يف عدد   »France-Observateur -فرانس أوبسارفاتور«أسبوعية  ، كانتباجلزائر جمندين

 ، ضمن ملف عن موقف الشباب الفرنسي اجتاه حرب اجلزائر، واليت بسببه متت مصادر�ا.1960سبتمرب 

ود يوميا�م القاسية اليت عاشوها والتجاوزات الفظيعة اليت ارتكبها اجليش ضد اجلزائريني العزل. يروي هؤالء اجلن

 ن املشاة، حيث ذكر أ�م أثناء عمليات يف اجلبل شاهدوا جمموعة منونورد ما جاء يف رسالة جندي م

داخل مغارة فقاموا بإلقاء قنابل دخانية خاصة إلجبارهم على اخلروج. وبعد  - ا�اهدينيقصد  -  "الفالقة"

ن متأكدا من األمر. فقام يك  اهدون قد أغمي عليهم ولكنه ملمرور بعض الوقت مخن املالزم أن يكون ا�

وطلب منهم الدخول أوال يف املغارة، فتصدى له أحد اجلنود  عض األطفال من القرية ا�اورةحضار ببإ

  .2"لن تقوم بفعل هذه القذارة"وانتصب أمامه وقال له: 

، ، هو أن حركة عصيان ومترد اجلنود على التجنيد يف اجلزائريلبه من كل ما ق ما ميكن االحتفاظ     

عدم  ذكرناها (تعطيل انطالق القطارات اليت تنقل ا�ندين، التماطل يف تنفيذ األوامر، وباألشكال املختلفة اليت

جمرد أعمال حمدودة ومعزولة لتتحول مع تطور األحداث إىل مسألة  البدايةكانت يف   االنضباط، الفرار ...)

اجنازها، وإخفاء احلكومة  إمنا بنبع من عدم اقتناع اجلنود باملهمة املطلوب ،أخالقية تشغل بال الرأي العام

والواقع املختلف الذي وجده ا�ندون يف اجلزائر، ؟  النظامظ على حفحلقيقتها: هل هي حرب أم عمليات 

واحملتشدات  التعذيبنسانية كالإل األساليب يف استخدام هوانغماس اجليش تورطو  ،وصعوبة التعاطي معه

إىل ذلك النزيف البشري  يضاف احلرب العاملية الثانية. خاللني واإلبادة واليت تذكر الفرنسيني مبمارسات النازي

الذي شهدته فيالق اللفيف األجنيب بفعل فرار عشرات اجلنود ورفضهم التورط يف حرائم اجليش الفرنسي يف 

  اجلزائر.

  بالتعذي مسألة – 2

وال تزال تداعيا�ا ريرية، الشائكة واحلساسة اليت ميزت مسار الثورة التح من القضايامسألة التعذيب  تعد   

األساسي فيه هو املؤسسة العسكرية الفرنسية وبالتايل الدولة الفرنسية نفسها، ط ماثلة إىل وقتنا احلاضر. واملتور 

                                                 
 نفسھ.، 78المجاھد، العدد  - 1
2 - 257. -El moudjahid, volume 3 (du n° 61 à 91), n° 71, 14 October 1960, pp 254 
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 ث عن التعذيبيداحلاهلدف هنا ليس هو  .tatÉLa violence d’«1 - عنف الدولة«ما يطلق عليه  وهذا

بأساليبه وتقنياته، وإمنا إبرازه كأداة عنف غري قانونية مارسته الدولة  ينيالذي مارسه اجليش الفرنسي على اجلزائر 

اب الفرنسي، واإلطالع على ردود فعل شكل غري رمسي لقمع ا�اهدين والثورة يف اجلزائر وعلى الرت ب الفرنسية

زء من سياسة وسنركز أكثر على التعذيب املمارس ضد اجلالية اجلزائرية يف فرنسا كج الرأي العام اجتاهه.

  .يف فرنسا وأوروبا الغربية »ج.ت.و«األجهزة األمنية الفرنسية للتصدي لنشاطات فدرالية 

. وإن وجد فال دأبت احلكومات الفرنسية املتعاقبة على رفع �مة ممارسة التعذيب عن املؤسسة العسكرية     

وهذا ما عرب عنه رئيس احلكومة  يف املؤسسة العسكرية. األشخاص جتاوزات من بعضو أعمال  أن يكون يعدو

عندما  La Marne«2 -املارن«االشرتاكيني ملنطقة  أمام املناضلني »Guy Mollet -مويل غي«

ما مضى، إال أنني أؤكد أنها أن هناك أعمال عنف نادرة حدثت في "لنتكلم بصراحة، على األرجحقال:

مدة بنية تععن أعمال التعذيب الم حصلت على إثر معارك وأعمال وحشية قام بها اإلرهابيون. أما

مقارنة ممارسات الجيش الفرنسي، في  إنو  .مسبقة، وفي حال حصولها، فإني أقول أنها أمر ال يحتمل

 يبتعد موقف الرأي العام ومل .1ر مقبولغي La Gestapo«3 –ستابو الغ«هذا الموضوع، بممارسات 

                                                 
قانوني. العنف القانوني وھو الذي تتحمل الدولة مسؤولیتھ عنف قانوني وعنف غیر  »عنف الدولة«نوعین من  یوجد - 1

بشكل مفتوح. وأعوان الدولة یمارسون العنف وفق نص قانوني رسمي. في المقابل فإن العنف غیر القانوني یخضع 

یة لمنطق أخر وھو المصلحة العلیا للدولة، تبیح فیھا الدولة لنفسھا التعدي على حقوق مواطنیھا، دون تحمل المسؤول

  المباشرة بممارستھ. وعادة ما تصنفھا ضمن التجاوزات التي یرتكبھا أعوانھا.

BRANCHE, Raphaëlle. Faire l’histoire de la violence d’État : la torture exercée par 

l’armée française en Algérie (1954-1962) In : Archives « secrètes » , secrets d’archives ? 

Historiens et archivistes face aux archives sensibles [en ligne].  Paris : CNRS Éditions, 

2003 (généré le 01 octobre 2016).                                                                                          
2 - s de valises, collecton H comme Les porteurHamon (Hervé) et Patrick (Rotman), 

Histoire, Paris Editions Albin Michel, 2009, p 69.                                                              
 أي شرطة: » lizeipoatsSta heimeGe«: ھي اختصار للكلمة األلمانیة »La Gestapo –ستابو الغ« - 3

»Polizei« الدولة »Staat« السریة »geheime«، وھو جھاز استخبارات ألماني أسسھا أي شرطة الدولة السریة ،

یوصف األلمانیة.  »Prusse -بروسیا«في  1933أفریل  26) في Hermann Göring -النازي (ھیرمان غورینغ

لما یتربص بھا من  صديوالتبأنھ كان جھازا ذا كفاءة مرعبة في أداء مھمتھ الكبرى، وھي حمایة الدولة » الغستابو«

نیة، داخل ألمانیا وفي البلدان األخرى التي احتلتھا القوات األلما النازیة ومالحقة معارضي ،أعمال تخریب وتجسس

ثر ھزیمة ھتلر في الحرب العالمیة الثانیة وانھیار ألمانیا إ .إلى معسكرات االعتقال ثم القضاء علیھم قسراوتھجیرھم 

محاكم «، وِسیق من بقي من رؤسائھ إلى 1945 ماي 8وإعالن حلھ یوم  »الغستابو«النازیة، انتھت أسطورة جھاز 

  .».كبار مجرمي الحرب النازیین«، لمعاقبة 1949و 1946ء) ما بین التي عقدتھا الدول المنتصرة (الحلفا »نورمبرغ

2016-10-consulté le 06 http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Gestapo/121277à  

00h:08.                                                                                                                                          
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ة واستبعاد كليا فرضية تورط اجليش يف مسألة بدفاعه عن املؤسسة العسكريالفرنسي عن موقف احلكومة 

تواتر الشهادات جلزائريني تعرضوا للتعذيب إال أن ا�ام اجليش بشيء كهذا أمر مرفوض التعذيب. ورغم 

وما . لرأي العامللفضيحة أن تتكشف ل ما كان للتعذيب لوال أن فرنسيني تعرضواو  ه،وغريب عن أخالقيات

على يد اجلنود املضليني  )Henri Alleg - و(هنري أليج) Maurice Audin - (موريس أودينحدث لـ

فجر املسألة وجعلها جزء من االهتمامات املفروضة  )Jacques Massu - التابعني للجنرال (جاك ماسو

  .2على الرأي العام

وعلى الساعة احلادية عشر مساء، ومن مقر سكناه، قامت قوات  ،1957جوان  11يف يوم الثالثاء       

مساعد للرياضيات يف كلية العلوم جبامعة  أستاذ )Maurice Audin -موريس أودين(ضليني باعتقال امل

وكان ، وإىل األبد، اختفى 1957جوان  21 ومنذ. 1955الشيوعي اجلزائري منذ  احلزبعضو يف و اجلزائر، 

ثة أوالد. الرواية وثال) Josette Audin -جوزيت أودين(تاركا وراءه زوجة  ،3شابا يف اخلامسة والعشرين

)، أثناء نقله من قبل Jeep –الرمسية، واليت يشكك اجلميع يف صحتها، أنه فر من سيارة من نوع (جيب 

، املتهم الرئيسي بتعذيبه حىت املوت. )Charbonnier-(شاربونييهالسلطات العسكرية حتت إمرة النقيب 

، )Pierre Vidal –Naquet - ر فيدال ناكيبيا(ومن أكثر املشككني يف رواية الفرار هو املؤرخ الفرنسي 

قد مات حتت التعذيب، وأن مسألة الفرار ما هي إال سيناريو  )Audin - أودين ( الذي يرجح أن يكون

شكوى  )Josette - جوزيت(زوجته  قدمتملف التحقيق من أيدي القضاء العسكري،  والفتكاك .4مفربك

-Jean - جان فرانسوا كاهن(لغز االختفاء، اقرتح  ضد جمهول. وأمام عجز السلطات الرمسية يف حل

                                                                                                                                                    
1 - Naquet (Pierre), Les crimes de l’armée française, Maspero, Paris, 1981, p 116.-Vidal 
نسي برتبة جنرال. قائد الفرقة العسكریة العاشرة للمضلیین في ): ضابط فر Jacques Massu -جاك ماسو( - 2

 13التي أسسھا أنصار "الجزائر فرنسیة" في   »Comité du Salut Public -لجنة السالم العام«، ورئیس 1958

  ).  Marcel Bigeard - . ارتبط اسمھ في الذاكرة الجزائریة بالقتل واإلجرام برفقة الجنرال (مارسال بیجار1958ماي 

Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…, op cit, p 236. 
3 - Maurice Audin, la seul sertitudePouillot (Henri),  

consulté  pouillot.fr/0452fc99eb00032a6/0452fc99ea13bff6c/index.html-http://www.henri 

le 06-10-2016 à 21:50.                                                                                                                
  ینظر: »L’affaire Audin -قضیة أودین«من التفاصیل عن  لمزید -4

Vidal-Naquet (Pierre), L’Affaire Audin (1958-1978), Hibr Editions, Alger,2012. (190 p).  

 Minuit  « .(100 p) -مینیوي«عن دار النشر الفرنسیة  1958لإلشارة فإن الطبعة األولى للكناب صدر في 

، والتي أوردھا في الطبعة األولى من »Pierre Vidal-Naquet –بییر فیدال ناكي «الروایة التي یدافع عنھا المؤرخ 

أودین « ،أن الفرار المزعوم، أمر یستحیل حدوثھ، واألرجح ھو أن 1958)، الصادر عام  L’affaire Audinكتابھ (

–Audin«  شاربونیي «جوان، وأن النقیب  20توفي تحت التعذیب یوم- Charbonnier« ،أراد في ، الذي كان مقنعا

 .»Audin–أودین « تظاھر بالفرار. والھدف من ھذه التمثیلیة، ھو إعطاء مصداقیة وتبریر الختفاء الیوم الموالي ال
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François Cahen( فليش«، مدرس اللغة االجنليزية يف الكلية العسكرية مبدينة- Flèche« ، على السيدة

 Weill - فاي هايل(منزل  يف ، وهذا ما مت فعالاختفاء زوجها حقيقةن للبحث ع، تشكيل مجعية )أودين(

Hallé(1  ة أودينمجعي«ميالد الذي شهد - Le Comité Audin«  هنري أليق أما .19572يف نوفمرب) - 

Henri Alleg(3 أنواعا من  خالله ا، ذاقشهر  مكث أين »األبيار« فقد اعتقل بدوره ونقل إىل سجن

، قبل أن ينقل إىل )rulinÉ -إرولني(والنقيب  )Charbonnier -شاربونيي(العذاب على يد النقيب 

ما حدث له يف  هفي ، يرويLa question«4  - االستجواب« كتابة  تأليفبدأ ب أين ،»بربروس« سجن

 -موريس أودين(بـقاءه تلا، و )Jacques Massu – ماسوجاك (اجلنرال    على يد جالدي »األبيار« سجن

Maurice Audin( مطأطأ و عذب حىت مل يعد قادرا على الوقوف فسقط على ركبتيه  الذي يكون قد

إنه في  ،]يهيقصد النقيب شاربوني[... أحضروا أودين، قال شا«"كتب:   املروعرأسه. عن هذا املشهد 

ماذا ينتظره. جنبه فضائع مساء  »]أليق«يقصد أن يقول لـ[ هيا أودين قل له« ]...[ »البناية األخرى.

فضيع  رفعت رأسي فرأيت وجه صديقي أودين شاحبا وتائه وهو يرمقني ببصره، وقال لي "إنه !»أمس 

                                                 
Andrée Lagroua Weill-Marie- -: ھي (ماري أندري الغروا فاي ھالي)Weill Hallé -(فاي ھالي -  1

Hallé األمومة السعیدة «) طبیبة أمراض النساء، مؤسسة حركة - La Maternité Heureuse «  والتي 1956في ،

 Le Mouvement français pour le planing - الحركةالفرنسیة من أجل التخطیط العائلي«تحولت إلى 

familial« 1994جانفي  8. توفیت في.  

 Hall%C3%A9/180417-pedie/personnage/Weillhttp://www.larousse.fr/encycloconsulté le   

                                                                                                            2016 à 22:50.     -10-6  
2 - Hamon (Hervé) et Patrick (Rotman), op cit, 74. 
في  1921جویلیة  20من موالید  )Harry Salem - ): اسمھ الحقیقي (ھاري سالمnri AllegHe -(ھنري ألیق - 3

وتزوج من  1939لندن من عائلة یھودیة ذات أصول روسیة وبولونیة. ھاجر والداه إلى فرنسا، انتقل إلى الجزائر في 

أصیح  1955إلى  1950من  وأصبح أحد قیاداتھ. »P.C.A -ح.ش.ج«جزائریة یھودیة من أصول إسبانیة. انخرط في 

. بعد 1955التي منعت من الصدور ابتداء من سبتمبر  »Alger Républicain -ألجي ریبیبایكان«مدیرا لجریدة 

. غادر (ألیق) الجزائر لیستقر في 1965استقالل الجزائر أعاد إطالق الجریدة لكنھا توقفت نھائیا عن الصدور في 

  .2013جویلیة  17باریس. توفي في 

 Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…, op cit, p 33.  
  -منشورات مینوي«لدى  1958في مارس  » La question -االستجواب« ظھرت الطبعة األولى لكتاب - 4

Éditions Minuit « لكن تم حجزه وسحبھ من المكتبات فور توزیعھ في السوق. وبعد أربعة عشر یوما أعاد الناشر ،

) نشره في سویسرا. وتوزیعھ سریا لیصل عدد النسخ التي بیعت إلى Nils Andersson -سویسري (نیلز أندرسونال

 150000ألف نسخة. وقد ساھم الكتاب بشكل كبیر في فضح التعذیب في الجزائر. ترویجھ سریا سمح بتوزیع  150

  .نسخة

Rappaport Roland. "La Question" d’Henri Alleg, histoire d’un manuscrit, le Monde du 

24-07-2013.                                                                                                                           
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 1" ثم أخذوه."ياهنري

وكتاب لـ(هنري أليق)،  »La question« حتت التعذيب، وصدور كتاب )أودينموريس (وفاة أثار      

 ،يف التعذيب تواتر الشهادات لضباط وجنود رفضوا التورطمع  ، »Contre la torture - ضد التعذيب«

 يف مقدمتهم املثقفني والصحافة، الذينالعام، و صدمة عند شرحية كبرية من الرأي  أغلبهم من التيار اليساري،و 

ويف  كل املؤسسة العسكرية.يف   كممارسة  التعذيبتفشى قبل أن يتفاقم الوضع وي بسرعة تحركنادوا بضرورة ال

ضد « بعنوانكتاب   بنشر) Pierre-Henri Simon - هذا االجتاه قام األديب واملؤرخ (بيار هنري سيمون

Paul-Jean  -املفكر والفيلسوف الوجودي (جان بول سارتر . أماContre la torture«2 - التعذيب

Sartre( عتربه جزء من الشخصية االستعمارية ومن التعذيب املسلط على اجلزائريني وابشدة  فقد أدان

أساسيات النظام االستعماري. وكتب العديد من املقاالت فضح فيها وحشية اجليش الفرنسي، ونبه إىل 

ملقاالت ا تلك عمج مت الحقايف مصادرة اجلرائد اليت نشر�ا.  تسببمما  العسكرية، النزالق اخلطري للمؤسسةا

 »La question  -االستجواب«. وكتب (سارتر) أيضا مقدمة كتاب 3»عارنا يف اجلزائر«عنوان ب يف كتاب

                                                 
1 - Alleg (Henri), La Question, collection voix de l’anticolonialisme, Alger ,Éditions 

ANEP, 2006, pp 25-26.                                                                                                             

 ینظر ایضا:

, La Qestion, d’Henri Alleg: histoire d’un maître du ΧΧe siècleRuscio Alin, 

                                                                                 , lundi 29 Juillet 2013.       L’Humanité 
2 - Henri), Contre la torture, Editions du Seuil, Paris, 1957.  (124 p)-(Pierre Simon      

تعماریة، وأن الفكرة األساسیة لھذا الكتاب ھو أن الكاتب یقف كطرف مع الثورة الجزائریة التي یعتبرھا حرب اس

اعتراف فرنسا بذلك یسمح لھا بتطویر مھمتھا الحضاریة. وفي نفس الوقت یثور ضد الممارسات أال إنسانیة المرتكبة 

ویندد بھا، مثل التعذیب بكل أشكالھ. وحلل وجھات النظر التي تبرر استخدام الوسائل البربریة لمواجھة من یقاتل الجیش 

ؤدي إلى انھیار القیم المسیحیة وحقوق اإلنسان وشرف الجیش. وأراد أیضا أن یوضح الفرنسي، دون مراعاة أن ذلك  ی

أن التعذیب ینتج على المدى المتوسط والبعید إصرارا ال یتزعزع على المقاومة لدى المقالین الجزائریین، ویجعل 

سؤولیة السیاسیة  تكون ثقیلة السكان یقفون ضد فرنسا. ویرى أن عدم احترام القیم  تكون وصمة عار على فرنسا، والم

  على الذین ھم على اطالع بوجود التعذیب ویشجعونھ.  
 بیروت،  دار األدب، ، منشورات2ط ترجمة وتحقیق عایدة وسھیل إدریس، عارنا في الجزائر، سارتر (جان بول)،  - 3

1963.  

، یعري فیھا الطرق واألسالیب »جزائرالفرنسي في ال يالنظام االستعمار«: األولى بعنوان دراسات ثالث الكتاب یضم

الجدیدة التي ابتكرھا االستعمار الجدید لتستمر ھیمنة وسیطرتھ على مقدرات الشعوب. ویوجھ تحذیرا خطیرا للحیل 

الماكرة التي یخدع بھا الشعوب المستعَمرة والرأي العام معا. ویتستر وراء فكرة كاذبة صدقھا ھو نفسھ، والقائلة بوجود 

ن أشرار. ومن ھنا فإن حالة المستعَمرات إنما ساءت یرن صالحون، طیبون، ومستعمِ یرمستعمِ  :المستعِمرین نوعین من

فرنسیین أعید استدعائھم  شھادات ووثائق لجنود ، و تتناول»مجندون یشھدون«الدراسة الثانیة  بسبب ھؤالء األشرار.

یب المبرح النتزاع االعتراف والمعلومات، وألوان السلب للخدمة العسكریة، یكشفون فیھا اللجوء المنظم للعنف والتعذ
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 )أليق(أشاد فيها بشجاعة   »Une victoire -إنتصار«) حتت عنوان Henri Alleg - لـ(هنري أليق

أما  .1احه بامتياز يف اجتياز االمتحان الصعب والقاسي الذي أخضعه له اجلالدون القساة وغالظ القلوبوجن

عن ) Josette Audin - يف اخلطاب خاصة بعد شهادة السيدة (جوزيت أودين فقد شهدت حتوال الصحافة

االستعمار جلب تعتقد أن  1945كانت منذ يت  ال »Le Monde - لوموند« . فجريدةزوجهاتوقيف واختفاء 

أصبحت ترى بأنه من الصعب مواصلة حرب تثري كل تلك  والسنوات اليت بعدها 1957احلضارة، فإ�ا يف 

 31، 28، 24، 13أعداد  خصصت يفو  الفضائع. واستنكرت طرق االستنطاق املمارسة من اجليش الفرنسي.

اءات االستغاثة لزوجته ) وندMaurice Audin - حيزا للحديث عن اختفاء (موريس أودين 1957أوت 

. Henri Alleg(2 -(هنري أليققضية  تناولت 1957أوت  19و 18القلقة عن مصري زوجها. ويف أعداد 

يف  مستندة، اليت أدانت بشكل واضح التعذيب »L’Humanité - يتنلوما«ونفس الشيء قامت به جريدة 

يف أعداد أثارت القائم واملضليني. و  ذلك على الشهادات والروايات، وأكدت التزامها ضد النظام السياسي

 Le - لوفيغارو«لكن جريدة  .3»أليق«عذيب وت »أودين«مسألة اختفاء  1957 أوت 14، 13، 12

Figaro«  لوموند«وخبالف - Le Monde« لومانيت«و - L’Humanité«  ،أنكرت، وبشكل قطعي

بالغة يف وصف امل ةسرتاتيجيتبنت إ يف املقابل ، ، واعتربت ذلك دسيسة شيوعيةمجيع حاالت التعذيب

                                                                                                                                                    

والنھب واالعتداء على أعراض النساء، وأنواع االنتقام الوحشي من السكان المدنیین، واإلعدام بالجملة وبال محاكمة. 

ال ینساق والمھم في كل ذلك بالنسبة لسارتر ھو أن یستیقظ الشعب الفرنسي من غفلتھ حول ما یجري في الجزائر، وأن 

وراء األخبار الخادعة والمضللة، وإال فسیتحول إلى شریك في الجریمة. و یكفي الشعب الفرنسي أن حكومتھ مجرمة. 

الجالدین الذین یمارسوا التعذیب على الجزائریین، وتذكر أیام  فضح فیھا» الجالدون«أما الدراسة الثالثة عنوانھا 

إخوانا لھ یصرخون من األلم نتیجة العذاب المسلط علیھم، ویعترف بأنھ كان  االحتالل األلماني النازي، حین رأى وسمع

یعتقد بأنھ یستحیل على الفرنسیین أن یجعلوا رجاال یصرخون بسببھم. ویتساءل كیف یمكن للضحیة أن تتحول إلى 

فل عما یجري حولھ جالد؟ أم أن السنوات الخمسة عشر منذ الحرب العالمیة الثانیة جعلت الشعب الفرنسي ینسى، ویغ

  حتى إذا رفع رأسھ رأى المأساة، رأى وجھا غریبا، بغیضا: إنھ وجھھ.
1  - Paul), Positions anticolonialistes, préface de Fatima Beldjord, collection -Sartre (Jean

Voix de l’anticolonialisme, Editions ANEP, Alger, 2006, pp 73-91.                                      
2 - Émile, op cit, p 80. Roche  

أودین القلقة على مصیر  م. رسالة من السیدة«: »Le Monde -لوموند«العناوین التي تصدرت جریدة  من بین

اختفاء السید موریس «، »Une lettre de Mme M. Audin inquiète du sort de son mari - زوجھا

  .»La disparition de M. Maurice Audin… et les affaires Alleg -أودین... وقضیتي ألیق
ماذا حل بموریس أودین األستاذ المساعد في « :»L’Humanité -لومانتي«العناوین التي تصدرت جریدة  من بین -  3

 Qu’es devenu - جوان ؟ تتساءل زوجتھ في رسالة مفتوحة للصحافة؟ 21كلیة العلوم للجزائر، المفقود منذ 

Maurice Audin assistant à la faculté de Sciences d’Alger disparu depuis le 21 juin ? 

demande sa femme dans une lettre ouverte à la presse ?«،   ھنري ألیق دائما في «وفي خبر آخر

  .»Henri Alleg toujours au camps de Lodi -محتشد لودي
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كانت ، حني  1957ضد فرنسا. ويف نفس الفرتة من شهر أوت  األعمال اجلهادية اليت ينفذها ا�اهدون

متأل الصحف الكربى،  )Henri Alleg - (هنري أليق ) وMaurice Audin -(موريس أودينقضييت 

أما أسبوعييت  .1وتصفها باجلرائم الفظيعة جتاهلت اجلريدة القضيتني متاما وراحت تشجب العمليات اجلهادية،

املواجه،  فقد تبنت إسرتاتيجية »France Observateur -س أوبسارفاتورنفرا«و »Esprit -إسربي«

ووقفت ضد سياسات العنف والتعذيب طيلة احلرب اجلزائر منذ بداياته يف أعلنت رفضها للصراع الدائر حيث 

فقد حركت طاقم حترير األسبوعيتني،  »Alleg - أليق«و »Audin - نأودي«قضييت بالتحريرية. وفيما يتعلق 

  .3(مجيلة بوحريد) باإلعدام على واحلكم ،امللفقة 2حركتها قضية انتحار (علي بومنجل)نفس القدر الذي ب

                                                 
"الفالقة یقتلون ویعذبون... جرائم فظیعة كثیرا ما : 1957في عدد  »aroLe Fig -لوفیغارو«جریدة  كتبت -  1

   تُنسى".

Ibid, p 81.   
. اعتقلتھ 1946الذي أسسھ (فرحات عباس) في  »UDMA -ب.ج.إ.د«علي بومنجل): محامي ومناضل في حزب ( -  2

یوما  43ومكث رھن االعتقال ، 1957فیفري  9) في Jacques Massu -قوات المضلیین التابعة للجنرال (جاك ماسو

میتا أسفل عمارة من ستة طوابق في طور االنجاز. وأعلنت السلطات  1957مارس  23لیكتشف في  »األبیار«في سجن 

، )René  Capitant-(رني كبتان، حیث كتب أثار ھذا الحادث سخطا كبیرا في األوساط القضائیةالرسمیة بأنھ انتحر. 

"علي بومنجل كان طالبا عندي یقول فیھا:  الفرنسبة یس، رسالة إلى وزارة التربیة الوطنیةأستاذ الحقوق المدني في بار

في إفریقیا الشمالیة. إن  »Combat - كفاح«في كلیة الحقوق بالجزائر، في الفترة التي كنت أقود فیھا حركة المقاومة 

التي لم یتم اللجوء إلیھا، حتى في خصم  طالما استمرت ھذه الممارسات،لتھ في ھذه الظروف یثیر األسى... خبر وفا

واستٌخدمت ، لم تطبق على السجناء األلمان، وطالما ٌسمح بھا ضد الجزائریین ]یقصد الحرب العالمیة الثانیة[الحرب 

من قبل حكومة بالدي، فإنني أجد نفسي غیر قادر على التدریس في كلیة حقوق فرنسیة. لذا سأتوقف عن تقدیم 

سأتقبل بسرور كل ما یساھم بتعمیم احتجاجي ضد الممارسات التي  ،ني إن شئتم، إن استطعتمرات. سرحوالمحاض

  تحط من شرف فرنسا، إذا بقیت سلبیة اتجاھھا."

Hamon (Hervé) et Patrick (Rotman), op cit, pp 68-69.  

  لمزید من التفاصیل عن قضیة (علي بومنجل) ینظر:

Rahal (Malika), Ali Boumenjel. Une affaire française. Une histoire algérienne, éditions 

barzakh, Alger. 2011, pp 183-236.                                                                                          
معركة «ف سعدي) أحد قادة مناضلة في المنطقة الحرة لمدینة الجزائر ومتعاونة مع (یاس كانت (جمیلة بوحیرد) -  3

لتتعرض للتعذیب ویُحكم علیھا باإلعدام  7195أفریل  09. ألقي علیھا القبض في »La Bataille d’Alger - الجزائر

  . وبفضل حملة واسعة لصالحھا خفف الحكم إلى المؤبد مع األشغال الشاقة.1957جویلیة  15في 

Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…, op cit, pp 84-85.  

 لمزید من التفصیل عن قضیة (جمیلة بوحیرد) بنظر:

Felissi (Philippe Karim), Jacques Vergés l’anticolonialiste (entretien), Chihab Éditions, 

Alger, 2005, pp 35-57.                                                                                                          
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 - دي.أس. يت«نفسها مل يسلم اجلزائريون من املالحقة، البطش والتعذيب على يد الشرطة و يف فرنسا     

D.S.T«  ملراقبة اجلزائريني عن قرب،  ، وأقيمت احملتشدات»احلركى«قوة الشرطة املساعدة املعروفني بـو

وهذه املمارسات هي اليت طبقت على  وخصصت أقبية البنايات والبنايات املهجورة ملمارسة التعذيب.

يرفض  ، يف معظمه،فرنسيفإن الرأي العام المع ذلك و  الفرنسيني أيام احلرب العاملية الثانية على يد النازيني.

"ال تقولوا بأن هناك محتشدات : كون ردهم موحداي عن املسألة وحني حتدث الناس .االعرتاف �ذه احلقيقة

أي شيء مشترك مع محتشدات النازيين. ال يمكن أن وإن وجدت ال يمكن أن يكون لها  !في فرنسا

 - بعد سقوط (أدولف هتلر األملانان يردده كما   متاما يشبه هذا ردهمو " !نتصور إقامة محارق في فرنسا 

Adolphe Hitler( لكن  .1ينكرون وجودها أصالبل دث يف احملتشدات، ما كان حي جيهلون واكان  بأ�م

تثبت  3»ج.ت.و« أو احملاكم عن طريق حماميي 2اجلزائريني حملافظة الشرطةالشكاوي اليت كان يرفعها  بعض 

التقارير اليت كان  يضاف إىل ذلك، فعال للتعذيب أثناء استنطاق اجلزائريني أن األجهزة األمنية الفرنسية جلأت

ويف  .4يرسلها املناضلون إلطارا�م يعلمو�م بالوحشية اليت تظهرها الشرطة خالل هجوما�ا على اجلزائريني

 Jacques -(جاك بانيجال جمموعة من السنيمائيني الفرنسيني، ومن بينهم الشريط الوثائقي الذي أجنزه

Panijel ( أكتوبر يف باريس«بعنوان  1962ومارس  1961بني أكتوبر - Octobre à Paris« قاموا 

  .5»احلركى«و »D.S.T -دي.أس.يت«ل الشرطة ويب من قببعرض شهادات حية جلزائريني تغرضوا للتعذ

                                                 
1 - (Hafid), La pacification. Livre noir de six années de guerre en Algérie,  Keramane 

préface de Nil Anderson, Chihab éditions, Alger, 2014, p 149.                                            
 »السین«لتي كتبھا (صالح ك)، العامل بمصلحة المنشآت المیكانیكیة بمحافظة على سبیل المثال الرسالة ا نذكر - 2

) یشتكي فیھا عن العنف الذي تعرض لھ ابنھ ذي السادسة عشر من العمر في Maurice Papon - لـ(موریس بابون

من طرف الشرطة، حین كان یتشاجر مع أخیھ األصغر بسبب تأخره في  »La foire de Trône -معرض طرون«

)، وبعد التحقیق في األمر، أكد بأنھ ال یوجد أي دلیل  Papon -الدخول إلى المنزل وكان الوقت متأخرا. غیر أن (بابون

  یثبت أن الشرطة ألحقوا أي ضرر جراء ممارسة أي عنف على ابنھ.

Amiri (Linda), op cit, p 117. 
Maurice -Saint -سان موریس الردواز«ل نذكر على سبیل المثال الرسالة التي كتبھا أحد مساجین معتق - 3

LArdoise« األستاذ (أوصدیق). في الرسالة یصف أشكال التعذیب الذي  »ج.ت.و«، ویدعى (صالح ق) لمحامي

، حیث أرغموه على شرب 1961أفریل  19بعد اعتقالھ یوم  »F.P.A -ق.ش.م«و »DST -م.م.إ«تعرض لھ من قبل 

 قارورة زجاجیة في شرجھ وكسروا بعض ضلوعھ. ماء الصابون والجافیل وأدخلوا عنق 

Ibid, p 116. 
بروي فیھ محرروه ما تعرضوا لھ من تفتیش  1961على سبیل المثال تقریر مؤرخ في سبتمبر وأكتوبر  نذكر - 4

  .على األفرشةوإھانة في المقاھي والفنادق، وإتالف األمتعة، تمزیق البدالت والقمصان وسكب الزیت 

Ibid, p 123. 
5  - film tourné d’octobre  ,Octobre à ParisLe comité Maurice Audin et Vérité Liberté. 
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 La - لغرغريناا«وخلقت أزمة دولة هي القضية اليت عرفت بـ لكن القضية اليت فجرت فضيحة التعذيب     

gangrène« ويمين«، وهو عنوان كتاب صدر عن منشورات - Minuit«  حيتوي  19591جوان 16يف

االحتاد العام للطلبة املسلمني «، أعضاء أو أعضاء سابقني يف طلبة جزائرينية مسعلى تصرحيات خل

 - مديرها (روجي ويبوت مبباركة من »D.S.T«مديرية مراقبة اإلقليم تعرضوا للتعذيب مبقرات  ،»اجلزائريني

Roger Whibot(  :سنة، طلب  29، (مصطفى فرانسيس)، يالتجار  املمثلسنة،  31(بشري بومعزة)، وهم

سنة  31سنة، طالب يف العلوم السياسية، (عبد القادر بلحاج)،  21يف طب األسنان، (بن عيسى سوامي)، 

عرض الكتاب للبيع يف املكتبات  .2لعموميةسنة، طالب يف األشغال ا 26طالب يف العلوم، (موسى قبايلي)، 

أول من أذاع خرب صدور  »Europe 1 - 1أوروب «كان منشط يف القناة اإلذاعية اخلاصة و جوان،  18يف 

 »Le Monde - لوموند«جوان خصصت له جريدة  20مشريا إىل أمهيته. ويف  جوان، 19يف  الكتاب

كثر األ هو"ال نعرف ما : )Jacques Fauvet - عمودين يف الصفحة األوىل، حيث كتب (جاك فويف

أجل ذلك  من .3فضاعة، وحشية األفعال أم وضاعة نفوس أولئك الذين يضيفون الشتم إلى التعذيب

، مبصادرة الكتاب على مستوى دار )Michel Debré - قامت الشرطة، وبأمر من حكومة (ميشال دوبري

-متوانياج كريتيان«لكن جريدة  .4اريسية الكربى، كما سحبته من املكتبات الب»Minuit - مينوي«النشر 

Témoignage Chrétien« متوانياج إي دوكيمو«و - Témoignages et documents« ادتأع  

تلف وقامت صحف فرنسية من خمنشر مقاطع من الكتاب ليكون الرأي العام على علم مبا يدور حوله. 

الشيوعية   »L’Humanité -لومانييت«يمينية وال »L’Aurore - لورور«االجتاهات، ويف مقدمتهم جريدة 

 24 يفو . 1959دستور  ا يكفلهصادرة واحلجز واعتربت ذلك مساسا حبرية التعبري اليتبالوقوف ضد إجراء امل

، ورئيس بلدية مرسيليا وهو نائب يف الربملان )،Gaston Deferre -(غاستون دفري استدعى 1959جوان 

مصادرة الكتاب وسحبه من السوق. ويف تدخله أمام الربملان اعترب الوزير لشرح موقفها يف موضوع  احلكومة

                                                                                                                                                    

1961 à Mars 1962, au cours même des évènements qu’il relate, par une équipe cinéastes 

français. Les personnage, les lieus et les faits sont tous vrais.                                               

.      2016 à 20:30-07-consulté le 20 https://www.youtube.com/watch?v=AFFQXP3OX2s   

      
) الذي تولى إدارة ndonJérôme Li - ھو (جیروم لیندون »Minuit - مینوي«كان مدیر منشورات  في ھذا التاریخ - 1

   .2001أفریل  9إلى وفاتھ في  1948دار التشر من 
  طالع على تصریحات الطلبة الجزائریین كاملة ینظر:لال - 2

Jérôme (Lindon), La gengrene, Les éditions de Minuit, Paris, 1958. 

  .1992في دیسمبر   Editions Rahmaأو الطبعة الجزائریة الصادرة عن 
3 - Le Monde, 20 Juin 1959. 
4 - Gérôme (Lindon), La gangrène, Edition Rahma, Alger, 1992, p 91.   
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) أن الكتاب ما هو إال جمموعة من األكاذيب قام بتأليفها عضوين Michel Debré - دوبري األول (ميشال

   .2الكاذب والقاذف وبشكل مهني ، وأن احلكومة أعطت األوامر ملصادرته نظرا لطابعه1من احلزب الشيوعي

بالنسبة لشرحية عريضة من الفرنسيني أن تورط اجليش يف ممارسة التعذيب يف اجلزائر،  أصبح من الواضح     

يف ممارسته على الرتاب الفرنسي يطرح املسألة من الناحية املبدئية  »D.S.T - دي.أس.يت«وتورط الشرطة و

مبدأ حقوق اإلنسان. ومن هذا  ، تضرب املبادئ الين قامت عليها اجلمهورية يف الصميم، خاصةواألخالقية

وانتهاء ببعض املنطلق حتركت جهات عديدة لفضحه والتنديد به بدء بالضباط واجلنود، مرورا باملثقفني 

الذين عاشوا جتربة االعتقال واحملتشدات والتعذيب أيام  السياسيني. وكان األكثر حساسية هلذا املوضوع أولئك

مل يفكروا وال للحظة أن بلدهم فرنسا، بلد احلرية، العدالة و ان النازيني، احلرب العاملية الثانية على يد األمل

 - وعن هذا املوضوع كتب املؤرخ الفرنسي (بيار فيدال ناكيوحقوق اإلنسان يصدر منها هذا الفعل املشني. 

Pierre Vidal-Nauet التعذيب يف اجلمهورية«) يف كتابه - La torture dans la république« :

مؤسساته، جيشه، عدالته، صحافته يتآكلون  في بضع سنوات  أن يرى بلد ذو تقاليد حرةكن لهل يم"

حول المسائل الحيوية التي تضع محل شك التصور بممارسة التعذيب، بالسكوت والكذب المالحظ 

   .3"باإلنسان ؟ أن الغرب يهتم

  اليت حتولت إىل آلة قمع رهيبة.الفرنسية إن للجوء إىل التعذيب يعد مؤشرا على إفالس املؤسسة العسكرية      

  

    في فرنسا 1958أوت  25عمليات  – 3

أوضحنا سابقا أن الثورة التحريرية اجلزائرية تنفرد عن باقي الثورات التحريرية بأ�ا الوحيدة اليت نقلت       

ندما قرر (ديدوش مراد) ونبتت هذه الفكرة منذ انطالق الثورة التحريرية عرب إىل أرض البلد املستعمر. احل

لتأطري اجلالية بفرنسا،  »ج.ت.و«، وهو فدرالية »ج.ت.و«و(حممد بوضياف) إنشاء هيكل سياسي إداري لـ

، وهذا ما باشر يف تنفيذه (مراد اجلزائرية يف فرنسا ومتكينها من املسامهة الفعالة يف حترير البالد من االستعمار

                                                 
استبعد رئیس الحكومة أن یكون للطلبة الجزائریین القدرة على تحریر شكوى وبذلك األسلوب، متناسیا أن من بینھم  - 1

 في كیفیة تحریر شكوى لكشف العنف الذي تعرض لھ. طالب في العلوم السیاسیة، وال یعقل أن ال یكون على درایة 

2  - -Officiel de la République Française, n° 25, mercredi 22 juillet 1959, pp 548 Le Journal

549.                                                                                                                                       
3  - 1962), collection grands -Naquet (Pierre), La torture dans la république (1954-Vidal  

documents, Hibr Editions, Alger, 2012, p11.                                                                      
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عسكري يكون اليد الضاربة ضد  شبه ة إىل ضرورة إنشاء جناحطربوش) ومن جاءوا بعده. وتطورت الفكر 

  .2مل تطرح مسألة الكفاح املسلح يف فرنسا 7195، لكن إىل غاية 1اإلخوة األعداء وقوى القمع الفرنسية

وتطورت األحداث إىل تكريس  .أصبح الكفاح املسلح أكثر جتذيرا 1957خالل األشهر األوىل من سنة      

 متثيل اجلزائريني يف كفاحه املسلح حنو التحرر، خاصة بعد أن ُحسم الصراع مع يف »ج.ت.و« شرعية

. يف املقابل »ج. ت.و«لصاحل  ، من أجل اإلشراف على اجلالية اجلزائرية يف فرنسا،املصالية »ح.و.ج«

ات اليت ضاعفت من عملي واجهت فدرالية اجلبهة هجوما غري مسبوق من قوات القمع االستعمارية الفرنسية

وحماولة تضييق اخلناق على نشاطات فدرالية اجلهة يف فرنسا وامتد ذلك إىل البلدان األوروبية  املدامهة واالعتقال

برزت حاجة ملحة إىل تشكيل منظمة شبه عسكرية تتوىل تنفيذ  يف ظل هذه املعطيات اجلديدة .ا�اورة

االستعمارية حلمل الرأي العام على التحرك القمع  للرد على عنف قوات نوعية على الرتاب الفرنسي عمليات

بامسه ضد الشعب اجلزائري وكذلك دفع احلكومة الفرنسية  ضد الوحشية االستعمارية واجلرائم اليت تُرتكب

الصادق)، قائد (العقيد باعتبارها املمثل الوحيد للشعب اجلزائري. من أجل ذلك قام  »ج.ت.و«للتفاوض مع 

ملساعدة جلنة الفدرالية بعد التوقيفات اليت  إىل فرنسا تحويل (سعيد بوعزيز)ب 1957 الوالية الرابعة، يف أوائل

 جنينية، مثابة منظمة شبه عسكرية هتم مبجموعات املواجهة، اليت كانت بوي طالت الكثري من أعضاءها

ملنظمة ليجعل منها وحدات قتال. وهكذا ولدت ا، وضع لبنا�ا األوىل (أمحد دوم) و(عبد الكرمي سويسي)

   .4اليت خضعت ملعايري صارمة يف اختيار أعضاءها 3اخلاصة

، نفذت املنظمة اخلاصة لفدرالية اجلبهة بفرنسا عمليات عديدة 1958وشهر أوت  1957بني أوائل 

شخصيات جزائرية مؤيدة بشدة  ، واستهدفت أيضامدنية وعسكرية فرنسية شخصيات وأماكن استهدفت

                                                 
المصالیة، من  »ح.و.ج«تھا األولى على التراب الفرنسي، مجبرة على مواجھة وجدت فدرالیة الجبھة منذ خطوا - 1

 . »D.S.T -دي.أس.تي«جھة، ومن جھة إخرى، الشرطة الفرنسیة و 
2 - Djerbal (Daho), op cit p 69. 
، 7195حاد حول تاریخ تأسیس المنظمة الخاصة. ففي الوقت الذي یرجعھا بعض المناضلین إلى سنة  تقاش ھناك - 3

. وفي رده على مقال نشر في جریدة المجاھد في نوفمبر 1956فإن البعض اآلخر یؤكد بأنھا تأسست أواخر سنة 

، شرح (محمد أوحمد عیسى)، أن العملیات األولى على األراضي الفرنسیة ضد أھداف مدنیة وعسكریة نفذھا 1972

ن ھذه العملیات تختلف عن تلك التي كانت كوموندوس مكون خصیصا لھذا الغرض، وكان على وعي بأ 1956أواخر 

  فرق التدخل تقوم بھا عادة.

 Djerbal (Daho), op cit, pp 73- 74. 
4 - , op cit, p 85.(Ali) Haroun 

  ینظر أیضا:

Djerbal (Daho), op cit, p 70.   
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كبرية من تلك العمليات باءت بالفشل بسبب قلة خربة منفذيها ونقص   لفكرة اإلدماج، لكن جمموعة

ونبهت الرأي العام  الوسائل. ومع ذلك جنحت يف إحداث ضجة إعالمية، إذ تصدرت عناوين الصحف

، النائب عن حمافظة اجلزائر Henri Borgeaud(1 - (هنري بورجو تعرض 1957أكتوبر  13ففي الغافل. 

 »boulevard les Suchet - يل سوشي« �ج وقعت يف فاشلة، حماولة اغتيال إىليف الربملان الفرنسي 

ونفس ) ينتمي إىل التيار الراديكايل املتطرف واملتفننني يف أذية اجلزائريني. Borgeaud - وكان (بورجو بباريس.

الذي كان من املفروض تصفيته ليلة عيد  Alain de Sérigny(2 -الشيء حدث مع (أالن دو سرينيي

، أين يوجد قصره. »Blois - بلوا«يف القداس الذي سيقام يف منتصف الليل يف املدينة الصغرية  1957مليالد ا

أعياد امليالد يف حيضر قداس لكن العملية مل تتم، رغم حرص املكلفني بتنفيذها، ألن الشخص املستهدف مل 

ومن  من املوت.اريس وهكذا أفلت ذهب يف ذلك املساء حلضور القداس بكاتدرائية بوإمنا  »Blois - بلوا«

الذي جنا من  Robert Lacoste(3 - (روبار الكوست االشرتاكي الشخصيات السياسية الفرنسية املستهدفة

 - الفرع الفرنسي لألممية العمالية«خالل اجتماع للـ »Nantèrre - نونتري«األول بـ:  ثالث كمائن

S.F.I.O«4ليون«، والثاين بـ- Lyon« تولوز«لحزب االشرتاكي، والثالث بـخالل اجتماع ل- 

Toulouse« .(شكَّال علي) ماي  26يوم  ، الذي اغتيل5أما الشخصية اجلزائرية اليت استهدفت فهي

                                                 
ال من (ھنري ) بدLouis Borgeaud -، اسم (لویس بورجو75فإن (جربال دحو) ذكر في كابھ ص  شارةلإل - 1

مند ثالث أجیال  ). وھذا األخیر ینحدر من أسرة ذات أصول سویسریة استقرت بالجزائرHenri borgeaud -بورجو

. أصبح (ھنري)  نائبا »المتیجة«بمنطقة  »سطاوالي«، امتلكت أراضي تابعة لدیر 1895أوت  04من یوم میالده في 

عن  1963ماي  24. توفي في 1959ماي  31إلى  1946یسمبر د 08في البرلمان الفرنسي عن محافظة الجزائر من 

  سنة یعد إصابتھ بمرض السرطان. 67عمر 

-consulté le 4 0389r4.htmlrepublique/borgeaud_henri-4eme-https://www.senat.fr/senateur

11-2016 à 20:55.                                                                                                                         
)، nyAlain Moyne de Serig - : ھو الكونت (أالن موین دو سرینیي)Alain de Sérigny -أالن دو سرینیي( - 2

. من 1961إلى  1941من  »L’Echo d’Alger -لیكو دالجي«نائب رئیس سابق للبرلمان الجزائري، ومدیر جریدة 

المدافعین عن بقاء الجزائر فرنسیة، ومن المناھضین لسیاسة دیغول الرامیة إلى التخلي عن الجزائر واالعتراف 

   باستقاللھا. 

Schmitt Laura. Alain de Sérigny, Homme de presse et acteur politique, Vingtième 

Siècle Revue de l’histoire, 2016/2 (N° 130), pp 89-101.                                                       
والیا عاما على الجزائر من طرف صدیقھ  1956فیفري  9: عین في )Robert Lacoste -(روبار الكوست - 3

). كان من المدافعین عن بقاء الجزائر فرنسیة وبذل كل ما في وسعھ للوقوف Guy Mollet -غي موليالوزیر األول (

الذي صوت غلیھ  »السلطات الخاصة«ضد استقالل الجزائر. تمیزت فترة والیتھ بازدیاد القمع، مستغال في ذلك قانون 

  . وفي عھده بدأت المقصلة في العمل بشكل غیر مسبوق.1956في 

Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution …, op cit, p 312.    
  .»P.S.F -الحزب االشتراكي الفرنسي«أصبح یسمى  »S.F.I.O -الفرع الفرنسي لألممیة العمالیة«أن  ذكرنا سابقا - 4
ي السیاسة منذ ف  شكَّال علي) من موالید مدینة معسكر. أصبح محامیا، ثم نقیب المحامین بمسقط رأسھ. انخرط( -  5
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بباريس  »colombes  - كولومب«برصاصة انطلقت من مسدس (حممد بن صدوق) يف ملعب  ،1957

   .Angers«1 - سأجنري «و »Toulouse - ولوزت«مباراة كأس اجلمهورية يف كرة القدم بني فريقي  بعد انتهاء

لتحول النوعي يف هو ذلك اإذا وضعنا جانبا النقاش حول تاريخ تأسيس املنظمة اخلاصة فإن املتفق عليه      

، الذي أجرى، برفقة الفريق الذي معه، 1957يف  الفدرالية الثالثة بزعامة (عمر بوداود) نيينشاطا�ا، بعد تع

وقوع العشرات من كوادر فدرالية ب املستجدات اليت طرأتاملعمول به ليتماشى مع  تعديالت على التنظيم

عدم جاهزية املنظمة اخلاصة للقيام بدورها. ويف هذه النقطة ذكر ة يف كماشة أجهزة القمع الفرنسية، وكذا اجلبه

رت عليها "لئن كان في وسعنا أن نثق في جدوى القاعدة النظامية التي توف: (بوداود) يف مذكراته

، فاألمر لم يكن كذلك بالنسبة للمنظمة الخاصة، المكلفة بالعمليات 1957 نهايةفور  »ج.ت.و«

جويلية  14ل إىل هذه القناعة بعد الذي حدث يف ذكرى احتفال فرنسا بالعيد الوطين للـووص. 2الهامة."

 - تيال اجلنرال (جاك ماسوسعيد بوعزيز)، قائد املنظمة اخلاصة، تنفيذ عملية اغ، حيث عرض عليه (1957

Jacques Massuاإلليزي حدائق«)، الذي سيشارك يف االستعراض العسكري بـ - Champs 

Élysées«ومع ، مزودة بقالع وبندقية رشاشة.، وأكد أنه ال حيتاج لذلك سوى سيارة صغرية لنقل البضائع 

ومرت االحتفاالت دون حادث . 3طلبيف إمكانية جناح العملية، إال أنه وفر لـ(بوعزيز) ما  أنه كان يشكك

طلب (بوداود) من (بوعزيز) ما الذي حدث، ) حيا يرزق. ويف اجتماع الحق Massu -يذكر، وبقي (ماسو

  .4"اهللا غالب "واش تحبفأجاب: 

                                                                                                                                                    

 Assemblée -الجمعیة الجزائریة«، ثم انتخب في »مستغانم«، حیث أصبح المستشار العام لمدینة 1944

algérienne« بالوالیات المتحدة  »نیویورك«. مھمتھ األخیرة قادتھ إلى 1949، أین تولى منصب نائب الرئیس في

وإعالن تمسك الجزائریین بفرنسا. لذلك حكمت علیھ  »ج.ت.و«األمریكیة رفقة البعثة الفرنسیة إلى األمم لیرافع ضد 

  الجبھة باإلعدام.

2016-11-consulté le 05afn.org/CHEKKAL_ALI -http://encyclopedieà 10:10.  
، بحضور 3أھداف مقابل  6الجمھوریة ألول مرة بنتیجة  بكأس »Toulouse -تولوز«انتھت المباراة بفوز فریق  - 1

) الذي غادر الملعب قبل عملیة إطالق النار. وأثناء المباراة كان (شكَّال René Coty -رئیس الجمھوریة (روني كوتي

 علي) جالسا إلى جانب رئیس الجمھوریة.

Djerbel (Daho), op cit, pp 77-78. 
 .107)، المرجع السابق، ص بوداود (عمر - 2
كان (بوداود) یتساءل عن المكان الذي یمكن أن توقف فیھ السیارة، نظرا لكثافة الجموع المتراكمة على أرصفة  -  3

الشارع، والرقابة الصارمة المضروبة على كافة المضمار من طرف مصالح األمن. ونظرا لحداثة وصولھ إلى باریس 

  وفر على إمكانیات یجھلھا.فقد فكر بأن المنظمة أكید تت

Boudaoud (Omar), op cit, p 111. 
4 - Ibid. 
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"لالنطالق من جديد : من املؤكد والضروري إعادة النظر يف هيكلة املنظمة اخلاصة وطريقة عملها حأصب     

مجلة  ومن. 1بالقضية ومزودين بالتكوين العسكري المناسب." ينة وبرجال مؤمنينمت على أسس

هيكال منفصال عن املنظمة السياسية لفدرالية  كون املنظمة اخلاصةأن ت : أوال:اإلصالحات املطروحة

 2"وفعال يمكنه أن يقوم بعمليات منسقة ضخمة. "تأسيس هيكل شبه مستقل، أي: بفرنسا »ج.ت.و«

، و(نصر الدين آيت خمتار)قائدا،  املدعو (سعيد)، ،بوعزيز) رابح قيادة املنظمة اخلاصة كل من (ه توىلوعلي

يستند أساسا تقطيع جغرايف جديد  وضع ثانيا:بدال عن (عبد الكرمي السويسي) و(موسى قبايلي).  نائبا،

اللوجستية احمللية املتوفرة  على، من جهة، موقع األماكن العسكرية الفرنسية املستهدفة، وعلى أمهية الوسائل

للفدرالية من جهة أخرى، وذلك �دف التحكم أكثر يف العمليات املربجمة ضد العدو، وضمان أعلى الفرص 

جهات وهي: باريس وتضم  أربعفإن املنظمة اخلاصة كانت مقطعة جغرافيا إىل لنجاحها. وعلى هذا األساس 

وتضم   »Normandie -نورمانديا«، 4عسكرية، اجلنوب ويضم مخس مناطق 3ثالث مناطق عسكرية

إخضاع العضوية يف املنظمة  ثالثا: .6واحدة عسكرية الشمال الشرقي ويضم منطقة، 5منطقة عسكرية واحدة

 على املناضلني املستعدين، النشطاء، الشجعان وميلكون وعيا سياسيا عاليااخلاصة لشروط صارمة، إذ تقتصر 

                                                 
 .810السابق، ص  صدربوداود (عمر)، الم - 1
 .80، المرجع السابق، ص جربال (دحو) - 2
المنطقة العسكریة األولى في الضفة الیساریة من باریس تحت مسؤولیة (حمیدي العربي) ونائبھ (محمد دیافي)،  -  3

العسكریة الثانیة في وسط باریس تحت مسؤولیة قائد فرقة كوموندوس (أوراغي المولود)، المنطقة العسكریة المنطقة 

الثالثة في الضفة الیمینیة من باریس تحت مسؤولیة (سعداوي محند أورمضان) المدعو (صابر) ونائبھ (سداوي عمر) 

  المدعو (بوعالم).

Djerbel (Daho), op cit, p 85. 
، تحت مسؤولیة (عبد الرحمن مزیان » Centre -Marseille -مرسیلیا وسط«العسكریة األولى وتضم  منطقةال - 4

تحت مسؤولیة (علي  »Marseille-Est -مرسیلیا شرق«شریف)، المدعو (عالوة)، المنطقة العسكریة الثانیة 

مسؤولیة (علي بلحوسین)،  تحت »Marseille - Ouest -مرسیلیا غرب« بوشینة)، المنطقة العسكریة الثالثة وتضم

تحت  »Bordeaux- La Rochelle- Toulouse  -تولوز –الروشال  -بوردو«المنطقة العسكریة الرابعة وتضم 

 -سانت إتیان –غرونوبل  –لیون «مسؤولیة (علي بطروني) المدعو (عبد العزیز) ، المنطقة العسكریة الخامسة وتضم 

Lyon- Grenoble- Saint-Etienne« مرة (عمار غزالي).تحت إ  

Ibid, pp 85-86. 
بوتي وغراند  -إفرو - روان -إلبوف -الھافر«، وھي منطقة عسكریة واحدة، »Normandie -رماندیانو« تضم -  5

تحت مسؤولیة (تازبینت   »Le Havre- Elbeuf- Rouen- Evreux- Petit et Grand Quevilly -كوفییي

  ینور).أعومار) المدعو (عبدو)، ونائبھ (أعراب ع

Ibid, p 86. 
L’Alsace et la  -La Meurthe et Moselle-األلزاس واللورین -وموزیل المورث«الشمال الشرقي  ضمی -  6

Lorraine« .(علي بن علي) تحت إمرة 
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رابعا: إقامة شبكة استعالمات قوية قادرة على . 1املهمة اليت انتدبوا من أجلهاويتلقون تدريبا خاصا يتالءم و 

لتكون العمليات  املستهدفة من اللويب االستعماري شخصياتالضرورية والكافية عن املواقع والمجع املعلومات 

ذي انتحله وهو االسم املستعار ال »شبكة أبولكر« وهكذا ظهرت الدقة واالحرتافية. من على أعلى درجات

، وهو االسم  الذي انتحله »شبكة صادق«و �لس النواب اجلزائريني، ، العضو السابقارس)ف(عبد الرمحن 

  .2ملهمة االستعالم ، عضو املنظمة اخلاصة ولكنه أعفي من مجيع مهامه يف املنظمة ليتفرغ(حسني دايل)

، وهذا ما ظهر جليا 3ل إمجاع داخل الفدراليةاملسلحة إىل األراضي الفرنسية حم مل يكن أمر نقل العمليات     

 -كولوين«مدينة  بقرية صغرية ضواحي »Falken - فولكن«يف نزل  يف اجتماع اللجنة الفدرالية الذي التأم

Cologne« اللجنة الفدراليةوكانت مهمة . حبضور مجيع قادة الواليات 1958جويلية  25يف  بأملانيا الغربية ،

ُحسم يف اجلزائر من قبل  قد قل العمليات العسكرية إىل فرنسا، ألن هذا األمرليس مناقشة إمكانية ن

وكان هذا األمر بتوقف أساسا على انطالقها فعليا.  �ائيا يف تاريخ ، وإمنا الفصل»C.E.E -ل.ت.ت«

                                                 
(بوداود) في مذكراتھ أنھ توجھ إلى المغرب لاللتقاء بـ(عبد الحفیظ بوصوف)  یذكر یتعلق بمسألة التدریب فیما -  1

ھ حاجة المنظمة الخاصة لرجال بارعین في العملیات الفدائیة في األوساط الحضریة، وبرمجة عملیات محددة وشرح ل

بالمغرب االسباني (منطقة الریف  »العرائش«ومضبوطة. أثمر اللقاء بإبرام اتفاقیة مع قائد مخیم التدریب في مدینة 

ین المناسب ھناك. وكان على المعنیین بالتدریب أن شمال المغرب) بمقتضاه سیتلقى عناصر المنظمة الخاصة التكو

یتوجھوا إلى قاعدة التدریب بمجموعات صغیرة عبر الحدود الفرنسیة االسبانیة. رافق (بوداود) المجموعة األولى إلى 

أحد الحدود الفرنسیة االسبانیة، تم تكفل بمھمة الغدو والرواح بین المغرب والحدود الفرنسیة االسبانیة للمتدربین 

حالیا.  »بومرداس«بوالیة  »سیدي داود«أصدقائھ وھو (ابراھیم بن ابراھیم)، المسؤول السابق للمنظمة الخاصة في 

  وھكذا أصبح للمنظمة الخاصة تأطیرا مقبوال.

 Boudaoud (Omar), op cit, p 112. 
  من التفاصیل عن شبكات االستعالم ومھامھا ینظر: لمزید - 2

Djerbel (Daho), op cit, pp 87-98. 

  أنظر أیضا:

Fares (Abderrahmane), La cruelle vérité. Mémoires politiques 1945-1965, Casbah 

Editions, Alger. 2006, pp 80-81.                                                                                                
 »C.E.E - ل.ت.ت«إحدى شھاداتھ أنھ أثناء االجتماع المذكور، وبعد قراءة مراسلة یذكر (محمد حربي) في  - 3

المتعلقة  بنقل العملیات الحربیة في فرنسا، قام رئیس اللجنة الفدرالیة (عمر بوداود)  بطرح مسألة االنتقال إلى 

عارضتھ للمسألة وتساءل عن جدوى تلك العملیات، وأنھ لم یجرؤ أي قائد والیة على الكالم. ولما تناول ھو الكلمة أبدى م

العملیات في ظل االنفتاح السیاسي على فرنسا، حیث ُعرض علیھا، منذ أیام قلیلة، التفاوض في ظل شروط محددة، 

لم یحصل على جواب. لذلك فإنھ  -كما قال–وتساءل أیضا عن المنظور واإلستراتیجیة الحربیة الذي تندرج فیھا. لكنھ 

  ع أعلن عدم موافقتھ على ھذه السیاسة وقدم استقالتھ.في نھایة االجتما

   .Djerbel (Daho), op cit, pp 222-223من شھادة (محمد حربي) لـ(جربال دحو) في   
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ومدى  »ج.ت.و«بوعزيز) رئيس املنظمة اخلاصة لفدرالية  سعيد(عمر بوداود) رئيس اللجنة الفدرالية و(

  املهمة. بدء ل اهزيتهماج

أوت  25ليوم نقل الكفاح املسلح إىل األراضي الفرنسية ُحدد رمسيا  تاريخاملهم يف كل ما قيل هو أن      

، حيث نفذت املنظمة  Saint Barthélémy«1 - سانت بارتليمي«، يف ليلة االحتفال بعيد 1958

، وشخصيات عسكرية ومسؤولني يف تصادياواق عسكريا2افده ضربت حوايل مأيتخلاصة حوايل عشرين عملية ا

جممل الرتاب الفرنسي ووفق   يفمت حتديدها مسبقا  وشخصيات جزائرية قريبة من الدوائر الفرنسية، الشرطة،

 فإ�ا أوت، 25ليلة  ووفق تقارير الشرطة اليت توالت منذ اهلجوم الشامل .3التقسيم اجلغرايف الذي ذكرناه سابقا

وعن األماكن يات اليت نفذ�ا املنظمة اخلاصة يف التخريب، احلرق، وضع املتفجرات. أمجلت طبيعة العمل

تذكر: خمازن الوقود، معامل تكرير النفط، السكك احلديدية، مرائب الشرطة، مستودعات الناقالت املستهدفة 

من  ، ثكنات األمن اجلمهوري، املوانئ، وغريهاالعسكرية، احملطات الكهربائية، مصانع الذخرية

واستمرت العمليات يف األيام واألسابيع التالية يف كامل الرتاب الفرنسي. أما عن الشخصيات   .4األهداف

فقد أُعطيت تعليمات بتصفية املفتشني الرئيسيني للشرطة، مفتشي املقاطعات التابعني لالستعالمات املستهدفة 

العالية ومجيع املضليني مهما كانت ، والعسكريني ذوي الرتب العسكرية »D.S.T - دي.أس.يت«العامة و

 عنصريتهم الواضحة اجتاه اجلزائريني،:ي، على األقل، ه استهداف هؤالء لثالثة أسباب رئيسيةومت رتبهم.

اليت  يف تعذيب املناضلني املوقوفني وإثارة هالة إعالمية حول العمليات. ومن بني األمساء الثقيلة باشرةامل التورط

 -، (موريس بابون»D.S.T - دي.أس.يت«) مدير Roger Wybot - ويبوت تصدرت القائمة: (روجي

                                                 
أوت تخلیدا  24یُحتفل بھ سنویا في الغرب في  ھو عید دیني »Saint Barthélémy -سانت بارتلیمي«عید  -  1

في باریس وفي كل فرنسا، بأمر  1572أوت  24لكاثولیك في حق البروتستانت في واستذكارا للمجزرة التي اقترفھا ا

. ویعتبر الیوم الذي حدثت فیھ المجزرة من »Germain l'Auxerrois-Saint - سانت جارمان لوكسیروا«من كنیسة 

بینھم النساء، ألف شخص من  30وراح ضحیتھا  أكثر األیام سوادا في تاریخ الصراع بین الكاثولیك والبروتستانت،

  األطفال والشیوخ. 

2016-11-consulté le 18 15720824.php-evenement-https://www.herodote.net/24_aout_1572 

à 10:55.                                                                                                                                   
  .op cit, p 89ذكره (محند أكلي بن یونس) في مذكراتھ  نمائتاالعدد  - 2
في لیلة  »ussaintLa To - عید القدیسین«بمناسبة  »ج.ت.و«تذكرنا ھذه الحادثة بالعملیات العسكریة التي نفذتھا  -  3

عید «ترید أن تحاكي عملیات  »Saint Barthélémy - سانت بارتلیمي«عید ، وكأن عملیات 1954أول نوفمبر 

  أمال في أن یكون لھا نفس الصدى. »La Toussaint -القدیسین
  لمزید من التفاصیل حول العملیات وحصیلتھا ینظر: - 4

  Djerbal (Daho), op cit, pp 238-247.  

  .Haroun (Ali), op cit, pp 85-109ر أیضا: ینظ

 .Benyounes (Mohand Akli), op cit, pp 87-95ینطر أیضا: 
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Maurice Paponل)، (جاك سوستا - Jacques Soustel(  ،الذي تعرض فعال حملاوالت اغتيال عديدة ،

، وغريها من الشخصيات األخرى. 1، وكان آنذاك، وزيرا لإلعالم1958كان آخرها يف اخلامس من سبتمرب 

جزائرية وأعضاء منتخبني �لس نواب اجلمهورية اخلامسة ومنخرطني يف مشروع  تشخصيا الءؤ ويضاف إىل ه

يد  على 9591أوت  28يف  لقي حتفه الذي 3وعلى رأس هؤالء (شريف بن حبيلس) 2»القوة الثالثة«

   وأداها بنجاح. تصفيته همة(مدادي سليمان) الذي ُكلف مب

ة متثل نقلة نوعية يف مسار الثور  1958أوت  25إىل 24ليلة ل تعملياال سلسلة مما ال شك فيه أن     

زرع جو من اخلوف داخل  :فها أال وهياهدأالتحريرية، إذ مست كامل الرتاب الفرنسي ومتكنت من حتقيق 

يتعرضون  إرسال رسالة إىل الرأي العام الفرنسي أن أمنه بات مرهونا بأمن اجلزائريني الذينو  الفرنسي ا�تمع

القدرات  استنزاف ،شي من اجليش يف اجلزائر ومن األجهزة القمعية املختلفة يف فرنسايوميا للقمع الوح

االقتصادية لفرنسا، ختفيف الضغط العسكري على ا�اهدين  يف اجلزائر، ودفع احلكومة الفرنسية إىل االحتفاظ 

االعرتاف �ا   على أساس »ت.وج.«لى قبول حل تفاوضي مع عمحل احلكومة الفرنسية  ،جبزء من اجليش يف

مل تعد �اجم اإلخوة يف الدين  »ج.ت.و«أما عنصر املفاجأة فهو أن  .4كممثل وحيد للشعب اجلزائري

وقلق األجهزة  ةري فقط، أي املصاليني، ولكن أصبحت تعتدي كذلك على أهداف فرنسية، وهذا ما زاد من ح

    .5القمعية، و بشكل خاص، مصاحل الشرطة

 »C.C.E - ل.ت.ت«فقد تبنت ، 1958أوت  25ل وتنوعت اجتاه عمليات ردود األفعا تتعدد     

اهلجوم املسلح على الرتاب الفرنسي ردا على رفض احلكومات الفرنسية االعرتاف باألمة اجلزائرية، وباستقالل 

 االقتصادية اإلمكانياتضد  موجهة اجلزائر ضمن وحد�ا الرتابية مبا فيها الصحراء. وأكدت أيضا بأن احلرب

 »ج.ت.و«ضد السكان املدنيني يف فرنسا. وهذا ما تضمنه نداء  للنظام االستعماري وليس والقوات القمعية

                                                 
  ).Chef -) كان (أوراغي مولود) المدعو (الشافJacques Soustel -باغتیال (جاك سوستیل المكلف - 1

  للمزید عن محاولة اغتیال (سوستیل) ینظر شھادة (أوراغي مولود) في: 

 Djerbal (Daho), op cit, pp 250-258.  
القوة الثالثة ھي طبقة جدیدة یُراد تكوینھا داخل المجتمع الجزائري تتكون أساسا من البرجوازیین (مثقفون،  - 2

 مقاولون، تجار....) لتكون بدیال عن اإلقطاعیین الجزائریین وعن النخبة من األشراف والعامة.
افعین عن ھذا الطرح الذي  كان یسایر النظرة الفرنسیة في إیجاد طبقة جدیدة كان (بن حبیلس) من الداعین والمد - 3

  لیبرالیة من الجزائریین تتبنى األطروحات اإلصالحیة الفرنسیة في الجزائر.

. Djerbal (Daho), op cit, p 272 
4 - , , Le quotidien Liberté du 25 aout 2014: le 25 aout 1958 Une date occultéeH. A. 

Algérie, p 1.                                                                                                                            
5 - Ibid, p 236. Djerbal (Daho),  
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تريد أن تؤكد بشكل رسمي أن المدنيين لن  »ج.ت.و«"إن : الذي جاء فيهو 1958أوت  26يف  املؤرخ

الستمرار في اه لفرنسي المتواطئ بسلبيتالمسؤولية الكاملة للشعب ا هذا رغمو يكونوا مستهدفين، 

لرجال القمع ولجأوا عدة مرات البربري لحرب الجزائر... العديد من الفرنسيين قدموا يد العون بقوة 

أكتوبر - اجلبهة بفرنسا مؤرخة يف سبتمرب لفدرالية نشرة إخبارية يفو . 1إلى اإلعدام خارج نطاق القانون."

من  الشعب الفرنسي وأخرجته المباالة ضربة تحذير هزت أوال ت"كانجاء فيها:  2وحتمل رقم  1958

يف بالغ هلا من  »ج.ت.و«صرحت  1958سبتمرب  1 ويف. 2"هدوءه المعتاد حيال الوضعية الجزائرية.

أوت، هاجم كوموندوس جزائري في فرنسا عدد من األهداف اإلستراتيجية  25إىل  24ليلة "في القاهرة: 

أوت  24، فإن ليلة 1954من نوفمبر  األول... مثل تقع في التراب الفرنسي وفقا لمخطط ُمعد مسبقا

تفتح فصل جديد من كفاح الشعب الجزائري من أجل استقالله. قوة تتكون من حوالي نصف مليون 

. الهجوم األول للكوموندو الجزائري حدد هدفا »ج.ت.و«رجل كفء تجندوا للعمل تحت إدارة 

لتوسيع على التراب الفرنسي ة لطيران العدو، ثانيا بترولي في األساس، أوال ضرب مخازن الوقود الموجه

  .3"نفسه الحرب التي يقودها، بطريقة منهجية، مقاتلونا الشجعان لجيش التحرير الوطني في الجزائر

بعناوين كبرية عن العمليات  1958أوت  26فقد ازدانت صفحا�ا األوىل لعدد  الفرنسية أما الصحافة     

غارات إرهابية في  " رأ:نق » Le Parisien Libéré -ليبريي لوباريزيان«يدة يف جر  خنتار منها مناذج.

في باريس  »ج.ت.و«"اعتداء قاتل وتخريب من نقرأ:  »Le Figaro - لوفيغارو« يف جريدة ،"المتروبول

تنفذ سلسلة من عمليات التخريب في   »ج.ت.و«": نقرأ »Combat - كومبا«يف جريدة وضواحيها"، 

رجال  4إطالق نار باألمس في باريس،  ": نقرأ  »L’Humanité -لومانيتي«جريدة ، في كل فرنسا"

 17. عشرات الماليين من اللترات من البنزين تشتعل في مرسيليا، تولوز، ناربون. شرطة وجزائريين قتلوا

أكثر من أي وقت مضى، في حالة خطيرة.  ثالثةرجل إطفاء للبحرية جرحوا قي موريبيات من بينهم 

خزانات لشركة بورفينا  ستة"كاركاصون:  نقرأ:  »Le Monde - لوموند«ويف جريدة لم في الجزائر." الس

ال يترك مجاال للشك بالنسبة  »ج.ت.و«تابع لـ تدخل كوموندوسفريسة للهب... أصبحت

                                                 
1 - front en France.  èmeLe 25 aôut 1958, ouverture du 2 ouaziz Salima Sahraoui.B

24  . Unblog.fr,niarunblog, » Déclenchement historique de l’action armée en France «

août 2010.                                                                                                                             

-la-de-principes-les-et-dhistoire/larbi/ben/mhidi-peu-http://niarunblog.unblog.fr/un

ce/fran-en-front-2eme-du-1958ouverture-aout-25-soummam/le2015 à -11-consulté le 23 

16:40.                                                                                                                                 
2 - , Archives de la révolution…, op cit, p 228.Harbi (Mohammed)  
3 -  oui, op cit.ouaziz Salima SahraB 
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، الشموليتهنظرا  كبريين  التغطية لألحداث يف األيام املوالية وسط ذهول واندهاش وتواصلت .1للمحققين."

  التحضري الدقيق هلا وضخامة اخلسائر النامجة عنها.

لكن مبزيد من التحليل،  إىل املوضوع »Combat - كومبا«عادت جريدة  1958أوت  28يف عدد      

هل نسبنا "كان االستيقاظ عنيفا. بنقل احلرب إىل فرنسا:  »ج.ت.و«حيث ذكرت الفرنسيني بتهديدات 

"يمكن : 1956ر)، الذي أعلن يف مارس تصريح (حممد خيض دقصوتتصريحات الحرب لمنافسينا ؟" 

قد أعلن  (عمار أوعمران) وكذلك، وحسب اجلريدة دائما، يكون .".للحرب أن تُنقل إلى التراب الفرنسي

 "نحن مهتمين بتوسيع جزء من نشاطاتنا على تراب فرنسا. هذا هو إنذارنا الثاني."يف شهر ماي املوايل: 

ون إلى سيلجؤ إذا كان الزما، فإن الجزائريين "احملامي (أمحد بومنجل) قد صرح:  يكون 1956ويف أوت 

قد وعدت بتدمير البترول  »ج.ت.و«قبل سنة كانت "اجلريدة:  وتضيف  العمليات االنتحارية في فرنسا."

  . 2الصحراوي في فرنسا نفسها... لقد وفت بوعدها"

اليت اطلعنا عليها، أن السلطات العليا يف   التقارير القليلة،تشريفيما يتعلق باألجهزة القمعية الفرنسية،      

"لقد تقوى : ها، وورد يف احدالدولة كانت على علم بالتطور السياسي والعسكري الذي وصلت إليها اجلبهة

االنفصاليون بالسالح. وها هي الجبهة التي ستحاول ما استطاعت أن تخترق مصالح الشرطة تهدد 

. 3."أجل تحسين أداء إطاراتها هدة منمال إرهابية ضد األوروبيين، كما أنها تعمل جادائما بالقيام بأع

أمر مستبعد إن مل  ، بالنسبة للسلطات،تؤكد ذات التقارير أن احتمال فتح جبهة ثانية بفرنسا املقابلفي  لكن

ديدة استشعرت نفسها أمام ظاهرة ج األجهزة القمعية الفرنسية وجدت ومن هذا املنطلق .4نقل مستحيال

على الرتاب الفرنسي. وكما ذكرنا سابقا فإن  »ج.ت.و« فدرالية ةيقو�ا واعترب�ا تطورا ملفتا يف إسرتاتيج

املصالية فقط، بل يف نفس الوقت  »ح.و.ج«العمليات املسلحة مل تعد تستهدف جمموعات املواجهة التابعة للـ

، حىت أن اهليئات العليا يف مصاحل القتصادي والعسكريوبالتوازي األهداف الفرنسية احلساسة ذات الطابع ا

  .5يف إدارة جبهيت القتال معا ويف آن واحد »ج.ت.و«االستعالمات تساءلت عن قدرات 

                                                 
1 - Parisien Libéré, Le Figaro, Combat, L’Humanité, Le Monde, 26 aout 1958, p 1. 
2 - Combat du 28 aout 1958. 
3 - 1958, p.  -01-V. de la réunion du 22-», P 1964)-SCINA (1955 Arch. PP, Ha 47, dossier «

6.                                                                                                                                            
4 - 1958, p2. -08-16 V. de la réunion du-Arch. PP, Ha 47 SCINA, P 
5 - 14.-1958, pp. 13-08-V. de la réunion du 27-Arch. PP, Ha 47 SCINA. P 
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يفسر الشراسة غري املسبوقة اليت أظهر�ا الشرطة يف التعامل مع األحداث. فباإلضافة  هذا املعطى اجلديد     

التابعة للمنظمة اخلاصة يف كامل فرنسا، شنت الشرطة محالت  موعاتمع ا� إىل االشتباكات العنيفة

مع التأكد من  ،1959واليت استمرت طوال عام  اعتقاالت ال مثيل هلا مست اجلالية اجلزائرية املهاجرة برمتها

ية املنطقة الباريسب 1958سبتمرب  2 يففُرض ونظمت مطاردات لذوي املالمح الشمال اإلفريقية، و  اهلويات،

ووضعت  اخلامسة صباحا  الساعة من الساعة التاسعة ونصف مساء إىل حضر التجوال للشمال اإلفريقيني

كان شديدا   1958أوت  25القمع الذي أعقب بوم  أن، . وتكشف تقارير الشرطةاحلواجز يف كل مكان

، نائب رئيس املنظمة (نصر الدين آيت خمتار) ، قدرهجدا، وأن عدد املناضلني الذين مت إيقافهم كان هائال

لكن أمنية  .1، الذين مت شلهم خالل املرحلة األوىل من اهلجوممن عدد أفرد املنظمة ةاخلاصة، خبمسني يف املائ

األجهزة القمعية كانت الوصول إىل املسؤولني الكبار يف املنظمة، وجلأت، يف سبيل ذلك إىل استخدام 

   .2عليهم يف العثور »D.S.T - دي.أس.يت«التعذيب أمال يف استخراج معلومات قد تساعد 

مل يكونوا يكرتثون ملا كانت تقرتفه  1958أوت  خاصة، فإ�م قبل عامة وسكان باريس بالنسبة للفرنسيني     

يف فرنسا نفسها اليت   وحىت، »حفاظ النظام«حكوما�م وجيشهم يف حق اجلزائريني يف اجلزائر حتت مسمى 

. تعنيهم أل�ا كانت تدور يف غالبها بني اجلزائريني انوا يشعرون بأ�ا ال م ككانت تشهد عمليات عنف فإ�

 الوضع لكن. 3إىل غاية تلك الفرتة كل شيء كان جمرد أحداث يسمع أو يقرأ عنها يف الصحف وا�الت

 السلطات العمومية أن يكون رد واتوقعرنسيني و ، حيث تفاقمت العنصرية بني الفبعد موجة اهلجمات انفلب

)، الذي ذكر يف مذكراته أن الشرطة لن Maurice Papon -ويا وحازما، وذلك ما فعله (موريس بابونق

  .4تقبل بلي ذراعها

أوت  25صحف القاهرة، دمشق وبغداد يف صبيحة  عنونتعلى املستوى الدويل، ويف املشرق العريب،      

سبتمرب  18يف . و 5قلب العاصمة الفرنسيةعلى طول الصفحة األوىل اجنازات الفدائيني اجلزائريني يف  1958

يف  1958 أوتوضعت فيها هجمات  »ج.ت.و«عرب أمواجها تصرحيا لـاإلذاعات العربية  ، بثت1958

، وأن تلك اهلجمات ستتواصل إىل غاية نيل االستقالل ومن بني ما مصاف املعارك املنتصرة على االستعمار

سنواصل تدمير ومضايقة  ]...[فرنسا كفاحهم المقدس.  األحرار في "يواصل رجالناجاء يف التصريح: 

                                                 
1 - .76, p 2OP cit Djerbal (Daho),  
2 - Ibid, p 278. 
3 - 1958, p 5.-09-V. de la réunion du 24-Arch. PP, Ha 47 SCINA, P 
4 - Papon (Maurice), op cit, p 105. 
5 - Extrait du bulletin d’information de la fédération de France, sep. Oct. 1958 n° 2, in 

Harbi (Mohammed), Les archives de la révolution…, op cit, p 229.                                      
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وتفكيك المنشآت  الدروع االستعمارية. وسنواصل إن في الجزائر أو في فرنسا زعزعة االقتصاد

 -ل.ت.إ.ش.إ« ونظرا للدعم املهم الذي تقدمه اإلذاعات العربية للثورة، قررت. 1اإلستراتيجية الفرنسية."

S.C.I.N.A« أكدت فدرالية  أما يف عواصم العامل، فقد .2سا باعتماد تقنيات التشويشمنع بثها يف فرن

) Soustel - لم، اليت يديرها جمرم احلرب (سوست، الذي حتاول مصاحل اإلعالالعامليالرأي العام  اجلبهة، أن

  لعاملي،، أو حىت نسيان متاما الصراع الفرنسي اجلزائري. هذا الرأي العام اختديره وإنزال إىل مستوى ثانوي

احللف  دول إىل تنتقل عدواها أصبح أكثر إدراكا بأن الثورة اجلزائرية اليت لغمت فرنسا االستعمارية ميكن أن

  .3األطلسي

يعد يوما مفصليا يف مسرية الثورة التحريرية برهن على أن  1958أوت  25مما سبق يظهر جليا أن      

. واحلقيقة أن اجلبهة ، وندا ال ُيستهان بها االستعماريةرقما أساسيا يف معادلة الصراع مع فرنس »ج.ت.و«

تمرد ببدء  ،1958يف سنة   أرادت أن تستبق األحداث وتؤكد وجودها يف ظل التغريات اليت شهد�ا اجلزائر

 - ) إىل السلطة وتعيني (موريس بابونCharles De Gaule -جميء (شارل ديغول ،1958ماي  13

Maurice Papon( فظة الشرطة. وكل هذه املعطيات كانت تنذر بأن األيام، األشهر على رأس حما

وبلغت معاناة اجلزائريني أقصاها  والسنوات القادمة لن تكون سهلة على اجلزائريني سواء يف اجلزائر أو يف فرنسا.

  بوحشية غري مسبوقة يف باريس.  1961أكتوبر  17مع تطبيق خمطط شال يف اجلزائر، وقمع مظاهرات 

  1961أكتوبر  اتاهر مظ – 4

 -لرئيس (فرانسوا هوالندل بالغا صحفيا بثت رئاسة اجلمهورية الفرنسية 2012أكتوبر  17 يف     

François Hollande(، 17ئريني يف باجلرائم اليت ارتكبتها قوات القمع الفرنسية ضد اجلزاعرتف فيه رمسيا ي 

زائريون الذين كانوا يتظاهرون من اجل ، الج1961أكتوبر  17"فيصه: بباريس، وهذا ن 1961أكتوبر

 واحدالحق في االستقالل، قُتلوا خالل عملية قمع دموية. الجمهورية تعترف بوضوح بهذه األعمال. 

االعرتاف يبدوا جد حمتشم ألنه ال حيدد  وهذا .4"ذاكرة الضحايا. أحييسنة بعد هذه المأساة  وخمسون

                                                 
1 - 1958, p 5.-09-V. de la réunion du 24-Arch. PP, Ha 47 SCINA, P    
2 - Ibid. 
3 - Extrait du bulletin d’information de la fédération de France, sep. Oct. 1958 n° 2, in 

Harbi (Mohammed), Les archives de la révolution…, op cit, p 229.                                     
  الموقع الرسمي لرئاسة الجمھوریة الفرنسیة: - 4

-11-cosulté lé 29 1961-octobre-presse/article/17-de-mmuniqueshttp://www.elysee.fr/co

2015 à 22:32.                                                                                                                            
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ابية باعتبار إىل هذه اخلطوة بإجي ، جزائريون وفرنسيون،د نظر الكثريون، ومع ذلك فقاملسؤوليات وال ُجيرم اجلناة

  الفرنسية حول القضية. الذي بنته احلكومات نكارأ�ا كسرت جدار اإل

قبل اآلجال  أمام العامة، )Série H( إن فتح أرشيف حمافظة شرطة باريس، اخلاص حبرب اجلزائر     

كن الباحثني من اإلطالع على أطنان من الوثائق املتعلقة مبظاهرات م ، 20211 من بدال ،1998 القانونية يف

مت حجزها خالل خمتلف املدامهات اليت كانت  بفرنسا واليت »ج.ت.و«، خاصة وثائق فدرالية 1961أكتوبر 

أن هناك مزيد من الوثائق اليت  دواملؤك .2، ومعظمها مكتوب خبط اليد»D.S.T - دس.أس.يت«تقوم �ا 

األرشيف اخلاص برئيس ، وخنص بالذكر فيهاجديدة للبحث عن املظاهرات واألطراف الفاعلة ستفتح أفاق 

  ).Roger Frey - ووزير الداخلية (روجي فري )Michel Debré - الوزراء (ميشال دوبري

بقرار  ،1961أكتوبر  20إىل  17من  عادة ما يتم ربط مظاهرات اجلزائريني يف باريس، واليت استمرت     

يف بالغ  ،حمافظة شرطة باريس قائد ،)Maurice Papon - (موريس بابون أعلن عنهالذي  تجوالحضر ال

من  يف حق اجلزائريني املقيمني يف باريس وضواحيها ،1961أكتوبر  5 بث على الساعة السابعة مساء من يوم

 ها ويرتادها اجلزائريون. وقرر أيضا أن تقوم اخلمارات اليت ميلكالثامنة ونصف مساء إىل اخلامسة ونصف صباحا

 كانت  وجاء هذا القرار على خلفية العمليات اليومية اليت .3بإغالق أبوا�ا يوميا على الساعة السابعة مساء

ها فدرالية اجلبهة بفرنسا ضد رجال الشرطة وقوات الشرطة امللحقة (احلركى)، وأدت، يف بضعة أشهر، إىل نفذت

                                                 
1 - royables de la manifestation de FLN : les 5 chiffres inc Guerrier Sophie, 17 octobre 1961

à Paris, Le Figaro du 17 octobre 2016.                                                                                  
2 - La Fédération de France du FLN et l’organisation de 17  MacMaster, Jim House, « Neil

octobre 1961 », Vingtieme Siècle. Revue d’histoire 2004/3 (n° 83), pp. 147-148.                  
المدیر العام للشرطة، للسلم اإلداري في تعلیمة  )،Maurice Legay - في البالغ الذي وجھھ (موریس لوغاي جاء - 3

ر لألعمال اإلجرامیة لإلرھابیین، تقرر "بھدف وضع حد وبدون إشعا، النص التالي: 61- 149إداریة تنفیذیة تحمل رقم 

اتخاذ تدابیر جدیدة من محافظة الشرطة. ولتسھیل تنفیذ تلك التدابیر، یُنصح وبطریقة عاجلة للعمال الجزائریین 

صباحا. والذین  30سا  5إلى  30سا  20االمتناع عن التجوال لیال في شوارع باریس وضواحیھا، وبشكل خاص من 

للتجوال خالل ھذه الساعات یمكنھم طلب من مصالح المرافقة التقنیة التابعة لحیھم أو دائرتھم بحكم عملھم مضطرین 

شھادة تُسلم لھم بعد تقدیم تبریر لطلبھم. من جھة أخرى، لوحظ بأن العملیات من فعل مجموعات تتكون من ثالث إلى 

والمجموعات الصغیرة یمكن أن یشبھ فیھا أربعة رجال. وعلیھ، یُنصح وبشدة للفرنسیین المسلمین التجوال فرادى، 

من جوالت ودوریات الشرطة. أخیرا، قرر محافظ الشرطة أن الخمارات التي یملكھا أو یرتادھا فرنسیو الجزائر 

 المسلمین یجب أن تُغلق كل یوم على الساعة السابعة مساء."    

Association Sortir du colonialisme, Le 17 octobre 1961 par les textes de l’époque, 

préface de Gille Monceron, poste face d’Henri Pouillot, édition Les petits matins, Paris, 

2011, p 37.                                                                                                                            
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. ُيضاف إىل ذلك قتلى احلرب األخوية بني وجرح مئة وأربعني شخصا ياكِ ْر مقتل ثالثني شرطيا ومخسة عشر حَ 

ما يزيد عن  1961شهر أكتوبر  ؟اجلبهويني واملصاليني، إذ استقبلت املستشفيات خالل النصف األول من

  .1مخسني جثة

حلركة ا«لـ 1961أكتوبر  12 األولية على قرار حضر التجوال ما جاء يف إعالن ردود األفعال بني من     

 ,Le Mouvement contre le Racisme - ومن أجل السلم معاداة السامية، ة للعنصريةديااملع

l’Antisémitisme et pour la Paix«2 حمافظة  الذي نشرته بالغلل، اليت أدانت الطابع العنصري

ورية للمواطنني باحلقوق الدست، وأثار مشاعر املناهضني للعنصرية. وذكرت احلركة 1961أكتوبر  5قي  الشرطة

البالغ  هذامن دون متييز مبوطنهم األصلي، مبعتقدا�م الفلسفية أو الدينية. ونبهت إىل الضرر الذي يسببه مثل 

يف االعرتاف بالعنصرية يف فرنسا. وعليه وجهت  اجلزائر استقالل الرمسي يف الوقت الذي سامهت فيه حرب

 �دف تعزيز روح األخوة والتفاهم ني للمشاركة يف االحتجاجنداء إىل كل املناهضني للعنصرية، وكل اجلمهوري

واملسامهة يف خلق جو مالئم للبحث عن حل سلمي بالتفاوض الذي ال ميكن أن يُؤسس إال على  اإلنساين

  .3ماحرتام كرامة كل الناس بتنوعه

أكتوبر  7خة يف مؤر من فرنسا ، كانت قد تلقت رسالة املقيمة بأملانيا »ج.ت.و«فدرالية  من جهة     

املؤرخ  الردويف . )Maurice Papon -تتضمن عرض لإلجراءات اجلديدة املتخذة من (موريس بابون 1961

من (قدور)، أي (عمار العدالين) اختذت قرار التحرك على ثالث مراحل:  ، واملوقع1961أكتوبر  10يف 

ساءهم رفقة نب ككتلة  وذلك باخلروج ،1961أكتوبر  14ابتداء من  ضر التجوالحل اجلزائريني : مقاطعةاألوىل

، جادات »Champs-Elysées -حدائق اإلليزي« مثل التجوال يف الشوارع الكربى لباريس. ،وأوالدهم

                                                 
1 - -manifestation du FLN à Paris le 17 octobre 1961. Le témoignage du lieutenant La «

colonel Montaner », Guerres mondiales et conflits contemporains 2002/2 (n° 206), p 88.  
ف من طر 1949)، وھي جمعیة فرنسیة غیر حكومیة. تأسست في M.R.A.Pلھذه الحركة اختصارا بـ( رمزیُ  -  2

قدماء المقاومین والمرحلین خالل الخرب العالمیة الثانیة. تناضل ھذه الجمعیة من أجل المساواة بین جمیع المواطنین. تم 

. تتمتع الجمعیة بصفة 1983أفریل  21اعتمادھا بقرار من وزارة الشباب والریاضة كجمعیة وطنیة للتربیة الشعبیة 

"كلنا ). شعارھا: CNCDHاللجنة الوطنیة االستشاریة لحقوق اإلنسان (استشاریة لدى األمم المتحدة، وھي عضو في 

). والیوم تعني Caen-Léon Lyon -ھو (لیون لیون كیان 1962 -1953ئیسھا بین  مختلفون، كلنا متساوون". ر

 Le Mouvement contre le - الحركة ضد العنصریة ومن أجل الصداقة بین الشعوب«): M.R.A.P(رموز 

Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples«.  

  ینظر الموقع الرسمي للحركة:     

http://www.mrap.fr2015 à 16:20. -12-consulté le 02  / 
3 - , Le 17 octobre 1961 par les textes de l’époque …ciation Sortir du colonialisme, Asso

op cit, pp 46-47.                                                                                                                    
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 - مونتمارتر«، »Saint-Germain -سانت جرمان«، » Saint-Michel - سانت ميشال«

Montmartre«ثابتة كاملقاهي واملطاعم إغالق  ، وغريها. ثانيا: جبب على التجار الذين ميلكون مؤسسات

، على أن يتم ذلك بعد يوم العنصري حضر التجوال تعبريا عن رفضهم لقرارحمال�م ملدة أربع وعشرين ساعة 

 املرحلة الثانية تتوقف على تطور .1961أكتوبر  15من مسرية املقاطعة حلضر التجوال، أي يوم األحد 

مت اقرتاح: لتعميمه على كامل فرنسا. ويف هذا الصدد  األوىل املرحلة التحرك الذي سيحدث يف باريس يف

مع رفع  املراكز الكربى للمقاطعاتافظات حمعمليات مساندة يف شكل مظاهرات للنساء اجلزائريات أمام 

ؤقتة شعارات �اجم حضر التجوال، تطالب بإطالق سراح األزواج واألوالد، تدعوا للتفاوض مع احلكومة امل

باستقالل اجلزائر. بالتوازي تقوم الفدرالية حبملة إعالم وشرح اجتاه األحزاب  زائرية و�تفللجمهورية اجل

السياسية، النقابات، األوساط اجلامعية، الشخصيات اليسارية, إخل... لطلب الدعم منهم. املرحلة الثالثة: 

الطعام، والطلبة  ضراب عنالسجون باإل القيام بإضراب شامل ملدة أربع وعشرين ساعة، ويقوم املعتقلون يف

محل أي سالح مهما كان  بثت فدرالية اجلبهة تعليمة متنع فيه 1961أكتوبر  17ويف . 1الدروس ةعمبقاط

نوعه، عدم الرد على االستفزازات مهما كان مصدرها، مقاطعة حضر التجوال بطريقة سلمية وبكرامة وهدوء 

 الثالثاءلسائدة، ولضمان جناح املظاهرات مت تأجيلها إىل لكن وباقرتاح من املراقب ونظرا للظروف ا .2مطلق

 ومتكون املظاهرة احلاشدة، ي 17يوم  أي ،أكتوبر، على أن يتم احرتام املرحلية املقررة يف تنفيذ التعليمات 17

  .3مظاهرة النساء واألطفال 20مظاهرة التجار النساء ويوم  19و 18

 - و (موريس )Mustapha le noir -(مصطفى األسودو  املدعو (مصطفى)، كان (حممد زواوي)     

Maurice(4  أكتوبر واملظاهرات اليت تلتها، حسب التعليمات اليت تلقها من اللجنة  17املنفذ ملظاهرة

                                                 
1 - 45.-Ibid, pp 42 
2 - Ibid, p 48. 
3 - Haroun (Ali), op cit, p 362. 
وبعد  .»سیدي بلعباس«بمدینة  »ةقراب«بحي  1920مارس  8من موالید  (محمد زواوي)، المدعو (مصطفى)، -  4

. »Toulouse -تولوز«الدراسة االبتدائیة والثانویة في مسقط رأسھ، واصل تكوینھ في كلیة الجزائر، ثم في جامعة 

 -اللجنة الثوریة للوحدة والعمل«و المنظمة الخاصة (لوس). ساھم في وضع الھیاكل األولى لـ »ح.ش.ج«عضو في 

CRUA«في صفوف فدرالیة الجبھة بفرنسا، وتحمل مھمة اإلشراف على ھیكلة الشبكات المكلفة  . اختار العمل السري

، ثم »Marseille -مرسیلیا«عین مراقبا في منطقة  1959جمع أموال االشتراكات، والقیام بعملیات عسكریة. في 

ة تتكون من أربعة مسؤولین ، وباقتراح من (عمار العدالني)، تم إنشاء لجن1961مكلف باإلعالم في باریس. في بدایة 

، وكان المطلوب رقم 1961مراقبین، برئاسة (محمد زواوي) بصفة مسؤول فیدرالي. یعد المنظم لمظاھرات  أكتوبر 

 10بعد المظاھرات. وكانت لھ أیضا نشاطات مختلفة في ألمانیا. ألقي علیھ القبض في  »D.S.T -دي.أس.تي«واحد للـ

). Maurice -في فرنسا تحت اسم (موریس »ج.ت.و«نھ قائد العملیات التي تنفذھا ، وتم الكشف عن كو1961نوفمبر 

بعد التوقیع على وقف إطالق النار. بعد االستقالل عین عضو في اللجنة التأسیسیة. وفي نھایة  1962أطلق سراحھ في 
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 ،وعلى هذا األساس باشر بني عشرين وثالثني ألف جزائري، رجال، نساء وأطفال بالتدفق الفدرالية يف أملانيا.

وسط  ، يف امليرتو، سيارات األجرة ويف القطارات، لبلوغة الباريسية بأفواج صغرية، راجلنيمن كل زوايا املنطقو 

   .1الوقت الذي يبدأ فيه سريان حضر التجوالوهو  باريس قبل الساعة الثامنة ونصف مساء،

 ومظاهرة النساء يف 18، وإضراب 17متكنت شرطة باريس من احلصول على املعلومات األولية ملسرية      

رجال واثنني وتسعني  ةالعشرين بعد أن وقعت على نسخة من التعليمات اخلاصة باملظاهرات لدى أحد املائ

تظاهروا فيل الوقت احملدد. ومبجرد أن  »Opéra - أوبريا«و »Madeleine -مادالن«اعتقلوا بني منطقة 

ح يف حالة غليان أصب يده على نسخة من خمططات الفدرالية )Maurice Papon -وضع (موريس بابون

واستنفر ست فرق من الشرطة احمللية، أي أكثر من سبعني ألف شرطي، ثالث فصائل من الدرك املختصة يف 

. وقرر أيضا االستيالء C.R.S(2 - وسريتني من الوحدات اجلمهورية لألمن (سي.آر.أس مكافحة الشغب

بعض  كما حول،  صوهلم إىل هدفهم العرتاض املظاهرين واعتقاهلم قبل و  على حافالت مؤسسة نقل باريس

مية املظاهرة وأ�ا تضم إىل مقرات الحتجاز املعتقلني. وما حفزه أكثر هو معرفته بسل معاهد التدريب الرياضية

  .3ساء وأطفالن

يوما قاسيا على اجلزائريني، الشتم بأقبح األلفاظ، رمي بالرصاص، ضرب  1961أكتوبر  17كان يوم       

. وهذا يتطلب طاقة حتمل غري عادية، ال ميكن تفسريها إال عتقال، سجن وترحيل إىل اجلزائربالعصي، إغراق، ا

باإلميان القوي للمهاجرين اجلزائريني بعدالة القضية الوطنية وحق ا�تمع اجلزائري يف استعادة سيادته اليت سلبت 

يا املظاهرات، خاصة يف وجود إحصائيات دقيقة عن عدد ضحا. لكن ما يؤسف له هو عدم 1830منه منذ 

ورغم فتح . »ج.ت.و«يومها األول نظرا للتضارب يف األرقام بني ما تصرح به الشرطة وما تصرح به فدرالية 

أرشيف حمافظة شرطة باريس اخلاص باملظاهرات، أمام الباحثني، إال أن املشكل ظل قائما. فمحافظة الشرطة 

. 4ن احلصيلة الرمسية ملساء أمس من اجلانبني: الشرطة واملتظاهريننشرت يف اليوم املوايل للمظاهرات بيانا يتضم

أكتوبر  24يوم  )Papon - ويبدو أن هذه احلصيلة مل تقنع البعض يف ا�لس البلدي، الذي دعي إليه (بابون

                                                                                                                                                    

 84عن عمر  »ي بلعباسسید«بـ 2000أكتوبر  3عھدتھ حرج إلى التقاعد لیتفرغ لعائلتھ. توفي (محمد زواوي) في 

  عاما.

El-Watan du 10 Octobre 2013.                                
1 - , op cit, p 152.House (Jim) et MacMaster (Neil) 
2 - 154.-Ibid, pp 153 
3 - Amiri (Linda), op cit, p 134. 
  ، في:28حق، الوثیقة عن والوقائع وحصیلتھا، كما أوردھا بیان الشرطة، بنظر في المال - 4

Haroun (Ali), op cit, pp 496-498.    
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 Raymond -للرد عن األسئلة الكثرية اليت طرحها عليه عضوين يف ا�لس البلدي، ومها (رميوند بوسو

Bossus( كلود بوردي)و-Claude Bourdet �1ا الشرطة املظاهرات "سحقت") حول الطريقة اليت. 

   .2) بقي صامتا ومل جيب عن أي سؤالPapon -لكن (بابون

فقد اعرتف (علي هارون) أن الفدرالية كانت جتهل عدد القتلى واملفقودين،  أما من جهة فدرالية اجلبهة     

عدد بدقة، السيما أن من بين العناصر المفقودة يمكن أن يوجد "عاجزة عن تحديد الوكانت أيضا:

وفعال فمن بين سبعة آالف  آثارهم أبدا.سوف لن تعثر على ، إلى الجزائر حولوا مناضلين بال شك

شخص جزائري أوقفوا مساء اليوم األول، أبعد منهم إلى الجزائر ألف وخمسمائة شخص  ةوخمسمائ

معسكرات االعتقال. وأضاعت فدرالية  في لغرض، ووضع أغلبهمبواسطة أسطول جوي ُسخر لهذا ا

ه من املؤكد أن اخلسائر عن اجلانب اجلزائري  وهكذا فإن 3االتصال بهم حتى نهاية الحرب." »ج.ت.و«

  .مكاسب املظاهرات كانت كبرية لكن، ثقيلة كانت

هو إحداث هزة  ، وجنحت فيها،تحتقيقها من املظاهرا إىل من بني األهداف اليت سعت فدرالية اجلبهة      

إحراج كذلك و  إىل الشخصيات يف أعلى هرم السلطة. ملواطنني البسطاءا لدى الرأي العام الفرنسي، من قوية

ويف حتليلها ملوقف املواطنني الفرنسيني البسطاء مما كان يتعرض له اجلزائريون من  فرنسا أمام الرأي العام الدويل.

لسابع عشر من أكتوبر، ذكرت فدرالية اجلبهة يف تقاريرها أن قلة قليلة من قمع على يد الشرطة مساء ا

الفرنسيني الذين عايشوا املظاهرات يف حني وقوعها أظهروا مقاومة صغرية وذلك بالصراخ ضد الشرطة اليت 

جرة، األت كوب يف سيارار كيفية اإلفالت من حواجز الشرطة، وإعطاء النقود لل  تلقينهم، و �اجم اجلزائريني

يف املقابل هناك  .آمن يف مأوى يكونواويف بعض األحيان أخذهم إىل منازهلم ل ،األولية تقدمي اإلسعافات الطبية

فئة أخرى من املواطنني الفرنسيني البسطاء ساعدوا الشرطة يف مطاردة اجلزائريني الذين كانوا حياولون اهلرب، 

                                                 
 - (بابونمحافظ شرطة باریس  )Claude Bourdet-كلود بوردي) و(Raymond Bossus -ریموند بوسو( أمطر - 1

Papon(  باألسئلة: كم عدد الموتى بین الجزائریین؟ كم من غریق؟ كم من قتیل من جراء الضرب؟ ھل صحیح أن

أكتوبر؟ ھل صحیح أن مئة وخمسین جثة عثر علیھا  17مساء  »La Cité -السیتي«انتشلوا في فناء ثكنة  خمسین میتا

 )؟ وكما ذكرنا لم یجب عن أي سؤال.Rouen - ) بین باریس و(روانLa Seine -في نھر (السین

Ibid, p 366. 
ھتمام ألنھ یعتبر نفسھ أنھ لیس مسؤوال أمامھ ) انتقادات المجلس البلدي أي اPapon -یبدوا أنھ بسكوتھ لم یعر (بابون - 2

) ووزیر الداخلیة Michel Debré -) ورئیس الوزراء (میشال دوبريDe Gaulle -ما دام أن الرئیس (دیغول

) أعطوه الضوء األخضر في تحدید الطریقة التي یراھا مناسبة في التعامل مع Roger Frey -(روجي فري

  الجزائریین.
  .486المرجع السابق، ص ھارون (علي)،  - 3
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واستنكر بعض أعوان  .1يقلون ركابا جزائريني طة بأ�معلمون الشر سائقي احلافالت والقطارات يُ بعض كان و 

أكتوبر بإصدار بيان، حرره (إميل  31، وقاموا يف الشرطة املمارسات العنصرية لزمالئهم واحنرافهم عن واجبهم

"مجموعة من أعوان الشرطة )، احلامل لوسام الشرف، حيمل عنوان: Emile Portzer -بورتزر

 -سارع رئيس الوزراء (ميشال دوبري ال أي حماول لتشكيل جلنة حتقيق برملانيةفشوإل الجمهوريين تصرح...".

Michel Debré(ديغول إىل مراسلة رئيس اجلمهورية ، يف الثالث من نوفمرب) - De Gaulle(  ليطلعه عن

اهرة نتائج التحقيق الداخلي بشأن ما آلت إليها املظاهرات، ويقر فيها بوحشية شرطة باريس يف تعاملها مع مظ

وكان رئيس اجلمهورية،   .2) أيضا عنف الشرطةRoger Frey -أدان وزير الداخلية (روجي فرياجلزائريني. و 

، لكنه امتنع أن يعلن على املأل امتعاضه، وفضل )Debré -غضبه لـ(دوبريأظهر يف اليوم املوايل للمظاهرة قد 

  . 3الصمت والتغطية على احلدث

 Le Parisien -لوباريزيان ليبريي«لصحف خاصة الشعبية، مثل: معظم ا اجتهت الصحافة يف     

Libéré« ،»لورور- L’Aurore«، »باري ماتش - Paris- Match« باري جور«و-Paris-Jour« 

الرواية الرمسية اليت تربر القمع الوحشي ضد اجلزائريني، وأنه جاء ردا على العمليات اليت تنفذها  يدردإىل ت

التنظيم من جانب ب ، وأنه يف يوم املظاهرة اضطرت الشرطة إىل الرد ألن املكلفنيرطةفدرالية اجلبهة ضد الش

 أكتوبر، حتدثت 18، ليوم »Paris-Jour-باري جور«جريدة . فهم من بدأ بإطالق النار فدرالية اجلبهة

. أمر ال "قتلة" اجتاحت وسط المدينةو"زعماء"  مدفوعة من." نيفةعمظاهرات شمال إفريقية عن: 

 اريس."األسياد المطلقين لشوارع بطيلة ثالث ساعات عشرون ألف جزائري مسلم كانوا  !صدقي

يف صفحتها األوىل الرواية الرمسية، لكن يف صفحا�ا  »France-Soir - فرانس سوار« جريدة ونقلت

أن ذكرت أن شهادات عديدة حتدثت عن عنف الشرطة اجتاه املصورين، و  جرأة أل�ا أكثر كانت  الداخلية

أكتوبر، نشرت اجلريدة حتقيقا يف األحياء القصديرية  21عيارات نارية أطلقت على املتظاهرين. ويف طبعة 

 19نزلوا إىل الشوارع ضد حضر التجوال. ويف عدد    ، أين صرح السكان بأ�م »Nanterre -نونتري«لـ

ل إفريقيين  تم تقلهم شما  11538"يف صفحتها األوىل:  »L’Aurore - لورور«أكتوبر، كتبت جريدة 

 Le - لوفيغارو« جريدةو  تظاهر سيتم ترحيلهم إىل اجلزائر.م 1500يف اخلرب أن  وذكرت إلى مراكز الفرز."

Figaro« مشاهد عنفأكتوبر للتنديد بـ 23من خطا�ا يف عدد  اليت أظهرت دعمها للشرطة، فإ�ا غريت" 

واحتجت على رفض  .»Coubertin - كوبرتني«ب الرياضة أو يف ملع يف مراكز االعتقال بقصر ببرودة"

                                                 
1 - , op cit, p 274.House (Jim) et MacMaster (Neil) 
2 - Amiri (Linda), op cit, p 187. 
3  - Ce massacre à été occulté de la mémoire  «Seelow Soren. 17 octobre 1961: 

collective », interview avec l’historien Gilles Manceron, Le Monde du 17 octobre 2011.      
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يف  »Le Monde - لوموند«وقدمت جريدة السماح للمتعاون معهم بزيارة األماكن لإلطالع على الوضعية. 

: »ج.ت.و«أكتوبر حصيلة للقمع وردود األفعال اليت أثار�ا. لكن محلت جزء من املسؤولية إىل  29عدد 

هو أصل هذه فإن اإلرهاب اإلسالمي  ]يف اجلزائر[ أو هناك ]رنساف يف[ هنا ]املظاهرات[ "باعتبار أن

  ."المآسي

تكون شاهدة على القمع الذي صحافة اليسار إىل الطابع السلمي للمظاهرات و  أشارت املقابل يف      

تبين خطاب  ، كعاد�ا،مارسته الشرطة يف عدة نقاط من العاصمة والضواحي. لكن خوفا من احلجز فضلت

، حيث  1961أكتوبر  18يف عدد  »L’Humanité - لومانييت«ل حدة، وهذا ما أوضحته جريدة حذر وأق

، ال نستطيع قول كل شيء. الرقابة الديغولية موجودة أمس المأساوي عليه يوم حول ما كان"كتبت: 

على يكون قراءها في كل األحوال لتحرص على تجنب الحجز  »L’Humanité -لومانيتي«هنا. و

 - ليبرياسيون« نشرت كل من "هل كان هناك...؟"أو  "هل حقا أن...؟" :وبصيغة استفهامية ."علم باألهم

Libération« ،»متوانياج كريتيات - Témoignage Chrétien«فرانس إلوبسارفاتور« أو - France 

Observateur« :يف  الشرطة اجتاه املتظاهرين: الضرب، الرمي االبتزاز املمنهج لرجالعديدة عن  معلومات

�ر السني والشنق يف الغابات، إضافة إىل عدد املوتى واملفقودين وهذا بفقد املصداقية للحصيلة الرمسية املعلن 

  .1عنها وهي ثالثة قتلى ومخس ومخسني جرحيا

، وجرائد »Les Temps Modernes - ليتون مودارن«ومنها جملة  ،أما ما يُعرف باإلعالم الصغري     

، أو »Vérité Libérté -فرييت ليربيت«أو  »Témoignages et Documents - متوانياج إي دوكيمو«

)، فقد نشروا العديد من الوثائق اليت تسمح François Maspero - (فرانسوا ماسبريوأيضا دار النشر 

 - (جاك بانيجال أجنزهيضاف إىل ذلك الفيلم الذي  أكتوبر بدون تقدمي تنازالت. 17حبوصلة أحداث 

Jacques Panijel(  أكتوبر في باربسبعنوان" - Octobre à Paris "  والذي منع من العرض، ووزع

الصحافة الكربى اليت كانت أخبارها مؤقتة ومتقلبة.  فالخب ،لك سيرتك بصمة يف جيل بأكملهيف السر. كل ذ

ظهور ) وإىل هذه الصحافة الصغرية املناضلة يف Jean-Paul Sartre - ويعود الفضل إىل (جان بول سارتر

   .2يف املخيلة الفرنسية Ratonnade«1 - راتوناد«و Pogrom«2 - بوغروم«مصطلحات 

                                                 
1  - Le 17 octobre 1961 et les medias de la couverture de l’histoire Mogniss H. Abdellah, 

immédiate au “travail de mémoire“, revue Hommes & Migration, n° 1228- novembre-

décembre 2000, pp 125-126.                                                                                              
كلمة روسیة وتعني التدمیر والسطو. من الناحیة التاریخیة تستخدم ھذه الكلمة لوصف ما  »Pogrom -بوغروم« -  2

، من طرف المسیحیین من ھجوم، سطو وسفك للدماء، دون 1921و 1881تعرض لھ الیھود في روسیا القیصریة بین 
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يل تون «) يف جملته Jean-Paul Sartre - من أقوي ما نشر يف هذا املوضوع ما كتبه (جان بول سارتر     

عن  ، والذي يعرب عن مدى تأثري أكتوبر يف الرأي العام. ويف حديثه»Les Temps Modernes - مودارن

س لها ما يقابلها في الفرنسية، إلى أن جاء محافظ "بوغروم: كلمة ليقال:  »Pogrom - بوغروم«معىن 

الشرطة بابون في عهد الجمهورية الخامسة، وبفضله ُسد هذا الفراغ. إن معاملة البشر كالفئران هي 

مبا حدث لليهود  ائرينيحيدث للجز يشبه ما مث ." عملية ولدت في مدينة الجزائر واستقرت اآلن في باريس

فيل ملعب "إن اليهود الذين احتجزوا في يف احلرب العاملية الثانية على األملان النازيني، بل أسوأ فيقول: 

من طرف الشرطة األلمانية بوحشية أقل من الوحشية التي  وعملوااالحتالل  أيام Vél d’hiv -دهيف

ربر يكما دحض احلجج اليت  ."ف الشرطة الديغوليةمن طر عوم بها العمال الجزائريون في قصر الرياضة 

وفي مسعى لشرح على األقل حضر " ا القمعية فيقول:مإجراءا� ووزير الداخلية �ا حمافظة شرطة باريس

الذي  »ج.ت.و«برر كالهما (محافظ الشرطة ووزير الداخلية) ذلك باإلرهاب األعمى لـ التجوال

. »ج.ت.و«"ال يوجد ولم يوجد إرهاب أعمى لـ: وضوحفيجيب بكل حزم و  "يستهدف شرطة باريس.

ذلك ألن انتشار جثث رجال الشرطة في باريس هو نتيجة ألمر سابق. وعلى عكس ما تذرعا به، فإن ما 

، وهجمات عقابية ضد مراكز حدث هو إعدام رجال الشرطة الرتكابهم جرائم ضد الجالية الجزائرية

وُحيمل املسؤولية الكاملة حملافظ هور أعمال التعذيب واالغتيال." الذين ارتكبوا طوال ش ودوريات الحركى

"إن المسؤول الوحيد عن كل ذلك هو محافظ الشرطة الذي ، فيقول: )Papon -(بابونباريس  شرطة

، سعيا منه إلى هدف ال يتحقق وهو »معركة الجزائر«استورد األساليب التي استعملها (ماسو) في 

 -وال (بابون  )Massu - احملصلة يؤكد أن ال (ماسو ويفمنطقة باريس." في  »ج.ت.و«تفكيك تنظيم 

                                                                                                                                                    

 - بوغروم«ك السلطات ساكنا للحیلولة دون وقوع ذلك، بل بموافقتھا في بعض األحیان. وبصفة عامة فإن أن تحر

Pogrom«  یدل على أعمال العنف والشغب الدموي المصحوب بالسطو والذي تنفذه طائفة من المجتمع ضد أقلیة دینیة

 أو عرقیة أو غبرھا.

2015-12-consulté le 15 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pogrom/61975à  

19:05.                                                                                                                                     
عنف جسدي مورس في حق أشخاص من أصول شمال إفریقیة. وبشكل أشمل فإن  ھي »Ratonnade -راتوناد« - 1

الكلمة یمكن أن تطبق على كل أنواع العنف الممارس ضد أقلیة عرقیة أو فئة اجتماعیة. ومن الناحیة االصطالحیة فإن 

وھي عبارة تحقیریة عنصریة، تستخدم لوصف  ،»Raton -راتون« مشتقة من كلمة »Ratonnade -راتونادكلمة 

األشخاص من أصول شمال إفریقیة، ومعناه باللغة الفرنسیة العامیة الجرذ الصغیر. ومن الناحیة التاریخیة فإن الكلمة 

جزائر، تستخدم للتعبیر عن العنف الذي تعرض لھ الجزائریون في الخمسینات والستینات في إطار ما عرف بحرب ال

  .1961وأدى إلى قتل وجرح عدة أشخاص، وكان أھمھا ما حدث في مظاھرات أكتوبر 

2015-12-consulté le 15 http://www.larousse.fr/dictionnaire/francais/raionnade/66665à  

20:30.                                                                                                                                      
2 - Mogniss H. Abdellah, op cit, p 127. 



 جبهة التحرير الوطني ومعركة الرأي العام                                                   الباب األول: 

 

165 

 

Papon لكن بعد مرور ثالث سنوات "أو منع اجلزائريني من دعمها، فيقول:  »ج.ت.و«) جنحا يف تفكيك

في مدينة الجزائر بالحديد والنار والتعذيب بالماء والكهرباء، هاهم  »إقرار السلم«ـعلى افتخار ماسو ب

 - (بابون من احتفالستة أشهر . وبعد »ج.ت.و«صبة ينزلون إلى الشوارع للهتاف بـسكان الق

Papon(   1»باحتالل عاصمته«بانتصار قواته من الحركى هاهم ستين ألف جزائري يردون عليه.       

عن لتعرب  على اخلط، النقابات والطلبة املنظمات املدافعة عن حقوق اإلنسان، دخلت املنظمات الدينية     

عن استيائها من جنون  CIMADE«2 - السيماد« فقد عربت .1961موقفها من قمع مظاهرات أكتوبر 

وحشية غري العنصرية الذي صار واسع االنتشار قي صفوف شرطة باريس اليت ارتكب بعض عناصرها جتاوزات 

 -اسلة (موريس بابونمبر  )Marc Boegner -حق املتظاهرين اجلزائريني. وقام رئيسها (مارك بوغنر مقبولة يف

Maurice Papon(  خبصوص السماح ملنظمته بزيارة اجلزائريني املعتقلني بعد املظاهرات يف ملعب

 La Porte de -البورت دو فرساي«بـ »قصر املعارض«و »قصر الرياضة«، »Coubertin -كوبرتان«

Versaille«.  فانسان«ورغم حتويل املعتقلني كانوا قد حولوا إىل مركز- Vincennes«  لكشف اهلوية، إال

أن املنظمة متكنت من فتح مداومة هلا يف املركز مكنها من االطالع على معاناة اجلزائريني من كل األعمار. 

 l’Union des Juifs - احتاد اليهود من أجل املقاومة والتعاون«ونددت اجلمعيات اليهودية، ويف مقدمتها 

Résistance et Entraide pour la« )EUJR(3 ،»احتاد يهود فرنسا- Union des Juifs de l’

France« )UJF،( التضامن مع ضحايا العنصرية«و- Solidarité avec les Victimes du 

Racisme»« )SVRبالوضعية املماثلة اليت )، بالقمع واالعتقال املسلط على اجلزائريني والذي يذكرهم 

النجدة الشعبية «. وأطلقت نازيني خالل احلرب العاملية الثانيةما مضى، وكان أخرها على يد الاليهود في اعاشه

اجلزائريني،  محلة للتربع بالدم لفائدة الضحايا )Le Secours Populaire Français« )SPF -الفرنسية

                                                 
1 - Les Temps Modernes, Décembre 1961. 
 Comité inter - العمل ما بین الحركات الخاصة بحاالت اإلجالء لجنة«ھي  »CIMADE -السیماد« - 2

mouvements auprès des évacués«  برئاسة  1939، وھي منظمة مسیحیة بروتستانتیة. تأسست في سبتمبر

). ھدفھا، حسب قانونھا العضوي، ھو التضامن العملي مع المھاجرین، الالجئین وطالبي Jane Pannier -(جان بانیي

  ". L’Humanité passe par l’autre -"اإلنسانیة تمر عبر اآلخرء. شعارھا اللجو

  للمزید من المعلومات عن ھذه المنظمة بنظر موقعھا الرسمي:

http://www.lacimade.org2015 à 10:40-12-consulté le16   
حاد مختلف حركات المقاومة الیھودیة للنازیة. تناضل ھذه الجمعیة، من ات 1934 يف »UJRE -إ.ي.م.ت« ولدت - 3

حسب ما جاء في قانونھا العضوي، ضد كل أشكال العنصریة ومعاداة السامیة واألجانب. وفي مسألة الشرق األوسط 

  تناضل من أجل سالم دائم یضمن وجود دولة إسرائیل ودولة فلسطین.

  الیھودیة ینظر موقعھا الرسمي: للمزید عن المعلومات عن ھذه الجمعیة

 Consulté le 16-12-2015 à 12:30. http://ujre.monsite-orange.fr/ 
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ونفس هذا املوقف أبدته العديد من اجلمعيات  .1من حمافظ شرطة باريس البحث عن املفقودين كما طالبت

   .2وية الفرنسية اجله

سلوك الشرطة الوحشي حنو أهايل مشال إفريقيا. وهذا ما أما النقابات العمالية فقد أمجعت على إدانة       

 La Confédération Française des -الكونفدرالية الفرنسية للعمال املسيحيني«عربت عنه 

Travailleurs Chrétiens« )CFTC( الكونفدرالية العامة للشغل«و - La Confédération 

Générale du Travail « ) ِ◌CGTواالستعمار وأكدت على احلاجة امللحة  )، يف بيانا�ا املناهضة للقمع

 .3اليت تدور رحاها منذ سبع سنوات واليت ال ختدم سوى أهداف املشاغبني واملدمرين والفاشيني لوقف احلرب

لى اجلزائريني، وقمع املتظاهرين وطالبوا وبدورهم نظم الطلبة مظاهرة ضد حضر التجوال العنصري املفروض ع

بالعودة السريعة إىل طاولة املفاوضات مع احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية. ويف الكليات الباريسية قرأ بعض 

وضرورة حماربته يف فرنسا مثلما حياربه األساتذة والطلبة يف  أساتذا�ا قبل البدء يف التدريس، بيانا حول العنصرية

    .4اليات املتحدة األمريكيةالو 

الطرفني: الشرطة والفدرالية. لكن مثة أسئلة كثرية تطرح  يظهر أن التصعيد خيم على مواقفمما سبق      

، يف وقت كانت فيه ملاذا جلأت الشرطة إىل قمع املظاهرات بطريقة وحشية ومبالغ فيهانفسها بإحلاح: 

، واليت ال ميكن أن تؤول إال »ج.ت.و«احلكومة الفرنسية وبنب  1961مفاوضات إيفيان قد بدأت منذ ماي 

تعطي  »ج.ت.و«فدرالية ؟ وما الذي جعل ؟ هل كان ذلك مقصودا ومدبرا له مسبقاإىل استقالل اجلزائر

، خاصة إذا ما علمنا تعليمات صارمة حول سلمية املظاهرات؟ أمل يكن ذلك نوع من التفريط يف املتظاهرين

يف  ،كن أن يتعرض هلا املتظاهرونومعرفتها املسبقة باألخطار اليت ميفال ضمن املتظاهرين، بوجود النساء واألط

                                                 
. ترأسھا عند حدوث مظاھرات أكتوبر 1945ھي جمعیة تعنى بمحاربة الفقر. تأسست في  »SPF - ن.ش.ف« - 1

 tout ce qui est humain est -"كل ما ھو إنساني فھو لنا). شعارھا: Julien Lauprêtre -(جولیان لوبراتر

nôtre."  

  للمزید عن المعلومات عن ھذه الجمعیة ینظر موقعھا الرسمي:

https://www.secourspopulaire.fr2015 à 20:50.-12-Consulté le 16  /  
2 - 180.-Amiri (Linda), op cit, pp 179 
3 - 214.-212Ibid, pp  

 ینظر أیضا: 

House (Jim) et MacMaster (Neil), op cit, pp 278-285.  
4 - 185.-Amiri (Linda), op cit, pp 184 
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مستويات  يف اآلونة األخرية يشتكون فيها عنف الشرطة الذي بلغ املسؤولنيظل التقارير اليت تسلمتها من 

  .1أال يعترب ذلك سوء تقدير منها؟  عالية وغري مسبوقة؟

الفرتة. من  تلك من الرجوع إىل السياق التارخيي ألحداث ذه التساؤالت، ال بدهلابة إذا أردنا أن جند إج     

)، الذي باشر مفاوضات Charles De Gaulle -اجلانب الفرنسي، فإن الرئيس الفرنسي (شارل ديغول

ام ، كان يعلم أن استقالل اجلزائر أصبح حقيقة ال مفر منها. وإلجناح هذا املسعى ق»ج.ت.و«مع   مباشرة

، الذي كان واقعا حتت )Michel Debré - أوال بسحب امللف اجلزائري من الوزير األول (ميشال دوبري

 Louis - جوكس بالشخصيات املخلصة له من أمثال (لويس تأثري اللويب االستعماري، وأحاط نفسه

Joxe لتخلي عن اجلزائر الدولة للشؤون اجلزائرية، وهيأ الرأي العام لفكرة ا)، الذي وضعه على رأس وزارة

وحصل  حول تقرير املصري للجزائريني اجلزائرينيو   ا الفرنسينيفيه استفت 1961جانفي  8 يف انتخابات اءبأجر 

القوى  بعض. لكن هذه السياسة الديغولية كانت حمل خالف مع 2من املؤيدين ملسعاه ةباملائ 75على 

 -)، وبعد أن أعفاه (ديغولMichel Debré - السياسية، وأحيانا داخل السلطة نفسها، فـ(ميشال دوبري

De Gaulle .من امللف اجلزائري، أصر على أن يرتك له ملف احملافظة على األمن على الرتاب الفرنسي (

 De - جتاه العملية اليت خطط هلا الرئيس (ديغولترتيب عملية تسري عكس او�ذه الكيفية متكن من 

Gaulle.(  دوبري أجرىولتحقيق مسعاه)- Debré(  روجي  1961تعديالت وزارية، حيث عني يف ماي)

)، ويف شهر أوت أ�ى Pierre Chafenet - وزيرا للداخلية بدال عن (بيار شافين )Roger Frey - فري

فظ األختام، الذي كان من أشد املعارضني لألساليب )، حاEdmonde Michelet -مهام (إدموند ميشلي

 Bernard -)، وعوضه بـ(بارنار شونوMaurice Papon - بونالعنيفة املعتمدة من طرف (موريس با

Chenotاملعروف بتساهله معها. وهذا ما أطلق يد (بابون ،(- Papon17يف  ) الستخدام القمع الوحشي 

 l’Organisation de l’Armée - منظمة اجلبس السري«من جهة أخرى فإن ظهور  .19613أكتوبر 

                                                 
، یشتكي فیھ أحد مسؤولي الفدرالیة عدوانیة الشرطة  1961نذكر كنموذج تقریر مؤرخ في العشرین سبتمبر  -  1

 138لھا. وتضمن التقریر عرض لما تعرض لھ أحد الجزائریین في  المتزاید ضد الجزائریین وبطریقة وحشیة ال حدود

عندما كان على الرصیف یرید التوجھ إلى العمل، حیث توقفت بالقرب منھ  »Gabriel Péri - غابرییال بیري«شارع 

  ركلوه بقوة حتى ھشموا ساقیھ.  »Saint-Ouen  - سانت أوین«سیارة ونزل منھا أعوان شرطة فأخذوه. وفي مدخل 

Ibid, p 124.   
ینص على عرض مشروع قانون تقریر  1960دیسمبر  8لـ  299- 60البرلمان الفرنسي على مرسوم رقم  صوت - 2

  المصیر لالستفتاء.

Le Journal Officiel de la République Française du 9 décembre 1960, p 10143. 
3 - Seelow Soren. Op cit. 
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Secrète«سلوا«، واملعروفة اختصارا بـ - l’O.A.S« كسب مؤسسة الشرطة و  اخرتاق يف قد جنحت

  .1إىل صفها متعاطفني ومؤيدين

يف فإن التوجه العام لألعضاء كان يسري يف اجتاه تنظيم مظاهرات  »ج.ت.و«أما بالنسبة  إلدارة فدرالية      

 »Cologne◌ِ  - كولوينْ «ارع باريس والضواحي. وظهر ذلك جليا خالل االجتماع الذي التئم مبدينة شو 

. ودافع أصحاب هذا التوجه عن موفقهم باعتبار أن املظاهرات ستكون ردا 1961من أكتوبر  6يف األملانية

)، إحداث صدى على Maurice Papon - على اإلجراءات القمعية حملافظ الشرطة (موريس بابونقويا 

 De - للرئيس (ديغول دمي الدليل، تقاملستوى الفرنسي والدويل، لكون املظاهرة ستقع يف قلب العاصمة باريس

Gaulle ودعم الوفد اجلزائري يف املفاوضات كممثل حقيقي ووحيد للجزائريني  »ج.ت.و«) على قوة ،

تشرح فيه  »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«سلمته جلنة الفدرالية إىل  ويف تقرير .2الفرنسيةالصعبة مع احلكومة 

فاوضات ال يعين بأي حال من األحوال التخفيف من أن بدء امل وتنبه إىل ،أسباب اللجوء إىل املظاهرات

سياسة اليد  »Elysée - اإليليزي«من  القمع املسلط على اجلزائريني، ففي الوقت الذي ميارس بعض املقربني

) وأمثاله يف فرنسا يواصلون سياسة العصا الغليظة Roger Frey - املمدودة، فإن وزير الداخلية (روجي فري

   .3واملالحقة ذات الطابع العنصريواالغتيال باإلغراق 

ألنه ليس موضوعنا، ولكن ركزنا على إبراز  اتفاصيلهال نريد يف حديثنا أن نتطرق لوقائع املظاهرات ب     

الدفع الكبري الذي  كذلكو   فضاعة القمع الوحشي الذي تعرض له اجلزائريون والذي يرقى إىل درجة اإلجرام.

للجمهورية وكيف ُوفقت احلكومة املؤقتة  عند الرأي العام الفرنسي والدويل،ية للقضية اجلزائر  أعطته املظاهرات

أن  اهظ الذي دفعه اجلزائريون فيها. ويكفيالثمن الب االستثمار يف املظاهرات لتكون يف مستوى يف اجلزائري

، »ج.ت.و« أكتوبر انتصارا سياسيا حققته 17، وبصفة غري رمسية، اعتربت أوساطا داخل احلكومة الفرنسية

ني يسريون خلف مشروع اجلزائر الفرنسية، وفشال ذريعا لنظام القمع الذي ضن (بابون) بأنه سيجعل اجلزائري

    ويسامهون إىل حد كبري يف انتصارها.   »ج.ت.و« فإذا �م يصطفون خلف

  

  1962فيفري  8 بباريس في »ميترو شارون« أحداث – 4

                                                 
1 - p 384. Stora (Benjamin), op cit, 
2 - Ibid 
3 - Haroun (Ali), op cit, p 359. 
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احلزب «على خلفية املظاهرة اليت دعا إليها  بباريس »Métro Charonne - ميرتو شارون«أحداث  وقعت

الكونفدرالية الفرنسية للعمال «، »PSU -احلزب االشرتاكي املوحد«و »PCF - الشيوعي الفرنسي

 -االحتاد الوطين للطلبة الفرنسيني«، » CGT - الكونفدرالية العامة للشغل«، »CFTC -املسيحيني

UNEF«، »فدرالية الرتبية الوطتية - FEN« ،»النقابة الوطنية للمدرسني- SNI« ،» احلركة ضد العنصرية

 -ش السرييمنظمة اجل«ضد األعمال اإلجرامية اليت تنفذها  .، وغريها»MRP - ومن أجل السلم

l’O.A.S« دف احملافظة على اجلزائر فرنسية، وتعطيل املفاوضات الصعبة اليت  ،2ويف فرنسا 1يف اجلزائر�

. احلرب يف اجلزائروضد ، »G.P.R.A-ج.جح.م.«و احلكومة الفرنسية  بني »Evian - إيفيان« جتري يف

 ,Abas l’OAS -"تسقط لو.أ,أس وتسقط الفاشيةومن بني الشعارات اليت رفعت خالل املظاهرة: 

Abas le fascisme"لو.أ.أس القتلة" ،- l’OAS Assassins،" السلم في الجزائر" - La Paix 

en Algérie."  

، املؤرخ يف 395-61مرسوم إعالن الطوارئ، رقم  يف باريس منذ صدور حمظورةر أن املظاهرات كانت يذك     

، الذي ذكر بأن )Roger Frey -ي فريوزير الداخلية (روج أكد عليهما  وهذا. 19613 أفريل 22

                                                 
  ، ینظر:»l’OAS -منظمة الجیش السري«على الحصیلة اإلجرامیة لـ لإلطالع - 1

، مؤسسة 1962-1961تواتي (دحمان)، منظمة الجیش السري ونھایة اإلرھاب االستعماري الفرنسي في الجزائر 

  .338 -327، صص 2008كوشكار للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  ینظر أیضا:

Yousfi (M’hamed), l’O.A.S. et la fin de la guerre d’Algérie, Entreprise nationale du livre, 

Alger. 1985, pp 71-99.                                                                                                          
أعمالھا اإلجرامیة في فرنسا، ومن بین ضحایاھا: رئیس بلدیة إیقیان،  »l’OAS -الجیش السري منظمة« كثفت - 2

"لتواطئھ" في المفوضات النھائیة التي أدت إلى  1962مارس  31)، الذي اغتیل في Camille Blanc - (كامي بالن

، الجندي السابق )Vladimir Posner -تعرض كل من الكاتب (فالدمیر بوزنر 1962فیفري  7استقالل الجزائر، وفي 

) Roger Pinto -في الجزائر والشاھد على التعذیب في الجزائر، إلى محاولة اغتیال بقنبلة بالستیكیة، و(روجي بنتو

)، عضو المكتب Raymond Guyot -)، األستاذین في الحقوق، و(ریموند غویوGeorges Vedel -و(جورج فیدال

 - وھو صحفي، و(أندري مالرو  )Serge Bromberger -(سارج برومبارجي السیاسي للحزب الشیوعي الفرنسي،

André Malraux لو.أ.أس«) وزیر الثقافة. و حتى األطفال لم یسلموا من إرھاب- l’OAS« مثلما ھو الحال مع ،

كان من  )، ابنة األربع سنوات ونصف التي أصیبت بشظایا قنبلة بالستیكیة،Delphine Renard -الطفلة (دلفین رونار

)، الذي یسكن في نفس العمارة. ونفس الشيء حدث لضباط عسكریین Malraux -المفروض أن تنفجر عند بیت (مالرو

  بالتفریط في الجزائر. »l’OAS - لو.أ.أس«تتھمھم  

C.N. Et pourtant la guerre à continué, le quotidien algérien Liberté du 19-03-2012. 

  
على خلفیة محاولة االنقالب الفاشلة التي تعرض لھا الرئیس  1961أفریل  22طوارئ في فرنسا في حالة ال علنتأُ  - 3

، وقادھا أربع جنراالت في الجیش الفرنسي وھم: 1961أفریل  21) في Charles De Gaulle -(شارل دیغول
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على  ،9621فيفري  8مساء يوم  ومع ذلك، وجه التكتل اليساري نداء للتظاهر .1مظاهرات الشوارع ممنوعة

 . لكن مواكب»La Place de la Bastille -ساحة الباستيل«يف  مساء الساعة الثامنة ونصف

كما كان خمططا له، مما أدى إىل تشتت   »ساحة الباستيل«ت مل تتمكن من  بلوغ اليت حترك املتظاهرين اخلمسة

 »Charonne - شارون«ع إىل مفرتق الطرق بشار  مجوع املتظاهرين. وصلت جمموعة تضم آالف املتظاهرين

، أين أُعطيت األوامر بتفريق املظاهرة من ِقبل النقابات. لكن فيلق التدخل الواحد »Voltaire - فولتري«و�ج 

مستعمال العنف ضد املتظاهرين، إذ تعرض العديد منهم للضرب املربح وقذف تدخل  للشرطة والثالثني

 »ميرتو شارون«حشد من املتظاهرين إىل حمطة  ارمة جلأاملتاريس احلديدية باجتاههم. ويف خضم الفوضى الع

أين وجدوا جرحى مرتاكمني على سالمل احملطة، مما أدى إىل تعثر العديد من األشخاص. ويف هذه األجواء فقد 

   . 2مثانية أشخاص حيا�م، والتحقت �م، فيما بعد، ضحية تاسعة متأثرة باجلروح اليت تعرضت هلا

، وأُعلنت مشاعر حادة لدى الفرنسيني »Métro Charonne - يرتو شارونم«أثارت أحداث      

اإلضرابات اليت لقيت استجابة واسعة يف اليوم املوايل، أل�ا تزامنت مع جنازة الضحايا اليت حضرها آالف 

 وحضيت بتغطية إعالمية واسعة من األحزاب والنقابات اليسارية، اليت غالبا ما تشري إىل ضحايا املشيعني.

شعب باريس، وأبطال املقاومة ينتمون إىل على أ�م "شهداء"  »Métro Charonne - ميرتو شارون«

ومت تسليط الضوء بعناية على الضحايا فردا فردا بإعطاء تفاصيل كثرية عن  .3اليمني ودولة القمعالدائمة ضد 

من يف ذاكرة الفرنسيني.  طُبعت مطويات والفتات إعالنية حتمل لتخليدهمحيا�م، عائال�م ووظائفهم، و 

)، وهي Le Secours Populaire Français« )SPF - النجدة الشعبية الفرنسية«جانب آخر باشرت 

                                                                                                                                                    

) Raoul Salan -)، (رؤول صالنEdmond Jouhoud -)، (إدموند جوھوMaurice Challe -(موریس شال

 -انقالب الجنراالت«االنقالبیة، التي تعرف أیضا باسم  وجاءت ھذه العملیة .)André Zeller -و(أندري ریالر

Putsch des généraux «ردا على السیاسة الجدیدة للرئیس (دیغول ،- De Gaulle الرامیة إلى التخلي عن (

  الجزائر.
Cherfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…, op cit p94. 

) أنھ اقترح على وزیر الداخلیة Maurice Papon -مذكراتھ كتب محافظ شرطة باریس (موریس بابون في - 1

) في De Gaulle -) قبول المظاھرة، وأن ھذا األخیر یكون قد رجع إلى الرئیس (دیغولRoger Frey -(روجي فري

  ن؟""ما الذي أصاب بابوھذه المسألة، ویكون قد رد علیھ: 

Papon (Maurice), op cit, p 140.  
2 - 305.-House (Jim), MacMaster (neil), op cit, pp 304 
3 - Ibid, p 307.  
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اجلرحى وعائالت  مجعية خريية ذات طابع إنساين، محلة إنسانية واسعة جلمع التربعات اليت وزعت على

  .1الدميقراطية للعالج جرحيا أرسلوا إىل أملانيا الضحايا، كما مت التكفل بسبعة عشرة

قد خدمت اليسار الفرنسي واحلزب الشيوعي بشكل خاص. فمنذ أن  »ميرتو شارون«الواقع أن مأساة       

 سياسيا. فاملظاهرات زب الشيوعي نفسه مشلوال، وجد احل1961أفريل  22فرضت حالة الطوارئ يف 

وجاءت حمظورة. السياسية يف فرنسا أصبحت للتأثري على احلياة اليت كان ميأل �ا الشوارع  االستعراضية

النشاط السياسي للحزب جتديد لتحيي األمل من جديد يف إمكانية  1961مظاهرات اجلزائريني يف أكتوبر 

إن صدمة أيام أكتوبر كانت مفيدة ". ويف هده النقطة بقول (علي هارون): مرة أخرىواكتساح الشوارع 

 الحدث الذي كان يعتقد أنه مستحيل، لكون االستعراضاتلليسار الفرنسي على الخصوص. فقد هزه 

. وطلب الجماهيرية محظورة منذ سنتين. فشرع في سلسلة من المظاهرات المؤيدة إلقرار السلم

المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي من الطبقة العاملة ومجموع الجمهوريين أن يتحركوا بقوة 

مذكرا أن كل عامل وكل ديمقراطي فرنسي يجب أن يشعر بأنه اإلجراءات التمييزية والعنصرية،  ضد

مهدد باإلجراءات ذات الطابع العنصري المتخذة تجاه الجزائريين، وأن تلك اإلجراءات بإمكانها أن 

   .2تتوسع لتشملهم

 -ميرتو شارون«أكثر دموية ومأساوية من أحداث  كانت  1961بال شك، فإن  أحداث أكتوبر      

Métro Charonne«  يف الذاكرة الفرنسية حاضرةهذه األخرية هي اليت بقيت  إال أن ،1962فيفري  8يف 

إىل مراتب تالية، بل  1961تدحرج أكتوبر و  ، وحوهلا إىل رمز للقمع البوليسي،اليسار بشكل خاصولدى 

اليت  وما تالها، والكيفية 1962فيفري  14ويكفي أن نقرأ عناوين الصحف ليوم أصبح قي طي النسيان. 

وكأن  ازدواجية املعايري يف التعاطي مع األحداث فيفري، لتدرك 13يوم ضحايا للالضخمة  نازةاجلغطت �ا 

 من نفس مستوى بشرية، ليسوا 1961يف أكتوبر  - حسب الرواية الرمسية–قتلوا  الذين مئة اجلزائريني الثالث

 - لومانييت«. فجريدة »Métro Charonne -ميرتو شارون«الثمانية الذين قتلوا يف أحداث 

L’Humanité«  لوموند«جريدة  ويف تقدير، 3"والتي ال تنسى الفخمة"بـوصفت اجلنازة - Le 

Monde«: "رونشا«أحداث  المواجهات في أن- Charonne«  األكثر دموية بين الشرطة  كانت

   .1961ومل تشر إىل مظاهرات أكتوبر  ،4"1934فيفري  6والمتظاهرين منذ 

                                                 
1 - 307.-, pp 306 Ibid 
 .489ھارون (علي)، المرجع السابق، ص  - 2

3 - L’humanité du 14 février 1962.  
4 - Le Monde du 11 février 1962. 
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 -شارون«التباين الكبري يف ردود الفعل بني  هو الوحيد الذي انتقد ليسار املناهض لالستعمارا كان     

Charonne« متوانياج كريتيان«ففي جملة  أكتوبر. 17و- Témoignage Chrétien«  16الصادرة يف 

 Le réveil -استيقاظ شعب«) مقاال بعنوان Hervé Bourges -، كتب (أريف بورج1962فيفري 

d’un peuple« شارون« و 1961أكتوبر  فيه عن ازدواجية مواقف الفرنسيني حيال تأسف- 

Charonne« 1962 :دلفني  الطفلة ويقصد[ "كان ال بد أن تفقد طفلة صغيرة. ومما جاء يف مقاله)

إلى هذا الوقت، ال فضائع  البصر حتى بخرج شعب باريس من سباته. ])Delphine Renard -رونار

 ويف. 1أكتوبر جعلهم يتحركون." 20المنتشرة على أرصفة الجزائريين المبلطة، في  ماء... وال الدحرب

 13صورة للموكب اجلنائزي للـ »Vérité-Liberté - فرييت ليربيت« نشرت جملة 1962مارس - عدد فيفري

 Pierre - طرح املؤرخ (بيار فيدال ناكي ويف نفس العدد؟".  أكتوبر 17"وضحايا فيفري مع هذا املفتاح: 

Vidal-Naquet :دوفيفيي أما (روبري أكتوبر ؟". 17"من حضر إذن لجنازة ضحايا ) السؤال- Robert 

Duvivier(  االحتاد اجلمهوري الشعيب«ممثل حزب - l’Union Républicai Populaire« )URP( 

جترأ بوضع  فيفري الذي 13، كان الوحيد يف جنازة »CFTC -الكونفدرالية الفرنسية للعمال املسيحيني« و

متثل  » CharonneMetro -شارونميرتو «ومع ذلك ال ميكن أن ننكر بأن أحداث  .2عالقة بني احلدثني

حامسا يف حرب التحرير الوطنية وسرَّعت من إجراءات التوصل إىل اتفاق السالم ووقف إطالق النار  منعطفا

  .1962مارس  19يف 

ولياته أمام ما تقوم به احلكومات الفرنسية املتتالية بامسه   كانت عملية إقناع الرأي العام بتحمل مسؤ       

املمارس عليه وبكثافة. فكان ال  نظرا لعدم اكرتاثه مبا حيدث من حوله وللتضليل اإلعالمي مهمة صعبة للغاية

استدراجه لينخرط أكثر يف القضايا اليت �م ا�تمع ويتفاعل معها بل ويؤثر يف مسارها. واملسألة بد من 

      .وتؤثر يف حيا�م اجلزائرية من القضايا اليت كانت تشغل بال الفرنسيني

                                                                                                                                                    

وقعت أمام غرفة البرلمان الفرنسي ومن تنظیم  »Le Monde - لوموند«التي أشارت إلیھا  1934 فیفري 6مظاھرات 

جماعات یمینیة، جمعیات قدماء المحاربین ورابطات للیمین المتطرف، احتجاجا على عزل محافظ الشرطة (جان 

. وتحولت »affaire Stavisky'l. - قضیة ستافیسكي«)، على خلفیة القضیة المعروفة بـJean chiappe -شیاب

فیفري  12و 9، 7المظاھرة إلى أعمال شغب أدت إلى  وفاة خمسة عشر شخصا على األقل. وتجددت المظاھرات یوم 

  ).Edward Daladier - ، وأدت إلى سقوط الحكومة الثانیة لـ(إدوارد دالدیي1934

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/journ%C3%A9e_du_6_f%C3%A9vrier_1934/

12-consulté le 20 119428                                                                            2015 à 09:30.  
1 - du 16 février 1962, p 3,  Témoignage ChrétienLe réveil d’un peuple, Hervé.  Bourges

in House (Jim), MacMaster (neil), op cit, p 309.                                                                    
2 - Ibid 
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  الرابع: تحول الرأي العام الفصل

ميكن من خالله رصد التحول الذي طرأ على الرأي العام يف تعاطيه مع   زمين معلم ديدحتالصعب  من     

أن الرأي العام كان  على عند الدارسني لشأن الثورة التحريرية ، لكن يكاد أن يكون فيه إمجاع املشكل اجلزائري

هنا وهناك وعلى مستوى فردي كانت  يل باملسألة اجلزائرية، اللهم إال بعض األصواتغائبا غيابا شبه كلي وغري مبا

الستينات حدث  بدايةوتطالب باحتواء األمر قبل استفحاله. يف حني يف  تطلق صيحات حتذر من تفاقم األوضاع

شفت شرحية واسعة من واكت أيضا إمجاع شبه كلي لدى الرأي العام إىل ضرورة إجياد خمرج سريع للمعضلة اجلزائرية

  بل على السلم العاملي. فحسب، ا�تمع الفرنسي أن االستعمار ال يشكل خطرا على اجلزائر وفرنسا

  

  ليمعااللتزام ال إلى الفكريةاعات من القن - 1

تصفية املشكل اجلزائري وتصويت الربملان الفرنسي على قانون السلطات جلوء فرنسا إىل احلل العسكري ل مع     

بني  على مجيع األصعدة العسكرية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية ضراوة الصراع ازداد 1956يف  صةااخل

هم يف أنفس من التيار اليساري،خاصة  ،وجد العديد من الفرنسينيو وا�اهدين اجلزائريني.  االستعمار الفرنسي

هي حرب استعمارية إمربيالية مهينة  يف اجلزائر اوضع بتناف متاما مع قناعا�م الفكرية. فاحلرب اليت ختوضها فرنس

، ويف مقدمتهم النخبة من أساتذة ، والسكوت عنها يعد تواطؤ، لذا قرر عشرات الفرنسينيللكرامة اإلنسانية

اجلامعة والطلبة ورجال الدين والنقابات العمالية ورجال القانون والكتاب والصحفيني والفنانني ودور النشر، قرروا  

  عدة منابع لعل أكثرها تأثريا: لتحرك لوضع حد للنظام االستعماري مستلهمني مواقفهم منا كلهم

تربوا عليها منذ نعومة تدعوا إىل احلرية واملساواة واألخوة واملواطنة و  اليت 1789الثورة الفرنسية  مبادئ أوال:

ذلك أن تلك الثورة شكلت . أضف إىل سكنت ضمائرهم ووجدا�مف وتربت األجيال السابقة عليها، أظفارهم

 تأثرت الشعوب اليتمن  هو والشعب اجلزائري مصدر إهلام لكل الشعوب اليت تتوق إىل احلرية والكرامة اإلنسانية.

بفرنسا، من  »ج.ت.و« الطالب (حممد العريب ماضي)، أحد قادة فدرالية بالثورة الفرنسية ومبادئها. فقد كتب

. نحن معكم بفكرنا ألننا من أولئك الذين 1789جويلية  14ى ستحيون في باريس ذكر "قريبا سحنه: 

ودروس أخرى من التاريخ تحتفظ  1789 فإن يتذكرون...بالنسبة لنا نحن المناضلون الوطنيون الجزائريون،

الشعوب الحرة األخرى في وسحرها. نريد العيش بشكل كامل حياة القرن العشرين والمساهمة مع بقيمتها 

بفرنسا، أنه عندما سأل  »ج.ت.و« فدرالية وقال (عمر بوداود)، مسؤول .1ى للبشرية."االنجازات الكبر 

بأنه ليس معهم باعتباره مناضال  هأجابو فرانسيس جانسون) عن األسباب اليت دفعته إىل مساندة الثورة اجلزائرية، (

 مدى األهمية التي تمثلها ": كر ة، أديف اجلبهة وإمنا وفاء لفرنسا اخلالدة وملثلها يف العدالة واحلرية والدميقراطي

بالنسبة إليه المحافظة على المثل العليا التي صنعت بلد حقوق اإلنسان، المثل التي أشعت مفهوم الحرية 

                                                 
1 - 265.-(Benjamin), op cit, pp 264Stora  
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، حية في ت السيطرةبها الشعوب الرازحة تح والعدالة إلى جميع أصقاع العالم، والتي احتفظت

من الثقافة  الشمال اإلفريقيني الطالب أن موقف 1946جويلية ويف هذا الصدد سجل تقرير لشهر . 1"األذهان.

يف ال يوافقون على العملية السياسية الفرنسية  هميكون مشرتكا، إذ أبدوا متسكهم العميق �ا، لكن كادي الفرنسية

تعرب عن رغبة ملحة لتحقيق احلرية  1789إذن فإن استعادة رسالة  .2عادون لالستعماروي مشال إفريقيا

كفاحنا ... 1789"ما يجب فعله هو ثورة بفرنسا:  »ج.ت.و«صرحت فدرالية  1957ستقالل. ويف ماي واال

  .3شرعي ألنه يدخل في التقاليد الخالصة لفرنسا الثورية."

  

       

             
لعاملية ال ميكن أن متحى ولعل أقر�ا زمنيا احلرب ا الذاكرة اجلماعية للفرنسينيبصمات يف  تركت جتاربثانيا: 

بالدهم واستعبدت  ضد أملانيا النازية اليت احتلت، حيث اضطر الفرنسيون إىل محل السالح الثانية ومآسيها

على يد اجلنود النازيني. فكانت التجربة جد  شعبهم. وكان من بينهم من وضعوا يف السجون واحملتشدات وعذبوا

ما من هؤالء من أيام املقاومة الفرنسية ضد النازية َمْعلَ قاسية سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي. لذلك اختذ 

فعوا مبقتضى ذلك وجعلوها مثال أخالقيا وجب االقتداء به، فاند املعامل التارخيية ومنارة يهتدون �ا وسط العاصفة

جدوا أل�م و  بل الوقوف إىل جانب الشعب اجلزائري يف كفاحه يف سبيل استقالل بلده، إىل مناهضة حرب اجلزائر

وجعلتهم ينظرون إىل أنفسهم بأ�م ورثة املقاومني الفرنسيني خالل  فيها نقاط تشابه بينها وبني مقاومة النازية

 Le silence de la -صمت البحر«)، شرح يف كتابه Vercors - فالكاتب (فريكور .4احلرب العاملية الثانية

mer«  :ندما يكافح غيرنا في سبيل استقالل بلده مثلما  "عبني مقاومة النازية ومقاومة االستعمار حيث قال

كافحنا نخن، باألمس، فال مناص من تقديرهم واحترامهم كمقاومين، وال يكفي أن نكن لهم آيات االحترام 

الرأي عرب عنه (أندري  ونفس. 5."فحسب، إنما يجب أن نقدم لهم كل ما في وسعنا من دعم ومساندة

"...إننا كمثقفين وأساتذة، نعتقد دب يف جامعة اجلزائر حني قال: األ أستاذ) André Mandouze - مندوز

أن عظمة فرنسا ال تنحصر فقط في إقليم سداسي األضالع وال حتى في ممتلكاتها المترامية األطراف فيما 

   .6..."وراء البحر المتوسط وإنما هي أمانة ينبغي تبليغها ألنها تتعلق بمبادئنا وقيمنا

                                                 
 .138داود (عمر)، المصدر السابق، ص بو - 1
2 - 262.-p cit, pp 261, oStora (Benjamin) 
3 - Ibid, p 265. 
4 - pierre), op cit, p 211.-Ulloa (Marie 
5 - Péju (Marcel), le procés du réseau Jeanson, Casbah Editions, Alger, 2004, p 118. 

6 - Ibid, p 125. 
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بعض الداعمني للثورة  اجلزائرية، سواء الذين شاركوا شخصيا يف احلرب العاملية الثانية أو  شهادات توضح     

عامة  عايشوها وهم صغار ضمن عائال�م، أن هذه احلرب ومعانات الفرنسيني منها ومشاركة أبناء املستعمرات

صري لشعوب ن إعطاء حق تقرير املالسبب الذي مينع دولتهم م واجلزائريني خاصة يف حترير فرنسا مل يعودوا يفهمون

)، أحد الفارين من اجليش الفرنسي ومؤسس Jean-Louis Hurst - لويس هورست املستعمرات. فهذا (جان

كان "، يقول يف إحدى شهاداته: Le reseau des Jeunes Résistants«1 - شبكة املقاومة الشابة«

ولكي ال يقع في قبضة األلمان تراجع  . وكان والدي يقود فوج من الجنود1940عمري خمس سنوات في 

يات التي أحتفظ بها عن هذه الفترة نحو الجزائر أمال في أن ينطلق في الهجوم مجددا من هناك. و الذكر 

الجزائيين، وكان  الجنود  الرماة  »G.M.C -جي.ام.اس«هو أن ابي كان يشحن في شاحنات من نوع 

و(بوضياف)  واألسماء الكبيرة التي سنجدها فيما بعد لة) من الممكن أن يتواجد بينهم أشخاص مثل (بن ب

ررت من العرب. وما في المهمة التحريرية. لكن االنطباع الذي كان لدي مع نهاية الحرب أن فرنسا قد حُ 

الخالف بيني  أذهلني هو أن أبي كانت له تصريحات ضد العرب وهذا ما لم أكن أفهمه وكان ذلك منشأ 

  . 2"وبينه

  

وهي واحدة من أعضاء  )Paule Bolo - ويف التزام (بول بول تأثريكان حلرب العاملية الثانية نفس االجتاه  يف      

 - الشابيل أون فريكور« كلم من  30تقع على بعد  حيث عاشت جزء من احلرب يف منطقة »شبكة جانسون«

La Chapelle-en-Vercors«   نتقدت جلوء اجليش وا كان يف قلب مرحلة شبا�اوأن الكفاح ضد النازية

 فإن التعذيب وقتل الجرحى هو النازية وليست فرنسا" "بالنسبة لي: قالت الفرنسي إىل التعذيب حيث

الصراع الفرنسي ضد الجزائريين كانت خيانة لُمُثل بالدي. كان  "بالنسبة لي فإنوتضيف يف مكان آخر: 

-بأن (غي مولي أن ننسىي. ال يمكن كان طبيعي وضرور ذلك ال ُيحتمل وتقديم المساعدة للجزائريين  

Guy molletأولئك الذين يريدون حريتهم. (إتيانمن أجل القتال ضد  »السلطات الخاصة« ) اشترط -

Etinne (]مزقنا  بسبب عدم قبولنا لمنح هذه السلطاتو وأنا كنا في الحزب الشيوعي لكن  ]زوجي

  .3"بطاقات اشتراكنا

  

 املتخصص يف صناعة األوراقو  عضو شبكة جانسون ) Adolph Kaminsky -(أدولف كمنسكي أما     

                                                 
 الحدیث عن ھذه الشبكة في الفصل األول من الباب الثاني. سیأتي - 1
2 - d , un film de Richard Copans, produit par Yves Jeanneau et RicharLes frères des frères

Copans, une coproduction les Films d’Ici, la Sept, l’Ina, 1992.                                                    
3 - .Jacques), op cit, p 44Charby ( 
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فقد كان، كما قال:  النازيني املطاردين واملضطهدين من ليهودخاصة ل أتناء احلرب العاملية الثانية ،والوثائق املزورة

التي ال تريد أن "دائما معادي للنظام االستعماري ولم اتخذ موقفا ضد فرنسا ولكن ضد هذه الحرب 

على  ضد الظلم والتعذيب كان ال بد من مساعدة الجزائريين عن اسمها والختصار مدة الصراعتفصح 

    . 1التحرر منه بسر عة"

تعلق األمر بالتوجهات املبدئية وي تبحث عن فرصة لتتجسد على أرض الواقع. اإليديولوجية اليتقناعات ال ثالثا: 

مار واإلمربيالية ودعم حركات التحرير الوطين ومساندة الطبقة لإليديولوجية الشيوعية القائمة على مناهضة االستع

. وكانت القوى التقدمية ترى يف احلزب الشيوعي الفرنسي الوعاء أمال يف إقامة جمتمع الربوليتاريا عاملة يف العاملال

فرضت  1920أن توصيات الكومنترين  يف مؤمتر  والغايات على أساس فيه كل تلك املبادئ ميكن أن جتسد الذي

  .2م حركات التحرر يف البلدان املستعمرةعيوعية دعلى األحزاب الش

  

اهتماما�ا فقد أصبحت تطرحه  مل يعد بعيدا عن فإن املشكل االستعماري الفرنسية بالنسبة للحركة العمالية      

ع مشب يف التعاطي وجب عليها االبتعاد عن لغة اخلذلك ليف طرحة.  اجلزائريني يف فرنسا وتقاطعت مع املهاجرين

. ومن هذا املنطلق فإنه من ات العمالية يف هذا االجتاه غري كافمن النقاب الظاهرة االستعمارية، وأن ما مت القيام به

َمرة، خاصة العامل اجلزائري يف ا�تمع البالد املستَـعْ  القادم من القانون األساسي للعاملالضروري التساؤل عن 

 .سوف نتناول هذه النقطة من خالل منوذج .3سبع سنوات من احلرب ةمعه طيل وعن ضعف التضامن الفرنسي

    لصناعة السيارات. »Renault-Billancourt -لونكوريب- رونو« ويتعلق األمر بشركة

  

بداية  يف % 12إلى  1947 سنة % 08 من بالنسبة �موع العمال يف الشركة اجلزائرينيالعمال  نسبة تانتقل     

شخص. والتسمية اليت أطلقت على العمال اجلزائريني يف الشركة هي "الشما اإلفريقيني"  3347أي  اخلمسينات

 95( في غالبيتها الساحقة ]اليد العاملة الشمال إفريقية[ "تنص على أن:  1945 وثيقة داخلية يفوهذا ما تظهره 

عالقات ال تتوقف عند الفرنسيني  بني العمال اجلزائريني ونظرائهم نشأت وقد.4من جزائريبين..." مكونة )%

                                                 
1 - 99., p Ibid 

  ینظر أیضا:

Kamisnky (Sarah), Adollfo Kaminsky, Une vie de faussaire, Casbah Editions, Alger, 2013.   
 .65رابح لونیسي، المرجع السابق، ص  - 2
3 - -La guerre d’Algérie 1954, in it la guerre à la guerreCeux qui ont fa, Claude Liauzu 

2004 la fin de l’amnésie, sous la direction de Mohammed Harbi et Benjamin Stora, T 1, 

Chihab Editions, Alger, p 166.                                                                                                    
4  - et engagement dans la lute de liberation national. Les  Figure ouvrièrePitti Laure. 

, N° L’homme et la société, in Billancourt pendant la guerre d’Algérie-ouvriers de Renault
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املشرتك وهذا ما خلق نوع من التقارب والتضامن والشعور باالنتماء ياة احلمنط  بل تتعداه إىل حدود مكان العمل

بغض احمليط العمايل  نفس باالنتماء إىل وعليه فإن املرجعية العمالية جتد قو�ا يف االدعاء حبقإىل نفس ا�موعة. 

"التحدث بنفس الكالم : »Billancourst -بيلونكور« الفات. ومثلما قال عامل جزائري عنالنظر عن االخت

ما يعاب على . لكن لعالقات النضال والتضامن العمايل تدرجييا هذا ما أسسو .1حتى ولو في لغات مختلفة"

تكاد تكون منعدمة ألن ألن فرص االلتقاء  هذه العالقة أ�ا حمصورة ضمن حميط املصنع ويف اخلارج فإ�ا القطيعة

  .2لكل طرف مساكنه ومقاهيه وفنادقه اليت يرتادها

 
يف النقابية فيما يتعلق بقضية كفاح الشعب اجلزائري من أجل استقالله  قسامأما عن املواقف اليت اختذ�ا األ     

بالنسبة للقسم . »ح.ش.ف«إطار التضامن العمايل، خاصة بعد التصويت على قانون السلطات اخلاصة مبباركة 

في  "العمال الفرنسيون والعمال الجزائريون الذين يعملون جنبا إلى جنبفإن:  70الفرع  18العمايل 

من أجل خدمة كل يوم   الجزائرفي  دموية ومكلفة في بشريا وماديا بالحرب القيام، ال يمكنهم قبول 18.70

كان حتليل  يف حني  .3مخجلة"بطريقة  ريالشعب الجزائ يستغلونامتيازات كمشة من االستعماريين الذين 

ألنه مل يعزف على وتر التكلفة املادية والبشرية برصد تناقضات وسياسي  قطعي 46من القسم  61و 47الفرع 

"إعادة استدعاء الجنود وإرسالها حيث يف ذلك:  )Guy Mollet -السياسة املتبعة من حكومة (غي مويل

الوضع ألنه من الخطأ االعتقاد بأن اإلرسال المكثف للتعزيزات يمكن  إلى الجزائر ال يؤدي إال إلى تعقيد

فقد عرب الفرع التابع  »ح.ش.ف«التابعة للـ »C.G.T - سي.جي.يت«أما نقابة  .4"أن يؤدي إلى السلم

مشاكل سياسية ذات طابع وطني،  "الحكومة، بزعمها عدم االعتراف بوجود: »Billancourst -بيلونكور«

للحقيقة  وتدير ظهرها ]...[ »ثالث مقاطعات فرنسية«تورية النظام االستعماري بترديد باإلصرار على 

إدارة شؤونه بطريقة ديمقراطية. أيها ب بأكمله الذي يتطلع للعيش حرا و الجزائرية و باألخص إرادة شع

 للوقوف بقوة ضد القمع الذي يضرب تناديكم »C.G.T -سي.جي.تي« ، إن نقابة»رونو«العمال عند 

  .5الشعب الجزائري ومن أجل الوصول إلى تطلعاته ومطالبه الوطنية الشرعية"

                                                                                                                                                         

117-118, 1995. Luttes de classes p 116.                                                                                       
1 - Ibid, p 119. 
2 - .Ibid 
3  - du département 18, Billancours, tract de la section syndicale  -de Renault Syndicat CGT

atelier 18.70 avril 1956, in Pitti Laure, ibid, p 120.                                                                      
4 - Pitti Laure, ibid, p 120.  , avril 1956, in1, tract de la section syndicale du département 6Ibid

                                                                                         
5 - Billancours, «Halte à la répression coloniale», 12 novembre  -Renault de Syndicat CGT

1956, in Pitti Laure, ibid, p 122.                                                                                                  
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كفاح   لكن رغم هذه التصرحيات املؤيدة الستقالل اجلزائر إال أن القلة القليلة من العمال من ساندوا عمليا     

وكان  .1ونضمن شبكة جانس  »porteurs de valises -حقائبمحلة «حتولوا إىل  اجلزائريني لتحقيق ذلك

حبجة أن ذلك ال يتماشي مع اخلط الذي يتبناه  »سي. جي.يت«و »ح.ش.ف«مصري هؤالء هو الطرد من 

لرفقائهم اجلزائريني فإن  كما هو احلال بالنسبةو هلؤالء الفرنسيني  بالنسبة .2احلزب فيما خيص املشكل اجلزائري

ضية اجلزائرية، وهنا فقط يظهر مدي استيعاب مفهوم ع الدعم العملي للقاالنتماء العمايل املشرتك يتماشى حتما م

فحسب. وهكذا  حدثت قطيعة العامل كمصطلح الذي حيمل بعدا للكفاح وبعدا سياسيا صرفا وليس اجتماعيا 

املستقيم لألممية العمالية وبني من يرى فيها جمرد فئة  يسري يف اخلطمعىن سياسي  »عامل«بني من يرى يف لفظة 

ومع تعرض العمال اجلزائريني للمالحقة والقمع من طرف الشرطة الفرنسية داخل  عن مصاحلها.اجتماعية تدافع 

دون البحث عن  منهم أنفسهم مطرودين من العمل بسبب الغياب غري املربر وجد العشرات  املصانع وخارجها

  . 3مما أدى إىل تعمق اهلوة بني العمال اجلزائريني والعمال الفرنسيني سبب الغياب،

  

بإضراب عن العمل لكن  1957وفيفري  1956ملساندة مطلب االستقالل قام العمال اجلزائريني يف جويلية      

 l’Amicale générale - الصداقة العامة للعمال اجلزائريني«دون مساندة من العمال الفرنسيني. هذا ما جعل 

des travailleurs algériens« العامل اجلزائري « عرب جريدته يشرييف فرنسا  »ج.ت.و«اجلناح العمايل لـ

التنديد بغياب المساعدة من طرف  ليس بإمكاننا سوى": »l’Ouvrier algérien en France - يف فرنسا

العمال الجزائريون لهم الشئ الكثير لقوله للعمال الفرنسيين، وبمرارة الحظوا غياب رفاقنا الفرنسيين. 

والتي من المفروض أن تكون شئ  - ب أن نثني على تضامنهم التضامن الفعال و الحركي. أكيد، كنا نرغ

بداها العمال أن السلبية اليت أ الواقع .4األفعال تجبرنا على قول العكس" !لألسف  -طبيعي بين العمال 

الفرنسيني وغياب التضامن مع العمال اجلزائريني حول مسألة االستقالل اجلزائري جيد مربرا له يف  جانب واحد 

وهذا ما يفسر عدم ردة الفعل على القمع الذي  صار التواصل بينهما يف املصنع فقط وليس خارجه أيضاوهو اقت

   .1961أكتوبر  17تعرض له اجلزائريون يف مظاهرات 

  

للعمال  »رونو بيلونكور«لن ننهي احلديث قبل أن نستعرض منوذجا للتضامن واملساندة لعمال يف مصنع      

 - مع  (جان كلود فاسيليي )Clara et Henri Benoits - وهنري بونوا مر بالزوج (كالرااجلزائريني. يتعلق األ

                                                 
  الثانب. سیأتي الحدیث عن ھذه النقطة في الفصل األول من الباب - 1
 سیتم التطرق إلى ھذه النقطة في الفصل الرابع من الباب الثاني. - 2
3 - Pitti Laure, op cit, p 124. 
4 - Ibid 
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Jean-Claude Vessiller( ا كتابا حول جتربتهما التضامنية مع العمال اجلزائريني يف كفاحهم من و الذين ألف

 l’Algérie au -نكورثوريني ومناهضني لالستعمار برونو بيلو  اجلزائر يف القلب.«أجل االستقالل حيمل عنوان: 

Billancourt-cœur. Révolutionnaires et anticolonialistes à Renault«  عن دار النشر

"عندما كنت ممثلة العمال كان لدي : )Clara Benoits - بونوا كالرا(تقول  .»Sylleps -سيالبس«

ئريين. و انطالقا من هم أيضا ممثلين للعمال الجزا االعديد من األصدقاء الجزائريين و الذين كانو 

المحادثات المتكررة بيننا فهمت بسرعة أن مسألة استقالل الجزائر هي مسألة ال يمكن تفاديها. لذلك 

للعمل من  »P.C.F -ح.ش.ف«و »C.G.T -سي.جي.تي«سعيت باتجاه المنضمات العمالية بما فيها 

. بدأت (  يف تلك الفرتة. "  أجل ذلك لكن دون جدوى. وعليه تصرفت مبفردي وقمت بفعل ما جيب فعله

إصرار  مع كالرا) وزوجها (هنري) جبمع التوقيعات وكتابة العرائض وتشكيل جلنة من أجل السلم يف اجلزائر. لكن

إذا تعلق األمر بنقل املناشري و اإليواء. ويذكر  ملي مل تر كيف ميكن رفض ذلك خاصةاجلزائريني على الدعم الع

 »C.G.T - سي.جي.يت« ، وهي األمينة اإلدارية لنقابة )Francine Requier -(هنري) أن (فرانسني روكيي

     .1احلزب وكلفها ذلك الطرد من النقابة و مت إلقاء القبض عليها وأودعت السجن لتعاو�ا مع اجلزائريني

                                                                                                                                                                                                                          

  استيعاب واقع حركات التحرر وتطلعاتها - 2

 العامل بعد احلرب العاملية الثانية تغريات كبرية يف موازين القوة، حيث فقدت أوروبا الزعامة الدولية شهد     

وانتقلت الزعامة الدولية إىل الواليات  الذي حلق �ا بفعل احلرب.مار دجراء ال وتراجع اقتصادها بشكل كبري

ية زعيمة املعسكر الغريب الرأمسايل واالحتاد السوفيايت زعيمة املعسكر الشرقي الشيوعي فيما عرف املتحدة األمريك

، عمت قاريت إفريقيا وآسيا األوروبية وشهد العامل أيضا بروز موجه التحرر من اهليمنة االستعماريةبالثنائية القطبية. 

ية بل وجد صدى لدى قطاعات شعبية واسعة، مطلب األقل مل يعد املطلب التحرري يف املستعمراتذلك ألن 

وأصبح العمل املناهض لالستعمار قضية الشعوب، يف بالد املغرب العريب ومدغشقر وسوريا ولبنان واهلند الصينية 

قمعت القوات  1945ماي  8خاصة. ويف الوقت الذي كان فيه العامل كله حيتفل باالنتصار على النازية يف 

وحولتها إىل جمزرة قضى فيها آالف من املتظاهرين، ونفس  ائر، مبدن سطيف وقاملة،الفرنسية مظاهرات باجلز 

املأساة تكررت يف مدغشقر لكن بعدد ضحايا مضاعف. ويف ذات اليوم حدثت يف سوريا مواجهات عنيفة بني 

يات ماي يضرب البنا 29القوات العسكرية الفرنسية وفرقة الدرك السوريني جعلت اجليش الفرنسي يف يوم 

» Haiphong -هايفونغ«قصفت البحرية الفرنسية بقوة مدينة  1946ويف مارس  .2العمومية لدمشق باملدفعية

                                                 
1 - , un film de Richard Copans, op cit.Les frères des frères 
متواجدة بأعداد كبیرة في المنطقة،  بعد ھذه األحداث أمر تشرتشل  رئیس وزراء بریطانیا، القوات البریطانیة التي كانت - 2

بنزع سالح الجیش الفرنسي. وطالبت الحكومة السوریة واللبنانیة األمم المتحدة بالتدخل في األمر.، فوجد الفرنسیون 

 ، من دون توقیع اتفاقیة.1946مارس  14واإلنجلیز أنفسھم مجبرین على مغادرة المنطقة في 



 جبهة التحرير الوطني ومعركة الرأي العام                                                       الباب األول:

183 

 

ذل االحتالل، خاصة من  االفيتنامية. هذه األحداث كلها مل متر دون أن تثري املشاعر لدى الفرنسيني، الذين ذاقو 

  .1رجال اإلعالم واملثقفني اليساريني

  

فكرين واملثقفني اليساريني أن االستعمار بدأ بفقد ساحاته تدرجييا ويتجه فهم العديد من امل من هذا املنطلق    

يا يف دونصحوها بالتفكري ج شيئ يف حنو الزوال واالندثار ورأوا أن قمع فرنسا حلركات التحرر لن يغري من املسألة

وعرب سارتر عن  هذا  تقرير املصري. يف عو�اش مع املستعمرات وذلك باالعرتاف حبق لتأسيس لعالقات جديدةا

"إن االستعمار في حالة تدمير ذاتي، لكنه ال يزال يلوث الجو: إنه عارنا، إنه يسخر من  :املعىن حني قال: 

قوانيننا أو يسفهها؛ إنه يعدينا بعنصريته (...) دورنا هو مساعدته على الموت (...) الشيء الوحيد الذي 

هو المحاربة إلى جانب الشعب الجزائري لتخليص الجزائريين  -ألساسوهذا هو ا –يمكن ويجب فعله 

 Les«وطاقم جمله  وكان (جان بول سارتر) 2والفرنسيين، في نفس الوقت، من الطغيان االستعماري."

 Temps Modernes«3 خلص  من ا�لة العدد األولافتتاحية  . ففيمن األوائل الذين استوعبوا هذه احلقيقة

" نيتنا هي أن نساهم في إحداث بعض التغيير في  دف األساسي الذي قامت عليه ا�لة فقال:اهل )سارتر(

ومن أولويات هذا التغيري هو املوقف الواضح وغري امللتبس من مسألة تصفية اإلرث . 4المجتمع المحيط بنا"

ية، والوقوف إىل جانب االستعمار لفرنسا بالضغط على احلكومة للحصول على تعديالت على السياسة االستعمار 

عن باحلديث  1946وفاجأت ا�لة الفرنسيني يف عددها لشهر ديسمرب  .5رالشعوب املستعمرة ضد املستعمِ 

الوجود الفرنسي يف اهلند الصينية باعتباره احتالل ال خيتلف عن االحتالل الذي تعرضت له فرنسا على يد األملان 

                                                 
1 -  247-p 246 op cit,collaboration de Gilles Morin,  Pierre), avec la-Biondi (Jean  

2 - Paul), Situations v, Paris, Gallimard, 1964, p 42.-Sartre (Jean 
3 - »Les Temps Modernes«  .مجلة سیاسیة، أدبیة وفلسفیة، ومن أكثر المجالت الفرنسیة أھمیة، وذات سمعة عالمیة

، وعند 1948إلى دیسمبر  1945من أكتوبر  Gallimardند منشورات جمعت أعداد المجلة وصدرت في كتب ع

من أكتوبر  Aux presse d'aujourd'hui، وعند منشورات 1965إلى سبتمبر  1949من جانفي  Julliardمنشورات 

وقد احتفلت في  .وال تزال تصدر إلى الیوم 1985بدایة من أفریل  Gallimard، وأخیرا عند 1980إلى مارس  1965

مع ھیئة تحریر تتكون من  Claude Lanzmann»  -كلود لنزمان «ا حالیا بالذكرى الخمسین لتأسیسھا، ویدیرھ 1995

، »Joseph Cohen -جوزیف كوھن «، »Adrien Barrot -أدریان بارو «، »Juliette Simont -جولییت سمونت «

باتریس «، »Jean Khalfa -جان خالفا «، »Liliane Kandel - لیلیان كندیل «، » Michel Deguy-میشال دغي «

مارك «، »Robert Redeker -روبیر ردكیر «، »Jean Pouillon - جان بویون «، » Patrice Maniglier-منغلیي 

 Raphael - رفئیل زغوري أورلي «، »Gérard Wormser -جیرار ورمسیر «، » Marc Sagnol -صانیول 

Zagury-Orly».                                                                                                                             
4 - », Les Temps Modernes, Nº 1, octobre 1945, p 7.PrésentationPaul),« -Sartre (Jean 
5 - Les existentialistes et la politique, collection Idées, Paris, Antoine), -Burnier (Michel

Gallimard, 1966, p 39-40.                                                                                                              
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إذا كنا فعال قد ": وخاطب احلكومة الفرنسية مبا جيب القيام به فقال ،1940يف احلرب العاملية الثانية يف عام 

خيار فقط بين فرض بقائنا وصلنا إلى مرحلة من الحرب حيث التراجع أصبح غير ممكن، وإذا أصبح لدينا 

إنه من غير المعقول، وبعد أربع سنوات من  [...]بالسالح أو االنسحاب، فاألفضل هو أن ننسحب 

نفسه  هو الوجه الذي هو وجههم في الهند الصينية، وال يرون بأنهيتعرف الفرنسيون على االحتالل، لم 

  .1في فرنسا." الذي كانوا وجه األلمان

  

 1953، حيث قامت يف »L’Affaire Henri Martin –قضية هنري مارتان «يف القضية املسماة  أما     

أليف  تانسون) وحتت إشراف احلزب الشيوعي الفرنسي، بنهم (سارتر) و(جيجمموعة من املثقفني والصحفيني، من ب

غاليمار «، والذي صدر عن منشورات »L’Affaire Henri Martin –قضية هنري مارتان «كتاب بعنوان 

– Gallimard « يف نفس السنة، من أجل التماس العفو الرئاسي للبحار (هنري مارتان– Henri Martin( ،

توزيع مناشري حتريضية ضد احلرب يف اهلند الصينية وإعالنه صراحة حبق بتهمة   1949الذي أدين يف سنة 

"األمر ال الفيتناميني يف احلرية واالستقالل، وهذا ما صرح به يف إحدى رسائله إىل والديه، حيث كتب يقول: 

 كل شيء هنا يؤكد أنهم  ]...[ يتعلق بعصابة قراصنة، بل هي قضية شعب بأكمله يسعى إلى افتكاك حريته

. إنهم يرفضون أن يكونوا لنا خدما، بل إنهم مصرون على العيش كرجال ليسوا بحاجة إلينا لكي نسوسهم

  . 2".أحرار

  

ملمارسات االستعمارية انتقادات أو هجومات موجهة ضد ا جمرد حركات التحرر ليست امللفت للنظر هو أن     

إلزالتها  ا رغبة وإصرار على تقويضها من األساسبإصالحات داخل املنظومة االستعمارية وإمن دعوة للقياموال 

ميي إوهذا ما يظهر جليا عند الكثري من املثقفني من أبنا املستعمرات من أمثال (فرانز فانون) و( بشكل �ائي.

، الذين استوعبوا آليات عمل النظام االستعماري ووصلوا سيزار) و(باتريس لومومبا) و(أرنيستو تشيكيفارا) وغريهم

ها هو (فرانز سرب أغوار و أحسن من درس النفسية االستعمارية و أنه نظام نفعي معادي لتطور اإلنسانية.  قناعةإىل 

ة الذي هو عبارة عن حتليل للنفسي » Les Damnés de la terre -معذبوا األرض«فانون) يف كتابه 

يشرح الظاهرة االستعمارية، ال من لمن تكوينه كطبيب لألمراض العقلية  )فانون(استفاد حيث  االستعمارية،

الناحية التارخيية فقط بل من الناحية النفسية أيضا، حيث وجل إىل أغوار النفسية االستعمارية وجوهر التفكري 

االستغالل والقمع، وهذه الصفات أضحت جزء من شخصية األورويب و  القائم على االستعالءاالستعماري 

                                                 
1 - , Les Temps Modernes, Nº 15, décembre, 1946.Editorial»Paul),« -Sartre (Jean 
2 - Paris, 1953, p 35.  Paul) et les autres, L’Affaire Henri Martin, Gallimard,-Sartre (Jean 
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 .1بالعنف الداميوال سبيل لعالجها إال  االستعماري

 

تحاليل (فانون) للظاهرة االستعمارية ويف مقدمتهم (سارتر) ب من املثقفني الفرنسيني أُعجب العديد         

رغم »  Les Damnés de la terre -معذبوا األرض« )فانونتقدمي لكتاب ( )سارتر(و(جانسون). وقد كتب 

رغبته يف دعوة  وهو ي دفعته إىل فعل ذلكسبب الذرح الالكتاب كما هو ال حيتاج إىل تقدمي، وش اعتقاده بأن

"وهذا الكتاب لم يكن قط  . يقول:منهم األوروبيني االستعماريني إىل اقتالع املعِمر املوجود داخل كل واحد

 كذلك  يوجه لنا. ولكني وضعت له تقديما إليصال الجدلية إلى حدها: نحن مبحاجة إلى تقديم، ذلك ألنه ل

كل   داخل عمر الموجود فيمن من االستعمار, ومعنى ذلك أنه بواسطة عملية دامية يقتلع منا النحو  أوروبيون،

إىل استعمال العنف الثوري للتخلص من  »فانون«أن دعوة ب، وهذا اعرتاف صريح من (سارتر)  .2منا واحد

وسياسة اإللغاء اليت ظل  االستعمار له ما يربره وما هو إال رد فعل طبيعي على املمارسات االستعمارية العنيفة

ا الحقيقة التالية فيما أعتقد ننه علمبأ "وسنستفيد من قراءة فانون: يقولفميارسها يف حق شعوب املستعمرات 

قادر على محوه. والمستعَمر يعالج مرضه الالعنف وحده  أن ونسيناها: لن يمحو أثار العنف أي لطف، إذ

ا ينفجر غضبه يستعيد شفافيته الضائعة، ويتعرف على نفسه. االستعماري بإخراج المعمر بالسالح. وعندم

ونحن من بعيد نعتبر حربه انتصارا للهمجية، إال أنها حرب تتسبب بدورها في التحرير التدريجي للمحارب، 

  .3إنها تقضي تدريجيا في داخله وخارجه على الظلمات االستعمارية."

  

خشية أن تستفيد القوى  )فانونـ(وفني من الصراحة الزائدة لعلى املتخ )سارتر(بكثري من السخرية يرد      

االستعمارية من صراحته ويؤكد أن تصرفات هذه القوى قد أكل عليها الدهر وشرب، إذ تستطيع تأخري التحرر 

قراءة هؤالء كتابه أو عدمه، إنه يفضح أمام إخوانه حيلهم القدمية،  )فانون(ولكنها لن تستطيع إيقافه. ولن يضر 

قينا منه أنه مل يبق ما يعوضو�ا به. إنه يقول هلم: لقد داست أوروبا قارتنا بأقدامها، فعلينا أن نقطع هذه األقدام ي

 إال ويبلغ خربه أو يف الريف اجلزائري )فيل إليزابات(أو  )بنزرت(حىت تزيلها. والوقت معنا إذ أنه ال يقع شيء يف 

  .4األرض كلها

                                                 
1 - collection voix (Frantz), Les damnés de la terre,  préface de Abdelaziz Bouteflika,  Fanon

de l'anticolonialisme, Éditions ANEP, Alger 2006.                                                                      
2  - , Positions anticolonialistes, «préface aux Damnés de la terre de Frantz Paul)-Sartre (Jean

Fanon», préface de Fatima Beldjord, collection voix de l'anticolonialisme, Alger, Éditions 

ANEP, 2006, p 114.                                                                                                                     
3 - 111.-, p 110Ibid 
4 -101. -, pp 100Paul), Positions anticolonialistes, op cit-Sartre (Jean  
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 »Les Temps Modernes«يف جمله  جان بول سارتر) جمموعة من املقالتمن هذا املنطلق كتب (     

بعنوان  1956عدد مارس وأفريل املقال الذي صدر يف يعري فيها الظاهرة االستعمارية تذكر على سبيل املثال 

وهو إعادة ملضمون املداخلة اليت ألقاها ، »Le colonialisme est un système –االستعمار هو نظام «

. ويف 1956جانفي  27بباريس يف  »Wagram - فغرام«سبة انعقاد لقاء من أجل السالم يف اجلزائر بقاعة مبنا

اآلليات السياسية واالقتصادية للنظام االستعمار، وناد مبحاربته، و التعجيل برحيله، واالعرتاف  املقال فكك

عرتاف �ا ممثال شرعيا ووحيدا للشعب باجلزائر كدولة، والدخول يف مفاوضات مع جبهة التحرير الوطين، واال

  اجلزائري، وإنشاء عالقات جديدة بني فرنسا حرة وجزائر متحررة. 

  

"أريد أن أحذركم مما يمكن أن نسميه  دع االستعمار اجلديد فيقول:من خٌ  تحذيرالمقالته ب )سارتر(بدأ     

ين طيبين، ومستوطنين سيئين. وبسبب (االستعمار الجديد). يعتقد االستعماريون الجدد، بأنه يوجد مستوطن

الخدعة تتمثل فيما يلي: يتم التجول بك في الجزائر, ويمكنونك ء السيئين ساءت حالة المستعمرات. هؤال

وبلطف من مشاهدة بؤس الشعب, وهو بؤس فضيع، ويحكون لك عن اإلهانات التي يتعرض لها المسلمين 

قم يضيفون: "ها هو السبب الذي جعل الجزائريين المميزين من المستوطنين السيئين. ثم عندما تصبح جد نا

أن المشكل  أوال:يحملون السالح: لم يعودوا يحتملون." وإذا تم التصرف بشكل جيد يعودون وهم مقتنعون:

الجزائري هو اقتصادي أوال. األمر يتعلق بإصالحات نبيهة، توفر الخبز لتسعة ماليين شخص.ثانيا: ثم أنه 

وهو أخيرا نفسيا: (...) معاملة سيئة، تغذية سيئة  ثالثا:ا: يجب مضاعفة األطباء والمدارس.مشكال اجتماعي

وأمية، للجزائري عقدة الدونية تجاه أسياده. وبالعمل على هذه العناصر الثالثة نستطيع تهدئته إذا أكل، إذا  

ذا تعود األخوة القديمة الفرنسية كان لديه عمال وإذا تعلم القراءة، ال يشعر بالعار لكونه إنسانا دونيا وبه

 -استعمار وعنصرية يف اجلزائر« مقاال بعنوان) Jean Cohen  -جان كوهن(ويف ذات ا�لة كتب . 1الجزائرية.

colonialisme et racisme en Algérie «  إىل فكرة أساسية حاول أن يشرح فيها الرتاكمات تطرف فيه

يف وجه فرنسا. ويرجعها يف األصل إىل الطبيعة اليت حتكمت يف العالقة بني اليت دفعت اجلزائريني إىل محل السالح 

املستوطن واألهلي والقائمة على قاعدتني: االستغالل والعنصرية.  و يف حالة اجلزائر يؤكد الكاتب أن الكتلة العمالية 

ح هلا باالنتظام يف لألهايل اجلزائريني، كانت تعمل يف ظروف جد صعبة وحمرومة من مجيع حقوقها، فلم يسم

مجعيات تدافع عن حقوقها، وحرمت من املنح العائلية، واملساكن العمالية واملطاعم، أما األجور فكانت تكفي فقط 

                                                 
1 - -, Les Temps Modernes, nº 123, mars(Le colonialisme est un système)Paule), -Sartre, (Jean

avril 1956, p 1371.                                                                                                                       
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ِقم  مع المستعَمر، لم يٌ " جاء يف املقال: 1للبقاء على قيد احلياة، واسرتجاع القوة من أجل مواصلة العمل.

)، ولهذا السبب فإن أي عالقة من نوع آخر ال يمكن تصورها. عندما المستوطن سوى عالقة استعمارية. (...

إلى الحديث عن مطالب األهلي، و المساواة والحقوق أو االنتخابات الحرة، يضن بأنه  ]المستوطن[يسمع 

أفهموه بأنه ، »لماذا يراد طردنا ؟ نحن الذين صنعنا هذا البلد.«يراد موته أو رحيله، (الحقيبة أو التابوت) 

يستحيل التفكير لحظة واحدة بإمكانية طرده، كأنما يصطدم بجدار. لقد كان مستوطنا وسيضل.وإذا لم يرد 

بسبب االضطهاد  هأنو يقر به،  لكن النه يعرف ذلك، و إأن يكون كذلك فليرحل. على كل حال، 

  2"د.تصور أن األهالي يتمنون شيئا آخر غير رحيل المضطهِ االستعماري، ال يٌ 

  

  العام وتهمة الخيانة الرأي - 3

اليت جيب  منقسما، وبشكل حاد، حول الطريقة املناسب الفرنسي نفسه العام الرأي وجد 1960ابتداء من      

املدافعني على بقاء  همهة مواصلة احلرب يف اجلزائر و فظهرت جبهتان: جب اجلزائرية. خمرج للمعضلةإلجياد  تبنيها

ة مباشرة بفرنسا أو جزءا من مستعمرات ما وراء البحار أو ضمن االحتاد ملحقاجلزائر فرنسية بأي صيغة، سواء 

والفرع الفرنسي لألمية العمالية  احلكومة واجليش والشرطة واملثقفني ذوي التوجه اليميينالفرنسي. وتضم هذه اجلبهة 

)S.F.I.O( خاص مينح اجلزائر الذي كان يطالب بقانون  ،واليت حتولت فيما بعد إىل احلزب االشرتاكي الفرنسي

مع إبقاء االرتباط مع باجلزائر ضمن ا�موعة نوعا من السيادة. أما احلزب الشيوعي الفرنسي فإن موقفه الرمسي كان 

يف  كل هؤالء حتالفوا  ية.عريب واإلسالمي للشخصية اجلزائر الفرنسية ضمن وحدة وطنية حقيقية، تعرتف بالطابع ال

    .3ما يعرف بالتحالف اجلمهوري انضووا ضمنسية و اجلمعية الوطنية واحلكومة الفرن

  

ا�ندين و املثقفني والنقابات العمالية والطالبية  رجال الكنائس تشملفهي  جبهة معارضة احلرب يف اجلزائرأما       

ن فهؤالء كانوا يطالبو  .الذين رفضوا التورط يف احلرب، حاضة بعد جلوء اجليش إىل استخدام التعذيب واحملتشدات

واالعرتاف حبق تقرير املصري، بدأت مواقفهم حمتشمة وسلبية، لكنها يف السنوات األخرية  بوضع حد للمأساة اجلزائرية

 .4شرائح واسعة من ا�تمع الفرنسي لصاحل أطروحا�ا للخروج من املأزق اجلزائريمن الثورة متكنت من حشد 

  

جبهة مواصلة احلرب يف ف .5لوطنا خيانةهو الرتاشق بتهمة ني اجلبهتني السجال احلاصل ب يف ولكن أطرف ما     

                                                 
1 - 588. op cit, p ,...(Le colonialisme est un système)Paule), -Sartre, (Jean 
2 - Ibid, p 589.  
 .190-189منغور (أحمد)، المرجع السابق، صص  - 3
 .206-205، صص نفسھ - 4
 De la trahison -عن الخیانة في القرن العشرین«في كتابھا بعنوان  )ret BoveriMarg -بوقیري كتبت (مارغریت -  5
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تتباهى اليت و  العليا اليت قامت عليها األمة الفرنسية واملُثُ◌لاألخالقية  للمبادئ باخليانة أل�ا تنكرت تُتهم اجلزائر

ة عن احلرية أنصار هذه اجلبه فيه . ففي الوقت الذي يتحدثشعوب العاملكل مصدر إهلام ل �او ك�ا أمام العامل  

 غلون بلدا�ا ومقدرات املادية والبشرية ويرفضون االعرتاففإ�م يستعمرون ويستعبدون أمم وشعوب بأكملها ويست

وسياسا�م يف تلك البلدان قائمة على االستغالل والقهر يف تقرير املصري. ويتحدثون عن العدل واملساواة  احبقهم هلا

وفيما صرية والدونية. م يف التعامل مع الشعوب اليت ترزح حتت هيمنتهم بالعنوالظلم. ويتحدثون عن األخوة وأسلو�

"يتكلمون عن وضع حد : كتب (فرانسيس جانسون) يف اجلزائر الدائرة رب االستعماريةاحلمبوقف هؤالء من  يتعلق

فيها. ، لكنهم ال يقبلون بالمقابل، أن نساعد الشباب الفرنسيين على رفض ضياعهم لحرب يرونها حمقاء

  .1، لكنهم يجرِّمون كل شكل للتضامن العملي مع أبناء المستعمرات."يدينون االستعمار

  

من تقرير مصريه. وقام املنتمني إليها  اليت تلح على متكني الشعب اجلزائري جبهة معارضة احلرب يف اجلزائر أما     

ا كانت حمل نقد من البعض وإعجاب من إىل االستقالل الوطين فإ� لو للوص» ج.ت.و«بتقدمي الدعم الالزم اـ

 نذكرومثقفني  أمنيةشخصيات  طفوا إىل جانب الثورةص"للخونة" الذين االبعض اآلخر. ومن املنتقدين الشرسني 

"مهما تكن الذي قال يف مرافعة اال�ام لشبكة (جانسون):  )Lequime -(لوكيم يف الشرطة منها: الرائد

(رميون  الفيلسوف  أما .2."يطعن من الخلفنني لن أسمح ألي شخص بأن اإليديولوجية التي ُيحتج بها فإ

"ال يجوز، بأي حال من األحوال، مساندته الستقالل اجلزائر إال أنه قال:   ، ورغم)Raymond Aron - آرون

ح الشباب بالفرار من صفوف الجيش، وال يعقل أن يدفع الكهول الشباب إلى ركوب المخاطر. ذيك أن ننص

االمتثال ال يصدر إال عن قرار شخصي ويجب على الدولة أن تعاقب كل من يرتكبه مهما كانت أن رفض 

ورفاقه فإن المسألة أخطر من هذا، ألن موقفهم  . ولكن فيما يخص قضية (فرانسيس جانسون) األسباب

(فرانسوا الكاتب و  املثقف واعترب .3ردي وال أخالقي."يصدر عن خيار ف يكتسي صبغة جماعية وسياسية ولم

                                                                                                                                                         

au xxe siècle«  اإلنسان یعلن والءه للعقیدة، ثم صار والء الناس ألشخاص أن ثمة مراحل تاریخیة متمیزة كان فیھا

ثم للملوك، ومع حلول القرن الثامن عاشر بدأ عصر جدید أصبح فیھ الوالء لألمة. وفي الفترة معینین ثم للسادة اإلقطاعیین 

، الخائن المعاصرة انقلبت األوضاع رأسا على عقب حین برزت شخصیة الخائن النزیھ والمترفع عن الدنایا، الخائن النبیل

ھا أن للضمیر الشخصي، في ظروف معینة، القرن العشرین حصلت قناعة مفاد«القدیس والشھید، في آن واحد، وفي 

  »واجبات أجل وأسمى من الواجب الوطني الضیق.

  ینظر:لمزید من المعلومات 

Boveri (Maegret), De la trahison au xxe  Siècle, collection Essais, Gallimard, Paris, 1971.    
1 - uteflika, collection voix de Jeanson francis, Notre guerre, préface de Abdelaziz Bo

l’anticolonialisme, Edition Anep, Alger, 2006, p 24.                                                                    
2 - pierre), op cit, p 205.  -Ulloa (MarieMonde du 29 septembre 1960, in  Le 
3 - ibid, p 201. 
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"ذلك أنه يتعاطف ويدعم الروح القومية الجياشة متناقض:  (جانسون)موقف  )François Mauriac - مورياك

إن هذا  الوطنية حين تصدر من جانبنا. بالرغم من كرهه لمثل تلك المواقف ]ويقصد ج.ت.و[لدى الخصم 

غير الوطن والدولة، لدخلت معه ، هو الجنون بعينه، ولو أن المسألة كانت تتعلق بموضوع آخر، في نظري

مضطرين ومرغمين بسبب العصيان  في نقاش...ذلك أن أسوأ مخرج من هذه الحرب هو أن نوقفها

 .1العام..."

 
خيانة شبكة جانسون مبا يلي:  يفعندما ُسئل عن رأيه  ،ابأجالذي  )Vercors - فنذكر (فريكوراملعجبون  أما

عل هذا العمل ضروريا... وأعتقد أيضا أننا إذا وصمنا هذا أعتقد أن شرف فرنسا، وقبل كل شيء، دج"

العمل، ونحن في جرم المحكمة، بالخيانة فأنا أعتبر نفسي، إذن، من الخائنين أيضا، غير أنني أعتقد أن 

التحليل  ونفس. 2القصوى."العمل الذي قاموا به إنما هو، في الحقيقة، أداء لواجب اقتضته الضرورة الوطنية 

" إن السبب الحقيقي الذي دفعنا إلى اتخاذ تلك ، حيث قال: )Mandouze -أندري موندوزاعتمده (

حسب المواقف هو حرصنا على التمسك بمبادئنا، و بالنسبة لرجل مثلي فإن حضور المسيح على األرض، 

وز لي المنزل في التوراة، إنما جاء ليخلص أبناء الفقراء ويحارب الظلم. فهل يج 72ما ورد في المزمور 

، بشكل أو آخر، أتحدث باسم المسيح لو أنني تركت الشعب الجزائري المقهور االدعاء بأنني قس وبأنني

   .3؟" يكافح الظلم والجور بمفرده

 
فلم ينزعج أبدا من �مة اخليانة املوجهة له ألن يف تصوره أن اخليانة هلا معىن  أما (فرانسيس جانسون) نفسه     

. وال ال جتاري الظاملني يف ظلمهم واالمربياليني يف جشعهم واستعالءهم وتسلطهم على البشرية إجيايب يتجسد عندما

( خيانه) الفرنسيين،  لم يكن ثمة بد غير: "ميكن إجياد تربير للخيانة اإلجيابية كالذي وضحه (جانسون) حني قال

فرنسيين. إن هذه ( الخيانة  ، بإصرارنا على البقاء) الجزائريينبوقوفنا في صف الجزائريين، و(خيانه

  "..اللتين يفترض فيهما أن تكونا قضية واحدةالمزدوجة) هي جوهرة وفائنا للقضيتين، الفرنسية و اإلنسانية، 

ومفاهيمها املختلفة نستنتج أنه إىل جانب املفهوم  لمواقف املذكورة أعاله حول اخليانةلمن خالل استعراضنا      

 حني برزت شخصية اخلائن النـزيه واملرتفع عن قلب األوضاع رأسا على عقب له وم جديدالتقليدي للخيانة برز مفه

أن للضمير " حصول قناعة مفادها واحملصلة هي الدنايا، اخلائن النبيل، اخلائن القديس والشهيد، يف آن واحد.

                                                 
1 - p pierre), op cit, p -Ulloa (Marie Mauriac. L’Express, n° 463, 28 avril 1960, inFrançois 

210-211.                                                                                                                                      
2 - 116. Marcel), op cit, pPéju ( 
3 - de l’abbé Davezies dans l’émission de Frédéric Mitterrand consacrée aux  Intervention

porteurs de valises, Antenne 2, le 29 juin 1989, in, Ulloa (Marie- pierre), op cit, p 207.             



 جبهة التحرير الوطني ومعركة الرأي العام                                                       الباب األول:

190 

 

    1، في ظروف معينة، واجبات أجل وأسمى من الواجب الوطني الضيق."الشخصي

                                                 
1 - 54. Jeanson (francis), op cit, p  
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  الفصل األول: في فرنسا

وكانت تتعامل مباشرة مع فدرالية  1957تشكلت شبكات دعم الثورة اجلزائرية يف حلظات حمتلفة ابتداء من      

ناعات شخصية ليتوسع انطالقا من قوى فردي بفرنسا. وقبل هذا التاريخ كان الدعم يتم على مست »ج.ت.و«

  .األحداثتدرجييا مع تطور 

  

 شبكة جانسون - 1

ال نكون مبالغني إذا قلنا أن (شبكة جانسون) تعد أهم شبكة لدعم الثورة التحريرية على اإلطالق،      

والصحفي،  )، الفيلسوف Francis Jeanson-العتبارات كثرية: أوهلا أن مؤسسها السيد (فرانسيس جانسون

وفهموا حقيقة الظاهرة االستعمارية وممارسا�ا  1كان من املفكرين القالئل الذين التزموا سياسيا يف سن مبكرة

املنافية للمبادئ واألخالق والكرامة اإلنسانية، وعرفوا أن االستعمار باتت أيامه معدودة. من هذا املنطلق، فإنه مل 

قضية هنري «يف القضية املسماة  1953ل قوة، وهذا ما ظهر فعال يف سنة يتوان يف تعريته ومناهضته وحماربته بك

(جانسون) فيما  اظهرهونفس هذه املواقف سوف يُ  ، كما بينا سابقا.»L’Affaire Henri Martin –مارتان 

يتعلق بثورة اجلزائريني ضد االحتالل الفرنسي، كما سنبني ذلك الحقا. واالعتبار الثاين يكمن يف اخلدمات 

اللوجيستية اليت وضعتها الشبكة حتت تصرف أعضاء فيدرالية جبهة التحرير الوطين بفرنسا، كاإليواء، التنقل، 

األموال، اليت يتم مجعها من اشرتاكات اجلالية اجلزائرية يف فرنسا، إىل أماكن اللقاء و االجتماع، وثائق اهلوية ونقل 

خارج فرنسا. واالعتبار الثالث يتمثل يف الرجال والنساء املنخرطني يف الشبكة، من فرنسا، بلجيكا وسويسرا 

امون، رجال والذين ينتمون إىل صفوة ا�تمع يف بلدا�م، فمنهم األدباء، الكتاب، الفنانون، الصحافيون، احمل

الدين وغريهم، والذين حتملوا مهام صعبة وخطرية، كان مثنها أحيانا سنوات عديدة من السجن امتدت بالنسبة 

                                                 
عاما حین انخرط في صفوف   26وعمره  1948خاض (جانسون) أول تجاربھ في حقل االلتزام السیاسي منذ سنة  - 1

) والمعروف اختصارا Rassemblement Démocratique Révolutionnaire –(التجمع الدیمقراطي الثوري 

)R.D.R تحت رعایة (جورج ألتمان  1948فیفري  27)، وھو حركة سیاسیة تأسست في-  Georges Altmann مدیر (

)، (جان David Rousset –) وعدد من قدماء التروتسكیین أمثال (دافید روسي  Franc-tireur –مجلة (فرانتیرور 

ثقفین وصحفیین من الیسار غیر )، إضافة إلى مGérard Rosenthal –)، (جیرار روزنتال Jean Rous  -روس 

) Esprit –)، (إسبري Franc-tireur –)، (فرانتیرور Combat –الشیوعي الذین یكتبون في مجالت (كومبا 

 –)، (كلود بوردي Yves Déchézelles –)، (إیف دیشیزال Fraisse  Paul–وشخصیات أحرى أمثال (بول فریس 

Claude Bourdet جیروم لیندن) ،(– Jérôme Lindon جان بول سارتر) ،(– Jean-Paul Sartre وغیرھم. ولقد ،(

نشأ (التجمع الدیمقراطي الثوري) في بدایة الحرب الباردة لیكون بدیال عن الحزب الشیوعي والدیغولي، أي طریق ثالثة بین 

التجمع حیال الحرب  الماركسیة والرأسمالیة، لكنھ لم یعمر طویال بسبب الخالفات التي طفت حول الوجھة التي سیسلكھا

"كان ذلك ھو التزامي السیاسي الوحید خالل ھذه الباردة. وبخصوص نشاطھ ضمن ھذه الحركة صرح (جانسون) 

  السنوات ولم یكن في الحقیقة التزاما بأتم معنى الكلمة."

Ulloa (Marie-Pierre), Un intellectuel en dissidence, Francis Jeanson, de la résistance à la 

guerre d’Algérie, Casbah Edition, Alger, 2009, pp 101-102.                                                        
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اليت امتد عليها نشاط  واالعتبار الثالث يتمثل يف الرقعة اجلغرافية 1لبعض احلاالت إىل ما بعد استقالل اجلزائر.

سرا، بلجيكا وأملانيا، وما يستلزم ذلك من ختطيط دقيق، تنسيق شمل كل من فرنسا، إسبانيا، سويالشبكة، لت

. أما االعتبار الرابع فيتعلق RG(2 -حمكم وسرية تامة لإلفالت من األعني اليقظة لشرطة (االستعالمات العامة 

 بالضجة اإلعالمية اليت صاحبت حماكمة أعضاء الشبكة واليت وضعت الفرنسيني أمام حقيقة التعفن اليت وصلت

إليها األوضاع يف فرنسا بسبب املشكل اجلزائري، فارتفعت األصوات وتكثفت التحركات إل�اء ذلك وإنقاذ ما 

  ميكن إنقاذه قبل فوات األوان.

 

أن  حيث انتقل إليها بعد1943الواقع أن (جانسون) اكتشف اجلزائر خالل احلرب العاملية الثانية، يف سنة      

 -أُطلق سراحه من السجون االسبانية، ومكث فيها إىل غاية التحاقه جببهة احلرب يف مقاطعة (األلزاس

l’Alsace اخنرط خالهلا يف صفوف املقاومة السرية الفرنسية بشمال إفريقيا، وأصبح من 1944) يف ديسمرب ،

فيشي املوالية هلم، فإنه مل تـَُتح له فرصة  ، وألنه جعل أولويته الكفاح ضد النازيني وحكومة3املتحمسني للديغولية

 Colette  -وعلى إثر زواجه من (كوليت جانسون اجلزائريني. وبعد انتهاء احلرب، االطالع على وضعية 

Jeanson(4  وقد مكنته هذه اإلقامة 1949إىل ماي  1948عاد إىل اجلزائر وأقام فيها هو وزوجته من سبتمرب ،

اجلزائريني والتعرف على حقيقة أوضاعهم، وعاين عن كثب بؤس أوضاعهم املعيشية من االحتكاك املباشر مع 

، من أمثال 5اليومية، كما التقى بعض الشخصيات الوطنية، وخباصة من حزب (االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري)

. ويف 6 البالدأمحد بومنجل) وناقش معهم الوضعية السياسية السائدة يف(و )أمحد فرانسيس(، )(فرحات عباس

                                                 
1 - Charby (Jacques), Les porteurs d’espoir, les réseaux de soutiens au FLN pendant la guerre 

d’Algérie : les acteurs parlent, Chihab Edition, Alger 2004, p 7.                                                
)، L’Express –الصحفي في جریدة (لكسبریس ) Laurent Chabrun –صدر لـ(لوران شابرون  2011في  - 2

) Editions Jakob-Duvernet)، كتاب عن دار النشر (Benjamin Stora –باالتعاون مع المؤرخ (بنیامین ستورا 

) La guerre de l’ombre, RG contre FLN –بعنوان (حرب الظل، االستعالمات العامة ضد جبھة التحریر الوطني 

الفرنسیة، حاول من خاللھ  إبراز مدى أھمیة المالحظات والتحلیالت   أرشیف وزارة الداخلیةاعتمد في تألیفھ على 

واالستنتاجات الملیئة بمعلومات غایة في الدقة  لشرطة االستعالمات العامة حول نشاط وتحركات الوطنیین الجزائریین في 

  .1960و 1950فرنسا خالل سنوات 
لدعم العالمي لثورة التحریر الوطنیة الجزائریة، ترجمة مصطفي ماضي، دار خطابة خطاب (رشید)، أصدقاء الخاوة، ا - 3

 .141، ص 2012للطباعة والنشر، الجزائر، 
)، وھي متخصصة في علم النفس وكاتبة، تزوجت من (فرانسیس Colette Tzanck –مولودة (كولیت طزانك  - 4

  ) شاھدا على زواجھما.Jean-Paul Sartre –، وكان (جان بول سارتر 1948جانسون) سنة 

  .147خطاب (رشید)، المرجع السابق، ص 
، 1946) حزب سیاسي جزائري أسسھ فرحات عباس في أفریـل    U.D.M.A –(االتحاد الدیقراطي للبیان الجزائري  -  5

متداد لحركة ، وھو ا، الذي یسمح بعودة النشاط السیاسي في الجزائر1946مارس  16عقب صدور قانون العفو العام في 

 . 1944مارس  14)، التي تأسست أثناء الحرب العالمیة الثانیة في A.M.L – (أحباب البیان والحریة
6 -  op cit, p 134.Pierre), -Ulloa (Marie 
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املقابل احتك أيضا باملستوطنني فوجدهم غارقون يف الرتف واستحكمت العنصرية يف نفوسهم إىل درجة أ�م كانوا 

يفتخرون باجلرائم اليت ارتكبوها يف حق اجلزائريني وهذا ما أثار مشاعر االمشئزاز يف نفسه ويقتنع، أن وضع كهذا ال 

  .1ميكن تغيريه إال بالتمرد

   

هذه اجلزائر احملتلة اليت «)، دراسة بعنوان Esprit - كتب يف جملة (إسربي   1949فور عودته إىل فرنسا يف      

(القانون انتقد فيها وبشدة ما ُعرف بـ» ,…Cette Algérie conquise et pacifiée - ...أعيد اهلدوء إىل ربوعها

، حيث حلل فيها 1947سبتمرب  20اخلاص للجزائر) أو (دستور اجلزائر)، والذي صدَّق عليه الربملان الفرنسي يف 

وقد سببت هذه الدراسة إحراجا   .2هياكل القمع الفرنسية" استحكمت فيهامظاهر العنصرية االستعمارية اليت "

عددها لشهر جوان أن عدد شهر أفريل قد سحب من  كبريا يف أوساط املستوطنني، حىت أن ا�لة ذكرت يف

نشر  1952) الصادرة يف جوان Les Temps Modernes –نقاط البيع يف اجلزائر. ويف جملة (األزمنة احلديثة 

انتقد فيه قطيب املنطق االستعماري ومها »  Logique du colonialisme - منطق االستعمار«مقاال بعنوان 

واالستهتار العنصري اللذين تضافرت جهودمها وفق إسرتاتيجية مشرتكة ملناهضة الشيوعية يف االستغالل الرأمسايل 

(جانسون) انت أوضاع اجلزائريني بالنسبة لـ، ك1955. مع ذلك كله، وإىل غاية السداسي األول من عام 3العامل

قارعة املناهضني هلا، ومن جهة مسألة ثانوية، ألن أوليته يف تلك املرحلة كانت، من جهة الدفاع عن الشيوعية وم

، والذي ظهر حتت عنوان Jean-Paul Sartre)   -جان بول سارتر (أخرى االنشغال بتأليف كتاب عن 

، لكن مل متنعه تلك االنشغاالت من متابعة األخبار »Sartre par  lui-même –سارتر يتحدث عن نفسه «

 اليت كانت تأتيه من اجلزائر بواسطة أصدقائه اجلزائريني. 

  

عرب عن هذا املعىن يف  ، وقد1954مل يتفاجأ الزوج (جانسون) من اندالع الثورة يف األول من نوفمرب       

"...كنت مقتنعا أن  اجلزائر" حيث قال:  ) حول دوره يف "حربJacques Charby -(جاك شاريبشهادته لـ

                                                 
أنھ بعد عودتھ إلى )، Christiane Philip –في المقابلة التي خص بھا الصحفیة (كریستیان فلیب یذكر (جانسون)  - 1

، تلقى دعوة من المركز الجھوي للفنون الدرامیة بالجزائر لتنشیط سلسلة من المحاضرات حول 1949في ماي فرنسا 

، في عدد من كبریات المدن الجزائریة ، فكانت دھشتھ عظیمة، 1949المسرح السارتري خالل شھري أكتوبر ونوفمبر 

بول سارتر) فحسب، بل كانوا ینظرون للجزائریین نظرة  فالمستوطنون الذین قابلھم لم یكونوا یھتمون كثیرا بأعمال (جان 

دونیة ویعتبرون مسألة وجود شعب جزائري مجرد مزاعم باطلة. ویذكر أیضا أنھ استقبل من طرف رئیس دائرة سطیف 

وحدثھ بلھجة  1945ماي  08وأن ھذا األخیر اصطحبھ في نزھة عبر المدینة وأوقفھ عند المكان الذي وقعت فیھ مجازر 

ھا تكبر بأن العرب أرادوا التمكن من المستوطنین، لكن ھؤالء تمكنوا منھم وقتلوا ألفا من الجزائریین مقابل قتل مستوطن فی

  ,Ibid  واحد.
2 - Esprit, Avril 1950, p  Cette Algérie conquise et pacifiée…,Jeanson (Francis),  
3 - dernes, juin 1952, p 221.  Les Temps Mo ,Logique du colonialismeJeanson (Francis),             
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وعلى  .1كفاح الجزائريين كان، لن أقول شرعي فحسب، بل ضروري، وضروري بشكل حيوي بالنسبة لهم."

إثر ذلك عزم على القدوم إىل اجلزائر ليتأكد بنفسه من حقيقة األحداث اليت أُعلن عنها ليلة الفاتح من نوفمرب 

) لتقوم -Coletteالفراش، فكلف زوجته (كوليت ومقابلة مدبريها الفعليني، غري أن مرض السل أقعده يف 1954

إىل اجلزائر ثالث مرات يف شهر فيفري، ماي وسبتمرب، متكنت خالهلا  1955عنه �ذه املهمة، حيث قدمت يف 

ي (حركة االنتصار للحريات من مقابلة يف البداية كل من (أمحد بومنجل) و(أمحد فرنسيس)، وبعض مناضل

الدميقراطية)، لكنها مل جتد عندهم ما كانت تبحث عنه، وفهمت من كالمهم بأ�م متحفظون وقلقون مما حدث، 

  وبالتايل علمت بأنه ال ميكن أن يكون هلؤالء أي عالقة باألحداث. 

  

) أستاذ André Mandouze -   ) االتصال هاتفيا باألستاذ (أندري مندوز-Coletteقررت (كوليت     

األدب يف جامعة اجلزائر لعله يرشدها إىل الطريق الذي يوصلها إىل مفجري الثورة، وفعال فقد أرسل هلا طبيبا شابا 

) والذي قادها إىل أحد األحياء القصديرية يف ضواحي مدينة اجلزائر، Pierre Chaulet –يدعى (بيار شويل 

)، ألنه كان مطلوبا من Socotto - حيث التقت  (بصاحل لوانشي)، الذي كان آنذاك خمتبئا عند القس (سوكوتو

"قد تكون هذه اجلهات األمنية، بعد صدور قرار حضر (حركة االنتصار للحريات الدميقراطية)، فقال هلا: 

وبعد عود�ا إىل فرنسا نتفاضة عملية انتحارية ولكن من يدري فربما تكون أيضا بداية مسار تحرري". اال

) لزوجها عرضا مفصال عن مهمتها يف اجلزائر وأكدت أن ما حدث ليلة (عيد -Coletteقدمت (كوليت

  .2ليس حدث عارض  )La Toussaint –القدسني 

  

ون) رسالة من اجلزائر من مناضلني جزائريني خرجوا حديثا من تلقى الزوجان (جانس 1955يف ماي       

السجون الفرنسية وأبدوا رغبتهم يف مالقا�ما، وفعال فقد انتقلت (كوليت) إىل اجلزائر والتقت مع (بن يوسف بن 

ها خدة) زعيم املركزيني الذي أكد هلا وجهة النظر اليت مسعتها من (صاحل لوانشي)، كما زودها مبعلومات وصفت

على فحوى التحقيق امليداين الذي  Pierre Chaulet(3 –بالقوية، إىل جانب ذلك فقد أطلعها (بيار شويل 

                                                 
1 - Charby (Jacques), Les porteurs d’espoir, les réseaux de soutiens au FLN pendant la guerre 

d’Algérie : les acteurs parlent, Chihab Edition, Alger 2004, p 34.                                               
2  - Hamon (Hervé), Rotman (patrick), Les porteurs de valises, la résistance française à la 

guerre d’Algérie, collection « H comme Histoire », Editions Albin Michel, Paris, 1979, p 31.   
، مكلفا بمھمة في 1994إلى  1967، كان أستاذا في الطب من 1930مارس  27(بیار شولي)، المولود في الجزائر في  -3

، كما كان 1996-1992، ونائب رئیس المرصد الوطني لحقوق اإلنسان بین 1994-1992مجال الصحة لدى رئیس بین 

ة العمومیة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي. توفي خبیرا في السل لدى المنظمة العالمیة للصحة ومستشارا في الصح

  .2012أكتوبر  05

، في 2013شولي (بیار وكلودین)، ...اخترنا الجزائر، صوتان وذاكرة، ترجمة زینب قبي، منشورات البرزخ، الجزائر، 

  غالف آخر الكتاب.
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ليتكلل كل ذلك بإجراء مقابلة مع عبان رمضان، لتعود إىل فرنسا وهي حتمل  ،1أجراه مع ا�اهدين يف معاقلهم

املعلومات بالشهادات الكثرية اليت مت استقاءها من لزوجها معلومات قيمة عن الوضع يف اجلزائر، وتدعمت هذه 

اللقاءات مع اجلزائريني األعضاء يف جبهة التحرير الوطين الذين جاءوا إىل باريس ألداء مهام إعالمية لفائدة 

  .2الثورة

  

ها، شعر الزوج (جانسون) بأن ما ميلكانه من معلومات وحقائق ميدانية جديرة بأن يطلع الرأي العام علي      

، والذي أثار جدال كبريا بسبب، عنوانه 1955) يف ديسمرب Le Seuil -فصدر كتا�ما عن دار (لوساي

، ومضمونه الذي يعرض مسالة استعمار »L’Algérie hors la loi –اجلزائر اخلارجة عن القانون «االستفزازي 

مل وأعمال قمع، كما حاول تقدمي حتليال اجلزائر ونتائجه املأساوية على الشعب اجلزائري باعتباره سلسلة من مظا

  اجلزائرية وتطورها.  سياسيا عن احلركة الوطنية

  

)، اليت تولت Le Seuil –تعددت ردود األفعال يف التعاطي مع ما ورد يف الكتاب، فدار النشر (لوساي      

صاحب الدار أن )، Paul Flamand –نشر الكتاب، أبدت حتفظا كبريا خبصوص نشره، ورأى (بول فالمان 

النربة الصارمة واملتطرفة، اليت اعتمدها الزوج (جانسون) يف الكتاب، واحنيازمها الواضح جلبهة التحرير الوطين، ال 

، ومل يتم نشر الكتاب إال بعد أن هدد (جانسون) مبغادرة دار النشر، 3يتوافق مع املوقف السياسي لدار النشر

)، وهو كاتب Paul-André Lesort –ب على (بول أندري ليزورت األمر الذي جعل (فالمان) يعرض الكتا

وعضو يف جلنة القراءة لدى (لوساي)، والذي بعد تفكري طويل وعميق وافق على نشر الكتاب، من دون أن 

حيض بالرتويج الذي كان يأمله الزوجان، بل أكثر من ذلك،كان القائمون على دار النشر يتجنبون احلديث عن 

ارجة عن القانون) لتجنب التداعيات املزعجة اليت ميكن أن ترتتب عنه، وذلك ما جعل (جانسون) (اجلزائر اخل

طلب (جانسون)  1959يأسف للظروف املتواضعة اليت استقبل فيه الكتاب، بل إن (بول فالمان) رفض يف 

   .4نسخة ال تزال قابعة يف املخازن 950بإصدار طبعة ثانية للكتاب حبجة أن 

الصحافة فقد جتاهلت الكتاب واستقبلته بربودة وصمت، والذي فاجأ (جانسون) أكثر ومل يتوقع أما       

، وهي اليت تدعي »اجلزائر اخلارجة عن القانون«رة اليسارية اليت ينتمي إليها بـحدوثه، هو عدم اكرتاث األس

                                                 
1 - . 32-, pp 31, op citHamon (Hervé), Rotman (patrick) 
2 - Pierre), op cit , p 135.-(MarieUlloa   
كانت دار النشر (لوسوي) تعتزم، آنذاك، التأثیر في الدوائر الحاكمة، فیما یخص تصفیة االستعمار، وذلك بالترویج  - 3

 Frontière –ألعمال أدبیة معتدلة تدعو إلى التحرر واإلنعتاق من ربقة االستعمار، ضمن سلسلة (حدود مفتوحة 

ouverteماري دمیناك -) تحت إشراف (جان– Jean-marie Domenach وھي في األصل مختارات مستمدة من ،(

)، وفي ھذا الصدد تم نشر مؤلفات (محمد دیب)، لكنھا رفضت نشر كتاب (الجزائر الخارجة عن Esprit –مجلة (إسبري 

  انسون)  في مؤلفھما متطرفة.القانون) ضمن ھذه السلسلة، ألنھا اعتبرت اللھجة التي  استخدمھا الزوج (ج
4 - Pierre), op cit , p 136.-Ulloa (Marie 
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ذين ينتمون إىل اليسار مناهضة االستعمار، بل ُوجد منهم من هاجم الكتاب ومؤلفه، وبشكل خاص أولئك ال

 Yvesو(إيف ديشيزال _  1)Daniel Guérin –الرتوتسكي، مثلما فعل (دانيال غريان 

Déchezelle(2،  جان دانيال)و– Daniel Jean (3 عن القانون اجلزائر اخلارجة«. فاألول عاتبه، يف مقاله- 

 L’Algérie hors la lois«  فرانس أوبسرفاتور «املنشور يف جملة– France Observateur « 26يف عدد 

، على تسرعه إلصدار الكتاب ورأى أن الوقت غري مناسب لذلك، كما وجه له انتقادا شديدا 1956جانفي 

لتهميشه الفاضح لـ(مصايل احلاج) ومكانته يف احلركة الوطنية اجلزائرية، واحنيازه الواضح جلبهة التحرير الوطين، 

 Revueه رسالة مفتوحة إىل الزوج (جانسون) يف (ا�لة الربوليتارية _ والثاين وهو (ديشيزال)، فقد وج

prolétarienne سالة مفتوحة إلى فرانسيس وكوليت جانسونر «بعنوان:  1956)، لشهر فيفري  _ettre L

Francis et Colette Jeanson ouverte à«  حيتج على أن (اجلزائر اخلارجة عن القانون) حياول نسب

فعل املقاومة اجلزائرية لالستعمار الفرنسي جلبهة التحرير الوطين مبفردها ويهمش دور اآلخرين، خاصة حزب 

) لـ(مصايل احلاج) الذي ارتبطت حياته باحلركة الوطنية اجلزائرية منذ M.N.A –(احلركة الوطنية اجلزائرية 

ات من القرن العشرين، وأكد له يف اخلتام بأن من حقه االحنياز إىل طرف وانتقاد طرف آخر، لكن ذكَّره العشرين

)، فقد اعترب يف مقاله املنشور Jean Daniel –. أما الثالث وهو (جان دانيال 4بأن االنتقاد ليس معناه االفرتاء

 Entre le chagrin et le – األكتافبني األسى ورفع «)، بعنوان l’Express –يف جملة (لكسربيس 

                                                 
، وتوفي في 1904ماي  19) كاتب ثوري فرنسي، مناھض لالستعمار. ولد في  Daniel Guérin –غیران  (دانیال -  1

). خلف عددا communisme libertaire . ینتمي إلى تیار الشیوعیة الالسلطویة أو الشیوعیة األناركیة (1988أفریل  14

)، (الحركة العمالیة في الوالیات Fascisme et grand capital –كبیرا من المؤلفات أھمھا: (الفاشیة ورأس المال الكبیر 

 La lutte –)، (صراع الطبقات تحت حكم الجمھوریة األولى  Le mouvement ouvrier au Etats-Unis –المتحدة 

des classes sous la première république .وغیرھا من المؤلفات ،(  

https://www.marxists.org/francais/bios/guerin.htm .2014, à 21h 25mn-09-le 08 ultécons,    
جانفي  09، وتوفي قي 1912نوفمبر  11) مثقف فرنسي تروتسكي. ولد في Yves Déchezelles –(إیف دیشیزال  - 2

. محامي مناھض لالستعمار، ومناضل في حقوق اإلنسان، تولى الدفاع عن الوطنیین الملغاش والمغاربیین، وكان 2007

  محامي مصالي الحاج. 

Jean-Jacques Ayme, Yves Déchézelles l’Anticilonialiste, l’hebdo Politis, n° 943, 15 mars 

2007, France.                                                                                                                              
 21البلیدة بالجزائر في(جان دانیال بن سعید)، كاتب وصحفي فرنسي، من أسرة بربریة یھودیة، من موالید مدینة  - 3

، كان فیما بعد من الداعین 1964)، في Nouvel Observateur –، ومؤسس أسبوعیة (نوفال أوبسارفاتور 1920جویلیة 

  إلى التفاوض مع جبھة التحریر الوطني.

Barreau (Jean-Claude) et Bigo (guillaume), Toute l’histoire du monde, édition Fayard, Paris, 

France, 2005, p 381.                                                                                                                        

4 - Pierre), op cit, p 137.-Ulloa (Marie 
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haussement d’épaules« أن احنياز (جانسون) إىل (جبهة التحرير 1956جانفي  13، الصادرة يف ،

 . 1الوطين)، ومهامجته (حلزب احلركة الوطنية اجلزائرية)، وشايات ومهاترات صبيانية جمانية

 

احلركة الوطنية «اريني كانوا منقسمني حيال مساندة حزب الواقع هو أن الكثري من املثقفني الفرنسيني اليس     

، لكن الزوج (جانسون) حسما »F.L.N –(مصايل احلاج)، أم (جبهة التحرير الوطين لـ» M.N.A –اجلزائرية 

)، بل هاجم (مصايل) وحزبه ألنه أراد إيهام اجلزائريني بأنه صانع انتفاضة . وتج. « جانب أمرمها واصطفا إىل

الجبهة,,, مصالي هو رئيس حزب (ح.  "مصالي خصماملسلحة، وعن هذا املوضوع يقول:  1954أول نوفمرب 

) وكان مناصروه، خالل الشهور األولى من االنتفاضة المسلحة، أكثر عددا في أوساط الجالية و. ج

الجزائرية المقيمة بفرنسا, ولقد كان هؤالء يعتقدون جازمين، أن هذه االنتفاضة من صنع زعيمهم  العمالية

وأن المقاتلين الجزائريين مصاليون, ثم اضطروا شيئا فشيئا، إلى إقناع أنفسهم بأن ليس ثمة أي مبرر لهذا 

معلومات مغايرة تماما, في الوقت  التفاؤل, فالعمال العائدون من الجزائر كانوا ينقلون إلى رفاقهم في فرنسا

الراهن يمكن القول بأن نفوذ مصالي في الجزائر، قد انحصر في أماكن محدودة من القطاع الوهراني 

باستثناء، ربما، بعض البؤر المتواجدة في الجزائر العاصمة نفسها... ولكن معطيات الواقع في فرنسا 

ن لهم فيها نفوذا مماثال لنفوذ ما تزال بيد المصاليين وأ الكبرى مختلفة تماما، ذلك أن العديد من مدننا

ولكن بناء على الواقع الذي تفرزه موازين القوى يجوز القول بأن الحركة  في الجزائر، جبهة التحرير

بل ذهب إىل ابعد من ذلك، حيث يعتقد الزوج (جانسون)، أن (مصايل  2المصالية آيلة إلى االنقراض..."

 Jacques –من الشرطة، إىل درجة أن احلاكم العام على اجلزائر (جاك سوستال احلاج) كان موجها 

Soustelle(3  وعلى أساس ذلك فإنه فقد  4"مصالي هو ورقتي األخيرة"، بأن 1955صرح يف أواخر نوفمرب

                                                 
من الضروري أن نشیر ھنا إلى أن (جان دانیال) غیر من موقفھ من كتاب (الخارجون عن القانون)، حیث أشاد بالدور  - 1

 –)، و(باتریك روتمان Hervé Hanon –الرائع لھذا الكتاب، خالل المقابلة التي خص بھا  الصحفیان (ھارفي ھانون 

Patrick Rotman حین أنظر إلى ھذا الكتاب من زاویة نضالیة محضة، ھ: ، ومما جاء في أقوال1978)، في أكتوبر ..."

  فإنني أجده في غایة الروعة..."

Hanon (Hervé), Rotman (Patrick), op cit, p 36. 
2 - Jeanson (Colette et Francis), L’Algérie hors la loi, préface de Abdelaziz Bouteflika, 

collection Bibliothèque du Maghreb, Editions ANEP, Alger, 2006, pp 308-09.                           
على الجزائر في الفترة الممتدة بین ) منصب الحاكم العام Jacques Emile Soustelle –جاك إمیل سوستال ( شغل - 3

 .1956فیفري  01، إلى 1955جانفي  26

Duverger (Christian), <Soustelles Jacques> - (1912-1990), Encyclopédia Universalis, [en 

ligne], consulté le 10/09/2013 à 13h08mn.                                                                                     

URL : http//www.universalis.fr/encyclopédie, jacques soustelle/                                                 
4 - Jeanson (Colette et Francis), ibid, p 309.   
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. (مصايل احلاج) أيضا كان له رد 1ثقة اجلزائريني يف اجلزائر، وهو يف طريق فقدان  ثقة اجلزائريني يف فرنسا أيضا

، ففي رسالة بعث �ا إىل »اجلزائر اخلارجة عن القانون«فعل غاضب اجتاه ما ُكتب عنه وعن حزبه يف كتاب 

، هاجم (مصايل) الزوج (جانسون)، حيث 1956)، يف أوت M.N.A –مسريي حزب (احلركة الوطنية اجلزائرية 

يت) وكتاب الرداءة المتعطشين للشهرة، قد نصبوا أنفسهم "...والكاتب (جانسون) وزوجته (كولقال: 

، للسماح لـ (بن بلة) ورفقائه »M.N.A«أبطاال في هذه المغامرة البرجوازية، ويريدون، بكل الوسائل، قبر 

يف املقابل، فقد استقبل الوطنيون اجلزائريون . 2من االنتشار برفقة االمبريالية على حساب الشعب الجزائري."

بالكثري من الغبطة والسرور، رغم أن احلصول عليه كان أمرا صعبا إن مل نقل مستحيال ألنه مل يكن متوفرا  الكتاب

 Pierre –يف املكتبات اجلزائرية، خاصة بعد صدور قرار حضره، ويف هذا الصدد، كتب  (بيار شويل 

Chaulet النسبة للجزائريين الذين "...ب: 2006طبعة » اجلزائر اخلارجة عن القانون« ) يف تقدمي لكتاب

، (الجزائر الخارجة عن القانون) لم 1954ينتمون إلى جيلنا، وكانوا في العشرين أو الثالثين من العمر في 

 .3يقم سوى إعالن مسلمات وإعادة إنتاج تحاليل للوضع الذي كان وضعنا منذ سنوات عديدة."

 

مهما يكن من تباين املواقف من كتاب (اجلزائر اخلارجة عن القانون)، إال أن ما مييزه عن بقية الكتب اليت مت      

تأليفها عن الوضع يف اجلزائر، أنه نظر إليه باعتبار أنه وليدة النظام االستعماري، وأن احلرب الدائرة إمنا هي حرب 

باملمارسات غري  يدندبالت اكتفت ؤلفات اليت ظهرت بعد ذلك، واليتاستعمارية، ولن تتوقف حىت يزول، خبالف امل

املقبولة، لإلدارة االستعمارية أو القوات الفرنسية يف اجلزائر خاصة مسألة التعذيب. وعليه فإن األفكار اليت تضمها 

ا وال مقتنعا بعد ، مل يكن الرأي العام الفرنسي مهيئ1955الكتاب كانت سابقة لزما�ا، ألنه عندما صدر يف سنه 

 .4لقبول فكرة استقالل اجلزائر

  

أحس (جانسون) أن االلتزام بالقول غري كاف لتحقيق التغيري املنشود، وإمنا جيب أن تكون هناك عالقة تفاعلية   

، لذلك تولدت لديه رغبة كبرية 1956بني القول والفعل، تلك هي القناعة اليت استقرت يف ذهنه يف مطلع سنة 

قال من االلتزام غري املباشر اجتاه قضية اجلزائريني للتحرر إىل التحرك الفعلي، وقرر أن ال يقف، كمتفرج يف االنت

على جمريات احلرب يف اجلزائر. وهكذا يكون (جانسون) قد أضاف للفلسفة الوجودية بعدا جديدا يف مفهوم 

ة، ويعتقد أن الكتابة فعل ضروري لكنها ال االلتزام، وهو وجوب اقرتان القول، أي الكتابة، بالفعل، أي املمارس

تستويف مبفردها كل صور الفعل، أل�ا يف كثري من األحيان تصبح عاجزة عن حتقيق ما تقدر أن حتققه املمارسة 

                                                 
1 -  , p 309.op cit(Colette et Francis),Jeanson  
2 - Robert -Harbi (Mohammed), Les archives de la révolution Algérienne, postface de Charles

Agéron, Editions Dahleb, Alger, 2010, p 130                                                                              
3 - 14.-Jeanson (Colette et Francis), op cit, pp 13  
4 - Pierre), op cit, p 144.-Ulloa (Marie 
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ويف احلالة اجلزائرية، فإن تأليف كتاب يناهض النظام االستعماري يف اجلزائر هو نوع من الفعل، ألنه  .1امليدانية

حني يكتب و جياهر و يصرخ باحلقيقة هو شيء مهم ولكنه غري كاف ما مل يؤد إىل تغري حقيقي يف السياسة 

امه وإمنا صار التزامه يتجسد فيما ينجزه االستعمارية. وعليه فإن إنتاجه الفكري، مل يعد املؤشر املوضوعي عن التز 

، مع الكاتبة (أولوا 1996فيفري  15من أعمال ملموسة. وعن هذا املفهوم صرح (جانسون) يف مقابلة مجعته يف 

ال  ]...["ال أعتقد أنني وضعت التزامي الوجودي حيز الممارسة  ):Ulloa Marie-Pierreماري بياري 

   .2ير بل هي تسبق التنظير دائما."أومن بأن الممارسة وليدة التنظ

 

، تشجع أصدقاءه اجلزائريون ليطلبوا »ج. تح. و«انطالقا من مواقف (جانسون) الواضحة اجتاه الثورة واجتاه     

عندما كان على رأس فدرالية جبهة التحرير بفرنسا،  ،3منه بعض اخلدمات البسيطة، كما جنح (صاحل لوانشي)

بإقناعه مبد يد املساعدة لنشطاء اجلبهة يف فرنسا، مستغال يف ذلك الصداقة اليت نشأت بينهما بفضل الزيارات 

املتبادلة. وهكذا وجد (جانسون) نفسه منخرطا  يف نشاطات فدرالية اجلبهة بفرنسا، حيث حتولت شقته الواقعة 

إىل ملجأ للمناضلني اجلزائريني، وسخر سيارته لنقلهم عرب أحياء » Petit Clamart –كالمار   بويت«حبي 

وضواحي باريس. ويف وقت الحق بدا له من الضروري تسخري أشخاص آخرين لتوسيع اخلدمات املقدمة 

منهم (إتيان ، »Le Seuil –لوساي «للجزائريني. إضافة إىل زوجته (كوليت)، جند بعض زمالءه يف دار النشر 

 Paule - وزوجته (بول بولو Chaptal«4–شابطال «) أستاذ الفلسفة يف ثانوية Etienne Bolo - بولو

Bolo(  مونيك كاهن)و - Monique Cahenمت انضمت بعد ذلك املدرسة (هلني كوينا (-  Hélène 

Cuénat شبكة جانسون«)، ومن هؤالء األشخاص تكونت النواة  ملا سيعرف فيما بعد بـ- Le réseau 

Jeanson«  محلة احلقائب«أو- Les Porteurs de valises«. 

 

خالل االجتماع الذي التئم يف مسكن (جانسون) يف  1957أكتوبر  2رمسيا يف  »شبكة جانسون«تأسست     

حبضور األعضاء األوائل ومت حتديد املهمة املنوطة بكل فرد. ويف ذات السنة » Petit Clamart –بويت كالمار «

الذي مت  (عمر بوداود) مسؤوال جديدا على رأس فيدرالية اجلبهة بفرنسا،  خلفا لسالفه (صاحل لوانشي)مت تعيني 

                                                 
یرى (جانسون) أن أساس االلتزام الفعلي ھو أن الفكرة لیست ھي الصورة األسمى للسلوك، وأن العالقة بین فكر  - 1

ي األفعال، في حین، فإن أستاذه ورائد الفلسفة المؤلف وإنتاجھ األدبي تقوم على أساس مسلمة ھي أن األقوال تتجسد ف

 »? Qu’est ce que la littérature –ما ھو األدب «)، وفي كتابھ Jean-Paul Sartre –الوجودیة (جان بول سارتر 

  الملتزم وبین ممارستھ النضالیة الفعلیة.  المثقف ال یرى أي فرق بین أقوال
2 - ibid, p 145. 
 - ذكرنا فیما سبق أن (كولیت جانسون) كانت قد تعرفت على (صالح الوانشي) في الجزائر عن طریق (بیار شولي - 3

Pièrre Chaulet(. 
الفرنسي (جان أنطوان  ءالدائرة الثامنة لباریس، وسمیت على اسم عالم الكیمیا ) فيChaptal –تقع ثانویة (شابطال  -  4

  ).Jean-Antoine Chaptal –شابطال 
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ومنظمة بشكل ويف هذه املرحلة أصبحت الشبكة مهيكلة  برفقة (حممد لبجاوي). 1957فيفري  27اعتقاله يف 

  أفضل، ويف نفس الوقت بدأت تعرف فدرالية اجلبهة بفرنسا نوعا من االستقرار استمر إىل غاية استقالل اجلزائر.

  

 - شاتلي«حدث أول لقاء بني (عمر بوداود) و (فرانسيس جانسون) على منت سيارة طاكسي قي ساحة     

Châtelet« (الطيب بوحلروف)وحتدث (بوداود) عن هذا اللقاء يف مذكراته فقال:  حبضور (أمحد بومنجل) و

، قدم لي صديقا له، دون أن يحدد هويته. بعد محادثة قصيرة، 1957"قبل مغادرة بولحروف، في جويلية 

، ويريد أن تسند إليه مسؤولية ما. ]معنا[يرغب في النضال  ]يقصد جانسون[ سألته إن كان هذا السيد

أخاله جزائريا. كنت قد ه؟ إنه فرانسيس جانسون، ... هكذا إذن كنت ، ألم تتعرف علي]فقال بومنجل[

المحرر من طرف كوليت وفرانسيس جانسون غير أنني لم  »الجزائر الخارجة عن القانون«ع قرأت بالطب

مت هذا . 1أتعرف على صورة هذا األخير. اتفقنا على عقد لقاء جديد نتحدث فيه على انفراد ولمدة أطول"

. ورغم أن Sarah Bernhardt«2 - سارة بر�ارت«يد فعال يف سيارة كانت متوقفة قبالة مسرح اللقاء اجلد

كان   »جانسون«االتصال األول كان صعبا، لكن مع مرور الوقت أصبح الوفاق واالتفاق يطبع العالقة بينهما. فـ

معجب بأمانة شريكه اليت ال ميكن الشك فيها قط حىت يف األوقات األكثر حرجا. ويف املقابل فإن حتفظات 

. وهكذا شرعت الفدرالية يف تعاون 3قد سقطت، وكان حيب فيه فعاليته وروح املبادرة »فرانسيس«اجتاه  »بوداود«

ماكن االجتماع والتنقل لبعض إطارات الفدرالية مثمر مع شبكة جانسون تشمل أساسا توفري اإليواء واملبيت وأ

واملستهدفني مبالحقة الشرطة، وكذلك توزيع أدبيات اجلبهة، وجتميع األموال املستخلصة من تربعات اجلزائريني 

  .4املقيمني بفرنسا ونقلها عرب احلدود إىل سويسرا وأملانيا يف حساب خاص جببهة التحرير الوطين

  

املطلوبة من الشبكة وتنوعها، مت تقسيمها إىل فروع نشاط عديدة: فرع اإلسكان، فرع  بسبب تعدد اخلدمات    

. 5األسالك املكلفة بالتمرير، من أجل الدخول إىل فرنسا واخلروج منها عرب احلدود، والفرع املكلف بنقل األموال

كة بأعضاء جدد، فبدأ وألداء هذه اخلدمات على أكمل وجه، رأى (جانسون) أنه من الضروري أن تتدعم الشب

 -بتجنيد العديد من الفرنسيني من خمتلف الفئات وخيتارهم بعناية فائقة، من بينهم الصحفية (مونيك دي زاكور

Monique Des Accords ،(روبار دفيزي) وزوجها، وتالثة قساوسة وهم- Robert Davezies جان) ،(

)، وصديقة منذ احلرب العاملية الثانية واجلامعة Pierre Mamet - و(بيار مامي )Jean Urvoas - أورفواص

                                                 
بوداود (عمر)، من حزب الشعب الجزائري إلى جبھة التحریر الوطني، مذكرات مناضل، ترجمة أحمد بن محمد بكلي،  -  1

 .134، ص 2007دار القصبة للنشر، الجزائر، 
 كان المحامي (محمد بومنجل) األخ األكبر لـ (علي بومنجل) ھو من أخذ (جانسون) إلى الموعد.  - 2

3 - Rotman (Patrick), op cit, p 81 et 86.Hamon (Hervé) et  

 .135-134بوداود (عمر)، نفسھ، ص  - 4
 .135 المرجع السابق، صبوداود (عمر)،  - 5
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) وفرقته، ورفقاءه يف املسرح Jacques Charby - )، واملمثل (جاك شاريبJacques Vignes -(جاك فيين

 Cécile - )، واملمثلة (سيسيل ماريونAline Bouveretوالتلفزيون من أمثال زوجته (ألني بوفريي_ 

Marionو(جاك ريسبال ( - Jacques Rispalبول كروشي)و (- Paul Crauchetجاك تريبوتا)و (- 

Jacques Tréboutaوكذلك املعلم الشيوعي (جان لويس هورست ،(- Jean-Louis Hurst الفار من (

 - ) و(جان كلود بوبريGérard Meier - ، وصديقه (جريار ميري1958صفوف اجليش الفرنسي يف سبتمرب 

Jean-Claude Paupertدمة العسكرية. إضافة إىل هؤالء نذكر (هنري كولایر) املتمرد على اخل- Henri 

Curiel (أدولفو)كمنسكي  املصريف اليهودي املصري، و - Adolfo Kaminsky ،اليهودي من أصل بولوين (

املتخصص يف تزوير الوثائق الرمسية، خاصة جوازات السفر، و  Irgoun«1 - اإلرغون«وعضو سابق يف منظمة 

)، واألستاذتني Laurence Bataille -اهلوية، والطالبة يف الطب (لورانس باطايرخص السياقة وبطاقات 

 - )، والفنانة (غلوريا دو هريراJanine Cahen - ) و(جانني كاهنMicheline Pouteau -(ميشلني بوتو

Gloria De Herreraواملتخصصة يف فن اخلزفيات (فرانس بينار ،(- inardBFrance 2)، والقائمة طويلة.  

 
يف الواقع أن كل عضو يف شبكة (جانسون) له دوافعه الشخصية اليت جعلته ينخرط يف الشبكة، لكن ميكن      

والقائمة على القمع والعنصرية،  أن السياسة االستعمارية يف اجلزائر، أوال:حصر تلك الدوافع يف املسائل التالية: 

نسبة هلؤالء خيانة ملبادئ احلرية والعدالة واألخوة اليت يؤمن واليت تتمسك �ا احلكومات الفرنسية املتعاقبة، كانت بال

(بول وتشربتها األجيال الالحقة اليت تناضل الستعادة حريتها. وقد عربت  �1789ا الفرنسيون وثار من أجلها يف 

): Jacques Charby -(جاك شاريب) عن هذا املعىن حني قالت يف شهاد�ا لـ Paule Bolo - بولو

لي كانت معركة فرنسا ضد الجزائريين خيانة للمثل العليا لبلدي. كان أمر ال يمكن تحمله. وتقديم "بالنسبة 

):  Hélène Cuénat - (هلني كويناومن جهتها ذكرت . 3ا وضروريا"يالمساعدة للجزائريين كان أمرا طبيع

ية المعروفة: الحرية "كلما يتم اتهامي بالخيانة أشعر أنني احترم أكتر من الذي اتهمني القيم الفرنس

، خاصة أولئك الذي شاركوا يف احلرب »شبكة جانسون«رأى الكثري من أعضاء  :انياث ..4المساواة واألخوة

العاملية الثانية أو عايشوها، أن ما ميارسه اجليش الفرنسي يف اجلزائر من اعتقاالت وقمع وتعذيب ال خيتلف يف 

على أيدي النازيني األملان. لذلك فإنه ليس من املعقول وال املقبول أن شيء عن املعامالت واملعانات اليت عاشوها 

يتحول اجليش الفرنسي إىل جيش نازي. ويف هذه احلالة فإن التمرد علية وفضح ممارساته يصبح واجبا، والسكوت 

                                                 
 - من طرف (أبرھام  تِھومي 1931تنظیم عسكري یھودي سري تأسس بفلسطین في  »Irgoun - اإلرغون« -  1

Abraham Tihomi 1948واإلنجلیز إلى غایة اإلعالن عن دولة إسرائیل في ) وكان یمارس نشاطات معادیة للعرب.  

Abraham TSITRONE, « IRGOUN  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 20 

novembre 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/irgoun/                                      
2 - 152.-Pierre), op cit, 151-Ulloa (Marie 
3 - 45.-Charby (Jacques), op cit, p 44 
4 - Ibid, p 225.  
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لذي ينتمون خيبة أمل العديد من األعضاء من مواقف احلزب الشيوعي، ا :يصبح تواطأ ومشاركة يف اجلرمية. ثالثا

إلية، اجتاه احلرب يف اجلزائر، واليت مل تكن يف املستوى، إذ ظل احلزب متمسكا مبوقفه املتحفظ خبصوص مساندة  

) اليسارية ملواصلة احلرب يف Guy Mollet - كفاح الشعب اجلزائري، وساند يف الربملان قرار حكومة (غي مويل

الوطين، وكذا منح سلطات خاصة للجيش الفرنسي يف  اجلزائر بدل الدخول يف مفاوضات مع جبهة التحرير

التعامل مع الوضع يف اجلوائر. وهذا املوقف بين على حسابات حزبية ضيقة تتمثل يف ختوف احلزب من انقطاعه 

  .1عن اجلماهري الفرنسية

  

نه يف ) جيد صعوبة يف دعم الشبكة بأعضاء جدد كلما كان ذلك ضروريا. لكنه شعر بأغي مويلمل يكن (    

حاجة إىل عضو ذي هيبة ميكنه أن ينشر شيئا من هيبته على الشبكة. والشخص الذي فكر فيه هو (جان بول 

) الذي كان قد صرح علنا بأنه ضد احلرب االستعمارية املتبعة يف اجلزائر، وكان Jean-Paul Sarte - سارتر

هو أن العالقة بينهما، آنذاك، مل تكن على ذلك مربرا جعل (جانسون) يطمع يف التفاتة ذات داللة منه. املشكل 

" ذات صباح،  ومع ذلك قرر حماولة إحياء تلك العالقة لدعم التزامه اجتاه اجلزائريني. وعن ذلك يقول  ،2ما يرام

، والوقوف وجها لوجه أمامه مجددا، وهذه ]يقصد سارتر[كنت في حرقة لمالقاة هذا الرجل من جديد 

الثورة  يقصد[: ليس لي "الحق" في الحيلولة  بين القضية التي ندعمها الحرقة همست لي هذا المبرر

والشخص الذي هو األكثر أهلية لمساندتها،...، كنا بحاجة إلى سارتر: كان علي التحدث إليه،  ]التحريرية

 -جلأ إىل إحدى نساء الشبكة، وهي (مارسولني لوريدانذلك  من أجل .3وال شيء عليه إذا ردني خائبا"

Marceline Loridan(  وطلب منها أن تقول لـ (سارتر) أن أحدهم يريد التحدث إليه يف أسرع وقت يف شقة

وانتظر ومشاعر الشك تسيطر عليه حىت رن جرس الباب وكان يتوقع أن  )Hébertot -هربتو«قريبة من مسرح 

تعود مبعوثته خائبة من مهمتها، لكن املفاجأة أن (سارتر) نفسه من دخل الغرفة، وأخربه بأنه كان يتمىن أن يكون 

هو ذلك الشخص الذي طلب رؤيته، مت سأل عن أحواله ومن دون أن يرتك له الوقت لإلجابة أردف قائال: 

مع العمل الذي تقوم به. استخدمني كما تريد: لدي أيضا أصدقاء ال يطلبون  ة"أتعرف، أنا موافق مئة بالمائ

والغريب أن (سارتر) كان مستعدا   .4إال أن يكونوا في خدمتك و تحت تصرفك, قل لي ماذا تحتاج؟"

نفسه احلقائب، ألن كونه للمسامهة يف أي عمل لكن كان يرى أنه من غري الالئق للفيلسوف أن حيمل هو ب

شخصية معروفة ومشهورة مينعه من أن ينخرط يف العمل السري. يف املقابل، حث أصدقاءه على االنغماس يف 

                                                 
1 - , p 224.Charby (Jacques), op cit 
بسبب رفض ھذا األخیر التوقیع على عریضة  1956كانت قد ساءت منذ  )جانسون(و )سارتر(یذكر أن العالقة بین  -  2

من جیبھ تندد بالتدخل السوفییتي في المجر. وھذا الرفض لیس بسبب العریضة نفسھا ولكن ضد بعض  )سارتر(أخرجھا 

 الموقعین علیھا. وافترق االثنان ببرودة على سوء التفاھم ھذا والذي تطور إلى قطیعة غیر عنیفة.
3 - Hamon (Hervé) et Patrick (Rotman), op cit, p 152. 
4 - , 151.Hamon (Hervé) et Patrick (Rotman), op cit 
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) وضعت شقتها وسيار�ا حتت التصرف، ومت Simone De Beauvoire - العملية. فـ(سيمون دي بوفوار

 - ، (مرسيل بيجو) Bernard Pingaud-نغو): (برنار بLes Temps Modernesجتنيد إدارة حترير جملة (

Marcel Péju(كلود لنزمان) ،-  Claude Lanzmann (ميشال ليرييس)يقومون بإيواء اجلزائريني، و - 

Michel Leiris ( أرليت الكييم يصب) األموال. إضافة إىل - Arlette El Kaïm (  ،إبنة (سارتر) بالتبين

اليت وجد يف شقتها ملجأ للراحة النفسية، ووجد (جانسون) خمبئا آمنا له. و املؤكد هو أن وجود شخصية من 

  قد أعطى  دفعا قويا للشبكة وزاد من دائرة املؤيدين واملساندين هلا. »سارتر«الوزن الثقيل كـ 

  

إذا عدنا للحديث عن فروع نشاط الشبكة يف جمال اخلدمات املقدمة لفدرالية اجلبهة بفرنسا، فإن الفرع      

) مبساعدة عشرين مناضال كانوا Hélène Cuénat  -(هلني كوينااملكلف بنقل األموال تولت اإلشراف عليه 

سا كعمال أو جتار أو أصحاب املهن حيولون األموال، اليت يتم جتميعها من مسامهات اجلزائريني املقيمني بفرن

يف حقائب أو أكياس حنو باريس، أين مت ختصيص عشر مستودعات لتخزينها، وثالث مستودعات  ،1املختلفة

"...كان دوري مع بعض أخرى ملسك دفاتر احلسابات. أما أسلوب التعامل مع هذه األموال ترويه (كوينا): 

مسؤول جزائري في أكياس أو حقائب،...، ثم يتم وضعه في األخريات،...، هو أوال تسلم المال من 

يتم عده ووضعه في رزم، مثلما يفعل العامل في البنك. وفي نفس الوقت نتأكد من عدم  هوبعد، مكان آمن

وجود شيء غير عادي، كوجود رسائل مكتوبة على األوراق النقدية. لقد حدث لي مرة أن تلقيت ورقة 

هذه الرسالة عبرت  »Vive le FLN -تحيا جبهة التحرير الوطني«الجاف  نقدية مكتوب عليها بالقلم

فرنسا كلها، لكن ال يجب تسليمها  لبنكي. وكان ال بد، بعد ذلك، من عد ما تم تسلمه، وكنت أعرف 

ماذا يعني ذلك: عندما يكون رقمي مختلف عن رقم المسؤول الجزائري الذي سلمني المال، فإن 

الحطأ في الحساب، هم الذين عليهم دفع المال وارتكبوا، بطريقة أو بأخرى، األشخاص الذين جمعوا 

الفارق. كنا إذن شديدوا الحرص والقلق فيما يتعلق بالحسابات. بالنسبة لي، فإن القلق كان حاضرا بشكل 

  . 2دائم."

) ألداء Henri Curiel -أما فيما يتعلق مبسألة نقل األموال إىل خارج فرنسا فقد مت تكليف (هنري كولایر      

هذه املهمة، ملا له من عالقات مميزة مع عامل البنوك واملصارف. فكانت عملية التحويل تتم على مرحلتني: يف 

 - ) أو (كوكو شنالChristian Dior -البداية يتم وضع املال يف حقائب فاخرة حتمل عالمة (كريستيان ديور

Coco Chanelمت ُتسلم إىل (روزيت ،( - Rosetteديدار فوزي) زوجة (كولایر) أو إىل مساعدته ( - Didar 

                                                 
فرنك فرنسي في كان التجار یدفعون مبلغا یتناسب طردا مع قیمة دخلھم. یتم جمع  2000كان العمال البسطاء یدفعون  - 1

المستوى الجھوي، وكان الجزائریون ھم الذین یتولون تنفیذ كل ھذه  األموال على مستوى األحیاء، ثم المدینة، ثم على

  المراحل، ثم یأتي دور الشبكة لتستقبل األموال القادمة من مختلف المدن الفرنسیة باتجاه باریس.

Hamon (Hervé) et Rotman (Patrick), op cit, p 85. 
2 - 226.-Charby (Jacques), op cit, pp 225 
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Fawzi حيث يتم إيداعها يف املكتب الباريسي التابع ألحد البنوك السويسرية مبساعدة القس الدومنيكي ،(

)، وهو صديق الزوج (كولایر) والذي بدوره يقوم وفق إجراءات بنكية بنقل املال إىل احلساب Kaelin - (كايلني

لسحب املال من  »جنيف«روزيت) يف سويسرا. يف تلك األثناء تكون (روزيت) قد انتقلت إىل الشخصي لـ (

البنك وتسليمه ملناضلي جبهة التحرير الوطين. استمر العمل �ذه الطريقة إىل غاية استقالل اجلزائر بالرغم من 

جتميعها فقد وصلت حسب   م. أما حجم املبالغ اليت يت1اعتقال أعضاء (شبكة جانسون) و(هنري كولایر) نفسه

مليون فرنك فرنسي قدمي شهريا، أي ما ميأل حوايل ستة أو متانية  500) إىل Hélène Cuénat  - (هلني كوينا

حقائب، وكانت هي عصب احلرب، واملورد املايل الرئيسي جلبهة التحرير الوطين خالل سنوات حرب. وتضيف 

والسوفييت هم من ممول الحرب، فأنني في موضع أستطيع "حتى إذا ُوجد من يقول بأن األمريكيين بأنه 

. 2بل هي أيضا ساعات الدوام للمناضلين والمساعدات لعائالت المعتقلين، ...إلخ." !أن أثبت العكس

ذاكرة املقاومة. املعارضة الفرنسية حلرب اجلزائر «)، يف كتابه Martin Evans - ومن جهته فإن (مارتان إيفانس

)1954-1962(- The Memory of resistance. French opposition to the Algerian war 

يزعم أن األموال املنقولة من طرف الفرنسيني كانت أهم مصدر لتغطية ا�هود احلريب جلبهة  » (1954-1962)

ذهب إليه أيضا وهذا ما  .3التحرير الوطين وأ�ا جتاوزت جمموع املساعدات املالية اليت قدمتها البلدان العربية جمتمعة

نسيس) وزير املالية يف احلكومة اجلزائرية املؤقتة، احيث ذكر أن (أمحد فر  »الوالية السابعة«(علي هارون) يف كتابه 

 80أشار فيه أن مسامهة املهاجرين اجلزائريني بفرنسا كانت متثل  »ا�لس الوطين للثورة اجلزائرية«أرسل تقريرا إىل 

  .4من املصادر املالية للحكومة املؤقتة %

  

هناك مسأله حساسة تثار حول وجهة األموال وأين كانت تصرف؟ واحلقيقة أن طرح هذا التساؤل كان يُراد       

منه توجيه �متان لـ(جانسون) وشبكته، األوىل: التواطؤ مع جبهة التحرير الوطين، ألنه من املؤكد أن جزء من تلك 

وجه حتما لشراء األسلحة اليت قد تستعمل لقتل الفرنسيني. وهو ما أثاره (جانسون) نفسه حني األموال كان ي

"هذا المال كان أحيانا يصرف لشراء األسلحة التي قد تستعمل ضد عدد من الفرنسيين وكان ذلك، قال: 

تورط أعضاء الشبكة  والتهمة الثانية هي إمكانية 5بدون شك، خطؤنا الجسيم في نظر الرأي العام الفرنسي"

يف نقل األسلحة واملشاركة يف أعمال العنف. وهذا ما ُسئل عنه (جانسون) من مراسل صحفي أجنيب يف إحدى 

                                                 
1 - Pierre), op cit, p 150.-(MarieUlloa  
2 - Charby (Jacques), op cit, p 226. 
3 - Pierre), op cit, p 149.-Ulloa (Marie 
4 - Haroun (Ali), op cit, p 305.  اعترف ھارون بأن البلدان العربیة لم تھمل الجزائر، حیث صوتت الجامعة العربیة

لتمویل الحرب في  ]لم یحدد نوع العملة[ملیار  12اللبنانیة على میزانیة قدرھا  »شطورة«خالل اجتماعھا في مدینة 

ملیون لكل بلد  150لكل من مصر، سوریا والمملكة العربیة السعودیة والعراق، و % 22.5الجزائر. ووزعت الحصص بـ 

 والحصص المقررة. لیبیا. ولكن دفع ھذه المستحقات لم یتم حسب الجدول المذكور  -المغرب -مغاربي، تونس
5 - , p 55.Haroun (Ali), op cit 
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"أن هذا االمتناع لم يكن لدواعي مبدئية وإنما، بكل بساطة، ألن ندواته الصحفية، فأجابه بالنفي وشرح له: 

ويفهم من هذا الكالم أن   .1وكانوا يتفهمون ذلك تماما"الجزائريين فضلوا أن ال يسببوا لنا أزمة ضمير 

 Hervéالشبكة مل تكن تعارض نقل السالح للجبهة من حيث املبدأ، والتحقيق التارخيي الذي قام به (

Hamon)و (Patrick Rotman(  محلة احلقائب) يف كتاب– Les Porteurs de valises( يشر  ، مل

 -، كشف املؤرخ (مارتن إفانس1997ة كانوا ينقلون السالح. لكن يف على اإلطالق إىل أن مناضلي الشبك

Martin Evans(  ،حملت السالح لحساب جبهة  »شبكة جانسون«"أن يف الدراسته السابقة الذكر

 Cécile -و(سسيل ماريون )Jacques Vignes -التحرير الوطني. وأن المكلف بذلك كان (جاك فيني

Marion( وكانت هذه األخيرة بالتحديد مكلفة بتمرير السالح على الحدود الفرنسية األلمانية في ،

  .2، وأدت مهمتها بنجاح لمدة تزيد عن العام."1959

  

، أن الشبكة املوصوفة بالسرية مل تعد كذلك، ففي شهر »جانسون«شعر اجلميع، وأوهلم  1959 ابتداء من     

يف بيتها، وكانت قد خرجت للتو من املستشفى  بزيارة إىل (كوليت جانسون)قام رجال أمن الدولة  1959ماي 

، بات 1958الذي قضت فيه ثالثة أشهر بعد اصطدام رهيب بسيار�ا، وطلبوا منها أخبارا عن زوجها. فمنذ عام 

أكيدا لدى رجال أمن الدولة أن (جانسون) على عالقة جببهة التحرير الوطين يف فرنسا، وأصدرت الشرطة 

. 3) بأ�ا زوجة هجرها زوجها، وجتهل كل شيء عنهColette◌ِ  –الفرنسية مذكرة حبث عنه. فتظاهرت (كوليت 

 - )، (سسيل ماريونHélène Cuénat -ومن جهة أخرى الحظ بعض أعضاء الشبكة، ومنهم (هلني كوينا

Cécile Marion( _جاك شاريب) ،Jaqcues Charby( (حداد محادة) منسق فيدرالية اجلبهة بفرنسا ،

واإلطارات، أ�م مراقبون، بل مت التحقيق مع  و(عليان محيمي) مسؤول والية باريس الوسطى وكثري من املناضلني

خيم جو يوحي بأن االعتقاالت أصبحت وشيكة وال ميكن ومع تراكم الوقائع،  4.البعض واقتياد البعض اآلخر

إىل مجعية  ، دعا (جانسون)1960تفاديها. وأمام هذه املستجدات، وحتت ضغط أصدقائه، وعلى أعتاب سنة 

حبضور اجلميع تقريبا. وجدول األعمال هو التصرفات  )Enghien-les-Bainعامة يف القاعة اخللفية ملطعم (

ووسط هذا  ،5حالة االعتقال. وهنا شعر البعض باخلوف واحلرج وأبدوا رغبتهم يف الفرار اليت ميكن اعتمادها يف

اهلرج واملرج أخذ (جانسون) الكلمة وأعطى توجيهات حمددة. بالنسبة للبعض الذين يالحظون أن الشرطة ال متلك 

                                                 
1 - in Les Temps Modernes, n° 169, mai 1960,  ,Paul Sartre-Lettre à Jean Jeanson (Francis),

p 1544.                                                                                                                                       
2 - 149.-pierre), op cit, pp 148-Ulloa (Marie 
3 - p 173Hamon (Hervé) et Patrick (Rotman), op cit,  

4 - 192.-Ibid, pp 173    
، وھي من األوائل التي انضمت إلى الشبكة، والتي )Monique Des Accords -مونیك دیزاكور( مع حدث ذلك - 5

 خشیة أن تجد نفسھا في السجن ولدیھا طفل یحتاج إلى رعایة.  التوقف حاال عن كل نشاط غیر قانونيقررت 
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رون، فعليهم حتمل دالئل كافية ضدهم، فنصحهم بإنكار كل شيء، واالجتهاد للخروج من الورطة. أما اآلخ

املسؤولية السياسية لألعمال اليت تتهمهم �ا العدالة. وقد احرتم اجلميع هذه التعليمات، ما عدا بعض 

  .1االستثناءات

 
. وتتبع 1960أكتوبر  1واستمرت إىل  1960سبتمرب  5بدأت جلسات حماكمة  (شبكة جانسون) يف      

 - السيد (مرسيل بيجو  )Les Temps Modernesجملة (  جمريا�ا بالدقائق صديق (سارتر) وعضو حترير

Marcel Péju ولدى منشورات (فرانسوا ماسبري  1961)، مث نشرها يف أفريل - François Maspero ( حتت

، ويف احلال مت مصادرته من الشرطة. » Le procés du réseau Jeanson -حماكمة شبكة جونسون«عنوان 

ألسابيع األربعة، للمعركة السياسية، والقضائية واألخالقية للمحاكمة، ويرصد هذا الكتاب ينقل، بطريقة حية ا

معركة اإلجراءات اليت ميزت بداية احملاكمة، والشهادات الكثرية اليت تعاقبت على املنصة، واستجوابات املتهمني 

الشبكة (فرنسيس أما زعيم  .2فرنسيا 18جزائريني و 06متهما،  24ومرافعات احملامني. مثل أمام احملكمة 

) املدعوة Cécile Marion-جانسون) فكان يف حالة فرار مع ثالثة من رفقائه وهم: (سيسيل ماريون

)، Darbois -) املدعو (داربواDominique Sabert - )، و(دومنيك صابارRegagnon - (روغانيون

    .Philippe Vigneau(3 - ) املدعو (فليب فينيوJacques vigne - و(جاك فيين

 
إن حالة الفرار اليت جلأ إليها (جانسون) مع بعض رفقائه كانت لدوافع متعددة، أوهلا أنه رفض أن يكون      

، حيث أراد أن يتبت بأنه ما يزال قادر على التحرك »D.S.T -شرطة محاية أمن االقليم«فريسة سهلة لـ

                                                 
1 - p 175Ibid,  
سنة، (دقسي  40سنة، (حنون سعید)،  33سنة،(علیان حمیمي)،  32، »حداد حمادة«المتھمون الجزائریون ھم:  -  2

 -(فرانس بنار ن الفرنسیون، فھم:وسنة. أما المتھم 59لونیس)، سنة، (براھیمي  32سنة، (ولد یونس)،  22عالوة)، 

France Binard ،(43 فرا ھرولد) سنة، والملقب- Véra Héroldو(ھلین كوینا )، كاتب سناریو - Hélène Cuénat ،(

 Jacqueline -(جاكلین كارییھاختصاصي بمسح األراضي، سنة،  25)، Gérard Meier -سنة، (جیرار مییھ 29

Carré ،(33 جانین كاھن) ،سنة، عاملة في مصنع ااألجھزة إللیكترونیة- Janine Cahen ،(29  سنة، أستاذة قي ثانویة

 Jacques -سنة، فنان (جاك شاربي 28)، Jean-Claude Paupert -، (جان كلود بوبارت»Mulhouse - مولوز«

Charby ،(32 ألین شاربي) سنة، فنان- Aline Charby ،(30  بول كوشيسنة، فنانة)- Paul Crochet ،(40  ،سنة

سنة، فنان،  George Berger ،(27 -سنة، فنان، (جورج بیرجي 38، )André Thorent - فنان، (أندري طورنت

 - ، (جاك ریسبال»Neuilly - نویلي«سنة، أستاذة إنجلیزیة في ثانویة  31)، Micheline Pouteau - (میشلین بوتو

Jacques Rispal ،(37 ،إقون ریسبال سنة، فنان)- Yvonne Bouta ،(47  بوتو«سنة، أستاذة في ثانویة - 

Puteaux«جاك تریبوتا) ،- Jacques Trébouta ،(30  ،لیز تریبوتاو زوجتھ سنة، فنان)- Lise Trébouta ،(27 

 Denis Barrat ،(37 - سنة، ممرضة، (دونیز برات 50)، Audette Hutellier -سنة، طالبة في الطب، (أودیت أوتلییھ

  سنة.

Péju (Marcel), Le procès du réseau Jeanson, Alger, Casbah Éditions, 2004, pp 17-18.      
3 - pierre), op cit, p 162.-Ulloa (Marie 
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صحفية سرية يف قلب باريس أمام ندوة  1960وكتحد صارخ هلذه الشرطة فإنه نشط يف شهر فيفري  .1والتأثري

و(بول ماري دو  )Georges Arnaud -صحفيا أجنبيا وصحفيني فرنسيني مها: (جورج آرنو 15حوايل 

اجلزائر اخلارجة عن «) شرح خالهلا الدوافع اليت جعلته يؤلف كتاب Paul-Marie de La Gorce -الغورس

والدافع الثاين فهو طمأنة أتباعه  وملاذا ناصر جبهة التحرير الوطين؟  »l’Algérie Hors la loi -القانون

وأنصاره بأنه لن يتخلى عنهم وأن اعتقاهلم لن يغري شيئا من عدالة وصواب املسألة اليت تناضل الشبكة من أجلها. 

 Roland -ويف هذا االجتاه حرص (جانسون) أن يعني حماميا، حيث استعان خبدمات احملامي (روالن دوماس

Dumas ،اجلزائرية فقد توىل الدفاع عنهم كل من (جاك  أما العناصر) الذي أبدى قبوله ليكون حمامي الشبكة

 Maurice - ، (موريس كورجيي)Michel Zavrian -، (ميشال زفريان)Jacques Vergès - فرجيس

Courrégé.(2 اطبته مباشرة ووضعه أمام والدافع الثالث هو الرغبة يف التوجه إىل الرأي العام الفرنسي وخم

مسؤولياته التارخيية إزاء ما يقرتفه حكام وجيش بالدهم يف حق اجلزائريني، وبعيدا عن التضليل اإلعالمي، الذي  

  كان يلهث وراء السبق الصحفي وال يكرتث حبقائق األحداث اليت قد جتر البالد إىل ما ال حيمد عقباه. 

  

"إن نقل الطرود أمر مهم (جانسون) يف معركة الرأي العام، حيث قال:  قد أشاد (عمر بوداود) مبجهودات     

حقا، غير أن إقناع الرأي العام بما تتعرض له المستعمرة من مظالم، وبعدم جدوى الحرب الدائرة في 

الجزائر، هو أمر أساسي أكثر. لقد كانت الجهود التي بذلها (جانسون) في إطالع الرأي العام على واقع 

 - حقيقة من أجل«ويف هذا االجتاه أصدر (جانسون) نشرية  3الحرب، تستحق أكثر من مجرد التقدير."هذه 

Vérité pour«  واليت تزامن صدورها مع حماكمة الشبكة وأراد من خالهلا أن يشرح للفرنسيني اجلوانب اليت

 عن دار tre GuerreNo«4 -احربنا «، نشر كتيب، وعلى عجل، عنوانه 1960جوان  22جيهلو�ا منها. ويف 

أراده أن يكون مبثابة احلملة املضادة لإلدانة الواسعة اليت قوبلت �ا شبكته من   »Minuit - مينوي«النشر  

" إننا نؤمن ، بشكل قطعي، بعدالة طرف الرأي العام. ومن بني ما خاطب به الرأي العام يف الكتيب قوله: 

نضالنا، وإننا نصبو إلى إقناع أكبر عدد ممكن من مواطنينا بصدق ما نقول. لكن ال نعتبر أنفسنا من طينة 

أخرى غير طينتهم. ولئن اتسمت ردودنا عليهم بالقسوة أحيانا، فذلك ال ينفي أنها، رغم كل شيء، صادرة 

نه إما أن نتعاون جميعا للتحكم في الموقف وإما أن يجرفنا جميعا." عما نكنه إزاءهم من مشاعر أخوية. أل

                                                 

 1 - Ibid كان (جانسون) حینذاك مختبئا في منزل (كریستیان فلیب :- Christiane Philip شارع البلوط   1) الواقع في

  .»Boulogne Billancourt -بولوني بیالنكور«بحي 
2 - 190.-Ibid , pp 189 

3 - Boudaoud (Omar),op cit, p 138. 
 07، وقبل ذلك كان قد صدر أمرا في »التحریض على العصیان«، بتھمھ 1960جوان  29تمت مصادرة الكتاب في  - 4

  .»بأمن الدولةالمساس «بإلقاء القبض على (فرانسیس جانسون) بتھمة  1960أفریل 

Ulloa (Marie-pierre), op cit, p 175.                                                                                      
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" ...قد يكون من الضروري أن أوضح ما هو بديهي بالنسبة إلينا: إن النضال ويضيف يف مكان آخر:   .1

الذي بدأنا نخوضه منذ ثالث سنوات، ال يهدف لشيء، إال أن يصبح نضاال لجموع شعبنا، ولحظة نجاحنا 

ويضيف أيضا: . 2يتم التوقف عن الحديث عنا، ألننا نكون قد ذبنا وسط جماهير المناضلين."ستكون حين 

" شئتم أم أبيتم فليس لكم خيار آخر. إما أن تقروا بأن هذا الشعب يقاوم االضطهاد والجور، ذلك 

ذي يجرأ ) الDE Gaulle -االضطهاد الذي بلغ حد اإلبادة الجماعية، وإما أن تلتحقوا بالجنرال (ديغول

عليكم وحدكم أن توضحوا ما إذا كنتم متواطئين مع اإلبادة  ]...[ 3»لقد فهمتكم«أن يقول للجالدين:

الجماعية وهي الجريمة التي حددت فرنسا طبيعتها بمجرد التوقيع على االتفاقية الدولية التي تحرمها: تلك 

والدافع الرابع هو . 4وبفضل موافقتكم."الجريمة التي يواصل حكامكم اقترافها في وضح النهار باسمكم 

إحراج التيار اليساري الفرنسي مبختلف توجهاته ويف مقدمته احلزب الشيوعي وجعله يأخذ موقفا واضحا مما حيدث 

ويتخلى عن موقف املنتظر املرتقب، بل املتواطئ منذ انطالقة الثورة اجلزائرية. وعن ذلك  من جتاوزات يف اجلزائر

ادة اليسار لم يكونوا سوى زمرة من المنظرين المتعصبين والحريصين على اختالق األعذار "...إن قيقول: 

للتهرب من اتخاذ موقف صريح تجاه المعضلة الجزائرية والتستر وراء النظريات التي يتشدقون بها وال 

كي يؤمنون بضرورة تحويلها، ذات يوم، إلى حيز التطبيق العملي. ذلك أن اليسار بشقيه االشترا 

والمسيحي، لم تكن تعوزه المبادئ أبدا، فلقد كانت المبادئ الماركسية المتشددة ومبادئ الحب المطلق 

ماثلة في خطابه دوما، غير أن تلك المبادئ، لسوء الحظ، ال تعدو عن كونها مجرد أفكار ال أكثر وال أقل 

ز بها اليسار الفرنسي، الشيوعي والحال أن األمر يستدعي نقل تلك األطروحات األساسية التي يعت ]...[

 .5وغير الشيوعي، من حيز القول إلى حيز الفعل."

  

 »شبكة جانسون«بالنسبة لفدرالية اجلبهة، فإ�ا عملت على التكيف مع الوضع الذي أفرزه تفكيك       

م عملية نقل وأيقنت أن هامش احلركة بالنسبة لـ(فرانسيس) أصبح جد حمدود وال بد من إجياد بديال عنه إلمتا

األموال من فرنسا إىل سويسرا مث إىل خمتلف حسابات اجلبهة يف البنوك. لذلك قرر مسؤولوا الفدرالية أن يتوىل 

) مواصلة الدور الذي كان يقوم به (جانسون)، الذي أعطى موافقته على ذلك. Henri Curiel -(هنري كولایر

لكن هل كانت الشبكة اليت أصبح يقودها (كولایر) هي ذا�ا الشبكة اليت كان يشرف عليها (جانسون)، أم هي 

"...خوفا شبكة موازية ومستقلة عنها؟ حتدث األستاذ (علي هارون) يف مذكراته عن هذه املسألة حيث ذكر أنه: 

 1960وتحسبا للمخاطر، بدأت اللجنة الفدرالية ابتداء من شهر أفريل  »وضع البيض في سلة واحدة«من 

                                                 
1 - guerre, op cit, p 16. Jeanson (Francis), Notre 
2 - Ibid, p 26.   
3 - Ibid, p 51.   
4 -  Ibid, p 55. 
5 - 34. -Ibid, pp 33 
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إلى  ]أي شبكة جانسون[في تشكيل شبكة جديدة مستقلة عن األولى. سلمت مهام الشبكة المذكورة 

واجهت   نسون) بحيث إذاأصدقاء المناضل (هنري كولایر) وكانت تسير وتعمل بطريقة موازية مع (شبكة جا

الشبكه مخاطر بفعل التوقيف والتفكيك الذي تتعرض له منذ شهور عديدة، تواصل المجموعة الثانية 

Pierre -Marie - بينما ذكرت (ماري بيار اولووا 1العمل لتلبية وتغطية حاجة وتمويل الحرب دون صعوبة."

Ulloa ن املفروض أن تكون إجراءا مؤقتا، من أجل ذلك كان م»شبكة كولایر«) أنه بالنسبة لـ(جانسون)، فإن

أعطى موافقته عليها يف بداية األمر. لكن فيما بعد شعر (جانسون) بأن (كولایر) قد غدر به باستحواذه على 

 - . وعرب عن تلك املشاعر يف رسالة بعث �ا إىل (جريار مييري2الشبكة وأن اجلزائريني خذلوه حني ساندوه يف ذلك

Gérard Meierجو«) وامللقب بـ- Jo«  وانكشفت أمامي فداحة ،  ومما جاء فيها: 1962جانفي  6يف..."

وأدركت كيف يتظاهر البعض  ]...[فهمت. الماضية. لقد المناورات التي كنت ألمحها منذ األشهر

بمساندة الكفاح الجزائري بينما هم يضمرون مشاعر االزدراء إزاء الشعب الجزائري وينكرون عليه أن 

ثمة أناس يبدوا عليهم على أنهم شيوعيون حتى النخاع ولكنهم يرفضون  ]...[يكون أهال للقيام بثورة 

لم يلعب فيه الحزب الشيوعي الفرنسي، المتمركز في  التسليم بإمكانية قيام الثورة في أي بلد متخلف إذا

قادتني الظروف للوقوف على جزئيات وتفاصيل بعض المواقف الغادرة التي  ]...[الوطن األم، دورا راجحا 

... لن تتصور فداحة الهجومات التي تعرضت لها شخصيا ولن تتخيل 1960يعود منشأها إلى قبل فيفري 

) يتناىف مع ما ذكره (عمر بوداود) يف مذكراته: Ulloa - ذهبت إليه (أولووا لكن ما 3.."مستوى سفالتها.

سليمة لم يشبها إي كدر إلى غاية االستقالل. وكنا نلتقي في  ]مع جانسونأي ["...ظلت عالقاتنا 

جبهة التحرير كانت تعي األخطار اليت كانت حتدق  جهة أخرى فإن فدرالية من .4مناسبات عديدة."

واستمراره يف النشاط ضمن الشبكة  »D.S.T -دي.أس.يت«بـ(جانسون) وأنه أصبح املطلوب رقم واحد لدى 

"صحيح أن (جانسون) قد بدا لنا مستاء بعض الشيء إمنا هو انتحار. وخبصوص ذلك أكد (عمر بوداود): 

لتي حققها (كورييل) في الوقت الذي كان فيه مجبرا على االستراحة عندما الحظ مدى اتساع المكاسب ا

لبعض الوقت: فبعد الندوة الصحفية السرية، كان عليه مغادرة فرنسا وقطع كل صلة بذويه. لقد اقترحت 

ري يف املقابل كانت فدرالية اجلبهة ترى أنه ال يزال قادرا على العطاء والتأث .5الفدرالية عليه ذلك، فوافق عليه

ومقاالته على أعمدة الصحافة كان هلا  »Vérité Pour - احلقيقة من أجل«خاصة يف الفعل الثقايف. فنشرية 

فقد استقبل من طرف اجلزائريني بنفس  »Notre guerre - حربنا«وقع كبري يف تنوير الرأي العام. أما كتابه 

                                                 
1 - Haroun (Ali), op cit, p 332. 
  اعترف (عمر بوداود) في مذكراتھ بوجود نوع من المنافسة بین شبكة (جانسون) و(كولایر). - 2

Boudaoud (Omar),op cit, p 143. 
3 - pierre), op cit, p 185.-Ulloa (Marie  
4 - Boudaoud (Omar),op cit, p 137.  

5 - , p 143.(Omar),op cit Boudaoud 
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. ويف سنة »L’Algérie hors la loi -وناجلزائر اخلارجة عن القان«احلفاوة والغبطة اليت استقبل به كتاب 

طبقا لنفس مبدأ  1ن فارس)يل األموال حتت إشراف (عبد الرمحفتحت الفدرالية طريقا ثالثا يف شبكة حتو  1961

. 2الشبكات السابقة لنقل األموال من باريس عرب سويسرا باجتاه بنوك القاهرة، تونس، املغرب، دمشق وبريوت

وقد خصص (عبد  .3فرنك فرنسي 2.805.869000مبلغ  1961حولت شبكة (فارس) بني جانفي وجوان 

االتصاالت مع فدرالية جبهة التحرير الوطين  الرمحن فارس) جزء من الفصل الرابع من مذكراته للحديث عن

   .4بفرنسا واملهمة اليت كلف بإجنازها

ب، لكن إذا أردنا أن حندد اهلدف األمسى الذي حققه خارج إن احلديث عن (جانسون) وشبكته طويل ومتشع  

فرنسيس)، وبصفة ("لقد عملت عالقتي بـالدعم اللوجيسيت للثورة هو أنه، كما قال (عمر بوداود) يف مذكراته: 

أعم بكافة أعضاء الشبكة، على إحالتي إلى الصورة التي كنت أتخذها عن فرنسا في صغري والتي تعود إلى 

رجعيا شرسا، غير أنه  اكنا نقرأ عن ذلك في الكتب المدرسية. كنا نواجه في الجزائر استعمار ، وما  1789

ُوجد فرنسيون كانوا يحاربونه إلى جانبنا، مجازفين بذلك بفقدان حريتهم.كان ذلك بالنسبة إلي أمرا هاما، 

  .5إذ لم يسبق لي أن التقيت في الجزائر مع فرنسيين من تلك النوعية."

                                                 
. أصبح یتیما في سن السادسة. بعد »بجایة«بوالیة  »أقبو«في مدینة  1913جانفي  30(عبد الرحمن فارس) من موالید  - 1

التحق بمعھد الحقوق  1931تحصل على منحة لمواصلة الدراسة الثانویة. في  »بجایة«الدراسة االبتدائیة والتكمیلیة في 

، »القل«، »البرواقیة«بجامعة الجزائر لیصبح أول موثق مسلم في الجزائر، ومارس ھذه المھنة على التوالي في 

لفرنسي للعالمیة الفرع ا«. خالل ھذا المسار الوظیفي احتك بـ»سبدو«، وبعدھا في »سطیف«، ثم أصبح في »القلیعة«و

. اشتھر بكونھ )S.F.I.Oوالمعروفة اختصارا بـ ( Section Française de l'Internationale Ouvrière» -الیةمالع

الجمعیة «لمدینة الجزائر، ثم أصبح نائبا في  »المجلس العام«أحسن متخصص مسلم في الشؤون المالیة، حیث عین في 

ال سعادة للجزائري إال في االندماج" ، كان ال یزال یعتقد أنھ "1954ة في . بعد إعالن الثور1946في  »الجزائریة

غادر إلى فرنسا واستقر فیھا. في  »الجمعیة الجزائریة«ربط اتصاالت مع جبھة التحریر الوطني. وبعد حل  1955فيو

من  1961نوفمبر  15كلفتھ فدرالیة الجبھة بفرنسا بنقل األموال من فرنسا إلى سویسرا. ألقي علیھ القبض في  1961حانفي 

الھیئة «، ثم عین على رأس »اتفاقیات إیفیان«السلطات االستعماریة الفرنسیة ولم یطلق سراحھ إال عشیة التوقیع على 

(جان   »l’O.A.S -منظمة الجیش السري«لتسییر المرحلة االنتقالیة. توصل إلى توقیع اتفاقیة مع زعیم  »یة المؤقتةالتنفیذ

) إلنھاء أعمال العنف. بعد االستقالل التحق بالمكتب السیاسي برئاسة (أحمد بن Jean-Jacques Susini -جاك سوزیني

سنة الموالیة. انسحب من الحیات السیاسیة لیتفرغ لألعمال إلى غایة ثم أطلق سراحھ في ال 1964بلة). اعتقل في جویلیة 

  .1991ماي  13وفاتھ في الجزائر العاصمة في 

Cheurfi (Achour), op cit, pp 152-153. 
 -في تونس والقاھرة كان مقر الحكومة المؤقتة، وفي المغرب كان مقر وزارة التسلیح واالتصاالت العامة (المالق - 2

MALG أما بیروت فكانت مدینة مصرفیة ذات األھمیة »بنك الرافدین«)، وفي دمشق فتحت الحكومة المؤقتة حسابات في .

  الكبیرة آنذاك.
3 - Haroun (Ali), op cit, p 322. 
4 - : L’Algérie de 1945 à l’indépendance, Casbah  Fares (Abderrahmane), La cruelle vérité

Editions, Alger, 2006, pp 80-88.                                                                                                
  .138بوداود (عمر)، المصدر السابق، ص  - 5
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  شبكة كولایر – 2

 1914سبتمرب  13)، كما يلقبه املصريون، ولد يف Yunus - ) أو (يونسHenri Curiel -هنري كولایر(  

ذات أصول إسبانية، اضطرت إىل اهلجرة هربا من حماكم التفتيش  1»سفردية«بالقاهرة. ينحدر من أسرة يهودية 

م. بعد الربتغال وإيطاليا، استقر املقام 1492اليت نصبها اإلسبان ضد املسلمني واليهود بعد سقوط غرناطة يف 

 Nessim - . كان جده (نسيم كولایر2م1798بالعائلة، يف مصر يف فرتة احلملة الفرنسية على مصر يف 

Curiel(  أحد أكرب املرابني والذي يقف وراء ثورة العائلة، حيث اشرتى أسهما وأراضي، وكان يتكلم العربية يف

) أصيب بالعمى يف سن الثالثة، وكان شغوفا Daniel Curiel -أعماله وحىت يف بيته. والده (دانيال كولایر

رات يف منطقة الدلتا لنهر النيل. أما ، وكان ميلك عقا»القاهرة«باملوسيقى وكان صاحب أحد البنوك الرئيسية يف 

أفلست جزئيا.  »اسطنبول«)، فهي تنتمي إىل أسرة برجوازية يهودية من Zéphira Behar - والدته (زفرية حبار

) فقد مت Raoul Curiel -. وأخاه األكرب (رؤول كولایر3تلقت تربية دينية صوفية على املذهب الكاثوليكي

إرساله إىل فرنسا إلمتام دراسته، حيث أصبح فيما بعد عامل باألثريات.كانت العائلة تسكن يف فيال حبي 

غرفة وحديقة كبرية، وفضلت االحتفاظ باجلنسية اإليطالية لالستفادة من قانون  17(الزمالك) تتكون من 

. 4ادها ال يتحدثون كلمة واحدة من اإليطاليةاالمتيازات الضريبية الذي حيض به األجانب يف مصر، رغم أن أفر 

  .19505إىل أن ُسحبت منه يف  1935فضل االحتفاظ باجلنسية املصرية منذ  )Henri - لكن (هنري

  

أما بالنسبة لـ(هنري) فقد كان مسار حياته أكثر حيوية مقارنة بأخيه (رؤول)، رغم أن كاليهما درس يف     

ني مبصر، واليت غرست يف أنفسهم حب فرنسا وقيمها وجعلتهم يرتبطون �ا مدارس اليسوعيني التابعة للفرنسي

روحيا، إال أنه مل تتح له الفرصة إلمتام دراسته. وكان أبوه يعده لدراسة احلقوق ليتوىل شؤون البنك فيما بعد. فشعر 

، وأن كل 6لثقاقييف باريس يشبع �مه ا) Raoul - بأن حياته قد دمرت. ففي الوقت الذي كان فيه أخاه (رؤول

                                                 
، وھو مصطلح یطلق على الیھود الشرقیین الذین ھاجروا إلى فلسطین المحتلة »یھود السفاردیم«أو  »الیھود السفردیة« - 1

من الدول الشرقیة، من العراق وإیران وأفغانستان وشبھ الجزیرة العربیة ومصر وبلدان شمال إفریقیا ویھود القوقاز. لكن 

  ل الیھود الذین لیسوا من أصل غربي (األشكیناز).ھذا المصطلح الیوم اآلن أصبح یطلق على ك

 2012ھـ / 1433، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزیع، الكویت، 4السویدان (طارق)، الیھود، الموسوعة المصورة، ط 

 .177-176م، صص 
2 - , Le Monde Diplomatique, monde-Henri Curiel, un citoyen du tiersPerrault (Gilles), 

Avril, 1998, p 4.                                                                                                                               
3 - Gallissot (René), Henri Curiel, Le mythe mesuré à l’histoire, Chihab Editions, Alger, 2012, 

p14.                                                                                                                                            
4 - 50.-Perrault (Gilles), Un homme à part, Fayard Editions, Paris, 2006, pp 47 
5 - cit, 55. Gallissot (René), Henri Curiel, Le mythe…, op 
حقق رؤول مسارا دراسیا ناجحا. نحصل على اللیسانس في الحقوق والفلسفة، ودرس العلوم السیاسیة وكان شغوفا  - 6
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األبواب فتحت أمامه، كان هو قابعا يف فيال�م بالزمالك نزوال عند رغبة أبيه. وهذا ما جعله يف سن العشرين 

به خالل  ينغمس يف حياة اللهو والرتف والنساء، ومل يكن ذلك إال تعبريا عن التيه والفراغ الروحي الذي كان مير

  .1ه جرب أن يكون نباتياهذه املرحلة احلساسة من حياته حىت أن

  

) بدراسة Raoul - ) حتوال جذريا عندما شجعه (رؤولHenri Curiel -شهدت حياة (هنري كولایر     

وجد ضالته فيها وأعطت حلياته معىن،   )Henri - املاركسية، اليت درسها هو أيضا واعتنقها. ويبدو أن (هنري

وهكذا انتقل من لعالم...، فوجدته في الماركسية.". "بحاجة إلى مفهوم شامل لحىت أنه اعرتف بأنه كان: 

"من كل االتهامات ): Gille Perrault-الربجوازية إىل الربوليتارية. ويف هذه النقطة يقول عنه (جيل بريو

) خالل حياته، الوحيدة التي كانت مؤسسة، هي، Henri Curiel -بالخيانة التي وجهت لـ(هنري كولایر

. كان  قد انتقل باألسلحة واألمتعة »أنت خائن لطبقتك«بال شك، تلك التهمة التي كان يرددها له والده: 

يف البداية اجته نشاطه حنو العمل االجتماعي التطوعي باجتاه الطبقة احملرومة. ورأى أن . 2إلى المعسكر اآلخر."

)، Rosette - اشرة العمل هو عزبة والده خارج القاهرة، حيث قام برفقة صديقته (روزيتأنسب مكان ملب

، »البلهاريسيا«و »الرمد اجلييب«البلغارية األصل واليت ستصبح زوجته فيما بعد، بتقدمي خدمات طبية ملرضى 

بسبب أن حجم  وكانت مصر من أكثر بلدان العامل معاناة منهما. لكنه بعد شهور من العمل اضطر للتوقف

  . 3املرض أكرب بكثري من اإلمكانيات العالجية املتوفرة

عددا من املثقفني اليساري: عناصر  1939قرر (هنري) خوض غمار العمل السياسي فجمع حوله ابتداء من      

عمالية يف سالح الطريان، نوبيني، عدد من قادة احلزب الشيوعي السابق، الذي حله (سعد زغلول) رئيس 

، وأسس معهم يف جانفي من عام 4، وبعض املثقفني السودانيني1924كومة آنذاك وزعيم حزب الوفد يف عام احل

. وقامت هذه »محتو«، واليت تعرف اختصارا بـ»احلركة املصرية للتحرر الوطين«منظمة سياسية سرية باسم  1943

املنظمة السياسية اجلديدة بقيادة العديد من االحتجاجات وسط العمال، الطالب واجليش، كما مدت نفوذها إىل 

مع  »هنري كولایر «لـ »محتو«حتالفت  1948الريف، وكان هلا إسهامات يف جمال الصحافة والنشر. ويف عام 
                                                                                                                                                         

لدراسة اللغات  »La Sorbonne -السوربون«باللسانیات، حیث سجل في معھد الحضارة الھندیة، وفي جامعة 

  الھندوأوروبیة.

 Perrault (Gilles), Un homme à part… op cit, p 69.  
1 - 70.-Ibid, pp 69 
2 - Ibid, p 174. 
 .205، دار المستقبل العربي، القاھرة، بدون سنة الطبع، ص 1صنع هللا (إبراھیم)، یومیات الواحات، ط  - 3
من بین المثقفین نذكر: (محمد زكي ھاشم)، (فؤاد األھواني)، (مختار العطار) و(صبحي زغلول). ومن سالح الطیران:  - 4

(محمد شطا)، (سید سلیمان رفاعي)، (إبراھیم العطار) و(فؤاد حبشي). ومن النوبیین (زكي مراد)، (مبارك عبد فضل) 

) و(التیجاني الطیب)، وھؤالء سیشكلون الحقا الحزب الشیوعي و(محمد خلیل قاسم). ومن السودانیین: (الخالق محجوب

  . ومن قادة الحزب الشیوعي المنحل: (سعاد جالل)، (كمال الحناوي) و(عبد الفتاح الشرقاوي). »حستو«السوداني 

 .200نفسھ، ص 
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، وهو أيضا يهودي ) Hillel schwartz - شوارتز هالل(، ويعين الشرارة، لـ»إسكرا«حزب شيوعي آخر يدعى 

واليت  ، »حدتو«املعروفة اختصارا بـ »احلركة الدميقراطية للتحرر الوطين«مصري، لتأسيس حزب شيوعي موحد وهو 

، الذي تأسس أول مرة عام كانت مبثابة التنظيم األّول للحركة الشيوعية يف مصر بعد احلزب الشيوعي املصري

)، وهو مثل (كولایر) يهودي مصري. لكن بعد  Joseph Rosenthal -على يد (جوزيف روزنتال 1921

االحتاد السوفييت الشيوعية �ا، واندالع احلرب بني العرب  ، واعرتاف1948ماي  14إعالن قيام دولة إسرائيل يف 

كان مؤمًنا و  )هنري كورييل( جبهتني،جبهة بقيادة إىل انقسم، حيث »حدتو«والدولة املعلنة، حدث انشقاق داخل

كان مناهًضا و  )ل شوارتزهال(جبهة و ،  الذي طرحته األمم املتحدة ووافقت عليه الدول الكربىالدولتني حبل

الرابطة اليهودية ضد «للصهيونية، وأسس مجاعة ملعادا�ا تكّونت يف األساس من شبان يهود مصريني، وُمسّيت بـ

  .1».الصهيونية

  

اعتقل (كولایر) ومن معه من اليهود الشيوعيني ال�امهم بالعمالة  1948بعد هزمية العرب يف حرب فلسطني      

مبناسبة فوز حزب الوفد يف انتخابات جانفي من نفس السنة. لكن يف  1950للصهيونية، ومل بفرج عنهم إال يف 

 - لورو«، التابعة لشركة »Sorriento -سوريانتو«شهر أوت ُرحل (كولایر) بالقوة يف السفينة اإليطالية  26

Lauro«  اإليطالية رفض  »جنوة«اجلنسية املصرية. ويف مدينة باجتاه إيطاليا واعترب أجنبيا رغم أنه كان حيمل

) Raymond Stambouli -مغادرة السفينة فأنزلته الشرطة منها بالقوة، حيث وجد (رميوند اسطمبويل

)، زوجة (هنري) قد اتصلت �ما من قبل Rosette -، وكانت (روزيت وزوجته، يف انتظاره على الرصيف

  . 2الستقباله.  ومنذ ذلك الوقت مل يرجع إىل مصر أبد

  

يا أبدى رفضه بشدة برته من مصر، ورفض أيضا اقرتاح اإلقامة يف إسرائيل، كما رفض اجلنسية يف إيطال     

اإليطالية. ومع أنه اضطر للعيش يف روما إال أنه مل يقطع الصلة مع مصر وشرع يبحث عن طريقة ملواصلة العمل 

إليطايل مل يرحب به ومل يرتح السياسي، كما عكف على التفكري وتعلم اللغة الروسية. غري أن احلزب الشيوعي ا

. ويف ظل هذه األجواء أصبحت احلياة مستحيلة يف إيطاليا بالنسبة لـ(كولایر) وهذا ما جعله يقتنع بكالم 3له

                                                 
 201-200نفسھ، صص  - 1
2 - 223.-Perrault (Gilles), Un homme à part… op cit, pp 222    

جوان  04الصادرة في  اإلیطالیة  »L’Espresso«) في كتابھ، نقال عن أسبوعیة Gilles Perrault -ذكر (جیل بیرو - 3

 Renato - ) زعیم الحزب الشیوعي اإلیطالي كلف (ریناتو نییليPalmero Togliatti - ، أن (بالمیرو توغلیاتي1978

Nieli( ھنري كولایر) بمالقاة - Henri Curielل من مصر لمعرفة ماذا یرید. وفي اللقاء الذي جمعھما في )، الذي ُرح

، ودون انتظار، طلب (كولایر) من الحزب الشیوعي اإلیطالي المال والسالح لتنظیم »Cavour -كفور«مقھى بساحة 

) بقطع كل Nieli -) أمرا إلى (نییليTogliatti -عملیة مسلحة ضد (جمال عبد الناصر). وبعد ھذا اللقاء أعطى (توغلیاتي

  "بحسبي، ھذا الـ(كولایر) شخص استفزازي."اتصال بـ(كولایر) وقال: 

Perrault (Gilles), Un homme à part… op cit, p 225.  
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زوجته بضرورة إجياد مكان ينطوون فيه على األقل مؤقتا، وكانت فرنسا املفضلة للجميع. طلب الزوجان مساعدة 

 Roger - م تأسفوا ونقلوا للزوجني املوقف الذي صدر من فم (روجي ويبوتبعض األصدقاء الديغوليني، لكنه

Wybot(  دي.أس.يت«مدير - DST« : إلى فرنسا فسوف احتجزه في  ]ويقصد كولایر["إذا دخل

ومع ذلك متكن الزوجان من دخول فرنسا، باستخدام جواز سفر منساوي مزور بالنسبة لـ(هنري)، الصحراء", 

  . 1احلدود السويسرية بالنسبة لزوجته (روزيت)وبطريقة سرية عرب 

  

)، خاصة بعد أن عانق Henri Curiel -يف فرنسا بدأت مرحلة جديدة يف احلياة السياسية لـ(هنري كولایر     

 -حرب التحرير اجلزائرية. وبدأت مغامرته مع الثورة اجلزائرية عندما قدمته إحدى صديقاته، وهي (جويس بلو

Joyce Blau(  روبار باراإىل) - Robert Barrat ليكسربيس«)، وهو مثقف كاثوليكي وصحايف يف جملة- 

L’Express« ارتبط بكل التحركات واللجان اليت أخذت موقفا إىل جانب حركات االستقالل يف املغرب ،

وعن طريقه  ) باحلرب االستعمارية الدائرة يف اجلزائرCuriel -) بتحسيس (كولایرBarrat-قام (بارات .2العريب

)، الذي كان قد أسس Francis Jeanson -نسيس جانسونا(فر  1957) يف نوفمرب Henri -التقى (هنري

-)، لوال اللقاء مع (باراتRosette Curiel -. وتساءلت (روزيت كولایر»ج.ت.و«نواة شبكته لدعم فدرالية 

Barratهل كان من املمكن أن يتخذ (هنري (- Henri من تلقاء نفسه، قرار االنطالق يف عملية دعم ،(

  . 3؟»ج.ت.و«

 
 -باشر (كولایر) العمل مباشرة، وجند أصدقاءه املقربني، خاصة جمموعة مصر حيث قامت زوجته (روزيت     

Rosetteعلى اآللة الراقنة، وقام (جوزيف هزان »ج.ت.و«) بكتابة أول منشور لـ- Joseph Hazan ،بطبعه (

"كنا في غاية السعادة ألننا كنا نشعر من جديد ): Rosette - (روزيتي) عملية التسليم. وقالت ونظم (هنر 

لكن املسامهة اهلامة لـ(كولایر) اجتاه القضية اجلزائرية كانت ذات طابع مايل، أي حتويل أموال . 4بأننا مفيدين."

االشرتاكات املالية للمهاجرين من فرنسا إىل البنوك األوروبية والعربية. وحبكم ارتباط والده بعامل البنوك، فقد استغل 

                                                 
1 - 230.-Ibid, pp 229 
  ھي: المغرب العربي تحررأخذت موقفا إلى جانب حركات  ذكرنا فیما سبق إحدى اللجان التي - 2

 Le Comité d’Action Contre la Poursuite de la Guerre -لجنة العمل ضد مواصلة الحرب في شمال إفریقیا«

en Afrique de Nord« كل من (روبار أونتالم1955نوفمیر  5، والتي أسسھا في ،- Robert Antelme لویس) ،(

 Edgar -) و(إدغار مورینoloDionys Masc -)، (دیوني ماسكولوRené des Forêt-Louis - روني دي فوري

Morin.(  

 راجع الفصل الثاني من الباب األول.ی
كانت مصر االنشغال الوحید لـ(كولایر). وكان یرفض من حیث المبدأ االھتمام بالشؤون الفرنسیة. في الجرائد، مثال،  - 3

  كان ال یقرأ المقاالت المخصصة للسیاسة الداخلیة.

Perrault (Gilles), Un homme à part… op cit, 300.  
4 - Ibid, p 301. 
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. ومن اآلليات اليت مت اعتمادها يف هذا »ج.ت.و«(كولایر) العالقات البنكية الواسعة لتحويل األموال لصاحل 

)،  Kaelin-ا�ال: فتح حساب بنكي يف سويسرا باسم (روزيت كولایر) مبساعدة األب الدومينيكي (كايلني

وهو ناشط يف شبكة جانسون، وصديق ملدير أحد البنوك السويسرية الكربى الذي قبل بفتح احلساب البنكي، 

حلساب البنكي، عبور (روزيت) احلدود السويسرية لسحب األموال وتسليمها بعد اخلروج حتويل األموال إىل هذا ا

يف املكان املتفق عليه. ويف كل مرة تتم فيه العملية فإن مستلم األموال يكون شخصا  »ج.ت.و«من البنك ملمثل 

بعد اكتشاف  . لكن الوضع اختلف1»شبكة جانسون«كانت كل شيء يتم ضمن   1960خمتلفا. وإىل غاية عام 

الشبكة واعتقال عدد كبري من أعضائها، واخللل الذي أحدثه ذلك يف عملية مجع االشرتاكات وتقلها خارج 

بفرنسا، كما ذكرنا سابقا، إسناد مهمة حتويل األموال إىل شبكة  »ج.ت.و«فرنسا. لذلك قررت قيادة فدرالية 

الذي وضع أتباعه يف املواقع القيادية للشبكة، وهكذا  موازية لشبكة (جانسون)، تسند قياد�ا لـ(هنري كولایر)،

. وبفضل االتصاالت اليت أقامها يف فرنسا وعالقاته اهلامة يف أوروبا ويف بقية أحناء العامل 2ولدت (شبكة كولایر)

  . 3أصبح شخصا نافذا وذو تأثري كبري

  

مل تقتصر خدمات شبكة (كولایر) على جتميع األموال و حتويلها، بل تكفلت مبهام أخرى كاالتصاالت      

واإليواء. وشيئا فشيئا بدأت تأخذ مكان شبكة (جانسون). رأى (كولایر) أن الوقت قد حان للضغط على احلزب 

ساسية، فعمل على تأسيس تيار حركة الشيوعي الفرنسي، الذي مل يعد، يف نظره، حزبا ثوريا وفيا ملبادئه األ

مث حتتويها فيما بعد. ووصل (كولایر) إىل مبتغاه،  »شبكة جانسون«مناهضة لالستعمار  تستند يف البداية على 

 - احلركة الفرنسية املناهضة لالستعمار«بسويسرا تنظيما مساه:  1960جويلية  20حيث أسس يف 

Mouvement Anticolonialiste Français« )M.A.F حبضور أكثر من ثالثني مناضال، وكان (

 Vérités - حقائق ضد االستعمار«(فرانسيس جانسون) من بينهم. وأصبح هلذه احلركة نشرية تدعى 

Anticolonialistes «4.  

   

استمر (كولایر) يف اإلشراف شخصيا على نقل األموال إىل سويسرا،  وملا ألقي عليه القبض يف أكتوبر      

تواصلت عمليات التحويل بكيفية عادية أثناء مقامه يف السجن، حيث أسندت مهمة اإلشراف على ، 0196

                                                 
1 - Gallissot (René), Henri Curiel, Le mythe…, op cit, 68. 
)، الذي أصبح Georges Mattéi -من بین األتباع الذین وضعھم (كولایر) في المراكز القیادیة نذكر: (جورج ماتیي - 2

)، الذي أصبح Jehan de Wangen - المسؤةل على مركزة أموال االشتراكات وضبط الحسابات، (جھا ن دي فانجن

) ، الذي وضعة على رأس حركة Martin verlet -مسؤوال عن الفرق المتخصصة في عبور الحدود، و(مارتان فیرلي

  عن ھذه الحركة الحقا).. (سیأتي الحدیث »Jeune Résistance -المقاومة الشابة«

Ulloa (Marie-Pierre), op cit, p 182. 
3 - Boudaoud (Omar), op cit, p 141. 
4 - Pierre), op cit, p 196.-Ulloa (Marie 
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) وخارج الرتاب الفرنسي إىل Georges Mattéi - عمليات الدعم داخل الرتاب الفرنسي إىل (جورج ماتيي

يفه )، الذي مت تكلGérard Chaliand -) مبساعدة (جربارد شالياندJacques Vignes - (جاك فيين

 . 1باإلشراف على عمليات عبور احلدود  من فرنسا إىل أملانيا، بلجيكا، سويسرا ولوكسمبورغ

 
ومهما يكن من أمر، فإن (شبكة كولایر) ال ميكن اعتبارها إال امتداد طبيعي لـ(شبكة جانسون) رغم        

ة اجلزائرية، إال أ�ما متفقان على االختالف ينب (هنري) و(كولایر) حول الداللة اليت ينبغي إضفاءها على الثور 

ضرورة دعم اجلزائريني يف كفاحهم التحرري. فاألول كان يعتربها كفاحا يف سبيل التحرر الوطين ولن يكون له أي 

تأثري على انبعاث التيار اليساري يف فرنسا، بينما كان الثاين على قناعة بأن الثورة اجلزائرية قادرة على اإلطاحة 

  .2خلامسة وتفجري النظام الرأمسايل الفرنسيباجلمهورية ا

  

  شبكة المقاومة الشابة – 3

 يف مدينة 1958هي حركة تأسست بسويسرا يف خريف  »Jeune Résistance - املقاومة الشابة«     

خالل انعقاد  1959 بسويسرا، لكن مل تبدأ نشاطها الفعلي إال يف شهر ماي »yverdon -إيفردون«

 »Le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants - املهرجان العاملي للشباب والطلبة«

جنود فرنسيني مناهضني للحرب يف اجلزائر ورافضني للتجنيد يف احلرب،  . أعضاء هذه احلركة هم3»فيينا«السابع بـ

مواقف هؤالء اجلنود فردية وكثريا ما كانوا أومل يستجيبوا الستدعاء التجنيد أو فارين من اجليش. يف البداية كانت 

يشعرون بالعزلة، لكن فيما بعد أخذت املسألة بعدا تضامنيا عندما التقى حوايل عشرة جنود من الفارين والرافضني 

، وأخذوا يبحثون عن طريقة جلعل حتركهم مفيد. من بني 4للتجنيد ينتمون إىل اجتاهات خمتلفة يف التيار اليساري

)، (جريار Louis Orhant-)، (لويس أورهانLouis Hurst-Jean - (جان لويس هورست ر:هؤالء نذك

                                                 
1  - Ibid, p 200. 
2 - Hamon (Hervé) et Rotman (Patrick), op cit, p 243. 
ھو حدث  » Festival mondial de la jeunesse et des étudiantsLe - المھرجان العالمي للشباب والطلبة« - 3

  .1947عالمي تنظمھ الفدرالیة الدولیة للشبیبة الدیمقراطیة، بالتعاون مع االتحاد الدولي للطلبة منذ 

http://www.comoria.com/558436/Festival_mondial_de_la_jeunesse_et_des_%C3%A9tudiant 

consulté le 19-01-2016 à 19:30.                                                                                     
المعارضین للحرب في الجزائر من التیار  )Naquet-Pierre Videl -(بیار فیدال ناكي المؤرخ الفرنسي یصنف - 4

 Les -البلشفیین«، »Les Dreyfusards -الدریفوسیین«إلى ثالثة "أمزجة" إیدیولوجیة وسیاسیة كبرى:   الیساري

Bolcheviks« ،»المتضامنین مع العالم الثالث- Les tiers-mondiste « .  

  لمزید من التفاصیل عن ھذه االتجاھات الیساریة ینظر:

Vidal-Naquet pierre. Une fidélité têtue [La résistance à la guerre d’Algérie].in: Vingtième 

Siecle, revue d’histoire, n° 10, avril -juin 1986, pp 10-11.                                                              
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 Robert - ) والقس (روبار دافزيJacques Bethelet - )، (جاك بارتليGérard meïer - مييري

Davezies( وكل هؤالء كانوا ينشطون ضمن شبكة جانسون . 

 
  Le - اهلارب«) يف كتابه الذي حيمل عنوان Louis Hurst-Jean - (جان لويس هورستيروي      

Déserteur« مينوي«عن دار النشر  الصادر- Minuit«  لكن باسم مستعار وهو (موريان، 1960يف- 

Maurienne(،  املقاومة الشابة«الكيفية اليت ولدت �ا حركة - Jeune Résistance« حدث ذلك أثناء .

عن  هذا األخريكلم   قد )Robert Davezies - (روبار دافزي جبنيف، وكان القس  )Curiel - لقاءه بـ(كولایر

) وأصدقائه من الفارين الشيوعيني، الذين كانوا يشعرون بأ�م معزولون متاما وغري قادرين على Hurst -(هورست

التصرف، خاصة يف ظل السلبية اليت يبديها احلزب الشيوعي الفرنسي، باعتباره القوة املعارضة الوحيدة يف فرنسا، 

 - (كولایر) إيصاله إىل Hurst - اجتاه حركة العصيان يف صفوف اجلنود الفرنسيني. وهذا ما حاول (هورست

Curiel :إذا لم تتحمل مسؤولياتك بنفسك، بأي حق تدعي بأنك شيوعي ؟" ). لكن هذا األخري قال له"

)، الذي فهم أن املواقف املبنية على القناعات الراسخة Hurst - وقع هذه اإلجابة كبري يف نفس (هورست وكان

يقرتح عليه تسمية  )Curiel -(كولایرجعله يف لقاء اليوم املوايل مع ال تنتظر اإلذن من أحد لتجسيدها، وهذا ما 

ذلك، بل  ، فاستحسن»Jeune Résistance - املقاومة الشابة«حركة الفارين واملتخلفني عن اخلدمة العسكرية 

املقاومة «عند رفقائه، وهكذا ولدت حركة  )Hurst - وجد الفكرة رائعة، ونفس االنطباع وجده (هورست

  . 1كإحدى أهم احلركات املناهضة حلرب اجلزائر  »Jeune Résistance -الشابة

  

على تشجيع اجلنود الفرنسيني على الفرار تعبريا  »Jeune Résistance - املقاومة الشابة«عملت حركة      

رفقاء يتكفلون �م  عن رفضهم حلرب اجلزائر. وطمأنت الراغبني يف االلتحاق حبركتهم بأ�م سيجدون يف اخلارج

، وبالتعاون مع »Jeune Résistance - املقاومة الشابة«من حيث عبور احلدود، توفري املأوى والعمل. وكانت 

خمتلف املنظمات االجتماعية، اإلنسانية والسياسية اليسارية يف اخلارج، قد وضعت هيكل الستقبال الفارين 

 Le Festival mondial de la - املهرجان العاملي للشباب والطلبة«. وقد وجدت احلركة يف 2والتكفل �م

jeunesse et des étudiants«  فرصة للتعريف بنفسها، حيث صعد  »فيينا«بـ 1959السابع املنعقد يف

) إىل املنصة الرمسية للمهرجان وألقى مداخلة باسم الفارين جلبت اهتمام الوفود األوروبية Hurst -(هورست

من  ،)Davezies - )، الذي كان برفقة القس (دافزيHurst - بـ(هورست تيها، وتوالت االتصاالاملشاركة ف

اجلزب الشيوعي اإليطايل، احلزب الشيوعي البلجيكي، الشبيبة االشرتاكية األملانية، بروتستانتيون سويسريون،أبدوا  

                                                 
1 - 168.-Djerbal (Daho), op cit, pp 167 
2  - L’association Sortir du colonialisme, Résister à la guerre d’Algérie par les textes de 

l’époque, préface de Tramor Qemeneuer, poste face de Nils Andersson, Editions Les petits 

matins, Paris, 2002, p 84.                                                                                                            
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 اليت حتولت إىل حركة أوروبية،، »Jeune Résistance -املقاومة الشابة«حركة كلهم موافقتهم على مساعدة 

  .1جمموعة الصغرية بعد أن كانت جمرد

 
واكتشف وجودها فجأة بعد القبض  »Jeune Résistance -املقاومة الشابة«مل يسمع ا�تمع الفرنسي بـ     

 Jean -وأحد اجلنود الفارين وهو (جان كريسيب ) Diego Masson - على أحد مناضليها وهو (دييغو ماسون

Crespi(  فئات ا�تمع الفرنسي استغلته   ذلك نقاشا حادا لدى خمتلفأثار وقد . 1960يف شهر فيفري

لعرض دوافع وأهداف حركتهم  19602لنشر بيا�ا يف مارس  »Jeune Résistance - املقاومة الشابة«

  وإعطاءها قيمة سياسية وإنسانية.

  

تضمن البيان تقييم لألوضاع بعد ست سنوات من احلرب، وأعطى حصيلة عددية ملآسيها على الفرنسيني       

واجلزائريني على حد السواء،  ووصف احلرب بأ�ا استعمارية وغري مربرة، من الناحية السياسية، وفظيعة من الناحية 

 -املقاومة الشابة«. وأوضحت حركة 3ي والدويلاإلنسانية، وأدت إىل تراجع مكانة فرنسا على املستوى احملل

Jeune Résistance«  ،يف ذات البيان أ�ا تريد أن تكون يف خدمة الشبيبة الفرنسية املقاومة للحرب يف اجلزائر

وذلك بتوفري منربا للتعبري احلر يوضع حتت تصرفها، تزويدها مبعلومات موضوعية عن احلرب يف اجلزائر والوضعية 

 فرنسا، التعريف مبقاومة الشباب الفرنسيني للرأي العام الفرنسي والدويل بواسطة نشر وثائق وشهادات السياسية يف

لشباب رافضني للتجنيد، وشباب عائدين من اجلزائر، وشباب فضل السجن على التورط يف احلرب باجلزائر، 

يف  »Jeune Résistance - بةاملقاومة الشا«تكثيف االتصال باملنضمات اليسارية، إنشاء ِفرق جديدة للـ

فرنسا، اجلزائر وأوروبا للتكفل بالشباب اجلدد املناهضني للحرب يف اجلزائر، االستفادة من املساعدات املادية، 

للتعاون املتبادل خاص  القضائية واملعنوية املقدمة من طرف شخصيات أجنبية متفهمة قامت بإنشاء مكتب عاملي

جلزائر، كما قامت بعض املنظمات الصديقة بتوفري عدد من املنح للشباب املقاوم باجلنود املناهضني للحرب يف ا

   . 4املقيم باخلارج والراغبني يف إمتام دراستهم

  

يف  »Jeune Résistance -املقاومة الشابة«إلعطاء فعالية أكرب لتحركا�ا أُعطيت توجيهات لفروع      

اجلزائر، فرنسا واخلارج. يف اجلزائر مت الرتكيز على البحث الفوري عن رفاق للتجمع وتشكيل فريق نشيط، رفض  

كل مساس للكرامة اإلنسانية يف املعارك، نشر الثقافة السياسية بني الرفاق، كتابة الشهادات إلعالم الرأي العام 

                                                 
1 - Djerbal (Daho), op cit, pp 169 
عرض للمؤتمر  1960دیسمبر  -لشھر سبتمبر 75-73في عدد خاص رقم  »Coexistence«نشرت المجلة البلجیكیة  -  2

  .»Jeune Résistance -المقاومة الشابة«للـ األول 
3 - 81. -Sortir du colonialisme, op cit, pp 72L’association  
4 - 86.-, pp 85L’association Sortir du colonialisme, op cit, 
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املقاومة «رنسا كانت اليجب دعوة لالنتظام يف فرق لبث منشورات وبناء عالقة أخوية مع املقاومني اجلزائريني. يف ف

باخلارج، الكتابة للرفاق  »املقاومة الشابة«حول احلرب يف اجلزائر، البقاء يف اتصال دائم مع فرق  »الشابة

نود الفارين املسجونني وزيار�م، توعية الرأي العام ضد احلرب يف اجلزائر. أما يف اخلارج مت االهتمام بالبحث عن اجل

واالنتظام يف فرق عمل، إجراء لقاءات مشرتكة لبحث التحركات اآلنية، الكتابة إىل فرنسا إىل الوالدين، األصدقاء، 

الصحف، األحزاب واملنظمات اليسارية واحلركات الشبابية إلظهار أن الفارين من التجنيد ليسوا منقطعني عنهم 

نظمات السياسية، النقابية، االجتماعية واحلركات الشبابية يف البلد حيث وأ�م يناضلون إىل جانبهم، االتصال بامل

يوجدون لتوعيتهم حبرب اجلزائر، وااللتقاء باجلزائريني إلعطائهم وجه آخر لفرنسا وإقامة عالقات أخوية واليت  

  . 1جيب أن جتمع فرنسا و جزائر الغد املستقلة

  

وقام  »Jeune Résistance - املقاومة الشابة«) حبركة Curiel -) و(كولایرJeanson - اهتم (جانسون     

ألسباب أمنية،  »شبكة جانسون«هذا األخري خاصة بدفع احلركة يف اجتاه هيكلتها يف شكل منظمة على هامش 

) كان مييز بني اهلروب من التجنيد nsonنJea -ولضمان نوع من الوصاية السياسية عليها. غري أن (جانسون

، »شبكة جانسون«و »Jeune Résistance - املقاومة الشابة«الدعم، كما كان مبيز بني حركة وبني تقدمي 

، وعليه فإن اجلنود »ج.ت.و«فهو يرى أن التمرد ضد التجنيد ال يعين بالضرورة تقدمي الدعم واملساندة لفدرالية 

ليس حتما أن يكونوا منتمني  »Jeune Résistance - املقاومة الشابة«الفارين من اجليش واملنظمني إىل حركة 

  .2حىت ولو كانوا من الناحية العملية يتضامنون مع اجلزائريني »محلة احلقائب«إىل 

  

يف أ�ا جنحت يف استقطاب الكثري من  »Jeune Résistance - املقاومة الشابة«تكمن أمهية حركة      

يف بلدان عديدة، يف فرنسا، اجلزائر، سويسرا ضم فروع رب يف اجلزائر وتنظيمهم يف شبكة تالشباب املعارضني للح

أقوى املبادرات يف مساندة املناهضني للحرب يف  وأملانيا، وتلقى الدعم من منظمات يسارية خمتلفة يف أوروبا. ومن

 Déclaration - إعالن حق ا�ندين يف العصيان ضد حرب اجلزائر«اجلزائر هو صدور البيان الذي حيمل عنوان 

à l’insoumission dans la guerre d’Algérie sur le droit«  06، يف 121واملعروف باسم بيان 

 »شبكة جانسون«والذي جيسد رفض الفرنسيني حلرب اجلزائر، وهو تعبري عن التضامن التام مع  1960سبتمرب 

"إننا نقدر ونثمن وعن املساندة الكاملة للفارين من اجليش وللمتمردين ضد التجنيد. ومن بني ما ورد يف البيان: 

موقف أولئك الذين يرفضون حمل السالح ضد الشعب الجزائري، كما أننا نقدر ونثمن موقف الفرنسيين 

. 3الذين يعتقدون أن من حقهم توفير الدعم والحماية، باسم الشعب الفرنسي، للجزائريين المقهوري"

                                                 
1 - 90.-Ibid, pp 87 
2 - 77.-Jeanson (Françis), op cit, pp 61 
3 - .0, reproduite in Vérité Pour, n° 18, 26 septembre 196»Déclaration des 121 intellectuels«  
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الفن والسياسة، وينتمون إىل مشارب سياسية ويكسب هذا البيان أمهيته من املوقعني عليه وهم املثقفون، رجال 

  شىت.

  

فإنه، بال شك، كان لعملهم أثر كبري يف  1مهما كان اخلالف حول عدد هؤالء اجلنود الفارين من اجليش     

التعريف أكثر باملشكلة اجلزائرية وإحراج فرسا أمام الرأي العام الدويل. لكن هذه احلركة، فيما بعد، وقعت حتت 

راع على السلطة الذي استفحل بني (جانسون) و(كولایر)، إذ وجدت نفسها منقسمة بني الشيوعيني تأثري الص

Louis -Jean - (جان لويس هورستالدائريني يف فلك هذا أو ذاك. وكان (كولایر) يراهن على حتالفه مع 

Hurstللتحكم يف مصري احلركة، ولكن احلركة اصطفت وراء (جاك بريتويل (-  heletJacques Bert املقرب (

 Jeune - املقاومة الشابة«والقريب من (جانسون) وأطروحاته. بقي أن نثري إشكالية كانت تؤرق 

Résistance«  وهي إشكالية العودة إىل فرنسا بعد انتهاء احلرب. فالقائمني على احلركة كانوا يدركون أن احلرب

يف اجلزائر تقرتب من �ايتها، خاصة مع بدء املفاوضات بني احلكومة الفرنسية واحلكومة املؤقتة للجمهورية 

ة واملنظمات العاملية الصديقة للحصول اجلزائرية. لذلك قررت بدء العمل باالتصال باملنظمات اليسارية الفرنسي

 .2على العفو العام

  

  

  الشبكة المسيحية – 4

مل يشكل املسيحيون شبكة باملعىن الدقيق للكلمة بسبب طبيعة املؤسسات الدينية اليت تتحكم فيها مبادئ      

اجلزائريني من أجل فصل الدين عن السياسة. غري أن ذلك مل مينعهم من التعبري علنيا عن تضامنهم مع كفاح 

   .3التحرر. وكانت مواقف العديد من املسيحيني متعارضة مع املوقف الرمسي للكنيسة الكاثوليكية والربوتستانتية

  

تنوعت مواقف املسيحيني من الثورة التحريرية بني الفردية واجلماعية واملنطلقة من مبادئ أخالقية مسيحية      

على التحركات  وسنركز. 4الخلقية وكرامتة اإلنسانية" تقامته الجسدية و" احترام اإلنسان، واستدعو إىل: 

                                                 
عدد الشباب  1960مارس  24الصادر في  15في العدد  »Vérités Pour -الحقیقة من أجل«قدرت النشریة السریة  - 1

المتمردین ضد التجنید بثالثة آالف متمرد. أما وزیر القوات المسلحة الفرنسي فقدرھم رسمیا بمأتي فار، بینما تحدث 

 Les -حملة الحقائب«) في كتابھما Patrick Rotman - ) و(باتریك روتمانHervé Hamon -(ھیرفي ھامون

Porteurs de Valises« وأربعمائة ھارب من صفوف الجبش.  ةیبن ثالثمائ  

Ulloa (Marie-Pierre), op cit, pp 181-182.  
2 - L’association Sortir du colonialisme, op cit, p 86. 
3 -Rachid), op cit, p 301. ( Khettab 
4 - intervention à la Témoignage chrétien et la dossier Jean Muller, Malika El Korso. 

  Centre d’études diocésain Les Glycines, Paris, le 25 mai journée d’étude organisée par le 
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 - متوانياج كريتيان«وجملة   »La Mission de France - إرسالية فرنسا«ذات الطابع اجلماعي، ويتعلق األمر بـ

Témoignage Chrétien«.  

  

يف ظل االحتالل األملاين النازي لفرنسا، خالل  »La Mission de France - إرسالية فرنسا«تـأسست      

بباريس ومببادرة من رئيس  1941جويلية  24اجلمعية السادسة والعشرين لكارديناالت ومطارنة فرنسا املنعقدة يف 

 -ليزيو«). وتقرر إنشاء مدرسة إكلريكية مبدينة Emmanuel Suhard - الكارديناالت (إميامويل سوهارد 

Lisieux«  الكلفادوس«مبحافظة- Calvados« لتكوين قساوسة متفرغني للعمل التبشريي. ويف   مشال فرنسا

ليتحول مقرها إىل مدرسة لرسكلة  »La Mission de France - إرسالية فرنسا«أغلقت  1954جانفي  18

 - نييبونت«أُعيد فتحها مرة ثانية يف مدينة  1954أكتوبر  24املبشرين قبل إرساهلم كمطارنة للتبشري. ويف 

Pontigny «  يون«مبحافظة - Yonne« 1مشال فرنسا، وال تزال تنشط إىل يومنا هذا  . 

 
 »ج.ت.و«لدعم فدرالية  »La Mission de France - إرسالية فرنسا«ظهرت اخلطوات األوىل لـ       

 -إرسالية فرنسا«"في ) أن: Jean vinatier -بفرنسا على مستوى فردي وسري، وذكر القس (جان فيناتيي

La Mission de France«   بدون أن  »ج.ت.و«كان العديد منا يقومون بأعمال صغيرة متنوعة لصالح

اجلزائريني ويقبلون القيام مبهام أكثر  لكن فضل آخرون أن يضعوا أنفسهم بشكل كامل حتت تصرف. 2يعلم أحد"

الذي اخنرط منذ ربيع  )Jean Orvoas -واسخطورة. ومن الشخصيات البارزة يف هذا االجتاه نذكر (جان أورف

 La -إرسالية فرنسا«بفرنسا، وقام بإقناع العديد من رفقائه من »ج.ت.و«يف املساندة املباشرة لفدرالية  1955

Mission de France« القس (بيار مامي  القيام باملثل، وكان - Pierre Mamet الذي طرد من مدينة ،(

  باجلزائر، أول املنظمني إليه.  »سوق أهراس«

  

.كان )Orvoas Jean - جان أورفواس( كان لالنتماء إىل أصول بروليتارية أثر كبري يف صياغة شخصية     

ومناضل سياسي، وأمه خادمة تعرف كل األعمال، وعاملة  »Brest - بريست« ميناء عامل يف النحاسة يف والده

"حيي في بريست  دائما يقول:  )Orvoas - أورفواس(يف مصنع املواد الكيماوية وعملت أيضا كخياطة. وكان 

واعتنق الكهنوتية عن طريق رفاق أجواء العمل والنضال العمالي".   كان حي عمالي وكنت منذ صغري أتنفس

                                                                                                                                                         

                                                                                                                              2013.           
1 - Site Histoire de la mission de France. Depaule et Bernard Boudouresques, -Nathalie Viet

de la mission de France. http://missiondefrance.fr/histoire/ consulté le 24-01-2015 à 08:45.      

                                                                                                                          
2 - Chapeu (Sybille), Des chrétiens dans la guerre d’Algérie. L’action de la Mission de France, 

Dahleb Editions, Alger, 2010, p 68.                                                                                           
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) وقرر أن Jeunesse Ouvrière Chrétienne« )JOC -شبيبة العمالية املسيحيةال«منخرطني يف حركة 

يقضي حياته يف خدمة املسيح، ورفض أن يلعب دور القس التقليدي، فعمل كأستاذ لألدب يف مدرسة متوسطة 

. لكن روحه بقيت متعلقة بالطبقة العاملة وأراد 1950إىل جويلية  1946من أكتوبر  »Brest - بريست«مبدينة 

أن يكون قسا عامال ميارس مهمته الدينية بني الطبقة الربوليتارية اليت نشأ فيها وتقاسم معها احلياة اليومية الصعبة، 

وبعد أن حلت . 1954إىل فيفري  1953لغتها اخلاصة وثقافتها. يف اجلزائر عمل يف مصنع لآلجر من ديسمرب 

بقرار من بابا الفاتكان (يب الثاين  »Jeunesse Ouvrière Chrétienne -الشبيبة العمالية املسيحية«حركة 

 .1اليت كانت متثل طموحاته »La Mission de France - إرسالية فرنسا«) التحق بـ XІІPie -  عسر

 

 La - إرسالية فرنسا«كان العديد من القساوسة التابعني لـ  1954عندما انفجرت الثورة يف اجلزائر يف نوفمرب      

Mission de France« أورفواس(يعرفون الوضع يف اجلزائر أل�م احتكوا به مباشرة،  فـ - Orvoas(    ،كان

حاليا،  »احلراش«، »Carrée-Maison -ميزون كاري«كما ذكرنا سابقا، وملدة ثالثة أشهر قس عامل يف 

، وعاش »شرشال«) اخلدمة العسكرية يف Bernard Boudouresques - ودوراسكوأجرى القس (برنار ب

قبل أن يتم ترحيله مع رفقائه  »سوق أهراس«مدة طويلة يف مدينة  »Pierre Mamet - بيار مامي«القس 

تُقدم . أما بقية أعضاء ا�موعة فلم يكونوا يعرفون عن اجلزائر سوى الصورة اليت 1956القساوسة العمال يف أفريل 

هلم عرب البطاقات الربيدية، أو عرب املهمة احلضارية اليت تؤديها فرنسا، بلد احلرية وحقوق اإلنسان يف اجلزائر. هؤالء 

كانوا جيهلون متاما حقيقة ا�تمع االستعماري، وهذا ما يفسر اندهاشهم عندما اطلعوا على أوىل الشهادات على 

قد تلقى أوىل الرسائل  )Orvoas - أورفواس(. وكان القس 2جلزائرينيالعنف الذي ميارسه اجليش الفرنسي ضد ا

من أصدقائه يف املدرسة اإلكلريكية وقساوسة مثله مت استدعائهم أو أعيد استدعائهم للخدمة العسكرية يف اجلزائر 

 . 3ينددون فيها استخدام بعض أعضاء اجليش الفرنسي التعذيب على اجلزائريني

  

أوال، مث  »La Mission de France - إرسالية فرنسا«بإطالع أصدقاءه يف  )Orvoas -أورفواس(قام      

 )Robert Barrat - املسيحيني القريبني من اإلرسالية، بفحوى الشهادات، مث وضعها بني أيدي (روبري بارا

صيف ، الذي اقرتح على رفقائه الرهبان يف اإلرسالية أواخر L’Express«4 - ليكسرباس«الصحفي يف جملة 

ونشر الوثائق اليت حبوز�م  »Comité de Résistance Spirituelle - جلنة املقاومة الروحية«إنشاء  1956

                                                 
1 - 70.-, pp 69op citChapeu (Sybille), 
2 - 60.-Ibid, pp 59 
3 - , p 71.op cit Chapeu (Sybille), 
بمناسبة التحضیر لكتابة مقال حول حیاة إخوة وأخوات  1952الجزائر في  )Robert Barrat -(روبیر بارااكتشف  - 4

الذي ینشط في منطقة الجنوب الوھراني. وھناك اطلع على حجم   ) de Foucault -المسیح وحول حیاة الراھب (دو فوكو

  المأساة.

Ibid, p 60. 
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 Des Rappelés -"جنود يشهدونليصبحوا هم من يدير  احلركة. وتَقرر نشر مطوية بعنوان: 

témoignent " لعرض بعض الشهادات اليت تلقوها. وطلب أيضا من أصدقائه باالجتماع بشكل منتظم

الحتضان االجتماعات، ويف  »Dampierre - دامبيار«والتفكري معا يف تطور احلرب يف اجلزائر. وسخر بيته يف 

 - )، وعند (روجي ومادالن كوالسBernard Boudouresques - (برنار بودوراسكباريس عند القس 

r et Madeleine CollasRoge :وأعلم شخصيات مسيحية بذلك للمسامهة يف النقاش، يف مقدمتهم .(

وتنشطان فوج التعاون  )lia perroyÉ -) و(إيليا بريويMadeleine Collas -(مادالن كوالس

Jean- -، والذي جيتمع يف الدائرة الثالثة عشر بباريس، (جان ماري دوميناك»Coopération -كوؤبرياسيون«

Marie Domenach مدير جملة ،(»إسربي- Esprit«هنري مارو) ،- Henri Marrou أستاذ يف تاريخ (

 - )، (لويس ماسينيونAugustin-saint -املسيحية جبامعة السربون، ومتخصص يف (سانت أوغستني

Louis Massignonاستاذ جامعي ومستشرق، (فرانسوا مورياك ،( - François Mauriacأند) ،ري )كاتب

) René Rémond - )، وزير سابق وأستاذ بكلية احلقوق يف باريس، (روين رميوندAndré Philip - فليب

 Robert - ) أستاذ الفلسفة يف جامعة السربون، و(روبار روملانurœPaul Ric -مؤرخ، (بول ريكور

Ruhlmann1) املتخصص يف احلضارة الصينية  . 

 
 -جلنة املقاومة الروحية«نشاطها من خالل  » de FranceLa Mission - إرسالية فرنسا«كثفت       

Comité de Résistance Spirituelle« إذ مل يتوقف عند التنديد بالتعذيب، بل تعدته إىل مبادرات ،

 - أخرى نذكر من بينها: التمرد على األوامر املنافية لألخالق اإلنسانية، مثلما فعل اجلنرال (باريس دو بوالرديار

ollardièreris de BȃPالذي رفض تطبيق تعليمات اجلنرال (ماسو ،( - Massu بتكثيف القمع على (

من إعفائه من مهامه يف اجلزائر. ويف نفس الشهر نشر اجلنرال (بيار هنري  1957مارس  28اجلزائريني، وطلب يف 

 - ضد التعذيب«كتاب:   »Le Seuil -لوسوي«) عن دار النشر Henri Simon-Pierre - سيمون

Contre la torture« جلنة الدفاع عن احلريات ومن أجل السلم يف «. ومببادرة من أساتذة ثانويني مت تأسيس

. وهذه احلملة »Un Comité de Défence des Libertés et pour Paix en Algerie -اجلزائر

 Guy -ذاك (غي مويل، رئيس الوزراء الفرنسي آن1957أفريل  5املوجهة للرأي العام، ضد التعذيب، دفع، يف 

Mollet بعثة االنقاذ«) إىل تشكيل - Commission de sauvgarde«2 .ومع تزايد  للتحقيق يف املسألة

                                                 
1 - Ibid, p 60. 
، تتكون من 1957أفریل  5في  »Commission de sauvgarde -بعثة االنقاذ« ،)Guy Mollet - (غي موليشكل  -  2

معركة «. وحدث ذلك في عز تحت ضغط الرأي العام اثني عشر فضوا، للتحقیق في القمع الذي یمارسھ الجیش في الجزائر،

. لكن ھذه البعثة لم تتمكن من أداء مھمتھا لقلة الوسائل الموضوعة تحت تصرفھا وعم »La Bataille d’Alger - الجزائر

  جدیة الجیش في التعاطي مع البعثة.

  ومھمتھا بنظر: »Commission de sauvgarde -بعثة االنقاذ«لمزید من التفاصیل حول 

La commission de sauvegarde pendant la guerre d'Algérie :  Raphaël Brancche.
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جبدوى ما يقومون به، واالعتقاد بأن ذلك  »La Mission de France - إرسالية فرنسا«الوعي لدى رهبان 

جان ()، Bernard Boudouresques - يدخل يف صلب مهمتهم الدينية، وهذا ما شجع (برنار بودوراسك

)، Robert Davezies - و(روبار دافيزي )Pierre Mamet - ، (بيار مامي)Orvoas Jean - أورفواس

على االنتقال إىل  ،»Comité de Résistance Spirituelle - جلنة املقاومة الروحية«وكلهم أعضاء يف 

شبكة «بفرنسا، وبشكل خاص  »ج.ت.و«لية املساندة العملية باملشاركة املباشرة يف شبكات دعم فدرا

   .1»شبكة كولایر«و »جانسون

  

إضافة إىل املنشورات املختلفة اليت تدعو إىل وقف احلرب يف اجلزائر وتندد بالتعذيب، وكذلك جلان املساندة      

سخروا  »La Mission de France -إرسالية فرنسا«حلق الشعب اجلزائري يف االستقالل، فإن رهبان 

بفرنسا ومناضليها،   »ج.ت.و«أنفسهم للدعم العملي للجزائريني من خالل عديد اخلدمات اليت وفروها لفدرالية 

كاإليواء، وثائق اهلوية، والنقل لعبور احلدود إىل بلدان اجلوار. ووظفوا من أجل ذلك مساكنهم اخلاصة، أو قاموا 

ص مقربني إليهم كالزوجات، اإلخوة واألصدقاء. وعلى سبيل بكراء شقق، وسخروا أيضا سيارا�م اخلاصة، وأشخا

شارع  176)، الذي حول شقته الواقعة يف Boudouresques - املثال، ال احلصر، نذكر القس (بودوراسك

بباريس إىل مكان لالجتماع واإليواء إلطارات وعناصر  لفدرالية  »Saint Jacques -سانت جاك«

من  1958أكتوبر  14يف  »DST - دي.أس.يت«مي دعمه إىل أن اعتقلته بفرنسا. واستمر يف تقد »ج.ت.و«

، بعد »Saclay - ساكالي«من مقر عمله يف أحد خمابر الطاقة النووية مبحافظة شرطة  »DST -دي.أس.يت«

)، Jacques Soustelle - أن وشى به، حتت التعذيب، (مولود أوراغي) منفذ حماولة اغتيال (جاك سوستيل

، حيث التقى باملناضلني اجلزائريني املسجونني بذات السجن. كما قامت »Fresnes -فران«وسجن بسجن 

  .2) والتحقيق معهJean Urvoas - باستدعاء املطران (جان أورفواس »DST -دي.أس.يت«

  

) فكان هو وإخوته Martin - ، املدعو (مارتان»Robert Davezies - روبار دافيزي«أما القس          

 - من الداعمني لفدرالية اجلبهة بفرنسا. وتكفل (روبار 3)Geneviève - ) و(جونفيافJean - (جان

Robert بني احلدود الفرنسية اإلسبانية. ويف شهر ماي  »ج.ت.و«بعبور مناضلي فدرالية  1957) منذ نوفمرب

                                                                                                                                                         

, Vingtième Siecle, revue d’histoire, année 1999, volume 61, chronique d'un échec annoncé

n° 1, pp 14-29.                                                                                                                             
1 - Ibid, p 95. 
2 - 144.-pp 143 op cit, ,Raphaël Brancche 
یعمالن ضمن فریق  )Geneviève Davezies -دافیزي (جونفیافأختھ ) و Jean Davezies -دافیزي (جانكان  - 3

) سجن Jean -وأودع (جان »دي.أس.تي«من طرف   ، وألقي علیھما القبض)Boudouresques - بودوراسك«القس 

  .»La Petite Roquette -البوتیت روكات«) سجن Jeneviève -، و(جونفیاف»La Santé - السونتي«

Ibid, p 144. 
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أصبح مسؤوال على مجع وحتويل األموال، لذلك شكل شبكته اخلاصة، وتتكون أساسا من نساء من أمثال  1958

 Anne  - )، (آن لودوكAntoinette Orhant - )، (أنطوانيت أورهانتPaule Bolo -(بول بولو

Leducمونيك لومي) ،(- Monique Leméeجاك بارتلي) والالهويت السابق ( - Jacques 

Barthelet(1.   

  

صدرت مذكرة اعتقال ضد  )Soustelle - كما حدث لغريه من الرهبان على إثر حماولة اغتيال (سوستال      

)، ومع ذلك مل يتوقف عن العمل و اختار العمل السري واملنفى، والتحق مبسؤويل فدرالية Davezies - (داقيزي

، ومنها ذهب إىل لزيارة خميمات الالجئني اجلزائريني يف تونس. ولدى عودته إىل »Cologne - كولوين«اجلبهة بـ

، 1959أكتوبر  2يف  »Minuit - مينوي«الصادر عن دار  »Le Front - اجلبهة«أملانيا ألف كتاب بعنوان 

. وقد أحدث هذا الكتاب ضجة، حىت أنه »ج.ت.و«أين يوضح بأن الشعب اجلزائري بأكمله يقف خلف 

 - عندما القي عليه القبض يف مدينة (ليون1961جانفي  29ىل عدة لغات. لكن مساره النضايل توقف يف ترجم إ

Lyon( نيل أندرسون) برفقة- Nils Anderson(  السييت«صاحب دار النشر - La cité« لوزان«بـ« 

يف باريس،  1962جانفي  12إىل  9. متت حماكمته من »Fresnes - فران«السويسرية، وأُحلق بسجناء سجن 

)، وتضاعفت فيه حتركات معسكر املعارضني l’OASيف جو تضاعفت فيه عمليات منظمة اجليش السري (

Jean- -للحرب يف اجلزائر، حيث دافع عنه ستة حمامني واستفاد من عدة شهادات، كشهادة (حان بول سارتر

Paul Sartreو(لويس أراغون ( - Louis Aragonداف) يزي). ُحكم على - iesDavez بثالث سنوات (

"فهمت، هذا اليوم، أن الرجال ليسوا لعبة ألي سجن. ومن أمجل ما قاله وهو يعرب عن اقتناعه مبا قام به: 

   .2مصير، وأن الرجال لديهم القدرة على صناعة تاريخهم، وأنها هنا حاضرة بين أيديهم"

 
إرسالية «فدورها مل يكن أقل أمهية من  »Témoignage Chrétien -متوانياج كريتيان«أما جريدة      

. فهي ال ترى نفسها جمرد جريدة، بل حركة تغذي الفكر النضايل الذي »La mission de France - فرنسا

  يشيد مبناهضة االستعمار، العدالة االجتماعية ومشاركة الالئكيني يف حياة الكنيسة. 

  

نوفمرب  16، وهي جريدة أسبوعية، يف »hrétienTémoignage C -متوانياج كريتيان«تأسست جريدة      

)، يف أجواء االحتالل األملاين Pierre Chaillet - من طرف القس (بيار شايي »Lyon - ليون«مبدينة  1941

املوايل له، وحترير  »نظام فيشي«النازي لفرنسا خالل احلرب العاملية الثانية، ونذرت نفسها ملقاومة االحتالل و

، »حكومة فيشي«اء احلرب وضعت لنفسها مهمة وهي أن ال يتوقف نشاطها باندحار النازية وفرنسا. وبعد انته

                                                 
1 - Djerbal (Daho), op cit, p 153. 
2 - 166. -Chapeu (Sybille), op cit, pp 150 
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بل أن تكون يف طليعة املدافعني عن اإلنسان. فكتبت عن كفاح الفيتناميني ضد االحتالل الفرنسي، مث عن الثورة 

  . 1يف تونس واملغرب، مث بطبيعة احلال، عن حرب التحرير الوطنية

  

مكانتها وقدر�ا على التأثري، ليس يف  »Témoignage Chrétien - متوانياج كريتيان«اكتسبت جريدة      

الرأي العام فقط، بل على السياسيني وأصحاب القرار، من طاقم التحرير املشرف عليها والصحفيني ذوي الكفاءة 

). Georges Montaron - رها (جورج مونتارونواخلربة، املؤمنني مبهمتهم، واليت يؤدو�ا بقناعة تامة مبعية مدي

 Robert -)، (روبار باراAndré Mandouze - ومن أنبغ الصحفيني الذين كتبوا فيها نذكر: (أندري مندوز

Barratجورج سوفار) ،(- Georges Suffertجوزيف فوليي) ،( - Joseph Folliet هاريف) وفيما بعد ،(

يني املوهوبني. يضاف إىل هؤالء مفكرين وأدباء ومؤرخني )، وغريهم من الصحفHervé Bourges -بورج

)، Charles André Julien -ازدانت �م صفحات اجلريدة من أمثال: املؤرخ (شارل أندري جوليان

)، األديب Jacques Berque - ) و(جاك باركLouis Massignon - املستشرقني (لويس ماسينيون

 ذوي املكانة العلمية يف ا�تمع الفرنسي. وقليلة هي اجلرائد اليت اجلزائري (كاتب ياسني) وغريهم من املثقفني

حضت �ذا العدد من األقالم املغمورة واليت جندت نفسها ملناهضة االستعمار واملسامهة يف تصفيته. وعشية 

  . 2بلغ عدد النسخ املسحوبة من اجلريدة مئة ألف نسخة 1954

  

، والقمع الوحشي الذي واجهت به احلكومات 1954ر يف نوفمرب مع اندالع الكفاح املسلح يف اجلزائ     

 »Témoignage Chrétien -متوانياج كريتيان«الفرنسية ا�تمع اجلزائري، خاصة املدنيني، وجد طاقم جريدة 

نفسه يعيش، مرة أخرى، يف أجواء االحتالل النازي لباريس، والذي ميزه إعالن حالة الطوارئ، إقامة احملتشدات، 

تعذيب، القصف بالقنابل وغريها. وقد الحظ الطاقم وجود تشا�ا واضحا بني تصرفات جهاز االستخبارات ال

اجتاه املقاومني وتصرفات الشرطة الفرنسة واجليش الفرنسي اجتاه  »la Gestapo - الغيستابو«األملاين النازي 

)، الصحفي يف اجلريدة ال يرتدد يف احلديث Robert Barrat -ا�اهدين اجلزائريني، وهذا ما جعل (روبار بارا

  . 3»داحملتش«و »Gestapo française -غيستابو فرنسية«عن 

  

خبطها اإلعالمي ومبقاربتها وحتاليلها  »Témoignage Chrétien - متوانياج كريتيان«انفردت جريدة      

حلرب التحرير الوطنية، وأعلنت احلرب على احلرب اليت تقودها فرنسا يف اجلزائر. ومتيز أسلو�ا يف العمل على 

                                                 

 1 - Intervention à la Témoignage Chrétien et le dossier Jean Muller, Malika El Korso.  

journée d’étude organisée par le centre d’études diocésain Les Glycines sur le thème de « Des 

chrétiens dans la guerre d’Algérie 1954-1962 », le samedi 25 mai 2013.                                   
2 - Ibid 
3 - ., op citMalika El Korso  
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التحقيقات امليدانية بواسطة شبكة من املخربين، التشهري باحلرب وحتسيس الرأي العام الفرنسي، على األقل قراءها 

ظاعة احلرب وجتاوزا�ا. هذا التوجه جعلها تنفصل عن املشهد اإلعالمي الفرنسي عامة وتنعزل عن األوفياء، بف

عائلتها اإلعالمية اليت تنتمي إليها، وتصبح مراقبة من الكنيسة وُحماربة من اجليش وخمتلف احلكومات يف اجلمهورية 

يب هو الذي أثار النقاشات احلادة. وفتحت . وخالل السنوات السبع للثورة فإن موضوع التعذ1الرابعة واخلامسة

اجلريدة أعمد�ا لفضح الطرق املستخدمة من احلكومة الفرنسية يف إدارة احلرب أو يف التعامل مع السجناء 

 Jean -صنعت احلدث بنشر الرسائل اليت كتبها (جان موالر 1957فيفري  15والسكان اجلزائريني. ويف 

Muller(2 واليت قام أخوه وأقاربه وأصدقائه »تابالط«بـ 1956أكتوبر  27لذي وقع يف قبل وفاته يف الكمني ا ،

. يف تلك الرسائل حيكي »Dossier Jean Muller - ملف جان موالر«جبمعها وأعطت يف األخري ما عرف بـ

 حقوق، فيها عن صورة اجلزائر األخرى اليت شاهدها بنفسه، صورة اجلزائريني املهمشني، املستغلني، املهانني وبال

 - وليست الصورة اجلميلة اليت تقدمها وسائل اإلعالم الفرنسية ألغراض  سياحية. وما مييز رسائل (موالر

Mullerسرد عادي للتعذيب، ولكن جتعل القارئ ينغمس، دون أن يشعر، يف عامل ال �اية له  ) أ�ا ليست جمرد

ي ألماكن التعذيب، الوسائل والطرق القذرة لالستجواب الرهيب للمصاحل العسكرية املختلفة، مع وصف منهج

"نحن يف اجلزائر. يف إحدى رسائله إىل صديق كتب يقول:  »إلحالل السلم«اليت يلجأ إليها اجليش الفرنسي 

بعيدون عن السلم التي من أجلها ُأعيد استدعاءنا. نحن محبطين لرؤية إلى أي حد يمكن للطبيعة اإلنسانية 

    .3يلجأون إلى تصرفات بربرية نازية"أن تنحط، ورؤية فرنسيين 

  

مما سبق يظهر أن عشرات الرهبان، القساوسة، املطارنة والكرديناالت كانوا أوفياء للمبادئ الدينية اليت يؤمنون      

�ا، واليت تدعو إىل احرتام اإلنسان والكرامة اإلنسانية. كما رفضوا االكتفاء بالدور التقليدي لرجال الدين وفضلوا 

االختالط بالناس ومشاركتهم آالمهم وآماهلم. هؤالء الرجال والنساء املسيحيني أرادوا أن يكونوا قريبني جدا من 

اجلزائريني، وعربوا بقوة وبصوت مرتفع عن رفضهم القاطع ملمارسة التعذيب على اجلزائريني ومساند�م لتطلعا�م 

إرسالية «فإذا كانت املسألة اجلزائرية مركزية بالنسبة لـيف االستقالل. لكن طرق املساندة مل تكن حمل إمجاع. 

                                                 
1 - Ibid. 
شرق فرنسا من عائلة كاثولیكیة تنتمي إلى البرجوازیة  »Metz -ماتز«من موالید مدینة  )Jean Muller - (جان موالر - 2

عضو في الفریق الوطني  1955في أكتوبر   الكشافة الفرنسیة منذ سن الثالثة عشرة، ثم أصبح  الصغیرة. انخرط  في

أعید  1956جوان  14. وفي »Route de Scouts de France  - روت دو سكوت دو فرانس«الكشفي الفرنسي 

تجاوزات الخطیرة للجیش . وكان شاھد عیان على ال146استدعاءه للخدمة العسكریة في الجزائر ضمن كتیبة المشاة رقم 

الفرنسي في حق الجزائریین. وكان في رسائلھ لعائلتھ وأصدقاءه یحدثھم عن الممارسات الال إنسانیة للجیش الفرسي، 

(تابعة حالیا لوالیة المدیة) في  »تابالط«) في Muller - والعنصریة للمستوطنین اتجاه السكان الجزائریین. قتل (موالر

  .1956أكتوبر  27ر الوطني في كمین نصبھ جیش التجری

https://www.latoilescoute.net/Jean-Muller-un-rappele-temoigne-a consulté le O4-O2-2016 à 

09:00.                                                                                                                                         
3 - Malika El Korso, op cit.  
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فإن القساوسة مل يتفاعلوا بنفس الطريقة والدرجة مع كفاح اجلزائريني ضد  »Mission de France - فرنسا

 االستعمار من أجل االستقالل.  فاملسؤولني يف الكنيسة، وإن كانوا يساندون الرهبان املوقوفني، احملاكمني واملدانني

لوقوفهم إىل جانب فدرالية اجلبهة بفرنسا فإ�م مل يقبلوا بعض التحركات، اليت رأوا بأ�ا تسيء إىل الكنيسة 

باعتبارها مؤسسة دينية، خاصة اإليواء وحتويل األموال. هذا املوقف من املسوؤلني اعتربه القساوسة النشطاء، احنرافا 

مسؤويل الكنيسة امتعاضهم من تسيُّس هؤالء القساوسة، مما عن الرسالة اإلنسانية للكنيسة، يف حني مل خيف 

فقد  »Témoignage Chrétien - متوانياج كريتيان«. وفيما يتعلق جبريدة 1جعل العالقة تتوتر بني الطرفني

أمام الربملان  1957) يف فيفري Jacques Soustelle - ا�مها املناوءون هلا باخليانة. وأعلن (جاك سوستال

واحدة من الجرائد األربع الكبرى  »Témoignage Chrétien - تموانياج كريتيان«"كانت الفرنسي: 

 France -فرانس أويسارفاتور« ،»Le Monde -لوموند«المضادة للدعاية الفرنسية إلى جانب 

Observateur« ليكسبريس«و- l’Express«.2   وهذا يدل على خصوصية املواقف اليت اختذ�ا

التحرير الوطنية، من خالل االفتتاحيات، املقاالت، التحقيقات، التعليقات، التحليالت األسبوعية طيلة حرب 

 واملواقف اليت مألت أعمدة الصحيفة. 

 
مهما يكن احلكم على مساندة الرهبان حلرب التحرير الوطنية فإن انشغال هؤالء كان بالدرجة األوىل تشجيع     

الكنيسة على االخنراط الفعلي يف حياة الناس مبا خيدم اإلنسان باعتباره إنسان، مناهضة االستعمار وفضح 

زائر، احملافظة على الصورة اجلميلة لفرنسا ممارساته، املسامهة يف تقبل الرأي العام الفرنسي فكرة استقالل اجل

  باعتبارها بلد احلريات وحقوق اإلنسان وإنقاذ ما تبقى من عالقة بني الشعبني الفرنسي واجلزائري.  

  

  شبكة الطريق الشيوعي – 5

هي واحدة من احلركات اليت أسسها منشقني عن  »Voie Communiste - الطريق الشيوعي«حركة      

احلزب الشيوعي الفرنسي، الذي مل يعد، يف رأي هؤالء، وفيا للمبادئ الشيوعية وغياب الدميقراطية داخل 

مؤسسات احلزب وتغليب املصلحة احلزبية على املبادئ الشيوعية، مما جعل احلزب يعيش حالة من اجلمود وعدم 

وكان لتصويت احلزب يف الربملان على قانون   .3مع املستجدات ومنها احلرب يف اجلزائر وضوح الرؤية يف التعاطي

) يف Guy Mollet - اليت منحتها حكومة (غي مويل »Les Pouvoirs Spéciaux - السلطات اخلاصة«

                                                 
1 - Chapeu (Sybille), op cit, p 221. 
2 - Malika El Korso, op cit. 
3 - , in COMMUNISME, revue d’études L’année terrible1956: Michel Dreyfus. 

pluridisciplinaires publier avec le concours du CNRS et de l’université de Paris X, n° 29-

31consacré au thème: Les crises internes du PC ouest-européens 1944-1956, Editions 

L’AGE D’HOMME, Paris, 1992, p 244.                                                                                   



 شـبـكـات الـدعـم                                                                        : الثانيالباب 

231 
 

ن النضال يف مواجهة الثورة يف اجلزائر أثر كبري يف استقالة عشرات املناضلني من احلزب ليتمكنوا م للجيش 1956

  خارج وصايته مبا يستجيب لقناعا�م.

  

إىل تيارات يسارية خمتلفة. من تيار  »Voie Communiste - الطريق الشيوعي«ينتمي أعضاء حركة      

 -) و(جورج فونتونيسDaniel Guérin -من أمثال (دانيال غريين »Les Libertaires - املتحررين«

Georges Fontenisالشيوعيني املنشقني من أمثال (سيمون بلومونتال ،(- Simon Blumental (

). وصل عدد األعضاء الذين ينشطون يف العلن إىل Denis Berger -والرتوتسكيني من أمثال (دونيس بارجي

ر مئة، والعدد يصبح مضاعفا إدا حسبنا األعضاء الذين يعملون يف السر مشكلني نواة صغرية متكونة من: (جريا

)، (آن Gérard Lorne - )، (جريار لورنRoger Rey - )، (روجي رايGérard Spitzer -سبيتزار

) الذي حتول إىل العمل السري بعد Denis Berger - )، أو (دوين بارجيAnne Giannini - جيانيين

  .D.S.T«1 - دي.أس.يت«من الـ 1958استدعائه يف ديسمرب 

) Roger Rey - عندما قام (روجي راي » CommunisteVoie - الطريق الشيوعي«تشكلت حركة      

 - سي.جي.يت«ورفقائه الشيوعيني الناقمني على احلزب الشيوعي الفرنسي ومواقفه، بشن داخل احلزب ونقابة 

C.G.T«  حركة احتجاج، تصل إىل حد التمرد، ضد البريوقراطية والنظرة احلزبية الضيقة واالنتهازية ونقص التوجه

األممي للقيادة، وإلحداث ضجة حول حركتهم االحتجاجية أعلنوا عن تشكيل مجاعة أطلقوا عليها اسم مجاعة 

احلركة �دف تشجيع  وأصدروا جملة حتمل نفس اسم »Voie Communiste La - الطريق الشيوعي«الـ

 1958املناضلني الشيوعيني على التضامن األممي، وخباصة مع املناضلني اجلزائريني. وقامت اجلماعة الصغرية، سنة 

بفرنسا، عن طريق كل من (مولود   »ج.ت.و«) باالتصال رمسيا بفدرالية Roger Rey - بتكليف (روجي راي

، حيث قام االثنان بربط »P.P.A - حزب ح.ش.ج«سابقان بـكابر) و(سعيد سليمي)، ومها نقابيان ومناضالن 

  .2) و(موسى قبايلي) قائد والية باريس واملناطق التابعة هلاRey - االتصال بني (راي

  

) تنظيم أنفسهم ومساعدة الفدرالية يف إجياد مأوى للمناضلني، Rey - طلب (موسى قبايلي) من (راي      

) Rey - ناضلني املطلوبني من قبل الشرطة. وقد مسحت الظروف لـ(رايمستودعات وسيارات مستأجرة لنقل امل

 سعيدقدور العدالين) و (له أن آوى كل من (عمر بوداود)، (بلقاء أعضاء اللجنة الفدرالية، حيث حدث 

بوعزيز). ومع ذلك مل يدعي بأنه يعرفهم، واعرتف بأن العالقة بينهم كانت تتسم بالتحفظ، ومل تتعد مستوى 

) ُكلفوا من فدرالية اجلبهة مبهام حساسة تنم، يف Rey -التحادث والقيام ببعض األعمال معا. وهكذا فإن (راي

، نقل احلقائب املعبئة باملال والسالح، 3ملزورةأغلب األحيان، على خماطر حقيقية، ويف مقدمتها أوراق اهلوية ا

                                                 
1 - Pattieu (Sylvain), Les camarades des freres…, op cit, p 122. 
2 - Djerbal (Daho), op cit, p 148. 
یھودي من أصل بولوني، ومقاوم سابق  ذكرنا سابقا أن أوراق الھویة المزورة كان بقوم بھا (أدولف كامینسكي)، وھو - 3
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املشاركة يف عملي �ريب املعتقلني اجلزائريني من السجون الفرنسية، مثلما حدث يف عملية التهريب من سجن 

وعبور احلدود مع بلجيكا، للوكسمبورغ وأملانيا، أين يتم اللقاء مع  »La Petite Roquette - البوتيت روكات«

  . 1يةاللجنة الفدرال

  

بالعمليات العسكرية للمنظمة  »Voie Communiste La - الطريق الشيوعي«مل يتأثر دعم جمموعة      

، إذ ا استمرت يف إيواء اإلطارات القيادية لفدرالية اجلبهة بفرنسا واملنظمة اخلاصة ونقل 1958اخلاصة لشهر أوت 

احلقائب، سواء كانت معبأة باألموال أو باألسلحة، بل تدعمت ا�موعة مبناضلني شبان جدد من بينهم: (جون 

ert Rob - ) و(روبار بونوTorquiand - )، (توركيونJacques Porchez-Jean -جاك بورشيز

Bonnaudكان (راي.( - Rey نقل احلرب إىل األراضي الفرنسية يتماشى مع منطق  »ج.ت.و«) يرى بأن قرار

، وأدى إىل اإلطاحة 1958 ماي 13األحداث، خاصة بعد انقالب اجلزائر العاصمة، الذي نفذه جنراالت يوم 

سة وهدفها هو استمرار معاناة اجلزائريني من باجلمهورية الرابعة، والتوجهات اجلديدة اليت جاءت �ا اجلمهورية اخلام

  . 2السياسة االستعمارية القمعية، واإلصرار على جتاهل حقه يف األستقالل

 
 La -الطريق الشيوعي«أُلقي القبض على واحد من املناضلني األساسيني واحملركني لـ 1959سبتمرب  28يف      

Voie Communiste«وهو (جريار سبيزار ،- SpitzerGérard  الذي ُوجهت له �مة التخابر لصاحل ،(

الطريق «)، وهو أيضا عضو ناشط يف حركة  LorneGérard -. يف حني متكن (جريار لورن»ج.ت.و«

. ويف احلني »D.S.T - دي.أس.يت«، من الفرار واإلفالت من شراك »La Voie Communiste - الشيوعي

)، الذي دخل يف إضراب عن الطعام للمطالبة بصفة tzerSpi - مت إطالق حركة تضامن واسعة لصاحل (سبيتزر

 Comité de défense de - جلنة الدفاع عن جريار سبيتزار«تشكلت  1959املعتقل السياسي. ويف نوفمرب 

Gérard Spitzer«الذي استفاد من مساندة العديد من احملامني من أمثال (إيف ديشيزال ،- Yves 

dechezelle  (سبيتزر). وقد مسحت حماكمة - Spitzer شبكة جانسون«) ومن بعدها حماكمة أعضاء« 

  .3بني اجلماهري »محلة احلقائب«بالرتويج لـ

  

                                                                                                                                                         

  ضد االحتالل األلماني خالل الحرب العالمیة الثانیة.

لمزید من التفاصیل حول ھذه الشخصیة، سواء دورھا خالل العرب العالمیة الثانیة أو طبیعة الدعم المقدم للثورة  

  الجزائریة، بنظر:

Kaminsky (Sarah), op cit, pp 13-95.  

 Haroun (Ali), op cit, pp 221-229.  
1 - Djerbal (Daho), op cit, p 149. 
2 - p 150. Djerbal (Daho), op cit, 
3 - Pattieu (Sylvain), Les camarades des freres…, op cit, p 123. 
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إن املغزى الذي ميكن استخالصه من شبكات الدعم الفرنسية واليت تنتمي إىل اليسار مبختلف تياراته، أنه      

فيما بينها إال أن مجيعها اتفقت على تقدمي املساعدة للشعب اجلزائري يف كفاحه من أجل  املوجودةرغم التباينات 

االستقالل. وما حيذوهم إىل ذلك هو الرغبة يف إيضاح أن هناك فرنسا أخرى وفية ملبادئها اإلنسانية وصديقة 

   األعمى والتعذيب.   وداعمة للجزائريني وممتنعة عن التواطؤ مع فرنسا األخرى اليت متارس أعمال القمع
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  الفصل الثاني: في بلدان الجوار لفرنسا  

مل يقتصر نشاط دعم الثورة التحريرية اجلزائرية على فرنسا بل امتد إىل بلدان اجلوار لفرنسا، يف كل من      

 للوكسمبورغ، سويسرا، إسبانيا وإيطاليا.مجهورية أملانيا الفدرالية، بلجيكا، 

  

  جمهورية ألمانيا الفدرالية     – 1

الوزير الفدرايل للداخلية عدد اجلزائريني  )،Gerhard Schröder - قدر (جريهارد شرودر 1958يف أكتوبر      

. »ج.ت.و«املقيمني يف أملانيا الفدرالية بني ألفني وثالثة أالف شخص، من ضمنهم العديد من املتعاطفني مع 

 -دوسلدورف«و »Ruhr -الروهر«وكان هؤالء يفضلون االستقرار يف املناطق الصناعية كمنطقة 

sseldorfüD«نجمية والفوالذية، وكان  الكثري من الوافدين اجلزائريني قد عملوا يف هذه ، اليت تضم النشاطات امل

، »Hambourg - هامبورغ«القطاعات بفرنسا، أو يف املناطق اليت تتوفر على هياكل االستقبال للمهاجرين مثل 

. أما منطقة السار فكانت املكان املفضل للمناضلني »Stuttgart - شتوجتارت«و »Cologne - كولوين«

جلزائريني الذين يكافحون من أجل القضية الوطنية نظرا لطابعها اجلغرايف والسياسي واالقتصادي اخلاص ولوجود ا

البعثة العامة للحكومة «ملصلحة اإلعالم للـ 60. وحسب املعلومات الواردة يف التقرير رقم 1جالية فرانكوفونية

) الفرنسية يف AlgérieLa Délégation Générale du Government en  « )D.G.G.A  - باجلزائر

، استنادا إىل الصحافة األملانية، فإن عدد اجلزائريني يف أملانية الفدرالية وصل 1960أكتوبر  20إىل  11الفرتة من 

 -الراين«، »La Sarre -السار«، »Ruhr - الروهر«إىل ثالثة آالف شخص موزعني بشكل خاص يف 

Rhin« :150  هامبورغ«شخص يف - rgHambou« ،75  نورمبريغ«يف - Nuremberg« ،60  بون«يف - 

Bonn« إسن«و - ESSEN« ،200  ستوجتارت«يف- Stuttgart«  منهامي«يف  80و- Menheim« أما .

عمال متخصصني، لكن معظمهم ال  % 30 منهم يد عاملة بسيطة، % 60توزيعهم حسب الوظيفة فنجد أن 

فقط طلبة يزاولون دراستهم يف  % 1يستطيعون أداء وظيفتهم بسبب الصعوبات اللغوية. وعدد التقرير أيضا 

  .2املدارس التقنية العليا

  

نشاطها إليها  »ج.ت.و«ازدادت أمهية أملانيا الفدرالية بالنسبة للثورة منذ أن نقلت اللجنة الفدرالية لفدرالية      

.ويف مقابلة هلا مع (علي هارون)، طرحت الكاتبة (نسيمة بوغرارة) سؤال تستفسر عن سبب مغادرة 1958يف 

                                                 
1 - Pauk) et Müller (Klaus Gürgen), La république fédérale d’Allemagne et la -Cahn (Jaen

guerre d’Algérie 1954-1962, Editions el Maarifa, Alger, 2010, p 197.                                        
2 - se, château de Vincennes, boite Archives de l'Armée de terre, service historique de la défen

n° 1H 1753, Dossier 2, bulletins du S.D.E.C.E relatifs aux relations du front de libération 

nationale avec l’Allemagne (1958-1962), fiche n° B 54, pays européens occidentaux et aide 

direct ou indirect à la rébellion, p 14.                                                                                          
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. فأجاب بأن الفدرالية مل تغادر 1958فرنسا لتستقر يف مجهورية أملانيا الفدرالية ابتداء من  »ج.ت.و«فدرالية 

من أعضاء اللجنة الفدرالية يف باريس. كل ما يف األمر أنه تقرر  فرنسا متاما ألنه كان يوجد دائما عضوين أو ثالث

عدم بقاء أعضاء اللجنة الفدرالية معا حىت ال تُعطى الفرصة للشرطة الفرنسية من إلقاء القبض على مجيع أفرادها 

 ،»C.C.E - ل.ت.ت«ومن مث تعطيل عمل الفدرالية، مثلما حدث للفدراليات السابقة، كما جاءت أوامر من 

من (عبان رمضان) بالتفرق وعدم البقاء جمموعني يف نفس الوقت ويف نفس مكان. و�ذه الكيفية استمر نضال 

  .1الفدرالية يف فرنسا ويف أوروبا حىت االستقالل ومل يتعرض احد من أعضاءها للتوقيف أو االعتقال

  

،       استنادا 1959جانفي  21، مؤرخة يف 4)، حتدثت املعلومة رقم A.6يف بطاقة معلومات حتمل رقم (     

يف أملانيا، وتضم: يف املكتب  »ج.ت.و«)، عن تشكيل بعثة SSDN/FAGإىل مصادر االستخبارات األملانية (

بويب أوصديق)، املدعو مكتب التنظيم املايل والعبور (حمالسياسي (ِكَرمان)، املدعو (مالك)، ونائبه (نواري). يف 

همته . وتضيف املعلومات الواردة يف ذات البطاقة أن (نواري) كانت م2ضر (نايت قاسيم)(عمر عريب). احملا

إىل مصر ومت تعويضه باملدعو (حسني)، كان يعمل  »Bonn - بون«بويب) غادر االهتمام بالصحافة، لكن (حم

  . 3سابقا كمضيف يف اخلطوط اجلوية الفرنسية

  

واألملان عن طريق اليسار الفرنسي املتطرف، الرتوتسكيني  »ج.ت.و«متت أوىل االتصاالت بني فدرالية      

وبعض الشيوعيني الذين كانوا على قطيعة مع احلزب الشيوعي وقاموا بإرجاع بطاقا�م بعد أن استوعبوا معىن حرب 

مع األملان كان خالل املؤمتر الذي  »ج.ت.و«االستقالل. يذكر (علي هارون) أن أول اتصال مثمر لفدرالية 

) يف قاعة املؤمترات ملركز Démocrate-Le Parti Social« )S.P.D -احلزب االشرتاكي الدميقراطي«ه عقد

برئاسة (إريك  1958ماي  23إىل  16من  »Stuttgart -شتوجتارد«بـ »Liederhalle -لييدرهال«

رقن )، حيث متت دعو�م كمالحظني من طرف الربملاين الشاب (هانس يو Eric Ollenhauer -أولنهاور

)، وكان الوفد اجلزائري يضم: (بلقاسم بن حيي)، (عزيز بن yrgen WischnewsküJ-Hans -فيشنيوسكي

ميلود)، (عبد الكرمي شيتور)، (علي هارون)، (حممد حريب)، (حاج شرشايل) و(قدور العدالين). يف املؤمتر أخذ 

                                                 
1  - Allemands à l’épreuve de la question -Bougherara (Nassima), Les rapports franco

7 de Travaux interdisciplinaires et plurilingues en langues  Volume1963), -algérienne (1955

   9964, Editions Peter Lang, Berne, Suisse, 2006, p 220.   -1660 ISSN ,etrangères appliquées 
)، Mahaboubiكتبنا األسماء المذكورة في بطاقة المعلومات كما وردت باللغة الفرنسیة فمثال (محبوبي) ورد ( -  2

  .)N’Ait Kacimو(مولود قاسم نایت بلقاسم) ورد (
3 - Archives de l'Armée de terre, service historique de la défense, château de Vincennes, la 

sous-série 1H, boite n° 1H 1753, Dossier 2, bulletins du S.D.E.C.E relatifs aux relations du 

front de libération nationale avec l’Allemagne (1958-1962), fiche n° A. 6, pays européens 

occidentaux et aide direct ou indirect à la rébellion, p 1.                                                              
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والعالقات الفرنسية األملانية. ويف آخر الكلمة وحتدث عن السياسة العامة ) Wischnewski -(فيشنيوسكي

احلزب االشرتاكي «املوجودين يف القاعة. احتج أعضاء  »ج.ت.و«الكلمة قام بتحية ممثلي املقاومة اجلزائرية و

سحب تصرحياته لكنه رفض فقام الوفد ) Wischnewski - وطلبوا من (فيشنيوسكي  »SFIO -الفرنسي

 »SPD - احلزب االشرتاكي الدميقراطي«املؤمتر التقى برملنيون أملان تابعني للـالفرنسي مبغادرة القاعة. ويف كواليس 

بالوفد اجلزائري، حيث تلقوا شروحات حول احلرب يف اجلزائر واهلدف من املقاومة اجلزائرية ضد االحتالل 

حلزب االشرتاكي ا«الفرنسي. وكان هلذا اللقاء صدى إجيايب إذ تلقى الوفد اجلزائري اقرتاحات للدعم العملي من 

  .SPD«1 - الدميقراطي

  

أفاق واسعة للنشاط يف مجهورية  »ج.ت.و«لفدرالية  »SPD - احلزب االشرتاكي الدميقراطي«فتح مؤمتر      

أملانيا الفدرالية والتقرب أكثر من الرأي العام يف أملانيا وشرح حقيقة احلرب االستعمارية اليت تفرضها احلكومات 

الفرنسية على الشعب اجلزائري، وجنحت تلك املساعي، وأُعطي ملمثلي الفدرالية فرصة شرح توجها�م ومواقفهم 

نيا، وحىت يف برلني، وجلبت اهتمام شخصيات، جمموعات ومنظمات أملانية أبدت استعدادها يف أماكن كثرية بأملا

  .2لتقدمي الدعم الالزم لكفاح اجلزائريني من أجل االستقالل

   

)، الذي أجرى اتصاالت مع Werner Plum - على املستوى الفردي جند مثال الصحفي (فرنري بلوم     

الفرنسيني. من بني النشاطات املختلفة، اليت  »Prêtres Ouvriers - الرهبان العمال«بواسطة  »ج.ت.و«

، التعريف بالقضية اجلزائرية والكفاح اجلزائري خارج منطقة »ج.ت.و«) لصاحل فدرالية Plum -مارسها (بلوم

 - احلزب االشرتاكي الدميقراطي«الراين من خالل نشاط صحفي مكثف، باخلصوص يف وسائل اإلعالم القريبة من 

PDS«وضع هلا عناوين جذابة وذات حمتوى يتناغم مع احلجج اليت   ، حيث ألف مسرحيات إذاعية درامية

، »SPD - احلزب االشرتاكي الدميقراطي«لتربير رفع السالح ضد فرنسا. أما النائب، عن  »ج.ت.و«تسوقها 

)،  WischBen - )، واملدعو (بن ويشrgen WischnewskiüJ-Hans - (هانس يورقن فيشنيوسكي

فكان يفضل النشاط بشكل فردي بعيدا عن أنصاره ليضمن لنفسه هامش حرية أكرب للتحرك دون ضغوط منهم. 

وانطالقا من قناعته بضرورة مد العون حلركة التحرر يف العامل الثالث بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة، فإنه فهم 

، وأن مستوى العالقات املستقبلية »Bonn - بون«ـبأن اجلزائر ستصبح، إن عاجال أو أجال، شريك دبلوماسي ل

  . 3يتوقف على موقف العواصم من كفاحها التحرري

                                                 
1 - 222.-Ibid, pp 221  

   .Haroun (Ali), op cit p 132    ینظر أیضا: 

 ,op cit, 216-225.  Cahn (Jaen-Pauk) et Müller (Klaus Gürgen)ینظر أیضا:
2 - Haroun (Ali), op cit, p 132. 
3 - , op cit, p 207.Pauk) et Müller (Klaus Gürgen)-Cahn (Jaen 
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) للثورة اجلزائرية نذكر من بينها استئجار ُشقق Wischnewski - تعددت مظاهر دعم (فيشنيوسكي     

ر الوسيط بني اجلزائريني ومكاتب بامسه لفائدة اجلزائريني للتخلص ولو جزئيا من مضايقات الشرطة، كما لعب دو 

). ويف غياب الرحالت اجلوية املباشرة بني G.P.R.A - يف بون واجلزائريني يف تونس أين يتواجد مقر (ح.م.ج.ج

عناء السفر واملضايقات اليت قد يتعرضون هلا أثناء تنقال�م. وقد  »ج.ت.و«العاصمتني كان يوفر ملسؤويل 

) باالحتكاك مباشرة مع مسؤولني تونسيني وجزائريني kiWischnews - مسحت الرحالت لـ(فيشنيوسكي

لالطالع على حقيقة األوضاع عن قرب، وتزويد الرأي العام األملاين بصورة أخري عن الوضعية اجلزائرية، غري 

الصورة اليت تروجها فرنسا والصحافة األملانية املتعاطفة معها. ومن هذا املنطلق ضاعف يف كتابة املقاالت وأجرى 

) ووزير الدفاع و(حممود شريف) وزير التسليح G.P.R.A - ارا مع (كرمي بلقاسم)، نائب رئيس (ح.م.ج.جحو 

حول أهداف احلكومة املؤقتة اليت كانت قد نشأت حديثا. ونفس العمل الصحفي كان يقوم به أفراد أملان أحرين 

 - مينتز«)، وهو نائب يف مجعية مدينه Jockel Fushs - لنصرة كفاح اجلزائريني، نذكر من بينهم: (جوكل فيش

Mains« األملانية، الواقعة يف الضفة الغربية من �ر الراين، (هينز نستلري - Heinz Nestler عضو مجعية ،(

 Horst -مشال أملانيا، (هورست سيفيلد »becküL - لوبيك«ملدينة  »Bürgerschaft - املواطنة«

Seefeld طياحلزب االشرتاكي الدميقرا«)، أمني- SPD«  كارلسروي«يف مقاطعة -  karlsruhe«  جنوب

 .1غرب أملانيا

 
أما على املستوى اجلماعي تأسست جلان عديدة لدعم اجلزائريني يف مناطق خمتلفة من أملانيا. ففي مدينة      

 Louis -مببادرة من (لويس بيلز 1958تأسست جلنة ملساعدة العمال اجلزائريني يف  »Stuttgart - ارتشتوجت«

Pilz رئيس نقابة (»دي.جي.يب - D.G.B«2 فريتز هينكر) بذات املدينة مبشاركة - Fritz Henker( كارل و)

 فقد قامت  »Cologne - كولوين«)، ومها عضوان يف مكتب النقابة. أما جمموعة Karl Schwab - شواب

لتكون منربا إعالميا لتعريف القارئ باللغة  بتقدمي دعم إعالمي للثورة فريد من نوعه وهو إصدار جريدة دورية

األملانية بوجهة النظر اجلزائرية عن حقيقة  األوضاع اجلزائرية، ودحض الرواية الفرنسية الرمسية، واألكاذيب اليت 

                                                 
1 - 209.-Ibid, pp 208 
2 - »D.G.B« باللغة األلمانیة ،»Deutscher Gewerkschafts Bund« الكونفدرالیة األلمانیة للنقابات«، أي- La 

confédération Allemande des Syndicats« وھي أكبر الكونفدرلیات النقابیة في ألمانیا، وتضم ثمان نقابات وستة ،

الكونفدرالیة األوروبیة «، ومقره في برلین، وھو عضو في 1949أكتوبر  12في  »D.G.B«مالیین منخرط. تأسس 

 La - الكونفدرالیة النقابیة العالمیة«، و»  La Confédération Européenne des Syndicats -للنقابات

Confédération Syndicale Internationale« الحزب «. ومن حیث التوجھات السیاسیة واألیدیولوجیة فھو قریب من

 -والتار فریتاج«خالل الثورة التحریریة ترأسھ كل من  .)démocrate-parti social « )S.P.D -االشتراكي الدیمقراطي

r FreitagWalte«  ویلي ریختار«، و1956- 1951بین -Willi Richter«  1962-1956ببن.  

un syndicaliste allemand résolument européenReiner Hoffmann, 13 mai  ,lemonde.fr in 

                                                                         8 janvier 2015 à 11:05.           consulté le 4,201 
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 - نادي العمل ألصدقاء اجلزائر«قام  1958تشوه صورة كفاح الشعب اجلزائري ضد االستعمار. ففي سبتمرب 

r Freuden AlgerienArbeitskreis de« فريز أجلريين«، بإصدار العدد األول من جريدة- Freies 

Algerien« حيث كلفت األعداد األوىل من اجلريدة مبلغ »ج.ت.و«بتمويل من فدرالية  »اجلزائر احلرة«، أي ،

ألفني مارك أملاين، أي ما يعادل ألفني فرنك فرنسي جديد لكل عدد، لكن فيما بعد وبفضل املبيعات 

 Freies - فريز أجلريين«واالشرتاكات أصبحت اجلريدة تصدر مبواردها الذاتية. يف البداية انطلقت جريدة  

Algerien« ،صدر أربع  1962وماي  1958مث تطور العدد تدرجييا. وبني سبتمرب ، حبمسة آالف نسخة

وعشرون عددا من اجلريدة. تعاقب على إدارة عملية اإلشراف على صدور اجلريدة، على التوايل، كل من النائب: 

)، بالنسبة لألعداد األربعة األوىل، وعوضه rgen WischnewskiüHans J - (هنس يورجن ويشينوسكي

 - كولوين«لـ  »Jeunesses Socialistes - الشبيبة االسرتاكية«)، مسؤول Willi Glomb -(ويلي جلومب

Cologne«مث (ويلي بريتز ، - Willi Pertz1)، عضو يف االشرتاكية الدميقراطية.  

  

فريز «الفرنسية مسألة صدور نشرية  »S.D.E.C.E - مصلحة التوثيق اخلارجي وحماربة اجلوسسة«تابعت      

 1959أكتوبر  15املؤرخ يف )، A/23920باهتمام بالغ. ففي تقريرها رقم ( »Freies Algerien - أجلريين

 - ح.م.ج.ج«يف شكل جديد، إذ ستتحول إىل نشرية خاصة بـ النشريةأكدت أنه ابتداء من شهر أكتوبر ستظهر 

G.P.R.A« دائرة العمل «أملانيا عن  النشرية تصدر يف يف أملانيا. وأردفت مع هذا التقرير مالحظة تقول فيها بأن

، وان »ج.ت.و«، اليت اختذت كغطاء من »Arbeitskreis Der Freunde Algeriens - ألصدقاء اجلزائر

 Clomb -)، الذي كان يرعاها، تنازل عن مكانه لألملاين (كلومب ويليWichnewsli -النائب (وخيناوسلي

Willi فبيكندور - كولوين«، ويسكن يف 1931)، املولود حوايل - Bickendorf-Cologne« ،»إرلنوي - 

Erlenwey« أس.يب.دي«وهو موظف يف منظمة الشباب  ،8، رقم- SPD« ،»دي فالكن - Die 

Falken« 2»ج.ت.و«، أي الصقور، ويف نفس الوقت يعمل يف السر لصاحل  .  

يف مقاال�ا بإعادة نشر مقاطع من جريدة ا�اهد  »Freies Algerien -فريز أجلريين«اهتمت جريدة       

 »Wlaya eLa 7 - الوالية السابعة«. وذكر (علي هارون) يف كتابه G.P.R.A«3 - ح.م.ج.ج«وتصرحيات 

أن أم جندي شاب يف اللفيف األجنيب كتبت إىل اجلريدة تطلب املساعدة إلعادة ابنها القاصر إىل البيت بعد أن 

، غرب اجلزائر، ملواصلة الدراسة، لكن يف حقيقة األمر ُأخذ »سيدي بلعباس«مدينة أومهوه بأنه ذاهب إىل 

                                                 
1 - Haroun (Ali), op cit, p 133.  

 .Cahn (Jaen-Pauk) et Müller (Klaus Gürgen), op cit, p 212ینظر أیضا: 
2 - Archives de l'Armée de terre, service historique de la défense, château de Vincennes, la 

sous-série 1H, boite n° 1H 1753, Dossier 2, bulletins du S.D.E.C.E relatifs aux relations du 

front de libération nationale avec l’Allemagne (1958-1962), fiche n° A. 6, pays européens 

occidentaux et aide direct ou indirect à la rébellion, p 10.                                                             
3 - Ibid. 
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 Willy - من (ويلي كونني تشجيع رسالة 1958نوفمرب  18للتجنيد. كما تلقت اجلريدة رسالة بتاريخ 

nenöCبُندْستاغ«)، النائب يف الربملان األملاين الـ - Bundestag«  دوسلدورف«عن منطقة - 

sseldorfüD«1.  

  

أما التضامن، الدعم واملساندة للجزائريني من املنظمات األملانية ذات البعد الوطين، فإننا جند على مستوى      

 Le - الدائرة الشمال إفريقية« وهي: جمموعات الشباب االشرتاكية، الشيوعية والرتوتسكية ثالث منظمات نشطة

africain-Cercle nord«  هامبورغ«، يف مدينة - Hambourg« ،»دائرة العمل ألصدقاء اجلزائر - Le 

Cercle de travail des amis de l’Algerie«الذي أسسه (هنس يورجن ويشينوسكي ، - Hans 

rgen WischnewskiüJاحتاد أصدقاء اجلزائر«) و - l’Union des amis de l’Algérie« يف مدينة ،

نظمات، بل امتدت إىل حركات أخرى نقابية، . ومل يقصر الدعم على هذه امل»Nuremberg -نورمبريغ«

 La Communauté des Etudiants - ا�موعة الطالبية الربوتستانتية يف أملانيا« طالبية ومسيحية، مثل:

Protestants en Allemagne« باكس كريسيت«، حركة - Pax Christi« وهي حركة كاثوليكية عاملية ،

 l’Union des Etudiants Allemand - الكاثوليكيني احتاد الطلبة األملان«من أجل السالم، 

Catholiques« كاريتاس«، جلنة- Caritas« ،برملان الطالبة«، وهي منظمة كاثوليكية - Le Parlement 

des Etudiants« إي جي ميتال«، نقابة العمال التابعة لشركة جديد - IG Metall« وغريها من ،

 . 2التنظيمات األخرى

  

تنوع الدعم الذي قدمته هذه التنظيمات للجزائريني، خاصة للعمال والطلبة، كتوفري املأوى والوجبات      

الغذائية، االلبسة، املنح للطلبة ملواصلة دراستهم، املشاركة يف التجمعات واملعارض اليت ُنظمت يف العديد من املدن 

 - كييل«، »Frankfort -فرانكفورت«، »lbergHeide -هيدلبريغ«، »ttingenöG -جوتينجن«األملانية كـ

Kiel« ،»ميونيخ- Munich« ،»فيلينجن - uberck« برلني الغربية«و - Ouest-Berlin« واليت كانت ،

تستقطب أكثر من مخسة آالف شخص. وحىت األسفار ذات الطابع الثقايف اليت تنظم إىل فرنسا كانت ُتستغل 

على منت احلافالت اليت كانت تقلهم إىل  »ج.ت.و«لنقل كميات كبرية من املعدات اإلخبارية لصاحل فدرالية 

 »Caritas - كاريتاس«و جلنة  »D.G.B - ت العمالاالحتاد األملاين لنقابا«ويف هذا االجتاه عمل  .3فرنسا

بدعم املنظمات احمللية اليت تشتغل يف مساعدة اجلزائريني بتوفري املال، الغذاء، األلبسة واملأوى. وأبدت شركة 

استعدادها لتوظيف العديد من العمال اجلزائريني الذين ميلكون  »IG Metall - إي جي ميتال«احلديد 

                                                 
1 - Haroun (Ali), op cit, p 134. 
2 - Benamara (Kader) et Keller (Fritz), Solidarité en action. Soutien européen à la résistance 

algérienne 1954-1953, Editions Barakat, Alger, 2013, pp 74-75.                                                 
3 - , p 74.op citBenamara (Kader) et Keller (Fritz), 
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ميدان صناعة احلديد والصلب بعد استفاد�م من تربص تكويين. كما استفادت إطارات استعدادات للعمل يف 

والنقابات األملانية.  »U.G.T.A -إ.ع.ع.ج«نقابة  نقابية من دورات تكوينية بفضل التنسيق الذي جرى بني

 - إ.ع.ط.م.ج« أما املنح الدراسية فقد استفاد منها العديد من الطلبة اجلزائريني، رغم قلة عددهم، بإشراف

U.G.E.M.A« بافتكاك سبعني منحة من اخلارجية األملانية، تضاف إىل املنح اليت  1960، الذي جنح يف

 .1تربعت �ا النقابات األملانية

  

يف مجهورية أملانية الفدرالية، وهذا ما  »ج.ت.و«كانت املخابرات الفرنسية تراقب عن كثب نشاطات فدرالية       

للسلطات الفرنسية،  »S.D.E.C.E -مصلحة التوجيه والتنفيد وحماربة اجلوسسة«تبينه التقارير اليت كانت حتررها 

. ففي تقرير »Château de Vincennes -قصر فانسان«واطلعنا على الكثري منها يف األرشيف املتواجد بـ

"طلب رخصة إقامة في جمهورية ألمانيا ، وبعنوان: 1961  جانفي 27يف  خومؤر ، )(40.376حيمل رقم 

تقدم (أمحد طربوش)، وهو موظف نقايب  1960ورد فيه أنه يف بداية أكتوبر  الفدرالية لعمال مناجم جزائريين"

ملنطقة السار بطلب السماح ملئيت عامل  »D.G.B - دي.جي .يب«، إىل مقر »U.G.T.A - إ.ع.ع.ج«لدى 

 »Houillères -هوويريي«منجميني جزائريني باالستقرار يف مجهورية أملانيا الفدرالية. هؤالء العمال جاؤا من 

. ويف تقرير Ruhr«2 - الروهر«، ومت توجيههم إىل حوض »La Loraine –اللورين «احلوض املنجمي ملنطقة 

جاء " »لجنة الجزائر الحرة في السار«"تأسيس ، وبعنوان: 1961فيفري  8 )، ومؤرخ يف40.758حيمل رقم (

. أعضاءها ينتمون إىل اليسار »Saarbrucken - ساربروكن«قد مت تأسيسها يف  »جلنة اجلزائر احلرة«فيها أن 

اجلزائريني من الساروي. ومت تقدمي إعالن إىل الصحافة لشرح اهلدف الذي حددته اللجنة لنفسها، وهو مساعدة 

أجل االستقالل الوطين، ومساعدة اجلزائريني، الذين بسبب أفكارهم السياسية فروا من فرنسا للمجيء إىل السار 

)، النائب عن Friedrich Regitz - . وأسندت إدارة هذه اللجنة إىل (فريدريش رجييتز3إلجياد األمن والعمل

 - دي.جي.يب«) ممثل Oscar Detemble - يتمبل، و(أوسكار د»SPD - احلزب االشرتاكي الدميقراطي«

D.G.B«  السار«يف منطقة - La Sarre«4.  

   

أما فيما خيص الطلبة اجلزائريني فإن العديد من التقارير حتدثت عن أعدادهم، وضعيتهم وحىت التخصصات      

، يكشف استنادا إىل مصادر من 1961أكتوبر  19مؤرخ يف   )(D 1908اليت يزاولو�ا. ففي تقرير رقم 
                                                 

1 - 215.-, op cit, pp 214Pauk) et Müller (Klaus Gürgen)-Cahn (Jaen 
2 - Archives de l'Armée de terre, service historique de la défense, château de Vincennes, la 

sous-série 1H, boite n° 1H 1753, Dossier 2, bulletins du S.D.E.C.E relatifs aux relations du 

front de libération nationale avec l’Allemagne (1958-1962), fiche n° A 53, pays européens 

occidentaux et aide direct ou indirect à la rébellion.                                                                     
3 - Ibid, fiche n° B 54, p 2. 
4 - Ibid،  وكالة األنباء نقال عن»Agentur-Deutsche Presse « )dpa(   1960سبتمبر  26في ألمانیا في.  
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طالبا جزائريا يف مجهورية أملانيا الفدرالية منهم: أربعة عشر طالبا  84، أنه يوجد »UGEMA -إ.ع.ط.م.ج«

يف اآلداب، ستة عشر يف العلوم القضائية، االقتصادية والسياسية، ثالثة يف العلوم، مخسة عشر يف الطب، تسع 

قة وواحد دراسات ثانوية. ويضيف التقرير أنه حسب عضو يف اللجنة التنفيذية وعشرين تلميذا تقنيا، إثنني متفر 

، مل يرد امسه، أن صناعيني يف مجهورية أملانيا الفدرالية يكونون قد عرضوا أربعني »UGEMA - إ.ع.ط.م.ج«للـ

 16مؤرخ يف ) 6.132. ويف تقرير حيمل رقم (1منحة لطلبة جزائريني، لكن وبتدخل من فرنسا مت سحب العرض

يف مجهورية أملانيا الفدرالية،  ويوضح أن الطلبة اجلزائريني اآلتية أمساءهم كانوا بزاولون دراستهم 1961ديسمرب 

، وهم: (جلول بن سامل)، (صاحل جلول)، (شطور حممد) و(بوعكة 1961ويتهيئون العودة إىل الدراسة يف أكتوبر 

  .2كمال)

  

عسكري لألملانيني املساندين لكفاح الشعب اجلزائري من أجل االستقالل حضيت النشاطات ذات الطابع ال     

 30، أنه يف 1960ماي  06)، مؤرخة يف A 59( باهتمام أجهزة املخابرات الفرنسية. وورد يف بطاقة معلومات

 - مصلحة الثوثيق اخلارجي وحماربة اجلوسسة«، واستنادا إىل معلومات استخاراتية من 1960أفريل 

S.D.E.C.E« ،الفرع الغريب، ألقت الشرطة املغربية القبض على ستة رعايا أملان، جاءوا إىل املغرب حديثا ،

وحبوز�م أسلحة نارية وأسلحة بيضاء. وحسب بعض املعلومات غري القطعية فإن هؤالء األملان حيتمل أ�م جاءوا 

 - اجلزائري. وهؤالء الرعايا هم: (نوفورت تييو إىل املغرب �دف االخنراط يف املفرزة العاملية جليش التحرير

Neufurth Théoكوبلني هربرت) ،(- Kopplin Herbertريين جورج) ،( - Rainer Georges ،(

 Muller -)، (موالر رولفتHorft Serge - )، (هورفت سارجToblas Frank -(توبالس فرانك

Rolft(3 يف تقدمي املساعدة التقنية العسكرية ملصنع . وهناك تقارير أخرى تشري إىل ضلوع شخصيات أملانية

  باملغرب. »ج.ت.و«األسلحة التابع لـ

  

  

  بلجيكا    – 2

، بغرض العمل خاصة يف 1923- 1922يعود تواجد اجلزائريني يف بلجيكا إىل بداية القرن العشرين، منذ      

 - شارلوروا«، »Mons - مونس«، »Liège -لياج«بشكل خاص يف منطقة  نقطاع املناجم، ويتمركزو 

Charleroi«4 ومنذ �اية األربعينات أصبحوا جالية جد منظمة ومسيسة يف كنف فدرالية فرنسا التابعة .

دخلت هذه اجلالية اجلزائرية يف مرحلة عصيبة جراء  1954. لكن ابتداء من »M.T.L.D - ج.إ.ح.د«لـ

                                                 
1 - Ibid, fiche n° B 54, p 11.  
2 - Ibid, fiche de renseignements n° B 54, p I2.   
3 - Ibid, fiche de renseignements A 59. 
4 - Stora (Benjamin), op cit, p 148. 
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زيني، ليتطور األمر إىل فصول دموية ومأساوية بني املصاليني واملرك 1953االنقسام الذي ضرب احلركة الوطنية منذ 

. وجيب أن ال ننسى العملية الواسعة اليت قامت �ا الشرطة البلجيكية باجتاه »ح.و.ج«و »ج.ت.و«مع ظهور 

 1954يف جويلية  »Hornu -هورنو«(مصايل احلاج) ومئات اإلطارات املوالية له أثناء انعقاد مؤمترهم يف مدينة 

  .1نفسهم مقحمون يف صراع حزيب يهدد لقمة العيش ويرهن استقرارهم يف ديار الغربةليجد املهاجرون أ

  

إذا أردنا تتبع موقف الرأي العام يف بلجيكا من الثورة اجلزائرية، جنده ال خيتلف كثريا، يف تطوره، عن موقف      

الرأي العام يف أوروبا الغربية. وارتبط هذا التطور بدرجة تأثري احلرب الفرنسية اجلزائرية على األمن الداخلي، العالقة 

 »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«لية مع الدولة اجلزائرية املستقلة، والذي ربطتها مع فرنسا واملصاحل االقتصادية املستقب

مبواقف احلكومات الغربية من كفاح الشعب اجلزائري من أجل استقالله، خاصة إذا علمنا أن االستقالل أصبح 

. يف غياب عمليات سرب اآلراء حول 1960ابتداء من  »ج.ت.و«مسألة وقت منذ قبول فرنسا التفاوض مع 

ف الرأي العام البلجيكي من حرب حترير اجلزائر، فإن الصحافة تصبح املالذ األساسي للباحثني ملعرفة درجة موق

  اهتمام البلجيكيني باحلرب ومدى تأثرهم �ا. 

  

يف السنتني األوىل من حرب التحرير الوطين كانت الصحافة البلجيكية قليلة االهتمام باملوضوع، ومل تطرح      

 La -إحالل السلم«حل أو ضد استقالل جزائر، لكن النقاش انصب حول بعض املواضيع، مثل وجهة نظر لصا

pacification« االندماج«و - L’intégration«األسباب اليت أدرجتها الصحف البلجيكية لتفسري  . ومن

مع النموذج انتفاضة اجلزائريني ضد فرنسا، الفوارق االجتماعية اليت أقامتها فرنسا، عدم موائمة اإلسالم 

اجلمهوري، تصاعد املد الوطين اجلزائري، فشل مؤسسات اجلمهورية الرابعة يف التعاطي مع امللف اجلزائري، ورغبة 

. وأورد بعض املؤرخني سبب آخر لعدم انشغال البلجيكيني باحلرب يف اجلزائر، 2الشعوب يف إدارة نفسها بنفسها

 -، املمتلكة القدمية للملك البلجيكي (ليوبولد»الكونغو« يف بدايتها، وهو اخلوف من انتقال العدوى إىل

Leopoldومع ذلك فإنه من غري املعقول، لدى غالبية البلجيكيني، أن تتخلى فرنسا عن اجلزائر. 3) يف إفريقيا .

) يف املضي De Gaulle - لكن، فيما بعد، ومع تعمق الصراع، وتفاقم األزمة السياسية الفرنسية، ورغبة (ديغول

                                                 
1  - L’immigration algérienne des années 1950 vue au travers des Amand Lefebvre, 

      consulté le   _du_cegesrapportswww.carhima.be/IMG/pdf/, rapports de la Sûreté d’État 

                                                                                                            2016 à 21:45.       -02-24 

2  - , Regard de l’opinion belge sur la guerre d’Algérie Amand Lefebvre,

www.carhima.be/IMG/regard_de_l_opinion_belge_sur_la_guerre_d_algérie. consulté le 24-

02-2016 à 21:45.                                                                                                                         
3 - Charby (Jacques), op cit, p 254. 
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إىل العنف املسلح، كل ذلك دفع  »l’O.A.S - منظمة اجليش السري«قدما يف سياسة تصفية االستعمار وجلوء 

  . 1أعداد متزايدة من البلجيكيني، على غرار الرأي العام الفرنسي، إىل قبول فكرة استقالل اجلزائر

  

كفاحهم من أجل االستقالل يف بلجيكا، جند   من الناحية العملية فإن اجلهات اليت دعمت اجلزائريني يف     

جممع احملامني «و Le Comité pour la paix en Algérie«2 -اللجنة من أجل السالم يف اجلزائر«

، وكالمها كان مرتبطا بشبكة الدعم الفرنسية. des avocats belges  Le collectif«3 -البلجيكيني

، الدفاع عن املعتقلني واملسجونني يف احملاكم البلجيكية وحىت وتعددت أوجه الدعم، كتوفري املأوى للمالحقني

الفرنسية، تنظيم عمليات عبور احلدود، استخراج أوراق اهلوية املزورة أو احلقيقية، نقل األموال والسالح، تنظيم 

  اللقاءات، الندوات واملعارض، لتحسيس الرأي العام البلجيكي باملشكل اجلزائري.

  

ود الفضل يف توعية الرأي العام البلجيكي، القريب من فرنسا، باملشكل اجلزائري إىل األوساط يف األصل يع     

متوانياج «وجملة  »Esprit - إسربي«وجملته ) Emmanuel Mounier - املسيحية يف شخص (إميانويل مونيي

، اليت كانت، مبقاال�ا وحتقيقا�ا، السباقة يف فضح املمارسات غري »Témoignage Chrétien -كريتيان

 - إسربي«اإلنسانية للجيش الفرنسي يف حق اجلزائريني ويف مقدمتها التعذيب. وقد تشكلت حول جملة 

Esprit«،وبشكل  ، بعد احلرب العاملية الثانية، جمموعات مسيحية قريبة منها يف بلجيكا ومناهضة لالستعمار

. ودائما مع األوساط املسيحية اليسارية، فإن قراء »Bruxelles - بروكسل«و »Liège - لياج« خاص يف

استفادوا من طبعة بلجيكية للمجلة مما مسح هلم بلعب دور  »Témoignage Chrétien - متوانياج كريتيان«

 »S.D.E.C.E -.خ.م.جم.ت«. ويف تقرير سري لـ4حيال القضية اجلزائرية  هام يف تطور الرأي العام يف بلجيكا

مت  "االهتمام الذي تبديه النقابات المسيحية للعمال الجزائريين"، وحيمل عنوان: 1961أكتوبر  3مؤرخ يف 

عرض النشاطات اليت تقوم �ا النقابات املسيحية اجتاه العمال اجلزائريني يف بلجيكا، بشكل خاص، تعليم اللغة 

الفرنسية، تنظيم اجتماعات نقابية أو لقاءات خاصة لدراسة مشاكل اجلزائريني �دف مساعد�م. وكان هذا 

                                                 
1 - …, ibid.Regard de l’opinion belge Amand Lefebvre, 
من  1958في جانفي  »Le Comité pour la paix en Algérie -اللجنة من أجل السالم في الجزائر«تأسست  - 2

وھو من الوجوه البارزة للتروتسكیین في بلجیكا. نظم العدید من اللقاءات   )Pierre Le Grève -طرف (بیار لوجراف

  وقدم مساعدة للمناضلین الجزائریین لعبور الحدود.

Benamara (Kader) et Keller (Fritz), op cit, p 47.  
، للدفاع عن مناضلي فدرالیة 1957في  »des avocats belges  Le collectif -مجمع المحامین البلجیكیین«تشكل  - 3

 cécile -)، (سیسیل دراMarc De Cock -)، (مارك دوكوكMoureaux -. ویضم المحامین (سارج مورو»ج.ت.و«

Drapsأندري مارشي) ،(- André Merchie .( 

Ibid, p 46. 
4 - Charby (Jacques), op cit, p 254.  
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. وأشار »Charleroi -شارلوروا«و »Mons - مونس«، »Borinage - بوريناج«النشاط جد قوي يف مدن 

الفدرالية «التفرير أيضا إىل أنه على املستوى النقايب فإن تلك النشاطات أدت إىل ابتعاد العمال اجلزائريني عن 

لصاحل   )Fédération générale de travail de Belgique« )F.G.T.B -العامة للعمل لبلجيكا

أمساء األشخاص املهتمني �ذه النشاطات وهم: (أمحد بوسروال)، طالب  النقابات املسيحية. ويف آخر التقرير جند

 - بوريناج«و »Mons - مونس«)، أمني النقابات املسيحية يف Henri Lebrun - جزائري، (هنري لوبران

Borinage«جيوسيب سانسون) ،- Giudeppe Sansonموظف نقايب مسيحي، (جان دوريان ،( - Jean 

Doeraeneلنقابات املسيحية البلجيكية ويتوىل الشؤون املالية، (هاييين)، مسؤول تقايب ل - Haini مسؤول ،(

 Père -)، (الراهب كارتورونAbbé Dedecker - ، (القس دوكري»Charleroi -شارلوروا«نقايب ملدينة 

Carteron من مدينة (»ليون- Lyon« و ) بيار ديشيمايكر القس - Pierre Descheemaeker من ،(

  . 1الفرنسية »Lille - ليل«مدينة 

  

من جهتهم اتبع الشيوعيون البلجيكيون، فيما يتعلق باملسالة االستعمارية، خط قريب من نظرائهم الفرنسيني.      

ومع تواتر أخبار القمع، التعذيب واإلعدام، الذي يقوم به اجليش الفرنسي يف اجلزائر، رأى  العديد من 

انة اللفظية مل تعد كافية وال جمدية، لذا قرروا االنتقال إىل املساندة البلجيكيني، خاصة الرتوتسكيني، أن اإلد

 Ernest -العملية للجزائريني يف كفاحهم من أجل االستقالل. ومن بني هؤالء نذكر (أرناست موندال

Mandelوهو عامل اقتصاد وقائد الفرع البلجيكي لألممية الرابعة، الذي قام برفقة صديقه (بيار لوجريف ،( - 

ierre Le GrèveP املقاومة اجلزائرية«) بإخرج الطبعة األوىل من جريدة- Résistance Algérienne«  يف

)، ومها من قدماء املقاومني، والذين Louis et Irénée Jacmain -والزوج (لويس وإريين جاكمني  ،1956

البلجيكية، الستقبال الطلبة املناضلني يف صفوف  »Uccle - أوكل«فتحا مسكنهما، الكائن يف مدينة 

، يف طريقهم لعبور احلدود. وخالل ست سنوات مت استقبال أكثر من مئة »U.G.E.M.A -إ.ع.ط.م.ج«

. وكان األديب اجلزائري »ج.ت.و«مسؤول ومناضل جزائري، باإلضافة إىل أعضاء من شبكة الدعم الفرنسية لـ

 - أشخاص آخرين حبماسة وقناعة نذكر (لوك سومارهوسن ل شارك فيه(كاتب ياسني) أحدهم. ونفس العم

Luc Somerhausenاملدعو (أليكس ،(- Alexجاك ناجلز) ،( - Jacques Nagelsماجي رايي) ،( - 

Maggy Rayetجان دونو) ،(- Jean Doneuxجان فان ليريد) ،(- Jean Van Lierde لوسيان) ،(

)، زوجة احملامي، عضو جممع املمحامني البلجيكيني، enrietteH - )، (هونريات موروLucien Pary - باري

  . Philippe Moureaux(2 -وأخاه (فليب مورو  )Serge moureaux - (سارج مورو

                                                 
1 - Archives de l'Armée de terre, service historique de la défense, château de Vincennes, la 

sous-série 1H, boite n° 1H 1753, Dossier 4, rapport du S.D.E.C.E, ref (D1615/IV), intérêt 

porté par les syndicats chrétiens aux travailleurs algériens, la 3 octobre 1961.                            
2 - Charby (Jacques), op cit, p 255. 
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أكتوبر  04مؤرخة يف   »S.D.E.C.E - مصلحة التوثيق اخلارجي وحماربة اجلوسسة«يف إرسالية سرية لـ     

تتضمن ثالثة مالحق: األول عبارة عن مذكرة حول " »ج.ت.و«"الشبكة البلجيكية لمساندة وبعنوان  1961

نشيطة ويتجلى ذلك  »ج.ت.و«"الشبكة البلجيكية لدعم ، جاء فيها: »ج.ت.و«الشبكة البلجيكية لدعم 

بفرنسا،  »ج.ت.و«بألمانيا و »ج.ت.و«، ربط اتصاالت بين »ج.ت.و«في: الدعاية لصالح أطروحات 

(عند طرده من سويسرا كان جانسون  »شبكة جانسون«، أو أعضاء »ج.ت.و«ير وثائق الهوية ألعضاء توف

يستعمل بطاقة هوية بلجيكية، وسيارة مرقمة في بلجيكا باسم مستعار)، توفير مأوى لألشخاص الفارين من 

 - ة من أجل السلم يف اجلزائراللجنة البلجيكي«الثاين يعرض برنامج العمل الذي بثته  امللحقالسجون الفرنسية". 

Le comité belge pour la paix en Algérie«  تدعو فيه إىل حتقيق،  1961سبتمرب  10ألعضائها يف

"يجب على بلجيكا، في حدود إمكانياتها، استخدام نفوذها لحمل فرنسا وبشكل ملموس، النقاط التالية: 

على االعتراف، باالستقالل دون شروط مسبقة، واحترام الوحدة الترابية للجزائر. ومهما كانت األسباب، 

يجب على بلجيكا االمتناع عن مساندة فرنسا في سياستها الرامية إلى تقطيع التراب الجزائري، والحد من 

الشعب الجزائري في اختيار نظامه السياسي واالقتصادي. يجب على بلجيكا، بالنظر إلى العالقات  حرية

المستقبلية مع الدولة الجزائرية، أن تسمح للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أو جبهة التحرير الوطني 

ب الحصول على موقف من تنصيب بعثة في بروكسل، مثلما هو الحال في لندن، بون، جنيف وروما. ويج

من محافظة الشؤون الخارجية، والتي هي حتى اآلن، المحافظة الوزارية الوحيدة التي تعارض تطبيق سياسة 

عادلة اتجاه الجزائريين، والتي تحت الضغط الفرنسي تبحث عن التراجع عن القرارات السابقة. يجب 

نا، السيما، منع اإلعالم الحر هن المشكل فضح التدخل المستمر لسفارة فرنسا في الشؤون العامة لبالد

الجزائري. علينا في األسابيع القادمة بث تداء جديد في البالد. وعلينا أيضا تنظيم حصص لعرض أفالم، 

أما امللحق الثالث فهو عبارة عن قائمة كاملة لألعضاء اجلدد وهذا في كل المناطق وفي كل األوساط". 

فيفري  13ومؤرخة يف ، (A/40998) إرساهلا يف مراسلة سابقة حتمل رقم بالشبكة، ومكملة لقائمة سابقة مت

19611 . 

 
 Le comité belge pour la paix - اللجنة البلجيكية من أجل السلم يف اجلزائر«كانت نشاطات        

en Algérie«  م.ت.خ.م.ج«ملساندة الشعب اجلزائري حمل اهتمام خاص من - S.D.E.C.E« وجند يف ،

لتقارير وبطاقات املعلومات جرد ووصف ملختلف نشاطات اللجنة وأماكن حدوثها، ويف بعض التقارير عشرات ا

                                                                                                                                                         

 
1 - Archives de l'Armée de terre, service historique de la défense, château de Vincennes, la 

sous-série 1H, boite n° 1H 1753, Dossier 4, rapport du S.D.E.C.E, destinataire n° 541,  ref (D 

1595/A), réseau belge de soutien au FLN, le 4 octobre 1961, pp 1-15.                                    
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إشارة إىل تأثريها على الرأي العام البلجيكي وحىت على احلكومة البلجيكية يف بناء مواقفها حيال احلرب الفرنسية 

تلقت، من القاهرة،  »ج.ت.و«درالية ، تبني أن ف1954سبتمرب  4اجلزائرية. ففي بطاقة معلومات مؤرخة يف 

 Le comité belge pour - اللجنة البلجيكية من أجل السلم يف اجلزائر«رسالة بالربيد املضمون تشري إىل أن 

la paix en Algérie«  ترغب يف احلصول على أمساء وعدد اجلنود البلجيكيني املوجودين حاليا يف جيش

التحرير الوطين، والذين ستفيد أمسائهم، بعد حتريرهم، يف تكثيف احلملة لصاحل اجلزائر. ومن جهة أخرى، ترغب 

 . 1اللجنة البلجيكية يف إرسال ثالث صحفيني إىل خميمات الالجئني اجلزائريني

  

 Activités -»ج.ت.و«"نشاطات موالية لـ، وحتت عنوان: 1961أكتوبر  2رير آخر مؤرخ يف يف تق     

FLN-pro " وتتضمن يف جزئها األول املعنون: 1961تطرق إىل حمتوى نشرية داخلية مؤرخة يف سبتمرب ،

 - ح.م.ج.ج«، وفيه ثناء على نشاط »Hier - األمس«وحيتوي على ثالثة فصول: األول معنون بـ"نشاطنا" 

G.P.R.A« اليوم«، الثاين - Aujourd’hui«  وفيه تطور الرأي العام اجتاه املشكل اجلزائري، والوضعية

وفيه حث احلكومة البلجيكية على فتح مكتب لبعثة  »Demain - غدا«السياسية يف فرنسا، الثالث 

سية ببلجيكا يف والتنديد بتدخل السفارة الفرن »Bruxelles - بروكسل«يف  »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«

 La fin des -�اية التسليم«الشؤون  الداخلية للبالد. أما اجلزء الثاين من النشرية فهو معنون بـ

extraditions«  يعرض فيه حاالت بعض اجلزائريني املطلوب تسليمهم إىل فرنسا، ويتعلق األمر بـ(عرباوي

يف إقناع  »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«للجنة وحممد)، (زاوش الطاهر)، (عبدي أرزقي) و(أكلي رابح) وجناح ا

احلكومة البلجيكية بعدم تسليمهم. ويف الفقرة األخرية يوجد مقتطف من رسالة شكر أرسلها (عرباوي حممد) 

  . Le comité belge pour la paix en Algérie«2 - اللجنة البلجيكية من أجل السلم يف اجلزائر«إىل

 Le - اللجنة البلجيكية من أجل السلم يف اجلزائر«)، مؤسس Grève Pierre Le - يروي (بيار لوبارجي      

comité belge pour la paix en Algérie« حدث يعتربه مهم يف مسرية الدعم البلجيكي للثورة ،

Jean- - اجلزائرية، ويف الرتويج لكفاح الشعب اجلزائري من أجل االستقالل، أال وهو دعوة (جان بول سارتر

Paul Sartreبروكسل« ) إىل - Bruxelles«  1962مارس  12إللقاء حماضرة يف اجلامعة. اللقاء حدث يف ،

. كانت القاعة اليت »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«، بني احلكومة الفرنسية و»اتفاقية إيفيان«أيام قبل التوقيع على 

 )،Simone De Beauvoir -)، الذي كان برفقة (سيمون دي بوفوارSartre - سيحاضر فيها (سارتر

مكتظة باحلاضرين، حىت أن عدد الواقفني كان أكرب من عدد اجللوس، وكان عليهم دفع مخس وعشرين فرنك 

                                                 
1 - le renseignement n° 44, le 4  ʺEʺ,Ibid, fiche de renseignements n° A .6 (7), dossier  

September 1959.                                                                                                                        
2  - F.L.N, le 2 -, rapport du S.D.E.C.E, destinataire n° 508, ref (D 1541), activités pro Ibid,

octobre 1961, pp 1-2.                                                                                                                   
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بلجيكي للحضور، ومع ذلك بقي اجلميع إىل النهاية. وكان موضوع احملاضرة حول اجلزائر وصعود الفاشية، وترك 

 .  1ذلك انطباعا حسنا للقضية اجلزائرية

     

)، (مارك Serge Moureaux -إذا رجعنا للحديث عن جممع احملامني البلجكيني وهم (سارج مورو     

)، André Merchie - ) و(أندري مارشيCécile Draps - )، (سيسيل دراMarc De Cock -دوكوك

cques Ja - فإنه كان يعمل إىل جانب جممع احملامني الفرنسيني وهم: (أوصديق بن عبد اهللا)، (جاك فارجيس

vergèsميشال زافرييان) ،( - Michel Zavrian أو (بين مراد)، للدفاع عن املقاومني اجلزائريني. ومن املهام (

 Le -اللجنة البلجيكية من أجل السلم يف اجلزائر«اليت أداها جممع احملامني البلجيكيني بنجاح، بالتعاون مع 

comité belge pour la paix en Algérie« هو إنفاذ كل من (عرباوي حممد)، (زاوش الطاهر)، (عبدي،

أرزقي) و(أكلي رابح) من اإلعدام باملقصلة، عندما صدر حكما بعدم تسليمهم إىل فرنسا اليت كانت تضغط على 

احلكومة البلجيكية يف هذا االجتاه، باعتبار أن هؤالء املطلوبني متورطني يف "أعمال إرهابية" بفرنسا. يضاف إىل 

  .   2»ج.ت.و«ؤالء مناضلني أعضاء يف املنظمة اخلاصة التابعة لفدرالية ه

 )Serge Moureaux - قي خطاب له مبناسبة الذكرى اخلمسني الستقالل اجلزائر، ذكر (سارج مورو     

س، "بدون هؤالء النابالدور الرائع الذي لعبه البلجيكيون إىل جانب اجلزائريني يف مسرية الكفاح حنو التحرر، و

الذين، بالنسبة لي، هم شرف الديمقراطية البلجيكية بشجاعتهم، تضحيتهم، ونصرتهم للعدالة ما كان 

 George - مثلما حدث (جورج البريش ودفع البعض حيا�م مثنا يف سبيل ذلكللعمل الذي قمنا به أن يتم". 

Laperches.(  :عبد المجيد طيطوشوأضاف يف مكان أخر من اخلطاب) المدعو (مارك "تحت رعاية ،(

)، مسؤول فدرالية الجبهة في بلجيكا كان مجمع المحامين الفرنسي Marc dujardin -دوجاردين

                                                 
1  - , le quotidien Algérien Liberté solidaires d’une Algérie indépendanteDes Belges A.M. 

du 3 mars 2012.                                                                                                         

http://www.liberte-algerie.com/evenement/des-belges-solidaires-dune-algerie-independante-

104253 consulté le 02-03-2016 à 11:15.                                                                                       
  لمزید من المعلومات عن مجمع المحامین ومساندتھ لجزائر مستقلة ینظر: - 2

Haroun (Ali), op cit, pp 167-181. 

  ینظر أیضا:

Moureaux (serge), Avocats sans frontière. Le collectif belge et la guerre d’Algérie, préface de 

Ali Haroun, Casbah Editions, Alger, 2000.                                                                                  

  ینظر أیضا:

Radziewsky (Marie-Claude), Le théâtre de la vie, mémoire d’une avocate engagée, préface de 

Ali Haroun, Robert El  Baz, postface de jacques Verges, Casbah Editions, 2013.                      
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)، وهو (قدور العدالني) Pedro -) وهو (علي هارون)، (بيدروAlain -والبلجيكي يجتمعون سرا بـ(أالن

   .  1و(عمر بوداود) لتحليل األوضاع وتحديد األهداف"

  

  سويسرا  – 3

قرون، التدخل يف  ومنذختتلف سويسرا عن بقية بلدان أوروبا الغربية بأ�ا دولة حمايدة، أي أ�ا ترفض،      

هذا يدفعنا للتساؤل عن مدى التزام  السويسريني  .2الصراعات األوروبية والدولية، باستثناء العمليات اإلنسانية

  بذلك احلياد يف التعامل مع حرب استقالل اجلزائر؟

  

، كانت سويسرا وفرنسا شريكني على أعلى مستوى، خاصة على 1848منذ نشأ�ا، كدولة فدرالية يف      

. 3املستوى االقتصادي واملايل، ورغم أن هذه الشراكة تعرضت النتكاسات يف فرتات خمتلفة، إال أ�ا بقيت قوية

تاريخ تأسيس أول شركة سويسريه وهي  1872وال يفوتنا أن نذكر أن التواجد السويسري يف اجلزائر يعود إىل 

. كما فتحت 4مبدينة اجلزائر »La société helvétique de bienfaisance - الشركة اخلريية السويسرية«

                                                 
  .بمناسبة الذكرى الخمسین الستقالل الجزائر ،2004نوفمبر  10في  )Serge Moureaux -(سارج مورومن خطاب  - 1

http://justesdalgerie.forumactif.org/t88-collectif-des-avocats-belges-du-fln consulté   le 26-12-

2016 à 22:30 .                                                                                                                              
م تكن سیاسة الحیاد السویسریة اختیاریة بل فرضت على السویسریین. وتعود أصولھا إلى نھایة القرون الوسطى، حیث ل - 2

م انھزم 1515كانت سویسرا تمتلك أحسن الجنود في أوروبا، وكان ملوك أوروبا یوظفونھم كمرتزقة في جیوشھم، لكن في 

 -فریبورغ«جنوب فرنسا، وووقعوا على معاھدة  »Marignane -مارینیان«السویسریون أمام فرنسا في معركة 

Fribourg«   في عھد الملك (فرانسوا األول1516نوفمبر  29في ، - François I التي تفرض على السویسریین ،(

نم تثبیت ھذا القرار، ومنذ ھذا  1815التوقف نھائیا عن محاربة فرنسا أو تزوید أعدائھا بالجنود المرتزقة. وفي مؤتمر فیینا 

  التاریخ لم تنخرط سویسرا في أي صراع.

 RTL Matin, chronique: Les elle un pays neutre? -Pourquoi la Suisse est, ne BernStépha  

                                                         À 09:35.PUBLIÉ LE 20/07/2015 pourquoi de l’histoire, 

 7779152929-neutre-pays-un-elle-est-suisse-la-http://www.rtl.fr/actu/international/pourquoi    
                                                                                                    à 09:00. 2016-03-consulté le 04  

كانت فرنسا الشریك المفضل لسویسرا، سواء على المستوى االقتصادي أو المالي. لكن تغیرت  1871و 1848بین  - 3

وتوحید ألمانیا واتباع فرنسا لسیاسة جمركیة حمائیة دفعت سویسرا على إثر ھزیمة فرنسا أمام بروسیا،  1871األمور منذ 

إلى التحول نحو ألمانیا لتصبح الشریك االقتصادي األول. ومع ذلك حافظت فرنسا على مرتبة الصدارة في الجانب المالي، 

  ویعود لھا الفضل في تحول سویسرا إلى أحد المراكز المالیة المسیطرة على المستوى العالمي.

Carron (Damien), La Suisse et la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962), Editions 
                                                                                                                              71. -Dahleb, Alger, 2013, pp 70  

، وبون (عنابة) 1947، قسنطینة 1943، سیدي بلعباس 1905یذكر أن شركات سویسریة مماثلة تأسست في وھران في  -  4

  .1951فرعا لھا ھناك في  »الشركة الخیریة السویسریة«فتحت 

                                                                        Ibid, pp 43-44.   
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وحسب اإلحصاء الرمسي  .1842أوت  2أول مركز فنصلي لرعاية مصاحل الرعايا السويسريني يف مدينة اجلزائر يف 

من  % 0,63رعية، بنسبة  850، بلغ عدد الرعايا السويسريني يف اجلزائر 1954أكتوبر  30الذي أجري يف 

. إضافة إىل هذا كله، وإستادا إىل 1رعية 1141جمموع السكان، يف حني أحصت املصاحل القنصلية السويسرية 

ت للجيش الفرنسي بلغ يف أواسط اخلمسينا بعض التقديرات، فإن عدد اجلنود السويسريني يف اللفيف األجنيب

  . 2جندي. ومن هذا املنطلق يتبني مدى ترابط وتداخل العالقات واملصاحل الفرنسية السويسرية 2000

  

كانت احلكومة السويسرية حريصة على جتنب كل ما ميكن أن يتسبب يف تعكري عالقا�ا مع فرنسا، وهذا ما       

يفسر الصرامة اليت تعاملت �ا مع الشخصيات الوطنية الشمال إفريقية اليت تقيم على أراضيها، أو اليت تأيت حبجة 

تحقيق مع بعضهم ملعرفة سبب تواجدهم على الرتاب السياحة. فعادة ما تكون حمل مراقبة عن قرب، بل ويتم ال

بتونس، (امحد بلفرج)  »احلزب الدستوري«السويسري. نذكر من هذه الشخصيات: (صاحل بن يوسف) أحد قادة 

باملغرب. أما  »احلزب الدميقراطي لالستقالل«و(حسان الوزاين) األمني العام لـ »حزب االستقالل«األمني العام لـ

ئرية فنجد (حسني حلول)، (أمحد مزغنة) و(أمحد بن بلة)، وهؤالء كانوا يلتقون يف سويسرا أيام الشخصيات اجلزا

حملاولة إجياد أرضية تفاهم بني األطراف السياسية املتخاصمة،  »M.T.L.D - ح.إ.ح.د«األزمة اليت عصفت بـ

  . 3املصاليني واملركزيني

  

، وكان (فرحات عباس) ناطقها »Berneبرين «مكتبا هلا يف  »ج.ت.و«أقامت  1957يف شهر أفريل      

، »ج.ت.و«، وأصبحت مكاتب »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«تاريخ توليه رئاسة  1958الرمسي، حىت سبتمرب 

منذ ذاك، مرتبطة بوزارة الشؤون اخلارجية اليت كان على رأسها الدكتور (ملني دباغني). وخالل تلك املدة استغل 

، 1959نوفمرب  06، جيش التحرير الوطين والثورة. ويف »ج.ت.و«يت حيظ �ا للدفاع عن (عباس) السمعة ال

خلفا لـ(فرحات  »Berneبرين «وبقرار وزاري، مت تعيني (عمر خوجة) على رأس مكتب فدرالية اجلبهة يف 

بهة واجلزائريني عباس). واملهمة األساسية اليت ُكلف �ا (خوجة) هي اإلشراف على ربط االتصال بني فدرالية اجل

، مث حول إىل وزارة الدفاع والعالقات 1961الالجئني واملنقولني عرب احلدود. احتفظ (خوجة) مبهامه إىل ماي 

. »Berneبرين «بتونس، وُعني (موسى بوضياف) على رأس مكتب اجلبهة يف  »M.A.L.G - املالق«العامة 

، مكلف باالتصاالت 1957منذ  »جنيف«ر اجلزائري بـأما الدكتور (جياليل بن تامي) فهو ممثل اهلالل األمح

الرمسية مع السفراء العرب، وعليه أيضا أن حيرر تقريرا شهريا على نشاطاته وتقريرا ماليا لرئيس البعثة اخلارجية 

                                                 
1 - 30 et 45.Ibid, p  
2 - Benamara (Kader) et Keller (fritz), op cit, p 79. 
  لمزید من التفاصیل حول ھذه النقطة ینظر: - 3

Carron (Damien), op cit, pp 57-70. 
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إىل نقل  »U.G.E.M.A - إ.ع.ط.م.ج«اضطرت اللجنة التنفيذية لـ 1958. وابتداء من أفريل 1بالقاهرة

، ولعبت دورا هاما يف التكفل ماليا بالطلبة اجلزائريني، وقامت حبملة »Lausanne -لوزان«نشاطا�ا إىل مدينة 

 . 2»ج.ت.و«أسباب وأهداف الكفاح الذي تقوده   باجتاه املنظمات الطالبية لشرح

  

 كل نشاط سياسي، واختذت إجراءات أثناء الثورة التحريرية كانت احلكومة السويسرية ْحتُضر على اجلزائريني     

ملنع دخوهلم أو إقامتهم على أراضيها. وكان الرأي العام السويسري واقع حتت تأثري الرواية الفرنسية ألحداث 

اجلزائر، واليت يطلعون عليها عرب الصحافة الفرنسية. وعليه، وبنظرة أولية وسطحية كل شيء كان يوحي بأن هذا 

اإلطالق، من يدعم اجلزائريني يف قضيتهم التحررية. لكن الواقع غري ذلك، فقد جتند  البلد ال يوجد فيه، على

عشرات السويسريني، خاصة من التيار اليساري، إىل جانب قضية اجلزائريني. وقد ساعدت بعض الظروف 

ين من اخلدمة واألحداث من إطالع السويسريني على حقيقة املسألة اجلزائرية، نذكر من بينها قضية اجلنود الفار 

) الوكيل René Dubois -(روين دوبوا العسكرية، قضية اجلنود السويسريني ا�ندين يف اللفيف األجنيب وقضية

. وكل هذه القضايا وردت يف الفيلم الوثائقي، وهو من جزأين، ومن »Berne - بارن«العام لدى احملكمة يف 

 Le porteur et le -"الحامل والديبلوماسي: سويسرا والثورة الجزائريةإنتاج التلفزيون السويسري، بعنوان 

diplomate: La Suisse et la guerre d’Algérie"3.  

  

الفارين من اخلدمة العسكرية حتدثنا يف نقطة سابقة عن سبب الفرار والتمرد وهو   عن اجلنود الفرنسيني     

ر وكيف أ�م شجعوا بقية اجلنود اآلخرين على الفرار والتمرد احتجاجا على ممارسات اجليش الفرنسي يف اجلزائ

بسويسرا الستقبال   »Jeune résistance - املقاومة الشابة«على اجليش ، وأسسوا من أجل ذلك مظمة 

 - اجلنود الفارين والتكفل �م. وكان هلذه املنظمة نشاطات مكثفة يف سويسرا بالتنسيق مع شبكة (جانسون

Jeanson (كولایرشبكة ) و - Curiel4) مما مسح للسويسريني باالطالع أكثر على املشكل اجلزائري .  

  

بالنسبة للجنود السويسريني املرتزقة ا�ندين يف اللفيف األجنيب، أصبحت تثري الكثري من االحتجاجات ضد      

 18يف األجنيب يف اللجنة ضد جتيش الشباب السويسري يف اللف احلكومة السويسرية، ويف هذا االجتاه تأسست

) قائد معهد التثقيف العمومي Ernst Reiber -يرتأسها (أرنست رايرب »Zurich - زيوريخ«يف  1955أكتوبر 

                                                 
1 - : Le cas de la  Les espaces de voisinage dans les conflits de décolonisationAmiri Linda, 

suisse pendant la guerre d’indépendance algérienne, Matériaux pour l’histoire de notre 

temps 2010/1 (N° 97-98), pp 51-52.                                                                                            
2 - 55.-Ibid, pp 54 
3 - Le  , emission intituléeFrank Richardet  Jacques Singer Radio et Television Suisse (RTS),

                                , Suisse, 1988.porteur et le diplomate: La Suisse et la guerre d’Algérie  
  ینظر الفصل األول من الباب الثاني. - 4
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مشال غرب سويسرا. ومن بني األعضاء النافذين يف هذه اللجنة جند (روين  »Thurgovie - ثورجويف«يف إقليم 

Rudolf  Hans - (هانس رودولف كورز )، مسؤول تدقيق احلسابات باجليش،René Keller -كيالر

Kurz ،املسؤول عن فرع اإلعالم يف املعهد العسكري الفدرايل، يضاف إىل هؤالء أعضاء ينتمون إىل الداخلية ،(

. لكن 1الرتبية، العدالة، الكنيسة الكاثوليكية والربوتستانتية، املنظمات النسائية واملتخصصني يف اللفيف األجنيب

الذين ناضلوا حبماس وإصرار من أجل وضع حد ملسألة التواجد السويسري يف اللفيف  أكثر أعضاء اللجنة

  . Franz Rispy(2 - ، هو (فرانز ريسيب1956األجنيب وخصص له معظم وقته منذ 

  

) بالتنديد اللفظي ضد جتنيد السويسريني يف اللفيف األجنيب، بل دعمها Rispy -مل يكتف (ريسيب     

يصف فيه بعثاته إىل إفريقية الشمالية لتهريب  1956خبطوات عملية أوهلا تأليف كتابني باللغة األملانية، األول يف 

فارين وأدان الفظائع للجنود ال »ج.ت.و«يشيد فيه باملساعدة اليت تقدمها  1958اجلنود السويسريني، والثاين يف 

، إضافة 3اليت يرتكبها اجليش الفرنسي يف اجلزائر، ودعم موقفه بشهادة ستني جندي سويسري من اللفيف األجنيب

  . 4إىل العديد من املقاالت اليت نشرها يف الصحف السويسرية الناطق باللغة األملانية

)، واليت جعلت سويسرا يف حالة صدمة، فتتعلق René Dubois - أما قضية الوكيل العام (روين دوبوا      

 - بارن«بعملية جوسسة تورط فيها هذا املسؤول حلساب مصاحل االستخبارات الفرنسية بالسفارة الفرنسية يف 

Berne« وملخص الفضيحة هو أن 1957مارس  23، وانتهت به يف آخر املطاف إىل االنتحار يف بيته يف .

وقدم نسخ عنها  »Berne -بارن«على املكاملات اهلاتفية للسفارة املصرية يف) قام بالتصنت Duboit - (دوبوا

مصلحة «) خمرب يف جهاز Marcel Mercier - للفرنسيني. وبطل هذه املأساة هو العقيد (مارسال مارسيي

، والذي عني رمسيا بصفة ملحق جتاري بالسفارة الفرنسية »S.D.E.C.E - التوثيق اخلارجي وحماربة اجلوسسة

يف أوروبا الغربية،  »ج.ت.و«) جد منتبه لنشاطات مسؤويل Mercier -. وكان (مارسيي»Berne -بارن«يف

ويتهم بأنه وراء العديد من عمليات االغتيال يف أملانيا، بلجيكا، سويسرا وإيطاليا، واليت كانت دائما تنسب إىل 

                                                 
1 - Carron (Damien), op cit, p 112. 
من  »Brisgau-en-Fribourg -فریبور أون بریسجو«بـ 1903فیفري  6من موالید  )Franz Rispy -(فرانز ریسبي - 2

 1939) یكن مشاعر كره حقیقیة ضد فرنسا منذ أن حوكم في Rispy -ألزاسیة. ویبدو أن (ریسبي عائلة ذات أصول 

  نسیة.كھارب من الجندیة، وفیما بعد حصل على الجنسیة السویسریة وتخلى عن الجنسیة الفر

Ibid, p 113.    
Fremdenlegionär 000/518: Entführung aus der Fremdenlegionär الكتاب األول عنوانھ باأللمانیة: " - 3

 Sie klagen an!: Erschütternde Tatsachenberichte geflüchteter" والكتاب الثاني عنوانھ: "

Fremdenlegionäre über die Tragödie von Algerien                                                                   ."  

"إنھم یتھمون:  والكتاب الثاني: : اختطاف الفیلق األجنبي" 000/518الفیلق ترجمة عنوان الكتاب األول بالغربیة: " 

  قصص صادمة لحقیقة فیلق الالجئین حول مأساة الجزائر" 

Ibid, p 114 et 117.  
4 -   119.-Ibid, pp 113 
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 Guy - احلكومة (غي مويل ) رئيسMercier - . ويف وقت مبكر أفهم (مارسيي»اليد احلمراء«منظمة 

Molletبأن (دوبوا (- Duboit اشرتاكي متقد وقريب من األممية االشرتاكية. وعلى خلفية فشل العدوان (

) بدعوته إىل باريس، وأثناء اللقاء الذي مجع بينهما أحربه بقناعته بأن Mollet - الثالثي على مصر، قام (مويل

وهذه احلجة اهتز يأتي منه الشر في العالم العربي والمتوسط".  "(جمال عبد الناصر) هو هتلر الجديد الذي

 -)، وكلف حمافظ الشرطة (ماكس أولرتيشMercier -) ودفعته إىل التعاون مع (مارسييDuboit -هلا  (دوبوا

Max Ultrich( 1بالقيام باملهمة نيابة عنه  .  

  

أعطوا تعليمات  »ج.ت.و«ورد أن مسؤويل  1959جويلية  8مؤرخة يف  A.6 (6)يف بطاقة معلومات     

للجزائريني يف سويسرا ولوزان بشكل خاص يف استغالل األجواء اجلديدة اليت أثار�ا القضايا سابقة الذكر وإظهار 

  .2انضباط مثايل وكثري من العقالنية يف املناقشات اليت تدور مع السويسريني حول القصية اجلزائرية

  

تركز الدعم السويسري للجزائريني على توفري املأوي، اإلطعام، النقل، الطبع، النشر و اإلعالم. ورغم أن      

هؤالء ميثلون قلة يف ا�تمع، إال أ�ا قلة فاعلة ونشطة، تعمل بالتنسيق مع الشبكات الفرنسية. يروي (أندري 

ومثان مئة شخص عرب احلدود الفرنسية السويسرية )، وهو نقايب، أنه مرر بني سبع André Boesiger - بويزجر

. 3. ويؤكد يف نفس الوقت أنه مل ميرر األموال أبدا1962إىل  1956من   »Yverdon -إيفردون«من منطقة 

 -)، وهو أحد أعضاء شبكة (جانسونGerald Maradan - ونفس العمل كان يقوم به (جريالد مرادان

Jeansonوالقس (كايلني ،( - KaelinAbbé  فريبورغ«)، وهو قائد الرتاتيل يف كنيسة - Fribourg« 

 - مصلحة التوثيق اخلارجي وحماربة اجلويية«مصنفة سرية لـ 508وكالمها ورد امسهما يف إرسالية رقم 

S.D.E.C.E«  هنري كورناز4»ج.ت.و«، وتصفهما بأ�ما مناصرين لـ1960نوفمرب  26ومؤرخة يف) . - 

                                                 
  ینظر: )René Dubois -(روني دوبوا لتفاصیل أوفى عن قضیة - 1

197.-Ibid, pp152 
2 - dossier 3: Activités du FLN à l’etranger, Service de sécurité, service de defense  1 H 1740,

nationale et des armées, n° 1057/SSDNA, A.F.N, fiche de renseignement n° (A.6.), 

renseignement n° 37, p 6.                                                                                                            
3 - , op cit.Le porteur et le diplomate: La Suisse et la guerre d’Algérie (RTS), 

  بنظر أیضا:

Charby (Jacques), op cit, pp 281-282. 
مكلف بكل ما یھم عبور الحدود الفرنسیة السویسریة  )Gerald Maradan -ورد في الوثیقة أن (جیرالد مارادان -  4

، 20699مرقمة في فرنسا تحت رقم  »Volkswagen -فولزفاقن«(معدات الدعایة واألشخاص)، ویستخدم سیارة من نوع 

لیتمكن من إجراء اتصاالتھ مع فرنسا. لكن بعد انتباه الشرطة الفرنسیة إلى السیارة بدأ یستأجر  »ج.ت.و«اشترتھا لھ 

. أما القس (كایلبن) فكان یأوي، ولمدة أسابیع شخص یدعى 6075رقم  »Vispa - فیسبا«سیارات ودرجات ناریة من نوع 

  ).Jeanson -) وعضو في شبكة (جانسونMarc -(مارك
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Henri Cornazلطباعة نصوصها الرمسية،  1956يف �اية  »ج.ت.و«جلأت إليه  مطبعة،  )، وهو صاحب

 - باسم (دكتور كزافيي )Cornaz -املمنوعة يف فرنسا. ووقع هذا االتصال عرب صحفي قدم نفسه لـ(كورناز

Docteur Xavier(1كورناز) وافق . - Cornaz من حيث املبدأ، شريطة أن ال تدعوا املطبوعات إىل (

 La révolution«الكيفية مت طبع مخسة آالف نسخة من نص يتكون من أربع صفحات بعنوان  العنف. و�ذه

Algérienne« املقاومة اجلزائرية«، مث نص أرضية الصومام وجريدة - Résistance Algérienne«2 اليت ،

 -، حيث توىل طباعة أعدادها األوىل يف مطبعة (جاك المهان»El Moudjahid - ا�اهد«إىل جريدة  ستتحول

Jacques Lehmanطُلب من (جان  1960، مث أصبحت ُتطبع من طرف اجلبهة يف تونس. يف »جنيف«) بـ

 - ا�اهد«بنقل نسخ من جريدة  »Yverton -إفرتون«)، وهو رئيس ا�لس البلدي لـJean Mayerat - مايرا

El Moudjahid« ،فقبل ووجد يف هذه اخلدمة فرصة لتجسيد القناعات على أرض الواقع، علما أنه   إىل فرنسا

كان يؤمن بأن اجلزائريني كانوا حياربون من أجل فضية عادلة. لكن مت توقيفه من الشرطة الفرنسية برفقة زوجته 

، وحكم »Besançon -بوزونسون«وزوجته سجن   )Mayerat - وحبوز�م مئات من نسخ اجلريدة. أودع (مايرا

"هؤالء الجزائريين الذين نتقاطع وقال عنهم:   عليه بسنة سجن وأطلق سراح زوجته. يف السجن احتك باجلزائريني

معهم خلسة من أجل هذه المهمة أو تلك، ال نعرفهم في الحياة اليومية. ويبدو أن هؤالء الناس لديهم 

كما اكتشف يف السجن حالة استعمارية مأساوية،   ثقافتهم الخاصة، جذورهم العميقة ويعرفون لماذا يقاتلون".

إذ من جمموع تسعني سجني جزائري، متانون ال يعرفون القراءة والكتابة ال بالفرنسية وال بالعربية، وهذا بعد قرن 

      .   3وثالثني عاما من التواجد الفرنسي

  

) e Madeleine BrumageMari - استقبلت (ماري مادالن بروماج »Lausanne - لوزان«يف مدينة      

يف منزهلا فرنسيني وجزائريني هاربني من الشرطة الفرنسية، وقامت برفقة أصدقاء بتحرير نشرية إخبارية مناهضة 

لالستعمار موجهة يف األساس للصحافيني السويسريني، تتناول واقع احلرب يف اجلزائر بطريقة جديدة غري اليت 

                                                                                                                                                         

1H 1753, dossier 4, au sujet du réseau Jeanson, déstinataire n° 508, référence n° 37973/A, 26 

novembre 1960, pp 1-3                    .                                                                                 
)، وھو صحفي فرنسي، ورئیس Lucien Douchet -ھو (لوسیان دوشي )Docteur Xavier -(دكتور كزافیي - 1

). توفي serge Michel -ومعروف أكثر باسمھ الثاني (سارج میشال »ce Soir-Alger - ألجي سو سوار«تحریر جریدة 

  .1997في 

  ) ینظر:serge Michel -للتعرف أكثر على (سارج میشال

Joëlle), Serge Michel, un libertaire dans la décolonisation, Ibis Press. Paris, -Rupp (Marie

                                                                                                                                       2007.   
2 - , op cit.Le porteur et le diplomate: La Suisse et la guerre d’Algérie (RTS), 

  بنظر أیضا:

Charby (Jacques), op cit, pp 271-272. 
3 - 274.-, pp 273(Jacques), op citCharby  
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تتناول النشرية مواضيع مثل التعذيب، االختفاء، اإلعدام بال حماكمة، املواقف اعتاد عليها الرأي العام السويسري. 

يف األمم املتحدة، كل ما كانت الصحافة ترفض أن يطلع عليه القراء. ومن األنشطة القوية اليت بادرت �ا هو 

فرار من اجليش مع احلصول على قائمة اجلنود السويسريني باجلزائر وأرسلت إىل كل واحد منهم نشرية تدعوهم لل

  .1"ِفروا مستقبلكم مضمون"ضمان التكفل �م: 

 
يف جمال الصحافة والنشر تبىن بعض الصحفيني والناشرين موقفا مغايرا للموقف السويسري العام يف هذا        

ا�ال. وكانت الصحافة، اإلذاعة والتلفزيون يف صف "اجلزائر فرنسية"، وتصف ا�اهدين بـ"قطاع الطرق". ويف 

 La liberté-الليباردي دو فريبور«يدة مقدمة الصحف السويسرية اليت سارت خلف األطروحات الفرنسية جر 

de Fribourg « وكررت نفس األوصاف اليت تطلقها عليها الصحف  »ج.ت.و«، اليت حتاملت كثريا على

) الذي أراد أن يقنع الرأي العام يف Benjamin Romieux -الفرنسية. لكن صحفيني مثل (بن ميني روميو

هي حرب وليست عمليات إعادة السلم، وال حظ أن السويسريني ، بأن ما حيدث يف اجلزائر 1956سويسرا، منذ 

) حلل املشكل اجلزائري، وكأ�م يريدون أن يكونوا "ديغوليني De Gaulle - مل تتطور مواقفهم رغم توجه (ديغول

صحفي آخر وهو  .l’O.A.S«2 - لو.أ.أس«أكثر من (ديغول)". وبسبب هذه املواقف تلقى �ديدات من 

ال «)، الذي كان يكتب يف جريدة ذات أمهية كبرية وهي جريدة Pierre Moulin-Jean -(جان بيار مولني

، اليت قدمت عن احلرب يف اجلزائر أخبارا خمتلفة عن تلك »La tribune de Lausanne -تريبون دو لوزان

ن استقالل اجلزائر احلتمي يدخل ضمن صريورة ) يؤمن بأMoulin - وكان (مولني  اليت تقدمها احلكومة الفرنسية.

 -أما (إزابال فيشنياك. 3التاريخ، ورغم القليل الذي قدمه لقضية اجلزائريني، إال أنه يعتقد بأنه تصرف بشكل جيد

Ysabelle Vichniac لو موند«)، وهي مراسلة جريدة - Le Monde«  جبنيف ملدة مخسني سنة، كتبت

ستقالل اجلزائر، ويف تقديرها فإن فرنسا كانت تقود حربا قذرة يف اجلزائر، لذلك قررت العديد من املقاالت لصاحل ا

 - )، القس (دافيزيCuriel - )، (كولایرJeanson -أال تكتفي بالكتابة. وكان لتعرفها على (جانسون

Davezieنيلز أندرسون) ،( - Nils Andersonماري مادالن بروماج)و ( - Marie Madeleine 

Brumageثر كبري يف اخنراطها يف الدعم العملي للثورة. آوت (فيشنياك) أ- Vichniac(  العديد من اجلنود

الفارين من اجليش أو الرافضني االستجابة لنداء التجنيد، وأعضاء من شبكة الدعم الفرنسية، كما آوت ا�اهدة 

وجنحت يف ربط  »Monde Le - لو موند«(مجيلة بوحريد). وفيما بعد غطت مفاوضات إيفيان حلساب جريدة 

اتصاالت مع (رضا مالك) و(حممد يزيد) عضوا الوفد املفاوض. وتروي أن جزائري أعطاها حقيبة لتسلمها لـ(رضا 

                                                 
1 - Ibid, p 283. 
2 - 280.-, pp279Ibid 
3 - p 280. ,Charby (Jacques), op cit 
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مالك)، وأ�ا كانت جتهل حمتواها، ولشدة قلقها من وجود مال أو سالح بداخلها، فتحت احلقيبة فلم جتد سوى 

  . 1بذلة نوم

  

، »La cité -ال سييت«)، صاحب درا النسر Nils Anderson -يف جمال النشر نذكر (نيلز أندرسون      

) الفعلي إىل جانب Anderson - وعضو نشيط يف شبكة (جانسون)، مث شبكة (كولایر). بدأ التزام (أندرسون

 - مينوي«الفرنسية )، صاحب دار النشر me LindonôJér -الثورة اجلزائرية عندما طلب منه (جريوم ليندون

Minuit« االستجواب«، بإعادة نشر كتاب 1958، يف فيفري - La question« لـ(هنري أالق- Henri 

Alleg( اجلنرال ماسو)ويروي فيه التعذيب الذي تعرض له يف اجلزائر على يد اجلنود املضليني للـ- Massu ،(

) �ذا العمل إرسال رسالة مفادها أنه Lindon - حيث قامت احلكومة الفرنسية مبصادرة الكتاب. وأراد (ليندون

من غري املمكن إسكات احلقيقة وعزل الفرنسيني الذين يشجبون التعذيب. ننفس الشيء حدث مع كتاب 

 - باسيفيكاسيون«تاب . أما ك2) ويضم شهادات حلاالت تعذيب يف فرنساLa gangrène - (الغرغرينا

Pacification«  لـ(حفيظ كرمان)، أحد مسؤويل فدرالية اجلبهة يف أملانيا تناول ما يتعرض له اجلزائريون على يد

اجليش والشرطة الفرنسية يف اجلزائر وفرنسا من تعذيب، سخرة يف الغابات، إبادة، قنبلة العمياء وظروف االعتقال 

)، رئيس Marie Le Pen-Jean -الكتاب أيضا ا�م (جان ماري لوبانيف السجون واحملتشدات، ويف هذا 

مبمارسة التعذيب. وقد استخدم هذا الكتاب من طرف  »Le Front Natonale -اجلبهة الوطنية«حزب 

أجهزة األمن الفرنسية، حيث مت حتويل نسخ من هذا الكتاب إىل طرود مفخخة وأرسلت إىل ثالث أشخاص 

)، George Laperche - تعمار، انفجر احداها على أستاذ التاريخ (جورج البارشبلجيكيني مناهضني لالس

  . 3وجنا اآلخران من املوت بسبب تعطل نظام االنفجار

  

  إيطاليا   – 4

 1956، ومنذ صدور قانون السلطات اخلاصة يف 1955أوت  20على إثر هجومات الشمال القسنطيين يف      

وتصاعد القمع االستعماري الفرنسي، بدأ الرأي العام اإليطايل يتابع أحداث اجلزائر ويعرتف بشرعية املطلب 

الوطين. فإذا كانت بعض احلكومات اإليطالية تدعم األطروحات الفرنسية حول الطبيعة الداخلية للمشكل 

جها�ا. واحلقيقة أن األوساط السياسية: اجلزائري، لكن هذا التوجه مل يقنع أحزاب املعارضة والصحافة بكل تو 

احلكومة، وزارة الشؤون اخلارجية ورئيس اجلمهورية، ال يؤمنون بالطابع الداخلي للمشكل اجلزائري وهذا منذ 

أحداث الشمال القسنطيين. ويف مناسبات عديدة مل تتوقف إيطاليا عن إقناع فرنسا بضرورة بدء مفاوضات مع 

                                                 
1 - 285.-Ibid, pp 283 
 ینظر النقطة الثانیة في الفصل الثالث من الباب األول. - 2
3 - 278.-Ibid, pp 274 
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عي وإعداد مشاريع إصالح مقبولة، وتوضيح استحالة كسب حرب اجلزائر  كمفاوض وحيد وشر   »ج.ت.و«

 .1باستخدام القوة

 
 Giangiacomo - ، (جياجنياكومو فيلفريتنيلي»Milan -ميالن«قام الناشر املعروف يف  1956يف      

Feltrinelli بنشر كتاب (»اجلزائر اخلارجة عن الفانون - l’Algérie hors la loi«  كوليت وفرانسيس)لـ

 »Il popolo - البوبولو«)، ويف �اية السنة حتدثت جريدة Collete et Francis Jeanson - جانسون

عن املقاومة اجلزائرية ووصفت املقاومني بـ"الوطنيني اجلزائريني"، وهذا  التابعة للدميقراطية املسيحية، وبشكل مفتوح 

 »Il Tempo -ألتامبو«نشرت اليومية املستقلة  1957أوت  30ما مل يعجب السفري الفرنسي يف روما. ويف 

مقابلة مع (فرحات عباس) وشبهت الثورة اجلزائرية بالثورات اليت خاضها اإليطاليون من أجل وحد�م الوطنية 

شبهت الصحافة اإليطالية يف  »معركة اجلزائر«. وأثناء Risogimento«2 - ريزورجيمانتو«واملعروفة عندهم بـ

 1958تقاريرها عمليات القمع اليت يقودها الفرنسيون بعمليات التمشيط أيام احلكم الفاشي يف إيطاليا. ويف 

لتوسيع اهلوة، إىل أقصاها، بني فرنسا والرأي العام اإليطايل، الذي اعترب  3»أحداث ساقية سيدي يوسف«جاءت 

د على حل املشكل اجلزائري ألن املسألة يف هذه احلالة حتولت إىل قضية أن جلوء فرنسا إىل العنف ال يساع

                                                 
1  - d’Algérie: le gouvernement, les partis, les forces , L’Italie et la guerre Bruna Bagnato

sociales et l’Eni de Mattei, intervention au colloque organisé sur le thème de: Enrico Mattei 

et l’Algérie pendant la guerre de libération nationale, par l’Ambassade d’Italie et l’institut 

Culturel Italien d’Alger en collaboration avec la Direction Générale des Archives Nationales 

d’Algérie, et O.N.C.I, Alger le 7 décembre 2010, p 32.                                                                

                                                                         
ھي حركة اجتماعیة سیاسیة ثوریة، و ،»توحید إیطالیا«وتعني  إیطالیةكلمة ھي  »Risogimento -ریزورجیمانتو« - 2

النابلیوني الفرنسي لنمساوي ومنادیة بتوحید الممالك اإلیطالیة وإنھاء الحكم ا القرن التاسع عشر خالل إیطالیا انتشرت في
الحرب الفرنسیة البروسیة في  إلى  1815مؤتمر فیینا من والممتدة توحید إیطالیا خالل فترة الكفاح من أجلو .إیطالیا في

 الفرنسي.ي ووالنمسا االحتالل طالب بالوحدة بتأجیج المشاعر القومیة في مناطق إیطالیا ضدتجماعات  ظھرت ،1870
اء عدوھم الوحید. دعم العدید من العلم اإلمبراطوریة النمساویة تصبحأ ،الفرنسي الحكم من اإلیطالیونوبعد تخلص 

استعملت كافة أنواع القمع لمنع تلك  النمسا والمفكرین اإلیطالیین في كافة أنحاء أوروبا الوحدة اإلیطالیة، ولكن
إن كلمة إیطالیا في مؤتمر فیینا الذي أنكر وجود إیطالیا بقولھ " (مترنیخ) اتضح ذلك في كلمة المستشار النمساوي. الوحدة

 بالدھم،د یتوح تمكن اإلیطالیون من 1871م وفي عا ،خیراأل في لكن. "ما ھي إال مصطلح یعبر عن مكان جغرافي فقط
 . عاصمةً لھا روما وأعلنت

, Larousse, français-Larousse dictionnaire italien ,Folena et Gianfranco Margueron Claude
                                                                                                                                                              1998, p 335.  

سوق  «لى الحدود الجزائریة التونسیة على الطریق المؤّدي من مدینة تقع ع» ساقیة سیدي یوسف«للتذكیر فإن  -  3

إداریا لوالیة   الجزائریة التابعة» لحدادة«وھي قریبة جًدا من مدینة  ،بتونس » الكاف «بالجزائر إلى مدینة  » أھراس

لوحدات جیش التحریر الوطني المتواجد على الحدود الشرقیة في  إستراتیجیة، وبذلك شكلت منطقة »سوق أھراس«

أسبوعیة، داھمت ، وھو یوم سوق 1958فبرایر  8یوم السبت . وفي استخدامھا كقاعدة خلفیة للعالج واستقبال المعطوبین

طفال أغلبھم من  12منھم قتیال،  68مخلفة  القریة حوالي الساعة الحادیة عشرة أسراب من الطائرات القاذفة والمطاردة

 .جریحا 87تالمذة المدرسة االبتدائیة و
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) إىل السلطة De Gaulle - أخالقية بالنظر إىل عدد الضحايا من املدنيني األبرياء. ومل يغري جميء اجلنرال (ديغول

 »tiL’Avan - الفانيت«الشيء الكثري بالنسبة للرأي العام وأحزاب اليسار. وظلت جرائد مثل جريدة 

الشيوعية متمسكة بانتقادا�ا للسياسة املتبعة من فرنسا يف  »Paese - بايز«و »L’Unita -لونيتا«االشرتاكية، 

 . 1اجلزائر

 
حترك الشيوعيون إلعطاء دفعا قويا للقضية اجلزائرية، خاصة وأ�م ميثلون ربع اهليئة الناخبة، وجتسد هذا      

. واستخدم احلزب ألجل ذلك الدعاية عرب »ج.ت.و«لـ التحرك يف التعريف باملأساة اجلزائرية وتقدمي الدعم املادي

رات من املناضلني كالتظاهر أمام السفارة الفرنسية يف روما الصحافة، بواسطة مداخالت النواب يف الربملان أو مباد

، بالتعاون مع الفرع اإليطايل 1959، تنظيم محلة مجع التربعات لفائدة الالجئني اجلزائريني يف 1958يف جوان 

من  »أسبوع اجلزائر«، تنظيم »Le congrès Mondial pour la paix -املؤمتر العاملي من أجل السالم«لـ

 1960، تنظيم مظاهرات يف املدن اإليطالية، دعوة بعثة جزائرية إىل إيطاليا يف جوان 1960ديسمرب  8إىل  2

ويف �اية السنة مت توزيع أسطوانة ألغاين الثورة اجلزائرية يف كل البالد، ويف . للمشاركة يف عدة تظاهرات ولقاءات

بروما مع (طيب بوحلروف)  » SatiriDei - ديي ساتريي«ندوة نقاش يف مسرح ُعقدت  1961ديسمرب  11

) حماضرة Paul Sartre-Jean - . ويف اليوم املوايل ألقى (جان بول سارتر»G.P.R.A - ح.م.ج.ج«ممثل 

هاجم فيها السياسة الفرنسية يف اجلزائر، واليت أعطت دفعا قويا ملعسكر مناهضة احلرب يف اجلزائر. إضافة إىل 

عن طريق النائب من  »ج.ت.و«الشيوعي اإليطايل بتقدمي مساعدة مالية لـ ذلك سارع الفرنسيون إىل ا�ام احلزب

  .  Maurizio Valenzi(2 - أصل تونسي (موريزيو فالنزي

وجهت جمموعة من السياسيني  1960مل يقتصر دعم الثورة اجلزائرية على اليسار اإليطايل، ففي ديسمرب      

) ليطلبوا منه بعدم Dag Hammarskjöld -دة (داغ مهرشولد واملثقفني رسالة إىل األمني العام لألمم املتح

اللجنة اإليطالية من أجل السلم يف «. هذه املبادرة تبعتها تأسيس 3ادخار أي جهد إلحالل السالم يف اجلزائر

مصلحة التوثيق «وتتناول إرساليتني لـ  »Le comité Italien pour la Paix en Algérie -اجلزائر

 28املؤرخة يف ) IV/42812، اطالعنا عليهما، األوىل حتمل رقم (»S.D.E.C.E - اخلارجي وحماربة اجلوسسة

مسألة تأسيس اللجنة، أهدافها،  1961أفريل  29ومؤرخة يف  )IV/43944والثانية حتمل رقم ( 1961مارس 

ف إىل ذلك اجلريدة اليت أصدر�ا اللجنة بعنوان األحزاب السياسية اليت تدعمها وقائمة كاملة بأعضائها، ُيضا

"مجموعة من البرلمانيين تضم المسيحية الديمقراطية، . ومما جاء يف اإلرساليتني: »Algeria -أجلرييا«

اشتراكيين، اشتراكيين ديمقراطيين، جمهوريين، ليبراليين وراديكاليين، فررت تشكيل لجنة إيطالية من أجل 

"األعضاء المؤسسون، الذين وعن األعضاء املؤسسني تشري اإلرسالية: رها في روما." السلم في الجزائر، مق

                                                 
1 - 35.-Bruna Bagnato, op cit, pp 34 
2 - 36.-, p 35Ibid 
3 - Ibid, 35. 



 شـبـكـات الـدعـم                                                                        : الثانيالباب 

259 
 

ستجدون أسماءهم في الملحق، ينتمون إلى االتجاه اليساري الذي يمثل األغلبية في الحكومة الحالية، من 

)، عضو المجلس الفدرالي للمقاومة (منظمة شيوعية)، Ferrucio Parri -بينهم نجد: (فيروكيو باري

)، عضو المجموعة األوروبية للمؤلفين (منظمة Giancarlo Vigorelli -(جيانكارلو فيجوريلي

 Agenzia -أجونزيا ديبلوماتيكا«)، لـPier Luigi Sagona -شيوعية)، (بيير لويجي ساجونا

Diplomatica« روف، (فينسانزو بالزامو، وهو مع»ج.ت.و«، التي تنشط لصالح- Vincenzo 

Balzamo) مسؤول الشبيبة االشتراكية ومنافس للحزب الشيوعي اإليطالي ،(PCI والحزب االشتراكي  (

)PSI".1) المنقسمين.    

    

يف مكان آخر من املراسلة جند بعض املواد املقتبسة من القانون العضوي للجنة، واليت تعرب عن نواياها:      

األولى:... الدفاع وانتصار حق الشعب الجزائري في تقرير المصير واالستقالل. "المادة الخامسة: "المادة 

ونشر بيان موجه لإلعالم ونشاط اللجنة. "المادة السادسة:... تشكيل لجنة الدعاية،  ... جمع األموال

نشر مجلة في فيفري "ومن النشاطات األخرى للجنة هو:  .2ولجنة لالتصاالت الدولية، ولجنة للمتابعة"

، هذا العدد، من المفروض أن يكون الوحيد، تم طيعة من »Algeria -ألجيريا«بعنوان  1961

S.A.I.G جروتينو«، الواقعة في شارع- Grottino« ومع صدور العدد الثاين من اجلريدة كتبت . 3بروما

"قررت اللجنة اإليطالية من أحل السلم في يف املراسلة الثانية:  »S.D.E.C.E - أس.دي.أو. سي. أو«

، تم طيعة 1962. العدد الثاني مؤرخ في شهر أفريل »Algeria -ألجيريا«الجزائر بمواصلة إصدار مجلة 

 Agenzia -أجونزيا ديبلوماتيكا«من نشرية  1961أفريل  5لـ 74، وُوزَِع كملحق للعدد S.A.I.Gمن 

Diplomatica«  رابوينو«شارع  85الواقعة في-Rabuino« بروما، ويديرها (فيتوريو كالف- 

Vittorio Calef(4.  

  

هناك مبادرات أخرى لصاحل كفاح اجلزائريني من أجل االستقالل قام �ا اإليطاليون بالتعاون والتنسيق مع      

 -أس.دي.أو. سي. أو«اليسار الفرنسي املناهض لالستعمار، نذكر منها املبادرة اليت حتدثت عنها مراسلة 

S.D.E.C.E« 40677(، اليت حتمل رقم/A( واملتمثلة يف االجتماع الذي 1961فيفري  2، املؤرخة يف ،

"مشاكل الضمير وحرب حول موضوع  »Quest Italia -كواست إيطاليا«نظمته ا�لة الكاثوليكية اليسارية 

ونظرائها من املنشورات الثقافية اليسارية من أمثال بني مدراء هذه ا�لة  ، حيث بدأت يف روما حمادثاتالجزائر"

                                                 
1 - 1 H 1753, dossier 4, S.D.E.C.E, destinataire n° 541, référence 42812/IV, Création du 

comité italien pour la paix en Algérie, p 1.                                                                               
2 - 2.-Ibid, PP 1 
3 - Ibid, p 1. 
4 - Ibid, n° 541, Ref 43944/IV, 29 avril 1961, p 1.  
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، واليت يديرها النائب االشرتاكي »املاضي واحلاضر«، أي »Passato e Presente - بساتو إي بريزنيت«جملة 

احلجج «، أي »Nuovi Argomenti -نيويف أرجومانيت«)، جملة Antonio Giolitti -(أنطونيو جيولييت

 Alberto - ) والكاتب (ألبارتو مورافياKarrocci Alberto -اليت يديرها احملامي (ألبارتو كاروتسي »اجلديدة

Moravia البونيت«)، وا�لة الفلورانسية - Il Ponte« واهلدف من هذه احملادثات هو تشكيل »اجلسر«، أي .

 روما بني مدراء هذه ا�الت جلنة إيطالية دائمة لشؤون حرب اجلزائر. إىل جانب ذلك وقعت لقاءات أولية يف

) لربط هذه Marie Domenach-Jean - الفرنسية (جان ماري دوميناك »Esprit - إسربي«ومدير جملة 

) تنظيم Domenach -املبادرة اإليطالية مببادرات مماثلة هلا موجودة يف فرنسا. ويف هذا االجتاه اقرتح (دوميناك

الصحافة اإليطالية باألخبار عن موقف خمتلف ا�موعات املثقفة  مكتب إعالم يقوم، بطريقة منتظمة، بتزويد

  .1الفرنسية الكاثوليكية وغري الكاثوليكية من احلرب يف اجلزائر و الوضع السياسي الداخلي لفرنسا

  

 - مبادرة أخرى تتعلق باللقاء الذي مجع بني بعثة من حركة الشباب اإليطايل بقيادة (إرامسو بوياردي     

BoiardiErasmo ( احلزب االشرتاكي املوحد«وبعثة من الشباب التابع لـ- P.S.U«  الفرنسي واملتكونة من

 Georges -) و(جورج شابالRomain Denis - )، (رومان دوينRaymond Le Loch - (رميوند لولوش

Chapelle تورين «يف مدينة  1960ديسمرب  12- 11- 10)، أيام - Turin« ت اإليطالية. انصبت احملادثا

بني البعثتني حول اجلرب يف اجلزائر وتداعيا�ا على أوروبا. والتزم الطرفان بوضع يف احلسبان مسألة تدويل املشكل 

اجلزائري، باعتبار أنه مل يعد مشكل داخلي فرنسي، بل أخذ طابع الكفاح احلقيقي، الذي ختوضه احلركة العمالية 

لقاءات على املستوى الوطين واألورويب ملنظمات الشباب الدميقراطي  العاملية ضد االستعمار وتعابريه الفاشية. برجمة

لتوفري مساندة ملموسة من أجل وقف احلرب يف اجلزائر والدفاع عن الدميقراطية  يف فرنسا لصاحل الشباب اجلزائري 

  . 2الذي يكافح من أجل االستقالل

  

 Enrico - للثورة اجلزائرية (أنريكو ماتيي من الشخصيات البارزة اليت ارتبط امسها بالدعم اإليطايل     

Mattei ورجل أعمال متخصص يف جمال »احلزب الدميقراطي املسيحي«)، وهو شخصية سياسية ينتمي إىل ،

، وكان من Ente Nazionale Idrocarburi« )l’ENI(3 - اهليئة الوطنية للمحروقات«احملروقات، أسس 

الذي حيتكر سوق احملروقات يف العامل، خاصة يف  »األخوات السبع«أشد املعارضني للكارتل البرتويل العاملي 

منطقة الشرق األوسط. وهذا ما دفعه إىل توجيه أنظاره حنو مشال إفريقيا، اليت بدأت تتجلى فيها أمهية املناطق 

                                                 
1 - 2.-Ibid, destinataire n° 541, Ref 41170/A, le 15 février 1961, pp 1 
2 - . 2-destinataire n° 541, Ref 41170/A, le 15 février 1961, pp 1 
3 - )l’ENI(: »الھیئة الوطنیة للمحروقات- Ente Nazionale Idrocarburi« وھي شركة وطنیة إیطالیة في مجال ،

في حادث طائرة  1962وأصبح رئیسھا إلى وفاتھ عام  1953) في Enrico Mattei -المحروقات. أسسھا (أنریكو ماتیي

 مشبوه.  
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زائر اصطدم وجتلى ذلك يف إقامة املنشآت املتتالية باملغرب وتونس، لكنه يف اجل الصحراوية الغنية بالذهب األسود

باملصاحل الفرنسية، واعترب أن شروط الوصول إىل املوارد الصحراوية املفروضة من فرنسا جد ٌمقيدة. لذلك راهن 

) يف l’ENIعلى استقالل اجلزائر، ليتمكن من التعامل مباشرة مع القيادة اجلزائرية املستقبلية لتطوير نشاطات (

  . 1الصحراء

  

باجتاه الوطنيني اجلزائريني على عدة مستويات: املستوى اإلعالمي واملستوى  )Matteiتوزع حترك (ماتيي      

، »Milan - ميالن«اليت تصدر يف  »Il Giomo -إجليومو«السياسي. إعالميا استخدم اجلريدة اليومية 

دات الذعة ) لكسب تعاطف الرأي العام اإليطايل لصاحل القضية اجلزائرية، وتوجيه انتقاl’ENIواململوكة من (

 .2»ج.ت.و«أقام عالقات مباشرة وشخصية مع بعض مسؤويل  1985للسياسة الفرنسية يف اجلزائر. ويف �اية 

ومسؤولني جزائريني، كما رواه (علي شريف درووا)، ضابط  يف جيش  )Matteiحدث أول لقاء بني (ماتيي 

يف طائرة قادمة من الصني اضطر�ا  1958ديسمري  17، صدفة يف »MALG - املالق«التحرير الوطين و

، أين مكثوا ثالثة أيام.كانت البعثتني »سبرييا«مبنطقة  »Omsk -أومسك«األحوال السيئة إىل اهلبوط يف مطار 

اجلزائرية واإليطالية متواجدة يف نقس الطائرة. اجلانب اجلزائري كان يضم: (بن يوسف بن خدة)، وزير الشؤون 

، ورئيس البعثة، (حممود الشريق) وزير التسليح والتموين العام، (سعد »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«االجتماعية يف 

 . 3دحلب) مدير األخبار

) وقدم له األعضاء اآلخرين يف البعثة اجلزائرية. وطيلة Matteiكان (سعد دحلب) أول من اتصل بـ(ماتيي       

الرجالن. ولدى عودة البعثة إىل القاهرة،  مل يتفارق »Omsk -أومسك«اليومني األخريين من الوجود القصري يف 

، حررت تقريرا عن اللقاء، وتقرر تعيني (عبد احلفيظ بوصوف) كمحاور »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«حيث مقر 

) إىل مصر للقاء l’ENI) باعتباره الرئيس املدير العام (Mattei). أشهر بعد ذلك جاء (ماتيي Matteiلـ(ماتيي 

ومصفاة يف السويس أسندت إىل  »سيناء«الرئيس (مجال عبد الناصر)، ويف نفس الوقت زيارة حقل برتويل يف 

بـ(سعد دحلب) و(علي الشريف ديرووا) حبضور  1959مارس  5الشركة. وخالل إقامته يف القاهرة التقى يوم 

)، Egidio Egidi - ارجي، و(إجيديو إجيدي) املسؤول عن القسم اخلCesare Gavotti -(سيزار جافويت

اإلقامة القدمية للملك (فاروق) والذي حتول حاليا إىل متحف. وكان اللقاء جد حار  »قصر عابدين«مستشار يف 

مارس  8أمثر باستقبال البعثة اإليطالية من طرف (عبد احلميد بوصوف) وزير العالقات العامة واالتصال، يف 

، الذي افتتح منذ ثالث أشهر فقط. وخالل االجتماع عرض »Nil Hilton -وننيل هيلت«يف فندق  1959

                                                 
1  - -italiennes (1958-La guerre d’Algérie dans les relations francoStéphane Mourlane. 

1962), Guerres mondiales et conflits contemporains 2005/1 (n° 217), p 85.                                
2 - Ibid. 
3 - intervention au colloque  Enrico Mattei et la révolution Algérienne,Ali Chérif Déroua. 

organisé par l’Ambassade d’Italie et l’institut Culturel Italien d’Alger, op cit, p 54.                     
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) خدماته للثورة اجلزائرية ووضع جدوال لتطور محلته، والصعوبات اليت يواجهها من الكارتل Mattei(ماتيي 

ان جرويب سليم«حدث لقاء آخر يف القاهرة مبطعم  1960فيفري  17. ويف »األخوات السبع«البرتويل العاملي 

) و(علي الشريف Egidio Egidi -) و(بوصوف) حبضور (إجيديو إجيديMattei، بني (ماتيي »باشا

ديرووا). وخالل اللقاء حتدث املسؤوَلني على إمكانية التعاون بعد االستقالل يف جمال إنشاء وكالة عاملية لألنباء 

أجانس فرانس «و  »d PressAssociete - أسوشييتد بريس«، »Reuters - رويرتز«لكسر احتكار وكاالت 

، حبيث يكون التمويل إيطايل واملنفذين جزائريني. وكان (عبد الرمحن »Agence France Press - بريس

  .1على علم �ذه املبادرة »M.A.L.G -املالق«لغواطي) و(عبد الرمحن برووان)، عضوان يف 

  

إىل  »S.D.E.C.E -أس.دي.أو.سي.أو«) خماوف الفرنسيني مما دفع  Mattei- أثارت حتركات (ماتيي     

وضعه حتت املراقبة. وحسب مصاحل االستعالمات األمريكية فإنه ميلك يف اجلزائر مراسل غري رمسي يف شخص 

كوريي دلال  «ومراسل جريدة  »احلزب االشرتاكي الدميقراطي«)، أمني سابق لـItalo Pietra -(إيطالو بييرتا

)، وهو صحفي ومراسل Mario Piratto - بعد مت تعيني (ماريو بريايت . فيما»Corriere della Sera -سريا

يف تونس.  »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«، كممثله الشخصي والدائم لدى »àL’Unit - لونيتا«سابق جلريدة 

) مل يكتف بربط اتصاالت مباشرة وغري Matteiأن (ماتيي  »S.D.E.C.E - أس.دي.أو.سي.أو«وترى 

لتحضري االستقالل وإمنا وفر هلم دعم مادي يتمثل أساسا يف التكفل بتكوين اإلطارات مباشرة مع اجلزائريني 

)، عرض كميات من الوقود لصاحل جيش التحرير الوطين l’ENIاجلزائرية املستقبلية يف جمال احملروقات يف مدارس (

زم فيه بتزويد ا�اهدين الرابط يف احلدود التونسية واملغربية، احلصول على عقد موقع مع (فرحات عباس) بلت

) Matteiتوكد أن طبيعة الدعم الذي يقدمه (ماتيي  »S.D.E.C.E - أس.دي.أو.سي.أو«بالسالح. ورغم أن 

للثورة اجلزائرية حيتاج إىل إثبات دقيق، لكن رسالة الشكر اليت بعثها له (كرمي بلقاسم) وزير الشؤون اخلارجية يف 

الدعم املعنوي واملادي قد تربر الشكوك. وتذكر بعض املصادر يشكره فيها على  »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«

إىل إيفيان �دف التحضري لوضع  »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«) لدى بعثة Matteiالفرنسية أن تدخل (ماتيي 

 - مشروع اتفاق مع فرنسا حول استغالل موارد الصحراء، جعله هدفا لإلنتقادات الفرنسية. وقد دفع (ماتيي

Matteiنا لدعمه الثورة اجلزائرية ودفاعه عن املصاحل االقتصادية لبالده يف جمال احملروقات، إذ قتل يف ) حياته مث

. وبطبيعة احلال فإن جهتني أساسيتني حتوم حوهلم �مة التورط يف ختريب الطائرة 1962حادث طائرة يف أكتوبر 

  .2»األخوات السبع«اليت كانت  تقله: املصاحل السرية الفرنسية و

     

  إسبانيا – 5

                                                 
1 - 56.  -Ibid, pp 55 
2 - Stéphane Mourlane, op cit p 86. 
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منطقة عبور أساسية للمناضلني اجلزائريني املالحقني من األجهزة الفرنسية  »ج.ت.و«كانت إسبانيا بالنسبة لـ 

باجتاه املغرب. لذلك حرصت على إجياد قدم هلا على هذه األرض باستغالل توجهات احلكومة اإلسبانية، يف ظل 

) الذي أراد أن يلعب دور الوسيط يف التقارب بني الشرق Francisco Franco  -نظام (فراسيسكو فرانكو

اإلسالمي والغرب األوريب، واستغالله كبوابة لكسر العزلة السياسية اليت فرضت على النظام الفرنكاوي املوصوف 

  .19451بالديكتاتوري املتعارض مع أوروبا الدميقراطية منذ 

  

يف اخلارج يف مدريد وأظهرت السلطات اإلسبانية يف أوىل مكاتبها  »ج.ت.و«فتحت   1956يف أواخر      

هذه املرحلة انفتاحا على الوطنيني اجلزائريني. وهذا ما أثار قلق احلكومة الفرنسية، اليت وصفت يف تعليمة داخلية 

، واملقصود أنه مضر باملصاحل "الموقف المعارض والمفتوح"، تصرف احلكومة اإلسبانية بـ1957مؤرخة يف أوت 

  . 2الفرنسية

، ففي بطاقة معلومات رقم »ج.ت.و«مل تتوان أجهزة االستخبارات الفرنسية واالسبانية عن مراقبة أنشطة      

)A 5،(  واملرقمة  5تتحدث املعلومة رقم)أن (رشيد النذير) ممثل اجلبهة 1958فيفري  20واملؤرخة يف  )3068 ،

اجلزائريني الراغبني يف الذهاب إىل اجلزائر عن طريق املغرب عرب يف مدريد يعتزم تشكيل تنظيم يتكفل بعبور 

 - دانشارينيا«شخص سيمرون من منطقة  ةإسبانيا. وبلغ عدد اجلزائريني املعنيني بالعملية ثالمثائ

Dancharinéa«  جببال األلب تدرجييا يف أفواج من ثالثة إىل أربعة أشخاص حيملون تصاريح بالعبور، صادرة

املغربية  بإسبانيا، ومتنحهم اجلنسية املغربية، وأن السلطات اإلسبانية سيؤشرون على هذه الوثائق اليت  عن السفارة

 23ويف نفس البطاقة تذكر املعلومة  .3ستسمح للمعنيني بالتجوال يف إسبانيا واخلروج منها من احلدود اجلنوبية

أن  »S.D.E.C.E - دي.أو.سي.إوأس.«، مصدرها 1958أكتوبر  6، مؤرخة يف (593 .11)وحتمل رقم 

فتحت بإسبانيا مركزين الستقبال الشمال اإلفريقيني الذين يعربون احلدود الفرنسية اإلسبانية أحدمها  »ج.ت.و«

. وأضافت املعلومة أن تكاليف احملافظة على »Pamplona -بامبلونا« واآلخر يف »Lerida -لرييدا«يف 

                                                 
حكم إلى د وعتوالتي   ،تاریخ إسبانیا على الفترة الزمنیة من »نظام حكم فرانكو«أو »دیكتاتوریة فرانكو« یطلق اسم - 1

. 1975وفاتھ في  ) إلى1939- 1936) وامتدت من الحرب األھلیة (Francisco Franco -فرانسیسكو فرانكو(الجنرال 

  وخالل ھذه الفترة عاشت إسبانیا عزلة في محیطھا األوروبي وحتى الدولي على مستوى األمم المتحدة.

  لمزید من التفاصیل حول الموضوع ینظر:

Fernández Soriano Víctor, « La CEE face à l'Espagne franquiste. De la mémoire de la 

guerre civile à la construction politique de l'Europe », Vingtième Siècle. Revue 
                                                                                                                          98.  -85 pp. 4/2010 (n° 108), d'histoire, 

2 - , guerres espagnoles-lgérie dans les relations fancoLa guerre d’AAnne Dulphy. 

mondiales et conflits contemporains 2009/3 (n°235), p 119.                                                      
3 - 1 H 1596, dossier 2, pays européens occidentaux (en particulier en Espagne): aide aux 

rebelles algériens, relations avec les rebelles algériens (1956-1961), fichier n° (A 5), Rens 5, 

(n° 3068): transit d’algériens par l’Espagne, 20 février 1958, p 1.                                               
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. لكن عمليات العبور احلدودية من فرنسا 1إسباين شهريا  »Pesetas - بيسيتاس«املركزين تصل إىل مخسني ألف 

إىل إسبانيا مل تكن باألمر اهلني وحمفوفة باملخاطر، رغم التسهيالت اليت كانت تقدمها شبكات الدعم الفرنسية 

 21ومؤرخة يف  )245(، وحتمل رقم »S.D.E.C.E - أس.دي.أو.سي.إو«لـ 4للعابرين. وتوضح املعلومة 

يعتقد أن حوايل عشرة جزائريني قادمني من فرنسا ومتوجهني إىل  »ج.ت.و«، أن مكتب 1958جانفي 

املغربية، يكونوا قد أوقفوا وسجنوا يف إسبانيا. وطلبت اجلبهة من احلكومة املغربية التدخل لدى  »تيطوان«

ء اجلزائريني مقيمني يف فرنسا ويريدون اإلسبانيني إلطالق سراحهم. وتضيف املعلومة أنه من احملتمل أن يكون هؤال

  . 2االلتحاق بصفوف ا�اهدين

  

على أراضيها  »ج.ت.و«مارست فرنسا ضغوطات كبرية على احلكومة اإلسبانية لوضع حد لنشاطات     

، املعزولة أوروبيا ودوليا، إىل االندماج يف أوروبا ويف احللف »Franquiste -الفرانكاوية«مستغلة حاجة إسبانيا 

األطلسي لتطالب بالتعاون الكامل فيما يتعلق باملسألة اجلزائرية. ويبدو أن فرنسا جنحت يف جعل الطرف اإلسباين 

ية للتعاون املنظمة األوروب«يتبىن األطروحات الفرنسية، خاصة بعد مسامهتها يف قبول إسبانيا    كعضو شريك يف 

 )Organisation Européenne de Coopération Economique  « )l’O.E.C.O - االقتصادي

 - . ومنذ ذلك احلني توالت اللقاءات الرمسية بني الطرفني، وصرح اجلنرال (أنطونيو باروزو1958يف جانفي 

Antonio Barrosoوزير اجليوش، والنقيب العام ومقدم قائد (مونوز جرانداس ،( - oz GrandesñuM (

 Fernando María -، واعترب (فرناندو ماريا كاستييال»ج.ت.و«دعمهم غري املشروط لفرنسا يف حر�ا ضد 

Castiellaوزير الشؤون اخلارجية، ذلك اختيارا ال رجعة فيه. أما (فرانكو ،(- Franco فقد حول نفسه إىل (

مدافع شرس لألطروحات الفرنسية لدى األمريكيني الذين يفضلون إتباع سياسة متوازنة يف املسائل االستعمارية. 

)، سفري فرنسا يف مدريد، بوضوح عن رغبته Roland Margerie -أعرب (روالند كارجوري 1960ويف بداية 

"بين مصالحنا قي الجزائر وفي باقي إفريقيا ية بني البلدين: يف إعطاء معىن سياسي للمشاورات التقنية والعسكر 

ومصالح إسبانيا، فإن التضامن يصبح أمرا بديهيا. ربما لم نفعل ما يجب فعله لتسهيل على إسبانيا فهم 

ذلك، وهذا ما جعلها تحارب ضدنا في المغرب. لكنها اآلن توصلت من خالل خطواتها الخاصة إلى نفس 

يمكن إال أن نأمل رؤية العالقات الفرنسية اإلسبانية في أشكال ومستويات متنوعة، أحيانا استنتاجاتنا. ال 

تراجعت إسبانيا عن دورها الريادي كوسيط يف التقارب بني العامل اإلسالمي والعامل  . وهكذا3علنية وأحيانا سرية"

يثري العامل العريب واإلسالمي الغريب على أساس أن دعمها الالمشروط لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر سوف 

  ضدها.

                                                 
1 - Ibid, rens 23,( n° 11.593): centre d’accueil F.L.N en Espagne, le 6 Octobre 1958, p 3. 
2 - Ibid, rens 4, (n° 254): Arrivée à Tetouan de N.A venant de France, le 21 janvier 1958, p 1.  

                                                                                                                          
3 - Anne Dulphy, op cit, p 125. 



 شـبـكـات الـدعـم                                                                        : الثانيالباب 

265 
 

  

يف اجلبهة  »ج.ت.و«جد صعبة على  ،1960وما بعدها، على األقل حىت سنة  1958كانت سنة       

االسبانية نظرا للصرامة غري املسبوقة اليت أظهر�ا احلكومة االسبانية، واليت تندرج ضمن التوافق الفرنسي االسباين 

الذي برز يف هذه الفرتة. وعمدت السلطات االسبانية إىل غلق مكاتب اجلبهة والتضييق على نشاطا�ا، وهذا ما 

إىل اجلهات األمنية الفرنسية، متكنا من  »S.D.E.C.E - .إوأس.دي.أو.سي«توضحه العديد من مراسالت 

 1. ورد يف املعلومة رقم 16و 11، 1)، يف املعلومة رقم A.5االطالع عليها، منها ما ورد يف بطاقة املعلومات (

"أغلقت محالت جاء فيها: في إسبانيا"  »ج.ت.و«إجراءات ضدحتت عنوان: " 1958فيفري  2املؤرخة يف 

أبوابها، وحزم وكالءها أمتعتهم. وطُلب من  »برشالونة«و »مدريد«في  »ج.ت.و«األدوية التابعة لـتركيب 

الصحافة المدريدية بعدم تزويد هذه المعلومة لقرائها.في الحقيقة، فإن الشرطة هي التي وضعت حد 

) 8899وحتمل رقم (، 11ويف املعلومة  .1]"شبه الجزيرة اإليبيرية أي[لنشاطات "الفالقة" في شبه الجزيرة 

بمدريد،  »ج.ت.و«"مقرورد فيها: بمدريد"  »ج.ت.و«"غلق بعثة بعنوان:  1958جويلية  1واملؤرخة يف 

 وحتمل رقم 16أما املعلومة . 2، قد تم غلقه نهائيا"»Ruiz de Alarcon -رويز دي أالركون«، شارع 21

"بعض جاء فيها: بمدريد"  »ج.ت.و«"حول غلق مكتب بعنوان: ، 1958أوت  13في  )، ومؤرخة10241(

في إسبانيا قد غادر  »ج.ت.و«األوساط الوطنية الجزائرية بالخارج، تصرح بأن (بشير نذير)، ممثل سابق لـ

رويز دي «، شارع 21الشقة في . ]أي عنوان آخر ميكن االتصال به من خالله[مدريد دون أن يترك عنوان 

 1، التي كان يستخدمها في العاصمة اإلسبانية معروضة لإليجار منذ »Ruiz de Alarcon -أالركون

. ومنذ مغادرة ممثل الجبهة لم يأت أي زائر إلى مكتبه. من جهة أخرى أوقفت السلطات 1958أوت 

  .3اإلسبانية اثنين من الشمال اإلفريقيين كانا يسكنان مع (بشير نذير)

  

لألشخاص واألسلحة، ورغبة منها يف جتاوز إجراءات التضييق على  وعيا منها بأمهية إسبانيا كمنطقة عبور     

على ربط اتصاالت  »ج.ت.و«النشاط اليت اعتمد�ا احلكومة االسبانية، بضغط من احلكومة الفرنسية، عملت 

رير مع السلطات اإلسبانية بوساطة مغربية أو عن طريق الرمسيني اإلسبان بالسفارة اإلسبانية يف الرباط. وتظهر تقا

، اليت اطلعنا عليها، جوانب كثرية من نشاطات اجلبهة يف إسبانيا. ففي »S.D.E.C.E - أس.دي.أو.سي.إو«

                                                 
1 - dossier 2, pays européens occidentaux (en particulier en Espagne), op cit, fichier  1 H 1596,

n° (A 5), Rens 1, (n° 1): Mesures contre le FLN en Espagne, le 2 janvier 1958, p 1.               

                                                                                                                     
2 - le 7 fermeture de la délégation du FLN à Madrid, A. 5), rens 11, (n°8899): Ibid, fichier (

juillet 1958, p 2.                                                                                                                          

3 - le gation du FLN à Madrid, fermeture de la déléIbid, fichier (A. 5), rens 16, (n° 10241): 

13 juillet 1958, p 2-3.                                                                                                                    
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أقامت يف مدريد مكتبا بشارع  »ج.ت.و«نقرأ أن  3و 2، ويف املعلومة 1957) مؤرخة يف A.5البطاقة رقم (

 - ملقا«. ويف 61و 5رقم   »Calle Martin De Los Heros -كال مارتان دي لوس هريوس«

Malaga« بوز دولوس«شارع  17أقامت مركزا يف الطابق الثالث بـ - Poze Dulos«  يديره (حممد بن قدور

 - ملقا«دريدي) مبساعدة املغريب (عمار بن طاهر فياليل)، إضافة إىل جزائريني يتولون ربط االتصال بني 

Malaga« ،»فاالنس- Valence« 12. على مستوى ممثلي اجلبهة يف مدريد تتحدث املعلومة 2»مدريد«و 

، بتعيني »C.E.E - ل.ت.ت«يف الرباط لـ »ج.ت.و«عن اقرتاح عرضه مسؤول  1958املؤرخة يف  13و

(الدكنور بن مساعني)، نائب رئيس ا�لس الثوري اجلزائري باملغرب، الذي حيتفي بعالقات جيدة مع اإلسبان، 

. وبرر جدوى هذا  االقرتاح 3حالة بقاء املنصب الذي كان يشغله (نذير بشري) شاغرا على رأس مكتب مدريد يف

  . Franco(4 - بالعالقات اليت يقيمها (بن مساعني) مع قادة مدنيني وعسكريني يف إدارة الرئيس االسباين (فرانكو

  

ومشلت شخصيات مدنية مع املسؤولني اإلسبان بني الرمسية وغري الرمسية،  »ج.ت.و«تنوعت اتصاالت       

أن وزارة الشؤون اخلارجية  1958جوان  15و 14املؤرخة يف  10وعسكرية. ويف هذا السياق نقرأ يف املعلومة 

يف مدريد عالقات وصفها املدعو (شنقرحيا)، أحد أعضاء اجلبهة يف  »ج.ت.و«اإلسبانية أقامت مع ممثل 

، أن (عبد احلفيظ بوصوف)، وزير 1958املؤرخة يف  27و 26. ونقرأ أيضا يف املعلومة 5إسبانيا، بأ�ا رمسية

 - ح.م.ج.ج«، أشار إىل (فرحات عباس)، رئيس »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«العالقات واالتصال يف 

G.P.R.A«بأنه جيد نفسه أمام عروض متنوعة مقدمة من إسبانيني. ويتعلق األمر بالعقيد (زييا ،- Zea قائد ،(

) Garra Avalino - )، اجلنرال (غارا أفالينوKazas - الزم الثاين (كازاسمصلحة االستعالمات، وناسبه امل

). ويطلب منه توضيحات حول مضمون االقرتاحات اليت ُعرضت عليه لدى Marshall -والكونت (مارشال

مروره من مدريد، حىت يتم جتنب أي تضارب. لكن (عباس) وضح أنه مل يتلق، خالل سفره إىل املغرب أواخر 

وأكد لـ(بوصوف) أن الساحة ال زالت بكر، وميكنه اختاذ أي مبادرة تسمح  »ج.ت.و«أي عرض ملزم لـنوفمرب، 

  .6»ج.ت.و«مبساعدة 

  

                                                 
1 - , p , le 6 aout 1957Implantation du FLN en EspagneIbid, fichier (A. 5), rens 2, (n° 441): 

1.                                                                                                                                               
2 - Ibid, rens 3, (n° 480), le 23 aout 1957, p 1. 
3 - 3 –, Fiche du 2 docteur Ben Smainà Madrid du  AffectationIbid, rens 12, dossier ʺEʺ: 

aout 1958, p 2.                                                                                                                            
4 -  , fiche du 4 aout 1958, p 2. Du docteur Ben SmainIbid, rens 13, dossier ʺEʺ:  
5 - e du 14 et 15 juin 1958, p 2.fichrebelles, -Relations hispanoIbid, rens 10, dossier ʺEʺ:  
6 - , fiche du séptembre offres de contacts présentées au FLNIbid, rens 26 et 27 dossier ʺEʺ: 

1958, p 3.                                                                                                                                    
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أما باجتاه الصحافة اإلسبانية، فقد فرضت عليها احلكومة رقابة صارمة يف تعاطيها مع املسألة اجلزائرية. لكن       

التحوالت اليت طرأت على أسلوب تعاطي اجلمهورية اخلامسة يف فرنسا مع املشكل اجلزائري، خاصة بعد خطاب 

، جعلت 1960ء املفاوضات يف ، وبد1959سبتمرب  1حول تقرير املصري يف   )De Gaulle - (ديعول

احلكومة االسبانية تسلك سياسة متوازنة اجتاه أطراف املشكل اجلزائري حىت ال تكون اخلاسر األكرب يف املسألة. 

) B/24981واليت حتمل رقم ( ،19ويظهر هذا التوجه جليا يف التعلينا اليت أعطيت للصحافة. ففي املعلومة 

كتبت "تعليمات للصحافة اإلسبانية في موضوع الشؤون الجزائرية" ن: ، بعنوا1959نوفمرب  17ومؤرخة يف 

"أعطت السلطات االسبانية لجرائدها التعليمات التالية فيما يتعلق : »S.D.E.C.E - أس.دي.أو.سي.أو«

يجب على الصحافة  -قادة التمرد الجزائريين يجب التكتم عليها كليا،  تحركات - بالشؤون الجزائرية: 

تجنب اإلشارة أو الحديث عن أي حادث يكون المتسبب فيه جزائريين مسلمين في إسبانيا (سرقة، 

حول الموقف الفرنسي من المشكل الجزائري،  –تهريب، عبور الحدود، بث مقاالت التحريض...إلخ). 

)، فإن الصحافة يجب أن يكون لها موقف مؤيد، De Gaulle -جنرال (ديغولالمعبر عنه من طرف ال

أن  توجيه االنتقادات إلى األمم العربية يبقى، حتى  هذه اللحظة  لكن قابل للتطور. ورغم هذا الموقف إال

  .1ممنوعا كليا."

قسم الرأي العام االسباين، يبدو أن توجهات احلكومة االسبانية الفرانكاوية الداعمة لفرنسا أثارت سخط      

واملتشكل من أحزاب املعارضة واملنظمات والشخصيات والصحافيني . أدانت كل هذه األطراف التعاون الال 

حمدود لبالدهم مع فرنسا يف مواجهة الثورة اجلزائرية، وتغلغل الدعاية الفرنسية داخل ا�تمع الفرنسي، إىل درجة 

 Main - اليد احلمراء«و »l’O.A.S - لو.أ.أس«اإلرهابية الفرنسية كـحتوله إىل مرتع وحمصن للمنظمات 

Rouge«2ومن الصحف االسبانية اليت وقفت إىل جانب تصفية االستعمار ودعمت سياسة (ديغول . - De 

Gaulle يا«) يف هذا التوجه نذكر: اجلريدة الكاثوليكية الليربالية- Ya« اجلريدة امللكية الليربالية، األوىل من ،

 - إنفورماسيونس«واجلريدة املدريدية الصباحية  »La Vangardia -الفنجارديا«يث السحب، ح

Informaciones« مطبعة سرية يف مدريد، من  »ج.ت.و«. ويف جمال الدعاية لقضية حترير اجلزائر استأجرت

واليت حتمل رقم ، 18)، لسحب املناشري الدعائية. وتذكر املعلومة Hans Burkholz - املدعو (هانس بورخولز

)22963/A(  أن املناشري ُتطبع حتت مراقبة جزائريني يعتنون شخصيا بإتالف 1959سبتمرب  16واملؤرخة يف ،

 -برشلونة«الصور السلبية واملسودات بعد انتهاء عملية الطبع. بعدها يتم نقلها برا يف حقائب إىل 

Barcelone« أس.دي.أو.سي.أو«. ويعتقد- S.D.E.C.E« ) أنkholzBur ،كان يقبض أجرته بالدوالر (

  .3وأنه، كما يبدو، كان جيهل مضمون النصوص املطبوعة

                                                 
1 - consignes données à la presse espagnoles au Ibid, fichier (A. 5), rens 19, (n° 24981): 

sujet des affaires algériens, le 17 novembre 1959, p3-4.                                                           
 . 448، ص 2012، دار الحكمة للتشر، الجزائر، 1962-1954صغیر(مریم)، المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة  - 2
3 - , le 16 Activités du FLN en Espagne1 H 1596, fiche (A. 5), rens 18, (n° 22963/A): 
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الديكتاتوري، كان متذمرا من   )Franco - إن الرأي العام االسباين، الذي كان يعيش حتت نظام (فرنكو     

انسياق احلكومة وراء األطروحات الفرنسية، واجلرأة اليت أبد�ا فرنسا يف التدخل يف الشؤون الفرنسية السياسية 

جانفي  14واملؤرخة يف  3واالقتصادية على حساب املصاحل الوطنية. وامتد التذمر إىل املغرب، إذ تذكر املعلومة 

املغربية ومثانني مجركيا مت فصلهم من العمل بسبب احتجاجهم  »تيطوان«يف الشرطة بـ، أن مخسني موظفا 1959

. وهذا التوجه املناهض للنفوذ الفرنسي يف 1على تزايد التأثري الفرنسي يف املدينة على حساب الوجود اإلسباين

  إسبانيا سيتزايد مع تطور القضية اجلزائرية.

        

  النمسا – 6

املهددين بالقمع، وكان ال بد من احلفاظ عليها بأي مثن.  »ج.ت.و«انطواء ملناضلي  منطقةشكلت النمسا     

. ومع ذلك وجب التساؤل عن 2من هذا املنطلق وجب إذن جتنب كل خالف حمتمل مع احلكومة النمساوية

   عالقة النمسا بالثورة اجلزائرية؟

 La légion - اللفيف األجنيب«ىل مسألة يعود الفضل يف وعي النمساويني بالقضية اجلزائرية إ     

étrangère«  وهم يف الواقع جنود مرتزقة مؤجرين، قاموا بإبرام عقود االلتحاق بصفوف اجليش الفرنسي ضمن ،

كتائب خاصة �م. وتستخدمهم فرنسا عادة يف تنفيذ املهمات االستعمارية القذرة، اليت قد يرفض اجلنود 

أملانية، منساوية، جمرية...إخل.  الفرنسيني القيام �ا. وينحدر جنود اللفيف األجنيب من جنسيات خمتلفة: سويسرية،

يضاف إىل هؤالء اللفيف املشكل من أبناء املستعمرات الفرنسية يف إفريقيا. ومع بداية حرب التحرير الوطنية 

وتوسعها وجلوء اجليش الفرنسي إىل العمليات الوحشية يف حق املدنيني العزل وإقامة احملتشدات اليت حولت حياة 

اكتشاف ا�ندين أنفسهم حجم املأساة اجلزائرية، اليت كان يقال عنها أ�ا جمرد عمليات اجلزائريني إىل جحيم، و 

بدأ أفراد من اجليش الفرنسي من الفرار من اخلدمة العسكرية، وقاموا بتأسيس  1956إعادة النظام. وبداية من 

شخصيات البارزة . ومن ال3وهي شبكة  حتث اجلنود على الفرار »Jeune Résistance -جون ريزيستونس«

 - اليت لعبت دورا هاما يف حث وتشجيع اجلنود على الفرار، على مستوى اللفيف األجنيب (ونفريد ميلر

llerüWinfried M(4سي مصطفى مولر »ج.ت.و«، الذي مسى بعد التحاقه بـ) -  Si Mustapha

llerüM(1.  

                                                                                                                                                         

septembre 1959, p 3.                                                                                                                   
1  - Licenciement de fonctionnaires espagnols au Maroc Ibid, rens 3, dossier ʺEʺ: 

septentrional, fiche du 14 janvier 1959.                                                                                       
2 - Benamara (Fader) et Fritz (Keller), op cit, p 39. 
   في الفصل األول من الباب الثاني. »Jeune Résistance - جون ریزیستونس«تحدثتا عن شبكة  - 3
في ألمانیا من أسرة یھودیة.   »Dortmund -دورتموند«بـ 1926من موالید  )Winfried Müller -لرو(ونفرید م - 4

وجند في سالح   »La Gestapo -الغیسنابو«ونظرا لمناھضتھ للنازیة اعتقل من طرف المخابرات األلمانیة النازیة 
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يتواجد �ا أفراد اللفيف األجنيب، عمليات )، يف خمتلف املناطق اليت llerüM -باشر (ميلر 1955خالل      

إقناع اجلنود بالفرار. والحظ أن ثالثة أرباع اللفيف األجنيب أملان ومنساويني. ومبناسبة وقوع عدد من اجلنود األملان 

من قوات اللفيف األجنيب أسرى لدى جيش التحرير الوطين يف اجلبال الغربية احمليطة مبدينة تلمسان، أطلعه 

ون على الوضعية املأساوية للفيف األجنيب، وكان ذلك مربر كايف له لبدء محلة توعية باجتاه ثالثني إىل أربعني املوقوف

ألف جندي من اللفيف األجنيب يف اجلزائر ليقنعهم بالعصيان والفرار، وجنح أيضا يف إقناع قادة الوالية اخلامسة 

  .2بربنامج عمله يف هذا الشأن

  

التحرير الوطين كان قد أسس ضمن هياكله مصلحة خاصة بإعادة اللفيف األجنيب للوطن احلقيقة أن جيش      

، واليت كانت يف السابق مقرا لسلطة احلماية اإلسبانية. وكذلك »تيطوان«مبدينة   243 »األبرتادو«مقرها يف بـ

من الوصول إىل اتفاق مع الشرطة احلدودية بقضي بتسليمها اجلنود األجانب الفارين من  »ج.ت.و«متكنت 

اجليش الفرنسي. لكن هذا اإلجراء كان مبس فقط اجلنود األجانب الذين ينتمون إىل دول ليس لديها سفارة يف 

شهر، ويف آخر املطاف يتم إسبانيا أو يف املغرب. ويف بعض األحيان جيد اجلنود الفارين أنفسهم موقوفني لعدة أ

إعادة تسليمهم إىل السلطات الفرنسية. وكان أكثر املتضررين من هذه الوضعية اجلنود القادمني من بلجيكا، 

  . 3النمسا وبلدان أوروبا الشرقية

  

) من حتسيس الرأي العام llerüM - من بوابة اجلنود النمساويني الفارين من اللفيف األجنيب متكن (ميلر     

عندما التقى بأحد أبرز الشخصيات السياسية  1955نمساوي بالقضية اجلزائرية. وتعود هذه املسألة إىل سنه ال

                                                                                                                                                         

یة. وساھم في حملة إقناع الجنود المعارضة للناز »اللجنة الوطنیة األلمانیة الحرة«البحریة في الجبھة الشرقیة، أین انظم إلى 

األلمان المتواجدون في جبھة القتال الفرار من الجیش، وذلك بواسطة استخدام المناشیر وكذلك عملیة البث اإلذاعي. استفاد 

ببرلین. لكن بعد تخرجھ   )Karl Marx -من منحة دراسیة في علم االجتماع بالمدرسة العلیا (كارل ماركس 1947في 

فة االمتیازات الدراسیة التي كان یتمتع بھا من قبل بسبب اتھامھ بالوالء للرئیس الیوغسالفي (جوزیب بروز ُجرد من كا

)، وكلفھ ذلك الطرد إلى ألمانیا الغربیة. وھناك حاول أن یجد لھ مكانا ضمن التنظیمات Josep Broz Titoـ  - تیتو

الدراسة في مجال الصحافة. وفي باریس اطلع على أخبار  التوجھ إلى باریس لمتابعة 1954الشیوعیة، إلى أن قرر في 

  الثورة التحریریة، واعتنق اإلسالم والتحق بالثورة تحت اسم (مصطفى)

، الترجمة من األلمانیة یوسف أعراب، 1962- 1958كیلر (فریتز)، تضامن األممیة. الیسار النمساوي والثورة الجزائریة 

  .48-44ص ، ص2014، ص 2010دار خطاب، الجزائر، 
 -أ.أر.تي.أو«لمزید من التفاصیل عن (سي مصطفى ملر) ینظر الفیلم الوثائقي الرائع الذي أنتجتھ القناة الفرانكو ألمانیة  - 1

ARTE«  بعنوان: 2016في ،Si Mustapha Muller le désèrteur،  ضمن سلسلة»Les oubliés de 

l’Histoire« سلسلة من إبداع وتسییر (جاك ماالتار»المنسیون من التاریخ«، أي ،- Jacques Malaterre بمساعدة ،(

  ). Alexandre Cornu -) وإخراج (ألكسندر كورنوJacques-Yves Le Nouar -(جان إیف لونووار
 .47- 46كیلر (فریتز)، المرجع السابق، صص  - 2
 .48 - 47نفسھ، ص  - 3
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يف  ،»حركة الشبيبة االشرتاكية النمساوية«عضو يف  )،Reimer Holzinger - النمساوية وهو (رمير هولزينغر

النمساوية، وأطلعه على وضعية اجلنود النمساويني الفارين من  »Insbruck -أنسربوك«ملتقى سياسي يف مدينة 

اللفيف األجنيب وحثه على التكفل السريع �م حىت ال يتم إعادة تسليمهم إىل السلطات الفرنسية. و�ذه الكيفية 

، »مساوياحلزب االشرتاكي الن«و »حركة الشبيبة االشرتاكية النمساوية«اخنرط اليسار النمساوي، ممثال أساسا يف 

   .1يف دعم الثورة اجلزائرية

  

جند شخصيات منساوية أخرى من التيار اليساري، ويف جماالت حمتلفة ) Holzinger -إضافة إىل (هولزينغر     

تظافرت جهوها ملساعدة اجلزائريني على افتكاك استقالل بالدهم من االستعمار الفرنسي، من أمثال (كارل 

 Rudolf -، (رودولف كريششالغر».ÖS.P - احلزب االشرتاكي النمساوي«)، عضو Karl Blecha -بليشا

geräKirchschl الذي كان قاضيا يف تلك الفرتة، وعضو ،(»احلزب االشرتاكي النمساوي - ÖS.P.«  بيرت) ،

 Le Partis Social-اجلزب االشرتاكي الدميقراطي«)، عضو Peter Kreisky -كرايسكي

Démocrate«إمساعيل باليشا) ،- ćsmail BaliI مجعية الكتاب «)، وهو مؤرخ بوسين منساوي وعضو يف

)، وهو رسام وفنان تشكيلي، والقائمة ال زالت Otto Rudolf Schatz -، (أوتو رودولف شاتز»النمساويني

  طويلة. وتراوح الدعم النمساوي للثورة اجلزائرية بني السياسي، النقايب، اإلعالمي، الفين واإلنساين. 

  

، مبناسبة االحتفال مبرور أربع 1958نوفمرب  6مت تنظيم أول مظاهرة خمصصة للقضية اجلزائرية يف النمسا، يف      

وشارك   )Karl Blecha - سنوات عن انطالق الثورة التحريرية. وكانت هذه املظاهرة مببادرة من (كارل بليشا

"الحروب في إفريقيا حتت شعار  1959أوت  2. وعلى هامش ملتقى نظم بتاريخ 2فيها وفد من الطلبة العرب

حضره املمثل  »ج.ت.و«أقيم جتمعا من أجل التضامن مع وفي أسيا هي حروب ضد االضطهاد االستعماري" 

احلزب «دخالوي)، املدعو (مالك)، مت خالله رفع العامل اجلزائري. وبالتزامن مع مؤمتر  غري الرمسي للجبهة (مخيس

، أشرفت منظمة الشباب، التابعة للحزب، على مظاهرة 1961جوان  8املنعقد يف  »االشرتاكي النمساوي

مجعت ألف ومخس مئة متظاهر، أين مت رفع الفتات كتب عليها عبارات نطالب بـ"احلرية للجزائر". ويضاف إىل 

ول من ماي، واليت هذه التظاهرات املسريات التقليدية اليت كان احلزب ينظمها مبناسبة اليوم العاملي للشغل يف األ

شخصيا يرفع مع رفقائه ) Reimer Holzinger - . وكان (رمير هولزينغر»فيينا«جتوب الشارع الكبري للعاصمة 

  . 3علم جزائري كبري احلجم

  

                                                 
 .55و 52، ص  كیلر (فریتز)، المرجع السابق - 1
 .96، ص كیلر (فریتز)، المرجع السابق - 2
 .99-97نفسھ، صص  - 3
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يف فيينا، حيث ورد يف  »ج.ت.و«من أجل فتح مكتب لـ »SPO - احلزب االشرتاكي النمساوي«رافع      

أن  1961سبتمرب   28) املؤرخة يفD 1401/Aوحتمل رقم ( 33املعلومة يف  )B. 53بطاقة املعلومات (

) يرى أنه من غري املمكن االستمرار ملدة أطول يف معارضة فتح ممثلية جزائرية SPOاحلزب االشرتاكي النمساوي (

احلزب  يف فيينا. هذه املسألة متت إثار�ا مؤخرا اللجنة اإلدارية للحزب، اليت أرادت فبل ذلك معرفة موقف

يف القضية. خالل مناقشة هذه املسألة مت التنبيه بشكل واضح بأن إقامة متثيلية  )S.F.I.Oاالشرتاكي الفرنسي (

  .1»ج.ت.و«جزائرية يف فيينا مينع عليها منعا باتا أي نشاط يهدف إىل احلصول على األسلحة لـ

  

لصاحل آالف الالجئني اجلزائريني القابعني إىل جانب املظاهرات والتجمعات انتظمت محالت مجع التربعات      

، مبناسبة االحتفال مبرور أربع سنوات عن انطالق الثورة 1958نوفمرب  6يف تونس واملغرب. فعلى هامش مظاهرة 

) عملية مجع التربعات املالية. وقد تطرقت جريدة ا�اهد يف عدد Karl Blecha -التحريرية أطلق (كارل بليشا

مما جاء فيه: "المساعدة الدولية" مسألة املساعدة الدولية لالجئني اجلزائريني يف مقال بعنوان إىل  1958ديسمرب 

"...وبهذه الكيفية أكل الجئونا القمح األمريكي، الدقيق السوري واألرز المجري، الحليب النمساوي أو 

وكولوميو، القاهرة، من واشنطن، اإليرلندي، المعلبات اإليطالية...مالبسهم، بطانياتهم جاءت من مونتريال 

من روما، من أوسلو و لوازم الرضع الكندية، هبات نقدية وطرود من كل مكان. يعالجون بأدوية مرسلة من 

ألبانيا أو البابان، ينقلون في سيارة إسعاف مهداة من الشبيبة األلمانية الحرة. كل بلد ساهم حسب 

بتوزيع حوايل  »الشبيبة النمساوية االشرتاكية«وقامت منظمة  .2إمكانياته و يستحيل تعداد كل المرسالت..."

 »الثورة يف اجلزائر«، أي »Revolution in Algerien -ريفولوشن إن أجليغني«ثالثة آالف نسخة من جملة 

منساوي للنسخة الواحدة، ومت التربع مبجمل العائدات لصاحل مركز إليواء  »Chilling - شيلينغ«بسعر أربعة 

قدر  1960حرب التحرير. ويف محلة مجع التربعات املشرتكة اليت نظمتها منظمات الشباب االشرتاكية سنة  يتاممى

مليون  14.5أي ما يعادل حاليا أكثر من  »Chilling - شيلينغ«ألف  25املبلغ اإلمجايل للتربعات بأكثر من 

 »احتادية النقابة النمساوية«تربعت  1959جوان  20. ومبناسبة إحياء اليوم العاملي لالجئني يف »Euro -أورو«

ألف دوالر أمريكي. وهذه النماذج الخنراط الرأي العام النمساوي إىل جانب كفاح الشعب  50لوحدها مببلغ 

  .3اجلزائري من أجل االستقالل

  

نويز «من اجلانب اإلعالمي اهتمت العديد من الصحف النمساوية باملسألة اجلزائرية. فقد اهتمت جريدة      

بنشر ما كان يأيت من بيانات وتصرحيات  »التمسا اجلديدة«، أي » sterreichÖNeues - أوسرتيش

                                                 
1 - Instalation à Vienne (Autriche) 1 H 1753, D 3, Fiche (n° B .53), rens 33, (n° D 1401/A):  

d’une représentation algérienne, le 28 septembre 1961, p 8.                                                    
2 - 89. -, in El Moudjahid, V 2, Nr 33 du 8 décembre 1958, pp 88L’aide internationale 
 .103- 101كیلر (فریتز)، المرجع السابق، صص  - 3
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تضمنة يف برناجمها السياسي. ويف عدد  »ج.ت.و«لـ
ُ
 8فيما يتعلق باملسائل واملظاهر الثقافية املتعددة يف اجلزائر وامل

) تصرحيات فرحات عباس يطمئن فيها Georg Scheuer -نشر الصحفي (جورج شووار 1960فيفري 

املستوطنني بأن اجلزائر تتسع للجميع وأراد أن يبدد خماوفهم فيما يتعلق مبستقبلهم يف اجلزائر املستقلة. وقام (بليشا  

ومبسامهة أحد مساعديه بنشر مقالت يف مواضيع حساسة حول احلرب القائمة يف  )Karl Blecha - كارل

والتجارب   " IÖDas sahara -"بترول الصحراءاء، حيث كتب مقال بعنوان: اجلزائر، خاصة يرتول الصحر 

 Eine Bombe in der -"قنبلة في الجنوبالنووية لفرنسية يف اجلنوب اجلزائري، وكتب عنه مقال بعنوان: 

steüw"1 قامت يتدعيم عمليات  »الشباب النمساوي االشرتاكي«. وهناك جرائد وجمالت أخرى تابعة ملنظمة

وذلك بنشر األخبار والتصرحيات املوثقة حول القضية اجلزائرية، نذكر من بينها جملة   التضامن واملساندة للجزائر،

 - تروتزدمي«، وجريدة »Rote fehne -الراية احلمراء«و »Der Junge Arbeiter -العامل الشاب«

Trotzdem« وفوق كل ذلك قام (رمير هولزينغر»على الرغم من ذلك«، ومعناها . - Reimer Holzinger (

 - كونكورديا«حلساب جريدة  »ج.ت.و«بتنظيم ندوة صحفية مع (مخيس دخالوي) املمثل غري الرمسي لـ

concordia« واليت مكنت صحفي يعمل يف التلفزيون النمساوي من استقاء األخبار والتصرحيات الصادرة عن ،

بها يف تونس. أما من الناحية الفنية متكن الفنان التشكيلي النمساوي (أوتو رودولف مباشرة من مكات »ج.ت.و«

من القيام حبملة حتسيسية ناجحة لصاحل الثورة التحريرية بلوحاته اليت تربز  )Otto Rudolf Schatz -شاتز

  . 2وحشية اجلنود الفرنسيني اليت تذكر بوحشية اجلنود النازيني

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
 .118-117، صص نفسھ - 1
 .121، ص كیلر (فریتز)، المرجع السابق - 2
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  لفضل الثالت: في البلدان الشماليةا

) وخنص بالذكر البلدان Pays nordiquesيقصد بالبلدان الشمالية الدول اليت تقع مشال أوروبا الغربية (     

أو جانب الداعمني  »ج.ت.و«اليت شهدت نشاطات ذات صله بالثورة التحريرية الوطنية سواء من جانب 

لكفاح اجلزائريني من أجل استقالل بالدهم يف تلك البلدان. ويف هذا الصدد خنص بالذكر كل من األراضي 

  السويد، وبدرجة إقل فنلندا والنرويج).املنخفضة، اجنلرتا، الدول اإلسكندينافية (الدامنارك، 

  

 األراضي المنخفضة (هولندا)  – 1

ارتبط الدعم اهلولندي للثورة اجلزائرية بشبكتني رئيسيتني إحدامها علنية واألخرى سرية. الشبكة العلنية تقودها       

، والعمل السري وتقوده األممية الرابعة ممثلة يف »Algerije-Utrecht-Actie - جلنة اإلعالم والعمل للجزائر«

  ).Pablo -)، املدعو (بابلوMichel Raptis - (ميشال رابتيس

      

. »ج.ت.و«طيلة فرتة الثورة التحريرية التزمت احلكومة اهلوالندية الصمت إزاء احلرب الدائرة بني فرنسا و     

 Joseph - وت وزير اخلارجية اهلولندي (جوزيف لونسوظهرت مبظهر احلليف الدائم والويف لفرنسا، ومل يف

Luns فرصة وال مناسبة إال وأشاد فيها بالعالقات املمتازة، واالحرتام املتبادل بني البلدين. ونفس املوقف نسجله (

على مستوى الصحافة والرأي العام، باستثناء قسم من الصحافة اهلولندية اليت تابعت الصراع من قريب منذ نوفمرب 

، اليت تصدر »Nieuwe Rotterdamshe Courant - نيوف روتردامش كورنت«. واجلريدة الليربالية 1954

 -متثل هذا االستثناء. فقد أنتقل مراسل هذه اجلريدة (يعقوب هويزينغا »Rotterdam - روتردام«يف مدينة 

Jakob Huizinga نشر مقاال  1954نوفمرب  18) عدة مرات إىل اجلزائر واجنز حتقيقات صحفية دقيقة. ويف

حلل فيها جغرافية األرض  ،)L’ombre tombe sur l’Algérie -"الظالم يسقط على الجزائربعنوان: 

يف اجلزائر لبتنبأ يف األخري بأن حرب العصابات اليت انطلقت يف اجلزائر ميكن أن تدوم طويال. ويف شهر فيفري 

االقتصادية واالجتماعية للنزاع اجلزائري الفرنسي، مما  كتب سلسلة من ست مقاالت حلل فيها اخللفية  1955

  .1اهلولنديني األكثر اطالعا على حقيقة األوضاع يف اجلزائر الصحفينيجعله من بني 

  

الرأي العام. ففي شهر سبتمرب من هذه السنة قامت  إليقاظلرؤية احملاوالت األوىل  1957سنة  انتظارجيب      

 commission indépendante de contact pour -اللجنة املستقلة لالتصال من أجل العمل للسلم«

le travail de la paix« )O.C.V(2 وهي تنسيقية جتمع حوايل عشر منظمات يسارية، بتوزيع نشرية ،

                                                 
1 - , Vingtième Siècle. 1962)-Bas (1954-des PaysLa guerre d’Algérie vue Nicolas pas, 

Revue d’histoire 2005/2 (n° 86), p 47.                                                                                           

                                                                                
2 - Omafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk.  
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ألف نسخة. وكتب مقدمتها  15ُسحب منها " ëTerreur over Algeri -"رعب على الجزائربعنوان: 

 - العمل اهلولندي من أجل السلم«)، رئيس منظمة Jan Hendrik van Wijk - (جان هاندريك فان وجيك

Algémente Nedrlandse Vredesactie« )ANVA وهو مقاوم سابق وأحد معتقلي حمتشد ،(

، حيث وجه انتقادا حادا للصحافة اهلولندية، وا�مها بضعف مستواها يف تغطية أحداث Dachau«1 - داخاو«

"في صحافتنا ال نجد أخبارا كافية عن هذه الحرب الفظيعة. معظم المقاالت قصيرة اجلزائر، وكتب يقول: 

 [...] اختصرت األحداث المعروضة في أرقام، وهذا ما يحعل الواقع اليي تتحدث عنه يختفي ضمن

إحصائيات فارغة. إضافة إلى ذلك فإن صحافتنا تستخدم المزدوجتين لتجريد الفظائع المرتكبة من أي 

ويضيف يف معنى. [...] لجان التحرير التي تستخدم المزدوجتين، بفعلون ذلك إلسكات ضمائرهم". 

ان. هذه "هذه الحرب هي أسوأ مشهد للبشرية في تدمير، وبال حرج، الناس وحقوق اإلنسمكان آخر: 

الطرق لإلبادة أدخلها األلمان ضد اليهود. ومارسها الهولند يون في أندونيسبا، والفرنسيين في الهند 

اهلدف من هذه املنشورات هو كشف ما حيدث فعال و. الصينية، لكن في الجزائر بلغ اإلزدراء حده األقصى"

ان هلا وقع، أل�ا مستوحات من مرجعيات يف اجلزائر، وإيقاظ الرأي العام، خاصة وأن الكلمات املستخدمة ك

 .2احلرب العاملية الثانية واحلرب التحريرية األندونيسية

  

بعد ، 1959زاد اهتمام الرأي العام اهلولندي بكفاح الشعب اجلزائري، وبلغ مستويات عالية ابتدء من سنة      

) إىل السلطة، مث ارتفاع وترية العنف وتفنن اآللة De Gaulle - قيام اجلمهورية اخلامسة يف فرنسا وجميء (ديغول

احلربية الفرنسية يف مضاعفة معاناة اجلزائريني، خاصة املدنيني العزل الذين وجد اآلالف منهم أنفسهم الجئني يف 

"السنة العاملية لالجئني" اهتمت القناة التلفزيونية  1959تونس واملغرب. ومبناسبة إعالن األمم املتحدة سنه 

باملشكل اجلزائري وقامت يف  )Nieuwenhuis - اليت يرأسها القس (نيوفنهويش ،»VPRO«لربوتستانتية ا

عن خميمات الالجئني اجلزائريني يف " Redt een kind -"أنقذوا طفلشهر نوفمرب بعرض حتقيق بعنوان 

)، مساعد inkenoogSimon V -املغرب. هذا التحقيق ُأجنز يف عني املكان بالتعاون مع (سيمون فينكينووغ

والتلفزة اهلولندية على  اإلذاعةيف باريس. ويف شهر ديسمرب بثت  »l’UNESCO -اليونيسكو«سابق ملنظمة 

مهرجانا فنيا خرييا لفائدة الالجئني اجلزائريني، شارك فيه العديد من  »أمسرتدام«املباشر من قاعة احلفالت بـ

ألف  45هولندي، أي ما يعادل حوايل  »Florins - فلورين«ألف  100الفنانني اهلولنديني، ومت مجع أكثر من 

                                                 
ھو أول محتشد أنشأه النظام النازي في ألمانیا. أُقیم على أرضیة مصنع قدیم للذخیرة، یقع  »Dachau - داخاو«محتشد  - 1

األمریكیین في ، وبقي في الخدمة إلى مجيء 1933مارس  20. افتتح في »میونیح«كلم شمال غرب مدینة  17على بعد 

  .1945أفریل 

 -Les Tsiganes en France, un sort à part. 1939 Christine),-Hubert (Marie Emmanuel) et( Filhol

                                                                           375.       p. 1946. Perrin, Paris, 2009, Note 104,  

2 - Nicolas pas, op cit, p 48. 
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ميالد العديد من جلان إغاثة الالجئني اجلزائريني يف هولندا �تم يشكل  1959أورو حاليا. وهكذا شهدت سنه 

 -جلنة مساعدة الالجئني اجلوائريني«خاص جبمع املالبس، لعب األطفال واملواد الغذائبة، نذكر على سبيل املثال: 

Comité Hulp Algerijnse Vluchtelingen« جلنة غرونينغو من أجل مساعدة «، »أمسرتدام«بـ

 - هوغرارك«بـ »Groningen Comité voor Algerijnse Vluchtelingen -الالجئني اجلزائريني

Hoogrerk«  غرونينغن«مقاطعة يف- Groningen« ،»جلنه العمل للجزائر - Comité Actie 

Algerije«  أوترخيت«بـ - Utrecht«1 .  

 
مل يشذ الطلبة اهلولنديون عن تيار املساندة للقضية اجلزائرية، ففي جامعة أمسرتدام فتحت ا�لة الطالبية      

أعمد�ا للمقاالت اليت تتناول  »عالجك اخلاص«، أي »Propria Cures - بروبريا كوَرس«االكثر شهرة 

. وقامت اجلمعية الطالبية »121بيان «البيان املعروف بـ 1960الشأن اجلزائري، وقامت بنشر يف أكتوبر 

بإرسال رسالة احتجاج إىل السفري الفرنسي يف هولندا ضد السياسة الفرنسية يف  »Olofspoort -أولوفسبورت«

معرضا حول حرب اجلزائر حتت  »Politeia - بوليتييا«بالتعاون مع جملة  1959 اجلزائر، كما نظمت يف نوفمرب

مت فيه عرض صور ووثائق وأفالم. ويف " Het Zesde Oorlogsjaar -"السنة السادسة للحرب: عنوان

)، أحد Oene Noordenbos -أطار هذا املعرض مت تنظيم مائدة مستديرة مبشاركة الطبيب (أوين نوردنبوس

)،  StoelMax van der -، احملامي (ماكس فان دير ستوول»P.S.P - حزب السالم االشرتاكي«املوسسني لـ

). وبطريقة غري Wout Tieleman -والرتوتسكي (ووت تييلمان »PVDA - احلزب العمايل«األمني العاملي لـ

 Actie - أكيت أنفوريت أجلرييج«مباشرة أدى املعرض إىل تأسيس أول جلنة لألخبار والعمل حول اجلزائر: 

Informatie Algerije« اإلعالم والعمل للجزائر«، أي جلنة« )Al’A.I.(2  .  

  

إذن هي جلنة تضم أشخاص من كل التيارات واالجتاهات، مهمتها اإلعالم والتعريف  »l’AIA - أ.إي.أ«الـ      

بالثورة اجلزائرية عن طريق الصور، الوثائق واألفالم الوثائقية، إضافة إىل تقدمي مساعدات لالجئني اجلزائريني يف 

ومها: (بييت فان دير  »Politeia -بوليتييا«شخصني يف معرض  املغرب وتونس. رأت اللجنة النور على إثر لقاء

 -. التزم (زييجدن1)Sietse Bosgra - و(سييتسي بوزغرا 3)Piet van der Zeijden - زييجدن

                                                 
1 - 50.-, pp 49Nicolas pas, op cit  

  بنظر تفاصیل أكثر حول إغاثة الالجئین في:

Pas (Niek), Les Pays-Bas et la guerre d’Algérie, traduit du néerlandais par Annette Eskenazi, 

Editions barzakh, Alger, 2013, pp 101-126.                                                                                 
  ینظر:  لمزید من التفاصیل عن النشاط الجامعي - 2

Pas (Niek), op cit, pp 151-163.  
من عائلة مسیحیة كاثولیكیة. تابع لبعض الوقت مھنتھ  )Piet van der Zeijden -(بییت فان دیر زییجدن ینحدر - 3

كراھب وكان ینوي أن یتابع دراستھ في المدرسة اإلكلیركیة في فرنسا، إال أن حالتھ الصحیة الضعیفة، وفترات النقاھة 
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Zeijden(   إىل جانب املقاومة اجلزائرية ألسباب أخالقية حبتة ومل يكن قط مناضال سياسيا، إذ ينحدر من عائلة

 -بوفيمونت«بطلبة جزائريني مبصحة الطلبة لـ 1956كاثوتيكية ملتزمة، وكانت له الفرصة أن التقى يف 

Bouffemont« راسات معمقة، ملدة مشال فرنسا، أين كان يعاجل بسبب وعكة صحية، وكان آنذاك يقوم بد

) فكان Bosgra - ، و�ذه الكيفية مت حتسيسه باملشكل اجلزائري. أما (بوزغرا»Renne - ران«سنة، يف جامعة 

وكانت له الفرصة أن أجنز يف املغرب  »P.S.P -حزب السالم االشرتاكي«مناضال سياسيا يساريا ينشط ضمن 

لالجئني، ونشر مقاالت يف عدد من الصحف احلزبية كجريدة حتقيقا حول احلياة اليومية للجزائريني يف خميمات ا

 Het -الشعب احلر«، جريدة »P.S.P - حزب السالم االشرتاكي«، التابعة لـ»Bevrijding -التحرير«

Vrije Volk«إىل جانب هاتني الشخصيتني جند أيضا عضوين آخرين مها 2»احلزب االشرتاكي«، التابعة لـ .

  . Woot Tieleman(4 -و(ووت تييلمان 3) HermansFons -(فونس هريمان

 
جمر منظم ة، بل كانت شبكة. ينتمي أعضاءها إىل حساسيات إيديولوجية  »l’A.I.A -أ.إي.أ«مل تكن الـ     

متعددة، كاالشرتاكية املساملة، االشرتاكية الثورية واالشرتاكية املسيحية. وكان هدف هذه الشبكة مزدوج: إعالمي 

  وعملي. 

  

                                                                                                                                                         

للغة الفرنسیة لدراسة ا 1950الكثیرة التي كان یقضیھا في المصخات لم تسمح لھ بمواصلة تكوینھ في ھذا المجال. اتجھ منذ 
 لیصبح، »Renne -ران«في جامعة أمستردام، ثم  سافر إلى فرنسا لمزاولة دراسات معمقة في اللغة الفرنسیة في جامعة 

  .»أمستردام«بـ »Lycée Nicolas -ثانویة نیكوال«أستاذا للغة الفرنسیة في  1959في 

Nicolas Pas, op cit, p 52. 
شمال ھولندا. استقر بعد الحرب العالمیة  »Groning -غرونینغ«في مدینة  ) BosgraSietse -(سییتسي بوزغرا ولد -  1

  .»P.S.P -حزب السالم االشتراكي«ثم سلك مسارا سیاسیا ضمن الثانیة في أمستردام لمتابعة دراسات في الفیزیاء، 

Ibid p 52. 
2 - Ibid, p 52. 
استقر في باریس  1937في . »PVDA - الجزب العمالي«كاثولیكي، عضو   )Fons Hermans -نا(فونس ھیرم -  3

بھدف دراسة الفلسفة بالمعھد الكاثولیكي. بعد الحرب العالمیة الثانیة اتبع مسار مھني كصحفي للصحافة الكاثولیكیة 

تموانیاج «واالشتراكیة. تأثر كثیرا بمختلف التیارات الكاثولیكیة الیساریة الفرنسیة من بینھا الشبكة التي التأمت حول 

األراضي «. عمل كمحرر في أسبوعیة »Missin de France -إرسالیة فرنسا«و »Témoignage Chrétien -كریتیان

  .»Vrij Nederland -المنخفضة الحرة

53.-Ibid, pp 52 
 Swets -مناضل تروتسكي، عمل كمحاسب عند الناشر (سویتس زیتالنجار )Woot Tieleman -(ووت تییلمان - 4

Zeitlinger الحزب العمالي«). انضم إلى - PVDA« وبفضل زواجھ من فرنسیة ربط عالقات وثیفة مع مناضلین من ،

التي تھتم بإعطاء    ،»Sosialistich Perspectief -آفاق اشتراكیة«أقصى الیسار. كان عضوا في ھیئة تحریر مجلة 

  .»الشتراكي الدیمقراطيالحزب ا«تفسیرات جدیدة لإلیدیولوجیة الماركسیة على مستوى 

Ibid, p 53. 



 شـبـكـات الـدعـم                                                                        : الثانيالباب 

279 
 

إعالميا كانت تسعى للتأثري على الرأي العام عرب وسائل اإلعالم عامة والصحافة االشرتاكية الدميقراطية      

 - لوموند«خاصة. ومن املصادر اهلامة اليت تستقي منها املعلومات، الصحافة الفرنسية وبشكل خاص 

LeMonde« ،»متوانباج كريتيان-Témoignage Chrétien« ،»ورفرانس أوبسارفات - -France

Obdervateur« ،»ليتون مودارن - Les Temps Modernes« ويف  »ج.ت.و«، لكن أيضا منشورات

تريد أن توضخ للرأي العام اهلولندي أن احلرب يف  »l’A.I.A - أ.إي.أ«. كانت الـ»ا�اهد«مقدمتها جريدة 

مر يتعلق حبرب استعمارية يلجأ فيها اجلزائر ال ميكن أن ُختتصر يف عمليات ينفذها متمردون جزائريون، لكن  األ

اجليش الفرنسي إىل التعذيب املمنهج. وترى أيضا أن املعلومات الواردة يف وسائل اإلعالم غري كافية وغري كاملة، 

ومعروضة بطريقة سطحية تفتقر إىل املوضوعية وقائمة على أحكام جزئية، خمادعة وكاذبة. ومل تسلم احلكومة 

، حيث ا�متها صراحة بالتواطوء واملسؤولية يف احلرب املفروضة »l’A.I.A -أ.إي.أ«ت الـاهلولندية من انتقادا

  .  1على الشعب اجلزائري، وأن هذه احلرب �دد السلم واحلرية، ليس يف فرنسا فقط ولكن يف أوروبا أيضا

  

كملحق للمجلة ، 9601ببث مطبوعات، أوهلا يف فيفري  »l’A.I.A - أ.إي.أ«من الناحية العملية قامت الـ     

،    وكان ترمجة ملقال نشر يف جملة »حزب السالم الدميقراطي«التابعة لـ »Vredesactie - فريديزاكيت«الشهرية 

 Quatre officiers -"أربعة ضباط يتكلمونبعنوان:  »Témoignage Chrétien-متوانباج كريتيان«

parlent "باللغة األملانية "sprekenVier Franse officieren  ."ماي ُنشرت  - شهر أفريل ويف

 Les disparus: Le -املفقودين: الكتاب األخضر«مطبوعة ثانية تتضمن مقاطع مأحوذة من كتاب: 

cahier vert« والذي نشر فيه احملامون (جاك فرجيس - Jacques Vergésميشال زافريان) ،( - Michel 

Zavrianو(موريس كوراج ( - Maurice Courège حالة اختفاء جلزائريني. ومت إرسال ألفني  175)، قائمة

فكرة تنظيم  »l’A.I.A - أ.إي.أ«مطبوعة جمانا إىل شخصيات هولندية. من هذا املنطلف ولدت لدى الـ

النصوص املتعلقة حبرب اجلزائر وإخراجها يف كتاب عن تاريخ اجلزائر والصراع اجلزائري الفرنسي، ويف نفس الوقت 

مت توزيع مطوية تتضمن  1960والوثائق �دف تنظيم معارض. ويف الشهور األوىل من باشرت يف جتميع الصور 

 1960. ويف شهر جوان 2قائمة عريضة لكتب عن تاريخ اجلزائر، خاصة الكتب املمنوعة واملصادرة يف فرنسا

لفية )، على خDe Gaulle - رسائل وبرقيات احتجاج للرئيس الفرنسي (ديغول »l’A.I.A - أ.إي.أ«أرسلت الـ

 Jacques-قضية ا�اهدة اجلزائرية (مجيلة بوباشة) اليت تعرضت للتعذيب على يد مضليي اجلنرال (جاك ماسو

                                                 
1 - , p 53.Nicolas Pas, op cit 
)، Gabriel Esquerلـ( »Histoire de l’Algérie«أشھر الكتب الممنوعة والمصادرة في تلك الفترة.  - 2

»L’Algérie Hors la loi« )لـColette et Francis Jeanson،( »La Vᵉ république et l’Algérie« 

 Alain Savary« ،»La«لـ »Bertand Scneider ،(»Nationalisme Algérien et grandeur françaiseلـ(

question« )لـHanri Alleg ،(»La Gangrène« .لـ(بشیر بومعزة) وآخرون  

Ibid, p 54. 
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Massu هذه النماذج من الدعم اإلعالمي والعملي للثورة اجلزائرية جنحت يف حتسيس أكثر الرأي العام .(

  .   1تظاهرات اليت كانت تنظم هلذا الغرضاهلولندي، ويظهر ذلك يف التجاوب مع محالت التربع واالهتمام بال

      
 Mikhalis-(ميخاليس رابتيساليت يقودها  »شبكة رابتيس«، فإن »l’A.I.A - أ.إي.أ«الـ خبالف     

aptisRاملدعو (بابلو ،(-Pabloميشال)و ( - Michel  و(بابلو»ج.ت.و«)، كانت تنشط لصاحل . -

Pablo هو مناضل يساري ينتمي إىل التيار الرتوتسكي، نسبة إىل الزعيم الشيوعي (ليف دافيدوفيتش (

)، أحد Leon Trotesky -)، واملعرو باسم (ليون تروتسكيLev Davidovitch Bronstein -برونستيني

 Nicolas - الثايناليت قامت يف روسيا القيصرية  يف عهد القيصر (نكوال 1917املنظرين وقادة الثورة البلشفية 

ІІإىل جانب (فالدمري ،( إليتش أوليانوف - Vladimir Ilitch Oulianovلنني) املدعو ،(- Lénine ،(

)، واملعروف باسم Joseph Vissarionovitch Djougachvili -و(جوزيف فيساريونوفيتش دجوغاشفيلي

، 1911مبصر عام  »اإلسكندرية«) يف مدينة Pablo -). ولد (بابلوJoseph Staline - (جوزيف ستالسن

- (بابلوعادت العائلة لالستقرار يف اليونان، والتحق  1916وينتمي إىل عائلة يونانية ذات أصول يهودية. يف 

Pablo املنظمة «اخنرط يف  1934) باملدرسة املتعددة التقنيات بأثينا أين حتصل على شهادة مهندس معماري. يف

، وكان قريبا »nisation Communiste Internationaliste de GrèceOrga - الشيوعية األممية لليونان

)، القائد التارخيي للرتوتسكية اليونانية. وعلى إثر Pouliopoulos Pantelis - جدا من (بونتيليس بوليوبولوس

 - (بابلواعتقل  1936أوت  04باليونان يف  )Metaxás Ioánnis-االنقالب الذي فاده (إيوانيس متاكساس

Pablo( 2وطرد من اليونان ليستقر يف باريس 1937يف  يف إحدى اجلزر، مث أطلق سراحه .  

  

، باشرت »ج.ت.و«قرار دعم  La ІVᵉ internationale«3 -األممية الرابعة«مبجرد أن اختذت      

حدثت أوىل االتصاالت بني فدرالية  1955وبداية  1954االتصاالت بفدرالية اجلبهة بفرنسا. ففي �اية 

                                                 
1 - 55.-Ibid, p 54 

  ینظر:  »l’A.I.A -أ.إي.أ«الـ لتفاصیل أكثر لنشاطات

Pas (Niek), op cit, pp 128-148. 
2 - Ve Internationale, et la guerre І» Pablo, la  camarade Le « Sylvain Pattieu, «

d’Algérie », Revue historique 2001/3 (n° 619), p 697.                                                                
في الحزب الشیوعي الروسي. ھذا التیار ھو  1923نشأت األممیة الرابعة من قِبل تیار یساري معارض ظھر عام  - 3

، وعندما طرد أعضاء ھذا 1928. فعندما صفى الحزب الشیوعي الروسي التیار التروتسكي نھائیا عام »التیار التروتسكي«

اء أممیة رابعة. وألسباب عدیدة تأخر تأسیس ھذه األممیة الرابعة التیار من األممیة الشیوعیة، راح ھؤالء یفكرون في إنش

بباریس، والمؤسسون ھم عشرة أعضاء ینتمون إلى تیارات یساریة ھامشیة. غیر أن ھذه األممیة لم تتمكن  1938حتى عام 

لم یكن لألممیة . لذلك 1952و 1950من االنتظام واالنتشار بسبب االنشقاقات التي حصلت بداخلھا، خاصة بین سنوات 

  الرابعة أي تأثیر فعلي.

 .329- 328، المرجع السابق، صص 1موسوعة السیاسة، ج 
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  »Parti Communiste Internationaliste Le -احلزب الشيوعي األممي«بفرنسا و »ج.ت.و«

)P.C.I(1 يصرون على أ�م السباقون واألوائل الذين شكلوا شبكات لدعم  املنطلق فإن الرتوتسكيني، ومن هذا

. من الضروري اإلشارة إىل أن التيار الرتوسكي، منذ نشأته شهد انقسامات 2الثورة التحريرية منذ انطالقتها

 Lambertistes«3 - اللومبارتستيني«، حيث اصطف 1954متكررة، إحداها ذات صلة بالوضع يف اجلزائر بعد 

، باعتباره القائد التارخيي للحركة الوطنية »M.N.A - ح.و.ج«إىل جانب (مصايل احلاج) الذي أسس حزب 

. »ج.ت.و«) واألممية الرابعة إىل جانب الكفاح املسلح الذي أعلنت عنه Pablo-اجلزائرية، بينما اصطف (بابلو

    . 4قد فُتح يف الكفاح التحرري، والذي ال ميكن إيقافهبأن فصال جديد ا  »PCI -ح.ش.أ«ويف تقرير داخلي للـ

  

)، وهي من النساء Simonne Minguet - و(سيمون ماجني )Michel Pablo -عرض (ميشال بابلو     

يف فرنسا وأوروبا. وكانت  »ج.ت.و«القالئل اليت وصلن إىل مراكز قيادية يف حزب تروتسكي، املساعدة على 

املصالية.  »ح.و.ج«اجلبهة آنذاك تبحث عن قدم هلا ضمن اجلالية اجلزائرية يف فرنسا، واليت كانت حتت سيطرة 

، وهي »ج.ت.و«تنوعت خدمات الرتوتسكيني للجبهة، فقد أسند هلم طبع وتوزيع املناشري واجلريدة األوىل لـ

)، Pierre Avot - . توىل عملية الطبع (بيار أفو»ces algériennesRésistan - املقاومة اجلزائرية«جريدة 

). يف Simonne Minguet - ورفيق (سيمون ماجني »PCI -احلزب الشيوعي األممي«وهو عامل وعضو يف 

مطابع مستعدون لغض الطرف عن األعمال اليت يطلب منهم إجنازها، وفيما  البداية كان ال بد من إجياد أصحاب

                                                 
: كان منظمة تروتسكیة. )Parti Communiste Internationaliste Le) «P.C.I -الحزب الشیوعي األممي« -  1

من اندماج العدید من المجموعات التروتسكسة أھمھا:  1944ویمثل الفرع الفرنسي لألممیة الرابعة. تأسس في مارس 

اللجنة «)، Yvan Craipeau - إیفان كریبولـ( »Parti ouvrier internationaliste le -الحزب العمالي األممي«

)، Rodolphe Prager - لـ(ردولف براجي »Comité communiste internationaliste le -الشیوعیة األممیة

). والمفاوضات بین ھذه  Raymond Molinier -لـ(ریموند مولینیي  »Le Groupe Octobre -مجموعة أكتوبر«

). لكن ھذا الجزب Pablo - ) المعروف بـ(بابلوMichel Raptis - المجموعات التروتسكیة أشرف علیھا (میشال رابتیس

  . 1968وان ج 12حل في 

Nick (Christophe), Les Trotskistes, Editions Fayard, Paris, 2002, p 337 sq. 
  حول ھذه المسألة یمكن مشاھدة الفیلم الوثائقي: - 2

Une résistance obliée (1954-1957), des libertaires dans la guerre d’Algeie, un film de Daniel 

Goude et Guillaume Lenormant, Automne 2001.                                                                          

  رابط  الفیلم على الیوتوب ھو: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lft2t3zTm8 consulté le 05-01-2015 à 20:40.  
 Pierre - ھو تیار تروتسكي منشق عن األممیة الرابعة بقیادة (بیار بوسال »Lambertistes -اللومبارتستیین« - 3

Bousselالمدعو (لومبار ،(- Lambert(   احتجاجا على رغبة األممیة الرابعة في االنضمام إلى الحزب الشیوعي

  باعتباره قوة سیاسیة كبیرة، واعتبر ذلك ردة عن المبادئ األممیة الرابعة وارتماء في أحضان الستالینیة.

Sylvain Pattieu, « Le « camarade » Pablo, la ІVe Internationale…, op cit, pp 697-698.        

                                                                                                                                 
4 - p 700.op cit,  Sylvain Pattieu, 
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مطبعة متنقلة يتم حتويلها بشكل متواصل إىل أماكن سرية خمتلفة. ويقوم مناضلون تروتسكيني  بعد أشرف على

، وكأ�م جاءوا »ج.ت.و«بالتوزيع، وذلك بوضع علب املناشري واجلرائد عند جتار أو حانات تسرف عليها 

Renault- -رونو بيلونكور«)، وهو عامل يف شركة Henri Benoîts - لتسليم طلبية. أما (هنري بونوا

Billancourt« احلزب الشيوعي األممي«وعضو املكتب السياسي للـ - PCI« فقد كلف بربط اتصاالت مع ،

) جبري اتصاالت مع Pablo - اجلزائريني لتوفري املعدات، ويف نفس الوقت، وعلى مستوى آخر، كان (بابلو

تطورت األمور، إذ مل تعد خدمات (حممد حريب) عضو فدرالية اجلبهة بفرنسا مكلف باإلعالم. وبشكل سريع 

الرتوتسكيني تقتصر على منشورات فدرالية اجلبهة بفرنسا، لكن أضيف هلا استخراج وثائق هوية مزورة أو نقل 

)، وهو عضو Jacob Monetta -الوثائق من منطقة حدودية إىل أخرى. ويف هذا اجلانب كان (يعقوب مونيتا

وموظف يف سفارة مجهورية أملانيا  )DGB( »فدرالية األملانية للنقاباتالكون«يف األممية الرابعة، ومناضل يف 

  .1الفدرالية يف باريس يستخدم حقيبته الدبلوماسية هلذا الغرض

  

بدأت األممية الرابعة تنخرط أكثر إىل جانب كفاح اجلزائريني من أجل التحرر، وتطور أساليب الدعم      

وبعد نقل مقر نشاطه إىل األراضي املنخفضة  زمام األمور يف املنظمة،  )Pablo-واملساندة له عندما توىل (بابلو

"إن دعمنا للثورة الحالية ال يمكن أن يكون في أوقات وأكد يف نص داخلي:  .1958(هولندا) ابتداء من 

معينة فقط وال بالكالم فقط وال عمل ملحق، لكن، على العكس، بجب أن يكون دائم، عملي وأحد 

على اللجنة الفدرالية لفدرالية اجلبهة إقامة  )Pablo - ويف هذا االجتاه اقرتح (بابلو. 2األساسية."محاور التحرك 

كانت تواجه   »ج.ت.و«مصنع إلنتاج األسلحة يف املغرب ومتت املوافقة على املقرتح، خاصة إذا علمنا أن 

اليد «صعوبات حقيقية يف التزود بالسالح الالزم الستمرار الثورة، يف ظل عمليات االغتيال والتفجري اليت نفذ�ا 

لسالحها  »ج.ت.و«ضد جتار السالح وسفنهم احململة بالسالح، كما ذكرنا سابقا. وهكذا فإن إنتاج  »احلمراء

خاصة مدافع ، 1960، إذ صبح املصنع ينتج األسلحة يف بداية . وجتسد املشروع فعال3اخلاص أصبح أمرا ممكنا

اهلاون، الرشاشات وقنابل يدوية. صحيح أن هذه األسلحة مل تكن ذات جودة عالية، لكن الثورة أصبحت قادرة 

على إنتاج سالحها، وهذه لوحدها أصبحت سابقة يف مسار الثورة التحريرية. وقام (عبد احلفيظ بوصوف)، وزير 

، بزيارة املصنع. وعند إنتاج القطعة مخسة آالف من الرشاشات تنقل »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«ة يف الـاحلربي

 .4إىل املصنع وألقى كلمة باملناسبة )Pablo-(بابلو

                                                 
1 - 702.-Ibid, PP 701 
2 - Ibid, P 704. 
، التي تطل على ساحل المحیط األطلسي وتبعد »القنیطرة«بشراء قطعة أرض فالحیة كبیرة قي مدینة  »ج.ت.و«قامت  - 3

عن العاصمة الرباط بأربعین كلم، وكانت ھذه مغروسة بصفوف من أشجار البرتقال التي استخدمت كغطاء للنشاطات 

  یتعلق بمصنع مربى البرتقال.السریة لمصنع السالح. ومن الخارج كل شيء یدفع إلى االعتقاد بأن األمر 

Ibid, p 706. 
4 - Ibid, p 707. 
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قائمة على التعاون  »ج.ت.و«بفدرالية  )Raptis-األممية الرابعة، ممثلة يف شبكة (رابتيس كانت عالقة      

الوثيق والثقة املطلقة بني الطرفني دون حدوث أية مشاكل. لكن تعكر صفو ذلك التعاون وتلك الثقة يف الشبكة 

الواقعة مشال غرب أملانيا، واليت   »cküOsnabr - أوسنابر وك«يسبب قضية النقود املزورة اليت وقعت يف مدينة 

  ) شخصيا.Raptis-تورط فيها (رابتيس

   

تعود حيثيات هذه القضية عندما فكر كل من (عمر بوداود) و(علي هارون)، بإحداث اضطراب يف      

االقتصاد الفرنسي بواسطة طبع أوراق نقدية مزورة من فئة مئة فرنك جديد وتوزيعها يف ظرف بضعة أيام عرب 

يف تقدير (علي هارون)، إن . وعملية كهذه، 1الرتاب الفرنسي ليتم إدخاهلا ضمن النسق االقتصادي الفرنسي

"فعال إنه أمر ال يصدق، ألنه مع كل متت، كانت ستوفر أربعة ماليري وأربعني مليون فرنك فرنسي جديد: 

الجهود التنظيمية، الكفاح الشرس من أجل الحفاظ على المنظمة واقفة وجمع االشتراكات، فإن المداخيل 

املقابل طُرحت املسألة  يف. 2في فرنسا." »ج.ت.و«إنشاء المالية للفدرالية لم تصل إلى ذلك المبلغ منذ 

"فهل تعتبر مثل تلك العملية أمرا يتوافق مع الخيار السياسي لجبهة التحرير الوطني، من الناحية األخالقية: 

كيف ستكون صورتنا لديهم ؟ كيف ينظرون   3ومع مثلها الثورية ؟ كيف سيكون رد فعل اليسار الفرنسي ؟

مسؤولي جبهة التحرير ؟ أال يعتبرونهم مزورو نقود وسوقيين يشوهون سمعة الجبهة ؟ وبعد  فيما بعد إلى

كان  4ذلك كيف يعاملنا األصدقاء القالئل من اليسار، الذين يساندوننا في فرنسا وكيف ِيؤوِّلون العملية ؟"

  . 5هة ومبادئهامن الضروري اإلجابة عن هذه التساؤالت لالستفادة من هذا الظرف مبا ال يضر اجلب

                                                 
إلى فكرة األوراق النقدیة المزورة في نفس الفترة التي قررت فیھا فرنسا سحب  (عمر بوداود) و(علي ھارون)اھتدى  - 1

جمیع األوراق النقدیة التي تبلغ قیمتھا عشرة آالف فرنك من السوق واستبدالھا بأوراق نقدیة من نفس القیمة، لكن من فئة 

  مئة فرنك جدید.

Boudaoud (Omar), op cit, réf 87, p 180. 
 .438المصدر السابق، ص  ھارون (علي)، - 2
 .176بواود (عمر)، المصدر السابق، ص  - 3
 438ھارون (علي)، المصدر السابق، ص  - 4
في محاولتھما لتحلیل مسألة طبع األوراق النقدیة المزورة، أثار (بوداود) و(ھارون) الجوانب المشروعة التي تبیح مثل  - 5

أللمان بطبع أوراق نقدیة من الجنیھ اإلسترلیني لتوزیعھا في إنجلترا لخلخلة ھذا العمل. ففي الحرب العالمیة الثانیة قام ا

المنظمة «االقتصاد اإلنجلیزي واعتبر ذلك وسیلة حرب مشروعة. وكذلك الھجوم على وكالة البرید بوھران الذي نفذتھ 

واذ على مبلغ یفوق واالستح 1949أفریل  30في  »MTLD -ج.إ.ح.د«/  »PPA - ح.ش.ج«التابعة لـ »L’OS - الخاصة

ثالثة مالیین فرنك فرنسي قدیم. وال بوجد عاقل اعتبر ذلك عمل لصوص أو قطاع طرق، ألن أي حركة ثوریة تعتبر نقسھا 

محقة في الحصول على األموال بكل الطرق وفي كل مكان وبخاصة لدى العدو، سیما إذا كان الھدف واضحا ونبیال من 

  إن ھذه العملیة لم تكن موجھة إلثراء أي شخص، وإنما لتمویل الحرب التحریریة.أجل قضیة وطنیة. ومن جھة أخرى ف

Haroun (Ali), op cit, note de reference 1, p 330.  

  ینظر أیضا: 
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احملصلة أن االقرتاح  مت قبوله من اللجنة الفدرالية، وهذا ما جعل (بوداود) يلجأ مرة أخرى إىل خدمات      

)، وهذا بال شك دليل على الثقة اليت حيض �ا الرتوتسكيني يف مثل هذه املهمات. مل يُظهر Pablo -(بابلو

 - . وحسب املؤرخة الفرنسية (سيلفان باتيو1حتمس لتنفيذه ) أي انطباع حول املشروع، لكنهPablo -(بابلو

Sylvain Pattieu فإن هذا األخري ذكر أن 2000أفريل  25)، اليت أجرت مقابلة مع (حممد حريب) يف ،

) أخذ رأيه يف املسألة ونصحه بعدم املغامرة يف هذا الطريق حبجة أن فدرالية اجلبهة ال متتلك  Pablo -(بابلو

وجيستية اآلمنة، وأن إطارا�ا جد مراقبني من الشرطة واملصاحل األمنية الفرنسية، وأن حظوظ جتسيد الوسائل الل

. 2املشروع جد ضئيلة. كما حذره، يف حال اكتشاف الورشة، من طرده إىل اليونان وخطورة ما قد حيدث له هناك

�اون الرتوتسكيني وعلى رأسهم  وإمنا من »ج.ت.و«لكن فيما بعد تأكد أن اخللل مل يأت من جانب فدرالية 

)، الذي كان أقل احرتازا مما كان عليه يف مسألة مصنع األسلحة باملغرب، مما مكن الشرطة  Pablo -(بابلو

) ضمن ا�موعة Hubertus Hompe -من دس خمرب يدعى (هوبارتوس هومب »B.V.D«السرية اهلولندية 

  .3املكلفة بعملية طبع األوراق النقدية

تفاصيل هذه القضية،  5و(عمر بوداود) يف مذكراته 4»الوالية السابعة«يف كتابه  )علي هارون( ىرو       

على مستوى اللجنة الفدرالية بطبع األوراق النقدية املزورة  ،1959وملخصها هو أنه عندما وقع اإلمجاع، يف مارس 

 - )، قام هذا األخري، ومبساعدة (سلومون ساننتRaptis - وجلوء (عمر بوداود) إىل خدمات (رابتيس

Salomon Sentenينتمي  »أمسرتدام«)، قائد الفرع اهلولندي لألممية الرابعة، بطلب خدمات صاحب مطبعة بـ

)، والذي سبق له أن أجنز هلما بطاقات Albertus Oeldrich -إىل التيار الفوضوي يدعى (ألبارتوس أولدريش

قام الثالثة بشراء املعدات،  1959ه عالقات جيدة ومل خييب هلما الضن أبدا. ويف نوفمرب هوية مزورة، وتربطهما ب

عالية اجلودة، الالزمة لعملية الطبع. بقي فقط مشكل الورق الذي مل يكن ممكنا احلصول عليه إال يف جانفي 

الورق. وعن مكان  بتزويدهم بألف كيلوغرام من »أمسرتدام«بـ »Corvey -كوريف«بعد أن وافقت شركة 1960

)، مناضل سابق وعامل أملاين كان مطاردا من Helmut Schneeweiss-الطبع فقد وفره (هلموت شناويش

                                                                                                                                                         

Boudaoud (omar), op cit, pp 180-181 et note de reference 86, p 180.   
1 - Haroun (Ali), op cit, p 330. 
2 - 709.   -, op cit, pp 708» Pablo, la ІVe Internationale… camarade Le « Pattieu, «Sylvain 

                                                                                                                               
موظفا تقنیا في المطبعة الوطنیة الھولندیة وطرد من العمل  ) في األصلHubertus Hompe -(ھوبارتوس ھومبكان  -  3

 - بسبب ارتكابھ خطأ مھنیا فادحا. وعلى إثر ذلك وجد نفسھ دون عمل. وفي ھذه الظروف تم توظیفھ من (جوب سوارت

Joop swart بأنھ مخبر شرطة، وبواسطتھ تم دس (ھومب »أمستردام«)، وھو شخصیة مریبة معروفة في - Hompe (

  وبھذه الكیفیة أصبح على اطالع بكل مراحل قضیة النقود المزورة.  »Osnabrück -أوسنابروك« مجموعةضمن 

Haroun (Ali), op cit, p 336. 
4 - 342.-Ibid, chapitre XІX, pp 329 
5 - 183.-Boudaoud (Omar), op cit, pp 180 
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النازيني خالل احلرب العاملية الثانية، واستفاد من محاية الرتوتسكيني له. وردا للجميل وضع حتت تصرفهم مقرا 

 -أوسنابروك«اليت ينحدر منها وهي مدينة  متواضع، لكنه جد مناسب وال يلفت األنظار، باملدينة

cküOsnabr« بأملانيا. أما مناذج األوراق النقدية اجلديدة ذات املئة فرنك اجلديد فقد تكفل �ا (بيار أفو-

Pierre Avot الذي مل يتم إبالغه بقضية األموال املزورة، لكنه كان يشك بطبيعة العملية اليت من أجلها ،(

راق النقدية. إذن كان كل شيء جاهز لبدء العمل. وقام (بوداود) بتعيني (أمحد عباس)، وهو طُلب منه توفري األو 

 »ج.ت.و«كممثل عن فدرالية   »Cologne -كولوين«ملحق مبصلحة العتاد يف أملانبا االحتادية، ومقيم مبدينة 

  .1ملتابعة املشروع

  

كان كل شيء يبدو على ما يرام، واعتقد اجلميع أن عملية الوصول إىل طبع األوراق النقدية تسري خبطى ثابتة       

حنو اهلدف. لكن ما هي اللحظة اليت اختل فيها كل شيء وجعل العملية برمتها تنهار ؟ إ�ا اللحظة اليت شعر 

ادر على العمل لوحده وأنه حباجة إىل مساعدة، ) بأنه غري قAlbertus Oeldrich - فيها (ألبارتوس أولدريش

). Hubertus Hompe -) و (هوبارتوس هومبHelmut Schneeweiss- فاستعان بـ(هلموت شناويس

مل يكن سوى خمربا لدى الشرطة السرية اهلولندية. وهذه اخلطوة متت   )Hompe -وبطبيعة احلال فإن (هومب

   .Raptis(2 - من دون الرجوع إىل (رابتيس

نفسها �ا أي معىن بوجود  »Osnabrück - أوسنابروك«مل يعد للتدابري األمنية اليت ألزمت جمموعة      

، ويف نفس اليوم يتم 1960جوان  10أل�ا ستقع كلها يف شراك الشرطة األملانية  )،Hompe -(هومب

، ويف املساء وعلى الساعة »أمسرتدام«) يف مقر سكناهم بـSentan -و(سانتان )Raptis-استجواب (رابتيس

ويبدو أن   )، حيث كان يقيم.Cologne -العاشرة تلقي الشرطة األملانية القبض على (أمحد عباس) يف ( كولوين

القضية مل تتوقف عند هذا احلد، بل محلت مفاجآت مل يكن أحد يتوقعها، أخطرها االعرتافات املتتالية 

) اللذين يف Helmut Schneeweiss-و(هلموت شناويس) Albertus Oeldrich - لـ(ألبارتوس أولدريش

كل استجواب كانا يقدمان للشرطة أمساء جديدة ألشخاص وأماكن غاية يف الدقة رغم أ�ما مل يتعرضا ألي 

، حىت أن (أمحد عباس) مل يفهم كيف ميكن أن يصدر مثل هذا التصرف من أشخاص 3عنف من ِقبل الشرطة

                                                 
1 - 331.-, op cit, pp 330Ibid 
كمساعد وتقني متخصص في الطباعة  )Albertus Oeldrich -(ألبارتوس أولدریشإلى  )Hompe -أُرسل (ھومب -  2

) موظفا عنده في Hompe -)، وكان (ھومبJoop swart - من طرف (جوب سوارت »Osnabrück -أوسنابروك«إلى 

 -بطلب من (أولدریش »ج.ت.و«) أن أنجز وثائق مزورة لـفدرالیة swart -، وسبق لـ(سوارت»أمستردام«مطبعتھ بـ

Oeldrichبحضور (ھومب (- Hompeسوارت) وبھذه الكیفیة نجح .(- swartھومب) في دس (- Hompe ضمن (

  .»Osnabrück -أوسنابروك«مجموعة 

337. -Ibid, pp 336 
یعتقد  )Oeldrich -(أولدریشأن الشرطة تركت  »ج.ت.و«یذكر (أحمد عباس) في تقریر لھ للجنة الفدرالیة لفدرالیة  - 3

بأنھ ال یھمھم باعتبار أنھ لم یكن سوى موظف بسیط، وأنھ إذا قبل أن یقول كل ما یعرفھ، المؤكد أنھ سیتم إطالق سراحھ. 
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) Raptis -ة يف احلرب العاملية الثانية، كما تساءل كيف أمكن لـ(رابتيسيصرحون بأ�م عملوا ضد النازي

)، ومها رجالن ذوي خربة وعلى رأس منظمة عاملية إسناد مهمة خطرية ألشخاص مائعني، Sentan - و(سانتان

 - ) بشدة (أولدريشRaptis - . وبدوره عاتب (رابتيس1)Hompe - بل يتم اخرتاقهم من شخص مثل (هومب

Oeldrich( 2لعدم حسن اختياره لألشخاص الذين يعمل معهم.  

  

إىل  1يف أملانيا يف الفرتة املمتدة من  »Osnabrück - أوسنابروك«جرت حماكمة (أمحد عباس) وجمموعة      

يف الفرتة من  »أمسرتدام«) يف Sentan - ) و(سانتانRaptis - ، بينما متت حماكمة (رابتيس1961 إفريل 22

كانت قضية األموال املزورة متثل أكرب حماكمة تشهدها أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية،   .1961جوان  28إىل  21

حيث تورط فيها أملان، هولنديني، يونانيني وجزائريني، واألدلة ضد املتهمني كانت دامغة، واجلميع كان يتوقع 

 -ويسباس) و(شنيخمففة، فقد حكم على (ع العقوبات أحكاما قاسية. لكن وسط دهشة عارمة جاءت

Schneeweissبسنتني سجن فقط وعلى (أولدريش ( - Oeldrichهومب) بسنتني ونصف. أما (- 

Hompe فقد سلم إىل الشرطة اهلولندية اليت أطلقت سراحه ومل يتعرض إىل أي حماكمة. وجاءت العقوبات (

س من أجل الثراء الشخصي. وهدفهم  خمففة ألن رئيس احملكمة كان واثقا بأن املتهمني حتركوا بدوافع مثالية، ولي

  .3كان مساندة الوطنيني اجلزائريني. عالوة على ذلك فإنه رأى بأن تلك األحداث مل ختل بالنظام العام يف أملانيا

  

منحى آخر. فبالرغم من  »أمسرتدام«) يف Sentan - ) و(سانتانRaptis - أخذت حماكمة (رابتيس     

) يف قضية Sentan - ) و(سانتانRaptis - االنتقادات املوجهة هلما من األممية الرابعة اليت اعتربت تورط (رابتيس

األموال املزورة أمرا يضر ويسيء إىل منظمتهم. لكن الوقت اآلن ليس لتصفية احلسابات ولكن للمساندة ورص 

حاكمة قياديني، وإمنا إثارة تضامن واسع مع األممية الرابعة. كان على الصفوف، ألن املسألة ال تتعلق فقط مب

) إعالن مساندته السياسية للثورة اجلزائرية ونفي إي عالقة له بقضية األموال املزورة واعتبارها جمرد Pablo -(بابلو

   .4مناورة بوليسية. وما سهل املهمة هو أن األوراق النقدية مل تكن قد طُبعت بعد

 

                                                                                                                                                         

 - (أولدریشبفضل االعترافات الدقیقة لـ )Cologne -( كولوني وذكر (عباس) أیضا أن الشرطة األلمانیة اعتقلتھ في

Oeldrich( كولوني«التعرف على سیارتھ في ، التي بواسطتھا تمكنت من- Cologne« .ثم اعتقالھ  

Ibid, p 335. 
1 - Ibid, p 336. 
2 - , op cit, p 711.» Pablo, la ІVe Internationale… camarade Le « Sylvain Pattieu, «  
3 - Haroun (Ali), op cit, p 339. 
4 - 712.   -, op cit, pp 711Internationale…» Pablo, la ІVe  camarade Le « Sylvain Pattieu, «
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تبنت األممية الرابعة إسرتاتيجية قائمة على حتويل قضية األمول املزورة من قضية جنائية إىل مرافعة سياسية       

 - . ويف هذا االجتاه قام (بيار فرانك»شبكة جانسون«ضد االستعمار، على غرار ما حدث يف أثناء حماكمات 

Pierre Frankتابة إىل العديد من الشخصيات الفرنسية ليطلب )، وهو أحد القياديني يف األممية الرابعة، بالك

. ومن بني أقوى التحركات اليت 1) أثناء احملاكمةSentan - ) و(سانتانRaptis -منهم مساندة (رابتيس

انتظمت هلذا الغرض، الرسائل  اليت بعثتها بعض الشخصيات السياسية والثقافية الفرنسية إىل وزير العدل اهلولندي 

Paul -Jean - )، من أبرزهم (جان بول سارترSentan -) و(سانتانRaptis -  (رابتيسيرافعون فيها لصاحل

Sartreميشال لرييس) ،(- Michel Leirisجان جاك مايو) ،( - Jacques Mayoux-Jean كلود) ،(

 Laurent - ) و(لوران شوارتزMaurice Nadeau - )، (موريس نادوBourdet Claude -بوردي

Schawartz(2 تتوسع، وجنحت األممية الرابعة من جتنيد الرتوتسكيني عرب  الكيفية بدأت دائرة املساندة. و�ذه

العامل، وتوالت ردود الفعل من هولندا نفسها، بريطانيا، فرنسا، الشيلي، البريو، األرجنتني، الربازيل، بوليفيا، 

 . 3األروغواي وحىت من نيورلندا

 

"رب ضارة نافعة". ينطبق عليها مقولة:  »cküOsnabr -أوسنابروك«لـما حدث يف قضية األموال املزورة       

عليها، وذابت   »ج.ت.و«"وتبخرت كل اآلمال التي علقتها فدرالية صحيح أن العملية فشلت فشال ذريعا 

، إال أ�ا من الناحية السياسية حققت جناحا ال نظري له، مل تكن 4كما يذوب الثلج تحت وهج الشمس"

تتوقعة وال يف األحالم. فقد مت ربط القضية بالكفاح التحرري الذي خيوضه اجلزائريون من أجل  »ج.ت.و«فدرالية 

   .5استقالهلم، وكسبت الثورة مزيدا من املؤيدين واملدافعني عن حق اجلزائريني يف التحرر، خاصة يف أمريكا اجلنوبية

  

ديد املسؤوليات فيما ألت إليه قضية األموال املزورة يف احملصلة ال  ميكن االنتهاء من هذه النقطة دون حت     

جزء من املسؤولية، خاصة إذا  »ج.ت.و«. أال تتحمل اللجنة الفدرالية لفدرالية »cküOsnabr - أوسنابروك«لـ

                                                 
، » Manifeste des 121Le -121بیان «ظھرت المساندة الفرنسیة بین قدماء التروتسكیین، وببن الموقعین على  -  1

)، Adré Breton - . نذكر من بینھم (أندري بروتون»PSU -الحزب االشتراكي الموحد«وبین األعضاء البارزین في 

)، Jean-Paul Sartre -)، (جان بول سارترLaurent Schwartz - )، (لوران شوارتزPierre Naville -(بیار نافیل

  ) وغیرھم.Claude Bourdet - (كلود بوردي

Haroun (Ali), op cit, pp 341-342. 
2 - Ibid 
3 - 341.-Ibid, pp 340 

 ینظر أیضا:

 Boudaoud (Omar) op cit, pp 182-183. 
4 -  Ibid, p 183. Boudaoud (Omar),  
  في:  »Raptis-L’affaiee Santen - رابتیس - قضیة سانتان«ینظر نقطة  - 5

Pas (Neik), op cit, pp 163-169.  
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واألممية الرابعة واملتعلقة بشخص من أصل فرنسي  »شبكة رابتيس«علمنا أن الفدرالية سبق وأن عاشت جتربة مع 

، »ج.ت.و«ادعى بأنه صحايف مالحق من طرف الشرطة الفرنسية بسبب عالقاته بـ )Olivier -يدعى (أوليفيي

. وهذا 1»ج.ت.و«واتضح فيما بعد بأنه كان عونا يف املصاحل الفرنسية، يسعى للتسرب يف صفوف فدرالية 

"أن نظل دوما يقظين عند االستعانة اود) يف مذكراته، دفع اللجنة الفدرالية إىل: بودعمر احلادث، كما قال (

إذا كان األمر كذلك فلماذا جلأت مرة أخرى إىل الرتوتسكيني يف قضية النقود املزورة، . 2بشبكة األممية الرابعة"

  حريب) يف حملها ؟؟ أمل تكن حتذيرات (حممد  )Olivier -وهي قضية أخطر بكثري من موضوع (أوليفيي

 

  إنجلترا – 2

سارت اجنلرتا خلف األطروحات اليت كانت تروجها فرنسا عن املشكل اجلزائري لكو�ا، مثل فرنسا قوة       

استعمارية، وارتباطها مبصاحل مشرتكة مع فرنسا، مث إن املوقف االجنليزي كان ظل للموقف األمريكي الداعم يف 

ضة، الشخصيات اليسارية والصحافة كان البداية، وبشكل مطلق لفرنسا. لكن املنظمات اإلنسانية، أحزاب املعار 

عربت الصحافة  1954هلا حكم آخر اليتناغم مع توجهات حكومة بالدهم. ومنذ انطالق الثورة يف نوفمري 

 The -ذي إكونوميست«اإلجنليزية عن موقفها يف طريقة تعاطي فرنسا مع املشكل اجلزائري. فمجلة 

Economiste« فرنسا ملعاجلة املشكل اجلزائري يربهن على أ�ا جتربتها  رأت بأن منطق القوة الذي تنتهجه

، »The Daily Telegraph - الدايلي تيلغرف«. وحذرت جريدة 3القاسية يف اهلند الصينية قد ذهبت عبثا

 8)، من تكرار ما حدث يف Mandes France - القريبة من احملافظني، رئيس احلكومة آنذاك (منداس فرانس

باستعراب كيف تعتمد فرنسا سياسة املصاحلة يف تونس واملغرب وسياسة القمع يف . وتتساءل 1945ماي 

أن يكون الوضع على  الليربالية »Manchester Gardian -مانشيسرت غارديان«. وتنبأت جريدة 4اجلزائر

ئر يف ا�ال فرنسا يف اجلزائر أصعب مما هو يف تونس واملغرب، رغم اعرتافها باإلجنازات الكثرية لفرنسا يف اجلزا
                                                 

باالتصال بأحد المسؤولین في الشبكة البلجیكیة لمساندة   )Olivier -قام (أولیفیي »ج.ت.و«الختراق صفوف  -  1

من أجل الحصول على أوراق ھویة مزورة. ولیثبت صدق ادعاءاتھ عرض على المسؤول البلجیكي صورا » ج.ت.و«

مما یجعل المسؤول البلجیكي یثق فیھ ویرافقھ  »ج.ت.و«معروفین فيفوتوغرافیة تم أخذھا بالمغرب تظھره برفقة مناضلین 

حیث صنع لھ أعضاء األممیة الرابعة أوراق ھویة. ومن حسن الحظ أن المسؤول البلجیكي أرسل تقریرا  »أمستردام«إلى 

(عمر ). كانت المفاجأة كبیرة بالنسبة لـOlivier -(أولیفیيمرفوقا بصورة لـ »ج.ت.و« عن الموضوع إلى اللجنة الفدرالیة لـ

)، ألنھ كان فد التقى بھ في المغرب وادعى آنذاك بأنھ مطرود من Olivier -(أولیفیيبوداود) ألتھ تعرف على المزعوم 

، وأنھ كان شاھدا على عملیات إعدام لمساجین »ج.ت.و« الجزائر، وكان مسجونا في وھران بسبب مواقفھ المؤیدة لـ

لیة عن ھذه االعترافات لدى مناضلین ومحامین من وھران، لكن لم یكن أحد جزائریین دون محاكمة. استعلمت اللجنة الفدرا

  منھم على اطالع لھا.

146.-Boudaoud (Omar), op cit, pp 145 
2 - Ibid, p147. 
، 1983نایت بلقاسم (مولود قاسم)، ردود الفعل األولیة داخال وخارجا على غرة نوفمبر، دار البعث، قسنطینة، الجزائر  - 3

 , 183ص 
 .184نفسھ، ص  - 4
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 The -ذي أوبزارفر«. ونصحت األسبوعية التقدمية 1االقتصادي وكون اجلزائريني أكثر املغاربة تأثرا بالغرب

Observer«  احلكومة الربيطانية باستهمال ما لديها من نفوذ للوصول إىل اتفاق حول املشكل اجلزائري. أما

 Edgar -قيام رئيس احلكومة الفرنسي (إدغار فور فقد أبدت استغرا�ا من »The Times - التاميز«جريدة 

Faure(  بعدم تعيني وزيرا لشؤون اجلزائر يف حكومته، يف حني عني وزيرا لشؤو املغرب وتونس، وهذا رغم أمهية

  . 2اجلزائر لفرنسا

  

الربيطاين املعارض موقف احلكومة الربيطانية املتطابق متاما مع  »حزب العمال«من الناحية احلزبية انتقد      

يف  »جزب العمال«املوقف الفرنسي. وللوقوف على حقيقة الوضع اجلزائري قامت جمموعة من الربملانيني من 

بدعو (بن يوسف بن خدة) و(حممد الصديق بن حيي) إىل عرفة البلديات �دف عرض وجهة نظرمها عن  1958

إىل تونس، وهم:  »حزب العمال«ثالث برملانيني من  1959 اجلزائر. وأفضى هذا اللقاء إىل إرسال يف الوضعية يف

) Anthony Neil Wedgwood Benn - )، (أونطوين نيل وادغوود بانJohn Baird -(جون بايرد

ن أجل اللجنة الربيطانية م«) Benn - ). ولدى عود�م إىل لندن شكل (بانStan Awbery - و(ستان أوبري

على مستوى غرفة البلديات حلث احلكومة على  »The British Commitee for Algeria -اجلزائر

بريطانية من  لجنة "أنمن لندن:  »الصني اجلديدة«ونقلت وكالة األنباء  .3استخدام نفودها لوضع حد للحرب

للشعب البريطاني أهمية أجل الجزائر قد تم تشكيلها. والهدف األساسي من تشكيل اللجنة هو توضيح 

المشكل الجزائري. وتهدف أيضا إلى دعم القضية الجزائرية وإحالل السالم في الجزائر باالعتراف 

 Wedgwood -أن  (وادغوود بان 31ويف نفس املوضوع تشري املعلومة   4باستقالل الشعب الجزائري"

Benn1959ماي  10و 9املؤرخة يف  19مة . ومن ناحية أخرى، تذكر املعلو 5) هو الذي يرتأس هذه اللجنة ،

إلسال بعثة رمسية حلضور فعاليات مؤمتر احلزب.  »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«وجه دعوة للـ »حزب العمال«أن 

يف  »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«يف خالل األسبوع لتمثيل »لندن«وأن (حممد يزيد) وزير اإلعالم سيتوجه إىل 

إىل أن جمموعة من الربملانيني الربيطانيني  1959ماي  14املؤرخة يف  21. ويف ذات املوضوع تشري املعلومة 6املؤمتر

. وهلذا 7ماي 20إىل  15يف الفرتة ما بني  »أكسفورد«و »لندن«اقرتحوا دعوة وزير جزائري إىل اجتماعني يف 

                                                 
 نفسھ. - 1
 .10، ص 1957دیسمبر  15، بتاریخ 14جریدة المجاھد، العدد  - 2
3 - 61.-Benamar (Kader) et Keller (Fritz), op cit, pp 60 
4 - création d’un comité britanique : dossier ʺEʺ 1 H 1753, D 3, Fiche n° (A .6), rens 30,

pour l’Algérie, le 29 juin 1959, p 7.                                                                                            
5 - Ibid, rens 31, le 1 janvier 1959,  p 7. 
6  - , le 9 Délégation du G.P.R.A au congrés du parti travailliste:  Ibid, Rens 19, dossier ʺEʺ

et 10 mai 1959, p 5.                                                                                                                        
7 - , le 14 mai 1959, p 5. réunion parti travalliste AnglaisIbid, rens 21, dossier ʺEʺ,  
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يف ، وبعض الشخصيات اإلجنليزية،  قام وزير الشؤون اخلارجية 1»لندن«الغرض، وبطلب من مكتب اجلبهة بـ

(ملني دباغني) بتكليف (حممد بزيد)، وزير اإلعالم �ذه املهمة مبوافقة (فرحات  »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«لـ

 10. لذلك بدأ (حممد يزيد) جيهز نفسه للذهاب إىل إجنلرتا، وكان يفضل أن يسافر يف 2عباس) رئيس احلكومة

 Anthony Neil - ل وادغوود بان(أونطوين ني »حزب العمال«جوان، وقد راجع يف األمر الربملاين عن 

Wedgwood Benn(3 . 

 
من الناحية اإلنسانية اهتمت اجلمعيات اخلريية الربيطانية بوضعية الالجئني اجلزائريني يف تونس واملغرب وقررت      

) و(جون Stan Awbery -أن تعمل على التخفيف من البؤس الذي بعيشون فيه. ومببادرة من (ستان أوبوري

جلنة أكسفورد للتخفيف من «) جتندت بعض اللجان يف هذا االجتاه نذكر من بينها: John Baird - بريد

 »War and Want -حرب وحاجة«، جلنة » Oxford Commitee for Famine Relief - ا�اعة

اللجنة «و »Church Aid and Refugee Service-Inter -املساعدة بني الكنائس ومصلحة الالجئني«و

. ويف »The British Commitee for Algerian Refugees - ية من أجل لالجئني اجلزائرينيالربيطان

)  مت تنظيم Stan Awbery -، ومببادرة من هذه األخرية، وحتت إشراف رئيسها (ستان أوبوري1959أواخر 

محلة صحفية من أجل البحث عن إمكانية مواصلة تقدمي املساعدات اإلنسانية لالجئني اجلزائريني يف تونس 

، اليت تنظمها األمم املتحدة، التكفل مبشكل األلغام املضادة »السنة العاملية لالجئني«واملغرب بعد انتهاء 

 - .  من جهة أخرى قام (جون بريد4د اجلزائرية التونسيةلألشخاص  املوضوعة من اجليش الفرنسي على طول احلدو 

John Baird اجلزائر احلرة«) بإطالق نشرة- Free Algeria« أفريل  15، صدر العدد األول منها يف

 Stan - . وقام (ستان أوري»ُنشرت من األصدقاء الربيطانيني للثورة اجلزائرية«وحتت اسم النشرية ُكتب: . 1960

Aweryدمة عامة حول الثورة اجلزائرية، كما وضع (ميكائيل فوت) بإدراج مق - Michael Foot(  رسالة

  . 5وأمنيته أن تنتصر  »ج.ت.و«ترحيب بالنشرة مؤكدا دعمه لـ

  

 1961نوفمرب  5مبناسبة الذكرى الثامنة النطالق الثورة التحريرية الوطنية مت عقد جتمع شعيب يف لندن يوم      

مبباردة من السيد (سومري)، من فدرالية الطلبة العراقيني بلندن. وبعد بعض كلمات الرتحيب أمام احلاضرين، حوَّل 

                                                 
في لندن ھم: (ساخر الحاج)، (كلو محمد بن مسعود)، (جواي محمد نور الدین) و(حسان » ج.ت.و«یذكر أن ممثلي  - 1

     عزیز).

Ibid, rens 43, Paris-presse du 31 aout 1959. 
2  - , le 31mai Voyage d’un ministre du G.P.R.A en Angleterre:  Ibid, rens 22, dossier ʺEʺ

1959, p 5.                                                                                                                                   
3 - , le 2 juin 1959, p 5. Voyage de Yazid en Angleterre:  Ibid, rens 23, dossier ʺEʺ 
4 - Benamar (Kader) et Keller (Fritz), op cit, p, 61.  
5 - Ibid, p 62. 
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)، الذي حتدث عن الفظائع اليت ترتكبها فرنسا يف اجلزائر، وأعلن أنه John Baird - الكلمة إىل (جون بايرد

. مث تعاقب على منصة اخلطابة كل من: »ج.ت.و«ء قادة سينتقل إىل املغرب خالل أعياد امليالد، وأنه يعتزم لقا

 West African - احتاد طلبة إفريقيا الغربية«)، ممثل Fumi - السيد (سومري)، رئيس التجمع، السيد (فومي

students Union« والسيد (نيكتاف - Nictaf جمتمع طلبة إيران«) ممثل- Iran Students Society« .

 Will -) و(ويل غريفيتسFenner Brockway -كل من (فينر بروكوي  وكان من املفرتض أن يشارك

Griffithsيف التجمع، ومت انتظارمها لكن دون جدوى. ويف األخري ختم (جون بايرد ( - John Baird امللتقى (

على اجلزائر. "الحرية، العدالة، األخوة" باقرتاح وضع مذكرة لدى سفارة فرنسا يف لندن تطالب بتطبيق مفاهيم 

 »Free Algeria - اجلزائر احلرة«ومت تبين املذكرة باإلمجاع من األشخاص احلاضرين. وباملناسبة ُعرضت جملة 

  . 1نوفمرب 26للبيع، كما ُوزعت قصاصة ورق تدعو إىل مظاهرة حاشدة يوم 

  

يف اجنلرتا. وهذا ما  »ج.ت.و«، جهدا لعرقلة حتركات 2مل تدخر احلكومة الفرنسية، عرب سفرائها يف لندن     

ذكرت فيها أن  1959أوت  31بتاريخ  »presse-Paris - باري بريس«استنادا إىل جريدة  43بينته املعلومة 

. »Algerian Office«بلندن واليت حتمل إسم  »ج.ت.و«احلكومة اإلجنليزية قامت باحلد من نشاط جلنة 

بالدعاية اإلعالمية املعادية لفرنسا. يديرها جزائريان سجال  وكانت مهمة هذه اللجنة مجع األرصدة املالية والقيام 

إىل  بااللتفات. وقد وجهت السلطات اإلجنليزية حتذيرا للطالبني ونصحتهم 3كطالبني يف اجلامعات االجنليزية

شر�ا دراستهم. وتضيف الوثيقة أن احلكومة اإلجنليزية اختدت هذه اإلجراءات بعد املساعي الطويلة والسرية اليت با

 ) الثقة والوقتDe Gaulle - احلكومة الفرنسية هلذا الغرض. وبررت فرنسا ذلك بضرورة إعطاء الرئيس (ديغول

  .  4الكايف لتنفيذ "خمططه اإلصالحي" يف اجلزائر

  

اع بقضيتها لعب دورا هاما نلإلق »ج.ت.و«ال شك أن املعارضة اإلجنليزية والرأي العام، إىل جانب مساعي      

ع احلكومة اإلجنليزية يف �اية املطاف إىل التخلي عن الدعم املطلق لباريس. وهذا ما دفع فرنسا إىل التوجه يف دف

  إىل إجياد حل سلمي للقضية اجلزائرية.

  

   الدانمارك - 3

                                                 
1 - F.L.N à -Manifestation pro: D 4360/A,  1 H 1753, S.D.E.C.E, déstinataire n° (541), ref

Londre, le 24 novembre 1961, p 1et 2.                                                                                        
) René Massigli-الوطتیة تعاقب على السفارة الفرنسیة في لندن سفیرین ھما: (روني ماسیجليخالل حرب التحریر  - 2

 .  1962-1956) بین Jean Chauvel -و(جان شوفیل 1956و 1944بین 
  لم تذكر الوثیقة أسماء ھذین الطالبین، لكن من المحتمل ان یتعلف األمر بـ(محمد كلو) و(حسان عزیز). - 3
4 - Mise en veilleuse du comité FLN de Londre, 1 H 1753, fichier n° (A. 5), p7, rens 43: 

Paris-presse du 31 aout 1959.                                                                                                        
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يف تشكيل وصياغة رأي  إسرتاتيجيتهايف إطار  ةاالسكندينافيأن جتد هلا قدما يف الدول  »ج.ت.و«متكنت      

عام دويل يؤمن حبق الشعب اجلزائري يف االستقالل. وهذا ما اعرتفت به التقارير الفرنسية، كتقرير مكتب 

 االسكندينافيةتقوم يف البلدان  »ج.ت.و«الذي ذكر أن  1960جويلية  2املؤرخ يف  1518الدراسات رقم 

العاصمة  »Stockholm -ستوكهومل«ء يقيمون يف بنشاط متواصل عرب بعثة دائمة تتكون من إربعة أعضا

ضه بـ(أوصديق بوعالم). تتجلى يالسويدية. مسؤول البعثة هو (حممد شريف ساحلي)، الذي سيتم عن قريب تعو 

يف خمتلف  »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«نشاطات البعثة يف الدعاية املكتوبة والشفوية، مجع األموال ومتثيل 

  . 1املؤمترات الدولية

  

، ومصنفة 1961سبتمرب  18، مؤرخة يف »أس.دي.أو.سي.أو«عن (حممد شريف ساحلي) ذكرت وثيقة لـ     

سرية، أنه كان من املؤيدين ملواصلة املفاوضات مع فرنسا لكن من دون وقف العمليات احلربية، كما تطالب به 

 20باجتاه تونس يف حدود  »Stockholm -ستوكهومل«احلكومة الفرنسية. وذكرت أيضا أنه يستعد ملغادرة 

سبتمرب وسيتم تعويضه، كما ذكرت وثيقة سابقة، بشاب جزائري هو (أوصديق بوعالم). وهذا يدل على أن 

(ساحلي) كان حتت املراقبة الدقيقة من مصاحل االستخبارات الفرنسية. وتزودنا الوثيقة مبعلومات حول إجراء تعتزم 

ممثلي اجلبهة يف اخلارج مبمثلني شباب زاولوا دراستهم باالحتاد  اختاذه، ويتمثل يف تعويض معظم »ج.ت.و«

السوفيييت والصني. ووصفت أيضا توجهات (ساحلي) بالصارمة واملوالية للصني، وهذا ما مكنه، حسب الوثيقة، 

. واهلدف من هذا 2اجلديد »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«من تقلد مسؤوليات جديدة جعلته قريب من فريق 

اء االنطباع بأن العالقة بني املسؤولني اجلزائريني قائمة على الوالءات، وأن اخلالفات اليت كانت التحليل هو إعط

  .3خفية بدأت تطفوا مع اقرتاب االستقالل

  

مقارنة مبوقف احلكومات الغربية األخرى من الثورة اجلزائرية، فإن احلكومة الدامناركية مل تنخرط بشكل كامل      

اجلزب الدميقراطي «رنسي، رغم الدعاية املكثفة. فقد مسحت احلكومة اليت كان يقودها إىل جانب املوقف الف

، الذي كان يفضل حصر املساعدات االنسانية لالجئني اجلزائر يف تونس واملغرب يف هبات متر عرب »االجتماعي

التابعة لألمم املتحدة. لكن العديد من أعضاء اجلمعيات الطالبية  »l’UNHCR -املفوضية العليا لالجئني«

) Alsing Andersen -كانت تطالب من أعضاء احلكومة، خاصة (ألسينغ أندرسن  ةالدميقراطياالشرتاكية 

                                                 
1 - 1 H 1740, dossier 2: representations du front de liberation à l’etranger, les delegations 

extérieures, rens 10, bureau n° 1518: Relations F.L.N pays scandinaves, le 2 juillet 1960, p 

4.                                                                                                                                                
 الثالثة برئاسة (بن یوسف بن خدة). »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«تأسست  1961في سبتمیر  - 2
3 - 18 séptembre le  ,Au sujet SahliIbid, S.D.E.C.E, déstinataire n° (541), ref D 1012/A: 

1961.                                                                                                                                            
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رئيس الفرع الدامناركي لألممية االشرتاكية، باختاذ موقف سياسي ضد قمع احلقوق الدميقراطية يف االجزائر. ويف 

الشباب االشرتاكي الدميقراطي «و »Frit Forum - املنتدى احلر«قدمة هذه اجلمعيات الطالبية نذكر: م

  .marks Socialdemocratike UngdomnDa«1 -الدامناركي

  

، عن معلومات مهمة حول النشاطات الداعمة »S.D.E.C.E -أس.دي.أو.سي.أو«تطلعنا تقارير الـ     

اللجنة «عن  ) يتحدثA/42142، وحيمل رقم (1961مارس  11يف الدامنارك. فالتقرير املؤرخ يف  »ج.ت.و«لـ

أعضاء وهم: (راج  مثانية، وعينت جلنة تنفيذية من »Danske Algier Komite - الدامناركية من أجل اجلزائر

واألعضاء: (بييا ) أمينا Ulf Christiansen - رئيسا، (أولف كريستيانسن )Raj Matthiessen - ماثيوسن

)، John Lorenzen -)، (جون لورانزنNam Henningsen - )، (نام هانينغسن Pia Dam - ديام

 -) و(أندرياس جرغنسن Verner Svenden - )، (فرنار زفندنKlaus Ripbjerg -(كالوس ريبجريغ

Andréas Jrgensen وجهت اللجنة  1961ديسمرب  18) كمتعاون سياسي. وُتطلعنا الوثيقة أيضا أنه يف

التنفيذية نداء واحتجاجا للحكومة الدامناركية بسبب موقفها يف األمم املتحدة خالل التصويت الذي جرى يف 

من نفس الشهر، وبعد أن نعتت  21توقيع. لكن يف  �238اية النقاش حول اجلزائر. االحتجاج كان مرفوقا بـ

وغري املطلعني على األحداث، ظهر أن العديد من  احلكومة احملتجني باجلهلة »Aktuelt - أكتويال«جريدة 

األعضاء مل يوقعوا االحتجاج بأنفسهم وشعروا أن اللجنة استغلت ثقتهم. موهذا ما جعل بعض األعضاء 

يستقيلون من اللجنة، لكنهم كانو أقلية. وعلى إثر عملية التشهري اإلعالمي ملا حدث، قدمت اللجنة التنفيذية 

  .   2اللجنة اعتذارات لكل فرد من

  

) تعرضت الوثيقة إىل النشاطات املؤيدة A/42378وحيمل رقم ( 1961مارس  17يف تقرير آخر مؤرخ يف      

يف الدامنارك. وأول من تصدر هلذا العمل هم مجاعة من الرتوتسكيني الدامناركيني. ويتعلق األمر  »ج.ت.و«لـ

)، (برينب  Léo Kari -)، (لييو كاريKarl Jensen - )، (كارل جانسنErland Fritze - بـ(إيرالند فريتز

). ومن األعمال اليت قامت به هذه Johanne Molaved - ) و(جوهانس موالفدPriben Kinch - كينش

. وصدر العدد »اجلزائر احلرة«إي  »Algeir Frit -أجليري فغيت«اجلماعة هو إصدار جريدة دورية حتت إسم 

 Erland - ت طباعتها يف ورشة الطباعة احلجرية اليت ميلكها (إيرالند فريتز، ومت1960نوفمري   1األول منها يف 

Fritze  وفيما بعد صدر عددان آخران من اجلريدة، لكن يصفة غرب منتظمة. وورد يف الوثيقة أيضا أن (لييو .(

وأنه هو  أو األممية الرابعة، »ج.ت.و«) صرح بأن اجلريدة ال تتلقى الدعم املايل سواء من Léo Kari -كاري

                                                 

 1 - Benamar (Kader) et Keller (Fritz), op cit, p, 49. 
2 - Au sujet du comité 1 H 1753, D 3, S.D.E.C.E, destinataire n° (541), refer (42142/A): 

danois pour l’Algérie, le 11 mars 1961, p 1 à 6.                                                                        
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مشرتك لإلستمرار  500مشرتك، يف حني حتتاج إىل  150شخصيا املسؤول املايل عليها، وال متلك اجلريدة سوى 

 .1يف الصدور. ويف حالة مل تصل االشرتاكات إىل العدد الكايف، فإن اجلريدة ستتوقف عن الصدور

 
) وجد يف هذا Kari - ، تذكر الوثيقة أن (كاري»اللجنة الدامناركية من إجل اجلزائر«فيما يتعلق بتأسيس      

يف اسكندينافيا، رغم أنه شارك يف إطالق  »ج.ت.و«الشأن معارضة قوية من (حممد شريف ساحلي)، ممثل

) أنه وضع حدا للمبادرة ليس بسبب معارضة الرتوتسكيني الدامناركيني وإمنا Kari -اللجنة. ووضح (كاري

 - . ويرى (كاري3»ج.ت.و«أن قرار تأسيس اللجنة اختذ دون دعم من  ، الذي رأى2بسبب معارضة (ساحلي)

Kari هي البحث يف إمكانية إنشاء قاعدة للدعم  »ج.ت.و«) أيضا أن املهمة اليت من أجلها اتصلت به

إىل  »ج.ت.و«املعنوي والسياسي للجبهة يف الدامنارك، إىل جانب احلصول على األسلحة واملتفجرات. وجلأت 

  .4) للخربة اليت اكتسبها من مشاركتة يف احلرب اإلسبانية وأصدر كتابا يف هذا الشأنKari - يخدمات (كار 

، 1961ديسمرب  6، مورخ يف »S.D.E.C.E - أس.دي.أو.سي.أو«على املستوى الطاليب حتدث تقرير لـ     

وجهت دعوة  »Studenteramfundet - ستودنرتامفوندت«) أن اجلمعية الطالبية D 5230/Aوحيمل الرقم (

بالسويد  »Stockholm -ستوكهومل«يف سكندينافيا، واملقيم يف  »ج.ت.و«إىل (حممد شريف ساحلي)، ممثل 

. يف كلمته محل (ساحلي) 1961نوفمرب  16إللقاء كلمة أتناء التجمع طاليب الذي تنظمه اجلمعية الطالبية يف 

يف اجلزائر، واليت كان من نتائجها خلق  1830منذ النظام االستعماري الفرنسي مسؤولية سياسة القمع املتبعة 

طبقة عمالية تعيش خط الفقر. وأضاف أن الشعب اجلزائري سيقاوم الطغاة حىت ينال استقالله الكامل وأن ال 

يوجد طبقة قائدة. يف حني الحظ بعني الرضى إىل التطور القضية اجلزائرية من الناحية السياسي. وعرب عن ثقته يف 

. وباملناسبة عرض فيلم يبني فظائع الفرنسيني. وأضاف التقرير أن اجلريدة الدامناركية ».ت.وج«انتصار 

غطت احلدث بشكل واسع، رغم كو�ا جريدة مبينية عادة  Berlingske Tidende«5-برلينغسكي تيداندي«

                                                 
1 - , le 17 mars 1961, p 1.F.L.N au Danemark-Activités proIbid, refr (42378/A):  
2 - Ibid, p 2. 
3 - Benamar (Kader) et Keller (Fritz), op cit, p, 50. 
4  - F.L.N au -Activités prorefr (42378/A):  1753, D 3, S.D.E.C.E, destinataire n° (541), 1 H

Danemark, le 17 mars 1961, p 2.                                                                                                
وھي أقدم جریدة  Berlingske»« بدال من » Berlingsice«اسم الجریدة  في التقریر المذكور یوجد أخطاء في كتابة ا -  5

، وینتمي إلى »  Ernst Henrich Berling - أرناست ھنریش برلینغ«من طرف  1749في الدانمارك، إذ تأسست في 

  تیار الیمین الوسط.

OLSEN, « BERLINGSKE TIDENDE  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 8 

avril 2017.                                                                                                                                  

URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/berlingske-tidende/                                     
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اليت  »Information -أنفورماسيون«ما حتطاط من مثل هذه التظاهرات. كما أشارت له اجلريدة املستقلة 

 .1وضحت أن مداخلة (ساحلي) متت ترمجتها بشكل سيء ومل يكن هلا لدى اجلمهور الوقع املنتظر

 
وأعيد  1882أول مرة يف  »Studenteramfundet - ستودنرتامفوندت«تأسست اجلمعية الطالبية      

وهو  1908أفريل  17ليد ) من مواMilcal Rode –. رئيسها هو احملرر (ميلكال رود 1945تأسيسها يف 

معروف بنشاطاته الثقافية اليسارية، وهو رئيس جلنة العمل النصار السالم، عضو احلركة املناهضة للسالح النووي 

. وتسعى 1958يف  »ستوكهومل«ومتعاطف شيوعي. مثَّل الدامنارك يف املؤمتر الدويل للسالم املنعقد يف 

 حتقيق مجلة من األهداف األساسية من بينها: جتميع إىل »Studenteramfundet - ستودنرتامفوندت«

املثقفني املناهضني للتسلح للمسامهة يف تطوير الدميقراطية من وجهة النظر السياسية واالقتصادية، التصدي لكل 

 - كالرت«العراقيل اليت تعرتض التطور املتناغم للثقافة والعالقات الدولية. وهذا التجمع للمثقفني يسمى 

Clarte« من الطلبة ذوي التوجه املاركسي،  1956، وهي منظمة للطلبة أسسها اجلزب الشيوعي الدامناركي يف

 Aksel - . وكان (أكسال الرسن»Studenteramfundet - ستودنرتامفوندت«والتابعني للجمعية الطالبية 

Larsen(  بنيتو سكوكوزا) من املسامهني يف تأسيسه. أما رئيسها فهو - ScocozzaBeneto  ونشري إىل أن .(

يرأسه (كونو  »HJRUP«يدعى  »Studenteramfundet - ستودنرتامفوندت«هناك جتمع آخر تابع لـ

 .  2) من احلزب الراديكايلKuno Milinowski - ميلينوفسكي

 
      

 السويد      - 4

كانت السويد أقل دول أوروبا الغربية تأثرا بالدعاية الفرنسية سواء على املستوى احلكومي أو الشعيب. وفشلت       

، وهو ما أكده كاتب الدولة السويدي »ج.ت.و«الدبلوماسية الفرنسية يف تأليب الرأي العام السويدي ضد 

يف البلدان  »ج.ت.و«) لـ(حممد الشريف ساحلي) ممثل Östen Undén - للشؤون اخلارجية (أوسنت أوندن

اإلسكندينافية. وهذه املواقف املتحفظة، يف غالب األحيان، للحكومة السويدية اجتاه الضغوطات الفرنسية سهلت 

  .  19573يد يف منتصف فتح مكتب متثيلي هلا بالسو  »ج.ت.و«على 

  

وحيمل   رقم  1961جانفي  20مؤرخ يف  »S.D.E.C.E -أس.دي.أو.سي.أو«يتحدث تقرير سري لـ     

)40100/Aويتعلق األمر بكل من: (ساحلي حممد) مسؤول »السويد«يف  »ج.ت.و«) عن اللجنة املمثلة لـ .

، (دكار رابح) ومهمته مجع املال، (شايب »السويد«اجلبهة يف اسكندينافيا، (بن حبيلس صديق) األمني املايل يف 

                                                 
1 - FLN au -Activités pro1 H 1740, D 3, S.D.E.C.E, destinataire n° (541), refr (D 5230/A): 

Danemark, le 6 décembre 1961, p 1 et 2.                                                                                     
2 - Ibid, annexe, p 3 et 4. 
 .453-452صغیر (مریم)، المرجع السابق، ص  - 3
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علي) مكلف بربط االتصال مع الدامنارك، (مخري رابح) أمني مايل سابق، (بوعالم) املدعو (فريد)، وقد غادر 

 »ج.ت.و«أكتوبر ومعه أفالم وثائقية من  20ليعود إليها يف  1960سبتمرب  15يف  »القاهرة«باجتاه  »السويد«

يف بداية نوفمرب . ويضم التقرير أيضا  »تونس«أو »القاهرة«فزيون السويدي، مث غادر السويد باجتاه موجهة إىل التل

وحيمل  1961ماي  4. ويف نفس املوضوع يقدم تقريرا سريا مؤرخا يف 1سرية ذاتية مفصلة لكل عضو يف اللجنة

. وأشار التقرير يف بدايته إىل أن »السويد«) معلومات وافية حول نشاطات مكتب اجلبهة يف A/44057رقم (

أعضاء املكتب مل يطرأ عليهم أي تغيري باستثناء إضافة عضو جديد وهو (شايب سعيد)، الذي يعمل كدهان 

عمارات. عن (بن حبيلس) و(شايب) نقرأ يف التقرير أ�ما ميثالن أعمدة املنظمة املقيمة منذ مدة طويلة يف 

وال يرتدد يف اختاذ القرارات.  . (دكار) هو الذي يستند علية املكتبويعرفان البالد بشكل جيد »السويد«

 7إىل  4يف اسكندينافيا ذكر التقرير عنه أنه ذهب إىل تونس خالل األسبوع من  »ج.ت.و«(ساحلى) مسؤول 

برفقة شخص يدعى (حممود) ليقوم برتتيبات مغادرة السويد وتعويضه بـ(أوصديق بوعالم). أما  1961أفريل 

، متزوج من سويدية، وله معها ولدان، وهو »UPPSALA -أوبساال«ود) فهو طالب يدرس يف جامعة (حمم

  . 2»ج.ت.و«مسؤول عن إعداد املناشري اليت تبثها 

  

تأسست مجعيات ومنظمات سويدية، ليس لدعم الثورة اجلزائرية ومساعدة الشعب اجلزائري للحصول على      

استقالله، فحسب، بل مساعدة الدولة اجلزائرية املستقلة خاصة يف اجلانب التقين والثقايف. وسنحاول رصد البعض 

) واملورخ A/40530ففي التقرير رقم (. »S.D.E.C.E -أس.دي.أو.سي.أو«منها من خالل التقارير السرية لـ

االحتاد العاملي للشبيبة «، عضو  )Falke Eriksson - نقرأ أن (فولك إريكسون 1961جانفي  31يف 

)، قد وصل  إىل فيينا International Union of Sosialist Youth« )l’I.U.S.Y - االشرتاكية

 12سيقوم به إىل إفريقيا. وعليه أن يغادر فيينا يف  لالتصال باألمانة العامة للمنظمة، والتحضري للسفر الذي

اجلزائر. ويضيف التقرير أن مهمة ، وسيتوجه إىل إفريقيا الغربية والشرقية، وإىل تونس، املغرب و 1961جانفي 

، هدفها ربط »l’U.N.E.S.C.O - اليونيسكو«)، اليت سيؤديها حتت غطاء Eriksson - (إريكسون

 15) ومؤرخ يف A/41067. وحتدث تقرير أخر حيمل رقم (3»ج.ت.و«اتصاالت سياسية، وبشكل خاص مع 

)، اليت عملت كمذيعة مث مراسلة يف التلفزيون السويدي، Gerde Almgren - أن (جارد أملغرين 1961فيفري 

تقت (أمحد بومنجل) يف ، ال»Stockholm tidningen - ستوكهومل تيدنينغن«وأيضا مراسلة جلريدة 

 - بـ(ستوكهومل »ج.ت.و«وناشدها بربط االتصال مع بعثة  1960يف أفريل  »Konakry - كوناكري«

                                                 
1  - Organisation FLN en 1 H 1740, D 3, S.D.E.C.E, destinataire n° (541), refr (40100/A): 

Suede, le 20 janvier 1961, p 1 à 10.                                                                                           
2  -, le 4 mai 1961, p 1 à 4. activité FLN en SuedeIbid, dest n° (541), ref (44057/A):   
3 - , le 31 Voyage de Folk Eriksson en Afrique 1 H 1753, D 3, Dest n° (541), refr (40530/A):

janvier 1961, p 1 et 2.                                                                                                                    
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Stockholm عادت من زيارة إىل اجلزائر. ويذكر التقرير عن هذه الزيارة قد تكون سرية  1960). يف ديسمرب

  .Stockholm(1 - الفرنسية يف (ستوكهومل ) مل تطلب تأشرية للجزائر من السفارةAlmgren -ألن (أملغرين

  

) املؤرخ IV/43124على مستوى التنظيمات اليت أُنشئت للتضامن مع القضية اجلزائرية، نقرأ يف التقرير رقم (     

 Le Comité International - ة اجلزائريةبياللجنة الدولية للتضامن مع الشب«عن ميالد  1961أفريل  8يف 

la jeunesses algériennesde Solidarité avec «) ،C.I.S.J.A واليت نظمت مؤمترها األول ،(

. لكن إحدى التنظيمات السويدية الغري شيوعية، وهي 1961فيفري  28و 27) يف Stockholm - بـ(ستوكهومل

Jeunesses Sociale Démocrates Suédoises La  - الشبيبة االشرتاكية الدميقراطية السويدية«منظمة 

رفضت الدعوة املوجهة هلا للمشاركة يف املؤمتر بسبب ا�ام اللجنة املنظمة للمؤمتر بأ�ا تريد من وراء تاسيس  »

شن هجوم دعائي شيوعي موجه إلنشاء بني اجلزائريني تيار مؤيد للشيوعية،  »C.I.S.J.A -ل.ع.ت.ش.ج«

لكل املنظمات الشبابية، على األقل يف السويد. وجعل اجلزائريني يعتقدون أن هؤالء املنظمني هم القادة احلقيقيني 

يف حني أن القضية اجلزائرية وجدت العديد من املتعاطفني من بني الشباب الغري شيوعي، خبالف املعتقد السائد 

) األمني العام Rolf Utber - يكون الشوعيني هم وحدهم الذين يساندون اجلزائريني. ورغم أن (رولف إوتبارغ

اتصل شخصيا بأعضاء  »La Jeunesses Communistes Suédoises - يوعية السويديةالشبيبة الش«لـ

Jeunesses Sociale Démocrates  La - الشبيبة االشرتاكية الدميقراطية السويدية«مكتب ا�لس الوطين 

 Suédoises«  للشيوعية ال حلثهم على حضور املومتر، إال أن ا�لس رأى عدم املشاركة ألنه اعترب املؤمتر تروجيا

  .2أكثر

  

أما فيما يتعلق باملساعدت السويدية لفائدة الالجئني اجلزائريني يف تونس واملغرب، فقد سجل تقرير سري      

أنه  »ج.ت.و«أن الصليب األمحر السويدي أعلم  ،1961جوان  23) ومورخ يف A/45970حيمل رقم (

 Nouveau - فرنك جديد«، أي ما يعادل ما يعادل مليون »sCouronne - كورون«سريسل مبلغ مليون 

Franc« للهالل األمحر اجلزائري، حتت عنوان املساعدة اإلنسانية (ألبسة، أدوية، مواد غذائية، إخل ...). من ،

 جهة أخرى يعتزم الصليب استقبال أطفاال جزائريني ملعاجلتهم، وميكن أيضا، إذا كان ممكنا تربيتهم. ويف تقرير أخر

                                                 
1  - Au sujet de la séudoise Gred Almgren en contact ): 41067/AIbid, dest n° (541), ref  (

avec le F.L.N, le 15 février 1961, p 1 et 2.                                                                                    
2 - Les organisations de jeunesses suédoises non Ibid, des n°( 541), refr (43124/IV): 

communists et le Comité Internationale de Solidarité avec la jeunesse algérienne, le 8 

avril 1961, p 1et 2.                                                                                                                         

  ینظر أیضا:

Pour un «comité international de solidarité». El Moudjahid, V 3, n° 78, du 23 février 1961, 

p 435.                                                                                                                                              
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 Association de - مجعية السالم والشبيبة«، نقرأ أن 1961سبتمرب  12) ومؤرخ يف D 772/Aحيمل رقم (

Paix et de Jeunesses « محلة جلمع 1961سيتمرب  7، املرتبطة بالكنيسة اللوثرية  بالسويد، أطلقت يف ،

األموال ملساعدة املراكز اليت توزع احلليب لالجئني اجلزائريني يف تونس واملغرب، بواسطة: عملية بيع الطوابع الربيدية 

، تنظيم حفالت وعمليات بيع 1960واألظرفة اليت حتمل طابع بااللسنة الدولية لالجئني لألمم املتحدة لعام 

 -كورون«ل الوسائل، ومطالبة منخرطيها األلف ومخس مئة، بدفع ستة خريية، تنظيم عملية جلمع األموال بك

sCouronne« ) مع وضع إشارة 362 52للشخص الواحد. األموال ا�موعة تودع يف حساب بريدي رقم (

  . »الالجئني اجلزائريني«

  

برعاية امللك، ، و »Sverige Hjalper - جندة سويدية«التنظيم العام حلملة مجع األموال متت حتت غطاء      

 -. بالنسبة للكنائس اللوثرية فإن (سفييا أوهرنستيد».K.F - ك.ف.«ونيات   لكن مدعومة من حركة التعا

Svea Ohrnstedمجعية السالم والشبيبة«) هو الذي يتوىل ربط االتصال بـ- Association de Paix et 

de Jeunesses « ر املساعدة االنسانية عرب منظمات  تفضل أن مت »ج.ت.و«. والحظ التقرير يف �ايته أن

  . Enskilda Bank«1 -أنسكيلدا بنك«كالصليب األمحر، وأن األموال ُحتول عرب 

  

مل يقتصر الدعم السويدي للجزائريني يف مساعدهم على التحرر، بل تعداه إىل إبدء االستعداد ملساعدة        

نقرأ أن جلنة مكونة من أربعة  1962مارس  14ومؤرخ يف  )A/09822الدولة اجلزائرية املستقله. ففي التقرير رقم (

ستوكهومل «)، وهو رئيس حترير جريدة Victor Vinde -عشر عضوا، يوجد على رأسهم: (فيكتور فيند

)، مذيعة مث مراسلة يف التلفزيون Gerde Almgren -، (جارد أملغرين»Stockholm tidningen -تيدنينغن

)، قرروا إنشاء Stockholm - يف (ستوكهومل »ج.ت.و«عضو يف مكتب السويدي و(سويف عيسى)، وهو 

، مهمتها تقدمي املساعدة التقنية والثقافية للدولة »Algeriska Vanner - أصدقاء اجلزائر«مجعية سويدية لـ

 »Jung Prugatan - سلم وشباب«. اختذت اجلمعية مداومة هلا يف مقر مجعية 2اجلزائرية املستقبلية

باستا).  ) و(عليGerde Almgren -)، ويتوىل إدار�ا كل من (جارد أملغرينStockholm - بـ(ستوكهومل

ون قد دخل يف صراع مع (ساحلي) ممثل اجلبهة يف اسكندينافيا من ضمان احلصول على ويبدوا أن هذا األخري يك

أصدقاء «). وقد أقامت مجعية يف السويد، واستعان يف ذلك من دعم (سويف عيسى »ج.ت.و«التمثيل احلصري لـ

يف تونس لتقدمي اخلدمات  »U.G.T.A -إ.ع.ع.ج«عالقات مع قيادة الـ »Algeriska Vanner -اجلزائر

 .G.P.R.A«3 - ح.م.ج.ج«وتلقي التوجيهات، وتنوي مستقبال الدخول يف اتصاالت مع 

                                                 
1 - n 1961. , le 23 juiAide de la Suede au FLNIbid, refr (45970/A):  
2 - , le udoise des ʺAmis de l’Algérieʺ): Association séIbid, Dest (508/III A), refr (09822/A

14 mars 1962, p 1 et 2.                                                                                                                   
3 - , le 30 mars 1962.Activités des ʺAmis de l’AlgérieʺIbid, refr (D 10531/A):  
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عن الصعوبات  1962أفريل  12ومؤرخ يف  )D 11124/Aيف املقابل حتدث تقرير أخر حيمل رقم (     

 - عند نشأ�ا. فقد قرر  (فيكتور فيند »Algeriska Vanner - أصدقاء اجلزائر«الداخلية اليت واجهت مجعية 

Victor Vindeوابنه (بيار ( - Pierre االبتعاد عن اجلمعية اليت أسسوها أل�م رأوا أن الفريق اجلزائري الذي (

)، قد بالغوا يف إظهار ميوال�م اليسارية Gery Almgren - ي أملغرينيقوده (علي باستا)، واملدعوم من (جري 

وهذا ما قد يؤدي إىل تنفري األوساط الليربالية واحملافظة اليت كان يسعى جللبها للتعاون مع اجلزائر املستقلة. ويعتقد 

أخرى تكون أكثر  ) بإنشاء مجعيةVinde - التقرير، يف حال واصل (علي باسا) هذه التصرفات، أن يقوم (فيند

  .   1انفتاحا، بعد أن جير معه قسم من أعضاء اجلمعية السابقة

فإن املساعدة املقدمة من السويد يبني ا�هود الذي يبذله هذا البلد حكومة وشعبا  »ج.ت.و«باعرتاف من       

لة اليت مل ترضخ، للدعاية وجمتمع مدين ملساندة تطلعات اجلزائريني يف احلرية واالستقالل. وهي من البلدان القلي

  اإلعالمية والضغوطات الفرنسية.

  

   النرويج وفنلندا – 5

يف النرويج وفنلندا امتدادا لنشاطها يف السويد والدامنارك. فاملوقف النروجيي من ثورة  »ج.ت.و«كان نشاط       

التحرير الوطنية كان متناغما على املستويني الرمسي والشعيب وقريب جدا من املوقف السويدي. فقد اعتربت 

معارضة بالده  nEinar Henry Gerhardse(2-احلكومة الرتوجيية اليت كان يرئسها (إينار هنري جرهاردسن

الستمرار االستعمار يف العامل وحث على تصفيته مثلما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، وعليه فإن احلرب الدائرة 

يف اجلزائر هي حرب استعمارية والقضية اجلزائرية هي قضية تصفية استعمار. وفشلت الدبلوماسية الفرنسية يف 

جبدوى سياستها االستعمارية يف اجلزائر. وأكد وزير خارجية الرتويج (هالفارد إقناع احلكومة والرأي العام النروجيي 

. 4على سيادة بالده يف رفض اإلمالءات والضغوط اخلارجية Halvard  Manthey Lange(3-مانيت النغ 

وميكن تفسري هذا املوقف الصارم واملستقل للنرويج اجتاه فرنسا بأ�ا كانت يف منئى عن الضغوطات الفرنسية، إذمل 

  .»االحتاد األورويب«و »حلف مشال األطلسي«تكن مرتبطة معها يف أي جتمع خاصة 

                                                 
1 - , le 12 avril Difficultés de l’association ʺLes amis de l’AlgérieʺIbid, refr (D 11124/A): 

1962.                                                                                                                                               
-1945رئاسة الحكومة في النرویج في فترات ( )Einar Henry Gerhardsen-(إینار ھنري جرھاردسنتولى  -  2

 . 1970وتوفي في   » Arbeiderpartiet -الجزب العمالي«). بنتمي إلى 1965-1963) و(1963-1955) و(1951

 /algerie.org-http://www.norvegeالموقع الرسمي للنرویج الخاص بالجمھوریة الجزائریة: 
منصب وزیر خارجیة النرویج ألكثر من سبعة عشر عاما  )Halvard Manthey Lange -(ھالفارد مانتي النغشعل  -  3

  .»حزب العمل النرویجي«، وینتمي إلى 1963أوت  28إلى  1946فیفري  2من 

Ibid. 
 .454صغیر (مریم)، المرجع السابق، ص  - 4
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يف ساحلي) ومن بعده يف البلدان االسكندينافية (حممد الشر  »ج.ت.و«من اجلانب اجلزائري حضي ممثل      

(صاحل حمبويب)، باستقبال من قبل العديد من الشخصيات النروجيية من أمثال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف 

الربملان النروحيي وكذلك رئيس املكتب السياسي يف وزارة اخلارجية وأيضا من ممثلي بعض األحزاب السياسية يف 

التقارب اجلزائري النروجيي العديد من املبادرات الداعمة للقضية  . ونتج عن1مقدمتها ممثل احلزب االشرتاكي

اللجنة «وكذلك تأسيس "سقوط االستعمار" حتت شعار  »غول«اجلزائرية ومنها انعقاد امللتقى الطاليب مبدينة 

  . 2برئاسة السيد (غوتورم جيسينع) واليت عرَّفت ا�تمع النروجيي بالقضية اجلزائرية »النروجيية من أجل اجلزائر

  

عندما نقول أن النرويج مل حتضع للضغوطات الفرنسية فيما يتعلق باملسألة اجلزائرية، فإن ذلك ال يُفهم منه       

أبدا أ�ا كانت مستعدة للتضحية بعالقا�ا مع فرنسا. كل ما يف األمر أن النرويج كانت تسري يف اجتاه تطور 

وتوجه قسم كبري من الرأي العام الفرنسي إىل حل  »ج.ت.و«املسالة اجلزائرية خاصة بعد البدء يف املفاوضات مع 

 6535وحتمل رقم  45التخلي عن اجلزائر. وكمثال عن حرص النرويج على عالقتها مع فرنسا ما ورد يف املعلومة 

بإعالم السفارة الفرنسية يف  1959جويلية  11أن احلكومة النروجيية قامت يف  1959سبتمرب  5ومؤرخة يف 

من جويلبة،  16ألف قنبلة يدوية. لكن يف  500ماليني خرطوشة و 10با�ا تعتزم بيع لتونس  »وسلوأ«العاصمة 

وعلى إثر التدابري اليت اختذ�ا السفارة الفرنسية يف هذا االجتاه، قررت احلكومة النروجيية إرجاء عملية تصدير 

، وبدا  أ�ا »Raufoss -روفوس«الطلبية التونسية. هذه الطلبية تلقتها احلكومة النروجيية من الشركة النروجيية 

األخرية صرحت بأ�ا جتهل كل شيء عن هذه القضية وأ�ا مل جتر مقدمة من احلكومة التونسية. لكن هذه 

حمادثات مع الرتويج يف هذا املوضوع. وفيما بعد أعلمت احلكومة النروجيية السفارة الفرنسية أن الطلبية مرت عرب 

  .Siegfried Wolner«3 -سييغفريد وولنار«شركة بريطانية متخصصة من لندن حتمل إسم 

  

يف التزود باألسلحة  »ج.ت.و«تفحصة ملا ورد يف املعلومة، واستنادا إىل الوقائع الكثرية يف أسلوب القراءة امل     

جيعلنا جنزم أن تلك اخلراطيش والقنابل اليدوية كانت موجهة إىل جيش التحرير الوطين حتت غطاء تونسي. وهذا 

                                                 
1 - Ibid. 
 .545صغیر (مریم)، المرجع السابق، ص  - 2

  ینظر أیضا: 

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ 1962-1954شبكات الدعم اللوحیستي للثورة الجزائریة الطاھر جبلي، 

والعلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة أبو بكر  الحدیث والمعاصر، تحت إشراف أ.د یوسف مناصریة، كلیة اآلداب

  .296، ص 2009- 2008بلقاید، تلمسان، 
3 - Fourniture d’armes à la Tunisie 1 H 1753, Dossier 4, fiche n° (A. 6), rens 45, n° 6535: 

par la Norvège et les Pays-Bas, le 5 séptembre 1959, p 8.                                                      
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م عملية تسليم الطلبية حىت تتتبع الوجعة ما يفسر مساعي فرنسا احلثيثة لدى احلكومة النروجيية للرتيث يف امتا

  احلقيقة لتلك األسلحة ومتنع وقوعها يف أيدي جيش التحرير الوطين.

  

مل تكن مكانة فنلندا من الناحية اجليوسرتاتيجية بالقدر الذي كانت عليه بايف الدول االسكندينافية. ومع      

ثناء مقارنة ببقية البلدان االسكندينافية، حيث أبدت ذلك فقد مثل املوقف الفلندي من الثورة اجلزائرية االس

يف  1959-1958احلكومة الفلندية احنيازا واضحا إىل الطرح الفرنسي، خاصة يف عهد حكم االشرتاكيني بني 

. لكن مع بدء املفاوضات August Fagerholm-Karl(1 - عهد الوزير األول (كارل أوغوست فاغارهومل

رأت احلكومة الفلندية أنه من املناسب أن تكيف سياستها اجتاه القضية  »ح.م.ج.ج«بني احلكومة الفرنسية و

 18. ومع التوقيع على اتفاقيات إيفيان يف 2اجلزائرية مبا يتناسب مع التوجه العاملي الذي يدعم تصفية االستعمار

، يف 1962جويلية   3 عملت فنلندا على تدارك األوضاع وسارعت باالعرتاف بالدولة اجلزائرية يف 1962مارس 

  .3نفس اليوم الذي اعرتفت فيه فرنسا باستقالل اجلزائر
 

                                                 
بالفلندیة  »الحزب االشتراكي الدیمقراطي«إلى  )August Fagerholm-Karl -(كارل أوغوست فاغارھولم ینتمي -  1

»Suomen Sosialidemokraattinen Puolue«   
 .457صغیر (مریم)، المرجع السابق، ص  - 2
  موقع الرسمي للسفارة الفنلندیة بالجزائر. ال - 3

http://www.finlandalgeria.org/public/default.aspx?nodeid=44359&contentlan=32&culture=fr-

FR consulté le 26-05-2016 à 12:10.                                                                                               
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  الفصل الرابع: المواقف المختلفة من شبكات دعم الثورة الجزائرية

تباينت املواقف من شبكات دعم الثورة اجلزائرية بني املواقف املبدئية واملصلحية والوطنية. ويف هذا السياق      

اجلهات اليت تأثرت بشكل مباشر بنشاط شبكات الدعم، ونظرت إليه على أنه يهدد  سوف نركز على مواقف

  أمنها القومي أويضر مبصاحلها سواء يف الداخل أو يف اخلارج.

  

  موقف الحكومة الفرنسية – 1

على الرتاب الفرنسي، بل يف كل مكان  سية لشبكات دعم الثورة التحريريةمل تقتصر حماربة احلكومة الفرن      

والثورة بعناصر البقاء والصمود  »ج.ت.و«ميكن أن تتواجد فيه، أل�ا على دراية بأن هذه الشبكات متد 

 –مديرية محاية اإلقليم «واالستمرار. لذلك استنفرت فرنسا منذ بداية الثورة، مصاحلها األمنية الرمسية، كالشرطة، 

D.S.T« يق اخلارجي وحماربة اجلوسسةمصلحة التوث«و - S.D.E.C.E« من  »اليد احلمراء«، والسرية كمنظمة

أجل التصدي هلا، وفق خمطط حمكم مت إعداده من قبل متخصصني وذوي خربة عالية يف مكافحة اجلرمية، 

)، Louis Parent - )، (لويس بارنتRoger Cunibile -(روجي كونيبيلاإلرهاب واجلوسسة، من أمثال 

، (كونستونتني )Roger Wybot - )، (روجي فيبوتHippolyte Berenguier - (هيبوليت برينجيري

  .1)، وغريهم...Constantin Melnik -ميلنيك

  

    

نشاط فدرالية جبهة مراقبة حملاربة الشبكات وإ�اء نشاطا�ا وضعت احلكومة الفرنسية خطة تقوم على      

حبيث ميكنها ذلك من سهولة القضاء على دورها يف مجع االشرتاكات من املهاجرين  التحرير الوطين  بفرنسا

وإذا كانت مسألة القضاء  املتعاونني مع الفدرالية. األشخاصتقيم حراسة مشددة على ، ويف نفس الوقت اجلزائريني

نت من صالحيات يف اجلزائر هي مهمة اجليش الفرنسي فإن ذات املهمة يف فرنسا كا والثورة »ج.ت.و«على 

وزارة الداخلية، اليت استنفرت، منذ األيام األوىل من انطالق الثورة التحريرية، أجهز�ا األمنية املختلفة حتسبا ألي 

األجهزة األمنية اليت تصدت لنشاط  طارئ قد حيدث بسبب األوضاع املستجدة يف اجلزائر. وعلى العموم فإن

 - مديرية مراقبة اإلقليم«، R.G«2 -االستعالمات العامة«هاز هي: ج بفرنسا وأوروبا »ج.ت.و«فدرالية 

                                                 
  المصالح األمنیة بالتفصیل في الفصل الثاني من الباب األول.تحدثنا عن  - 1

  لمزید من التفاصیل عن نشاط المصالح األمنیة الفرنسیة خالل حرب التحریر ینظر:

Melnik (Constantin), De Gaulle, les services secrets, et l’Algérie, Nouveau Monde Editions, 

Paris, 2012.                                                                                                                                 
، وھو »DCRG - المدیریة المركزیة لالستعالمات العامة«ھي التسمیة التي عرفت بھا  »RG - االستعالمات العامة« - 2

بھدف إعالم الحكومة بكل  1907. تأسس في »DGPN -مدیریة العامة للشرطة الوطنیة«جھاز استعالم فرنسي تابع للـ

حركة یمكن أن تھدد الدولة. في السنوات التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، تم االحتفاظ بھذا الجھاز لمواجھة التوتر الناتج 

 01حرب الجزائر والحركات االجتماعیة. وفي عن بدایة الحرب الباردة والحروب االستعماریة وخاصة العنف الناتج عن 
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D .S.T« ،»شرطة باريس- P.P« اليد احلمراء«و- M.R« وقد اعتمدت هذه األجهزة على عدة طرق .

للحصول على املعلومات من أمهها املراقبة الدائمة للنشطاء، اخرتاق صفوف اجلبهة بدس األعوان واجلواسيس، 

    .1خالل عمليات املدامهة، االعتقال، اإلغراء واملساومة، التعذيب والتهديدالوثائق احملجوزة 

                                                       

، عقدت وزارة الداخلية الفرنسية أول اجتماع يف باريس، بعد انطالق الثورة التحريرية، 1954نوفمرب  27يف     

وضم كل قادة مصاحل االستعالمات العامة ملختلف املقاطعات للتباحث يف اإلسرتاتيجية اليت ميكن اعتمادها 

ازا أمنيا عرف باسم أنشأت الوزارة جه 1955للحيلولة دون انتقال الكفاح املسلح إىل باريس. ويف شهر أوت 

ضم حمافظة شرطة باريس، الدرك، مصلحة  S.C.I.N.A«2 -مصلحة تنسيق املعلومات الشمال اإلفريقي«

التوثيق اخلارجي ومكافحة  التجسس، قيادة األركان العامة لوزارة الدفاع الوطين، مصلحة الشؤون اإلسالمية 

هذه املصاحل يف ذلك اجلهاز هو استقبال التقارير والعمل االجتماعي، ووزارة العدل. واهلدف من أشراك كل 

اليومية اليت حتررها كل مصلحة، والتنسيق بني املعلومات الواردة فيها، خاصة ما تعلق بالعمليات املسلحة، 

واألموال احملجوزة، مث يتم تلخيصها وإصدارها يف نشرية   األسلحة املضبوطة، االعتقاالت، عدد القتلى واجلرحى،

على األراضي الفرنسية عامة  »ح.و.ج«وحىت  »ج.ت.و«كن االستفادة منها للحد من نشاطات يومية مي

والعاصمة باريس على وجه اخلصوص، والتحكم يف املهاجرين اجلزائريني، الذين بالتمويل كانوا ميدون احلركتني 

  . 3بعناصر البقاء واالستمرار »ح.و.ج«و »ج.ت.و«اجلزائريتني 

  

تبنت حمافظة شرطة باريس إسرتاتيجية دفاعية مزدوجة تقوم على مجع املعلومات والقمع. بالنسبة  1956يف      

، أما »S.C.I.N.A - مصلحة تنسيق املعلومات الشمال اإلفريقي«للشق اخلاص جبمع املعلومات تكفلت به 

ي عبارة عن وحدة تابعة ، وهB.A.V «4 - فرقة االعتداءات والتعنيفات«الشق اخلاص بالقمع فقد مت إسناده إىل 

                                                                                                                                                         

المدیریة «لیصبحا  »D .S.T -مدیریة مراقبة التراب«و »RG -االستعالمات العامة«تم دمج جھاز  2008جویلیة 

 .»DCRI -المركزیة لالستعالم الداخلي

Jean-Marc BERLIÈRE, « POLICE FRANÇAISE HISTOIRE DE LA », Encyclopédia Universalis 

[en ligne], consulté le 3 février 2016 à 17h.                                                                                   

URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/histoire-de-la-police-francaise/                           
     

1 -Chabrun (Laurent), op cit, p 105.   
2 -  Africaines-Service de Coordination des Informations Nord 
3 - Amiri (Linda), op cit, p 44. 
4 - des Agressions et violences.  Brigade 
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، ومتخصصة يف الوقاية وحماربة العنف الناتج عن اجلنوح 1953للمديرية العامة للشرطة القضائية أنشئت يف 

مصلحة تنسيق «، مل يفلح جهاز 1958. ومع ذلك وإىل غاية 1وكذلك قمع احلركة الوطنية الشمال إفريقية

واتضح بعد ثالث سنوات من النشاط  من حتقيق األهداف املرجوة، »S.C.I.N.A -املعلومات الشمال اإلفريقي

. 2أصبحت أكثر تغلغال وحتكما يف املهاجرين الذين احتضنوا الثورة أكثر من ذي قبل »ج.ت.و«القمعي أن 

ويعود سبب هذا اإلخفاق إىل صعوبة التنسيق بني خمتلف املصاحل، وإىل الفراغ القانوين املسجل يف اإلجراءات 

نونية املطبقة يف التعامل مع املعتقلني واملشتبه فيهم مبمارسة نشاطات داعمة للجبهة، إذ كان الكثري منهم يتم القا

اإلفراج عنهم، إما بسبب عدم كفاية األدلة ضدهم وإما النقضاء املدة القانونية لالحتجاز. وهذا الوضع القانوين 

 ليمأل ذلك الفراغ.  1957جويلية  26جل ذلك جاء قانون حد من فعالية اآللة القمعية للشرطة الفرنسية. من أ

 

 إىل الرتاب الفرنسي، والذي منح فيه 1956مارس  16إن مضمون هذا القانون إمنا هو عملية توسيع لقانون      

 .4سلطات خاصة للجيش الفرنسي يف اجلزائرGuy Mollet(3 - الربملان الفرنسي يف عهد حكومة (غي مويل

أصبح للشرطة القضائية احلق يف القيام بعمليات التفتيش يف الصباح واملساء، االستدعاء  التوسيعب هذا ومبوج

. وهكذا 5للحضور إىل احملكمة لألشخاص املشتبه �م، والذين تعرضوا لعقوبات جنائية فبل صدور هذا القانون

الفرنسي يف اجلزائر،  يستخدمها اجليش وجد اجلزائريون يف فرنسا أنفسهم يف مواجهة آلة قمعية رهيبة، شبيهة باليت

مل يتوقف األمر عند هذا احلد، بل تطورت األمور إىل ما هو و أقل ما يقال عنها أ�ا مهينة للكرامة اإلنسانية.

                                                 
1 - : l’engagement de la force de     » Bataille de Paris , Un tournant dans la «Remy Vallat

343, -, tome 91, nº 342mers-OutreVichy et les colonies, In  police auxiliaire (20 mars 1960).

                                                semestre 2004, p 325.                                                          er1 
2 - Amiri (Linda), op cit, p 46. 
se de Section Françai -الفرع الفرنسي لألممیة العمالیة«) منصب أمین عام لـGuy Mollet - شغل (غي مولي -  3

l'Internationale Ouvrière«  المعروفة اختصارا بـ»S.F.I.O«  وفي ظل الجمھوریة الرابعة شغل 1969- 1949بین .

  .1957جوان  13 -1956فیفري  01منصب وزیر أول بین 

 Dictionnaire des noms propres, http://www.linternaute.com/biographie/guy-mollet/ consulté 

le 20 Mars 2016 à 18h38mn.                                                                                                           
  ینظر: 1956مارس  16لیوم  253-56في الجزائر رقم  »السلطات الخاصة«ى نص قانون لإلطالع عل - 4

  . 91- 2590, صص 1956مارس  17الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة الصادرة یوم  

  أو ینظر الملحق رقم . 

 48ولإلطالع على نص القانون الموسع للسلطات إلى التراب الفرنسي ینظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة رقم 

C.R 1817- 1797، صص 1957جویلیة  26میس الخ.  
5 - op cit, p 325. ,Remy Vallat 
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على رأس Maurice Papon(1 - ، خاصة بعد تعيني (موريس بابون1958منذ الشهور األوىل من عام  أسوأ

   .1958مارس  15حمافظة شرطة باريس يف 

  

) على رأس حمافظة شرطة باريس على خلفية الظروف اليت Maurice Papon - تعيني (موريس بابون يأيت    

مارس تظاهر حوايل ألفي شرطي انطلقوا من حمافظة الشرطة باجتاه  13. ففي1958مرت �ا باريس يف أوائل عام 

ت مناهضة للحكومة ولإلدارة بسبب عجزها عن ، مقر اجلمعية الوطنية الفرنسية، مرددين شعارا»قصر البوربون«

وتعليق الدورة الربملانية، واضطر حمافظ  »قصر البوربون«. ومتكن املتظاهرون من اقتحام »منحة املخاطرة«دفع 

) إىل تقدمي االستقالة. ويف اليوم املوايل عقدت حكومة André Lahillonne - شرطة باريس (أندري الهيلون

جملسا وزاريا طارئا ملواجهة األزمة. وخالل االجتماع مت تعيني (موربس  2) GaillardFélix -(فليكس غيار

-Maurice Bourgés - بابون) مديرا على حمافظة شرطة باريس باقرتاح من (موريس بورجيس مونوري

Maunoury(بابون) حينها وكأنه الرجل القوي القادر على إدارة حمافظة وقد بدا  .3) وزير الداخلية آنذاك 

 .4يف العاصمة باريس »ح.و.ج«و »ج.ت.و«الشرطة بيد من حديد، ووضع حد لنشاطات 

  

، �دف يف البداية إىل بابون) إسرتاتيجية تسلم املهام على رأس حمافظة شرطة باريس، طور (موريس منذ     

من هيمنته. وأقنع نفسه خلخلة النظام اإلداري واالجتماعي لفدرالية اجلبهة بباريس، مث تقويضه وحترير اجلزائريني 

بأن االنتصار سيكون حليفه العتقاده أن مجوع اجلزائريني يف فرنسا، إمنا هي كتلة ساذجة وموالية يف األساس 

لفرنسا، وغرب ملتزمة جديا إىل جانب احلراك الوطين، لكنها خاضعة ألقلية من املناضلني اجلبهويني، واملقدر 

                                                 
، ثم أمینا عاما بحكومة الوصایة في المغرب   1951و 1949بین  »قسنطینة«) والیا لـPapon -كان (موریس بابون -  1

. كان شخصا متمرسا وصاحب خبرة 1958ومارس  1956بین  »قسنطینة«، ثم أمینا عاما لـ1956و 1954ألقصى بین 

على طرائق الجیش الفرنسي في مكافحة العملیات    »قسنطینة«بمناھج عمل الجیش الفرنسي النفسیة، كما تدرب في 

یین التخریبیة التي كان جیش التحریر الوطني ینفذھا ضد المصالح الفرنسیة في الجزائر. وسینقل خبرتھ تلك لقمع الجزائر

  على الجالیة الجزائریة المقیمة في فرنسا.  »ج.ت.و«في فرنسا في محاولة منھ لوضع حد لتغلغل وسیطرة فدرالیة 

 Amiri (Linda), op cit, p 58.   
إلى  1957نوفمبر  06) منصب رئیس الحكومة في ظل الجمھوریة الرابعة من Félix Gaillard -شغل (فلیكس غیار -  2

  .1958أفریل  15
3 - House (Jim) et MacMaster (Neil), Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’état et la 

mémoire, Traduit de l’anglais par Christophe Jaquet, Casbah  Editions, Alger, 2012, p 89.       
4 -préfecture de Maurice Papon prend immédiatement ses fonctions à la Mannoni Eugène,   
 , n° 4289, Le Dimanche 16 et Lundi 17 Mars 1958.                                        le Monde ,police  
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إسرتاتيجية  تقوم. و 1يفرضون هيمنتهم بواسطة العنف اإلرهايب عددهم حبوايل مخسة آالف شخص، والذين

واالجتماعي، الثاين: العمل القمعي، والثالث: التحييد بواسطة  2مصارع: األول: العمل النفسي على ثالثة (بابون)

 . »ج.ت.و«إبعاد الوطنيني النشطني وترحيلهم إىل اجلزائر ومحاية األشخاص املهددين باملوت من طرف 

 

، 3 ) العائد إىل الساحة السياسيةCharles De Gaulle - إلجناز املهمة بنجاح قام اجلنرال (شارل ديغول     

حبضور ممثلني عن وزارة اإلعالم والداخلية والقوات املسلحة والشرطة، أفضى  1958جويلية  09بعقد اجتماع يف 

إىل تشكيل فريق عمل أوكلت له مهمة دراسة واقرتاح أشكال العمل النفسي والدعاية األكثر فعالية لتخليص 

 16ت ويف أو  01جويلية ويف  23. ويف تقاريره احملررة يف »ج.ت.و«املهاجرين اجلزائريني يف فرنسا من قبضة 

أكتوبر، أظهر فريق العمل استعداد النظام اجلديد يف فرنسا إلدخال الطرق املتبعة يف مواجهة العمل املسلح يف 

أن  ورغم .اجلزائر إىل الرتاب الفرنسي، وأنه يوافق بالكامل على التقنيات اليت جلبها (بابون) معه إىل باريس

) أكد يف مذكراته Papon - ، كما ذكر بعض املؤرخني، إال أن (بابون4(ديغول) كان معارضا لنظرية احلرب الثورية

                                                 
1 - House (Jim) et MacMaster (Neil),op cit, p 97. 
قوم على ت. و"النفسیةالحرب " الفرنسیة، ما ھي في الحقیقة سوىب »L’action Psychologique«العمل النفسي أو  - 2

االستخدام المتعمد للدعایة وغیرھا من الوسائل، بھدف التأثیر على آراء ومشاعر ومواقف وتصرفات المجموعات المعادیة 

أو المحایدة أو الصدیقة، دعما لسیاسة أو ألھداف راھنة، أو لخطة عسكریة، في ظروف الحرب أو األزمات والمواجھات. 

بشكل عام التأثیر على معنویات الخصم، والقضاء على إرادتھ للقتال أو المقاومة. وأكثر وتستھدف الحرب النفسیة 

وسائطاإلعالم استخداما في الحرب النفسیة ھي الوسائل السمعیة البصریة، الصحافة المكتوبة، الكتب، النشریات ومكبرات 

  الصوت.

، ص 1994لعربیة للطباعة والنشر، بیرون، لبنان، ، المؤسسة ا2الكیالي (عبد الوھاب) وآخرون، موسوعة السیاسة، ج 

2015. 
) إلیھا،  Charles De Gaulle - شارل دیغول(، عاد الجنرال  1953بعد انسحابھ من الساحة السیاسیة الفرنسیة في   - 3

لى إ 1958جوان  01في الجزائر، وعین رئیسا للمجلس الوطني، أي رئیسا للوزراء من  1958ماي  13على إثر أحداث 

، 1958دیسمبر  21. وخالل ھذه الفترة تم تعدیل الدستور في فرنسا، ونظمت انتخابات رئاسیة في 1958دیسمبر  20

  أصبح على إثرھا (دیغول) أول رئیس للجمھوریة الفرنسیة في عھد الجمھوریة الخامسة.

http://www.linternaute.com/biographie/charles-de-gaulle, consulté le 09 février 2016 à 09h./    
ال یمكن مصطلح (ماوي)، نسبة إلى الزعیم الثوري الصیني (ماوتسي تونغ) الذي كان یعتقد أنھ  يھ ʺالحرب الثوریةʺ - 4

عسكري، أي أن الحرب الثوریة، سواء أكانت حرب ثوریة طبقیة أو حرب ثوریة -قیام بحرب ثوریة إال بعمل سیاسيال

وطنیة، إذا لم نفھم الشروط والخصائص التي تمیزھا، فإنھ ال یمكن القیام بھا واالنتصار فیھا. أما في الفكر العسكري 

یش الفرنسي بعد الحرب العالمیة الثانیة، إذ وجد نفسھ یخوض حروبا بوضع الج ʺالحرب الثوریةʺالفرنسي فقد ارتبط مفھوم 

غیر الحروب النظامیة التي تدرب وتعود علیھا، والتي تخضع ألخالقیات الحرب المتعارف علیھا وأولھا عدم التعرض 

یتعامل مع كان على الجیش الفرنسي أن  1962- 1954، وحرب الجزائر 1954-1946للمدنیین. ففي حرب الھند الصینیة 

حروب یشارك فیھا الشعب أي العسكریون المدنیون. وفي ھذه الحالة فإن من یسمون مدنیین، ھم في نفس الوقت عسكریین 

وعلى ھذا األساس طور الجیش الفرنسي نظریة جدیدة تقوم على الحرب العامة الموجھة ضد العسكریین وضد المدنیین   
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ديغول) قد أعطاه الضوء األخضر لتنفيذ املخطط اجلديد الذي كان بصدد التحضري له، وذلك يف شارل أن (

 -حرر (بابون 1958جويلية  24يف و  .1، والذي كان هو شخصيا حاضرا فيه1958اجتماع، شهر جوان 

Papon مالحظات حول قمع اإلرهاب الشمال اإلفريقي«أساسية بعنوان: ) وثيقة عمل - Note sur la 

répression du terrorisme nord-africain«  أوت  23أوت على فريف العمل، مث يف  01ووزعها يف

يف ذلك اليوم،  القوات املسلحة خالل االجتماع الوزاري اهلام الذي مجعهمعلى وزراء الداخلية، العدل، و  1958

 »S.C.A.A - مصلحة تنسيق الشؤون اجلزائرية«حيث تقرر فيه تأسيس جهازين أمنيني خاصني باجلزائريني مها: 

يف تلك الوثيقة سجل أن اجليش قي و . »S.A.T-F.M.A - مصلحة مساعدة فرنسيي اجلزائر املسلمني التقنية«و

خاصة ويستخدم تقنيات خاصة تدخل أكثر يف ميتلك، يف آن واحد، سلطات  »ج.ت.و«اجلزائر، وحملاربة 

اجلانب العمليايت، وليست جمرد عمليات حلفظ األمن. يف حني سجل ضعف وعجز القانون يف فرنسا يف قطع 

 الطريق أمام "اإلرهابيني". 

 

 700باعتقاالت إستباقية طالت  1958جويلية  14إلثبات صحة أقواله، أكد بأن الشرطة قامت ليلة      

وعلى قدر�م على تنفيذ عمليات، لكن لألسف كانت جمربة على إخالء سبيلهم بعد   جزائري مت التعرف عليهم

ساعة، ومل يكن من املمكن االحتفاظ �م ملدة أطول يف السجن بدون  48انقضاء املدة القانونية لالعتقال وهي 

أربعة إجراءات وجب على  ئر. وشدد علىحكم قضائي الستجوا�م، مثلما كان بإمكان السلطات فعلة يف اجلزا

احلكومة اختاذها بشكل استعجايل. أوال: إبعاد من فرنسا كل املشتبه �م مبمارسة "اإلرهاب"، وهذا ما يسمح 

للسلطات العسكرية يف اجلزائر بإعداد نظام قمعي مناسب للمعنيني، مبعىن إخضاعهم ألشكال من االستنطاق ال 

ة عليه إن حدثت يف فرنسا . ثانيا: إعطاء مزيد من السلطات للمحاكم العسكرية يف ميكن للرأي العام املوافق

وال  »ج.ت.و«فرنسا. ثالثا: السماح بسجن (اإلقامة اجلربية) وبأمر من اإلدارة، كل شخص مشتبه به بالعمل مع 

                                                                                                                                                         

ع الثورة الجزائریة عندما أدخلت الوسائل العسكریة  في تعاملھا مع المدنیین على حد السواء، وھذا ما مارستھ فرنسا م

 الجزائریین سواء في الجزائر أو في فرنسا. 

Gérard, Guérillas et guerres révolutionnaires marxistes, le «  modèle chinois » Chaliand    

                                 http://www.leconflit.com/article-guerillas-et-guerres-revolutionnaires-

marxistes-le-modele-chinois-73942767.html, consulté le 26 Mars 2016 à 19h28mn.                

وتقوم  ʺحرب الشعب ʺو ʺحرب التحریر الوطنيʺتعرف أیضا بـ ʺالحرب الثوریةʺ أن »الموسوعة السیاسیة«ورد في 

  عندما تكون الشعوب في مواجھة خصم ذي قدرات كبیرة، حیث یتم تعبئة طاقات الشعب ضد المحتل أو المستغل.  

 .    195- 194الكیالي (عبد الوھاب) وآخرون، المرجع السابق، صص 
1 - : le préfet de police du générale de Gaulle, ouvre Papon (Maurice), Les chevaux du pouvoir 

 ses dossiers, 1958-1967, Paris, Plon, 1988, p 103-04.                                                                  
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دانة قضائية، مبعىن توجد أدلة كافية لرفع دعوى قضائية ضده. رابعا: ترحيل األشخاص إىل اجلزائر على أساس إ

) قد جنحت يف التأثري على سياسة احلكومة، اليت Papon -. ويبدوا أن مبادرة (بابون1بأمر من احملاكم اجلزائرية

تسمح فيها بسجن اجلزائريني املوقوفني ملدة أسبوعني، مما يعطي الوقت الكايف  1958أكتوبر  07أصدرت أمرية 

) فقد قرر وضع اجلزائريني Émile Pelletier - الداخلية (إميل بِيليسيي. أما وزير الستجوا�م للشرطة واجليش

  .2ترحيلهم إىل اجلزائر وتسليمهم إىل اجليش هناك يف مراكز التجميع دون حماكمة، أو

  

ودفعهم يف األخري إىل التوقف عن السري  قمع اجلزائريني وحماصر�م والتضييق عليهم وحتويل حيا�م إىل جحيمل    

الفرنسية شرطة باريس مبجموعة من األجهزة  الداخلية زودت وزارةالدعم هلا،  فدرالية جبهة التحرير وتقدمبخلف 

األمنية اخلاصة باجلزائريني فقط، واستدعت لإلشراف عليها، من اهلند الصينية واجلزائر، أكفأ اإلطارات وأكثرهم 

وحماربة احلركات الوطنية االستقاللية. وهذه األجهزة خربة يف كيفية التعامل مع السكان األهايل يف املستعمرات 

 - مصلحة مساعدة فرنسيي اجلزائر املسلمني التقنية« ،S.C.A.A«3 - مصلحة تنسيق  الشؤون اجلزائرية«هي: 

F.M-S.A.T«4 ،»قوة الشرطة املساعدة - F.P.A«5، »مكاتب االستعالم املتخصصة- B.R.S«6 فرقة «و

   .B.A.V«7 -االعتداءات والتعنيفات

  

، اجلزائرينيضد  ةدواليب اآللة القمعية املسلطيهتم أساسا بإدارة  »S.C.A.A -م.ت.ش.ج«بالنسبة جلهاز      

أوت  23املسلحة املنعقد يف  لتنسيقي الذي مجع بني وزراء الداخلية، العدل والقواتاتأسس يف االجتماع 

ويضم ثالثة فروع: فرع التأثري النفسي واالجتماعي، فرع التدخل، ويضم  مقره حمافظة شرطة باريس، ،1958

جتميع املعلومات، و  بني األجهزة األمنية األخرى، قهو التنسي مهمتهعناصر الشرطة القضائية، وفرع االستعالمات، 

ت الفدرالية حتليل الوثائق احملجوزة، التعرف على إطارا، مهما كان مصدرها،  حول فدرالية اجلبهة يف باريس

                                                 
1 - 8.-House (Jim) et MacMaster (Neil), op cit p 97 
2 - Ibid, p 99. 
3 - »Service de Coordination des Affaires Algérienne«  
4 -  » Service d’Assistance Technique aux Français musulmans d’Algérie« 
5 - »Force de Police Auxiliaire« 

6 - «Bureaux de Renseignement Spécialisé» 
 تم التعریف بھذا الجھاز سابقا. - 7
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ر يومية وأسبوعية بتقدمي تقاري ه ملزمبواسطة سجل مركزي، وختطيط العمليات القمعية. ومن الناحية اإلدارية فإن

  . 1يف وسط اجلزائريني األمنيةاألجهزة  نفذ�افدرالية اجلبهة، وخمتلف العمليات اليت  حول تطور نشاط

  

يف ذات االجتماع الوزاري الذي تأسس فيه  تأسس »S.A.T-F.M -م.م.ف.ج.م.ت«اجلهاز الثاين هو      

بني اجلزائريني. واالجتماعي النفسي  النشاطمارسة مبويهتم  .1958أوت  23يف  »S.C.A.A -م.ت.ش.ج«

تعود فكرة إنشاء هذا  وإحدى اخلصائص املميزة له هي األمهية اليت يوليها للعلوم االجتماعية لفهم اجلالية اجلزائرية.

 S.A.U«3 - الفرع اإلداري احلضري«و S.A.S«2 -الفرع اإلداري املختص« يف ثالثة ضباط سامنياجلهاز إىل 

لالستعانة خبرب�م يف جمال العمل النفسي  1958أوت  13يف  باجلزائر، ومت استدعائهم خصيصا وسريا إىل باريس

)، Louis Parent - )، (لويس بارنتRoger Cunibile -واالجتماعي واالستعالمات وهم: (روجي كونيبيل

 - ) و(برينجيريCunibile -يُذكر أن (كونيبيل .4)Hippolyte Berenguier -(هيبوليت برينجيري

Berenguierطبقا املقاربة العلمية اليت جاء �ا (روبار مونتاين ( -  Robert Montagne(5  يف التعامل مع

فرنسا، وتقوم تلك املقاربة على القيام بإحصاء مفصل للمهاجرين املهاجرين يف باريس، مث عممت بعد ذلك على 

اجلزائريني املقيمني يف باريس ومجع معطيات عن املناطق األصلية اليت جاءوا منها والقبيلة اليت ينحدرون منها، و�ذه 

                                                 
1 - Ibid, p 100. ،2 : نظر أیضای-Linda (Amiri), op cit, p 81 
2 - » Section Administrative Spécialisée «     ھو جھاز تابع للجیش الفرنسي في الجزائر، ومعروف اختصارا

ومتخصص في ممارسة النشاط النفسي اتجاه سكان األریاف الجزائریة. مھمتھم الرئیسیة ھي تأطیر القرى  »ال صاص«بـ

والدواویر ومراقبتھا عن قرب من خالل تقدیم خدمات اجتماعیة كالتطبیب، التعلیم، باإلضافة إلى جمع المعلومات حول 

. بلغ عدد »ج.ت.و«ثورة ومنعھم من االلتحاق بصفوف المجاھدین وتسلیمھا إلى الجیش. والغایة ھي عزل السكان عن ال

  . 1960في عام  697فرع و 600حوالي  1957الفروع اإلداریة العاملة في 

Cheurfi (Achour), Dictionnaire de la révolution…, op cit, p 312-13. 
3 - »Section Administrative Urbaine«  لكن في المدن. »صاصال «ھذا الجھاز ھو یقوم بنفس وظیفة جھاز    

Ibid, p 313.  
أیضا مشرفان إداریان  )Hippolyte Berenguier - (ھیبولیت برینجییرو )Roger Cunibile -(روجي كونیبیلخدم  - 4

  للشؤون األھلیة بالمغرب األقصى. 
ھو مستشرق فرنسي وعالم في أصل اإلنسان والسالالت البشریة. اھتم  )Robert Montagne  -(روبار مونتاني - 5

 -بشكل خاص بدراسة بنیة الھجرة الجزائریة في فرنسا حسب القریة والقبیلة. كلفھ وزیر الداخلیة (فرانسوا متیران

François Mitterrand مجموعات اإلثنیة بقیادة فریق من الباحثین للقیام بأبحاث حول التوزیع الجغرافي لل 1952) في

  في فرنسا المرتبطة بالسكن والعمل. 

House (Jim) et MacMaster (Neil), op cit p 105. 
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شط فيها الكيفية يتم وضع بطاقة معلومات لكل شخص. �دف هذه العملية إىل الفهم اجليد للشبكات اليت ين

  .F.P.A«1 -ق.ش.م«جهاز الثالث هو   املهاجرون واليت عادة ما تكون قائمة على أساس الوالء اجلهوي.

  

عن مكاتب ذات طابع استخبارايت  وهي عبارة »B.R.S - مكاتب االستعالم املتخصصة«اجلهاز الرابع هو      

وظيق. وكان كل قطاع مزود �ذا النوع من األجهزة ملعلومات وتصنيفها، حبيث تكون جاهزة للتحمض �تم جبمع ا

مثلما هو احلال بالنسبة حملافظة شرطة باريس، والذي وظفته حملاربة فدرالية جبهة التحرير بفرنسا واحلد من التأثري 

 - فرقة االعتداءات والتعنيفات«واهليمنة الذي متارسه على املهاجرين اجلزائريني يف العاصمة باريس. أما جهاز 

B.A.V« ) إميانويل بلونشارفهي، كما وصفها- Emmanuel Blanchard(2  عبارة عن شرطة باريسية

كل تلك األجهزة كانت تشكل منظومة قمع متكاملة تستجيب للمخطط الشامل الذي وضعه  .3للجزائريني فقط

اجلزائريني إىل معاناة ال ) ومساعديه من ذوي اخلربة ومبباركة احلكومة من أجل حتويل حياة Papon -(بابون

 تنتهي.

  

بفرنسا على العمل  »فدرالية جبهة التحرير«كما ذكرنا سابقا ركزت إسرتاتيجية شرطة باريس يف حماربة      

)، Papon -نظم (بابون 1958االجتماعي والنفسي من جهة وعلى القمع املكثف من جهة أخرى. ففي جوان 

بالتعاون مع مصلحة النشاط النفسي التابعة للجيش، أول عملية اختباريه باجتاه املساكن واألحياء القصديرية 

                                                 
 تم التطرق إلى ھذا الجھاز سابفا. - 1
أستاذ محاضر في العلوم السیاسیة في معھد الحقوق والعلوم السیاسیة،  )Emmanuel Blanchard -(إیمانویل بلونشار - 2

université de Versailles Saint- -إفلین- أون-جامعة فرساي، سانت كونتان«ومدیر معھد العلوم السیاسیة بـ

Yvelines -en-Quentin« دیجون«. تحصل على شھادة الدكتوراه بتقدیر مشرف جدا من جامعة- Dijon«   عن

 Encadrer des- 1962-1944، شرطة الجزائریین في المنطقة الباریسیة تأطیر مواطنین مستضعفین«روحة بعنوان أط

.1962-citoyens diminués. La police des Algériens en région parisienne, 1944« من أھم مؤلفاتھ .

    »La police parisienne et les Algériens, 1944- 1962= - 1962-1944الشرطة الباریسیة و الدزائریین «

 »Nouveau Monde Editions -نوفو موند«الصادر عن دار النشر 

université de Versailles Saint- -إفلین-أون- جامعة فرساي، سانت كونتان«المصدر: الموقع الرسمي لجامعة 

Yvelines-en-Quentin« .55260.kjsp-emmanuel-blanchard-http://www.uvsq.fr/m  27اطلع علیھ في 

  د. 15و 12، على الساعة 2016ماي 
  ، ینظر:»B.A.V -فرقة االعتداءات والتعنیفات«للمزید من التفاصیل حول  - 3

Blanchard Emmanuel, Police judiciaire et pratiques d’exception pendant la guerre 
     72.  -Vingtième siècle, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2006, pp. 61 d’Algérie.
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للتوغل داخل اجلالية اجلزائرية، بواسطة توزيع مناشري باللغتني العربية والفرنسية، بث املوسيقى العربية وعرض أفالم 

ومات يف األحياء اآلهلة بالسكان اجلزائريني ملساعد�م يف متابعة دعائية. ويف اجلانب االجتماعي قام بتنصيب مدا

شؤو�م اإلدارية، كملء االستمارات اخلاصة ببطاقات اإلقامة، بطاقات اهلوية، الشكاوي، إجراءات السفر إىل 

  اجلزائر لزيارة األهل، وغريها من اخلدمات اإلدارية. 

 

ى تلك املداومات تقوم بتدوين البيانات الشخصية للوافدين عليها لكن يف املقابل كانت املصاحل القائمة عل     

إىل جانب ذلك كانت فرق العمل  سواء املقيمني أو الوافدين اجلدد ويتم وضع ملف إداري لكل شخص.

االجتماعي تتفقد احلالة املعيشية للجزائريني من خالل القيام حبمالت صحية أسبوعية أو كل أسبوعني، يتم 

الع على وضعية املرافق، املراقد والفنادق املفروشة اليت يقيم �ا اجلزائريون. وغالبا ما كانت تلك الفرق خالهلا االط

تلجأ إىل إجبار احملالت اليت تكون يف حالة مزرية على ترميمها وإال تعرضت لإلغالق. وهنا أيضا مل تكن 

اقد والفنادق ومعرفة حالة اجلزائريني النفسية العمليات الصحية بذا�ا هي اهلدف وإمنا فرصة إلحصاء نزالء املر 

  .1وفدراليتها »ج.ت.و«ـبوتوزيع املناشري اليت متجد فرنسا وتندد 

 

أما اإلسرتاتيجية القمعية فكانت �دف من جهة، إىل تفكيك الشبكة االجتماعية والصحية اليت وضعتها       

لخلة نظام مجع االشرتاكات الشهرية، ومن جهة أخرى فدرالية جبهة التحرير لتأطري املهاجرين اجلزائريني، وخ

إضعاف جمموع  اجلالية اجلزائرية بواسطة زرع جو من اخلوف الدائم. اصطلح على تسمية هذه اإلسرتاتيجية 

، وتقوم على تكثيف عمليات االستجواب العنيفة يف »Les opérations Osmose - عمليات التناضح«بـ

شخص و  121992مشلت عملية االستجواب واملراقبة حوايل  1958الشوارع حبق املهاجرين اجلزائريني. ففي 

وهو عبارة عن  »CIV - لكشف اهلوية 2»مركز فانسان«، مت إحالة نصفهم إىل 1959شخص يف  121699

هذه العمليات يف مشاكل  سببتت وقد .1ف إىل مراكز االعتقال األخرىيضا 3مركز اعتقال على ذمة التحقيق

                                                 
أربع سنوات. لقد قرر أبوك وأمك وإخوانك وأخیرا تحررت بالدك من الرعب الذي شلھا منذ في احد المناشیر ورد: " -  1

یضموا أیدیھم لید الجیش الفرنسي، جیشك أنت، ویضربوا ضربة رجل واحد تقضي نھائیا   وأخواتك، في ھبة رائعة، أن

..."   !على خصم بائس ومیئوس منھ. فیا من تقیم على أرض فرنسا، ال تخن قضیتك المقدسة، قضیة الجزائر الفرنسیة

"مجرمون یعیشون عیش البذخ والرفاه في الفنادق الفخمة في تونس : »ج.ت.و«ر آخر عن مسؤولي وجاء في منشو

  وجنیف والقاھرة ..."

Amiri (Linda), op cit, p 63.  
de-Val- -فال دو مارن « في إقلیم لباریس مدینة فرنسیة تقع في الضواحي الشرقیة : ھي »Vincennes - فانسان« - 2

Mrne«  إیل دو فرانس«یمنطقة- eFranc-de-Ile«.  
. »فانسان«على طریق الھرم بـ »Centre d’Identification de Vincennes -مركز فانسان لكشف الھویة«یقع  - 3
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وصعوبات ال ميكن جتاوزها بالنسبة للمهاجرين اجلزائريني، فهم مل يفقدوا فقط أجرة الساعات اليت تغيبوا عنها، 

بسبب االعتقال، بل فقدوا أيضا وظائفهم وإمكانية االستفادة من منحة البطالة. وشيئا فشيئا بدأت املؤسسات 

ائريني بسبب قلة املواظبة أو العطل املرضية املتكررة واليت سببها العجز الناجم الصناعية بفرنسا ترفض توظيف اجلز 

 . 2عن العنف املمارس عليهم من الشرطة

    

لكن أكثر ما كان خياف منه املهاجرون اجلزائريون هو الرتحيل القصري إىل اجلزائر. وفكرة الرتحيل كانت من      

 1959أفريل  9)، والذي وجه يف Henri Pillot -يدعى (هنري بيو »S.A.T - م.م.ت«إبداع ضابط يف 

بالرتحيل الفوري للجزائريني املشتبه �م والذين يتعذر إحالتهم على  يوصي فيها   )Papon - رسالة إىل (بابون

) Raymond Montaner -وجه النقيب (رميوند مونتنري 1959جويلية  05العدالة لعدم كفاية األدلة. ويف 

بعنوان:  )Papon -تقريرا إىل  (بابون »Nanterre -نونتري«بـ »S.A.T - م.م.ت«الفرع األول لـ مسؤول

ضمنه جمموعة من االقرتاحات، من بينها: عدم وضع املشتبه �م بالتعاون مع فدرالية  »تدمير المنظمة المتمردة«

جبهة التحرير يف معتقالت فرنسية، أل�ا، يف اعتقاده، تستغل كمدارس حقيقية لتكوين اإلطارات، وإمنا ترحيلهم 

حمللية للفصل يف مصريهم. ا »S.A.S - ف.إ.م«مباشرة حنو قراهم ومد�م األصلية. ويف اجلزائر يتم تسليمهم إىل 

) Michel Debré - هذه املقرتحات على وزير الداخلية (ميشال دوبري عن عرض) Papon - (بابونومل يتأخر 

. وللتأكد لالصطفاف إىل جانب فرنسا عه بأن التعجيل بالرتحيل النهائي إىل اجلزائر سيدفع املهاجرين اجلزائرينيوأقن

                                                                                                                                                         

 -م.م.ف.ج.م.ت«وتسیره إداریا  »S.C.A.A -م.ت.ش.ج«، ووضع تحت سلطة 1959جانفي  21افتتح أبوابھ في 

S.A.T-F.M.A« وكان یأوي الجزائریین الذین أوقفوا في الطریق العام ویقتضي األمر التحقیق بشأنھم، حیث یتم تسجیل .

. وعند »السین«بیانات كل المعتقلین في بطاقیات خاصة تمكن من ضمان الرقابة على المھاجرین الجزائریین بمقاطعة 

 15فیوضعون تحت اإلقامة الجبریة بقرار والئي لمدة انتھاء التحقیقات یطلق سراح المعتقلین. أما األشخاص محل شك 

، ثم یخلى سبیلھم. وفي حال ثبوت تھم أخرى ضدھم یتم فرض اإلقامة 1958أكتوبر  07أمریة  یوما، مثلما تنص علیھ

ن الجبریة علیھم بمقار سكناھم مع تأشیر أسبوعي بمحافظة شرطة الحي، أو ینقلون إلى مراكز لإلقامة الجبریة، ویمكن أ

 .Ibid, pp 85-9       یرحل بعضھم إلى الجزائر.
. للمزید من المعلومات حول مراكز االعتقال في »Beaujon - بوجون«ومركز  »Nogent -انتنوج«مثل مركز  - 1

   باربس ینظر:

Amiri (Linda), op cit, pp 84-89.    

 ینظر ایضا:

 Emmanuel Blanchard, «L’internement avant l’internement Commissariats, centre de 

Matériaux pour l’histoire de légale» -triage et autres lieux d’assignation à résidence (il)

                     14.                                                                    -/4 (N° 92), p. 8 2008 notre temps 
2 - House (Jim) et MacMaster (Neil), op cit p 107. 
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قيد التجريب برتحيل ألف شخص كمرحلة أوىل، حيث يتم ترحيل من مخسة من فعالية هذا اإلجراء تقرر وضعه 

إىل ستة أشخاص يوميا على مدى ستة أسابيع خللق شعور بالقلق العميق يف نفوس املهاجرين اجلزائريني ليكون 

إذ وجدت هذا العقاب عربة للجميع. وكان هلذه السياسة نتائج اقتصادية كارثية على العمال املهاجرين وعائال�م، 

   . 1العديد من العائالت نفسها بال دخل، وجتهل ما الذي حل باألب أو الزوج الذي اعتقل ورحل إىل اجلزائر

 

مع ظهور  1961و 1960ازداد القمع حدة وشراسة واشتد احلصار أكثر على املهاجرين اجلزائريني يف سنيت     

ال�ا العنيفة يف األحياء اآلهلة بالسكان اجلزائريني واليت كثفت تدخ »اَحلرَْكى«املشكلة من  »F.P.A - ق.ش.م«

بفرنسا، اعتقال املتعاطفني معها أو وضعهم  »ج.ت.و« �دف الكشف عن املسؤولني احملليني التابعني لفدرالية

حتت طائلة اإلقامة اجلربية، احليلولة دون دفع االشرتاكات املالية الشهرية وتشجيع السكان على االنتظام يف 

منذ  الذي كان جيري تطبيقه يف اجلزائر »خمطط شال«ويبدو أن املخطط اجلديد تأثر بـ .2جمموعات للدفاع الذايت

  . 19593فيفري  06

فلم تكن اقل نشاطا وقمعا من شرطة باريس واألجهزة املرتبطة �ا يف  »D .S.T - مديرية مراقبة اإلقليم«أما     

فدرالية جبهة التحرير الوطين «. وقد كانت وراء إجهاض احملاوالت األوىل لتأسيس »ج.ت.و«مالحقة عناصر 

، بدءا مبعظم فريق الفدرالية األوىل بقيادة (مراد طربوش)، مرورا بفريق (صاحل لوانشي)، ووصوال إىل فريق »بفرنسا

(حممد لبجاوي). ومع ذلك، وما ذكر (علي هارون)، فإنه كلما سقط رجل إال وخرج آخر من الظل. وتقوم 

رتاق ودس اجلواسيس واملراقبة بفرنسا على االخ »ج.ت.و«لتحييد نشاطات  »D.S.T -دي.أس.يت«اسرتاتيجية 

                                                 
1 - 8.-Ibid, pp 107 
،  1959دیسمبر  26الجزائر إلى مرسیلیا في من  »Harkis - الَحْرَكةِ « أو »F.P.A -ق.ش.م« وصلت أول فرقة من - 2

  تتراوح أعمارھم بین سبعة عشر إلى أربعین سنة على األكثر. »َحْرِكي« 82وكانت تتكون من 

 Amiri (Linda), op cit, pp 97-8. 

 Comité -لجنة موریس أودین«)، وبرعایة Jacques Panijel - ینظر أیضا الفیلم الوثائقي الذي أخرجھ (جاك بانیجال

Maurice Audin« حریة- حقیقة«و-Vérité-Liberté « بعنوان 1961أكتوبر  17باریس ، عن مظاھرات ومجازر ،

في قلب  1962إلى مارس  1961. وصور ھذا الفیلم الوثائقي  من أكتوبر »Octobre à Paris -أكتوبر في باریس«

  . »الحركى«األحداث التي یرویھا. ویتضمن شھادات حیة لضحایا قمع الشرطة الفرنسیة و

https://www.youtube.com/watch?v=PtO7P7SJgjs, consulté le 9 Juin 2016 à 12h50mn. 
ال یتحقق إال بتكثیف القمع وتعزیزه باستغالل المجندین  »ج.ت.و«یعتقد (الجنرال شال) أن كسب المعركة ضد  - 3

تَضمن ئریین، واستمالة  الجماھیر الشعبیة الجزائریة وإقناعھا  بالسیر وراء مخطط الرئیس (دیغول) المُ والمتطوعین الجزا

  .1958في مشروع قسنطینة 

92. Amiri (Linda), op cit, p   
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 .1ومجع املعلومات الكافية عن هويا�م  واألماكن اليت يرتددون عليها، لتلقي بشباكها عليهم الشديدة للنشطاء

ضد فدرالية  ستخدمهاالطريقة اليت ي واملبالغة، وبكثري من الغرور Roger Wybot(2 - يبوتويروي (روجي و 

بواسطة  »ج.ت.و«"طورت نظامي الختراق شبكات بفرنسا. ففي عمليات االخرتاق ذكر:  »ج.ت.و«

. الرجال الذين ندسهم في التنظيم المعادي، وعادة يكونون في مراكز ثانوية، نساعدهم للوصول عمالئنا

. فمواكبهم »ج.ت.و«تدريجيا إلى مراكز مهمة لدى المتمردين. نسمح لهم مثال بتمرير األسلحة والمال لـ

، بينما نقل األسلحة من »D.S.T -دي.أس.تي«السرية لنقل األسلحة تكون دائما محمية من طرف 

مع الجيش "بموافقتنا وبالتعاون أدىن شك عن خمربيهم يقول:  وإلبعادالقادة اآلخرين يتم تعطيله ومصادرته. 

حالة من المجد في نظر  عليهم بتدبير عمليات وهمية إلضفاء »ج.ت.و«الفرنسي، يقوم عمالئنا لدى 

" ظم كل شيء بأنفسنا إلعطاء مصداقية كاملة للعمليات.مرة كنا نن هيئة األركان في القاهرة وتونس. في كل

"...، بمجرد بكل شيئ، حيث يقول:  علم علىهو و  بأنه يسيطر على األوضاع) Wybot - (ويبوت ويدعي

وإذا أردت بإشارة واحدة بتم توقيف الفاعلين... لكن ما بعملية، كنت أعرف من قام بها،  »ج.ت.و«قيام 

هم من راقبيهمني ليس هو اعتقال بعض اإلرهابيين الجزائريين. في معظم األحيان أتركهم يجرون قليال وأ

لضرب تنظيمهم بعبد وأدون اتصاالتهم ومخابئهم. أسلوبي هو القيام، من وقت ألخر بعمليات مداهمة 

اجتاه القادة فتقوم على زرع الشك وتأليبهم ضد  سياسته أماعض من اإلفالت..." البجزئيا. وأمكن عمدا 

"... أثناء بعض التوقيفات الواسعة أقوم بتسريح العناصر األكثر تشددا، بحيث أضفي بعضهم البعض: 

حولهم جو من الشك. ويتساءل أصدقائهم وبتعجب كيف أفلتوا بهذه السهولة؟، ثم يتم اإلبالغ عنهم من 

  .3"ف عمالئنا على أساس أنهم مخبرين للشرطة وهكذا يتم تصفيتهم باعتبارهم خونة...طر 

  

 »D.S.T - دي.أس. يت«هي واحدة من عمليات االخرتاق لـ  »L’affaire Mourad - قضية مراد«    

من دس (يونسي   »D.S.T - دي.أس. يت« بفرنسا وعلى أعلى مستوى. متكنت »ج.ت.و«لصفوف فدرالية 

                                                 
1 - Haroun (Ali), op cit, p 26. 
عسكري فرنسي متخصص في ): ھو Paul Warin -) واسمھ الحقیقي (بول وارینRoger Wybot -(روجي فیبوت - 2

  .1958إلى  1944من   وأول مدیر لھا »D.S.T - دي.أس.تي«االستعالمات. مؤسس الـ
http://www.sfhp.fr/index.php?post/2012/01/05/Notice-biographique-Roger-Wybot, consulté 

le 13-06-2016 à 00:15.                                                                                                                   
3 - Bernert (Philippe), Roger Wybot et la bataille pour la DST, Presse de la cité, Paris, 1975, 

pp 449-451.                                                                                                                                
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بفرنسا ومهدت له الطريق  »ج.ت.و«، وهو االسم احلقيقي لـ(مراد) كجاسوس يف صفوف فدرالية 1عبد اهللا)

 »ج.ت.و«ليصل إىل املناصب اإلدارية العليا للفدرالية. وحسب (حممد حريب)، فإن (بوشفة أرزقي)، وهو مكلف 

حيتوي على أي وثيقة تساعد واملسؤول املباشر على (مراد)، أكد أن ملف هذا األخري ال  »مرسيليا«على منطقة 

جعلته ينقلب إما يف فرتة اعتقاله يف  »D.S.T -دي.أس. يت«على معرفة ماضيه قبل االخنراط يف اجلبهة، وأن 

 2. بعد أن أصبح حرا وتعيينه على رأس عمالة اجلنوب1958وإما بعد إطالق سراحه يف جويلية  1957أكتوبر 

بعملية تطهري لصاحله، إذ اعتقلت (بوشفة أرزيف) ومعاونيه يف شهر سبتمرب  »D.S.T -دي.أس. يت«قامت 

، واعتقلت أيضا (دقسي حممد الطاهر)، قائد والية اجلنوب، بعد الوشاية به، ليحل حمله (يونسي عبد 1958

اجلبهة   اهللا). و�ذه الكيفية تقلد هذا األخري مناصب عليا يف تنظيم فدرالية اجلبهة، وأصبحت شبكة فدرالية

. واعرتف (يونسي) نفسه �ذه األفعال يف إحدى شهاداته: »D.S.T - دي.أس. يت«مبرسيليا حتت مراقبة 

بأنه منذ إطالق سراحي. وجدت الطريق حرة لبلوغ مناصب المسؤولية العليا، وأن  ]الشرطة["أفهمتني 

إلى المستويات العليا، اعتقالي كان متاح في فرص عديدة، وأنها فعلت كل ذلك لتمكيني من الوصول 

  . 3وأنها قررت إجباري على التعامل معها ومساعدتها

  

بفرنسا.  »ج.ت.و«من تنظيم عمليات ضد فدرالية  »D.S.T - دي.أس. يت«بفضل هذا التعاون متكنت     

، وبالتعاون مع ضباط من حمافظة باريس، »D.S.T -دي.أس. يت« فذتن 1961ففي بداية شهر نوفمرب 

نوفمرب وأدت إىل اعتقال العديد من األشخاص جزائريني  4. األوىل: يوم »ج.ت.و«عمليتني كبريتني ضد فدرالية 

واالستحواذ على كتلة من وثائق فدرالية اجلبهة، واليت مت حتويلها إىل أرشيف حمافظة الشرطة. أما العملية   4وفرنسيني

                                                 
وغیرھا. وھو من  )Fabien -)، (فابیانCharles -) عدة أسماء مستعارة منھا (مراد)، (شارللـ(یونسي عبد هللا كان - 1

بفرنسا بعد  »ج.ت.و«كإطار دائم في فدرالیة في مقاطعة قسنطینة.  وظف  »زیام منصوریة«بـ 1930فیفري  15موالید 

  ، بعد أن قضى فیھ عشرة أشھر بتھمة المساس بأمن للدولة1958خروجھ من السجن في جویلیة 

Mohammed Harbi, «Histoire d’une infiltration de la DST dans le FLN : l’affaire Mourad», 

colloque pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire fraco-algérienne, 20-22 

juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007,                                                                                            

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloque/france-algérie/communication.php3?id_article =230    
لفرنسا وبعض البلدان األوروبیة المجاورة  »ج.ت.و«فدرالیة ذكرنا سابقا أن التقسیم السیاسي اإلداري الذي وضعتھ  - 2

  كان كما یلي: الوالیة، العمالة، المنطقة، الناحیة، القطاع، القسمة، الفرع والخلیة.

 Haroune (Ali), op cit pp 51-3ینظر: 
3 -: …, op cit.  Mohammed Harbi, «Histoire d’une infiltration de la DST dans le FLN  
ن كان (عبد الرحمان فارس)، الذي أصبح فیما بعد رئیس الھیئة التنفیذیة التي تولت تسییر المرحلة االنتقالیة من المعتقلی -  4
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نوفمرب مت خالهلا القبض على معظم القادة الفدراليني لباريس وضواحيها،  10إىل  9الثانية فقد وقعت يف ليلة 

 لةمح«دعم اللوجيسيت للثورة واملعروفة باسم وكذا العديد من الفرنسيني الذين كانوا ينشطون ضمن شبكة ال

، وسيأيت احلديث عنهم الحقا، إضافة إىل مصادرة كتلة ضخمة من »Les porteurs de valises -احلقائب

. والنجاح الذي حققته تلك العمليات مل متنع من وجود ثغرات يف إدارة االخرتاق وأفضت يف األخري إىل  1الوثائق

من تنظيم فدرالية  »D.S.T - دي.أس. يت«صادرت  1962ي السداسي األول من كشف عمالة (يونسي). فف

مليون فرنك قدمي. الظروف اليت متت  543اجلبهة يف منطقة باريس، واليت يقودها (حمند أكلى بن يونس)، مبلغ 

فيها مصادرة األموال والقبض على الوسطاء الفرنسيني مع (بن يونس) لفتت انتباه املسؤولني الفدراليني. فقد 

 عمليات التفتيش كانت حتدث يف املقرات املعروفة الحظ (عمار العدالين) مسؤول التنظيم ونوابه يف باريس بأن

، اليت كان (يونسي) مسؤوال عليها، كانت دائما تصادر »Lyon - ليون«ل املنقولة  من من (يونسي)، وأن األموا

أو خالل حتويلها إىل باريس. كل هذه املعطيات أوصلت  إىل كون (يونسي)  »ليون«يف باريس، وليس أبدا يف 

حول املبالغ الناقصة ، ونزاعاته مع مسؤوليه 2عميل للشرطة. إضافة إىل ذلك فقد كانت سريته األخالقية حمل شبهة

وتسريح مسؤوليه  1962مارس  19من األموال احملولة إىل باريس، مل تكن يف صاحله. وبعد وقف إطالق النار يف 

                                                                                                                                                         

جویلیة  1وإجراء استفتاء تقریر المصیر في  1962مارس  18بین التوقیع على وقف إطالق النار بین الجزائر وفرنسا في 

) Jean-Marie Licuti - ) و(جان ماري لوكیتيFrançois Baudrillard - ، وكان معھ أیضا (فرانسوا بودرییار1962

  واللذان كانا یدعمان الجبھة ضمن شبكة تحویل أموال االشتراكات إلى خارج فرنسا.

Neil MacMaster, Jim House, « La fédération de France du FLN et l’organisation du 17 

octobre 1961 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire 2004 /3 (n° 83), p. 145-160.                       
  الذین ذكروا (بونسي عبد هللا) باالسم في:  »حملة الحقائب«ینظر شھادات بعض أعضاء شیكھ  - 1

Charby (Jacques), Les porteurs d’espoir : les réseaux de soutien au FLN pendant la guerre   

d’Algérie, les acteurs parlent, Chihab Editions, Alger, 2004, p66 et 68-73.                               
وبطلب منھ، وفي إطار التحقیق الذي باشره عضوا المكتب الفدرالي: (عمار  »ج.ت.و«تلقى المكتب الفدرالي لفدرالیة  - 2

العدالني) و(علي ھارون) حول (یونسي عبد هللا) بعد انكشاف أمره، تقاریر من أشخاص عملوا مباشرة تحت إمرة (یونسي) 

 »مرسیلیا«ا بھا. ففي تقریر من مناضلیھ »ج.ت.و«یشتكون من سلوكیاتھ المنافیة لألخالق والمبادئ األخالقیة التي ألزمت 

یروي زوج مناضلة، تنتمي إلى الخالیا النسویة، كیف أن (مراد) الذي كان یحضر االجتماعات  1962ماي  31مؤرخ في 

حرره  1962جوان  4النسویة في مقاطعتھ، ساوم زوجتھ في شرفھا، وكان حینھا في السجن. وفي تقریر آخر مؤرخ في 

التقى مساء ذلك الیوم بـ(مراد)،  1962فیفري  6في  »Lyon - لیون«قول فیھ أنھ عندما تم نقلھ إلى المدعو (عمار أمنَّة) ی

)، واضطر إلى قضاء األمسیة عند طالبات في مسكن (مراد). وقد تحدثت تلك الطالبات Fabien -وكان یعرفھ باسم (فابیان

لضرر الذي یمكن أن تسببھ للقضیة الوطنیة مثل تلك من (مراد) والتي ال تلیق بمسؤول مثلھ ومدى ا تعن بعض السلوكیا

األعمال. وذكر أیضا أنھ اضطرھم إلى احتساء الخمر ، بحجة اختبار مدى قدرتھم على تحمل تأثیر المشروبات الكحولیة. 

  فشربوا حتى الثمالة وبالتالي أمضى الجمیع اللیلة في مسكن مراد.

 في:  2و 1ینظر الملحق 

Mohammed Harbi, «Histoire d’une infiltration de la DST dans le FLN : …, op cit. 
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ومعاونيه من السجن، متكنت إدارة الفدرالية من احلصول على عناصر أساسية للتحقيق الذي تكفل به عضوا 

  .1)املكتب الفدرايل (عمار العدالين) و(علي هارون

  

إىل وقت قريب من وقف إطالق النار، حيث أسندت له  »D.S.T - دي.أس. يت«واصل (مراد) التعاون مع     

مارس إحالته على االستيداع حبجة االلتقاء بزوجته يف  4مهام جديدة. ولتنفيذها على أكمل وجه طلب يف 

ماي. وخالل إقامته هناك أجرى العديد  2تونس، حيث مكث هناك من األسبوع الثاين من شهر أفريل إىل غاية 

، »جيجل«من اتصاالت، واليت تدخل ضمن مهمته اجلديدة، وبشكل خاص مع ابن املدينة اليت ينحدر منها 

. كان (مراد) يف تونس حياول مجع »إيفيان«(حممد الصديق بن حيي)، أحد املفاوضني األساسيني يف حمادثات 

، والتحقق من احتمال وجود سجناء فرنسيني لدي جيش التحرير »ت.وج.«معلومات حول التوجهات اجلديدة لـ

الوطين. وبعد عودته من يونس مت استدراجه من (حممدي صادق)، مراقب الوالية الرابعة بشمال فرنسا، حيث 

دعاه إىل لقاء مع (عمار العدالين). ويف السيارة فهم أن مغامرته وصلت إىل �ايتها وأن مصريه قد ُحدد. وقد 

اول عديد املرات اإلفالت لكن دون جدوى، كما حاول االنتحار. ويف التحقيقات عمد إىل التضليل، واستمر ح

  على هذه احلال ملدة شهر ليجد نفسه يف آخر املطاف جمربا على االعرتاف لكثرة األدلة ضده. 

  

الفدرالية، حجم األموال  يف اعرتافاته أقر بأن الشرطة كانت تريد أن تعرف منه عدد املنخرطني يف صفوف    

ا�موعة، هوية ومساكن اإلطارات الفدرالية والتبليغ عنهم، أعضاء شبكات الدعم، خمازن األموال، األسلحة 

. كما اعرتف »ج.ن.و«)، والتوجه العام لسياسة l’O.S -وآالت الطبع، مسؤويل املنظمة العسكرية (لوص

مت النطق حبكم اإلعدام  1962جوان  28بتحويل األموال، لكنه قلل من شأن �مة رشوة زوجات املعتقلني. ويف 

.  مل تكن قضية (مراد) احلالة 2واحد من أهم عمالءها »D.S.T - دي.أس. يت«يف حقه. وهكذا فقدت 

درالية اجلبهة، بل هناك حاالت أخرى،  على اخرتاق ف من خالهلا »D.S.T - دي.أس. يت«الوحيدة اليت عملت 

الصداقة العامة للعمال «، وهو قائد لـ3الستخدام (صايف بوديسة) 1958كاحملاولة الفاشلة اليت وقعت يف 

                                                 
1 - .Ibid 
2 - Ibid 

 1948حالیا. ھاجر إلى فرنسا في  »البیض«، »Geryville - جریفیل«ـب 1929أوت  22(بودیسة صافي): من موالید  -  3

أصبح أمینا  »ج.ت.و«انضمامھ لـ. بعد »Sochaux - سوشو«للسیارات بمدینة   »Peugeot -یوجو«واشتغل في مصنع 

لالتحاد العام للعمال «، ثم أصبح عضوا في البعثة التنفیذیة لـ»A.G.T.A -الصداقة العامة للعمال الجزائریین«عاما لـ

 .1964دیسمبر  2بتونس. بعد االستقالل عین وزیرا للشغل في   »U.G.T.A -الجزائریین
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، كجاسوس، لكن (بوديسة) أعلم إدارة الفدرالية بوضعيته فقررت حتويله إىل تونس ويرى (حممد 1»اجلزائريني

الخرتاقها، ومل  »D.S.T -دي.أس. يت«تكن يقظة بالقدر الكايف حيال حماوالت الـحريب) أن إدارة الفدرالية مل 

 »ج.ت.و«، اجلناح العسكري لـ»املنظمة اخلاصة«)، مسؤول سعيد بوعزيزتتعامل مع املسألة جبديه. وحسب (

كان له نتائج   بفرنسا وعضو يف اإلدارة، فإن بطء التعامل مع قضية (مراد)، رغم التحذيرات املتكررة للمناضلني،

   .2مدمرة بالنظر إىل عدد املعتقلني واحلجم اهلائل من الوثائق واألموال اليت مت حجزها

  

على الرتاب الفرنسي فقط بل امتدت إىل  خارجه،  »ج.ت.و«مل تقتصر العمليات األمنية ضد فدرالية     

خاصة يف أوروبا الغربية، وبالتحديد البلدان ا�اورة: يف أملانيا الغربية، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، األراضي 

يتم ضمن حدود الرتاب الفرنسي، فإن العمليات  »D.S.T - دي.أس. يت«املنخفضة وغريها. وإذا كان نشاط الـ

. وقد تأثرت S.D.E.C.E«3 -مصلحة التوثيق اخلارجي واجلوسسة املضادة«هي من صالحيات  خارج احلدود

احلرب «يف اخلارج بأجواء  »ج.ت.و«يف حماربة  41954سياسة احلكومات الفرنسية املتعاقبة وغري املستقرة منذ 

، حيث وجدت مصاحل االستخبار نفسها يف قلب احلرب، وكان اجليش الفرنسي مير حبالة من الشك يف »الباردة

 7باهلند الصينية يف  »ديان بيان فو«قدرته على مواجهة التحديات، خاصة بعد النكسة اليت أصيب �ا يف معركة 

                                                                                                                                                         

http://ksarchellala45.blogspot.com/2011/10/el-hadj-safi-boudissa-biographie.html consulté le 

21 Juin 2016 à 20:40.                                                                                                                  

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article152167, consulté le 21 Juin ینظر أیضا:

2016 à 20:40.                                                                                                                              
لیة تابعة في فرنسا. وھي نقابة عما 1957فیفري  21تأسست في   »A.G.T.A -الصداقة العامة للعمال الجزائریین« - 1

  =  .» C.G.T -لhالكنفدرالیة العامة للعم«وذات صلة بالنقابات العمالیة الفرنسیة خاصة  »ج,ت.و«لـ
Simon Jacques, L’Amicale des Algériens : la police politique du FLN en France, Le Matin  
d’Algérie [en ligne], 31 Janvier 2012. Consulté le 21 Juin 2016 à 22:45.   

2 - : …, op cit. Mohammed Harbi, «Histoire d’une infiltration de la DST dans le FLN        
 Service de documentation  extérieur et contre -مصلحة التوثیق الخارجي والجوسسة المضادة« - 3

espionnage «  المدیریة «، وتغیر اسمھا إلى 1945دیسمبر  28ھي مصلحة فرنسیة لالستعالم الخارجي. تأسست في

. في ظل 1982أفریل  2في   » Direction Générale de la Sécurité Extérieure -العامة لألمن الخارجي

كانت ملحقة مباشرة بالوزیر األول، وفي الجمھوریة الخامسة ألحقھا الرئیس (دیغول) إلى وزارة الجمھوریة الرابعة 

 في الخارج. »ج.ت.و«) ضد Michel Debré -الجیوش. استخدمھا الوزیر األول (میشال دوبري

Bref historique des services de renseignement et de sécurité  Claude Faure, «

[En ligne], 247| 2007, mis en ligne le Revue historique des armées »,  temporainscon français

01 août 2008, consulté le 23 juin 2016. URL : http://rha.revues.org/1843                                    
تغیرت الحكومة في فرنسا خمس مرات، وھذا یدل على عدم االستقرار السیاسي. ویعد المشكل  1958-1954بین  - 4

 الجزائري السبب الرئیسي  في السقوط المتتالي للحكومات. 
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تصفية قادة اجلبهة يف اخلارج، هذه األوضاع جنحت احلكومة الفرنسية إىل العنف إلزاحة و  يف ظل. 1954ماي 

أو  تنفيذ عمليا�ا »S.D.E.C.E - م.ت.خ.ج.م«من دون أن تتورط يف املسالة بطريقة مباشرة. ومن هنا قررت 

 )Guy Mollet - . ومبوافقة ومبباركة من (غي مويل1»اليد احلمراء«باألحرى مهما�ا القذرة بالتسرت وراء منظمة 

 Maurice -موريس بورجيس مونوري( ووزير العدل،) François Mitterand -(فرانسوا متريان، الوزير األول

Bourgés-Maunoury (جان)جول-جيلبار وزير الدفاع، و- Jean Gilbert-Jules،وفيما  ) وزير الداخلية

الذي أعطى البطاقة  أول رئيس وزراء للجمهورية اخلامسة )Michel Debré - حكومة (ميشال دوبري من بعد

  . 2البيضاء من أجل اغتيال رجال ونساء يف اجلزائر وفرنسا وأوروبا، وحتويل أو تدمري طائرات وسفن

على الرتاب الفرنسي وقعت كل شبكات دعم الثورة التحريرية احمللية، وتلك اليت لديها امتدادات يف أوروبا      

ومت إحالة أعضاءها إىل احملاكمة. ولعل حماكمة عناصر  »D.S.T - دي.أس.يت«الغربية يف شراك الشرطة و

هي أكثر احملاكمات شهرة بالنظر إىل التغطية اليت حضيت �ا من خمتلف وسائل اإلعالم يف  »شبكة جانسون«

 فيفري 24تأخرت وزارة الداخلية يف اإلعالن عن كشف الشبكة، وكان ال بد من انتظار فرنسا وخارجها. و 

انا رمسيا تعلن فيه عن موجة االعتقاالت األوىل ألعضاء من شبكة (جانسون). وبذلك حىت يصدر بي 1960

انتقلت الشبكة من السرية والعمل يف الظل، إىل الشهرة والتشهري، إذ تصدر اخلرب الصفحات األوىل للجرائد 

ت وهذه األخرية نشر ، »Paris-Presse - باريس بريس«و »France Soir - فرانس سوار«خاصة جريدة 

Parisiens du  Voici les - هاهم باريسيو األفالن«عرب مثانية أعمدة أمساء وصور ملعتقلني حتت عنوان 

F.L.N «،  حيث جاء في الخبر: "الشرطة أوقفت عشرة باريسيين مأجورين لجبهة التحرير الوطني من

  .3بينهم: أساتذة، وفنانين وتقنيين في اإلذاعة والتلفزيون الفرنسي"

  

بقدر ما يعرب تفكيك شبكات الدعم على جناعة وفعالية املصاحل األمنية الفرنسية فإنه يعرب أيضا عن تعقد      

املسألة على احلكومة الفرنسية، إذ كشفت االعتقاالت واحملاكمات أن املواجهة مل تعد قائمة بينها وبني اجلزائريني 
                                                 

ذكرنا في ھامش سابق أن الید الحمراء أسسھا مستوطنون متطرفون لتصفیة رموز الحركة الوطنیة في تونس  - 1

 دیسمبر 5في  )فرحات حشاد( اغتیال عدد من الوطنیین التونسیین ومن أھمھم الزعیم النقابيیث تم والمغرب، ح

عبد الرحمن  (كما اغتالت الطبیب  1953  سبتمبر في )الھادي شاكر التونسي ( الدستوري في الحزب والقیادي 1952

بین   »S.D.E.C.E - م.ت.خ.م.ج«مدیر ) Paul Gaston -قام (بول غاستون 1957وفي  ..1954جویلیة 13في  )مامي

in Melnik ntConsta -ملنیك (كونستونتینوقد تم تعیین  .تفعیل الوحدة وتطویر طریقة العمل بھا بإعادة 1957-1959

   .»و.ت.ج « رأس الوحدة وأصبحت أھدافھا اغتیال رموز ومؤیديعلى 
  ) لكتاب:Pascal Blanchard -ینظر التذییل الذي وضعھ (باسكال بلونشار - 2

Daeminickx (Didier), La Main Rouge, bande dessinée, dessins de Makowski (Lionel), 

postface de Pascal Blanchard, collection Arrêt sur l’Histoire, AD Libris Editions, Paris, 03 

septembre 2013.                                                                                                                        
3 - Presse, Nº 4731, Samedi 27 Fevrier 1960.-Paris 
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الثقيل وهم أهل الثقافة، الفن والفكر. ويكفي أن نورد مثاال  فقط، وإمنا مع قسم من ا�تمع الفرنسي ومن العيار

لنبني املكانه اليت حيض �ا هؤالء داخل ا�تمع الفرنسي وحىت يف خارج فرنسا ويتعلق األمر يالفيلسوف (جان بول 

) تسليط العقوبة عليه مثلما فعل مع De Gaulle - جتنب (ديغول)، الذي Paul Sartre-Jean - سارتر

وهذه إشارة )، Voltaire - ورد على الذين يطلبون بسجنه، بأنه ال ميكن سجن (فولتري ،121 ني على بياناملوقع

"الدعاية التي . ورأت جريدة ا�اهد الصادرة باللغة الفرنسية أن 1إىل أن (سارتر) هو أحد رموز الثقافة لفرنسا

والشخصيات المتهمة فيها، كان لها، على قسم كبير من  »]شبكة جانسون«قضية [أحاطت بهذه القضية 

الراي العام الفرنسي، نتائج عكسية لما كان منتظرا منها: أساتذة، فنانون ومناضلون جاءوا من كلٍ آفاق 

اليسار اختاروا مساعدة الجزائريين والتعرض بالتالي إلى مخاطر معتبرة، وهذا ما دفع  عدد كبير من 

ويف مكان أخر من املقال أوضحت اجلريدة . 2النظر في موقفهم اتجاة الثورة الجزائرية"األشحاض إلى إعادة 

وأن هذه الدعاية آتت . تحولت إلى عامل دعاية ألعداء الحرب والنظام »Debré -دوبري«"حكومة أن: 

وأن هذا أكلها، في فرنسا، رجال ونساء من اليسار، بعد أن فهموا الطابع الثوري لكفاح الشعب الجزائري، 

  .3الكفاح المناهض لالستعمار"الكفاح يعني الشعب الفرنسي كله، أخذوا قسطهم من 

  

زيادة على تفكيك شبكات دعم الثورة اجلزائرية وإحالة أعضائها إىل احملاكمة، يف احملاكم العسكرية، وقع       

باخلونة، الذين بدعمهم املايل اتفاق بني احلكومة الفرنسية وجرائد السلطة العسكرية، على وصف هؤالء 

واللوجيسيت للمناضلني اجلزائريني، تسببوا يف قتل عشرات اجلنود الفرنسيني وعناصر الشرطة. إ�ا مبثابة طعنة يف 

الظهر. أما (جانسون) فقد كان هدفا لكربيات الصحف، اليت اتفقت على تشويه مسعته وشيطنة أفكاره، اليت 

يان والتمرد وهو �ذا الفعل يكون قد خان ثقة ا�تمع فيه ألنه يقود الشباب إىل حسبهم، تدعو الشباب إىل العص

"طريق غري سوي". وعلى ما يبدو فإن (جانسون) كان له آالف األتباع يف صفوف الطلبة اجلامعيني واجلنود، 

  . 4وهذا يدل على القدرة والرباعة اليت يتمتع �ا (جانسون) يف اإلقناع بأفكارة ومبادرته

  

لنشاط  »S.D.E.C.E - أس.دي.أو.سي. أس«املمثلة يف  يف أوروبا الغربية تصدت املخابرات الفرنسية     

خاصة املتخصصة يف جتارة السالح، واليت تقدم مساعدات تقنية لورشة صنع األسلحة  »ج.ت.و«شبكات دعم 

نشاط. ولعرقلة تلك النشاطات للجزائريني باملغرب. وميكن أن نقرأ عشرات التقارير واملعلومات حول هذا ال

عمليات تفجري ضد محوالت  »اليد احلمراء«وإبطاهلا نفذت املخابرات الفرنسية، حتت غطاء املنظمة املسماة 

                                                 
، 2007)، دار حطاب، الجزائر 9621- 1954السیاسي عند جان بول سارتر والثورة الجزائریة ( طالب (مناد)، الفكر -  1

 .280ص 
2 - , V 3, n° 69 du 8 séptembre 1960, p 203.MoudjahidEl . L’Affaire du réseau Jeanson 
3 - Ibid, p 204. 
4 - 205.-pierre), op cit, p 204-Ulloa (Marie 
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األسلحة واألشخاص املرتبطني بالدعم التقين. يضاف إىل هؤالء األشخاص الذين مت اغتياهلم بالطرود املفخخة أو 

رميا بالرصاص، ألن ذنبهم الوحيد أ�م آمنوا حبق اجلزائريني يف االستقالل وقدموا ما يف مقدورهم للمسامهة يف 

  .1حتقيق ذلك

  

رات البطاقات اليت حتتوي على عشرات املعلومات عن شبكات نقل األسلحة لفائدة جيش تطلعنا عش     

"محيط حاكم التحرير الوطين من أوروبا الغربية إىل املغرب وتونس، حرر�ا املخابرات الفرنسية. نقرأ يف إحداها أن 

. ويف بطاقة ثانية نقرأ 2"يف انتظار ثالث سفن أملانية تنقل أسلحة »ج.ت.و«ذكر أن  ]املعرب األقصى[طنجة 

 3وصلت إلى الدار البيضاء في  »Danair  -دانير«تابع لشركة   ATY–Y.G"جهاز مرقم أيضا أن: 

. 3سم تقريبا" x 40 x 25 80صندوق من حجم  70فيفري قادمة من لندن عبر مدريد. هذا الجهاز ينقل 

 - تريستيا«تنقل حاليا، من  »Victoria -فيكتوريا«"الحاوية اإليطالية بيما نقرأ يف نفس البطاقة أن: 

Trieste«   ،فروكورني«آالف قبعة زائد معدات مختلفة من بينها جهازي ضعط من نوع  3إلى تونس - 

Frokorny«   من فرانكفورت. كل هذه المعدات قادمة من ألمانيا الغربية. والمرسل هو (ندير) أو (عبد

املعلومة توجد مالحظة تشري أن نذير هو (بلغاشي عبد القادر) املدعو (بن غربيط ويف أخر القادر بن عمار)". 

وتتمة هلذه املعلومات أضافت معلومة مكملة أنه . M.A.L.G(4ندير) وهو مسؤول مصلحة التموين يف املالغ (

عنابة [ »aBon - بونا«اعرتضت البحرية الفرنسية احلاوية اإليطالية يف عرض البحر عند  1961فيفري  14يف 

أ دار ألكسندر «  من أجل مراقبة الوثائق على منت احلاوية. واتضخ أن البضائع واملعدات مرسلة من ]حاليا

  .5ومقرها فرانكفورت بأملانيا »Maison Alexander Billite - بليت

 
اليت تقول أن جزائري  16أما مراقبة شبكات الدعم ذات الطابع التقين نذكر على سبيل املثال املعلومة رقم      

التابعة  »تطوان«باملغرب االقصى، يكون قد ُكلف من جلنة   »تطوان«يدعى (حاري قاسم)، القادم مؤخرا إىل 

بتوظيف تقنيني راديو أسبان من األوساط اجلمهورية يعرفون اللغة الفرنسية أو العربية. وسيتم عرض  »ج.ت.و«لـ

عن مصادر جزائرية أن الغالبية  26نفس املوضوع تتحدث املعلومة رقم . ويف 6عقود ملدة سنة مع مكافآت معتربة

                                                 
 ینظر الفصل الثاني من الباب األول. - 1
2 - Attente par le F.L.N de 3 bateaux allemands 1 H 1753, Fiche B. 54, rens 2, n° 26: 

transportant des armes, le 4 janvier 1961, p 1.                                                                         
3 - , le 6 février 1961, p 2.Trafic suspect en provenance d’AngleterreIbid, rens 9, n° 68:  
4  - Transport de 3000 casques et matériels divers du cargo Ibid, rens 8, n° 126: 

« Victoria », le 4 février 1961, p 2.                                                                                             
5 - , le 9 mars 1961, p 4.» Victoria de «cargaison à bord Ibid, rens 22, n° 1732:  
6  - , le 27 février radio éspagnols techniciensrecrutement de Ibid, rens 16, n° (41664/A): 

1961, p 3.                                                                                                                                        
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أملانيني. هذه املسألة كانت حمل متابعة ملعرفة  »الناضور«العظمى للمكونني املتواجدين يف خميمات التدريب مبنطقة 

  .1ربية أو الشرقيةما إذا كانوا من اجلنود الفارين من اللفيف األجنيب أو مكونني جاءوا مباشرة من أملانيا الغ

  

 »اليد احلمراء«هذه النماذج من املعلومات والتقارير ملتابعة نشاط شبكات الدعم هي اليت اعتمدت عليها      

 Bruja-برويا رويا«لتنفيذ عمليا�ا اإلجرامية على سفن، مراكب وشخصيات: السفن، مثلما حدث مع 

Roya« ،»إميا- Emma« ،»أطلس- Atlas« ،»تيفون - Typhoon« والشخصيات مثلما حدث مع ،...

 Georg - )، (جورج بوشارMarcel Léopol -)، (مارسيل ليوبولدGeorges Geiser -(جورج جايزير

Puchertجورج البارش) ،( - Georges Laperches...2) إخل .  

              

  موقف الجزب الشيوعي الفرنسي - 2

من الثورة اجلزائرية صداعا حاد للجزائريني فحسب، بل أيضا جلزء  مل تشكل مواقف احلزب الشيوعي الفرنسي     

من اليسار الفرنسي املناهض لالستعمار.  فكالمها كان ينظر للحزب الشيوعي الفرنسي كحزب كبري، قوي، له 

غم اعرتاف القدرة على جتنيد الطبقة العمالية والتأثري عليها، وقائد احلركات التقدمية ضد االمربيالية العاملية. ور 

كممثل وحيد للشعب اجلزائري إال أنه رفض االنظمام، بصورة صرحية، إىل جانب دعاة   »ج.ت.و«احلزب بـ

دون إطالع  »ج.ت.و«االستقالل، وهدد أتباعة من الفرنسيني بسحب بطاقة العضوية  يف حال تقدمي أي دعم لـ

إىل تبين هذا املوقف  »ح.ش.ف«دفع الـنفسه بإحلاح هو: ما األسباب اليت ت . والسؤال الذي يطرح3احلزب

  مع املبادئ اللينينية اليت يدعو إليها ؟ املتعارض 

  

"الجزب وثيقة بعنوان:  1958فيفري  15بفرنسا يف  »ج.ت.و«يف اجلانب اجلزائري نشرت فدرالية      

تشهريا وتضمنت  Le PCF et la révolution algérienne"4  - الشيوعي الفرنسي والثورة الجزائرية

، وتتهمه بعدم التصرف مبا يتماشى مع املبادئ اليت يعلن عنها: العاملية »ح.ش.ف«عنيفا للسياسة اجلزائرية الـ

ْسَتعمرة ضد اإلمربيالية. 
ُ
  والدعم الالمشروط لكفاح الشعوب امل

  

أبدى  1954أوضحت الوثيقة أنه منذ اللحظات األوىل من أنطالق الثورة التحرير الوطنية يف أول نوفمرب      

نشر احلزب إعالنا أدان فيه  1954نوفمرب  8احلزب الشيوعي الفرنسي موقفا رافضا الستقالل اجلزائر. ففي 

                                                 
1 - dor, le 9 mars 1961, p 5. Ibid, rens 26, n° 601: Instructeurs allemands dans la région de Na 
 ینظر الفصل الثاني من الباب األول. - 2
3 - Pierre), op cit, p 162.-Ulloa (Marie 
في جزئھ األول، وفي  1958أفریل  1لیوم  12النص الكامل لھذه الوثیقة في العدد  »El Moudjahid«نشرت جریدة  - 4

  في جزئھ الثاني. 1958أفریل  16لیوم  22العدد 
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، واعتربها أعماال فردية ال ختدم يف شيء 1954العمليات اليت نفذها ا�اهدون اجلزائريون ليلة الفاتح من نوفمرب 

مصلحة اجلزائريني، ومصلحة الطبقة العمالية، اليت أكد احلزب مساندة الطبقة العمالية الفرنسية هلا يف كفاحها ضد 

)، عضو اللجنة املركزية واملكتب Léon Feix - وعلق (ليون فييكس  .1فاع عن حقوقهاالقمع ومن أجل الد

 Cahier - كايي كومينيست«، على هذا املوقف يف مقال نشره يف جملة »ح.ش.ف«السياسي للـ

Communiste«يحذرون الطبقة العمالية  "الشيوعيونكما يلي:   »ح.ش.ف«، اليت تصدرها اللجنة املركزية للـ

من أولئك الذين يريدون أن يجعلونهم ينحرفون عن هدفهم األساسي أو إضعافهم في كفاحهم والعامة 

    .2بالسقوط في فخ الخصم أو تسهيل عملياته بأي طريقة كانت"

  

، اليت ال تشرفه وال تشرف املبادئ املاركسية »ح.ش.ف«وذكرت الوثيقة عددا من املواقف املخزية للـ        

الليلينية اليت يؤمن �ا، ومنها رفض االعرتاف بكفاح الشعب اجلزائري من أجل االستقالل، التعامل بسلبية مع 

الوقائع اليت تتطلب تضامن غري مشورط مع الشعوب املستعمرة، االنعدام شبه الكلي للتضامن مع العمال 

ن يف فرنسا، إذ مل تساند املنظمات العمالية أي عمل أو مظاهرة للعمال اجلزائريني، إال لفضيا، اجلزائريني املهاجري

ومل تقم بشيء ضد القمع اليومي الذي يتعرضون له، ومن ذلك فيام الشرطة الفرنسية بتوقيف نفابيني جزائريني 

 - لومانيين«يف جريدة  وترحيلهم عنوة إىل اجلزائر. وهذا احلدث مل حيض سوى بأسطر قليلة وحمتشمة

L’Humanité« غرونوبل«. يضاف إىل ذلك معارضة املظاهرات العمالية اليت انتضمت يف مدينة- 

Grenoble«  لومانيين«ضد ذهاب اجلنود الذين أُعيد استدعاءهم للتجتيد يف اجلزائر، حيث وصفتهم- 

L’Humanité« بـ"إستفزازيي غرونوبل - Les provocateurs de Grenoble   هذا يف الوقت الذي ،"

كان عليها توجيه نداء لتوسيع حركة مترد اجلنود الذين أجربوا على الذهاب للقتال يف اجلزائر من أجل الدفاع عن 

)، Alban Liechti - االمتيازات االستعمارية، وجتاهل لفرتة طويلة موقف أولئك اجلنود من أمثال (ألبان لييشيت

 - السلطات اخلاصة« ب اجلزائري. وفوق كل ذلك تصويت احلزب على قانونالذين رفضوا محل السالح ضد الشع

Les pouvoirs spéciaux«   3والذي أدى إىل تفاقم احلرب ومآسيها يف اجلزائر 1956مارس  12يف .  

  

املتحفظ خبصوص مساندة كفاح الشعب اجلزائري  »ح.ش.ف«أما من اجلانب الفرنسي فقد أدى موقف الـ     

إىل حدوث انشقاقات داخل احلزب، حيث ا�م املنشقون قيادة احلزب باالحنراف عن اإليديولوجية اليت يؤمن 

                                                 
1 - , V 1, n° 21, El Moudjahid, Le parti communiste français face à la révolution algérienne

le 1er avril 1958, p 400.                                                                                                                   
2  - Cahier . Les communistes et la lutte nationale du peuple algérienLéon feix, 

                                                                                              , n° 2, février 1955.   communiste 
3 - , V 1, n° 22, El Moudjahid, Le parti communiste français face à la révolution algérienne

le 16 avril 1958, p 401.                                                                                                               
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واألسوأ من ذلك  فإن احلزب الشيوعي أدان بشدة أولئك الرفاق الذين يناضلون يف صفوف شبكة . �1ا

محل حقائب جبهة التحرير أو فقدان بطاقة العضوية يف احلزب، ففضل  البعض (جانسون)، حىت أنه خريهم بني 

عدم اإلذعان لتهديدات احلزب وتأسفوا لنذالة موقف الشيوعيني الفرنسيني من احلرب يف اجلزائر بل قاموا 

"التصويت على السلطات ) اليت ذكرت أن: Hélène Cuénat  - (هلني كويناباالنشقاق عنه، مثلما فعلت 

أدهشني، وكبقية رفقائي كنت جد ناقمة  ]وتقصد السلطات التي منحها البرلمان الفرنسي للجيش[كاملة ال

على هذه الحرب. واستقالل الجزائر، كان يبدو لي هو الحل العادل. و(غي مولي) أعلن بوضوح أنه ال 

أما  .2ليس أمرا واردا"مجال للتعاطي مع الجزائر بنفس الكيفية التي تمت مع المغرب وتونس: االستقالل 

) فقد تربأ منها احلزب بعد توقيفها من الشرطة لنقلها مسؤول فدرالية Annette Roger -الطبيبة (أنيت روجي

)، Pierre Doize - ملنطقة مرسيليا (حممد طاهر دقسي) املدعو (الزوبري)، حيث كتب (بيار دواز »ج.ت.و«

"إذا كانت السيدة أنيت يقول:  »Rhône-du-Bouches - بوش دي رون«عن منطقة الـ وهو نائب شيوعي

روجي في وقت ما عضو في الحزب، فهي اليوم ليست كذلك منذ مدة، لكونها فامت بعمل لحساب جبهة 

الجزب الشيوعي الفرنسي. إن عمل كهذا يتنافى والخط السياسي التحرير لم يسمح به ولن يسمح به أبدا 

  . 3للحزب ومع أهدافه وكذا طرقه"

  

من الثورة التحريرية ترك  »ح.ش.ف«الـ) يرى أن موقف Francis Jeanson -كان (فرانسيس جانسون      

لذلك قرر  فراغا كبريا، وحرم الشيوعيني من ممارسة قناعتهم اجتاه ما حيدث للجزائريني على يد فرنسا االستعمارية.

 »ح.ش.ف«الـملء هذا الفراغ السياسي بتأسيس شبكة لدعم كفاح الشعب اجلزائري، وكان يتمىن أن توافق إدارة 

شبكته. وكان هؤالء منقسمني بني الوفاء للخط اإليديولوجي الذي   يف صفوفعلى نشاط املناضلني الشيوعيني

. من أجل ذلك انتظمت لقاءات »ج.ت.و«سطره احلزب وبني االستجابة لقناعتهم اليت تدعوهم إىل مساندة 

 Laurent - ويف مقدمتهم (لوران كازانوفا »ح.ش.ف«الـعديدة بني (جانسون) ومسؤولني يف 

Casanova( فالد)يك روشيو- deck RochetWal دف اجياد أرضية للعمل املشرتك. وخالل اللقاءات� (

أحل (جانسون) على ضرورة أن يعلن احلزب التزامه مبناهضة الفاشية ومساندة استقالل اجلزائر، وال يكتفي  

غرض. وكان ألنه مل يعد يفي بال »إحالل السلم يف اجلزائر«بالشعار الذي تعود على رفعه، والذي يدعو إىل 

(جانسون) يأمل أن تفضي هذه اللقاءات إىل اتصاالت مباشرة بني املسؤولني اجلزائريني ومسؤولني يف الـ 

  .4»ح.ش.ف«

                                                 
، مجلة األكادیمیة للدراسات االجنماعیة واإلنسانیة، موقف أحزاب الیسار الفرنسیة من القضیة الجزائریةزبیر رشید،  -  1

 .146، ص 2013، 9العدد 
2 - Pierre), op cit, p 162.-Ulloa (Marie 
3 - 298. (Ali), op cit, pHaroun  
4 - Pierre), op cit, p 162.-Ulloa (Marie 
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على نتائج متكن من بناء تعاون وثيق بني احلزب  »ح.ش.ف«الـومسؤويل مل تسفر اللقاءات بني (جانسون)      

بسبب عدم استعداد الشيوعيني االبتعاد قيد أمنلة عن املواقف اليت حددها احلزب. مع ذلك جنح  »ج.ت.و«و

، بضرورة 1958جوان  6)، حني التقاه يف Laurent Casanova - (جانسون) يف أن يقنع  (لوران كازانوفا

استعداد ملقابلة  على »ح.ش.ف«، إذ صرح له هذا األخري بأن الـ»ج.ت.و«تنظيم لقاءات مباشرة مع مسؤويل 

) أكد (جانسون) أن املسؤول األول Casanova - بعض قادة اجلبهة شرط معرفة أمسائهم. ولطمأنة (كازانوفا

بفرنسا، (عمر بوداود) هو من سيمثل اجلبهة يف املقابلة املرتقبة. وعلى هذا األساس انتدب  »ج.ت.و«لفدرالية 

 - وكان (جانسون) يعرف أن (فالديك  املهمة.) للقيام �ذه Waldeck Rochet - (فالديك روشي

Waldeck شخص عنيد وقليل املرونة لذلك بذل جهدا كبريا لتلطيف حدة تعنته ليوفر على اجلزائريني هذا (

) مل تتم. ويُرجع Waldeck -العناء. لكن رغم كل هذه الرتتيبات إال أن املقابلة بني (عمر بوداود) و(فالديك 

، حني أكد أن »ج.ت.و«ا، إىل التوضيحات اليت أصر على تقدميها بشأن مطالب (جانسون) سبب ذلك، رمب

  .  1اجلزائريني لن يكتفوا مبواقف احلزب النظرية، مهما كانت صائبة، بل جيب أن تتبعها أفعال

  

املعارضة لطموحات  »ح.ش.ف«بفرنسا حتاول أن تتكيف مع مواقف الـ »ج.ت.و«إذا كانت فدرالية      

ائري يف االستقالل وتسعى للتعامل مع هذه احلقيقة املرة، وهي اليت كانت تعتقد أن احلزب إمنا هو الشعب اجلز 

حليف طبيعي للشعوب املقهورة. لكن يف املقابل ترفض رفضا قاطعا أن تكون القضية اجلزائرية ومآسيها على 

ة أي مبادرة من هذا النوع كما . وأبدت يقظة وحزم ملواجه»ح.ش.ف«اجلزائريني مادة للمزايدات والدعاية للـ

، بالتنسيق مع مجعيات اإلغاثة الشعبية موضوعها »ح.ش.ف«حدث مع احلملة الدعائية الواسعة اليت قام �ا الـ

تضامن الشعب الفرنسي مع الذين يعانون ويالت حرب اجلزائر داخل السجون، املعتقالت واحملتشدات. وقد 

وموجهة  1961أوت  15واجهت الفدرالية هذه احلملة بتعليمة شديدة اللهجة ومنددة ُنشرت ووزعت يف 

"الخضوع بأي حال من األحوال لمناورات ت قبلوا إعانات احلملة تبدي رفضها: جلزائريني يف السجون واملعتقال

  .2أولئك الذين يريدون استحدام الهدايا والمعونة لتغطية االستمرار في سياستهم المعادية للجزائر"

  

فادي ، واحلال كما وصفناه، سوف تؤول إىل القطيعة. ولت»ح.ش.ف«والـ »ج.ت.و«احملصلة أن العالقة بني      

كل من (أمحد   »ح.ش.ف«)، عن للـWaldeck Rochet -الوصل إىل هذا الوضع التقى (فالديك روشي

 19يف  »G.P.R.A - ح.م.ج.ج«فرانسيس)، وزير املالية و(أمحد بومنجل)، مستشار لدى وزارة اإلعالم يف 

) Waldeck - عاصمة تشيكوسلوفاكسا. وخالل اللقاء وافق (فالديك  »Prague -براغ«بـ 1960سبتمرب 

                                                 
1 - Ibid, p 166.  
 .397-396السابق، ص  المصدرھارون (علي)،  - 2
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 1962البلجيكية يف جانفي  »بروكسل«على توفري تقدمي الدعم املباشر للجبهة. من هذا املنطلق مت اللقاء مبدينة 

)، وكان برفقة على األرجح (إيتيان Léon Feix - يف شقة بالقرب من جامعة بروكسل حلرة، بني (ليون فييكس

 »ج.ت.و«و(عمر بوداود) و(علي هارون) عن فدرالية  »ح.ش.ف«عن الـ )Fajon tienneÉ - فاجون

على التكفل بإيداع األموال، طبع أدبيات اجلبهة، نقل العتاد الضروري  »ح.ش.ف«بفرنسا. يف هذا اللقاء وافق الـ

للنضال، توفري املخابئ لإلطارات املالحقة من طرف الشرطة وغريها من اخلدمات األخرى. لكن وكما كتب (علي 

على بعد شهرين من وقف إطالق النار القاطرة لم تكن بحاجة إلى وقود الفحم،  !"فات األوانهارون): 

: " من المؤكد أنه في الوقت الذي كان من المفروض، ومن ويضيف متأسفاالقطار قد دخل إلى المحطة". و 

وبانسجام، لكن في الواقع مشتا بالتوازي وبدونِ وْد متبادل مما يثير  حيث المبدأ، لمنظمتين التحرك معا

  .     1الفضول لدى البعض، والرغبة لتبرير السلوك لدى البعض اآلخر"

  

  موقف الحكومات الغربية  – 3  

كان موقف احلكومات الغربية من الثورة اجلزائرية يف عمومه يتناغم مع املوقف الفرنسي ويسري خلف املقاربة         

على أراضيها، وراقب  »ج.ت.و«الفرنسية يف حتديد طبيعة املشكل اجلزائري، لذلك تعاملت بصرامة مع نشاطات 

ت عن قرب حتركات املسؤولني وقامت بتجميد مكاتب اجلبهة وإغالقها يف بعض األحيان، ما عدا بعض 

االستثناءات. وميكن رصد على األقل مخس معطيات أثرت مباشرة يف مواقف احلكومات الغربية من الثورة اجلزائرية 

  والنشاطات الداعمة هلا. 

  

لق بفرنسا نفسها، بالنسبة لباريس فإن اندالع حرب التحرير الوطنية ال ميكن، بأي حال املعطى األول يتع     

من األحوال، تشبيهها حبالة إعالن حرب. فاجلزائر من الناحية القانونية، وطبقا ملفردات الدستور الفرنسي املصادق 

، تشكل ثالث 1947مرب سبت 20، والقانون اخلاص للجزائري املصادق عليه يف 1946أكتوبر  27عليه يف 

مقاطعات فرنسية، وهي بالتايل جزء ال يتجزأ من اجلمهورية الفرنسة، ومن هذا املنطلق فإن املوقف الفرنسي أمام 

العامل كله واضح جدا: املشكل اجلزائري قضية داخلية فرنسية وليس ألي قوة خارجية حق التدخل فيها. وهذا ما 

الدول اخلمسة عشر العضوة يف ا�موعة اآلفرو آسيوية تسحيل القضية بفسر معارضة احلكومات الغربية طلب 

 .19552أكتوبر  30اجلزائرية يف جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقدة يف 

 
املعطى الثاين هو أجواء احلرب الباردة اليت خيمت على العامل عامة وأروبا على وجه اخلصوص، وكانت فرنسا      

تستخدم هذه الورقة لتصر على التعاون الكامل للدول الغربية الرأمسالية ملواجهة املد الشيوعي الزاحف على إفريقيا 

دان مهددة يف مستعمرا�ا القدمية. هذا ما صرح به الوزير األول من بوابة اجلزائر، وبالتايل تصبح مصاحل هذه البل

                                                 
1 - Haroun (Ali), op cit, p 301. 
2 - Amand Lefbre. Regard de l’opnion belge…, op cit. 
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"الجزائر تلعب دورا في الدفاع عن الغرب. : 1960جانفي  15) يف Michèl Debré -(ميشال دوبري

لكن سياسة االنفتاح على اآلخر اليت  .1فمن واجب الحلفاء الغربيين مساعدة الفرنسيين على البقاء فيها"

جعل اخنراط الغرب يف هذا الطرح أمرا صعبا، خاصة بعد التقارب  1953الغرب بداية من انتهجها الشرق و 

الفرنسي السوفيييت الذي جتسد يف الزيارت املتابادلة بني الطرفني. ومل يرتدد خالهلا القادة السوفييت، سواء (نكيتا 

ندما صرح االثنان أن القضية خروتشوف) أو (مولوتوف) يف تأكيد املنظور الفرنسي حلرب التحرير الوطنية ع

  . 2اجلزائرية مشكال فرنسيا وجيب أن حيل داخليا

  

 3»حلف مشال األطلسي«املعطى الثالت ويتمثل يف اإللتزام الذي يربط الدول الغربية بفرنسا يف إطار      

، حيث تؤكد مواثيق هذه التحالفات على وجوب التعاون والتكاتف بني الدول 4»ا�موعة االقتصادية األوروبية«و

مل تدخر الواليات املتحدة األمريكية،  »حلف مشال األطلسي«األعضاء ملواجعة أي �ديد خارجي. ويف إطار 

لفرنسية يف زعيمة العام الغريب الرأمسايل، ومن ورائها حكومات البلدان العضوة يف احللف، جهدا لدعم السياسة ا

اجلزائر. وبالنسبة للحلف فإن اجلزائر جزء من نطاقها االسرتاتيجي، والثورة التحريرية تشكل �ديدا �اله احليوي، 

ويف هذا السياق نذكر   .5لذلك سارع يف إرسال قوات أطلسية ملواجهة الثورة، مع توفري الدعم املايل والسياسي

من أجل حصول فرنسا على مليار دوالر كقرض  »وق النقد الدويلصند«كمثال، مساعي أملانيا الغربية لدى 

. وتدفعنا هذه املواقف إىل التساءل عن درجة وعي قادة الثورة التحريرية 6لتغطية تكاليف احلرب يف اجلزائر

 .7بالتجاذبات الدولية احلاصلة آنذاك ومدى تأثريها على مسار الثورة

 

                                                 
1 -  , V 3, n° 62 du 31 mars 1960, p 30.El Moudjahid. La France contre la détente 
 .178نایت  بلقاسم (مولود قاسم)، المصدر السابق، ص  - 2
بواشطن. وھو تحالف عسكري غربي رأسمالي للدفاع المشترك، یضم  1949أفریل  4تأسس حلف شمال األطلسي في  - 3

 الوالیات المتحدة األمریكیة ودول أوروبا الغربیة وي
، وكانت تظم حینھا ست دول 1957مارس  25االقتصادیة األوروبیة في روما (معاھدة روما) في  تأسست المجموعة - 4

)، ودول البنیلوكس الثالث: »Bonn -بون«: أیطلیا، فرنسا، ألمانیا الغربیة (جمھوریة ألمانیا الفدرالیة وعاصمتھا ھي

  بلجیكا، ھولندا واللوكسمبورغ.
)، مرجعیة لترشید حاضر 1962 -1954والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة (بش (إسماعیل)، السیاسة العربیة  -  5

  196، ص 2007ومستقبل سیاسة الجزائر اإلقلیمیة والدولیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

- 197. 
 .199نفسھ، ص  - 6
  لمزید من التفاصیل حول ھذه المسألة ینظر: - 7

novembre 1959, p   er54 du 1-, V 2, n° 53. El Moudjahidalgérien, l’Est et l’OuestLe conflit 

132-133.                                                                                                                                     

  ینظر أیضا:

31. -, V 3, n° 62 du 31 mars 1960, p 30El Moudjahid. tenteLa France contre la Dé  
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املعطى الرابع هو الرأي العام الداخلي، ويتمثل أساسا يف املنظمات غري احلكومية، اجلمعيات اإلنسانية،      

أحزاب املعارضة اليسارية، الشخصيات الوطنية السياسية والثقافية اليسارية، اليت كانت تنتقد و�اجم باستمرار 

رنسية القمعية يف اجلزائر. وقد جنح العديد من الربملانيني الدعم املطلق والالحمدود حلكومات بلدا�م للسياسة الف

األوروبيني يف إدراج القضية اجلزائرية ضمن جدول أعمال جلسات الربملان يف بلدا�م. وكانت هذه التحركات 

واملواقف تشكل ضعطا حقيقيا للحكومات الغربية اضطرها يف بعض األحيان إىل غض الطرف عن بعض 

 -ح.م.ج.ج«ى أراضيها، كالسماح بفتح مكاتب، استقبال مسؤرلني عن عل »ج.ت.و«نشاطات 

G.P.R.A«  .وتقدمي مساعدات إنسانية لالجئني اجلزائريني يف تونس واملغرب  

  

، نقال عن الصحافة 1961ومؤرخة يف مارس  74 حتمل رقمو 8يف هذا املوضوع جاء مثال، يف املعلومة      

وخباصة سفارة الواليات املتحدة األمريكية واململكة  »اإلمارات العربية املتحدة«العربية، أن السفارات الغربية يف 

يف  »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«املتحدة، قد تلقت تعليمات سرية مفصلة تتعلق بطريقة التعامل مع أعضاء 

إىل حد  اإلمارات العربية املتحدة. هذا التعامل جيب أن يكون أكثر ليونة مما كان عليه سابقا، ويكن أن يصل

وحتمل رقم  14ويف مثال آخر تطلعنا املعلومة  .1دعوة ممثل احلكومة إىل االحتفاالت الرمسية يقيمها هؤالء السفراء

أن بعثة من الربملانيني اإلجنليز تتكون من مخسة نواب (إثنني عن حزب  1961أفريل  16ومؤرخة يف  383

العمال، وثالثة عن حزب احملافظني)، إضافة إىل لورد واحد، وبطلب من السفري الربيطاين يف تونس، التقت 

. وأعربت البعثة عن سعاد�ا �ذا اللقاء، »ج.ت.و«(فرحات عباس)، (حممد يزيد) وأعضاء آخرين يف 

"كانت سعادتنا كبيرة بلقاء القادة الجزائريين، الذين ، حيث صرحت: »ج.ت.و«دادها للتعاون مع واستع

أبهرونا بطريقتهم في النظر بعقالنية إلى األشياء. لقد الحظنا بالفعل أنهم مستعدون دائما للتفاوض في أي 

تتح عليه وقت على أساس االستقالل. وفي تقديرنا فإنه على هذا األساس الذي يجب أن تف

  . 2المفاوضات"

  

املعطى اخلامس هي املصاحل االقتصادية الوطنية لكل دولة، وميكن النظر إليها من ثالث زوايا: األوىل املصاحل      

ا تعد فرنسا اقتصادية كبرية مع فرنسا، ولبعضه االقتصادية مع فرنسا. فالكثري من الدول الغربية هلا تعامالت

أوالثاين، مثلما هو احلال بالنسبة لسويسرا، أملانيا، بلجيكا، إيطاليا وإسبانيا. فهذه الشريك االقتصادي األول 

الدول ليست مستعدة للتضحية مبصاحلها االقتصادية من أجل القضية اجلزائرية. أما الزاوية الثانية تتمثل يف املصاحل 

 - ح.م.ج.ج«ذ أن اعرتفت فرنسا بـاالقتصادية مع الدولة اجلزائرية املستقلة، وبدأ هذا التوجه يتبلور من

                                                 
1  - Assouplissememt de l’attitude des ambassades 1 H 1753, fiche n° (B. 53), rens 8: 

occidentales en R.A.U. vis-àvis du G.P.R.A, mars 1961, p 3.                                                    
2 - Rencontre à Tunis entre une delegation 659): -Ibid, rens 15, dossier ʺEʺ, n° (658

parlementaire britanique et des members du G.P.R.A, le 14 avril 1961, p 4.                          



 شـبـكـات الـدعـم                                                                        : الثانيالباب 

331 
 

G.P.R.A« ح.م.ج.ج«. وقد صرح أعضاء من 1960أكتوير  2، وقبلت التفاوض مع ممثليها يف - 

G.P.R.A«  يف مناسبات عدة أن مستوى التعاون االقتصادي بني اجلزائر املستقلة وأوروبا الغربية سيحدد انطالقا

من مواقف كل بلد من كفاح الشعب اجلزائري من أجل االستقالل. أما الزاوية الثالثة فهي املصاحل مع البلدان 

ية، وتضغط عليها باجتاه االعرتاف حبق الشعب العربية اليت كانت تنتقد مواقف الدول الغربية من املسألة اجلزائر 

، 1961فيفري  1اجلزائري يف االستقالل. وهذا ما برز يف االجتماع الذي عقدته اجلامعة العربية يف بغداد يف 

ووزير الشؤون اخلارجية، حيث اختذت اللجنة  »G.P.R.A -ح.م.ج.ج«وحضره (كرمي بلقاسم) نائب رئيس 

همة تتعلق باجلزائر نذكر منه: إعادة النظر يف العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع السياسية للجامعة قرارات م

فرنسا إذا استمرت يف حر�ا ضد الشعب اجلزائري. تكثيف العمل اجتاه الدول واملنظمات العسكرية والسياسية اليت 

  .  1ضد اجلزائر تدعم فرنسا سياسيا وعسكريا أو ماليا

  

  موقف جبهة التحرير الوطني – 4

من شبكات الدعم، على األقل، من ناحيتني: األوىل تتعلق مبسألة  »ج.ت.و«ميكن النظر إىل موقف       

ارتباط هذه الشبكات باجلبهة من الناحية اهليكلية والثانية موقف اجلبهة من مسألة تفكيك الشبكات واعتقال 

  اكمة.العشرات من أعضائها مث حتويلهم إىل احمل

  

بفرنسا يقول األستاذ (دحو جربال):  »ج.ت.و«بالنسبة ملسألة ارتباط شبكات الدعم مع اهليكل التنظيمي لـ     

"من الصعب، في المستوى المنهجي، تصور إدماج شبكات الدعم في الهيكل التنظيمي لجبهة التحرير 

شتغل على أنها فروع أو ملحقات لجبهة الوطني بفرنسا, فبالفعل، لم يتم التفكير يوما في الشبكات، ولم ت

الضروري اإلشارة إىل أن الفرنسيني ليس وحدهم الذين كانوا على ويف هذا الصدد فإنه من   .2التحرير الوطني"

خالف يف كيفية التعامل مع الشبكة وتقدير مستوى التأييد لنشاطا�ا، بل حىت اجلزائريني كانت هلم وجهات نظر 

خاصة ما تعلق بشكل التنسيق الذي يتم اعتماده ومداه، وكذلك ضرورة االهتداء إىل أسلوب خمتلفة يف املسألة، 

فعال جلر احلزب الشيوعي الفرنسي إىل تغيري مواقفه غري املشرفة للمبادئ اليت يناضل من أجلها، حيث حتول إىل 

لقد بدا اخلالف واضحا بني  عقبة يف طريق اليسار الفرنسي الداعم لكفاح الشعب اجلزائري من أجل االستقالل.

(عمر بودود) من جهة و(حممد حريب) و(مسعود قدروج) من جهة أخرى، ويبدو أن التيار مل يكن مير بينهما 

فـ(بوداود) كان يرى إدماج الشبكة ضمن هياكل جبهة التحرير الوطين وجعل الدعم جزء من  .3بشكل جيد

                                                 
1 - , V 3, n° 78 du MoudjahidEl L’Algérie à la derniere session de la ligue des états arabes. 

23 février 1961, p 433.                                                                                                                
  .139جربال (دحو)، المرجع السابق، ص  - 2
كر (عمر بوداود) في مذكراتھ أنھ لم یكن یعرف (حربي) شخصیا عند قدومھ إلى باریس، وكیف أنھ واجھ صعوبات یذ  - 3

بمغادرة فرنسا إلى  »االتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین«أنھ أمر إدارة كثیرة في التعامل معھ في مسائل عدیدة منھا 
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روبا، والعمل أكثر على إقناع احلزب الشيوعي الفرنسي، املتخاذل إسرتاتيجية الثورة على األراضي الفرنسية ويف أو 

والرافض للتحالف إىل جانب الشبكة لتبين كفاح الشعب اجلزائري يف قضيته العادلة، بينما كان (حريب) و(قدروج) 

اليت يشرف  »Le mouvement de la paix -حركة السالم«إىل  »شبكة جانسون«يفضالن أن تنظم 

د السوفيييت، ويتمكن بذلك من أن يتحد مع األحزاب الشيوعية يف البلدان العربية وغريها من احلركات عليها االحتا

وعقدة أن ال شيء ميكن أن يتحقق يف فرنسا دون موافقة هذا احلزب. لكن يف  »ح. ش. ف«الوطنية ويتجاوز الـ

  .1األخري اعتمدت الفدرالية اخليار الذي دعا إليه (بوداود)

  

بالنسبة لـ(جانسون) فقد جنح يف احملافظة على استقاللية الشبكة وخصوصيتها الفرنسية وحصر عالقتها  اما      

.  وقد بينت األحداث 2جببهة التحرير الوطين يف جانب املساعدة املادية، وهذا فقط ما كان مطلوب من الشبكة

                                                                                                                                                         

سیة، في حین كان رئیسھا (أیت شعالن) یؤكد أن إدارة االتحاد تفضل سویسرا بعد حل االتحاد من طرف الحكومة الفرن

، »لجنة التنسیق والتنفیذ«البقاء في فرنسا. وبعد عودة (بوداود) من مھمتھ في القاھرة والمتمثلة في اللقاءات الدوریة مع 

یزرع الشك لدى الطلبة. استنكر األمر واعتبر ما أمر بھ (محمد حربي) إنما ھو تخلي عن ساحة المعركة ویمكن أن 

ولتدارك الوضع قامت اللجنة الفدرالیة وبحضور (حربي) بعقد اجتماع للطلبة الجزائریین المتواجدین في فرنسا وفي أوروبا 

األلمانیة. وخالل االجتماع تم تعیین مكتب مؤقت، نظرا لكون اإلدارة السابقة  »Cologne -كولوني«الغربیة في مدینة 

لجنة التنسیق «لإلتحاد قد تخلت عن مھامھا. والمسألة الثانیة تتعلق بالعملیات الحربیة المقررة في فرنسا، والتي أمرت بھا 

ذیة لفدرالیة الجبھة بفرنسا سوى حریة اختیار في إطار فتح جبھة جدیدة في فرنسا، حیث لم یُترك للجنة التنفی »والتنفیذ

الوقت والوسائل المناسبة لتنفیذ األمر. لكن (حربي) أعلن معارضتھ لتلك العملیات بحجة أنھا ستؤدي إلى حرمان الثورة من 

الصادرة  . ولما أصر (بوداود) على تنفیذ األوامر»ح. ش. ف«دعم الطبقة العاملة، وھو نفس المبرر الذي كان یروج لھ الـ

، اتھمھ (حربي) بالدیكتاتوریة واقترح عقد اجتماع یضم أعضاء اللجنة الفدرالیة، في غیاب »لجنة التنسیق والتنفیذ«عن 

والتندید بتجاوزات (بوداود). لكن اللجنة الفدرالیة رأت في  »لجنة التنسیق والتنفیذ«(بوداود)، لتحریر تقریر موجھ لـ

زرع الفرقة في صفوف الفدرالیة. عندھا صدر قرار إقصائھ من اللجنة الفدرالیة. التحق (حربي) شخصا خطیرا ألنھ یرید 

بتونس لدى قیادة األركان العامة. وخالل  » Ghardimaou -غارالماء«عندھا (حربي)  بسویسرا ثم تونس ثم مصر ثم إلى 

لكن في المقابل أثنى (بوداود) على عمل تنقلھ بین مختلف تنظیمات جبھة التحریر الوطني، اصطدم حیث حل بعدم التفھم. 

(حربي)  في جمع والمحافظة على عدد كبیر من الوثائق، التي مكنتھ من تألیف كتبھ، ویعتبر ذلك شيء إیجابي بالنسبة 

 للتاریخ، شریطة أن ال یستخدمھا من أجل تصفیة حسابات خاصة.

 Boudaoud (Omar),op cit, pp, 154-156.  

عند قدومھ إلى باریس، وأنھ أعطي موافقتھ  ، ھو أیضا،سعود قدروج) فقد ذكر (بوداود) أنھ لم یكن یعرفھأما فیما یتعلق بـ(م

على اقتراح تعیینھ في عضویة اللجنة الفدرالیة، لكن بعد اطالعھ على المشكل الذي تسبب فیھ في اللجنة الفدرالیة السابقة 

مھمة توزیع نسخا كثیرة من النصوص المتعلقة بأرضیة  ھ وأسندت إلی ،»Lyon -لیون«حبن كان مسؤوال في مدینھ 

الصومام. عندما طلب منھ إعادة المطبوعات التي لم توزع، أكد بأنھ لم یعد في حوزتھ أي نص من النصوص التي تلقاھا. 

العدید من  لكن بعد أسابیع من ذلك تم احتجاز عدد كبیر من النسخ أثناء مداھمة للشرطة، مما أدى إلى إلقاء القبض على

المناضلین وحرمان البعض من االطالع على وثیقة مرجعیة للثورة. لذلك لم یكن من الممكن وضع الثقة المطلقة فیھ، لذا 

  .1962تقرر نقلھ إداریا إلى المغرب وبقي ھناك إلى غایة 

Ibid, p 156. 
1 - 188.-pierre), op cit, pp 187-Ulloa (Marie 
2 - Ibid, p 201. 
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رئ، هوامش كثرية للتحرك واملناورة فيما بعد صواب هذه النظرة، اليت على األقل ضمنت، يف حال حدوث أي طا

  . »D.S.T - دي. أس. يت«اإلفالت من العني جد اليقظة لـ سواء للشبكة أو للفدرالية، خاصة

  

هناك مسألة أخرى يف غاية األمهية مرتبطة بالنقطة اليت أشرنا إليها حول أشكال دعم الثورة اجلزائرية وحول      

يف حق  »ج.ت.و«ري االغتياالت الناجحة والفاشلة اليت نفذ�ا فدرالية حدودها، وهذه املسألة تتعلق مبدى تأث

، على موقف أعضاء شبكات الدعم الفرنسية، خاصة إذا 1958أوت  25، وكذا  هجمات 1جزائريني وفرنسيني

علمنا أن االغتياالت وعمليات التخريب بدأت تأخذ بعدا الفتا. ويف هذه النقطة بالذات كتب (دحو جربال): 

من كانوا يترددون في مواصلة دعمهم في تلك الظروف  "بدأ موقف هوالء وأولئك يتغير، إذ كان هناك

، وهناك من كانوا ال يرون في ذلك مشكال يحول دون دعمهم، »ج.ت.و«وحاولوا حتى أن يغيروا موقف 

سلحة ضد حتى أنهم كانوا ينقلون األسلحة وينجدون مناضلين مطلوبين بسبب مشاركتهم في عمليات م

  .2المصالح الفرنسية"

  

بعد اكتشافها  »شبكة جانسون«جبهة التحرير بفرنسا مما كان حيدث لـ ةلكن ماذا عن موقف فدرالي       

  هي التدابري اليت اختذ�ا لتجاوز هذا الوضع اجلديد؟  واعتقال الكثري من املنتسبني إليها وحتويلهم إىل احملاكمة؟ وما

  

وشبكات  »ج.ت.و«من الضروري وحنن حناول اإلجابة عن هذه األسئلة أن نذكر بأن العالقة بني فدرالية      

الدعم، بصفة عامة، وشبكة جانسون وكولایر، بصفة خاصة، كانت عالقة تعاون ومساندة، لكن من الناحية 

وىل بنفسه مسؤولية مواجهة أي التنظيمية كانت منفصلتني. هذا النوع من العالقة يفرض على كل طرف أن يت

طارئ قد يصيب أحدمها أو كالمها. وأعتقد أن الطرفان كانا على وعي �ذه املسألة، وهذا ما يسهل تفسري الكثري 

، واالعتقاالت اليت طالت معظم أعضائها، »شبكة جانسون«من اإلجراءات اليت تبناها كل طرف بعد اكتشاف 

ني أو األعضاء اجلزائريني وإحالتهم إىل احملاكمة. فقد بادر كل طرف إىل تعيني سواء األعضاء الفرنسيني واألوروبي

. ولضمان استمرارية تدفق أموال االشرتاكات، والذي كان 3حمامني للدفاع عن مناضليه أمام احملاكم الفرنسية

يف اخلارج  »ت.وج.«الشغل الشاغل واهلاجس األكرب لفدرالية جبهة التحرير بفرنسا، مث حتويلها إىل حسابات 

                                                 
، وكان حینذاك 1958) في باریس Jacques Soustelle -ذكرنا محاولة االغتیال التي تعرض لھا (جاك سوستال - 1

 »La Colombe -الكولومب«وزیرا لإلعالم، اغتیال (علي شكال)، نائب رئیس الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في ملعب 

  . 1959أوت  28واغتیال (شریف بن حبیلس) في  1957ماي  26في  بباریس
   .140جربال (دحو)، المرجع السابق، ص  - 2
، الذي شكل حولھ مجمع محامین )Roland Dumas - لجأ (فرانسیس جانسون) إلى خدمات المحامي (روالن دوما - 3

فوجي محامیین أحدھما خاض بالمناضلین الذین تمت إدانتھم، والثاني  »ج.ت.و«محامي. وشكلت فدرالیة  26یتكون من 

  خاص بالمناضلین المعتقلین.

 .Résistance à la guerre d’lgérie par les textes de l’époque, op cit, p 145ینظر: 
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شبكة «، اليت هي يف األصل امتداد لـ»شبكة كولایر«ويتعلق األمر بـ »شبكة جانسون«جلأت إىل شبكات بديلة لـ

. ورغم أن البعض فسر وحمدودة املهام وهي شبكة حملية احتياطية ظرفية »شبكة عبد الرمحان فارس«و »جانسون

ب اجلزائري، لكن معظم الذين درسوا هذه املسألة مييلون إىل والتزامه حيال الشع »جانسون«ذلك مبثابة تنكر لـ

 فرضية الدوافع األمنية لتربير هذا التصرف. 

 
 



  

  امتةاخل
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إبان حرب التحرير الوطنية، فإن إقناع الرأي العام بعدالة  ااجنازات تكون قد حققته »ج.ت.و«لـ تإذا كان     

قضية الشعب اجلزائري، وإحاطة نفسها بشبكات دعم فعالة هي واحدة منها.  فالرأي العام كان دوما خاضعا 

لعمليات تنومي وتضليل ُممنهجة من قبل غالبية وسائل اإلعالم اليت وصفت كفاح الشعب اجلزائري من أجل 

وصاف تنتزع من ا�اهدين صفة البشرية وترسم هلم صورة اهلمجيني املتعطشني لسفك الدماء واملعادين استقالله بأ

للحضارة. لذلك كان من الضروري دفعه لتحمل املسؤولية حيال القمع االستعماري الذي تنفذه احلكومة الفرنسية 

رائم اليت ترتكبها فرنسا يف حق الشعب بامسه، وحيال تواطؤ معظم احلكومات يف أوروبا الغربية بسكو�ا عن اجل

  اجلزائري، بتقدمي الدعم الالزم هلا للمضي يف مهمتها القذرة. 

  

بدأ قسم من الرأي  1956مع تطور احلرب واتساعها، خاصة بعد التصويت على قانون السلطات اخلاصة يف      

 »ج.ت.و«يانا أخرى، وقرر التعاون مع أحيانا والقذرة أح العام يتحرك لوضع حد للحرب اليت وصفها بالسخيفة

ضد إصرار احلكومات الفرنسية مبختلف انتماءا�ا احلزبية للمضي يف احلل األمين إل�اء املشكل اجلزائري. وقد وفق 

اجلزائريون يف اخرتاق حاجز السلبية الذي ميز الرأي العام بفعل محالت التضليل والكذب اإلعالمي املسلطة عليه. 

 استعادة سياد�م وهويتهم والعيش يف دولة مستقلة، كما ورد ويعود ذلك، ببساطة، إىل إميا�م الراسخ حبقهم يف

"إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار : 1954بوضوح يف بيان أول نوفمرب 

  وهذا رغم قلة اإلمكانيات املتاحة.   المبادئ اإلسالمية"، 

نتاجات حول شبكات دعم الثورة اجلزائرية يف أوروبا الغربية يف �اية البحث خلصنا إىل مجلة من االست      

  والدور الذي لعبته أمهها:

  

أن دعم الشبكات قد مت لدوافع فلسفية أو أخالقية أو سياسية خمتلفة. من الناحية الفلسفية كانت  أوال:       

ورة العمالية وتأسيس "جمتمع الربوليتاريا" مناسب لتطبيق خمتلف النظريات اليسارية املتعلقة بالثفرصة الثورة اجلزائرية 

وإثبات صحة هذه النظرية أو تلك. فـ(فرانسيس جانسون) مثال، كان على قناعة بأن الثورة اجلزائرية، إمنا هي 

ابتكار جديد للنظريات املاركسية وجتسيد ميداين هلا، وأن إنشاء مهزة وصل بني احلركة العمالية الفرنسية وحركة 

طنية اجلزائرية ميكن أن يتسبب يف ا�يار النظام الديغويل واإلطاحة باجلمهورية اخلامسة وتفجري النظام التحرير الو 

الرأمسايل الفرنسي. يف حني مل يكن (هنري كولایر) يعترب كفاح اجلزائريني ثورة باملعىن الدقيق هلذه العبارة، أل�ا مل 

نتفاضة فالحني بسبب حرما�م من أراضيهم. ونظرته هذه تكن حتت قيادة الطبقة العمالية، بل كان يعتربها ا

هدفها ليس التقليل من شأن الثورة اجلزائرية، ألنه يؤكد بأ�ا زلزال مدمر، ولكن ليس إىل درجة أن حيدث ارجتاجا 

لرتبة يف احلركة العمالية الفرنسية. وهلذا السبب رفض أن يوهم نفسه بأن ا�اهدين اجلزائريني هم السماد املخصب ل

هي حترير اجلزائر وأن اجلزائريني  »ج.ت.و«الثورية عند األوروبيني، بل كان يرى، وبتحاليل بسيطة، أن مهمة 

ليسوا مكلفني بإضرام نار الثورة يف فرنسا. أما التيار الرتوتسكي واألممية الرابعة فلم تكن تعر اهتمام للنقاش الدائر 
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اعي، فاألهم بالنسبة هلا هو العمل الثوري يف حد ذاته من أجل حول معرفة طبيعة الثورة وتكوينها االجتم

  االستقالل وخاصة ضد االمربيالية الفرنسية.

  

من الناحية األخالقية اعرتف العديد من أعضاء الشبكات أن ما حفزهم للوقوف إىل جانب كفاح الشعب      

اجلزائري إمنا هي املمارسات الغري إنسانية لالستعمار الفرنسي، خاصة التعذيب واحملتشدات والذي يتناىف كلية مع 

ها أال وهي احلرية، املساواة واإلخاء، إضافة إىل أ�ا ذكَّرت مبادئ الثورة الفرنسية اليت تربوا وتربت أجيال متتالية علي

يفهمون كيف جيرؤ ويقبل الفرنسيون الذين عذبوا البعض مبمارسة النازيني إبان احلرب العاملية الثانية، ومل يعد هؤالء 

وهذا ما جلب، يف  من قبل النازيني يف احلرب العاملية الثانية، على تنفيذ نفس املمارسات على الشعب اجلزائري ؟

  رأيهم، لفرنسا العار والعزلة الدولية، وأصبحت حمل انتقاد من حلفاءها قبل أعدائها.

  

املتخاذل حيال العديد من القضايا من بينها عدم إدانة  »ح.ش.ف«أما من الناحية السياسة فكان موقف الـ      

عدم االعرتاف بالثورة اجلزائرية ن السلطات اخلاصة و التدخل العنيف لالحتاد السوفيييت يف ا�ر، التصويت على قانو 

كل ذلك جعل العديد من املناضلني ينشقون عن   ن يقدم أي دعم مهما كان هلا.والتربؤ من كل م »ج.ت.و«و

  احلزب ليمارسوا قناعا�م اليت حتثهم على مساندة اجلزائريني يف كفاحهم التحرري.

أن شبكات دعم الثورات التحررية بصفة عامة، والثورة التحررية اجلزائرية بصفة خاصة، كانت تسري مع  ثانيا:     

منطق التغريات اليت كانت تشهدها أوروبا والعامل بعد احلرب العاملية الثانية، وتغري موازين القوة لصاحل حق الشعوب 

فإن إصرار فرنسا على التمسك باجلزائر  قديرها،يف تقرير املصري والتعجيل بتصفية االستعمار، لذلك، ويف ت

فرنسية، أصبح أمرا مستحيال، وأن احللول الشكلية اليت تطرحها إمنا هي مضيعة للوقت وزيادة يف التكاليف املادية 

والبشرية، وأن احلل الوحيد هو متكني الشعب اجلزائري من تقرير مصريه، واالعرتاف حبقه يف العيش يف دولة 

  مستقلة.

  

، حيث أكد »La trahison positive - اخليانة اإلجيابية«ظهور معىن جديد للخيانة وهي  ثالثا:     

الذي كانت تقوم به الشبكات يدخل يف هذا إلطار، وأن أول خائن إجيايب هو من بادر  (جانسون) أن العمل

بإقامة جسر على واد ليجرب قبيلتني أو عشريتني على إقامة عالقات. واملشكل املطروح هو مسألة االنفتاح على 

ن سحقهم. وكان اآلخرين، االعرتاف بوجودهم، واالعرتاف بأن هلم نفس احلقوق اليت لدى اجلميع، بدال م

 trahir -"نخون هذه الكيفية التي كانت فرنسا تخون بها نفسهااإلحساس السائد هو أنه آن األوان أن: 

la façon avec laquelle la France se trahit."  ويف هذه احلالة يكون للضمري الشخصي واجبات

   أجل وأمسى من الواجب الوطين الضيق.
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ت وبشكل فعال يف دفع احلكومة الفرنسية حنو التعجيل بإجياد حل للمشكل أن الشبكات سامه رابعا:     

باعتبارها املمثل الوحيد للشعب اجلزائري، مث االعرتاف حبق  »ج.ت.و«اجلزائري وحثها على التفاوض مباشرة مع 

الشعب اجلزائري يف االستقالل. وسامهت الشبكات أيضا يف جعل احلكومات يف أوروبا الغربية تتوقف عن تقدمي 

  الدعم املطلق لفرنسا والتعامل حبذر مع الدعاية الفرنسية يف عرضها للمشكلة اجلزائرية. 

   

ت، من خالل تضامنها مع كفاح اجلزائريني، جسدت وجها آخرا لفرنسا وأوروبا، اليت تطمح  : أن الشبكاخامسا

إىل بناء أسس مستقبل على عالقات حقيقية مع الدولة اجلزائرية اجلديدة، واألهم من ذلك ترك رسالة لألجيال 

وجهها البشع يف  رؤيهودا على اجلزائرية الشابة بأن هناك فرنسا أخرى وأوروبا أخرى ختتلف متاما عن تلك اليت تع

  أشخاص اجلنراالت اجلالدين والسياسيني املنغلقني.

  

اإلبداع  سادسا: أن الثورة التحريرية تعد منوذجا للعمل الثوري الناجح تستلهم منه األجيال التجارب والتطلع إىل

وصناعة املستقبل التفوق وبلوغ أعلى املراتب بني األمم. ذلك أن الثورة كانت صناعة جزائرية بكل املقاييس، 

وطيلة السبع سنوات ونصف من عمرها ظلت كذلك، أل�ا هي اليت كانت تصنع األحداث وتؤثر فيها وتوجهها 

ي طرف كان. وبالتوازي كانت تقتنص الفرص وتتكيف وفق ما تقتضيه املصلحة الوطنية، ومل تقبل اإلمالءات من أ

  مع الظروف وتوظفها لبلوغ االستقالل وهو اهلدف املنشود.

  

سابعا: أثبت التعاون بني الثورة وشبكات الدعم أن األصل يف العالقات بني الشعوب يقوم على احرتام اآلخر 

إليديولوجي، وأن اختالق النظريات لتصنيف واالعرتاف بوجوده بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديين أو ا

  البشر إىل صنف راقي وآخر وضيع هي جمرد أوهام ومربرات الستساغة االستعباد واالستغالل يف أبشع صوره.

  

ثامنا: أن شبكات الدعم كانت فرصة لربوز بعض املمارسات والنشاطات ذات الطابع النفعي واحملظورة من الناحية 

  سلحة وتزوير الوثائق و العملة وعبور احلدود. القانونية كتجارة األ

  

تاسعا: أن شبكات الدعم رغم اخلدمات اجلليلة اليت قدمتها للثورة، من إيواء وتنقل ومجع األموال وتوفري وثائق 

ل اهلوية املزورة، وغريها من اخلدمات، إال أ�ا مل تكن العامل احلاسم للمعركة مع فرنسا وإمنا عامال مساعدا. والدلي

على ذلك هو أنه بعد اكتشاف شبكة جانسون واعتقال معظم أعضاءها مل تتوقف عملية حتويل أموال 

االشرتاكات للجالية اجلزائرية يف فرنسا وأوروبا وتشكلت، كما رأينا، شبكة كولایر ويف نفس الوقت قامت فدرالية 

لرمحان فارس). وبشأن الدور الذي لعبته بفرنسا بإنشاء شبكة حملية لتحويل األموال حتت إدارة (عبد ا »ج.ت.و«

(جانسون) مل يرغب أن يعطي االنطباع بأنه من دون تلك األموال مل يكن  فإناألموال اليت حولتها الشيكات 

ليس ثمة أي تكافؤ بين ": 55قي الصفحة  »Notre guerre - حربنا«يف كتابه  للثورة أن تستمر حيث يقول
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الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبين بضعة مليارات من الفرنكات حجم ميزانية الحرب التي رصدتها 

التي كانت فدرالية الجبهة بفرنسا تساهم بها في كل سنة. وإذا لم يتم دفع هذه األموال فإن الثورة 

الجزائرية لن تتوقف بسبب ذلك. كل ما في األمر أن هذه المساهمة توفر على وزير المالية لدي الحكومة 

قتة للجمهورية الجزائرية، مغبة االستعانة ببعض البلدان التي لربما تستغل الفرصة للتأثير على هذا المؤ 

 الجانب أو ذاك في سياسة حكومته.".

  

  

عملية مستمرة ال تنتهي أبدا. واملوضوع الذي حبثنا فيه أردناه أن يكون  إن البحث العلميعلى كل حال ف     

وهناك حول القضايا اليت �م التاريخ  هنااملشاركة يف النقاش الذي يثار التارخيي و مسامهة إلثراء البحث العلمي 

ن سيتناولون هذا املوضوع مستقبال من زوايا خمتلفة، خاصة بعد أن يتم وباحثني آخري الوطين . واملؤكد هو أن طلبة

يف أطروحتنا  والباحثني لطلبةاإلفراج عن ما تبقى من األرشيف املرتبط مبوضوع البحث. ونتمىن أن جيد هؤالء ا

  ا التحريرية.�سندا لالنطالق يف أطروحات أخرى تربز جوانب جديدة من الدعم الذي تلقته اجلزائر إبان ثور 

 



  

  املالحق
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 الملحق رقم 01: األعضاء الخمسة المؤسسون ألول فدرالية لـ«ج.ت.و» بفر نسا 1955 _ 11956.

 

 
                                                           

  .66محمد (مشاطي )، المرجع السابق، ص  - 1 
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  ,19571إلى منتصف  1956: أعضاء الفدرالية الثانية من نهاية 02الملحق رقم 

  

  

  

                                                           

 1 - ھذه القائمة حسب ما ورد في كتاب:
.576ھارون (علي), المصدر السابق, ص    
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 .19581 إلى بداية 1957الفدرالية الثالثة من أواسط أعضاء  :03الملحق رقم 

 

  

  

                                                           

  576نفسھ, ص  -  1 
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 بداية من بفرنسا بعد تنقلها إلى ألمانيا »ج.ت.و«فدرالية : أعضاء اللجنة الفدرالية ل 04الملحق رقم 

  1962.1في  إلى غاية االستقالل 1958

  

  

 

     

                                                           

  .161 ، صالسابق صدرھارون (علي)، الم -  1 
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 .1956مارس  16ليوم  253-56رقم  »السلطات الخاصة«: نص قانون 5ملحق رقم   
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المتعلق بتوسيع السلطات الخاصة إلى  1957جويلية  26 ليوم 57-832: القانون رقم 6الملحق رقم 

 التراب الفرنسي  
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  .1جبهة التحرير الوطني في فرنسامخطط األجهزة األمنية الفرنسية لمواجهة نشاط  :07الملحق رقم 

  

 مكافحة اإلرهاب وهيكل االستعالمات شرطة هيكل

 

 

 

 

    ذ 

  (BAV) لواء اإلعتداءات والعنف

  اللواء اإلقلیمي الثامن 

  للضاحیة فرقة التدخل

  الفرق الخاصة

                                        (FPA)   قوة الشرطة المساعدة

      

     BAV: Brigade des Agressions et Violences   

      BRS : Bureaux de Renseignement Spécialisé 

      CIV : Centre d’Identification de Vincennes 

      FPA : Force de Police Auxiliaire (harkis) 

      SAT-FAM : Service  d’Assistance Technique aux Français Musulmans         

     d’Algérie   

      SCAA : Service de Coordination des Affaires Algériennes 

      SCINA : Service de Coordination des Information Nord-Africaines   

                                                           

 1-House (Jim) et MacMaster (Neil) op cit, p 101.  

SCAA 

SCINA 

SAT-FMA 

BRS  
CIV 

 الوزیر األول

 وزیر الداخلیة

 محافظة الشرطة
 ضاحیة باریس

 الشرطة المدنیة

 قوات خاصة لمكافحة اإلرھاب 
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بفرنسا. »ج.ت.و«الداعمين األوائل لفدرالية : 08الملحق رقم  

 

) يف زيارة لـ(أمحد دوم) يف Jean-Jacques Rousset) جدة (De Neuterالسيدة (

  .Frenes«   19572 -فران«سجن      

                                                           

 2- , op cit, s p.Doum (Ahmad) 
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 بن سامل فضيل، السيدة األم، ابنها جاك روسي، حممد مشاطي3.

                                                           

  .66 ص، المصدر السابق، مشاطي (محمد) -3
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 الملحق رقم 09: بعض أعضاء شبكة (جانسون) و(كولایر)4 

 

                                                           

 4 - (Rachid), op cit, p 118, 119, 120, 124. Khettab 
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الملحق رقم 10: بعض أعضاء الشبكة البلجيكية5

 

 

 

                                                           

 5 - 2015 à 19:15.-03-www. Wikipedia.org, consulté le 04 
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  الملحق رقم 11: بعض شخصيات الدعم األلماني والنمساوي6

 

 

 

                                                           

 6 - 2016 à 19:15.-03-www. Wikipedia.org, consulté le 20 
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  الملحق رقم 12: أعضاء من الشبكة السويسرية7

 

                                                           

 7 - , op cit.le diplomate: La Suisse et la guerre d’AlgérieLe porteur et  (RTS),  
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الملحق رقم 13: شخصيات من الدعم اإليطالي8

 

                                                           

 8 - 2015 à 20:25.-01-www. Wikipedia.org, consulté le 04  
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9لنديةو الشبكة اله: شخصيات من 14الملحق رقم 
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  .Jean Doeraene:( 241( جان دوريان

  .Jean Doneux:( 242( جان دونو

  .Jean Van Lierde:( 242( جان فان ليريد

 Jean-François(  جان فرانسوا كاهن

Cahen :(136.  

  .Jean vinatier:( 219( جان فيناتيي

  .Jean Crespi:( 216( جان كريسيب

): Jean-Claude Paupert( جان كلود بوبري

199.  

 Jean-Claudeجان كلود فاسيليي (

Vessiller :(178.  

  .Jean Cohen :(182( جان كوهن 

  .Jean Le Meur :(130(جان لو مور 

): Jean-Louis Hurst( جان لويس هورست

131 ،174 ،199 ،215 ،216،  

Marie -Jean( جان ماري دوميناك

Domenach :(221 ،256.  

 ):Marie Le Pen-Jean(جان ماري لوبان 

252.  

  .Jean Mayerat:( 250 ،251( جان مايرا

  .Jean Muller:( 225 ،226( جان موالر

 Jan Hendrik van( جان هاندريك فان وجيك

Wijk:( 272.  

  .Janine Cahen :(199( جانني كاهن

  .Gérard Chaliand:( 214( جربارد شالياند

  .238 :جلول بن سامل

  .276:مجيلة بوباشة

  .252، 139، 111، 44: مجيلة بوحريد

  .111مجيلة بوعزة: 

  .53 ،46جنينة مصايل: 

   .Georges Arnaud:( 205( جورج آرنو

  .Georg Puchert:( 320( جورج بوشار

  .Georg Puchert:( 119(جورج بوشرت 

  .Georges Geiser:( 320( جورج جايزير

  .Georges Suffert:( 224( جورج سوفار

  .Georges Chapelle:( 257( جورج شابال

  .Georg Scheuer:( 268( جورج شووار

  .Georges Geiser:( 119( جورج غيزير
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  .Georges Fontenis:( 227( جورج فونتونيس

، Georges Laperches:( 320( جورج البارش

245.  

  .Georges Mattéi:( 214( جورج ماتيي

 ):Georges Montaron( جورج مونتارون

224.  

. Josette Audin :(135 ،138( جوزيت أودين

136.  

  .Joseph Pyronner :(131(جوزيف بريوين 

  .Joseph Rosenthal:( 211( جوزيف روزنتال

  .Joseph Staline:( 276( جوزيف ستالسن

  .Joseph Folliet:( 224( جوزيف فوليي

 (Josephجوزيف فيساريونوفيتش دجوغاشفيلي

 DjougachviliVissarionovitch :( 276.  

  .Joseph Luns:( 271( جوزيف لونس

  .Joseph Hazan:(213( جوزيف هزان

 John Atkinsonن هوبسن (جون أتكيسو 

Hobson( :20.  

  .John Baird:( 285 ،286 ،287( جون بايرد

Jacques -Jean( جون جاك بورشيز

Porchez:( 229.  

  .John Lorenzen:( 289( جون لورانزن

 ):Johanne Molaved( موالفدجوهانس 

290.  

  .Joyce Blau:( 212( جويس بلو

 Giangiacomo( جياجنياكومو فيلفريتنيلي

Feltrinelli :(153.  

 ):Giancarlo Vigorelli(جيانكارلو فيجوريلي 

255.  

  .Gérard Spitzer :(227 ،229( جريار سبيتزار

  .Gérard Lorne:( 227 ،229( ار لورنجري 

، Gérard Meier:( 199، 207( جريار مييري

215.  

  .Gerald Maradan:( 250( جريالد مرادان

  .Gerhard Schröder :(231( جريهارد شرودر

  .Jérôme Lindon:( 252( جريوم ليندون

  .Gille Manceron(: 24( جيل مانسريون

  .247 :جياليل بن تامي

 ):Giudeppe Sanson( جيوسيب سانسون

241.  

): Giovanni Gronchiغرونشي (جيوفاين 

117.  

  .55احلبيب بورقيبة: 

  .203 :حداد محادة

  .246 :حسان الوزاين

  .87حسني املهداوي: 

  .86حسني أيت أمحد: 

  .148حسني دايل: 

  .246 :حسني حلول
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  .49حسني ماروك: 

  .117، 116 حفيظ كرمان:

  .57خالد مرزوق: 

  .118مخري رابح: 

  .269، 267 :دخالوي مخيس

 Juan Ginés deخوان غيناس دي سيبولفيدا (

Sepúlveda :(17 ،18   

  .Darbois:( 205( داربوا

  .Dag Hammarskjöld:( 255( داغ مهرشولد 

  .Daniel Guérin( :194 ،227( دانيال غريان

  .Daniel Curiel :(209 -دانيال كولایر

  .330، 328: دحو جربال

  .313دقسي حممد الطاهر: 

  .118 دكار رابح:

  .Dominique Sabert:( 205( دومنيك صابار

  .Denis Berger :(227( دونيس بارجي

  .Didar Fawzi:( 202( ديدار فوزي

  .104، 73ديدوش مراد:  

  .Raptis(: 281 ،283( رابتيس

  .48رابح حامد: 

  .Raj Matthiessen:( 289( راج ماثيوسن

  .118رشيد النذير: 

  .252 :رضا مالك

  .52رمضان دويش: 

، Robert Barrat :(33 ،34 ،212روبار بارا (

213 ،224 ،225.  

   ):Robert Bonnaud( روبار بونو

، Robert Davezies(: 215( روبار دافيزي

216 ،222 ،224 ،252.  

  .Robert Davezies :(199( روبار دفيزي

  .Robert Ruhlmann :(221( روبار روملان

، Robert Lacoste :(37روبار الكوست (

103 ،104 ،105 ،145.  

  .Robert Montagne(: 307روبار مونتاين ( 

  .Robert Duvivier :(170( روبري دوفيفيي

  .Robert Owen( :19( روبريت أوين

  .Roger Rey :(227 ،228( روجي راي

، Roger Frey( :155 ،160(روجي فري 

165 ،166 ،167.  

، Roger Cunibile(: 300( روجي كونيبيل

306 .  

، Roger Whibot( :141 ،149(روجي ويبوت 

212 ،213 ،300.  

 Rudolf( رودولف كريششالغر

Kirchschläger:( 266.  

  .Rosette Curiel (: 202 ،213( كولایر  روزيت

  .Regagnon:( 205( روغانيون
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  .Roland Dumas:( 205( روالن دوماس

  .Roland Margerie:( 261( روالند كارجوري

  .Rolf Utber:( 329( رولف إوتبارغ

  .Romain Denis:( 256( رومان دوين

  .René Dubois:( 247 ،249( روين دوبوا

  .René Rémond:( 221( روين رميوند

  .René Keller:( 248( روين كيالر

  .Raoul Curiel :(210( رؤول كولایر

، Reimer Holzinger :(266( رمير هولزينغر

267 ،269.  

  .Raymond Aron :(184(رميون آرون 

): Raymond Stambouli( رميوند اسطمبويل

212.  

  .Raymond Le Loch:( 256( رميوند لولوش

، Raymond Montaner:(  60(رميوند مونتنري 

310.  

  .Rainer Georges:( 238( ريين جورج

  .244، 243 :الطاهر زاوش

  .Zéphira Behar :(209 - زفرية حبار

، Serge moureaux:( 242( سارج مورو

244 ،245.  

  .52ساعد شيشة: 

  .Augustin-saint:( 221( سانت أوغستني

  .Saint Barthélémy :(148(سانت بارتليمي 

  .Sentan:( 282 ،283( سانتان

، Stan Awbery:( 285 ،286( ستان أوبري

287.  

  .258 :دحلب سعد

، 148، 146، 104، 91، 90سعيد بوعزيز: 

228 ،315.  

  .48سعيد سكو: 

  .228: سعيد سليمي

  .90: سعيد سليمي

  .49سعيد ملويل: 

   .50سفيان حممد: 

  .Svea Ohrnsted :(429( سفييا أوهرنستيد

  .Socotto :(192( سوكوتو

 ):Si Mustapha Müller( سي مصطفى مولر

265.  

  .88سيد علي مبارك: 

  .Cécile Draps:( 245( سيسيل درا

، Cécile Marion :(199( سيسيل ماريون

203 ،205.  

  .Sylvain Pattieu:( 280( سيلفان باتيو

): Simon Blumental( سيمون بلومونتال

227.  

 Simone De( سيمون دي بوفوار

Beauvoire :(200،201 ،244.  

  .Simone Signoret :(131(سينيوري  مونسي
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 ):Simon Vinkenoog( فينكينووغسيمون 

273.  

  .Simonne Minguet:( 278( سيمون ماجني

  .Sietse Bosgra:( 274( سييتسي بوزغرا

  .292 :شايب سعيد

 Charles André( شارل أندري جوليان

Julien :(224.  

، Charles De Gaulle :(110شارل ديغول (

112 ،154 ،160 ،165 ،166 ،206 ،250 ،
272 ،276 ،288 ،304 ،305 ،317.  

 Charles-Robert( شارل روبري أجرون

Ageron :(30.  

  .Charles Fourier( :19( شارل فورييه 

  .118شايب علي: 

  .150شريف بن حبيلس: 

  .50شريف عبد القادر: 

  .238 :شطور حممد

  .Schneeweiss :( 282( ويسشني

  .315صايف بوديسة: 

  .238 :صاحل جلول

، 86، 84، 83، 82، 81، 78صاحل لوانشي: 

87 ،88 ،192 ،198 ،311.  

  .117صاحل حمبويب: 

، 117، 116. 89، 88، 84الطيب بوحلروف: 

198 ،254.   

   .60، 53عبان بلعيد: 

، 86، 84، 83، 82، 81، 33عبان رمضان: 

231.  

  .279، 261، 258 :عبد احلفيظ بوصوف

  .86، 79، 77، 76: راسغعبد الرمحان 

  .207، 148عبد الرمحن فارس: 

  .141 عبد القادر بلحاج:

  .319 عبد القادر بن عمار:

  .47عبد القادر لعجل:  

  .146، 104، 92، 89، 86عبد الكرمي سويسي: 

   .49 عبد اهللا فياليل:

  .48عبد اهللا ماضي: 

  .244، 243 :عبدي أرزقي

  .244، 243: عرباوي حممد

  .100 العريب بن مهيدي:

  77، 76العريب ماضي حممد: 

  .52على منصوري: 

  .52علي بابا علي: 

  .139 ،44علي بومنجل: 

  .50علي جوادي: 

  .77علي خنشول: 

  .257: علي شريف درووا
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  .52علي لغباش: 

، 95، 79، 66، 64، 60، 50، 47: علي هارون

98 ،169 ،245 ،279 ،312 ،314 ،324.  

  .204: عليان محيمي

، 245، 228، 91، 89، 64عمار العدالين: 

314 ،315.  

  .152، 33عمار أوعمران: 

  .52 عمار آيت حيي:

  .262 :عمار بن طاهر فياليل

  .48 :عمار ياكورن

، 116، 93، 91، 90، 75، 51عمر بوداود: 

146 ،148 ،172 ،198 ،205 ،207 ،228 ،
245 ،279 ،284 ،322 ،324 ،328.  

  .247 :عمر خوجة

  .Garra Avalino:( 264( غارا أفالينو

  .Gloria De Herrera :(199( غلوريا دو هريرا

، Guy Mollet :(35، 36 ،103غي مويل (

127 ،134 ،174 ،176 ،200 ،222 ،227 ،
249 ،301.  

، Waldeck Rochet:( 323( فالديك روشي

324.  

  .Weill Hallé :(136( فاي هايل

): Francisco Franco( فراسيسكو فرانكو

259. 

  .Franz Rispy:( 248( فرانز ريسيب

، Franz Fanon( :23 ،24 ،25( فانونفرانز 

180 ،181 ،182.  

  .France Pinard :(199( فرانس بينار

  .François Maspero :(204( وفرانسوا ماسبري 

، François Mitterand:( 31( فرانسوا متريان

317.  

، François Mauriac :(185( فرانسوا مورياك

221.   

  .François Hollande :(154(فرانسوا هوالند 

، Francis Jeanson( :24( فرانسيس جانسون

172 ،184 ،185 ،189 ،190 ،193 ،194 ،
195 ،197 ،200 ،204 ،205 ،213 ،215 ،
216 ،217 ،247 ،252 ،323.  

 Francisco deفرانسيسكو ديٍ قيتوريا (

Vitoria :(17 ،  

  .Francine Requier :(178(فرانسني روكيي 

  .Franco:(117(فرانكو 

  .48فرحات ثابت: 

، 190، 101، 72، 57، 54فرحات عباس: 

246 ،259 ،327.  

  .55فرحات حممد: 

  .Verner Svenden (: 289( فرنار زفندن

 Fernando María( فرناندو ماريا كاستييال

Castiella:( 261.  

  .Werner Plum:( 234( فرنري بلوم

  .Fritz Henker:( 235( فريتز هينكر
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  .RegitzFriedrich :( 238( فريدريش رجييتز

  .86فضيل بن سامل:  

 Vladimir Ilitch( إليتش أوليانوف فالدمري

Oulianov:( 276.  

  .Philippe Vigneau:( 205( فليب فينيو

  .Philippe Moureaux:( 242( فليب مورو

  .Félix Gaillard:( 303(فليكس غيار 

  .Voltaire:( 18، 168 ،317(فولتري 

  .Falke Eriksson:( 329( فولك إريكسون

  .Fons Hermans:( 274( فونس هريمان

  .Vittorio Calef:( 256( فيتوريو كالف

  .Vercors( :173 ،184( فريكور

  .Ferrucio Parri:( 255(فريوكيو باري 

  .Victor Vinde :(429 ،295( فيكتور فيند

  .Fenner Brockway:( 287( فينر بروكوي

 :)Vincenzo Balzamo( فينسانزو بالزامو

255.  

  .50قرقو حممد: 

  .Abbé Dedecker:( 241( القس دوكري

  .225: كاتب ياسني

August -Karl( كارل أوغوست فاغارهومل

Fagerholm:( 298.  

، Karl Blecha:( 266 ،267( كارل بليشا

268.  

  .Karl Jensen:( 290( كارل جانسن

  .Karl Schwab:( 235( كارل شواب

  .Karl Marx(: 19 ،20( كارل ماركس

  .Cassas: 117 - كاساس

  .Abbé Kaelin:( 202 ،213، 250( كايلني

  .Christian Dior:( 202( كريستيان ديور

  .327، 258 .89كرمي بلقاسم: 

  .Clara Benoits :(178(بونوا  كالرا

  .Klaus Ripbjerg(: 289( كالوس ريبجريغ

  .Bourdet Claude:( 283( كلود بوردي

  .Claude Vinci :(129(كلود فانسي 

  .Claude Lanzmann :(201( كلود لنزمان

  .54كمال الدين حممود عبد النيب: 

  .Kopplin Herbert:( 238( كوبلني هربرت

  .Coco Chanel:( 202( كوكو شنال

، Colette Jeanson :(190(  جانسون كوليت 

203  

 ):Constantin Melnik( كونستونتني ميلنيك

300.  

  ): MilinowskiKuno( يلينوفسكيكونو م

  .286، 247:ملني دباغني
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  .Lénine:( 276( لنني

  .Laurent Schawartz:( 283( لوران شوارتز

  .Laurent Casanova:( 323( لوران كازانوفا

  .Lorenzen:( 119( لورانزن

  .Laurence Bataille :(199( لورانس باطاي

  .Lucien Pary:( 242( لوسيان باري

 ): SomerhausenLuc( لوك سومارهوسن

242.  

  .Louis Aragon:( 224( لويس أراغون

  .Louis Orhant :(215( لويس أورهان

  .Louis Parent(: 300 ،306( لويس بارنت

 .Louis Pilz:( 234( لويس بيلز

  .Louis Joxe :(47 ،60 ،165لويس جوكس (

، Louis Massignon:( 221( لويس ماسينيون

224.  

 Lev( ليف دافيدوفيتش برونستيني

Davidovitch Bronstein:( 276.  

  .99ليندة عمريي: 

  .Leon Trotesky:( 276( ليون تروتسكي

  .Léon Feix:( 321 ،324( ليون فييكس

  .Léone Campion :(67(ليون كامبيون 

  .Léo Kari:( 290( لييو كاري

  .Mattei :(117(ماتيي 

  .Maggy Rayet:( 242( ماجي رايي

  :) CollasMadeleine( مادالن كوالس

  .Martin Evans:( 202،203( مارتان إفانس

  .Marcel Mercier:( 249( مارسال مارسيي

): Marceline Loridan( مارسولني لوريدان

200.  

، Marcel Léopold:( 119(مارسيل ليوبولد 

320.  

  .Marc Boegner :(163(مارك بوغنر 

  .Marc De Cock:( 245( مارك دوكوك

   .Maomontel( :18( مارمونتال 

 Marie Madeleine( ماري مادالن بروماج

Brumage :(251 ،252.  

  .Mario Piratto:( 258( ماريو بريايت

  .Marius Moutet( :22( ماريوس مويت

  .Max Ultrich:( 249( ماكس أولرتيش

 Max van der( ماكس فان دير ستوول

Stoel:( 273.  

  .116، 115مامية شنتوف: 

 Mairey Jean Marie(مايري جان ماري ألبار 

Albert:( 127.  

  : بويب أوصديقحم

  .285 :حممد الصديق بن حيي

  .172حممد العريب ماضي: 
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  .116 حممد أمزيان آيت أحسن:

  .52حممد بسطاوي: 

  .145 حممد بن صدوق:

  .262 :حممد بن قدور دريدي

، 85، 84، 82، 77، 75، 73حممد بوضياف: 

86 ،104.  

  .318، 315، 213، 278، 91حممد حريب: 

  .151، 86، 46حممد خيضر: 

  .52حممد رباحي: 

  .77، 76: زرويفحممد 

  .157حممد زواوي: 

، 288 ،118، 117، 116 :حممد شريف ساحلي

289.  

  .48حممد صحراوي: 

  .322 :حممد طاهر دقسي

  .116 حممد عبد الوهاب:

  .117، 116حممد كلو: 

  .312، 198، 88، 87، 75حممد لبجاوي: 

  .57، 56، 49حممد ماروك: 

  .77، 47حممد مشاطي: 

  .49حممد ناجي: 

  .286 ،327، 252 :حممد يزيد

  .258 :حممود الشريق

  .314 ،48: حمند أكلي بن يونس

  .52خمتار محيدوش: 

  .52خمتار دعيد: 

  .150 مدادي سليمان:

  .311، 87، 77، 75مراد طربوش: 

  .Marcel Péju :(201 ،204( مرسيل بيجو

   .329، 328 ،92، 91مسعود قدروج: 

، 55، 53، 52، 50، 46 ،22: مصايل احلاج

56 ،58 ،59 ،66 ،70 ،72 ،73 ،74 ،75 ،
94 ،97 ،194 .195.  

  .86مصطفى األشرف: 

  .141 مصطفى فرانسيس:

  .48معاشي العلمي: 

   .50مفتاح خمتار: 

  . 92، 89، 84منجي زين العابدين: 

  .55: ركةمهدي بن ب

  .ValenziMaurizio (: 255( موريزيو فالنزي

، Maurice Audin:( 44 ،135( موريس أودين

137 ،138 ،139.  

، Maurice Papon( :149( موريس بابون

153 ،154 ،155 ،156 ،158 ،159 ،162 ،
163 ،165 ،166،303 ،304 ،305 ،306 ،
308 ،309.  

-Maurice Bourgés(موريس بورجيس مونوري 

Maunoury:( 303 ،317.  
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  .Maurice Thorez :(130(موريس طوراز 

، Maurice Courrégé:( 205( موريس كورجيي

275.  

  .Maurice Lazard:( 126(موريس الزار 

  .Maurice Mashino :(131( موريس َمشينو

  .Maurice Nadeau:( 283( موريس نادو

  .247 :موسى بوضياف

  .146، 141 موسى قبايلي:

  .Muller Rolft:( 238( موالر رولفت

  .57، 55موالي مرباح: 

  .325: مولوتوف

  .228 :مولود كابر

   .Montesquieu( :18(مونتيسكيو  

  .Muñoz Grandes:( 261( مونوز جرانداس

 Monique Des( مونيك دي زاكور

Accords :(199.  

  .Monique Cahen :(197( مونيك كاهن

  .Monique Lemée :(223( مونيك لومي

  .                Michel Debré:( 213 ،317(ميشال دوبري 

، Michel Debré:( 62 ،155(ميشال دوبري 

160 ،165 ،325.  

، Michel Raptis:( 271( ميشال رابتيس

276.  

  .Michel Zavrian:( 245( ميشال زافرييان

، Michel Zavrian:( 205( ميشال زفريان

275.  

  .Michel Leiris:( 201، 283( ميشال لرييس

  .Micheline Pouteau :(199( ميشلني بوتو

  .52ميلود بلهادي: 

  .Nam Henningsen(: 289( نام هانينغسن

  .Nessim Curiel:(209 - نسيم كولایر

  .123: نسيمة بوغرارة

  .146،153نصر الدين آيت خمتار: 

  .115نفيسة محود: 

  .Nicolas ІІ:( 276( نكوال الثاين

  .325: نكيتا خروتشوف

  .Noël Favrelière :(129(نوال فافرليار 

  .Neufurth Théo:( 238( نوفورت تييو

   .Nacker( :18( نيكار 

  .Nils Anderson:( 223( نيل أندرسون

  .Nils Anderson:( 252( نيلز أندرسون

  .Nieuwenhuis :(272( نيوفنهويش

  .Hervé Bourges:( 224( هاريف بورج

  .Hilferding Rudolf( :20 هالدفردينج (

 Halvard ) Mantheyهالفارد مانيت النغ 

Lange:( 296.  

  .Hans Burkholz:( 264( هانس بورخولز
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 ):Rudolf Kurz Hans( هانس رودولف كورز

248.  

  .Haini:( 241( هاييين

، Hillel schwartz  :(210( هالل شوارتز

211.  

 ):Helmut Schneeweis( هلموت شناويس

282.  

، Hélène Cuénat( :197 ،200 ( هلني كوينا

201 ،203 ،322 .  

، Henri Alleg :(44 ،135 ،136( هنري أالق

138 ،139 ،252.  

  .Henri Borgeaud :(144( هنري بورجو

  .Henri Benoîts:( 278( هنري بونوا

  .Henri Pillot(: 310هنري بيو (

)، Henri Saint Simon( نهنري سان سيمو 

19.  

  .Henri Cornaz:( 250( هنري كورناز

، Henri Curiel :(199 ،202( كولایر  هنري

206 ،208 ،210 ،212 ،213 ،215 ،216 ،
217 ،247 ،252.  

  .Henri Lebrun:( 241( هنري لوبران

  .Henri Lozeray( :22( هنري لوزيراي

  .Henri Martin :(179( هنري مارتان 

  .Henri Marrou :(221( هنري مارو

  .Henri Maillot :(128(هنري مايو 

 Hans Jürgen( يورجن ويشينوسكيهنس 

Wischnewski(:233، 235 ،236.  

 ):Hubertus Hompe( هوبارتوس هومب

280 ،281.  

  .234هورست سيفيل: 

  .enrietteH:( 242( هونريات مورو

 Hippolyte( هيبوليت برينجيري 

Berenguier:( 300 ،306.  

  .Winfried Müller:( 265( ونفريد ميلر

  .Henri Benoits :(178(وهنري بونوا 

 ،Woot Tieleman:( 273( ووت تييلمان

274.  

  .Wichnewsli:( 235( سليوخيناو 

  Will Griffiths:( 286( ويل غريفيتس

  .Willi Pertz :(235( ويلي بريتز

  .Willi Glomb:( 235( ويلي جلومب 

  .Willy Cönen:(236( ويلي كونني

  .Jacob Monetta:( 278( يعقوب مونيتا

  .Jakob Huizinga:( 271( هويزينغايعقوب 

  .314، 313 يونسي عبد اهللا:
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  .Aix-La-chapelle:( 81(إكس الشابيل 

 .Oxford :(286أكسفورد (

  .l’Alsace:( 71 ،190(األلزاس 

  .Amsterdam:( 281 ،282 ،283أمسرتدام (

  .Angers:( 145( أجنريس

  .Insbruck:( 266(أنسربوك 

  .Opéra:(158(أوبريا 

  .Haute- Marne:( 126( أوت ماترن

  .Utrecht:( 273(أوترخيت 

  .Orléansville:( 129( أوريونفيل

، Osnabrück:( 280 ،281(أوسنابر وك 

282 ،284.  

  .Osnabrück :(182 ،284(أوسنابروك 

  .Auxerre:( 126( أوكسار

  .Omsk :(257 ،258( أومسك

  .Hyére:( 126( إيار

 ):Issy-les-Moulineaux(إيسي يل مونيلو 

67.  

  .yverdon :(214 ،250( إيفردون

  .Evian( : 167 ،168(إيفيان 

  .Ile-de-France:( 50(إيل دو فرانس 

  .Elysée :(166(اإليليزي 

  .Palestro:( 128(باليسرتو 

  .Pamplona:( 260( بامبلونا

 .Prague:( 324(براغ 

  ):Barcelone(برشلونة 

  .Ouest-Berlin:( 237(برلني الغربية 

  .Bruxelles:( 240 ،243 ،244(بروكسل 

  .Brest:( 220بريست (

 ):place de la Nation(بالس دو ال ناسيون 

86.  

  .Blois:( 145( بلوا

  .178بنزرت: 

  .Petit Clamart:( 197 ،198( بويت كالمار 

  .Baudour:( 66( بودور

  .Bourges:( 125( بورج

  .Bordeaux:( 104 ،125بوردو (

  .Borinage:( 241(بوريناج 

  .Poze Dulos:( 262(بوز دولوس 

  .Besançon:( 251(بوزونسون 

  .Rhône-du-Bouches:( 322(بوش دي رون 

  .Bouffemont:( 274(بوفيمونت 

  .Bonn :(116 ،117 ،119 ،232 ،234بون (

  . Bona:( 320(بونا 

  .Pontigny :( 219(بونتنيي 
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  .Bondy:( 65(بوندي 

  .rsëBu:( 47( بوير

  .Berne:( 246 ،247 ،249(برين 

  .Billancourst:( 176(بيلونكور 

  .225تابالط: 

  .Touevoie:(60(توتفوا 

  .Turin:( 256( تورين 

 .Toulouse:( 127 ،145(تولوز 

  .320، 264طوان: ت

  .Thurgovie:( 248(ثورجويف 

  .Grenoble:( 66 ،128(جرونوبل 

  .211جنوة: 

  .Göttingen:( 236(جوتينجن 

، Champs Élysées:( 146(حدائق اإلليزي 

156.  

  .Dachau:( 272(داخاو 

  .Dampierre:( 221(دامبيار 

  .Dancharinéa:( 118(دانشارينيا 

  .Dancharinéa:( 260( دانشارينيا

  .Düsseldorf:( 231 ،236(دوسلدورف 

  .Deuil:( 66(دوي 

  .SatiriDei :( 254(ديي ساتريي 

  .Renne:( 274(ران 

  .Rouen:( 124( روان

  .Roubaix:( 50( رويب

  .Rotterdam:( 271(روتردام 

  .Ruhr:( 231(الروهر 

 .RY :(115ري (

  .Richepanse:( 124 (نسريشبا

  .Zurich:( 248(زيوريخ 

 ):La Place de la Bastille( ساحة الباستيل

168.  

   .Le Sarre:( 38 ،48 ،238(السار 

  .Sarrebrück:( 119( ساربروك

  .Saarbrϋcken:( 48 ،237(ساربروكن 

  .Saclay:( 223(ساكالي 

  .Saint-Germain:( 156(سانت جرمان 

  .Saint-Dizier:( 126( سانت ديزيي

  .Saint-Séverin:( 127(سانت سفريين 

  .Saint-Marthe:( 126( ت مارتسان

  .Saint-Michel:( 156(سانت ميشال 

  .Seinne-Denis:( 50(دونيز -سان

  .Sibérie:( 257(سبرييا 

، Stockholm:( 288 ،291 ،293(ستوكهومل 

288 ،291 ،293 ،295.  
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  .Souge:( 125( سوج

  .Sochaux:( 74 ،94( سوشو

  .220 سوق أهراس:

  .Chaptal( : 197( شابطال 

  .Chatelet:( 90(شاتلي 

، Charleroi:( 38 ،126 ،239(شارلوروا 

241.  

  .Chambéry:( 126( شامبريي

  .Champs-Elysées:( 127(شان إليزي 

  .Chantilly:( 50(شانتيي 

  .Stuttgart:( 231 ،232 ،234(شتوجتارت 

  .Toulon:( 125( طولون

  .Ghardimaou  :(92غاردمياو (

  .Grenelle:( 65(غرونال 

  .Grenoble:( 322(غرونوبل 

  .Groningen:( 273(غرونينغن 

  .Valence:( 262(فاالنس 

  .Valdahon:( 126( فالدهون

  .valenciennes:( 52(فالنسيان 

  .Vincennes( : 163(فانسان 

  .Fresnes:( 89 ،223( فران

  .Francfort:( 119 ،237(فرانكفورت 

  .Fribourg:( 250(فريبورغ 

  .Flèche:( 136(فليش 

  .Voiron:( 66(فوارون 

  .Völklingen( : 49(فولكلينجن 

  .Fontaine:( 66(فونتان 

  .Villeurbanne:( 47(فيلوربان 

  .uberck( : 237(فيلينجن 

 ):Château de Vincennes(قصر فانسان 

237.  

  .Vénissieux:( 67(قينيسيو 

  .karlsruhe:( 234( كارلسروي 

  .Calvados:( 219( الكلفادوس

 .Clichy-sous-Bois:( 50(بوا -سو- كليشي

  .Coubertin:( 161(كوبرتني 

  .Copenhaguen):( 115 ،116 - كوبنهاجن

  ..Courneuve:( 129(كورنوف 

  . Colombes:( 49 ،65 ،145(كولومب 

  .Cologne:( 223،148 ،235 ،281(كولوين 

 ):Bickendorf-Cologne(بيكندورف -كولوين

235.  

 .Konakry:( 293( كوناكري

-Conflans-Sainte( كونفالن سانت أونورين

Honorine:( 68. 
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  .Kiel( : 237(كييل 

  .La Santé:( 56(ال سونيت 

 ):La Petite Roquette(البوتيت روكات 

229.  

 La Porte de( البورت دو فرساي 

Versaille( :163.  

  .La Rochelle:( 128( الروشال

-La Chapelle-en(الشابيل أون فريكور 

Vercors:( 174.  

  .Lübeck:( 234(لوبيك 

  .La Loraine:( 237(اللورين  

  .Lorient:( 125(لورينت 

  .Lausanne:( 247( لوزان

  .Le Vallois:( 66(لوفالوا 

  .Lequime:( 184(لوكيم 

  .boulevard les Suchet:( 144(يل سوشي 

  .Liége:( 38 ،239 ،240(لياج 

  .Lerida:( 260(لرييدا 

  .Lisieux:( 219(ليزيو 

  .Livry-Gargan:( 50( قارقان- ليفري

  .Lille-Roubaix:( 52(رويب - ليل

، Lyon:( 47 ،48 ،123 ،124(ليون 

224،241،  314.  

  .Mabillon:( 66( مابيون

  .Madeleine:( 158(مادالن 

  .La Marne:( 134( املارن

  .Marseille :(104 ،124 ،126مرسيليا (

  .Malaga:( 262(ملقا 

  .Maubeuge( :52(موبوج 

  .Meulin:( 114(موالن 

  .Montreux :(116مونرتو (

  .Mons:( 239،38 ،241(مونس 

، Métro Charonne :(166(ميرتو شارون 

169 ،170.  

  .Maison-Garrée:( 54(ميزون كاري 

  .Milan:( 254 ،257( ميالن

  .Mains:( 234(مينتز 

  .Munich( : 237(ميونيخ 

  .320الناضور: 

  .Nante:( 104نانت (

  .Normandie:( 147(نورمانديا 

  .Nuremberg:( 236(نورمبريغ 

  .Nantèrre:( 145،160 ،310 ،310(نونتري 

  .Neunkirchen( : 49(نوينكريشن 

  .Hambourg:( 119 ،236(هامبورغ 

  .Haiphong:( 179(هايفونغ 
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  .Hornu:( 52 ،239(هورنو 

  .Hoogrerk:( 273(هوغرارك 

  .Hohenzollern Ring:( 93(هوهنزولرين رينغ 

  .Yonne:( 220(يون 
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