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الملخص 

من خالل استعراضنا للجرائم الفرنسیة في الجزائر خالل الثورة التحریریة
تفنن في أسالیب التعذیب نجد أن االستعمار الفرنسي وجیشه١٩٦٢-١٩٥٤

بأفكار قذرة ،للقضاء على الشعب الجزائري قادتهمن مادیة ومعنویة ،وجاء 
،اللذان كانا وراء كل هذه لفكر االستعماريوا،الحقد الصلیبيهامسلم تغذیال

،، الحریة واالستقاللكان جل ما یریده هواألعمال البشعة ضد شعب اعزل 
.قوة عسكریة عالمیة دبإیمان قوي ، وٕارادة فوالذیة ،لم تقف أمامها اعت

بني يف اجلزائرجرائم االستعمار الفرنسي
١٩٦٢-١٩٥٤واقع اجلرمية وحتدي الثورة 

"أمنوذجا حقول األلغام "
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Abstract

Through our review of the French crimes in Algeria

During the revolution of release, we find that French

colonialism and its army It controlled the methods of the

torture of equipment and moral, and its generals came From

the dirty ideas, to eliminate the Algerian Moslem people His

ideas feed the hatred of the Crusaders and the imperialism

plugs They were behind all these odious acts against

disarmed people, said At it I want freedom and

independence, with a strong faith, a strong will, It did not

have the force of a world army.

The crimes of French colonialism
in Algeria between the reality of

crime and the challenge of
revolution1954-1962 "Minefields

are a model"
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
المقدمة

استطاع الجیش الفرنسي النجاح إلى حد بعید في  عزل الشعب الجزائري عن 
، ولعلها األسالك الشائكة وما تبعها من زرع ألغام متنوعة  ثورته بوسائل مختلفةمعاقل

اإلشكال واألوزان ، وعمد االستعمار بعدم وضع عالمات لمعرفة مكان هذه األلغام 
المناطق المشتبه فیها لمرور وزرعت ها ، حتى تقضي على كل من حاول نزع

فقد أفادت الجزائر أن السكان المحلیین یقومون بإزالة العالمات . المجاهدین 
على الحدود موریسناطق الحدودیة على طول خطي شال و كما أن للم،التسییجو 

مطابق للمعاییر بها سیاجا غیروضعت فرنساالتونسیة والمغربیة للجزائر
لم یتم رسم أو تبیان مناطق و . )ع األسالك الشائكة أو عالمات األلغامكوض(الدولیة

ملوثة أخرى خاصة تلك الناتجة عن الحرب العالمیة الثانیة أو التي قامت الجماعات 
.المتمردة بوضع األلغام فیها

أنواع األلغام:أوال
Mines anti-personnel indétectable: األلغام المضادة لألفراد)١

هو المشكلة األساسیة،  اإلطالق و النوع من األلغام هو األخطر علىلعل هذا 
حیث تم توقیع االتفاقیات العالمیة التي تجرم استخدام األلغام المضادة لألفراد اال أنها 

لألفراد اذا ما وطأه ینفجر اللغم المضاد. الزالت مستعملة في الحروب الى  یومنا 
بمرور الزمن بفعل عوامل الصدأ بالغ، و الكلغ أقل للشخص٨٠لیكن وزن معین و 

.التعریة یقل الوزن المطلوب لتفجیر اللغم فینطلق عند أي وزن یمر علیهالرطوبة و و 
كما أن هناك أنواع من األلغام یكون لها أسالك تربط فیما بینها و ما ان یتعثر بها 

اللغم(AP: ویؤدي السیر فوق لغمشخص، كما ان هناك عدة شحنات متفجرة ، 
anti–المضاد لالفراد  –personnel( وبشكل عام، لم یتم . إلى تفعیل الصاعق

وانما لسبب االعاقة المضادة لألفراد لقتل الضحایا، تصمیم هذا النوع من األلغام
تطلق عبوة مشّكلة تعبر أخمص القدم فالكمیة الصغیرة من المتفجراتالدائمة ،

األضرار بالجزء السفلي من الساق، والكاحل وحتى الركبة، مما یتسبب بإلحاق 
حجمها صغیر .بتر الساق فوق الركبة والخضوع للعالج لفترة طویلةوالنتیجة قد تكون
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بمجرد ان یدوس شكلها دائري اما وزنها فیتراوح بین خمسین الى مائة غرام، وتنفجرو 
ة یهي امریكو ،APID/APDV٥١/٥٩:"قد استعملت النماذج التالیةعلیها االنسان، و 

٢١ابتداء من " APID/٥١"لغم من نوع٤٠٥٦٢٤١قد تم زرع و الصنع ،
على ١٩٥٨من عام   ) اذار(مارس٢٠الى ١٩٥٧من عام ) تشرین الثاني(نوفمبر

نوعها و ، وهي ألغام  یمكن اكتشافها إال من قبل المختصین، )١(موریسخطي شال و 
سیة، وهي شدیدة الحسا)MIAPID M51(تعرف باسم و ) (Modéle1951هو 

طة أما تجدها مرتبأما في التراب و مثبتة في األرض بعدة طرق أما باالسمنت و و 
وحدات جیش التحریر من متعددة بحیث إذا تمكنت بخیوط مخفیة ال تظهر للعیان و 

قطع أحد خیوطها، تعتقد أنها أنهت مفعولها، تفاجأ بانفجارها كونها مرتبطة اكتشافها و 
Mines anti-personnel(المتفجرة األلغام الوثابة.)٢(بخیوط أخرى

bondissantes(
وهي أیضا من هي تعتبر األخطر أیضا كونها سریعة االنفجار،و 

وهي مرتبطة بخیوط الفخ AP BDM51(ومعروفة باسم ) Modèle 1951(طراز
لیست لها مرتبطة  باألسالك الشائكة آو بأحد الحواجز الغیر المعروفة و الغیر مرئیة

العازمین من هنا فهي اخطر من غیرها على و حدات الثوارو . الشائكعالقة بالسلك
.)٣(تجاوز السلك  الشائك المكهربعلى العبور و 

Mines)المعروفة كذلك  باأللغام األمریكیة من األلغام المضادة لالفراد و و 
anti-personnel américaines) تتمیز بحجمها الصغیر جدا اي حوالي و

، ویبلغ طولها بین خمسین وستین (diamètre)للشعاعین (70mm)سبعین میلیمتر
، ولها مفجر یعمل (forme champion)تأخذ شكل فقاعةمیلیمتر، و ) ٥٠-٦٠(

ل شكلها الذي یوهم كر من غیرها نظرا لحجمها الصغیر و هي تعد اخطبالضغط، و 
تقع و لیها، ال ینتبه اهو أمر صعب للغایة ألنها فقاعة فمن یرید نزعها عند اكتشافها، و 

مت خالل الحر انها تنفجر لمجرد لمسها بفضل جهاز التفجیر، وقد استخدالكارثة و 
.)٤(١٩٥٥في حرب الهند الصینیةالعالمیة الثانیة و 
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حقول المعروفة باسم األلغام المضیئةاأللغام المضادة لإلفراد كذلك  و من و 
ة لتدعم األلغام السابقة متأخر قد زرعت و أثارها السلبیة على المجتمع الجزائرياأللغام و 
لمضیئة على ذلك قبل ان یقع تنصیب التیار الكهربائي المكثف، واألجهزة االذكر و 

بقیت بكثافة في الجانب الجنوبي للسد الشائك المكهرب و . طول الخط الحدودي
لیساعد على إضاءة األماكن من وحدات التدخل الفرنسیة اكتشاف مواقع الثوار، 

.رفة توجههم خاصة في العملیات اللیلیةتمكنهم من معو 
كانت هذه األلغام توزع على الشبكتین المحیطتین الخط المكهرب المكثف، و 

هي أساسا مضادة لألفراد تدعمها ألغام مضادة للدبابات المضادة لألسلحة الثقیلة إذا و 
.)٥(المضیئةتدعمها األلغام الوثابة و رض، و ما وقع جرها على األ
لمغربیة، یقومون بنزع اصة على الحدود الغربیة الجزائریة اكان الثوار خ

كانت تؤدي إلى هالك الكثیر من رجاله یعیدون زرعها في طریق العدو و األلغام، و 
تحتوي برأس واحد وأخرى بعدة رؤوس و بعضهاقد تنوعت األلغام فنجد و . معداته

لغم الواحد یتصل زرعها فكان المتفجر، أما وضع األلغام و ٤٠٠لى بعض األلغام عو 
لیال عن طریق یتم نزعها من قبل الثوارو . هابثالثة أسالك رقیقة  یصعب اكتشاف

ربطها بمكان آخر ووضع عالمة معینة على لمس تلك الخیوط، والحذر من ارتدادها و 
كثیرا و ،األسلحةو مكان اللغم حتى یمكن تجنبه من قبل الثوار العابرین الحاملین للمؤن 

تدریباتهم  و الحذر الشدیدین من قبل الثواررات على الرغم من االنتباه و جیما تقع التف
یصعب في كثیر من األحوال المرور ، و المكثفة، فیذهب ضحیتها الكثیر من الشهداء

، كثیرا ما یقع ترك الحمولة، أو تخفیف كمیتهاما وراء السد الشائك المكهرب، و إلى
.النجاة بما یستطیع حملهو 

أللغام نذیر شؤم على الفرنسیین الذین زرعوها، فقد انفجر لغم كان انتشار ا
١٩٦٠)ایلول(على النقیب الفرنسي رئیس فرقة المراقبة في سبتمبر) صدیق كما یقال(

بعد أشهر انفجر لغم و . لى الحدود الجزائریة التونسیةع) قرب تبسة(بناحیة عین الزرقة
.)٦(آخر على خلیفته المالزم الشاب
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عة بكثافة من الصعب باط الفرنسیون أن هذه األلغام المزرو یؤكد الضو 
.تجنب مخاطرها، خاصة منها المضادة لألفراداكتشافها و 
قد بادرت المصالح المختصة من الهندسة العسكریة للقوات الفرنسیة إلى و 

، تدرس فیه ١٩٦٠بفرنسا سنة (EXBAR)إنشاء مركز للتجارب حول تفجیرها سمي
فعالیة األلغام ته و یة لتطویر السد الشائك المكهرب و مدى فعالیاإلجراءات الضرور 

قام خبراء المركز بكهربة األبواب التي تشق السد المكهرب حتى یمنع و . المزروعة
مدى حساسیتها ووقعت تجارب حساسة على األلغام و اجتیازها على اإلطالق، 

.)٧(لم تعرف نتائجهاة و وبقیت تلك التجارب متواصل. األرضیة أو الكهربائیةللتحركات 
تشهد الشائكین المكهربین بالمالیین و تعد األلغام المزروعة على السدین

ص أن هذه األلغام لم یتم نزعها وتفجیرها وٕانما المصادر الفرنسیة على وجه الخصو 
.سببت مخاطر كبیرة للجزائر المستقلةبقیت كذلك حتى االستقالل و 

وأبراج المراقبة، الخطوط بالمراكز العسكریة، تشدیدا في الرقابة عززت هاته و 
ولضمان المراقبة الدائمة للخط المكهرب جندت . الدوریاتوالطائرات، والرادارات، و 

جندي من طالئع الوحدات الخاصة مجهزین بأحدث ٨٠٠٠٠فرنسا أكثر من 
:أنواع٤منهم األسلحة األوتوماتیكیة و المعدات العسكریة و 

األقدام "ذوي القبعات الحمراء.-٢. بارشوتیست" المظلیین"ءذوي القبعات السودا-١
اللفیف األجنبي،-٤-" اللیجوترانجي"ذوي القبعات الخضراء-٣..الكولون" السوداء

.الكومندوس، الخیالة، المشاة، فیالق لتدخل السریع
:األلغام المضیئة

تشتعل بمجرد قطع األسالك من طرف افراد  جیش التحریر الوطني
لتنطلق شرارات مضیئة في السماء، فالهدف صین في صناعة االلغامالمتخص

تحدید مكان و ضبط و األساسي من استعمال هذا النوع من األلغام هو كشف الثوار
الرصد السریع ، ومن تلك األلغام المضیئة منها ولضمان الدخل و االختراق

ستة ئتین و ماقد تم زرع ملیونین و و CEP.EC.58.EC 56الطائرةو ٥٠Eالثابتة
٢٠إلى غایة ١٩٥٧) تشرین الثاني(نوفمبر ٢١ثالثین لغم مضيء ابتداء من و 
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قائد Geulfiاصدر العقید قیلفي ١٩٥٧) ینایر(جانفي٣٠وفي )  اذار(١٩٥٨مارس 

الهندسة العسكریة للمشاة ، دعا من خاللها المشرفین على عملیة انجاز العمل 
عملیة زرع األلغام ، ذلك أنها أفرزت مشكلة بالطریقة الكالسیكیة التي اعتمدت في 

رئیسیة للقوات العسكریة الفرنسیة، الن الثوار كانوا یجدون سهولة كبیرة نتیجة خبرتهم 
یعمدون الى استعمال او إعادة و هو یعطل انفجار األلغام في استرجاع إبرة القدح، و 

شارل هو األخر من یتركب خط و زرع األلغام التي اقتلعوها ضد القوات الفرنسیة 
األلغام و شبكة االسالك  الشائكة  : جملة من الشبكات الشائكة الكهربائیة تتمثل في

.البالغ عرضه خمسون مترا 
.استخدام األلغام في الجزائرمواقع نشر و :ثانیا

:الملغم بناء السد الشائك المكهرب و -
بإقامة" ري موریسأند"لقد أمر وزیر الدفاع الفرنسي :موریسإنشاء خطي شال و .

، أطلق علیه ١٩٥٦خط شائك مكهرب بین الحدود الجزائریة التونسیة في أواخر عام 
.١٩٥٧)سبتمبر(وقد انتهى من بنائه في أیلول. اسمه

یمتد هذا الخط المكهرب من شاطئ البحر شرقي مدینة عنابة إلى جنوب 
.مدینة تبسة على مشارف الصحراء

على الحدود الجزائریة المغربیة یمتد من في نفس الوقت أقیم خط مماثلو 
قرب السعیدیة إلى بشار جنوبا على ) العربي بن مهیدي(مرسى بورساي 

.      )٨(كم٧٠٠مسافة
شرعت القوات الفرنسیة االستعماریة في بناء خط شال ١٩٥٨في خریف و 

لخط مكتمال لیدعم الخطحتى كان ا١٩٥٩الملغم، و لم تكد سنة شائك المكهرب و ال
كهذا وقع دعم خط موریس بخط جدید ابتداء من القالة مرورا بالطارف و . السابق

راس لینتهي بسوق أهراس، ویتواصل من هناك في اتجاه الجنوب ابتداء من سوق أه
غیر أن كثافة . نزره، المریج، عین الزرقة، الكویفمرورا بحمام تاسة، قمبیطا، و 

.)٩(القالةل بین سوق أهراس و لشماالعمل في خط شال كانت قد تمركزت في ا
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وقد أقیمت ":..عن ماهیة الخطوط یقول) دیغول(وبتصریح من الجنرال 
المغرب، قوامها منشات دفاعیة محمیة بشكل واجز على حدود الجزائر مع تونس و الح
الشریط الشائك،و بفضل هذه التدابیر لن تتمكن ئم و مغطاة بمعوقات من األلغام و دا

ي تلجا إلى البالد من الدخول إلى الجزائر قبل عدة عقد الصلح ما لم القوات الثائرة الت
..".تقدم على فتح الطریق لها بملء إرادتنا

األوائل كانوا مصممین في بدایة الثورة، غیر ان الثوار كانت األسلحة قلیلة 
بلس الغرب على ید محمد بن بلة،ولذلك أسسوا قاعدة التسلیح بطراعلى االنتصار،

كان الثوار یتوجهون من المنطقة بشیر قاضي، و بن بولعید و ومصطفى
كانت معاناتهم كبیرة، الذخیرة و لیبیا لجلب األسلحة و إلى) االوراس النمامشة(األولى

هي في أوج لك تحدوا الصعاب وواجهوا فرنسا و لذوٕایمانهم باهللا والنصر كبیر، و 
.)١٠(قوتها

أبرزهم في كان ج شبكة التسلیح و بیرا في نسقد بذل القادة األوائل جهدا كو 
محمد بوضیاف ، العربي بن مهیدي الخارج احمد بن بلة، واحمد محساس، و 

بوزید، و باإلضافة إلى اآلخرین الذین كانوا یعملون في الظل من السادة بشیر قاضي، 
المغاربة لبناء جیش مغاربي تعاونوا مع الثوار  التونسیین و غیرهم كثیر، و وعرعار، و 

).ریر المغرب العربيجیش تح(
ولى توجهت األسلحة من لیبیا إلى تونس ثم الجزائر لتصل إلى المنطقة األ

ثم توزع على الثوار  في الداخل، أما في ) سوق أهراسناحیة وادي سوف، وتبسة، و (
التي جاء على متنها " دینا"الناحیة الغربیة فاهم شحنة وصلت هي شحنة باخرة 

تطوان، ووجدة، ثم ألسلحة من مدینة طنجة والناظور و اهد بومدین، وتوزعت االمج
.دخلت إلى الجزائر

ح هو العمود الفقري من المنطقي أن السالوكان الفرنسیون منتبهین لذلك، و 
ئر خاصة عن طریق لذلك شرعت فرنسا في وصول السالح إلى الجزاألي ثورة، و 

قواعد أكثر من بلد عربي و فتوحة على الحدود الشرقیة بالذات ،ألنها مالدول العربیة و 
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
بدأت في وضع السدین الشائكین المكهربین و .الثورة في تونس ولیبیا ومصر

.الغربیةعلى الحدود الجزائریة الشرقیة و الملغمینو 
، الباحث في التاریخ، أن بناء (Jaques Vernet)كتب العقید جاك فارني

ة األولى و قد الحرب العالمیالسدود الشائكة ظاهرة تمیزت بها الحروب األوروبیة منذ 
امتد و أشهر عملیة استخدم فیها من ایطالیا لعزل لیبیا عن مصر، استعمل عدة مرات و 

.كلم و أكثر عبر الصحراء٢٥٠الخط الشائك من بردیة إلى الجنوب على طول 
تونس والمغرب، قد اتخذت فرنسا نفس العملیة نموذجا لعزل الجزائر عن و 

انت فرنسا تهدف إلى عزل الثورة كرة، وانطالق العملیات الحربیة و ذلك منذ بدایة الثو و 
لم یكن ذلك خافیا عن و . نعها من االستفادة من القطریین وهما تونس والمغربمو 

المسؤولین العسكریین الفرنسیین فكانوا متأكدین من استفادة الثوار الجزائریین من 
أفراد جیش التحریر و لوحداتالمغرب  اللتین  أصبحت أراضیهم مالذا امناو تونس 

قواعد خلفیة للعملیات شیئا فشیئا أصبحت أراضیهم وللراحة واالنسحاب والتمویل، و 
اقبة الحدود مر واعدهم التي كانت تقوم بمحاصرة و منطلقا لها ضد قالعسكریة و 

ع عنها ومنع دخول وتحرك الثوار وعبورهم الى الدفاالجزائریة الشرقیة والغربیة و 
منعهم من العودة إلى داخل لقیهم الدعم العسكري والتدریب العسكري و الخارج وت

نید مجاهدین جددا لدعم تجالخبرة العسكریة و ة والذخیرة و الوطن مزودین باألسلح
.)١١(توزیعهم على مختلف النواحي الثورة، و 
ل منع الفرنسیین من خالحربا ضروسا إلثبات وجودها و قد واجهت الثورة و 

كان الفرنسیون یدركون أهمیة وین بالسالح ، والذخیرة وشل حركتها، و قطع حكومة التم
سكریة معتمدة في تطبیق الكثافة على الثوار ، فباإلضافة إلى القوات الع. الحدود 

قد وقع تحویل القوات و المغرب للسیطرة على الحدود،المتمركزة في كل من تونس و 
على القرار الذي أصدرته " یة بناءالفرنسیة المتمركزة في تونس إلى الحدود التونس

.)١٢(اللجنة الوزاریة المكلفة بشؤون شمال أفریقیا
ى لكن قادة الثورة األوائل من أمثال بشیر شیحاني  خاصة على مستو و 

أعمق عالقة مع الدول العربیة، كانوا مدركین الحدود الشرقیة األكثر اتساع و 
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مضادة لها خاصة  قائد المنطقة األولى لإلستراتیجیة الفرنسیة، الذي وضع إستراتیجیة 
لعل فكرة ضم منطقة االوراس إلى المنطقة ، و ١٩٥٥خالل سنة ) وراس النمامشةأ(

األولى كانت من ابرز أفكار شیحاني في اإلستراتیجیة في مواجهة إستراتیجیة 
.)١٣(غیرهمبارلنج، وشاریار، وسبیلمان و : الجنراالت
المغرب ار بین قواتهم في كل من تونس و ثو عمل الفرنسیون على محاصرة الو 

لم یؤدي ذلك إلى أیة نتیجة القوات المتمركزة في الجزائر، وكان ذلك دون جدوى و و 
تذكر منها أن القادة األوائل للثورة كانوا منتبهین إلى تلك اإلستراتیجیة الفتاكة، 

. )١٤(خارجهمعارك ودیمومتها داخل الجزائر و فهاجموها بقوة ال
إستراتیجیة قویة مفیدة للثورة التحریریة بحكم المغرب لم یكن ذو رغم كون 

عزلته عن العالم العربي، تونس  كانت تمثل بعدا استراتیجیا هاما بالنسبة للثورة كونها  
ثال  لیبیا ومصر والمشرق العربي بصفة خاصة مفتوحة  على الدول العربیة، من ام
. )١٥(وبیة بصفة عامة األور والعالم اإلسالمي والدول األسیویة و 

قریبة من أوروبا توحة على البحر األبیض المتوسط و لقد كانت تونس مفو 
، من حیث في الجزائرلذلك احتلت بحكم موقعها حیزا هاما للثورة المشرق العربي، و و 

لعل ذلك ما جعل الفرنسیون یركزون علیها و . موین والتخزین والدعم العام وللثورةالت
شل حركتهم على الرغم من أن السد الشائك كان مبتدئ في بنائه و دف عزل الثواربه

تظافرت فیه الجهود ، و ١٩٥٦من عام )حزیران (على الحدود الغربیة في شهر جوان 
المختص في و ) DURR(بین مختلف المختصین في الهندسة العسكریة مثل العقید

. )١٦(المیكانیكیةالكهرباء و 
دید األساسي للوجود الفرنسي في الجزائر ،  فلم تعد  الحدود التونسیة هي التهو 

ض بحكم ٕایابا، ففشلت في السیطرة على األر فرنسا من مراقبة الحدود ذهابا و تتمكن
بین القوات الثوار الجزائریین ،  مما دفع بوزیر الدفاع الفرنسي المواجهة العنیفة بینها و 

)Bouges Maunoury(، في ظل حكومة بورجس مونوري)١٧(أندري موریس
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
العتاد إلرسال العدة و ١٩٥٧من عام )حزیران(جوان ٢٦إلى اتخاذ القرار في 

الحقا من تبسة یمتد من مدینة عنابة إلى تبسة و المكهربالرجال لبناء السد الشائك و و 
.)١٨(إلى نقرین جنوب الجزائر

شائك المكهرب خالل كان الفرنسیون یعتقدون أنهم سیتمكنون من بناء السد ال
لحمایة المخصصة كانت القیادة تعتقد إن هذا السد سیساهم في دعم اثالثة أشهر، و 

مناجم الفوسفات و تربط بین میناء عنابة للتصدیر الطریق التي للسكك الحدیدیة و 
و كانت السلطة . بمنطقة الكویف ضواحي مدینة تبسة على الحدود الجزائریة التونسیة

ٕانما أیضاقط كحاجز منیع یصعب اختراقه، و فالفرنسیة تنوي بناء هذا السد لیس
المؤشر للتجاوزات التي یقوم بها عبارة عن جهاز مراقبة وٕانذار ویقوم بدور المنبه و 

.)١٩(المجاهدون
ات األخیرة النجاز السد الشائك هم یضعون اللمسنسیین و وكان على الفر 

نهم یخططون موقعه على األرض، وضع بعض االعتبارات في حسباو المكهرب و 
:أهمها

وضع كیفیة ناجعة لتموین الورشات العاملة - .أن یكون السد غیر بعید عن الحدود-
الهیاكل المتوفرةاستعمال األرضیة و -جاز المطلوبة احترام مواعید االن-

الكویف هي القاعدة األساسیة عنابة، سوق أهراس، تبسة، و : مدنومن هنا كانت
تم البدء في االنجاز في و .جازه في الوقت المحددالمجمع انللخط المسطر للسد األول 

اتخذ قرارا ١٩٥٧في شهر أكتوبر ن مدینة عنابة إلى مدینة تبسة، و م١٩٥٦جویلیة 
بتمدیده إلى جنوب قریة نقرین جنوب تبسة غیر أن األمر كان مخالفا لما أنجز من 

. )٢٠(المدفعیةقع االعتماد على مراكز الرادار و قبل فقد و 
المواطنون الجزائریون مع بدایة بناء السد الشائك المكهرب عن األمر تساءل و 

هل علیهمئریین حول ما یمكن علیهم فعله، و ووجهوا أسئلتهم للقادة العسكریین الجزا
كان رد قیادة الثورة المساهمة في بناء السد الشائك واالمتثال ألوامر الفرنسیین؟ ، و 

سلموا لنا قسطا من األموال ألننا بحاجة ا و اعملو : ((ة عن مؤتمر الصومام المنبثق
.)٢١())إلیها
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إلى وضع ) عبد اهللا لرباوي(في الغرب الجزائري لما بادر النقیب محمود و 
إن السد : ((سلمه لهیئة األركان الغربیة، كان ردهام الخط الشائك، و مخطط لتحطی

رح كل من في هذا السیاق صو )). ا هاما في طریق عبور الحدودالشائك لیس حاجز 
التسلیح إلى م كریم مسؤول الدائرة الحربیة، ومحمود الشریف مسؤول التموین و بلقاس

لة عویصة أمام ال یعتبر مشكو .... میةإن السد لیست له أه: ((جریدة المجاهد قولهما
وبقیا على نفس االعتقاد على الرغم مما سببه هذا السد من ، )). جیش التحریر

. العابرین للحدودمتاعب للثوار الجزائریین
ونستخلص أن القیادة الجزائریة لم تكن منتبهة إلى ذلك، بل إن كریم بلقاسم، 

كان لم یعر ادني اهتمام لهذا األمر و التنفیذ یق و رئیس الدائرة الحربیة في لجنة التنس
أوال مشغوال بالسلطة ثم لم تكن له درایة عسكریة كبیرة ولم یكن یعرف االستراتیجة 

نه وبین األمر یختلف بطبیعة الحال بیو . نسیة الهادفة إلى خنق الثورة الفر العسكریة
سیكون مختلفا أیضا مع محمد عواشریة الذي نبه في رسالة ابن بولعید وشیهاني، و 

ا ذاك في قد فصلنو . إلى خطورة خط شال على الثورة، ولم یجد أذانا صاغیةخاصة
الفرنسیة قد أكدت على أن حرب ٕاذا كانت الكتابات و . الفصل الخاص بخط شال

الحدود قد بدأت منذ استكمال بناء السد الشائك المكهرب، فان ذلك یعني أن القیادة 
اغترت بعملیة ام لم تدرك الخطر منذ البدایة، و الجزائریة المنبثقة عن مؤتمر الصوم

و ١٠٠٠فقد مررت بین . ١٩٥٨و بدایة ١٩٥٧تمریر بعض األسلحة خالل سنة 
فهم الذین كانوا یة حربیة بفضل السكان الجزائریین القاطنین على الحدود،بندق١٢٠٠

لم یعد ذلك ممكنا بعد أحداث و . یحالحمایة لقوافل التسلیقدمون المؤن واألخبار و 
كانت  السلطة الجزائریة في تونس و وتشرید السكان وقطع أرزاقهم ،المناطق المحرمة

. )٢٢(بعد فوات األوانبعیدة عن الواقع و لم تنتبه أیضا إال
بادرت القوات  الفرنسیة االستعماریة إلى تحضیر األرضیة التي ستضع علیها 

قد تنبهت إلى طول الحدود الجزائریة الشرقیة والغربیة و السد الشائك المكهرب على
تمثلت في كثرة األشجار اعترضنها عند وضع السد الشائك و الصعوبات التي

.)٢٣(بریة الحیوانات الاإلعشاب و و 
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
.اآلثار السلبیة لحقول األلغام على المجتمع الجزائري:ثالثا

عمدت اإلدارة االستعماریة عند شروعها في انجاز خط موریس ومن بعده شال 
وجعلها مناطق محرمة على كل شخص إال )٢٤(إلى إجالء سكان المناطق الحدودیة

.)٢٥(الجیش االستعماري
جرید المنازل بل و المحاصیل الزراعیة أیضا ، ولم  تكتف القوات الفرنسیة بت

كما شرعت اآلالت العسكریة في مسح األراضي وٕازالة األشجار حتى المثمرة منها ، 
.)٢٦(لكي ال تكون زادا للمجاهدین وقتلت الحیوانات والمواشي

وعلى غرار ذلك فان خط موریس قد عطل حركة ونشاط السكان على الشریط 
إلى تونس أو المغرب لالرتزاق وا الغدو والرواح من الجزائر تادالحدودي الذي اع

والتجارة كما عطل نشاطهم الفالحي والرعوي ، ذلك أن النشاط االقتصادي بهذه 
أساسا على فالحة األرض ، وعلى هذا األساس أصبح المدنیون "المنطقة كان مركزا 

یرتادون أراضیهم الذین سیقوا إلى مراكز التجمع ، وخاصة أصحاب األراضي منهم 
بناء على رخصة تصدر من السلطات العسكریة والتي خصصت ممرات لهذا الغرض 
وفي وقت معلوم ،من الساعة السابعة صباحا إلى غایة الواحدة زواال تحت رقابة 

وهذا ما أكده لنا الثائر لزهر عبدلي بن عبد السالم عن )٢٧(عسكریة استعماریة ،
، بان احد السكان اخبرهم بوجود منطقة بین ١٩٥٧سنة عبوره مع الثوار لخط موریس 

الفرنسي األسالك الشائكة نهارا منها التیار العاتر تفتح فیها قوات االحتاللتبسة وبئر
.)٢٨(الكهربائي وال یوجد بها ألغام ، حتى یمر السكان لقضاء أمورهم

تقالت لقد عمدت القوات الفرنسیة إلى جمع سكان المناطق الحدودیة في مع
ومحتشدات وسجون تحت الرقابة والحراسة العسكریة المشددة ضدهم  ، من ممارسة 
نشاطاتهم وحیاتهم الطبیعیة ، وقد مارست أبشع أسالیب القمع والحصار والتفتیش 

أصبح كل ، و "مكتب البحث واالستنطاق"ثاني والتعذیب ضدهم  من طرف المكتب ال
ل القمع الفرنسي للسكان المحلیون كإجراء وفي ظ)٢٩(مواطن مشبوها ومشكوكا فیه ،

عقابي جماعي بسبب الدعم المادي والمعنوي الذي یقدمونه  للثورة ،اتخذت الهجرة 
اتجاهین ـ فاألولى كانت باتجاه المناطق الداخلیة ، أما الثانیة فقد كانت باتجاه تونس 
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ثم اخذ في االرتفاع والمغرب ، ولإلشارة فان اللجوء نحو تونس كان في بدایة الثورة ، 
أما اللجوء باتجاه المغرب ، فقد كان في .من سنة ألخرى ، مع ازدیاد القمع الجماعي 

ط موریس ارتفع ، لكن مع شروع القوات االستعماریة في انجاز خ١٩٥٦شهر مارس 
٢٩المغرب بشكل كبیر ، لیبلغ عدد الالجئین من الرجال نسبة اللجوء نحو تونس و 

، أما الصبیان فقد شكلوا %٢٨عجزة ، فیما شكلت النساء نسبة وأكثرهم شیوخ و %
.)٣٠(مائتي ألف١٩٦٠، لیبلغ عدد الالجئین الجزائریین سنة %٤٣نسبة 

أما الجانب الفرنسي فقد انعكست ضخامة المیزانیة سلبا على حیاة المواطن 
وانتشار الفرنسي الذي أرهقه ارتفاع المعیشة ، وتوقیف وتعطیل المشاریع اإلنمائیة

البطالة وكادت الحرب التي دامت سبع سنوات أن تؤدي إلى حرب أهلیة فرنسیة تهدد 
الوحدة الفرنسیة بسبب الثورة الجزائریة ، والدلیل على ذلك كثرة االنقالب وتمردات قادة 

١٣مثلما حدث في إسقاط الجمهوریة الرابعة بواسطة انقالب )٣١(القوات الفرنسیة ،
.)٣٢(١٩٥٨عام من) أیار (ماي 

عملت جاهدة  فرنسا لقمع الثورة الجزائریة ، اذ استعملت كل الوسائل التي 
، فأقامت معسكرات تها وطاقاتها المادیة والبشریة والعسكریةفاقت حتى إمكانیا

االحتشاد والتجمع التي ساقت إلیها مئات اآلالف من أفراد الشعب  الجزائري كمحاولة 
لشعب ، وأقامت مناطق محرمة في شرق البالد وغربها ، وعززتها لفصل الثورة عن ا

بهدف غلق الحدود الشرقیة )٣٣(بخطوط األسالك الشائكة المكهربة والطرق الملغمة ،
والغربیة لمنع دخول الذخیرة والسالح ، لتتضح لدینا مظاهر اإلفرازات السلبیة لعملیة 

.التطویق وانعكاساتها على واقع الثورة 
ضحت الحركة على الشریط الحدودي ضربا من المخاطرة والمغامرة ، لقد أ

وكذا محاولة نقل الجرحى نحو تونس والمغرب بغرض العالج ، فالثورة أضحت تعیش 
فعال حالة الخطر نتیجة التطویق والخنق ، وخاصة بعد إنشاء خط شال لتعزیز خط 

حرك السید كریم موریس لیجد الثوار  أنفسهم أمام خطر مضاعف ، األمر الذي
بلقاسم إلى قوله بان خط موریس یعد  مانعا خطیرا  من وجوده یجعل الثورة تعیش 

بالنظر إلى تأثیراته السلبیة وخاصة العسكریة بتعرض جنود باستمرار حالة الخطر ،



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٢٥

جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
دة أثناء محاوالتهم لعبور الخطین، محملین بالذخیرة الجزائري لإلباجیش التحریر 

.)٣٤(قصف المدفعي المكثف والمطاردة من طرف قوات االستعمار، بسبب الوالسالح
ما بین ١٩٥٧لى جانب انفجار األلغام المزروعة بكمیات كبیرة بلغت في نهایة 

لإلشارة فانه .)٣٥(ألف لغم في كل عشرین كلم٥٠الف لغم ، بمعدل ٩٠٠و ٨٠٠
.٢٤٤على اثر عملیة العبور من الجزائر باتجاه تونس قتل 

جانفي ١٤الحدود الجزائریة المغربیة وخالل الفترة الممتدة من أما على
بلغ عدد الذین سقطوا ١٩٥٩من عام )ینایر(جانفي ٦الى غایة ١٩٥٨من عام )ینایر(

، وقد توزع عدد القتلى على ٥٠، أما األسرى فقد بلغ عددهم ٢٠والجرحى١٢٨شهداء 
.)٣٦(باتجاه الجزائرقتیل خالل عملیة العبور من المغرب١٠١:النحو التالي 

أمام اتساع مجال تأثیر خطي موریس وشال على الثورة ، ازداد قلق العقداء 
وخوفهم من بقاء الوضع على ما هو علیه ،ونتیجة لذلك اجتمع قادة الوالیات في 

عمیروش ) الوالیة السادسة(سي الحواس :بحضور القادة ١٩٥٨شهر دیسمبر 
الوالیة (، وكذا الحاج لخضر ) الوالیة الرابعة(ة ، محمد بوقر ) الوالیة الثالثة(

الوالیة (والعقید علي كافي ) الوالیة الخامسة(مع غیاب العقیدان لطفي)٣٧()األولى
.)٣٨()الثانیة 

وذلك لشكوكهم حول رغبة العقید عمیروش في تزعم الثورة من الداخل ، وأثار 
األسلحة إلى الداخل وهي هذا االجتماع مشكل تقصیر الحكومة المؤقتة في إیصال

النقطة الجوهریة ، كما أثار الحاج لخضر مشكل المتمردین بالوالیة األولى وتقریر 
، )٣٩(إرسال كتائب من الوالیتین الثالثة والرابعة لتأدیب المناوئین في الوالیة األولى

نیة كما طرحت مسالة العزلة التي تعاني منها والیات الداخل وضرورة إیجاد قیادة وط
في المیدان تكون قریبة من حقیقة الثورة ومعاناة المجاهدین الیومیة ، خاصة وان 
عقداء الداخل كانوا أكثر درایة ومعرفة من مسئولي الثورة في الخارج بحقیقة الوضع 

، وقد كشف التقریر الذي أرسله الرائد قاسي عضو مجلس )٤٠(الذي تعیشه الثورة
.للثورة الجزائریة مستقال فرصة االجتماع الوالیة الثالثة للمجلس الوطني



)٢٠١٩حزیران (العشرونالسادس و العدد

بوترعة علي.د

١٢٦

إن القوات  الفرنسیة لم تكتف قط بانجاز األسالك الشائكة ، ومد الخطوط 
المكهربة على مستوى خط موریس وشال ، ذلك أن الرغبة في القضاء على الثورة 
والعمل من اجل الحفاظ على الجزائر الفرنسیة ، كل ذلك شكل دافعا للقوات  

یة التي راهنت على القمع العسكري كخیار أو حد إلفشال انتشار الثورة االستعمار 
ولهذا الغرض كان التركیز على تعزیز الخط المكهرب ، بفرض مضاعفة تأثیره حتى 
تتجسد في المیدان فكرة السد القاتل ، التي ما انفك یرددها القادة العسكریون باستمرار 

ال األلغام، نظرا لألهمیة الكبیرة التي ،وعلى هذا األساس كان اللجوء إلى استعم
یكتسبها في عرقلة نشاط المجاهدین  وقد اضطلعت فرق الهندسة العسكریة بمهمة 

لكن من غیر أن یشرك المدنیون الجزائریون أللغام على طول الخط المكهرب ، و زرع ا
.)٤١(في العملیة

اج الكهربائي بها بدأت عملیة زرع األلغام على الشبكة المكهربة بعد وضع السی
وكان المفروض هو تلغیم السد الشائك قبل كهربته ، وكانت النظرة األولیة قد ركزت 
على تلغیم األجزاء الخطیرة والصعبة والتي كانت مراقبتها صعبة وتكون فیها عملیات 
التدخل متأخرة وحساسة ، غیر أن عملیات نزع األعشاب داخل الشبكة أخرت وأحیانا 

لغام على عرض الشبكة التي كانت تتسع إلى أربعة أمتار مما اضطر منعت زرع األ
العاملین في حقل المتفجرات إلى زرعها في مقدمة الشبكة الشائكة ، وكانت مقدمة 
الشبكة محاطة بشبكة ثانیة على شكل خط وقائي یتصل بقمة وقاعدة االوتدة ، والتي 

في شكل مربع ، وكان الهدف من كانت تبعد الواحدة عن الثانیة بمسافة خمسة أمتار 
وضع هذه الشبكة األمامیة هو توفیر الحمایة لفرق التدخل وفتح المجال أمامها للقیام 

.)٤٢(بمهامها 
وشرع في زرع األلغام المضادة لألشخاص ، والتي توجد بأنواع عدیدة تمتاز 

غ ،٢٥٠و١٠بصغر حجمها و قلة وزن الحشوة التي بداخلها والذي یتراوح بین 
تنفجر اثر تعرض أجهزة اإلشعال الخاصة بها لضغط یصل إلى خمسة كیلو غرامات 

.ولقد اضطلعت ثالثة كتائب  من الفرنسیین بزرع هذه األلغام )٤٣(على األقل ،
كانت المصالح الجزائریة تتابع تطور السد الشائك المكهرب ، وترصد القوات 

مزروعة حوله ، حیث أكدت القوات المنتشرة على طول السد وهیكلتها  وااللغام ال
االستعماریة إنها قامت بزرع األلغام المضادة لألفراد واأللغام الوثابة المتفجرة 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
١٢٧

جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
والمضیئة على طول الخط الشائك المكهرب وعرضه وتجاوزت الخط الشائك بكثیر 
بحیث عمت المناطق المحرمة ، وال یمكن تجاوز أي بشر دون العثور على لغم 

األلغام في الطرقات والممرات الفردیة ، والودیان وتجاوزت الحدود بحیث انتشرت 
الجزائریة إلى األراضي المغربیة ، بغرض مالحقة خطوات وحدات جیش التحریر ، 
بل تعدته إلى زرع األلغام في المسالك الواقعة بین السد الشائك المكهرب والحدود 

إلیها ، ومنع الالجئین الجزائریین المغربیة ، بهدف منع الوحدات الجزائریة من اللجوء
من االستقرار بها ، حتى ال یواصلوا دعمهم إلخوانهم الثوار ،

باشرتها وحدات الجیش الوطني الشعبي على الشریطین الحدودیین منذ 
لغما ، ما ٥٩٦.٣٥٦عن نزع وتدمیر ٢٠١١)  شباط(فیفري٢٨االستقالل الى غایة 

.)٤٤(لغام من العدد االجمالي لال%٧٦.٧٨یمثل 
ان خروج فرنسا من الجزائر ال یعني زوال خطرها وهذا ما یؤكد وجود االف 
االلغام على الحدود الشرقیة والغربیة لحد االن والتي زرعت باعداد جد كبیرة بلغ 

الغام في كل ٤او ٣، اي ما یقارب ²كلم١١لغم في مساحة ٣٥٠٠٠تعدادها حوالي 
.²م١

حقیقیة ، اخذت في التوسع واالنتشار ،حیث ان اوجدت تلك االلغام ، مشكلة 
االلغام زرعت بشكل كبیر ، كما انها لم تشمل فقط المساحة التي تمثل مجال الخط 
المكهرب ، وانما تعدتها الى مساحات اخرى زرعت فیها بغرض االعثار والعرقلة ، 

ق وذلك في المساحات المتقدمة عن الخط المكهرب ، وقد ظل خطر االلغام یالح
ویطارد سكان الشریط الحدودي بشكل خاص ، ولقد طال الخطر مجاالت اخرى ال 

،تقل اهمیة ، حیث انه عطل فالحة واستصالح االراضي القریبة من المناطق الملغمة
كما انه حال دون رعي االغنام بها ، واالشارة فان االطفال كانوا اكثر عرضة من 

ارات المتكررة، بسبب كثرة ترددهم على غیرهم لالصابات بالتشوهات جراء االنفج
دود المناطق الملغمة ومن ثمة فان اضرارا كثیرة ، لحقت بالمدنیین ، على مستوى الح

مثلما حدث مع السید برجم حسام الذي انفجر علیه )٤٥(،الشرقیة والغربیة على السواء
االلغام بوالیة الطارف ، لعدم وعیه لخطورة١٩٦٩من عام  ) نیسان(لغم في افریل

.)٤٦(وضننا منه انه لعبة للهو ، لیفقد یده وساقه اثر ذلك االنفجار



)٢٠١٩حزیران (العشرونالسادس و العدد
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١٢٨

كشف الخبیر والضابط األسبق في الجیش الوطني الشعبي مسعود ادیمي ان 
االف شخص متوفى ٣االف شخص من بینهم ازید من ٦االلغام قد مست اكثر من 

.ائیات غیر كاملة االف شخص مبتور  القدم ، لتبقي هذه االحص٣وما یقارب 
كما تشیر اإلحصاءات الرسمیة التاریخیة واإلداریة ، إلى أن ألغام خطي شال 

بلدیة بوالیة الطارف ، اصابت اكثر من الف ضحیة بین قتیل ١٥وموریس العابرین بـــ
سنة على ٥٤ومعاق ، ومازال الخطر في الكثیر من المواقع ، رغم مرور حوالي 

، وتوفید مدیریة المجاهدین بوالیة الطارف بان الغام فرنسا انشاء الخطین المكهربین
١٥٠متوفى في الطارف وقرابة ١٠٥شخص معاق على قید الحیاة و ٢٣٢خلفت 

.شخص لقوا حتفهم مباشرة یوم الحادث في السنوات العشرة االولى من االستقالل 
انفجار لى اثرقتیل وجریح ع١١٦٣اما بالنسبة لوالیة سوق اهراس فقد سجلت 

،معطوب٧٥٥م حوالي ١٩٩٠و ١٩٦٢بلغ عدد المعطوبین بین ، و ١٩٦٣الغام سنة 
عملیة وعلیه یتضح ٥٠وبالتالي قدرت نسبة عملیة بتر االعضاء في السنة الواحدة بــــ

وهو ما یعكس الرعاة ،س جمیع االعمار ، خاصة االطفال و لدینا ان انفجار االلغام م
:ة ، وعلى هذا االساس یمكن استخالص النتائج التالیة فظاعة الجریمة االستعماری

بروز تاثیر انفجار االلغام على الجهة الشرقیة بشكل خاص ، مقارنة بالجهة الغربیة -
.نتیجة للكثافة السكانیة من جهة ، وتوسع النشاط الرعوي من جهة اخرى

على الجهة %١٤.٤والى %٢٤حیث بلغت نسبة التاثیر على الجهة الشرقیة 
.%٩.٦الغربیة اي بفارق 

سنوات  في كل ١٠سنة الى ١انتفاء المتضررین لدى الفئة االولى المتمثلة في -
من مغنیة ، النعامة ، عین الصفراء وبشار ، عدا تلمسان التي سجل بها متضرر 

.وهي النسبة التي تشمل كافة المناطق الغربیة %٠.٦واحد فقط بنسبة 
١٩سنة ، على مستوى الجهة الشرقیة ٢٠سنة الى غایة ١من یمثل المتضررون-

، اما على مستوى الجهة الغربیة فان عدد المتضررین لم %١١.٤متضررا نسبة 
.%٥.٤ومن ثمة فان الفرق بین الجهتین یصل الى %٦، اي ١٠یتعدى 

سنة على امتداد المنطقة ٦٠الى ٥٠انتقاء المتضررین لدى الفئة الممثلة من 
وبتبسة وحدها ترتفع %٢.٤ربیة خالفا للجهة الشرقیة التي تمثل نسبة الضرر بها الغ

.%٠.٦بمجموع ثالثة متضررین ، وعنابة بمتضرر واحد بنسبة %١٨النسبة الى 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
اما نسبة المتضررین بمؤشر المنطقة ، فان المنطقة الشرقیة كانت اكثر 

بعة متضررین شكلوا نسبة تضررا من انفجار االلغام بعد االستقالل ، بمجموع ار 
.، فیما بلغ مجموع المتضررین بالمنطقة %٢٣.٢

ولالشارة فان الخطر المحدق بالثورة ، من جراء الغلق الحدودي الذي افرز 
عزال اقلیمیا للثورة ، عن القواعد الخلفیة لالمداد ، لم یقف حائال دون استمرار الثورة 

رضتها بسبب الحاجز ، ولكن لیس بذات وبقائها ، رغم الصعوبات الكثیرة التي اعت
القوة التي  كانت علیها من قبل ، وقد كان ذلك حافزا بل ودافعا رئیسیا للثورة كي 

، وقد هلة للعبور والمقللة من االصاباتتنجح للبحث عن مختلف الوسائل المس
استطاع المجاهدون ان یحققوا نتائج ایجابیة في عملیات العبور ، وصلت في بعض 

ات الى حد عجز االستعمار واجهزة المراقبة الدقیقة في كشف المجاهدین  وضبط المر 
.مكان تواجدهم ، وهو ما اكدته التقاریر العسكریة 

لتبقى معاناة المدنیین على شریط الحدود الشرقیة والغربیة ، حتى بعد 
رات االستقالل ذلك ان االلغام المزروعة بالخطین المكهربین ما انفكت تتغیر وفي م

عدیدة ، مخلفة قتلى وجرحى ومعطوبین بصرف النظر عن درجة العطب ، وقد شكل 
االطفال اكبر نسبة جراء االنفجار لكثرة ترددهم على هذه المناطق ، التي یجهلون 
انها ملغمة فضال عن حبهم الفطري للعب ، وهو ما اوقعهم من حیث ال یشعرون في 

فراد تشبه الى حد كبیر لعب االطفال في دائرة الخطر ، الن االلغام المضادة لال
شكلها وفي ظل تنامي خطر االلغام على حیاة سكان الشریط الحدودي ونشاطهم 
الرعوي والفالحي اخذت الدولة على عاتقها مهمة ازالة االلغام وابعاد خطرها على 

ر نحو نهائي بید ان االمر لم یكن میسورا بسبب تغیر موقع االلغام ، نظرا لعدم توف
خرائط دقیقة لالماكن التي زرعت فیها وتغیر مواقع البعض االخر بسبب العوامل 
الطبیعیة وهو ما صعب عملیة إزالة األلغام ، والتي لم تعرف التوقف رغم كل 
الصعوبات ، لیبقى خطر االلغام محدقا بحیاة البشر واقتصادیات الدول وباألخص 

فة الخطیرة بحلول تاریخ الرابع افریل الجزائر ، لیتجدد الحدیث  عن هاجس هذه اال
.من كل سنة المصادف للیوم العالمي لمكافحة األلغام 

لیبقى هذا المشروع إستراتیجیة جدیدة لم تقصد فرنسا من ورائه خنق الثورة 
وعزلها عن الشعب وعن جیرانها وعن العالم اجمع فحسب ، بل هي بدایة رسمیة 

.الثورة التحریریة لالعتراف بفشلها الذریع أمام نجاح
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الهوامش
الحرب والعبوات الناسفة بدائیة توماس أنكه،األلغام األرضیة والمتفجرات من مخلفات)١(

نیویورك،  (UNMAS(، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغامدلیل السالمةالصنع
.١٧، ص)الطبعة الثالثة(، ٢٠١٦،الوالیات المتحدة األمریكیة، ١٠٠١٧

.١٤٤-١٤٩جمال قندل، المصدر السابق ، ص) ٢(
.١٤٤جمال قندل ،المصدر  السابق ص)٣(
١٤٥-١٤٤المصدر  السابق صجمال قندل ،)٤(
١٤٦. ١٤٥جمال قندل، المصدر  السابق، ص ،)٥(
المجاهدین المشاركین في العبور استجواب المجاهد مزیان علي من والیة تلمسان من )٦(
).١القرص: (طالع التفاصیل في الملحق رقم. الشائك المكهرباجتیاز السد و 
وزیر الدفاع الفرنسي في حكومة بورجیس مونري الذي اصدر قرار :  اندري موریس) ٧(

لعزل الجزائر ٣٩٦٩، تحت رقم ١٩٥٧جوان ٢٨بانشاء الخط المكهرب الحدودي بتاریخ 
شال وتاثیرهما على الثورة التحریریة جمال قندل ،خطا موریس و : ینظر.عن القواعد الخلفیة 

٤٨،ص ٢٠٠٨، وزارة الثقافة ، الجزائر ،١٩٦٢-١٩٥٧
النشر و التوزیع، الطیب بن نادر، الجزائر حضارة وتاریخ، دار الهدى للطباعة و )٨(

.١٨٥، ص ٢٠٠٨الجزائر،
دیغول شارل دیغول من الزعماء المهمین في تاریخ البشریة فقد ارتفع: شارل دیغول )٩(

من جندي فرنسي في الحرب العالمیة االولى إلى ذلك الزعیم المنفي وفي نهایة المطاف، 
اصبح رئیسا للجمهوریة الخامسة في فرنسا ، فشغل منصب رئیس في الفترة ما بین عامي 

شارل دیغول هو قائد الحرب العالمیة الثانیة ، فقد قاد القوات الفرنسیة .١٩٦٩- ١٩٥٩
، والتي من شأنها ان تؤثر في ١٩٤٥–١٩٣٩قاومتهم اللمانیا ما بین عامي الحرة اثناء م

وقت الحق علي حیاته السیاسیة، فكان شارل دیغول عنید ، وكاتب موهوب وخطیبا حماسیا 
كان والد شارل دیغول استاذ في الفلسفة واالدب، وولد الزعیم الفرنسي الشهیر شارل دیغول 

وكان شارل دیغول طفال متفوقا وتلقي یة كاثولیكیة اتقیاء ،، وسط عائلة وطن١٨٩٠في عام 
وفي وقت مبكر من حیاته ، كان یحلم شارل دیغول ان تعلیما جیدا وقراءة جیدة ایضا ،

یصبح قائدا عسكریا ، وبالفعل التحق باالكادیمیة العسكریة العلیا ، في سان سیر، وذلك في 
ل دراسته وانضم إلى فوج المشاة التي كانت ، اكمل شارل دیغو ١٩١٢وفي عام .١٩٠٩عام 
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
بقیادة العقید فیلیب بیتان، وتولى منصب مالزم اول ، وخالل الحرب العالمیة االولى، میز 

اصیب مرتین في وقت مبكر من المعركة ، شارل دیغول نفسه في ساحة المعركة ، فقد
ل في واحدة من اكثر ترقیته إلى قائد، حیث انه قاتوحصل على میدالیة لخدمته ، وتمت

وخالل الحرب، كان شارل دیغول مصابا، ١٩١٦الحروب فتكا وهي معركة فردان في عام 
وبعد عدة محاوالت هروب فاشلة، اطلق سراح شارل دیغول في وبعد ذلك تم اخذه كأسیر ،

ویرجع السبب في ذلك هو انه التحق ،نهایة الحرب ، فهو من الجنود المشرقة والماهرة
ج تدریبي خاص في المدرسة العلیا بعد الحرب ، كما انه خدم في مجلس الحرب ببرنام

االعلى في فرنسا ، وقام باكتساب بعض الخبرة الدولیة، فقضى شارل دیغول معظم وقته في 
في الوقت الذي اندلع فیه القتال بین المانیا وفرنسا، كان شارل دیغول طالمانیا والشرق االوس
، وظل یحصل علي ١٩٤٠وعین مؤقتا عمید لفرقة المدرعة عام یقود لواء الدبابات ،

الترقیات وارتفع شأنه علي المستوي المهني ، حتي اصبح نائب وزیر الدفاع والحرب ، وكان 
وقتها یحكم الرئیس الفرنسي بول رینو ، ولكن بعد فترة قصیرة، تم استبدال رینو بالرئیس 

یدة، والتي تسمى احیانا حكومة فیشي، وعملت الفرنسي بیتان ، جاءت حكومة بیتان الجد
على التوصل الى اتفاق مع المانیا لتجنب المزید من إراقة الدماء ، ولكنه اخذ سمعة شائنة 

لم یقبل شارل دیغول بهذا االستسالم الذي حدث ، وهرب .كنظام النه تعاون مع النازیین
لحرة هناك ، بدعم من رئیس بدال من ذلك إلى إنجلترا، حیث اصبح زعیم حركة فرنسا ا

الوزراء البریطاني ونستون تشرشل ، ومن لندن، بث شارل دیغول رسالة عبر االذاعة 
تنظیم الجنود في اإلنجلیزیة لبالده، داعیا إیاهم إلى مقاومة االحتالل االلماني ، وعمل علي

سیة، والمعروفة بدأت الحكومة الفرن.المستعمرات الفرنسیة للقتال إلى جانب قوات التحالف
، وشارل دیغول عاد مرة اخرى ١٩٥٠باسم الجمهوریة الرابعة في االنهیار في اواخر عام 

إلى الخدمة العامة لمساعدة بالده ، فساعد في تشكیل الحكومة المقبلة في البالد، واصبح 
وقام بتأسیس الجمهوریة الخامسة في فرنسا،١٩٥٩رئیسها في ینایر كانون الثاني عام 

حرفیا كرس شارل دیغول نفسه لتحسین الوضع االقتصادي للبالد والحفاظ على استقاللها ، ف.
فقد سعى دائما للحفاظ على فرنسا منفصلة عن القوتین العظمیین، وهي الوالیات المتحدة 

كان شارل دیغول ال .إلظهار اهمیة فرنسا العسكریةواالتحاد السوفیتي ، وقد فعل ذلك
رات مثیرة للجدل ، فبعد التعامل مع االنتفاضات الكثیرة التي حدثت في یخاف من اتخاذ قرا

. ١٩٦٢الجزائر لسنوات، قال انه ساعد المستعمرة الفرنسیة في تحقیق االستقالل في عام 
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ولكن كان هذا التحرك ال یحظى بشعبیة على نطاق واسع في ذلك الوقت ، كان 
دة، لكنه ایضا اراد اوروبا ان تكون خالیة من دیغول ما یؤید دائما فكرة اوروبا الموحشارل

وحارب شارل دیغول من اجل بالد اخري ،فقد عمل علي الحفاظ .تأثیرات القوى العظمى
علي بریطانیا من الجماعة االقتصادیة االوروبیة وذلك بسبب عالقاتها الوثیقة مع الوالیات 

منظمة حلف شمال امریكا ، سحب شارل دیغول قوات بالده من ١٩٦٦المتحدة ، وفي عام 
، من اجل مخاوفه من الوالیات المتحدة ، فبالنسبة للبعض، كان شارل دیغول معادیا 

كانت شخصیة شارل دیغول غیر مرنة في بعض االحیان ومستعصیة .للوالیات المتحدة
علي بعض االشخاص، فرأى شارل دیغول انه اذا اقترب اكثر من حكومته فسوف یقوم 

، وان یتمكن من استعادة النظام في 1968ات الطلبة والعمال في عام باطاحة احتجاج
البالد، لكنه ترك السلطة بعد فترة وجیزة، وبعد معركة حول اإلصالحات السیاسیة 

وبعد استقالة شارل دیغول ، ١٩٦٩واالقتصادیة ، قدم استقالته من الرئاسة تحدیدا في ابریل 
وكان لدیه القلیل من الوقت للتمتع بحیاة هادئة ،كسظل متقاعد في بیته في كولومبي لیه دو 

، وقتها القي خبر وفاته ١٩٧٠نوفمبر، ٩في هذه القریة، حیث انه توفي بنوبة قلبیة في 
الرئیس الفرنسي جورج بومبیدو، الذي كان یعمل بشكل وثیق مع شارل دیغول قبل خالفته، 

ل شارل دیغول قد مات ، وفرنسا االن الجنرا"والقى وقتها الخبر الرهیب للجمهور، قائال 
، فكان حزینا للغایة علي فقدان الدولة لهذا القائد العسكري العظیم ، وقال ان " اصبحت ارملة

وعرض زعماء العالم اآلخرین كلمات الثناء لشارل .البالد فقدت واحدا من اعظم ابطالها
نسى الشجاعة والمثابرة التي تمتع انها لن ت"دیغول ، فقالت الملكة الیزابیث الثانیة في حقه 

شارل : ینظر "بها في سبیل التحالف خالل السنوات المظلمة من الحرب العالمیة الثانیة
دیغول ،مذكرات االمل ، ترجمة ،سموحي فوق العادة ، منشورات عویدات ، بیروت ،لبنان 

.٦٠-٥٩، ص ص ١٩٧١،

، 2012أبریل.11ت1916-دیسمبر.25ولد: محمد أحمد بن بّلة: بن بلة) ١٠(
هو أحد 1965.یونیو19إلى 1962سبتمبر29بعد االستقالل، من رؤساء الجزائرأول 

1954بالفترة من الفرنسیةسجنته الحكومة 1954.في عام جبهة التحریر الوطنيمؤسسي 
.هواري بومدینحتى خلعه للجزائر، وبعد االستقالل أصبح رئیسًا 1962إلى 
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
"اینركب"بقریة 1917ريفیف5لشهید مصطفى بن بولعید من موالید : بن بولعید)١١(

تلقى تعلیمه األولي على أیدي مشایخ منطقته . من عائلة میسورة الحالوالیة باتنةبأریس
لاللتحاق باتنةد هذا التحصیل تحول إلى مدینة وبعالقرآن الكریمفحفظ ما تیسر له من 

مصطفى الشهید .بمدرسة األهالي االبتدائیة لمواصلة دراسته، ثم انتقل إلى الطور اإلعدادي
، كقائد عسكري أثبت جدارته في المیدان في "األوراسأسد "شخصیة ثوریة لقب بـبن بولعید
، وهو مع ذلك قائد سیاسي یحسن التخطیط والتنظیم والتعبئة االستعمار الفرنسيمواجهة 

یملك رؤیة واضحة ألهدافه وألبعاد قضیته وعدالتها، وكان یتحلى بأبعاد إنسانیة إلى جانب 
كان مدركا لشمولیة الصراع وألبعاد المعركة التي .العسكریة والسیاسیةتمرسه في القیادة

فرضها العدو االستعماري علیهم، فلم ینحبس عند حدود الشخصیة العسكریة التي عرف بها 
أو یكتف بممیزات الرجل السیاسي التي اتصف بها، بل كان متعدد األبعاد متكامل الجوانب 

لقاسیة والصعبة التي حاول العدو فرضها علیهم في شخصیته، ولم یرتهن للظروف ا
وحصارهم بها بل كان دائما واسع األفق یحسن الخروج من أصعب الظروف وٕایجاد الحلول 

فقد أسس جمعیة خیریة في بواكیر عمره وساهم في إنشاء المسجد . ألعوص المشكالت
كقلعة، كما حول محله وترأس لجنته إدراكا منه لدوره الروحي التوجیهي واإلصالحي والتعبوي

وكان له وعي نقابي حیث أسس . التجاري إلى ما یشیه النادي في االلتقاء وتناول األوضاع
نقابة وترأسها عند سفره إلى فرنسا للدفاع عن حقوق العمال الجزائریین الذین كانوا یعانون 

عا على القوانین وكان مدركا للبعد الدولي لقضیته الجزائریة ومطل. الظلم والتعسف والحرمان
الدولیة واالتفاقیات الخاصة بأسرى الحرب حیث راسل رؤساء الدول عن أوضاع المسجونین 

كل هذه . الجزائریین وشن مع مجموعة من رفقائه اإلضراب عن الطعام عندما كان سجینا
المیزات وغیرها اتصف بها الشهید مصطفى بن بولعید وسوف نستشفها من خالل هذه 

.یاتهالمحطات من ح

)17والمعروف أیضا بــ علي مهساسأحمد محساسأو أحمد مهساس:محساس )١٢(
سیاسي جزائري [1](الجزائر العاصمة2013فبرایر24ومرداس، ب-بودواو 1923نوفمبر

جبهة شارك في تأسیس . جزائر عن االستعمار الفرنسيومناضل سابق من أجل استقالل ال
١٩٦٣الفالحة واإلصالح الفالحي ما بین شغل منصب وزیر.(FLN)التحریر الوطني

أحمد بن وكان من بین أعضاء مجلس الثورة الذي أسس بعد االنقالب على حكم ١٩٦٦و
كما كان من بین . في بلكورلحزب الشعب الجزائريانضم ١٩٤٠سنة 1965.سنة بلة
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عسكري في منطقة -عمل بعد ذلك كمنسق سیاسي.فرنساالمؤسسین لفرع جبهة التحریر في 
ن كان أیضا من بی. الشرق الجزائري ثم أصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائریة

بعد االستقالل عین كوزیر للفالحة واإلصالح .أعضاء المجلس السیاسي للجبهة وأمینا لها
وبعد االنقالب على بن بلة انضم إلى مجلس الثورة ولكن .الفالحي في عهد أحمد بن بلة

ظل . ١٩٦٦سرعانما اختلف مع النظام الجدید لینتقل إلى منفى اختیاري في فرنسا سنة 
توفي في .هواري بومدینتاریخ عودته للجزائر بعد عامین من وفاة 1981هناك حتى سنة 

.في مستشفى عین نعجة العسكري في الجزائر العاصمة2013فبرایر24

والیة المسیلةمدینة م1919یونیو23ولد في محمد بوضیاف: بوضیاف  محمد) ١٣(
وهو السي الطیب الوطنيلقب ب.م1992یونیو29في عنابةواغتیل بمدینة (المسیلة

وقادتها الثورة الجزائریة، ، یعد أحد كبار رموز الثورة الجزائریةاللقب الذي أطلق علیه خالل 
" شالون " ف تعلیمه االبتدائي في مدرسة درس محمد بوضیا.الجزائریةالرئیس الرابع للدولة و 

الحرب العالمیة ، وخالل جیجل، ثم اشتغل بمصالح تحصیل الضرائب بمدینة بوسعادةبـ 
وبعدها حزب الشعب الجزائريانضم إلى صفوف .وات الفرنسیةقاتل في صفوف القالثانیة

كلف بتكوین خلیة تابعة للمنظمة 1947اخر عام أصبح عضوا في المنظمة السریة، وفي أو 
حوكم غیابیا مرتین وصدر علیه حكم بثماني سنوات 1950وفي .قسنطینةالخاصة في 

أصبح عضوا في 1953مع عدد من رفاقه ، وفي عام فرنساسجنا ، وتعرض للسجن في 
، ساهم محمد بوضیاف في الجزائربعد عودته إلى .حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

ن عضوا وهي التي التي ترأسها وكانت تضم اثنین وعشریاللجنة الثوریة للوحدة والعملتنظیم 
، كان رفقة كل من حسین أیت 1956أكتوبر22وفي .ثورة التحریر الجزائریةقامت بتفجیر 

الذین كانوا على متن الطائرة مصطفى األشرفوالكاتب ومحمد خیضرأحمد بن بلةأحمد 
والذین اختطفتهم السلطات االستعماریة الفرنسیة في الجو تونسإلى الرباطالمتوجهة من 
.الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریةنائب رئیس 1961وقد عین عام 

ار الكواهي بناحیة بدو ١٩٢٣ولد في عام : العربي بن مهیديولد العري بن مهیدي )١٤(
عین ملیلة التي كانت تابعة إقلیمیا لمحافظة قسنطینة وهو اإلبن الثاني في ترتیب األسرة 
التي تتكون من ثالث بنات وولدین، دخل المدرسة االبتدائیة الفرنسیة بمسقط رأسه وبعد سنة 

شهادة اإلبتدائیة دراسیة واحدة إنتقل إلى باتنة لمواصلة التعلیم االبتدائي ولما تحصل على ال
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
عاد ألسرته التي إنتقلت هي األخرى إلى مدینة بسكرة وفیها تابع محمد العربي دراسته وقبل 

إنضم لصفوف حزب الشعب ١٩٤٢في عام .في قسم اإلعداد لإللتحاق بمدرسة قسنطینة
و ١٩٤٥ماي ٠٨بمكان إقامته، حیث كان كثیر اإلهتمام بالشؤون السیاسیة والوطنیة، في 

ن من بین المعتقلین ثم أفرج عنه بعد ثالثة أسابیع قضاها في اإلستنطاق والتعذیب بمركز كا
كان من بین الشباب األوائل الذین إلتحقوا بصفوف المنظمة الخاصة ١٩٤٧عام . الشرطة

أصبح مسؤول ١٩٤٩حیث ما لبث أن أصبح من أبرز عناصر هذا التنظیم وفي عام 
وعند . مسؤول الدائرة الحزبیة بوهران ١٩٥٤- ١٩٥٣ة عّین في سن. الجناح العسكري 

.أصبح من بین عناصرها البارزین١٩٥٤تكوین اللجنة الثوریة للوحدة والعمل في مارس 
بمساعدة بوصوف ) ٥(غزوات ناحیة تلمسان الوالیة الخامسة) ٢(عمل بالمنطقة الثانیة 

المدعو سي منصور عضو مدفرطاس محمد و بالتناسق مع األخ بن علة محعبد الحفیظ و 
إدارة الوالیة الخامسة مع أعضاء قسمة مدینة الغزوات المتكونة من براق محمد مسؤول 

تنظیم القطاع المركزي، مستغانمي أحمد محمد المدعو سي الطاهر مسؤولبعوشالقسمة ،
المدعو سي رشید مسؤول تنظیم القطاع الریفي، حمدون محمد مسؤول المنظمة السریة 

ناح العسكري، سونه مصطفى مسؤول تنظیم الطبقات الشعبیة، طالب عبد الوهاب الج
االتصال، شبان أعمر مسؤول المالیة، بوحجر المدعو سي عثمان منسق مع مسؤول

مسؤولین آخرین بالقطاع الریفي أمثال، بكاي عبد اهللا المدعو و . مسؤولین الوالیة الخامسة
عین ، ي، سایح سي صالح المدعو بوشاقورلسي بن أحمد، سایح مسوم المدعو حنصا

معركة الجزائر ، قاد) القیادة العلیا للثورة(التنفیذ للثورة الجزائریة بعدها عضوا بلجنة التنسیق و 
استشهد تحت التعذیب و ١٩٥٧اعتقل نهایة شهر فیفري . ١٩٥٧نهایة و ١٩٥٦بدایة سنة 

.١٩٥٧لیلة الثالث إلى الرابع من مارس 

سعیداني، مذكرات الرائد طاهر سعیداني،القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض ،الطاهر ) ١٥(
.١٢٦،ص٢٠١٠التوزیع، الجزائر والنشر  و دار األمة للطباعة

(16)-A.Bouzbid- la logistique durant la Guerre de libération National
édition du centre national d’études et de recherches sur le
mouvement  national et la révolution du 1er Novembre 1954, Alger
2006.
-colonel. Jacques. Vernet. la Ligne Morice.Stratégie P1
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: ینظر  جریدة ال دیباش  Dépêche Est, n°27.357,JUIN1957, et n°27.571,
mars  1958 المغرب مركزة في تونس و یة الفرنسیة المتللتوسع حول القوات العسكر : ینظر 

طالع ١٩٥٩- ١٩٥٥خالل سنوات  AV/SHAT/1H2448(Rapports sur le moral
des commandements supérieurs des troupes de Tunisie 1955-1956
et du Maroc 1955-1959).

العقید دیر شغل منصب نائب الجنرال قائد الهندسة العسكریة الفرنسیة في الجزائر، ) ١٧(
سب تجربة في قد اكت، و ) maginot(قدماء الكهربائیین، المیكانیكیین في خط میجنواومن

على الحدود ١٩٥٧هو صاحب فكرة كهربة السد الشائك مع بدایة السجون األلمانیة، و 
:أنظر .المغربیة

على الحدود ١٩٥٦حتى ١٩٥٤مستمرة منذ تفجیر الثورة سنة كانت المعارك شدیدة و ) ١٨(
القوات الفرنسیة االستعماریة ، ذكرت المصادر لوطني و قوات جیش التحریر بین الشرقیة

كان من ن شاركت فیها الطائرات الحربیة و الفرنسیة ان اصطدامات عنیفة وقعت بین الطرفی
جنوب شرق التي وقعت جنوب تبسة و ١٩٥٦) نيتشرین الثا(اهمها معارك شهر نوفمبر

بالغت للسالح  قرب الماء االبیض تبسة و ت قافلة زعمت القوات الفرنسیة انها حجز باتنة، و 
ینظر جریدة لدیباشفي عدد قتلى المجاهدین بینما االمر یتعلق بانتقامها من المدنیین،

Dépêche de l’estn°27, 179 à 27, 182: الفرنسیة  , novembre 1956
حدود الجزائریة اكد الحاكم العام الفرنسي في الجزائر على ضرورة العمل على غلق ال) ١٩(

یظهر انه تاثر و ١٩٥٦التونسیة و جاء ذلك في خطابه الذي القاه في شهر دیسمبر 
اس بالمعارك الضاریة التي قادتها وحدات جیش التحریر على الحدود الشرقیة من سوق اهر 

سیین التي لم تخلف المصادر الفرنسیة خسائر الفرنو ١٩٥٦الى تبسة في شهر دیسمبر
Dépêche de l’est n°27, 187 à:في سرد خسائر الجزائریین ینظربالغت كالعادة و 

27, 198, décembre 1956..

(20)G/Maurice, FAIVRE ,(L’ALN extérieure face aux barrages
frontaliers) P.4
(21)Ibid , p 2.
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جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر بین واقع الجریمة وتحدي الثورة
التوزیع ،، غرناطة للنشر و ١٩٥٨- ١٩٥٤زائریةالثورة الجغالي غربي، فرنسا و )٢٢(

٢٠٠ص
-١٩٥٦ني الجزائریةتطور ثورة التحریر الوطمد لحسن ازغیدي، مؤتمر الصومام و مح)٢٣(

.١٨٢ص،٢٠٠٥التوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر و ، دار هومة١٩٦٢
.٢٧٧غالي غربي، المرجع السابق، )٢٤(
حقول األلغام، منشورات المركز الوطني صریة وآخرون، األسالك الشائكة و یوسف منا)٢٥(

ص ،٢٠٠٧، الجزائر، ١٩٥٤ثورة اول نوفمبر سات و البحث في الحركة الوطنیة و للدرا
١٦٦.

٢٧٧.٢٧٣ص- غالي غربي، المرجع السابق،ص ) ٢٦(
عبد اهللا .بریستر ایفه،في الجزائر یتكلم السالح نضال شعب من اجل التحریر ، ت)٢٧(

.١٧٨، ص ١٩٨٩كیحل ، المؤسسة الجزائریة للطباعة ، الجزائر ، ، ف
یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین،عالم المعرفة للنشر )٢٨(

.٢١٥، ص 9٢٠٠،الجزائر، ٢والتوزیع ،ج
.٢٩٦احمد حمدي ، المرجع السابق ، ص )٢٩(
.١٠٧جمال قندل ، المصدر السابق ، ص )٣٠(
.١٤٩-١٤الطاهر سعیداني ، المرجع السابق ، ص ص )٣١(
.١٠٩- ١٠٨ال قندل ، المصدر السابق ، ص ص جم)٣٢(
.١٤٩الطاهر سعیداني ، المرجع السابق ، ص )٣٣(
صالح بلحاج ، مخطط شال واثاره في تطور حرب التحریر الوطني ، المصادر )٣٤(

، الجزائر ، ١٩٥٤المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة  وثورة اول نوفمبر 
.١٨٧، ص ) ١٢-ع(، ٢٠٠٥

بین الثورات العالمیة ودورها في تحریر ١٩٥٤یحي بوعزیز ، مكانة ثورة اول نوفمبر )٣٥(
، المركز الوطني ) الثورة الجزائریة وصداها في العالم(الجزائر وافریقیا ، الملتقى الدولیحول ،

.٨٩، ص ٢٨/١١/١٩٨٤- ٢٤للدراسات التاریخیة ، الجزائر ، 
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.٩٤-٩٣، ص ص جمال قندل ، المصدر السابق)٣٦(
.٩٩جمال قندل ، المصدر السابق ، ص ) ٣٧(
.١٠٠جمال قندل ، المصدر السابق  ، ص )٣٨(
.١٠١-- ١٠٠جمال قندل ، المصدر نفسه  ، ص ص )٣٩(
.٦٥جمال قندل ، المصدر نفسه  ، ص )٤٠(
.١١٧مناصریة وآخرون ، المرجع السابق ، ص یوسف )٤١(

، الجندي ، " تقنیات كشف ونزع األلغام"ل بذور الموت عبد الوحید محمد ، استئصا)٤٢(
.١٢، ص )٤٢٥- ع(، ٢٠١٠المنشور العسكري ، الجزائر ، 

.١٢٩- ١٢٨جمال قندل ، المصدر السابق ، ص ص )٤٣(
مالیین لغم منتشرة على الحدود تهدد الجزائریین،جریدة النهار، ٣راضیة شایت، )٤٤(

.٤،ص )١٦٧٣-ع(، الجزائر،٠٣/٠٤/٢٠١٣
اونیس ملوك ، ألف ضحیة وبصمة عار على جبین فرنسا ، جریدة الخبر ، )٤٥(

.١٤، ص ) ٦٥٢٣- ع(، الجزائر ، ٠١/١١/٢٠١١


