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اللٌل إال بشكرك, وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك و ال تطٌب إلهً ال ٌطٌب 

 اللحظات إال بذكرك , و ال ٌطٌب األخوة إال بعفوك وال تطٌب الجنة إال برؤٌتك .

إلى من بلغ الرسالة و أدى األمانة و نصح األمة إلى بنً الرحمة و نور العالمٌن 

 سٌدنا محمد علٌه أفضل الصالة و السالم . 

إلى والدي العزٌز , إلى من كلله ّللاه بالهٌبة و الوقار إلى من علمنً العطاء بدون 

ً عمرك انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار , و أرجو من ّللاه ألن ٌمد ف

 لترى ثمار قد جان قطفها بعد طول انتظار .

إلى معنى الحب , و معنى الحنان العزٌزة إلى مالكً فً الحٌاة ,  " أمي "إلى

جود إلى كل من دعائها سر نجاحً التفانً إلى بسمة األمل و الحٌاة فً الوو

حنان بلسم جراحً إلى سندي فً الحٌاة فً الوجود , إلى كل من دعائها سر و

جاحً و حنانها بسم جراحً إلى سندي فً الحٌاة , إخوتً : فاطمة , سمٌرة , ن

فتحً , ملٌكة, ولٌد , و الصغٌر محمد أمٌن, زوجة أخً فضٌلة  الذٌن كانوا 

فً الحٌاة بدونكم ال شًء و معكم هً كل شًء أشكركم على  رفقاء دربً 

 موافقتكم النبٌلة فً سبٌل نجاحً 

الوفاء و تمٌزوا بالوفاء و العطاء إلى ٌنابٌع الصدق  إلى من تخلوا باإلخاء و

الصافً إلى من معهم سعدت و برفقتهم فً دروب الحٌاة سعدت إلى كل من مٌة ـ 

 عائشة ـ زهرة ـ لندة ـ صورٌة ـ ابتسام ـ كوثر . 

إلى كل من الزمالء  : ٌوسف ـ ٌاسٌن ـ محمد ــ حكٌم و كل من عرف اسم خلٌل 

 نعٌمة . 

 



 

 

الحمد هلل الذي أعطانا من موجبات رحمته اإلرادة و العزٌمة على إتمام علمنا نحمدك ٌأرب 

, حمدا ٌلٌق بمقامك وجاللك عظٌم جرت العادة أن ٌكون وراء كل إعداد و بحث أشخاص 

 جمٌل ألن أتقدم بتشكراتً الخالصةمنهم من ٌساهم بالنصح و البعض بالتوجٌه و من باب ال

 .ٌبخل علمً بنصائحه القٌمة و إرشاداته  الوجٌهة ال ـ إلى من

 ـ إلى الذي كان و مازال و أدعوا هللا أن ٌبقى للدروب منٌر األستاذ المشرف رضوان لحسن

 كما أتقدم بالشكر و العرفان لكل من ساعدنً فً إعداد و إنجاز هذه المذكرة

وٌب عقلً إلى كل هؤالء إلى كل الذٌن ساهموا من قرٌب أو من بعٌد فً إنارة دربً و تص

 وشكرا.

 

 

 

 

 

 



ةـــــــــــــــمقدم  
 

 
 أ

 :ةــــــــــــمقدم      

القد           منذ العربً المغرب أقطار مثل الجزائر الغزواتعرفت من أنواعا ٌم

 وعنفوتخلصتمنهاواالعتداءا، بكلقوة إلىأنجاءاإلسالم،الهجوماتقاومتها

الحرٌة رسالة خالدة العدل،وبرسالة و ، هذه،المساواة نبل بسرعة فؤدركوا العلم و

وتؤسستفً،وأصبحوامنالمدافعٌنعنهاوتطابقهامعأهوائهافاستنقوها،السرعة

مآثر لةابإزالجزائردولإسالمٌةكثٌرةشاركتفًتشٌٌدالحضارةالعربٌةاإلسالمٌة

و الجزائري اإلنسان صخرٌة على شاهدت ،معالمها الزمن تنظٌم بعد تغٌٌر،و و

 الحدٌث التارٌخ عصر آخر فً الدولٌة تعرضت،الظروف المعاصر تارٌخ بداٌة و

ثمن الحدٌثتمخضتمن األوروبً منطرفاالستعمار شرسة إلىهجمة الجزائر

ائربحجةاالنتقاممنالدايالجزائرجملةنادرةللقواتالفرنسٌةالغازٌةعلىمدٌنةالجز

عندماسؤلهعنالدٌونالتًكانتعلىفرنسامنذأن،الذيأهانقنصلفرنسابالجزائر

الظروف لها تنكرت حٌنما العون ٌد الجزائر لها ،مدت اصطلحت األضدادو علٌها

هافنهضتكبوةواستطاعتأنتستعٌدبعضقوا،آمنتهامنخوففؤطمعتهامنجوعو

بالمعروف إلٌها امتدت التً الٌد بالغوثلتنقضعلى علٌها قٌوداوتكرمت فتصنع ،

 ،ووأغالل سٌادتها منها و،تغتصب وأموالها إذالل االستعمار وتفسرها تحقق،ومهانة

الدن أطماعها الدايو،ٌئة طرف من بالمروحة الفرنسً القنصل ضرب أطروحة أن

الجزائرلمٌعدلهأيتؤسٌسألنالوقائعالتارٌخٌةوأنقضٌةاالنتقاممنحاكم،حسٌن

وعائلته بؤمواله معززا الجزائر من خرج بل الداي من تنتقم لم فرنسا أن على تدل

لتصرعبعدذلكالقواتالفرنسٌةإلىنهباألموالخزٌنةالدولةومجوهراتالقصور

والدوربالقصبةوغٌرها.

ٌكنالتوسعالفرنسً الصدفةلم انتخطٌطابلك،فًالصحراءالجزائرٌةولٌد

،و بعٌد مدى منذ منمبرمجا األولى الجحافل بإرسال بدأت قد العملٌة هذه أن ذلك

هانريٌنعلىالصحراءأمثال"كاٌٌه،والمغامرٌنالمستكشفٌنمنرجالالدٌنالمسٌحٌ

إبٌهارد إزابٌل فالمون، فالترس، لٌٌه، رولفبواسو تقمصوابارث، قد و غٌرهم و
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 الحواسالمتمرسٌنفًأشكال،ووهمعبارةعنشبكةمنالعٌون،شخصٌاتمتعددة

 دٌن المنطقة،أوالرجال أهل لباس فً متنكرٌن ،وظباط علماء،وأطباء،ومتسولٌن

نواٌاهمالمبٌتة وقدتعرضالكثٌرمنهم،بٌولوجٌاأونبات،وماإلىذلكلكًٌخفوا

إلىالهالك أمرهم الناحٌة أنكشفسكان برح،بعد قاموا أن بعد فًو جالو و التهم

معماحثوافٌهافرنساخاصةوبحوثه،ومذكراتهم،قدمواتقارٌرهمو،أرجاءالصحراء

ا على األراضً هذه مناطقحتالل كونها عن فضال المعدنٌة بالثروات الزاخرة

ستراتٌجٌةبالغةاألهمٌة.إ

أونسٌانهبالتقادممنحٌثأنهموجودةماحدثف ًالصحراءٌتعذرتجاوزها

وفًجغرافٌهاالخاصة،وممتدإلىزمنغٌرمعلوملمتجرفرنساتجاربعلىحدودها

وهمٌدفعونالٌومثمنارتقاءهذاالبلدإلى،بلفًأراضًاألخرٌنالذٌنالقٌمةلهم

زرعهمنأوبئةفًالرملبتسترالش،مستوىالقوىالنوويالكبرى املعلىأثارما

أحرارا الصحراء ٌحوجون كانوا الذي التوارق و المكان صدٌقا ٌفقدوا،كان أن قبل

الطمؤنٌنةألجٌال،أنٌلطخالماءوالتمروالزرع،قبلأنتنقرضكثٌرمنالكائنات

ٌرة.التًكانتتعٌشفًأرضهاآمنةقبلأنتتجعهاالقنابلالذرٌةالكث

ومنبٌنالجرائمالتًارتكبتهافرنسافًالصحراءالجزائرٌةرقانالتًكتبفٌها

ألنهاإدانةصرٌحةبؤبشع،الدكتورالفرنسًفٌكتورمالوسٌلفاقنبلةأدبٌةمنالعٌارالثقٌل

الرواٌةوهوٌمضًآخر،فكتبهذهطرقاالستعمارالمستعملةضدالشعبالجزائري

غارقافًاألسفبكلمافعلهفًتلكالصحراءالبرٌئةفًتلكالحربالتًٌصفهأٌامه

 الجزائر،الكاتببالقذرة منالشعوروالتًشاركفٌها ٌعترفبكلماعالجه وهو،و

0699إلى0691وماآلتإلٌهاألموربعدهافًالصحراءمن،ٌرىتلكالتفجٌرات

 الجزائر االستقالل بعد فًو،أيحتى الفرنسٌة النووٌة جرائم عن الرواٌة هذه تقوم

.الجزائر

األحداث الٌتمكنالخٌالمن،وترصدبقاٌا والحقائقعبرسردروائًممتعفؤحٌانا

تجاوزحجمالواقعلكنهٌكتشفحٌثٌاتهلذلكجاءتهذهالرواٌةالتًتعملشكلالتحقٌق
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وتتحدثعنمآس،لتكشففظاعةالتفجٌراتالنووٌةالفرنسٌةفًالصحراءالجزائرٌة

والتجدمنٌدافععنضحاٌاهافًالجزائر.،تتسترعلٌهافرنسا

العربٌة إلى ترجمها التً الرواٌة لخٌوط بوطاجٌن سعٌد الدكتور تفكٌك بعد

إلىالمحا رقانحبٌبتًللروائًالفرنسًفٌكتورمالوسٌلفا ٌقرأ الشكأنما أنه ضر

 الجرٌمة هول الموقف،سٌدرك هذا بروعة سٌتؤثر فًصحرائنا فرنسا ارتكبتها التً

وٌسترسلعلىتموجاتالسردالٌشعربعقباتهناو،اإلنسانًالنبٌلللكاتبمالوسٌلفا

دسعٌدبوطاجٌنوهوٌتصٌد المعنًالذيبذله التسمٌاتنتوءاتهناكبفضلالجهد

المستعصبة

اللغةالعربٌةو كؤنالنصالعالقةلهبالترجمةوٌنقحالعباراتلٌختارهامنصمٌم

النصوٌحرصعلىنقلهإلىو كانلهلٌتفطنإلىهذا كتببالعربٌةأصالوما إنما

اإلشكالٌة صٌاغة تم وعلٌه صافٌة وطنٌة روح تجدوه كانت أن لوال العربً القارئ

هلعبرتالرواٌةوأعطت؟كٌفعالجتالرواٌةجرائماالستعماريالفرنسًٌة:التال

 ؟ الذاكرة فً الجرح لهذا المعنى لها اإلداريكٌفتصدى بالتنظٌم الجزائري شعب

العسكري؟و

ألهمٌة  ـ التناول قلٌل الموضوعخصبو أن البحثإلى هذا سبباختٌار ٌرجع و

صٌةعنباقًمكوناتالعملالسرديـألنالرواٌةلمالصحراءكفضاءداللًلهخصو

الموضوعبالرواٌةوالشغفلمعرفةماٌدورفًالمكانقلاللتصاتستهلكبعدـنظرا

الصحراوي.

فًصعوبة البحثتمثلتأساسها لهذا إعدادنا بعضالصعوباتفً واجهنا قد و

،علٌهابالمتزاٌدالحصولعلىبعضالمصادرلقلةعددطبعاتهاوالطل

بقد حاولنا و المراجع هذه من تٌسر ما على الحصول فً جهدا بذلنا هذا كل ررغم

،وقدوضعنالهذاالعملخطةمكونةمنثالثةفصولالمستطاعاإلحاطةبهذاالموضوع

الصورة مفهوم  خٌال و ذاكرة ،الصحراء األول الفصل كان و . خاتمة و بمقدمة
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القدا عند خصائوالصورة و ، المحدثٌن و سكانمى خصائص و الصحراء ص

 معالصحراء، للصحراء السكانً الوضع ، للصحراء الحٌوانٌة و خصائصالنباتٌة

الكشوفاتالجغرافٌةللصحراء،

العسكريالفرنسً:تحتعنواناالستعمارفًالصحراء،التنظٌماإلداريوالفصل الثاني

،للصحراء،األهمٌةاالقتصادٌةواإلستراتٌجٌةللصحراء،الدركالفرنسًللصحراء

المحتشداتوالتعذٌبفًالصحراءالجزائرٌة.

مفهومها،ومضمونها،تعرٌفتطبٌقًفٌماٌخصدراسةالرواٌة،نموذج:الفصل الثالث

 الرواٌة مترجم و الروابصاحب مضمون تحلٌل الرواٌةٌة، فً الوخٌمة النتائج ،

الخاتمة.و

لفصل الفرنسٌة السٌاسة عمار منصوري البحث فً المراجع و المصادر أهم ومن

الصحراء،وقدواجهتنًبعضالصعوباتأثناءانجازهذهالدراسة،إالأنناتمكنامن

فً و المنشودة علىبلوغالغاٌة العزم وذلكباإلصرارو ، قطفثمارهذاتجاوزها

العملالمتواضع.
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الصـــــــورة : وم.مفـــــهــــــــ1

الصورة من المفاهٌم النقدٌة التً لٌس لها جذور فً النقد العربً والتً ٌصعب       

إذ كلّما حاولنا تعرٌفها وقعنا فً اختالف، فهً تختلف من ناقد إلى آخر وتتعدد  تعرٌفها ،

الفكرٌة و الفلسفٌة . منطلقاتمفاهٌمها بتعدد اتجاهاته و 
1

 

لذي : المصّور وار ً، فً أسماء هللا تعالى -و -فً لسان العرب مادة ًصـ فقد جاء       

ٌتمٌز ا صورة خاصة وهٌئة مفردة فأعطى كل شًء منهصور جمٌع الموجودات و رتبها 

، الصورة فً الشكل و الجمع ُصَوُر. وتصورت الشًء توهمت بها كل باختالفها و كثرتها

صورته فتصور لً و التصاوٌر : التماثٌل ، قال ابن األثٌر :الصورة ترد فً كالم العرب 

ه على ظاهرها وعلى معنى حقٌقة الشًء و هٌئته ، و الصورة كذا و كذا أي صفت
. 

جاء فً المصباح المنٌر مادة " صور " الصورة التمثال و جمعها "ُصور "  مثل        

ه فً الذهن " فتصور هو  ٍُ ، وَتَصّوْرُت" الشًء مثلت" صُوَرَته " و َشْكَل ٍَ ٍٍ وُغَرٍف غرفِة

و قد تطلق الصورة وٌراد بها الصفة كقولهم صورة األمر كذا أي صفته ومنه قولهم 

كذا أي صفتها ". "صورة " المسألة 
2

 

الشكل حسب السٌاق الذي ترد  وعلٌه تكتسب كلمة الصورة فً العربٌة معانً قرٌبة من    

 .و هٌئة أو خٌال أو وهم أو حقٌقة: صفة أفٌه إذ ٌمكن أن ترادف

 

 

 

 

                                                           

 . 473، دار الصادر،بٌروت،د ط ،د ت، مادة صور ، ص  4لسان العرب ،مج  ابن منظور ، 1  

.353، دت، ص 2أحمد بن محمد بن علً المقري الفٌومً، المصباح المنٌر ، دار المعارف، القاهرة، ط    2  
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 الصــــــورة عند القــــدامى : -2

لقد انحصرت الصورة فً القدٌم فً المحسنات البدٌعٌة فلم ٌكن للصورة قدٌما سوى         

 .تستعمل للتعبٌر عن المعنى الحسً مفهوم ال ٌتعدى حدود التشبٌه والمجاز ألن الصورة

 ،على الصورة منذ أن وجد حتى الٌوملٌست الصورة شًء جدٌدا ً، فإن الشعر قائم        

صورة ٌختلف بٌن شاعر و آخر ، كما أن الشعر الحدٌث ٌختلف عن الشعر ولكن استخدام ال

 القدٌم فً استخدامه للصورة .

بما أن الشعر قائم على التصوٌر منذ القدم، فٌلزم أن ٌكون النقاد القدماء قد عرفوا        

ألن دراسة الصورة الفنٌة قد رسخت فً جذورها فً  الصورة على نحو من األنحاء،

من البحث البالغً والنقد العربً . الموروث
1

 

أما مفهوم الصورة عند اإلمام البالغٌٌن " عبد القاهر الجرجانً " فقد حدده بقوله :        

واعلم أن قولنا " الصورة " إنما هو تمثٌل قٌاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا »

لصورة فكان بٌن إنسان من إنسان ة ا،فلما رأٌنا البٌنونة بٌن آحاد األجناس تكون من جه

فرس من فرس ، بخصوصٌة تكون فً صورة ذاك ...، ولٌست الصورة شٌئا نحن ابتدأنها و

فٌنكره منكر ، بل هو مستعمل فً كالم العلماء وٌكفٌك قول " الجاحظ" : و إنما الشعر 

«.صناعة وضرب من التصوٌر 
2 

 

                                                           
   .  19،ص 1،1994بشرى موسى صالح، الصورة الشعرٌة فً النقد الحدٌث، المركز الثقافً العربً، بٌروت، ط  - 1

 . 535، ص 1992،  3عبد القاهر الجرجانً،دالئل اإلعجاز ، تح : محمود شاكر ، مطبعة المدنً ، القاهرة ،ط -2
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فعبد القاهر الجرجانً ٌرمً إلى بٌان أن الصورة هً الشكل الذي تتشكل            

فٌه المعانً سواء كانت حقٌقة أو مجازٌة فتصوٌر المعانً عنده ٌعنً أن ٌصوغها 

األدٌب وٌضمها وٌشكلها على هٌئات معٌنة هً أساس التفاضل و التماٌز .
1
  

ته التً تتحدث فٌها عن القدماء و فهمهم وهذا ما ٌختصر "الجرجانً فً عبار        

للصورة : إنهم ال ٌعنون بحسن العبارة مجرد اللفظ و لكن صورة وصفة 

             وخصوصٌة تحدث فً المعنى .

وقد اللفظ والمعنى، لقد عالج النقد العربً القدٌم مفهوم الصورة تحت مسألة           

 ربٌة القدٌمة فً محاولة للتوصل لمفهوم تام تعددت األقاوٌل البالغٌة و النقدٌة الع

 .شاملو 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 2333إبراهٌم أمٌن الزرزمونً .الصورة الفنٌة فً علً الجارم .دار قباء للطباعة و النشر و التوزٌع مصر .د.ط.س -  1

 .9.ص 

. ص 1993.  1فً الخطاب البالغً و النقدي . المركز الثقافً العربً بٌروت ،ط الولً محمد ،الصورة الشعرٌة -2

293.  
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 الصــــــــورة عنــــــــد المــــحدثيــــــن: -3

لقد توسع مفهوم الصورة عند المحدثٌن إلى حد أصبح ٌشمل على األدوات          

و"المعانً" ن " و " البدٌع " التعبٌرٌة مما تعودنا على دراسة فً فعل " البٌا

العروض" و "القافٌة "، و"السرد " ، وغٌرها من وسائل التعبٌر الفنً فهً عند و"

الشكل الفنً الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ٌنظمها »"عبد القادر القط ": 

الشاعر فً سٌاق بٌانً خاص ، لٌعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرٌة 

الكاملة فً القصٌدة ، مستخدما طاقات اللغة و إمكاناتها فً الداللة والتركٌب 

وغٌرها من  واإلٌقاع والحقٌقة والمجاز والترادف و القضاء والمقابلة والتجانس

«وسائل التعبٌر الفنً 
.

 
1
  

مفهوم الصورة عند بعض النقاد المحدثٌن ، وجدناها عند " أحمد حسن الزٌات ":   

هً إبراز المعنى العقلً أو الحسً فً صورة محسة و الصورة خلق المعنى »

العقلً ، أو الحسً فً صورة محسة ، أو صورة خلق المعانً و األفكار المجردة ، 

   .«اقع الخارجً من خالل النفس خلقا جدٌداأو الو

المادة التً تتركب من »بٌنما ٌرى األستاذ " أحمد الشاٌب " أن الصورة هً :        

ل الذي ٌجمع بٌن عناصر التشبٌه اللغة بدالالتها اللغوٌة والموسٌقٌة ومن الخٌا

.  «االستعارة والكناٌة والطباق وحسن التعلٌل و
2 

أن الصورة األدبٌة عند الشاعر تتجلى فً قدرته »تاذ "العقاد" :ٌرى األس        

البالغة على نقل األشكال الموجودة ، كما تقع فً الحس و الشعور والخٌال ، أو هً 

قدرته على التصوٌر المطبوع ، ألن هذا فً الحقٌقة هو فن التصوٌر كما ٌتاح ألنبع 

. «نوابغ المصورٌن 
3
  

     

                                                           
 435،ص1975عبد القادر القط، االتجاه الوجدانً فً الشعر العربً المعاصر، دار النهضة العربٌة ، بٌروت، د ط - 1

  
 .95، الصورة الفنٌة فً الشعر علً الجارم ، المرجع السابق، ص  إبراهٌم أمٌن الزرزمونً ـ2  

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                 

 ،249، ص 1994، 13أحمد الشاٌب، أصول النقد األدبً، النهضة المصرٌة، القاهرة، ط  3



 الصحراء ذاكرة ومخٌال                                                          الفصل األول: 

                                                                                   
 

 
14 

هً ظاهرة جدٌرة ات الجزائرٌة على قلتها بالصحراء،والرواٌاهتمت بعض    

باالهتمام فالصحراء رمالً قاحلة و فضاء فسٌح مقفرا خالً من الحٌاة ،بل هً 

ا و بقوة موطن من مواطن السحر و الجمال . لهذا نجد الّصحراء قد فرضت نفسه

 .كبٌرة على النص الروائً

   

                                                      ـــــحـراء :أوال : مفـــــــــــهــــــــــوم الصـــ

 أـ لغة:       

لقد عّرف ابن منظور فً لسان العرب الّصحراء بأّنها : المستوٌة فً لٌن و غلَظ  »        

حراءُ  من األرض ، مثل  دون القُّف ، وقٌل : أنها الفضاء الواسع ، و قال ابن شمٌل : الصَّ

ٍِ ملساُء . و أْصَحَر المكان أي  ٍِ ٍِ اَبِة  األْجَرِد  لٌس بها َشَجٌر و ال إكرٌم وال جباَِل َظهر الدَّ

حراء ِ ه افصى َ إلى الصَّ ُجُل إذا اْعَوَر كأنَّ َسَع و أْصَحَر الرَّ التً ال َخَمَر بها فانكشف .  اتَّ

ٍٍ ال ٌوارٌهم شًٌء . و جمع الصحراء فٌما قاله  أْصَحَر القوُم إذا َبرزوا إلىو َفَضاِء

حروات  حارى و صَّ « الجوهري ، صَّ
1

 . 

أما الّزبٌدي فً تاج العروس فقد عرفها بأنَّها : اسم سْبع َمَحاَل بالكوَفِة و َمَحَل خارج         

ٌة ُ ، غٌر مصروفة و إن لم ٌ حراء ُ الَبرِّ كن ِصفة ٌ ، وإنما لم القاهرة و قال الَجوَهِري : الصَّ

ٌُصَرف للتأنٌث ِ ، و للزوم َحْرِف التأنٌث له ، قال : و كذلك القول فً بْشرى ، تقُول ُ: 

َصْحراُء واِسَعة ، فتدخل تأنٌثا على تأنٌث 
2

 

 

 

                                                           
 .3042القاهرة ، مصر ، )د، ط ( ، ص ، دار المعارف ، 1إبن منظور : لسان العرب ، مج    1

،  1، دار الفكر ، بٌروت ، لبنان ، ط 7مرتضى الزبٌدي : تاج العروس )دراسة و تحقٌق على البشرى ( ،مج  2

 .77،ص 1990
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َصْحًرا ، ُصْحَرةٌ : أشِرَبة لونه حمرة خفٌفة  –وورد فً معجم الوسٌط )َصِحَر(           

 لّصحراُء : أرض فضاء واسعة فقٌرة الماء .فهو أصحُر ، وهً ا

 وبناء على ما سبق ٌتحدد معنى الصحراء لغة فما هو اصطالحاً ٌا ترى؟.     

 اصطالحاً:  -ب

هً منطقة جغرافٌة تخلو أو ٌندر بها النبات، فالّصحراء تعرٌف نباتً ال مناخً          

وٌقل فٌها تساقط األمطار، ولذلك تقلُّ فٌها الحٌاة
 1

 

واألهم فً مفهوم الّصحراء هو الحالة المناخٌة التً تطبع التضارٌس األرضٌة          

ال ٌتألف فقط من األمطار و درجات الحرارة ، بل ٌضاف إلى »بطابعها الخاص . و المناخ 

«ذالك الرٌاح و اإلشعاعات و عناصر أخرى 
2

 

ز بقلة أو ندرة الرطوبة ن ٌتمٌفمفهوم الصحراء ٌقترن دائما بوضع مناخً معٌ        

 جتلٌة و تطرف فً المقادٌر التبخر والنمع ارتفاع للحرارة و فروقها الٌومٌة و الفص لمٌاهوا

 . فالتطرق فً العناصر المناخٌة و المائٌة ، و ما ٌرافق ذلك من انعدام شبه تام أٌضا للحٌاة.

و من هذه الخلفٌات المرجعٌة المختلفة نستخلص أن الصحراء تتمٌز بقلة األمطار          

ها فً مختلف عهودها أرض الجفاف والحرارة المرتفعة ، فالحٌاة فٌها صعبة للغاٌة ألن

الحرمان.و
3

 

 

                                                           
، الملتقى الوطنً الثالث للكتابة السردٌة تحت  ـنقالن عن الطٌب لسلوس :مداخالت المنجز السردي للسعٌد بوطاجٌن   1

 ،111، ص 3410شعار "السرد و الصحراء ُ" دار الثقافة لوالٌة أدرار ، 

 845، )دط ( ، )د ت (  1ـإبراهٌم مصطفى و آخرون ، معجم الوسٌط ، المكتبة اإلسالمٌة ،إسطنبول ،تركٌا ، ج 2

 .11، ص 1991، 1ورات وزارة الثقافة ، دمشق ،سورٌة ،طصالح صالح ، الرواٌة العربٌة و الصحراء ، منش 3
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 ثانيا :خـــــصـائــــــص الصــحـــــــراء : 

تدفع اإلنسان للهرب منها بحثا عن حٌاة أكثر  إن ضجٌج المدن و حٌاتها الصاخبة         

هدوءاً و سكونا فالّصحراء هدِوؤها و تلك الرمال المنبسطة سكونها و لهذه الجبال الشامخة 

عظمتها و لصخورها و تعدد أنواعها العجٌبة الزاهٌة من الحمراء قانٌة إلى صفراء 

جومها و ضٌائها و لٌالٌها أرجوانٌة و سمراء داكنة و سماء زرقاء صافٌة ، ومن لمعة ن

الساحرة ، ثم من جفاف هوائها و طالقته و اتساع أراضٌها و فراغها و سكٌنتها و هدوئها 

كل هذه العوامل تجعل اإلنسان ٌشعر بارتٌاح لٌشعر بهما فً الحٌاة المدن .
1

 

 وهذه األرٌحٌة جّرت معها أسبابها و خصائصها .  

 أ(ـ خصـائـص الصحراء :        

 مفهوم البدو لغة و اصطالح :      ـ 1-أ

بدا َبْدواً و َبداٌَء و َبَداءةٌ و َبْدًوا ظهر و بدٌنه و بداوة الشًء : أّول ٌبدو منه َبَداة       
2

: بَدا 

ـتراب .0ـالبادٌة ،الصحراء ،2ـرأي الشخصً ، 3ـكمأة، 1و بدواة : 
3

                         

: ذهب إلى البادٌة ، تبادي ، تشبه بأهل البادٌة ، و تبدي ، ظهر و أقام بالبادٌة ،  ابتدي      

و البادي المقٌم فً البادٌة ، و البادٌة هً الفضاء الواسع فٌه المرعى و الماء ، و البداوة : 

الحٌاة فً البادٌة ، ٌغلب علٌها التنقل و الرحال ، و البدو :و البادٌة وأهل البادٌة .
4 

                                                           
 3410، 1ـ عطاٌات أبو العٌنٌن : صالح متعاطً : البدو أمراء الصحراء ،مؤسسة الوراق ،عمان ، األردن ،ط   1

 .47ص

 .47،ص 0اإلمام مجد الدٌن : القاموس المحٌط ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان، ج ـ2  

، 3442، 1، رائد معجم األلف بائً  فً اللغة و اإلعالم ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، لبنان ، ط ـجٌران مسعود   3

 ،292ص

 

 .45 -44ابراهٌم مصطفى واالخرون، معجم الوسٌط، المرجع السابق، ص  4 
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، و ٌعٌشون حٌاتهم التقلٌدٌة فً الصحراء بحثا حال، و عدم االستقرار فً مكان بعٌنهالر

، و ٌعٌشون فً خٌام مصنوعة من جلود و شعر لماء و المرعى لجمالهم و أغنامهمعن ا

   نتجات األلبان و التمر، و األرز حٌواناتهم .و ٌعتمدون فً غذائهم فً الغالب على الم

 رى المجاورة للحصول على الخناجر ات األلبان مع سكان القٌقاٌضون اللحوم و منتج

األوانً و البضائع المصنعة األخرى ، و البدو شدٌد و االعتزاز بكرامتهم و ٌعتمدون على 

أنفسهم إلى درجة بالغة . 
1 

 ـ عادات البدو و تقالٌدهم : 3 - أ

إلى  باءاآلتحصى انتقل بعضها بالتسلسل من للبدو عادات و تقالٌد كثٌرة أكثر من أن         

األحفاد و حوفظ علٌها كما لو كانت سرعة ال ٌصح اإلخالل بها ، وبعضها نشأ بحكم 

   البادٌة ، و مرارة ، العٌش فٌها الضرورة ، القاهرة ، من شظف العٌش و ضٌقه و قسوة 

اد فال ٌستطٌع أحد تمارس تلك األعراف و التقالٌد ضغطا اجتماعٌا على جمٌع األفرو  

التحرر منها ، و إال فإنه ٌفرض نفسه االستخفاف و للعقاب أحٌاناً ، وهذا النمط المحافظ 

هً علٌه منذ ما قبل اإلسالم حتى  الثابت أدى إلى استمرار عادات و قٌم و بقائها على ما

الٌوم ، ومن أهم العادات و التقالٌد نذكر ما ٌلً :
 2

 

 كرم الضٌافة:  -

كرم الضٌافة من العادات و التقالٌد البدو و الفاضلة ، فالضٌافة عندهم أمر عظٌم ال         

حدى أركان ة المالزمة ألهل البادٌة ، و هً إٌفوتها أي أمر آخر و إكرام الضٌف هً الصف

عاداتهم و تقالٌدهم فلضٌف مكانة عظٌمة فً نفس البدو ، و ال شك أن كرم الضٌافة طبع 

 به العرب عن غٌرهم من باقً األمم . أصٌل تمٌز

                                                           
 18عطٌات أبو العٌنٌن ، صالح معاطً ، البدو أمراء الصحراء ، المرجع السابق ص ـ   1

 .17ـ 11المرجع نفسه ،ص ـ ص   -  2  
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وهً من أبرز صفات  ،الكرم صفة من صفات البدوي الطٌبةوبناء على ما تقدم فإن        

الكرٌمة التً مازال مكارم األخالق و سجٌة من سجاٌا  المجتمع العربً فإكرام الضٌف من

ٌتمسك بها فهً كثٌر الرماد كناٌة عن الكرم فً أي عصر كان . 
1

 

 الشجاعة :  3ـ 3

ٌحترم البدو الرجل الشجاع لٌس الشجاعة فقط ، وإنما ألن الشجاعة تمكنه من الكسب        

ٌقول حلوب باشا الذي عاٌش البدو و عرف طباعهم الشخصٌة و المتهورة للفارس الشجاع 

ومزٌل " ٌحن البدوي للغزو لٌل  تصاحبها عادة سمة البذل الالمحدود و ٌقول "أال وٌس

ال ألجل الغنٌمة ، وإنما إما فً علمٌة الكسب ذاتها من اإلثارة ،و كلما كان الخطر  نهارو

أعظم كلما كانت المغامرة أكثر جاذبٌة و حالما تقع الغنٌمة فً ٌدٌه و ٌضمن الحصول 

علٌها ٌهبها لٌبدأ التخطٌط لمغامرة أخرى 
 

            
أصحاب النفوس العظٌمة وهً  ومن هنا فإن الكرم من األخالق القدٌمة التً عرفها

فهً ضرورٌة لتحقٌق قٌمة الكرم  صفة ٌعتز بها البدوي عن أبائه و أجداده ، أما الشجاعة

بالتالً فالشجاعة المردفة بالكرم من أبرز صفات العربً .و
 

 الزواج المبكر : 2ـ3

الرجل  ٌفضل البدو الزواج المبكر و عادة ما ٌتم الزواج من األقارب و أقرب قرٌبات    

التً ٌحل له الزواج منها :وهً ابنة عمه أو إحدى فتٌات القبٌلة وإذ رغب فً غٌر ذلك 

 فٌتخٌر فتاته من أنساب كبٌرة .

                                                           
 15عطٌات أبو العٌنٌن ، صالح معاطً ، البدو أمراء الصحراء ، المرجع السابق ص  1

الصحراء العربٌة ثقافتها وشعرها عبر العصور األنثروبولوجٌة:الشبكة العربٌة ، بٌروت ، لبنان –سعد العبد الصوٌان  - 2
 131ص  3414ط ، ت -، د
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ٌعد الزواج من أرقى العالقات االجتماعٌة فً مجتمعاتنا فبواسطته ٌتم خلق مجتمع     

حرص على متماسك ال تزحزحه الشوائب مهما كانت و المجتمع الّصحراوي عامة ٌ

الحرص على استمرارٌة 
 

وبقاء هذه العالقة  االجتماعٌة و الحفاظ علٌها.
3

 

 ـ الخصــــــــائــص النباتية للصــــــــــحراء :2

ٌث تسمى تعد نخلة التمر أعظم شجرة منتجة للغذاء فً المناطق الصحراوٌة ح        

،و تمثل العامل األساسً فً  ، و هً تنتشر فً الواحات العربٌةثمارها )فاكهة الصحراء (

 التأقلم مع الظروف المناسبة لتوطٌن السكان واستدامت حٌاتهم .

و للنخلة أثر كبٌر فً حٌاة العرب ،فهً مصدر رئٌس من مصادر غذائهم و عٌشهم         

غذاء لحٌواناتهم ،فهً ذات أثر كبٌر فً معاشهم و حٌاتهم  رضٌعهافتمرها غذائهم ، و 

ستقرار الرعً ، جاءت مرحلة الزراعة و االعد أن مروا بمرحلة الصٌد و وب االقتصادٌة

ستفادة من اعة غٌره من الشجر و النبات و االمما دفعهم إلى العناٌة بزراعة )النخٌل( و زر

 نتاجه 

و على هذه األرضٌة نرى أن النباتات الصحراوٌة فً معظمها نباتات شوكٌة صغٌرة        

ب الحرارة و الجفاف األرض ، غٌر أن نخلة التمر عرفها العرب منذ األوراق ، و ذالك بسب

القدٌم و ورد ذكرها فً أشعارهم و كتبهم فهً شجرة مباركة )سٌدة الشجر ( ارتبطت 

بالسٌدة العذراء فً القرآن الكرٌم .
1

 

 

 

                                                           
ص  ، ص ـ 3449، 1أحمد موسى التواتً ، الصحراء فً الشعر الجاهلً ، عالم الكتب الحدٌث ، إرٌد ،األردن ،ط    1

 345ـ347
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 ـ الخصائص الحيوانية للصحراء :3

الحشرات و العناكب و الزواحف ن تشمل الحٌوانات الصحراوٌة على عدد كبٌر م        

، و لكن أهم الحٌوانات التً عرفت به الصحراء حتى إنه لقب بها )  الثدٌانالطٌور و و

سفٌنة الصحراء ( أال وهو الجمل : الذي ٌستطٌع مقاومة العطش لعدة شهور و الحق أن 

فحسب بل  القدرة اإلبل على  تحمل شدائد الصحراء ال ترجع إلى طاقتها على اختزان الماء

إلى قدرتها على االحتفاظ به أٌضا ، وٌستطٌع الجمل أن ٌتحمل ارتفاعا فً درجة الحرارة 

فوق المعدل العادي لدرجة حرارة الجسم ، دون أن ٌفقد الكثٌر من الماء بالعرق ، كما أّن 

اإلبل تختزن الطاقة شحما فً أسنامها .
1

 

هم ٌسمونها "النعم " وهً كلمة مشتقة من و اعتراف من البدو بأهمٌة اإلبل فً حٌات       

النعمة التً أنعم بها هللا على البشر ،و ٌسمٌها العرب المتأخرون عطاٌا هللا ، و تدور جل 

 أحادٌثهم و مسامراتهم حول اإلبل و شؤونها و عالقتهم بها . 

 وقد ورد لفظ اإلبل فً القرآن الكرٌم فً عدة مواضع و بألفاظ مختلفة وهً :   

َم أَِم »فً قوله تعالى أ(ـ لفظ اإلبل :     ِن َحرَّ ٌْ ِن قُْل الَذَكر ٌْ َوِمَن اإَِلِبِل اثنٌن َو ِمَن الَبَقِر إِْثَن

ْن  ِن أَْم ُكْنُتم ُشَهَداَء إِْذ َوصُكْم هللا ِبَهَذا َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ ٌْ َما اشتملت َعلٌَه أَْرَحاُم االِْثَن ٍَ االثنٌن أَ

ْهِدي اْلَقْوَم الّظلمٌْن     ِاْفَترَى َعلَى هللا ٌَ ِر ِعْلم إِنَّ هللا الَ  ٌْ ٌُِضَل الَناس ِبَغ  .« َكِذباً لِ
2

 

َف ُخلَِقْت .»و قوله تعالى : ٌْ ْنُظرُوَن إِلى اإلِِبِل َك ٌَ  ٍَ «َفالَ
3

 

اَقْومَ »هً أنثى الجمل : كما وردت فً قوله تعالى ب(ـ لفظ الناقة :    ةً   ٌَ ٌَ َهِذه ناََقُة هللا َلُكْم آَ

أُْخُذُكْم َعَذاٌب َقِرٌٌب .  ٌَ  4 «َفَدُروَها َتأُْكل فً أَْرِض هللا َوالَ َتَمّسوَها ِبُسوِء َف

                                                           
1
 .228سعد عبد هللا الصوٌان ،الصحراء العربٌة ثقافتها و شعرها عبر العصور ، المرجع السابق  ،ص    
.100ـ سورة األنعام األٌة    2  
 ،17ة ـسورة الغاشٌة األٌ    3

 .10سورة هود األٌة  4
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 ـ الوضع السكاني في الصحراء الجزائرية:4

عرفت الصحراء بتنوع ساكنٌها فهً تضم خلٌطا من القبائل البدوٌة أو التً تسكن          

تها بالمدن الكبرى مثل قبائل الشعانٌة و التوارق و الترقٌبات و العرب ، وكان اعتماد واحا

االستعمار على هذا الخلٌط فً سٌاسته التً كانت تحاك بغرض استعمال هذه القبائل بهدف 

 فصل الصحراء عن باقً الصحراء . 

فالشعانٌة و مهدهم متلٌلً غاب مدٌنة غرداٌة         
1

ٌنتشرون بكل من غرداٌة و ورقلة 

المنٌعة كما توجد أعداد منهم بكل من واد سوف و الساورة بناحٌة بشار و إقلٌم توات و

وحتى بعٌن صالح و مالً و كان نزوحهم من األبٌض سٌد الشٌخ إلى غرب الصحراء 

                الجزائرٌة بعد التوسع ثورة الشٌخ بوعمامة إلى الجنوب الغربً.                  

قبائل توارق ،قبائل صحراوٌة قدٌمة العهد بالمنطقة ،    
2

متوغلة فً أقاضً الجنوب  

الجزائري بكل من تمنراست و إلٌزي و جانت ولهم انتشار حتى فً الصحراء و بمعرفتها 

لمختلف الطرق الصحراوٌة ،فاألمر الذي سٌدفع الجٌش الفرنسً إلى محاولة محاصرتها 

لى تجارتها فً بعض الصحراء بغرض كسبها كعنصر مساند له فً أعماله والقضاء ع

وسٌاسته فً المنطقة .
3

 

 

 

                                                           
1
 .105،دط ـ ص  3443ـ دار الهومة ،الجزائر1913ـ1980ـ درواز الهادي الوالٌة السادسة التارٌخٌة و وقائع ، 
 .12.دط ـ ص  1998ـ بوشارب عبد السالم ، الهقار ،أمجاد و أنجاد نشر المتحف الوطنً للمجاهد ،2

، 3448. 1980، 13، الصحراء الجزائرٌة من خالل اإلستكشافات قبل وبعد اإلحتالل، المصادر . ع مٌاسً ابراهٌم-3

   .134ص 

 
 



 الصحراء ذاكرة ومخٌال                                                          الفصل األول: 

                                                                                   
 

 
22 

لقد نجم عن احتالل الصحراء و السٌطرة علٌها من طرف االستعمار الفرنسً عّدة          

نتائج ومن جمٌع النواحً االقتصادٌة و االجتماعٌة و التً كان لها أثر بالغ على سكان 

فً الجانب االقتصادي نلمح انهٌار للحالة المادٌة للمجتمع الصحراوي الصحراء ف

فاالستعمار و بتوسعه جنوبا ساهم فً ضعف و انهٌار التجارة الصحراوٌة ، و سمح للتجار 

األوروبٌٌن السٌطرة علٌها ٌعد فتح موانئ تجارٌة بالجنوب الغربً إلفرٌقٌا و التً شهدت 

الجانب الحٌوانً و المعٌشً للسكان فقد شهد هو اآلخر رواجا للسلع األوربٌة ، أما عن 

تراجعا كبٌراً حٌث أن كل من قطٌعً الغنم و اإلبل قضى علٌه بسبب أعمال تموٌن الجٌوش 

( و من أجل 1943ـ1959الفرنسٌة فً الصحراء  خاصة فً األقالٌم تٌدٌكلت و توات )

الضغط على سكان الصحراء
1

ٌة إلى محاضرة النشاط عمدت اإلدارة العسكرٌة الفرنس 

) ضرٌبة العشر ، ضرٌبة األزمة  االقتصادي لهم ، بفرضها ضرائب و رسوم مختلفة

ضرٌبة الزكاة ، ومن مظاهر الضغط استعمال قوانٌن تشرٌعٌة لضرب اقتصاد هؤالء و

 السكان فحتى موارد المٌاه و األراضً فً الصحراء شهدت سن تشرٌعات خاصة بها .

هذه الجهود المبذولة إلضعاف اقتصاد السكان ، هناك العوامل الطبٌعٌة  إضافة إلى        

اهر البؤس و القهر فضالً على أنه مظكالقحط و الجفاف التً ساهمت هً األخرى فً نمو 

مٌزانٌة هذه األقالٌم ظلت تستفٌد فً إقامة حصون و أباح عسكرٌة و حفر اآلبار و تشٌٌد 

ربٌٌن .مسالك و خدمة مصالح الجٌش و األو
2 

وفً ما ٌخص الجانب االجتماعً ألهالً الصحراء فقد شهد هو اآلخر دهورا كبٌراً          

بسب تدهور الحالة المادٌة لهم ، فإنسان الواحات مثال ٌعد من أفقر الناس نظرا لألوضاع 

التً ٌعٌشها و فً مجال االهتمام الصحً فقد عرف هو اآلخر تراجعا و تدهورا كبٌرا ، 

ِمؤطرٌن فً الصحراء فً اإلقلٌمٌن ضئٌال ،إذ راض و األوبئة ، كان عدد الة عن األمفزٌاد
                                                           

 .189درواز الهادي ،المرجع السابق ص ،  1 

، رسالة ماجستٌر فً تارٌخ الثورة ، قسم التارٌخ  1913ـ  1983دارة محمد ، السٌاسة الفرنسٌة فً الصحراء الجزائرٌة مابٌن بن  2

 . 12، ص  1999ـ 1995، جامعة الجزائر ، 
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 21إلى  1901طبٌا ، لٌشهد تواجدهم ارتفاعا فً  34مثال كان هناك  1915أنه فً سنة 

طبٌا ، فمعظم ملحقٌن بالقطاع العسكري . 
1

 

 ـرنسي للصـــــحـــــراء :ـ الكشـــــــوفـــات الجـــغـــرافيـــــــة و االحتالل الفـــ5

لقد أولت اإلدارة الفرنسٌة اهتماما كبٌراً للصحراء الجزائرٌة ، و ذلك لما تمثله            

من أهمٌة فً إطار توسعها االستعماري عبر أراضً إفرٌقٌا ، و قد حاول األوربٌٌن خاصة 

 الفرنسٌون منهم خالل القرن الثامن عشر و التاسع عشر مٌالدي . 

كشف أسرارها و فهم و معرفة جمٌع تركٌباتها الجغرافٌة و البشرٌة ، و رسم الطرق      

لتسهٌل عملٌة التوسع المعتمدة أساسا على التواجد العسكري الفرنسً فتزاٌدت رحالتهم فً 

إطار الرحالت االستكشافٌة ألراضً إفرٌقٌا الصحراوٌة .
2
  

ستنا لمراحل تطور هذه العملٌات وٌمكن أن نستكشف عدد من المالحظات عند درا

 . 1524االستكشافٌة بعد احتالل الجزائر 

ـ أن هذه الكشافات الجغرافٌة ترامنت مع عملٌات التوسع العسكري الذي انتهجته فرنسا بعد 

استتباب األمور لها فً المناطق الشمالٌة فعملت على التوسع عبر األراضً الصحراوٌة 

 التً عقدتها مع برٌطانٌا . 1594أوت 8فق اتفاقٌة التً ستدخل ضمن مستعمراتها و

ـ الدور الفرنسً الكبٌر فً تنشٌط عملٌات االستكشافٌة فً الصحراء و ذلك خدمة لمصالح 

 فرنسا االستعمارٌة .

ـ ازدٌاد الحمالت االستكشافٌة كان ٌدعم من طرف المؤسسات العلمٌة ففً فرنسا زودت 

حراء بالنفقات المالٌة الالزمة لبعثات العلمٌة للصالجمعٌة الجغرافٌة ببارٌس مختلف ا

بذلكو
3 

                                                           
1
األدب  ، مذكرة ماجٌستر فً تارٌخ الثورة ، كلٌة1913ـ1980ابن علً بوبكر ، الثورة التحرٌرٌة فً منطقة الساورة ،   

  .199، ص  3441ـ 3448و العلوم اإلنسانٌة ، مركز الجامعً ببشار ، 

2 . 344ـ ابن علً بوبكر ، المرجع نفسه ، ص  
  

 .117مٌروش أحمد ، التوسع الفرنسً فً الجنوب الجزائري،المرجع السابق ص 3
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دعمت عملٌة التوسع الفرنسً و إن كان ذلك فً صورة غٌر مباشرة و من          

الرحالت التً تزامنت مع مرحلة التوسع العسكري فً الصحراء نذكر حملة الرائدان 
      

 "بٌران و كولونٌو" 
1

رحلة األلمانً "جٌرهادر رولفس " التً وصلت إلى تبراغامٌن ، و  

عبر خاللها مناطق عٌن صالح ، توات ، تصابٌت ، وسالً و حملة العقٌد  1510سنة 

م التً عبر فٌها بواد مٌزاب ،غرداٌة ، ورقلة ، األغواط ثم منطقة  1554فالتٌرس   

ومنها إلى تماسٌنت إال أن بعثه تعرضت لهجوم من طرف  1551جانفً  13أماقٌد فً 

م وبالرغم من المقاومة التً واجهها الجٌش  1551فبراٌر  15توارق كلفه حٌاته ٌوم ال

الفرنسً منذ أن وطأت أقدامه أرض الجزائر ، إال أن ذلك لم ٌثنه من توجٌه أنظاره نحو 

األراضً الشاسعة فً الجنوب الجزائري بعد إستتباب الوضع األمنً نسبٌا فً 

لشمالٌة إلى مراكز للثوار الذٌن نزحوا من الشمال نحو الشمال،وتحول الحدود الصحراوٌة ا

ستعمار الفرنسً لجنوب لتجدٌد المقاومة ، وضرب االا
2

 

       

 

 

 

 

                                                           
1
 – 1980،  1580-1524أعالم الجزائر  ابن نعٌمة عبد المجٌد وآخرون موسوعة -  

 .59 – 51، ص ، ص 3447

.133مرٌوش أحمد ،المرجع السابق ص -2  

.  28-23ابن نعٌمة عبد المجٌد ، المرجع نفسه ص، ص، -3  
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بدأت أولى الطالئع العسكرٌة الفرنسٌة تزحف نحو أراضً الجنوب ولم تجد هذه     

، فعلى الطالئع ترحٌبا من طرف سكان الجزائر حٌث عمل هؤالء على مجابهة اإلستعمار

 . 1509جوٌلٌة  11أبواب الصحراء من بسكرة إشتهرت مقاومة بزعامة الشٌخ بوزٌان 

. ومقاومة إبن ناصر شهرة 1581ثم انتفاضة ورقلة بقٌادة محمد عبد هللا شرٌف سنة     

م.1510( واألخرى بأوالد سٌدي الشٌخ بقٌادة سً سلٌمان سنة 1578-1581باألغواط )
1
  

 

سكري فً الصحراء والذي تبعه إحماد الثروات فً مناطق هذا اإلقلٌم إن هذا التوسع الع 

دفع بالجٌش الفرنسً الى بناء قواعد وأبراج عبر مراحل تقدمه فً بقاء الصحراء ، فمثلما 

نم اتخاذ مراكز متقدمة له تعتبر محطات لمرور الدعم والقوات
 .

، ففمنطقة الساورة إتخذ  

منطقة عسكرٌة وبعد أحتالل بشار إتخذت  1944ف سنة العقٌد " بٌرطروند" من بنً بونٌ

مقرا لقٌادة إقلٌم الجنوب الغربً الذي كان مقره عٌن الصفراء وٌظهر أن الغرض من وراء 

ذلك هو تقرٌب القٌادة العسكرٌة من أراضً الجنوب ، لكن ّلك لم ٌضعف من المقاومة التً 

 45ل الجنرال " كالفري" ٌوم إستمرت حٌث تمكن المقاومون فً إحدى هجماتهم من قت

كلم جنوب شرق بشار .  14بجبل أغالل الذي ٌبعد  1935دٌسمبر 
2
  

ونفس الشئ فً منطقتً تٌدٌكلت وتوات التً إستطاع الجٌش الفرنس القضاء على           

  .1943مقاومة سكانها ، لٌنصب بعدها قٌادة عسكرٌة فً مدٌنة عٌن صالح سنة 

 ة أنظارها باتجاه أراضً الهقار فً أقصى الجنوب و استطاع     وجهت الحمالت العسكرٌ

الضابط الفرنسً "كوتٌنس" رغم المقاومة التارقٌة اإلستٌالء على تازروك والوصول إلى  

ابرٌل  8واد تٌت ، إال أن أرض الهقار لم تهدأ وشهدت معارك عدة منها معركت المان 

 . 1917جوان  41، ومعركة أٌنكر 1917

 ل هذه المقاومات والتوسعات الفرنسٌة فً األراضً الصحراء ٌمكن القول أن :ومن خال

                                                           
 

2
نجاح عبد المجٌد منطقة ورقلة وتوقرت وضواحٌهما من مقاومة اإلحتالل الى اإلستقالل، اآلمال للطباعة ، ورقلة    

  .197،ص 3442
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لسٌطرته دخول الجٌش الفرنسً فً األراضً الصحراوٌة لم ٌكن سهال ، ففرضه -  

 دارة الفرنسٌة أكثر من ستٌن عاما.وترسٌخ وجوده تطلب من اال

قدمت المقاومة الشعبٌة التً عرفتها الصحراء الجزائرٌة تضحٌات كبٌرة من أجل الحفاظ -

 أراضٌها ، وكلّفت الجٌش الفرنسً خسائر  على 

ستمالة هذا األخٌر الجزائرٌن من أجل تطوٌق سكان مادٌة و بشرٌة فادحة بالرغم من ا

 مهمة الجٌش الفرنسً .الجزائر وضرب المقاومة فٌهم وهو ما سهل من 

تحمل العسكرٌون عبء التواجد الفرنسً فً الصحراء ، وقد قاد ضباط كبار فً الجٌش -

الفرنسً معظم الحمالت العسكرٌة نذكر من بٌنهم الجنرال" سٌرفٌار "،" ومب فن"، 

وغٌرهم .
1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.1998.تر:علً اٌدر ، نشرة نهائٌة 1993-1573، معالم التارٌخ ورقلة دنٌس بٌلً -  1
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 التــــــنـظـــــــيم اإلداري و العـــــسـكــري في الصـــحراء الجــــزائـــريــــــة: - 1

لقد استطاعت حركة التوسع االستعماري الفرنسً أن تتخذ لنفسها فً الجنوب          

قواعد و تشمل أراض واسعة فً هذه الصحراء , و هو الواقع الذي فرض على االحتالل 

 إٌجاد صٌغة إدارٌة مستحدثة ٌمكنه من خاللها تسٌٌر هذه الرقعة 

 ذلك لعدة أسباب منها :و

 تً تمردون رقٌب ٌحدها فً حمالت التوسع بالجنوب . ـ النفقات المالٌة الكبٌرة ال

ـ صعوبة إتباع هذه األراضً الواسعة بالعمالت الشمالٌة الثالث .
1

 

 1890أوت 5روبً بعد عقد المعاهدة بٌن فرنسا و برٌطانٌا وـ زوال كل خطر سٌاسً أ 

 . 

ٌٌن ,نجد وعن االقتراحات المقدمة من طرف المسإولٌن و السٌاسٌٌن و الفرنس       

, و الذي ٌظهر أنه أراد تكرٌس اتفاقٌة  1892مقترح الوالً العام "جول كامبون " سنة 

فرنسا , برٌطانٌا بترسٌخ اإلدارة الفرنسٌة فً هذه الرقعة , و مقترح " لجنة مٌزانٌة بغرفة 

, بحٌث وجد هذا المقترح صدى لدى  1901دٌسمبر  23النواب " للحكومة الفرنسٌة بتارٌخ 

, مشروعا ٌلً طلب لجنة المٌزانٌة , و فً  1902مارس 21كومة الت قدمت بتارٌخ الح

شرحها ألسباب أفادت " التقلٌل و اإلقتصار على الحد األدنى من نفقات احتالل أقالٌم الجنوب 

 , التً سبب تزاٌدها انتقادات شدٌدة لإلدارة ...  

 1902دٌسمبر  24وقد تم التصوٌت على هذا القانون و صدر رسمٌا بتارٌخ        
م

 

, و اإلدارة و التنظٌم المالً بها لٌضم ست مواد توضٌحٌة تحدد حدود الصحراء الجغرافٌة

قسمت فٌها الصحراء الجزابرٌة إلى أربع أقالٌم هً الصفراء , إقلٌم الواحات , إقلٌم غرداٌة 

ٌخضع كل منها إلى قابد عسكري . , إقلٌم توقرت و
 

      
                                                           

1
منصوري عمار , السٌاسة الفرنسٌة لفصل الصحراء , و منهجٌة جبهة التحرٌر التصدي لها , فصل الصحراء فً    

  . 247,  ص  1954المنشورة, السٌاسة االستعمارٌة الفرنسٌة , سلسلة الملتقٌات ,
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فً الواقع من  أشار الوالً العام "جول كامبون " فً رأٌه   اإلدارةو حول ماهٌة هذه    

تحت إدارة المكاتب العربٌة بل لعله من  األوربٌٌنالعبث وضع هذه المناطق الخالٌة من 

لك تعٌٌن ضابط سام مقٌم األسهل و األٌسر عدم السعً فً إدارتها أصال , إذ ٌكفً من ذا

ساء األهالً المعٌنٌن من قبلنا بهذه المناطق ... إنشاء مركز عسكري لحماٌة و مراقبة رإ

فرض ضرٌبة متواضعة على السكان . ,
1

 

فعالة ذلك كل ما تحتاجه وسابل بسٌطة و ,المنتظم و أخٌرا مصلحة للبرٌد الدابم و 
2 

م الصحراء ٌجدها تتمٌز بمٌزات هً: المتؤمل فً هذه اإلدارة المستحدثة بؤقالٌ ان    

ٌمكن تحقٌق ذلك إال فً حدود  , وتتمٌز بالفعالٌة وبالطبع الالبساطة تسٌٌر بؤقل التكالٌف

ء فبالرغم إدارة عسكرٌة وحول هذه اإلدارة الجدٌدة بقدر ما كرس الحكم العسكري بالصحرا

 :ٌٌنمن وجود تقسٌم إدار

وجود األول ٌضم الدوابر والمالحق والثانً ٌضم البلدٌات المختلطة واألهلٌة وهو ما ٌعنً 

ن حقٌقة ذلك وجود إدارة واحدة ترضخ لحكم عسكري إذ أن إدارتٌن عسكرٌة ومدنٌة إال إ

الذٌن جمعوا تحت سلطتهم المختلفة المهام فإلى جانب  األهلٌةكالهما تخضع لضباط الشإون 

بقٌادة السراٌا العسكرٌة وأعمال الشرطة , مارس هإالء الضباط مهام أخرى مثل تكلٌفهم 

إصدار القرارات المختلفة تسٌٌر مٌزات هذه األقالٌم رباسة اللجان البلدٌة , وكان نتٌجة لذلك 

أن تحولت الصحراء إلى ثكنة كبٌرة ٌخضع من بداخلها إلى قوانٌن صارمة تصدرها 

فع بالحركة الوطنٌة عقب الحرب العالمٌة األولى بالمطالبة مجموعة من العسكرٌٌن,ما د

بإلغاء هذا النظام 
3 

 

                                                           
, مذكرة ماجستٌر فً تارٌخ الثورة, كلٌة األدب,  1954 -1962ابن علً بوبكر الثورة التحرٌرٌة فً منطقة الساورة,   1

 .100, ص 2006 -2005المركز الجامعً ببشار, 

 .201نفس المرجع ,ص  ,ابن علً بوبكر 2

الجزابر,منشورات المتحف الوطنً  1962-1954مرحلتها األولى  بومالً أحسن إستراتجٌة الثورة الجزابرٌة فً  3

  .391للمجاهد ,الجزابر ص
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م وذلك فً إطار اإلصالحات السٌاسٌة 1947سبتمر 20وبالرغم من إصدار دستور 

والذي ألغى فً مادته الخمسٌن نظام خاص بهذه األقالٌم إال أن ذلك لم ٌتم والشًء الوحٌد 

 50األقالٌم الجزابرٌة وقد تبع التعدٌل الذي صدر فً المادة الذي طبق هو دمج مٌزانٌة هذه 

 عد مشارٌع ومقترحات بغرض تنظٌم األقالٌم الصحراوٌة نذكر منها : 1947من الدستور 

الذي قدمته الحكومة الفرنسٌة فً  عنابهمشروع إعادة تنظٌم أقالٌم الجنوب وإنشاء عمالة 

م.1947دٌسمبر 
1

 

مشروع الحكومة الفرنسٌة المقدم للمجلس الجزابري الذي ٌهدف إلى إنشاء عمالة 

 توقرت, ,بشار ,كوطب غواط,اال: عٌن الصفراء, صحراوٌة تضم خمسة مقاطعات هً 

ورقلة, وتخضع إلشراف الوالً العالم على الجزابر, وبالرغم من موافقة المجلس الجزابري 

ٌق .علٌه إال أنه لم ٌعرف طرٌقه للتطب
2

 

 قتصادية واإلستراتجية للصحراء :األهمية اال -2

حقابق ٌبدو  دركتإن وضع فرنسا غداة خروجها من الحرب العالمٌة الثانٌة, جعلها      

أنها أغلقتها لفترات طوٌلة بسبب األحداث التً شهدها العالم فً تلك الحقبة من التارٌخ فلقد 

مرتها اإلفرٌقٌة خاصة الطاقوٌة والمعدنٌة فً مستعأدركت فرنسا أهمٌة النهوض بالمصادر 

تحت عجز مالً كبٌر  ترزحنهٌار دول المحور أمام دول التحالف وجدت نفسها أنها وبعد ا

باإلضافة لضعف فً مجال الطاقة و هو ما نتج عنه تبعٌة للبنوك العالمٌة و الشركات النفطٌة 

الكبرى .
3  

كل ذلك دفع بالحكومة الفرنسٌة إلى التفكٌر فً تجدٌد آلٌات االقتصاد الفرنسً , هذا 

التحدي سٌكون صعبا دون استقاللٌة فً المٌادٌن الطاقوٌة و التعدٌنٌة ثم إن علٌها االستفادة 

                                                           
 .40ستعمارٌة صقٌات ,فصل الصحراء فً السٌاسة االسلسلة الملتالزبٌري محمد العربً دٌغول,  - 1

.394بومالً أحسن ,إستراتٌجٌة الثورة الجزابرٌة ,المرجع السابق ص -  2 
 

3  20المرجع نفسه , ص بن دارة محمد ,  
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التً  من أخطابها التً وقعت فٌها قبٌل الحرب العالمٌة الثانٌة بعد االهتمام بالمشارٌع الكبرى

 ستراتٌجٌة قاعدٌة فً الصحراء الكبرى .طرتها بغرض إنشاء صناعات إس

وات المهمة فً الصحراء الجزابرٌة التً عولت علٌها و تعتبر الثروات المعدنٌة من الثر

فرنسا فً مشارٌع االقتصادٌة منذ البداٌة وقد تم التركٌز علٌها فً المنطقة الغربٌة للصحراء 

)الساورة ( .
1  

موعة كبٌرة من المعادن و بكمٌات جد هامة و هو األمر الذي ساهم فً فتح حٌث تتوفر مج

التحوٌلٌة ومن أهم المعادن التً قبلٌة إلقامة عدد من الصناعات االستخراجٌة وأفاق مست

حوالً  1954عرفت بوجودها فً المنطقة الحدٌد , الفحم , إذ نقلت سكة الحدٌد بشار سنة 

طن من القنادسة و كسٌكسو ,  500,000الً حو 1955طن , وفً سنة  424,000

باإلضافة إلى معادن أخرى مثل المنغنٌز فً جبل قطارة و النحاس فً منطقة بوكاٌس.
2
  

لعمل على إنشاء مركبات و مصانع و نظرا ألهمٌة المنطقة اقتصادٌا كان من المقرر ا

رٌع و هً مشروع ستتراف ثرواتها و تمت مباشرة الدراسات من أجل انجاز عدد من المشاإل

 الستغالل منجم المنغنٌز بقطارة .

 طن ٌومٌا . 60ـ مشروع إلنشاء ورشه لتجمع األمونٌاك بإنتاج ٌصل إلى 

 نتاج االسمنت الصناعً .ـ مشروع إل

 طن ٌومٌا . 30طن و  20ـ مشروع إلنتاج األجر و القرمٌد بطاقة تتراوح ما بٌن 

دت السلطات االستعمارٌة إبرازها فً مثل هذه قتصادٌة التً أراو بالرغم من الصبغة اال

ٌعنً عدم وجود غاٌات و أهداف أخرى دفٌنة  المشارٌع المهمة فً الصحراء إال أن ذلك ال

                                                           

 
1

 . 36ـ 35عمٌراوي احمٌدة و اآلخرون , السٌاسة الفرنسٌة فً الصحراء الجزابرٌة , المرجع السابق , ص   

 
 . 91بن علً بوبكر , المرجع السابق , ص ـ   2
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( خصوصا المتعلق منها بالثورة 1962ـ1954أملتها ظروف تلك المرحلة من التارٌخ )

الجزابرٌة .
1 

على حضور فرنسا بهذه الفكرة من  حٌث أن الهدف الربٌسً من هذه الصناعات هو التؤكٌد

تطاع هذه األرض عن باقً دفعه إلى التماشً مع سٌاستها االنفصالٌة الهادفة غلى اق أجل

 التراب الجزابري وبجمٌع الوسابل .

أما منطقة الواحات فقد عرفت هً األخرى اكتشاف ثروات كان لها أن تساهم فً تركٌز 

االهتمام بهذه المنطقة على حساب منطقة الساورة, حٌث عرفت ثروة البترول أهمٌة كبٌرة 

من طرف الدول الغربٌة,هذه األهمٌة التً ٌمكن اكتشافها من خالل المالمح التً أولتها هذه 

 ٌة مثل النفط.الدولة لمادة حٌو

ٌة تفاق فرنسا مع الشركات البترولٌة األنجلو ساكسونٌة الكبرى البرٌطانٌة  واألمرٌكفعدم ا

قصابها من إقلٌم فزان اللٌبً,ثم والذي ٌعود لرغبتها فً تحقٌق استقاللٌة طاقوٌة والى إ

حث عن لى البإ محاولة التضٌٌق علٌها و إبعادها عن مصادر النفط بالشرق األوسط,دفع بها

 مصادر نفطٌة جدٌدة.

وفً ظل هذه األحداث أدرك مسإولً السٌاسة الفرنسٌة األهمٌة التً ٌجب أن تولً هذه 

المادة المهمة,وهو ما جعل مسؤلة التوفٌر النفطً من أولى اهتمامات األوساط الحكومٌة بعد 

حتٌاجات الداخلٌة االى توفٌر الحرب العالمٌة الثانٌة,فالسٌاسة النفطٌة المزمع إتباعها تهدف إل

فً أول األمر ثم جعل االقتصاد الفرنسً فً استقاللٌة طاقوٌة ثانٌا.
2

 

   

 

 

   
                                                           

.13بن دارة محمد, المرجع السابق, ص   1  
.62عمٌراوي احمٌدة واآلخرون ,المرجع نفسه ص -د  2
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ولمعرفة األهمٌة التً ٌحتلها البترول فً السٌاسة االقتصادٌة الفرنسٌة , ٌمكن القول      

 عاصرت 1956أن االكتشافات البترولٌة فً الصحراء الجزابرٌة و التً أتت بثمارها منذ 

 مسارعافترة زمنٌة حساسة بالنسبة لفرنسا و الجزابر , فداخلٌا عرف االقتصاد الفرنسً نموا 

نتاج طلب على النفط مقابل هشاشة فً اإلبعد الحرب العالمٌة الثانٌة و هو ما أدى إلى تزاٌد ال

, 1962ملٌون طن  2,35و  1957ون طن ملٌ 1,4الداخلً الفرنسً ٌقدر بحوالً 

ـ 1954ـ 1953ارتفاع عملٌة استٌراد هذه المادة المهمة فً السنوات ٌضاف إلى ذلك و

1955 .
1 

 

 
حٌث مّثلت الواردات النفطٌة ربع الواردات الفرنسٌة , فإذا تصورنا أن مجمل الواردات 

الفرنسٌة من دول الشرق األوسط كانت بالعملة الصعبة وقفنا على مدى النزٌف الداخلً 

ارجٌة فهذه االكتشافات النفطٌة عملتها الصعبة أما العوامل الخللخزٌنة الفرنسً فً مجال 

 .1956الغازٌة عاصرت أزمنة السوٌس و العدوان الثالثً على دول مصر فً أكتوبر و

ة الجزابرٌة منذ انطالقاتها التً كان من أسباب تورط فرنسا فٌه هو الدعم المصري للثورو

سكري باألسلحة التً ٌصادرها الجٌش , و الذي عرف تزاٌدا من خالل الدعم الع1954

الفرنسً من حٌن إلى آخر حٌث أثرت هذه على السوق النفطٌة العالمٌة . 
2

 

هذه األزمة جعلت الدول الغربٌة بما فٌها فرنسا تتساءل حول مستقبلها النفطً أمام هذه 

ادها  التطورات التً ٌعرفها الشرق األوسط من جهة وأمام أهمٌة مادة البترول فً   اقتص

الداخلً و الخارجً من جهة أخرى , و حول هذه التطورات ٌقول جون ماجوال " الشًء 

الوحٌد المإكد هو أن المشكل المهٌمن غدا هو مشكل النفط سٌطرح بشكل مقلف و حاد ٌوما 

بعد ٌوم , و فً غٌاب هذا األمن و هذه السالمة فإن أي بلد سواء كان فرنسا أو أروبا هو 

                                                           
, ص   2007ـ  1954بلحاج صالح , الثورة الجزابرٌة و البلدان االشتراكٌة مثل االتحاد السوفٌٌتً و الصٌن الشعبٌة ,   1

173  . 

2
ـ بوضر ساٌة بوغزة , التجارب النووٌة الفرنسٌة فً الصحراء الجزابرٌة , و ردود فعل الدولٌة " فصل الصحراء فً  

 .  279, ص  1954 ,الملتقٌات ـ منشورات السٌاسة اإلستعمارٌة الفرنسٌة ,سلسلة
 



   االستعمار الفرنسي في الصحراء                                                       الفصل الثاني

                                                                    
 

 

34 

الخارجٌة التً ٌبقى أمامها عاجزا بدون أي حركة و فً مثل حالة البترول عرضة لألزمات 

فإن العواقب ال شك ستكون ال حصر لها
 .1 

و علٌه كان على فرنسا االهتمام ببترول الصحراء الجزابرٌة بغرض تحقٌق مجموعة من 

 األهداف ٌمكن أن نلخصها فٌما ٌلً : 

كتفاء الذاتً الحتٌاجات االقتصادٌة الفرنسً بشكل خاص و االتحاد الفرنسً تحقٌق ا       

بشكل عام من هذه المادة , هذا االقتصاد الذي هو عرضة لألزمات بسبب مخلفات الحرب 

العالمٌة الثانٌة من جهة , و نشاط الثورة الجزابرٌة و تنامٌها من جهة أخرى 
2

, حٌث كان 

ملٌون طن  11منشآت النفطٌة فً الصحراء ستحصل فرنسا على متوقعا أنه بانتهاء تهٌبة ال

, وهو ما ٌنتج عنه  1975ملٌون طن  40و  1965ملٌون طن  25و  20, مابٌن  1961

 50مابٌن  1961٪ سنة 33ٌلً :  مساهمة البترول الصحراء فً سد احتٌاجات فرنسا كما

لستٌنات و بداٌة و بذلك تصبح فً نهاٌة ا 1975٪ سنة 100و  1965٪ سنة 63إلى 

السبعٌنات دولة من الدول المصدرة للنفط عالمٌا . 
3 

كتفاء فً مجال النفط سٌنتج عنه حماٌة العملة الصعبة , هذه إن تحقٌق فرنسا لال       

العملة التً كانت تعتمد سابقا بغرض إ ستراد النفط فضال عن توجٌه العدٌد منها إلى شراء 

المجاهدٌن بالجزابر , وهو ما سبب عجزا فً المٌزان التجاري األسلحة بغرض مواجهة 

الفرنسً .
4

 

مال المرتبطة بالبترول , فدٌغول خاطب لعدٌد من الساسة الفرنسٌٌن عل االوقد عبر ا

قد متموها إلى بالدنا ... و  عظٌمةعمال النفط خالل زٌارته للصحراء قابال : " إنها الفرصة 

اك سوستال فقد صرح قابال ٌوم ا من مستقبلنا " , أما جالتً من شؤنها أن تغٌر جذرٌ

                                                           

 1 
ـ 

 . 137,  133 ,ص 2008ـ  1954أبو لسٌن بسمة خلٌفة , اللٌبٌون و الثورة الجزابرٌة , 

 .  38ـ بن دارة محمد , المرجع السابق , ص   2

 .  152ـ أبو لسٌن بسمة خلٌفة , المرجع السابق , ص  1

 .22صالح, الثورة الجزابرٌة المرجع السابق, ص  بلحاج 4
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بنادي دابرة فرنسا ما وراء البحار " ٌحق لفرنسا من اآلن فصاعدا و هذا  1959فرٌل أ14

 بفضل ثروات باطن الصحراء أن تنظر بعٌن واثقة مطمبنة إلى تقلبات السٌاسة الدولٌة ... 

لٌا وإقلٌمٌا فً مرحلة تمر فٌها ـ دعم الموقف الفرنسً و إعطابه صورة القوة دو

,  1954الجمهورٌة الفرنسٌة بمرحلة تراجع كان السبب الربٌسً فٌها هو نشاط الثورة منذ 

وفشل الحكومات المتتالٌة من احتوابها بالجزابر , لذلك كان إشباع اإلقتصاد الفرنسً و تلبٌة 

 احتٌاجه من مادة النفط . 

رنسً و حماٌته من كل ضغط سٌاسً أو اقتصادي ٌنتج عنه منح امتٌازات للقرار الف

خارجً , األمر الذي ٌحقق دعما لفرنسا فً حربها على الجزابر . 
1

 

أما عن محٌطها القاري فً اروبا فإن فرنسا ستكون لها مكانة كبٌرة و قوة أمام نظابرها 

ن لنا فً السوق األروبٌة , و ذلك ما أكده ماكس لوجان بقوله " إن بترول الصحراء ٌضم

استقاللنا التام , و ٌّمكننا من الدخول إلى السوق األروبٌة المشتركة كطرق نشط ٌقدم مصادر 

الطاقة الضرورٌة لرفع مستوى المعٌشٌة لدى سكان أروبا الغربٌة . 
2

 

لذي عددا من الشركات األمرٌكٌة التحرر من ارتباطاتها بالكارتل الدولً للبترول , و ا

و تتوغل داخل السوق الفرنسٌة , فاعتماد فرنسا على بترول الصحراء  البرٌطانٌة التً تمتدو

سٌعرز من تحرر قرارها السٌاسً و االقتصادي من الضغوط التً ٌمكن أن تسببها هذه 

 الشركات الكبٌرة .

مع امتداد الثورة الجزابرٌة و شمولٌتها ألراضً الجنوب , راهنت فرنسا على الحل 

دعمه بالحل العسكري , وذلك باإلعتماد  على ثروات هذه االقتصادي للقضاء علٌها و 

المنطقة لتحسٌن األوضاع االقتصادٌة و االجتماعٌة للشعب .
3

 

                                                           

.  42بن دارة محمد , المرجع السابق , ص   1  
 . 132, ص  1958ـ 1ـ المٌلً محمد مبارك , صحرابنا , المطبعة العصرٌة , تونس ـ ط ـ 2

  130ـ بوضر ساٌة بوعز , المرجع السابق ص  3 
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سٌة الرابد خالل هذه المرحلة , من أهم المشارٌع الفرن 1959ٌعتبر مشروع قسنطٌنة 

ً العٌون إصالحاته الترقٌعٌة ذر الرماد ف الذي أراد من خاللها الجنرال دٌغول فً إطارو

باستغالل الثروات الصحراوٌة اإلقتصادٌة لمجابهة سٌاسة جٌش و جبهة التحرٌر الوطنً فً 

 صحراء الجزابر و شمالها .

و فً ظل هذه التطورات كان التطور العلمً قد بلغ درجات كبٌرة تتماشى مع معطٌات 

مستوٌات, فهناك تطور الحٌاة االقتصادٌة و العسكرٌة , فالعلم منح العالم تقدما فً مختلف ال

ٌسمح بمسح  فً مجال االتصاالت باكتشاف أجهزة ومناهج حدٌثة فً مجال الجٌوفٌزٌاء ما

األراضً و اكتشاف الثروات الباطنٌة بها و هناك محركات و عربات قوٌة وطٌران حدٌث 

وسرٌع, ووسابل تكٌٌف و تبرٌد واستخراج للماء وهً جمٌعها ٌمكن أن تساعد األوروبً 

ن العطش والخالء" ثم أن هذا ٌمكن أ ٌش فً الصحراء وتفّند مقولة أن الصحراء "بلدبالع

ستقاللٌة لموارد الصحراء والتً ترٌد أن  الٌجعل من السهل على فرنسا تحقٌق طموحاتها ا

 "أرض الغد" )أرض لمستقبلها(. -الصحراء–تجعل منها 

ٌف الٌد العاملة الفرنسٌة وهو وإن أضفنا إلى ذلك أهمٌة هذه الصحراء والثروات فً توظ

أمر سٌكون له األثر الكبٌر على الوضع الداخلً و الخارجً الفرنسً,وٌمكن أن ٌكسب 

رنسً الذي ٌعانً شبابه البطالة .الحكومات الفرنسٌة مكانة فً نظر الشعب الف
 1

 

 فهذه األرض بثرواتها ٌمكن أن ٌكون فرصة للشباب الفرنسً ٌنشط من خاللها وٌبرز

مواهبه وٌستغل طاقاته,إن هذه األراضً الشاسعة  ٌعّبر عن نفسه وٌحقق ذاته وٌستثمرو 

باعتبارها أرًضا وطنٌة فً المفهوم الفرنسً ٌمكن أن تسمح للمهندسٌن و المختصٌن فً 

 البحث المنجمً والزراعة والري أن ٌبرهنوا و ٌطبقوا علومهم .

نٌة امتزج فٌها ما هو سٌاسً واقتصادي وألهمٌة الصحراء فً المنظور الفرنسً قراءة ثا

فلقد أدت الحرب الباردة بٌن المعسكرٌن الشرقً والغربً وتنامً نزعات التحرر واالستقالل 

                                                           

 .25-22واآلخرون ,السٌاسة الفرنسٌة فً الصحراء الجزابرٌة ,المرجع السابق ص عمٌراوي احمٌدة  3 

  391بوضرساٌة بوعزة "التجارب النووٌة الفرنسٌة فً الصحراء الجزابرٌة ", المرجع السابق ص- 2
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بٌن شعوب افرٌقٌا إلى تزاٌد أهمٌة الصحراء ودورها وٌمكن أن نحصره فً هدفٌن أساسٌن 

 هما:

واتخاذها منطلقا لمشروع وذلك  استغالل الموارد االقتصادٌة واالعتماد على هذه المناطق-

بما عبر عنه بـ"األوروأفرٌك".
1

 

ستغالل الصحراء من اجل صد الشٌوعً والعربً الذي ٌعمل على التوسع فً عمق ا-

كل  وانسحاب)العدوان الثالثً على مصر(3925القارة اإلفرٌقٌة .ففرنسا بتطورها فً حرب 

ٌازها فً قناة السوٌس,إن هذه من برٌطانٌا وإسرابٌل تحت الضغط الروسً.خسرت امت

( ومصر جعلها تركز على صحراء الجزابر 3924العزابم المتتالٌة فً الفٌتنام )دٌان بٌان فً 

بهدف التضٌٌق.
 

من نفوذ المعسكر الشرقً الذي ٌجتهد فً نشر أفكار التحرر,ففرنسا وإن خسرت 

ٌة التً تزخر بالذهب مصالحها فً السوٌس بعد العدوان فهً لن تفرط فً أراضٌها الصحراو

األسود ,مهما كانت الظروف وتحت أي ضغط كان مسخر بذلك قواها السٌاسٌة واالقتصادٌة 

وحتى العسكرٌة إن تطلب األمر.
2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 21بن دارة محمد , المرجع السابق ص  - 1

 .176المرجع السابق ص بلحاج صالح "الثورة الجزابرٌة و البلدان اإلشتراكٌة"  -2
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 ـ الدرك الفرنسي في الصحراء : 3

ٌعتبر مثل معظم تنظٌمات الجٌش الموجود بغرض حماٌة المصالح و أمن وهو ما أكد 

علٌه الكولونٌل جورج بواسٌو , الذي أشار الى أن الزٌادة فً عدد الدرك شرط أساسً 

للحفاظ على المناطق المسٌطر علٌها . 
1

 

 : أهمية الدرك و نشأته بالصحراء : 1ـ3

تزامنا مع ما  3921صحراء الجزابرٌة فً فٌفري تم إنشاء مجموعات الدرك الخاص بال

شاهدته  هذه المنطقة من تراكمات فرضها تطور الصراع بٌن جبهة التحرٌر من جهة , و 

اإلدارة االستعمارٌة من جهة أخرى , وقد كان لكل من إقلٌمً الساورة و الواحات قٌادة 

ٌم الواحات من األغواط خاصة للدرك فً كل من االغواط و بشار , مع انتقال عاصمة إقل

إلى ورقلة و الذي ٌمكن ربط باالكتشافات النفطٌة بهذه المنطقة وفً إطار السعً لتوفٌر 

دارات بما فٌها الدرك مإسسات النفطٌة , ثم نقل جمٌع اإلاألمن الكافً لسٌر النشاط ال

الفرنسً. 
2 

الخاصة ومسإولٌاتها وقد كانت هذه القٌادة مستقلة عن نظرٌتها فً الشمال ولها إدارتها 

على اإلقلٌمٌن ,وتحت قٌادة ضابط سام للدرك ففً الصحراء الشرقٌة مثال )الواحات( كانت 

هناك أربع كتابب للدرك موزعة على كل من األغواط وغرداٌة وورقلة وتوقرت,تضع 

 مركز.22حوالً 

 ك:ومن أجل السهر على السٌر الحسن لفرق الدرك, كانت هناك هٌبتان متلفتان بذل

 األولى:هً الشرطة القضابٌة التً تراقب عملهم تحت سلطة الجمهورٌة .   

الثانٌة: هً الشرطة اإلدارٌة التً تعمل تحت سلطة المحافظة الذي ٌتم تعٌٌنه وٌكلّف   

 بمراقبة األعمال اإلدارٌة .

أما عن طبٌعة العناصر المشكلة لقوات الدرك فً الصحراء,فهً تضم عناصر متنوعة     

ولم تقتصر على العنصر الفرنسً فقط بل نجد المعمرٌن من األوربٌٌن الذٌن ٌشكلون حوالً 

هإالء الذٌن كان تمّسكهم بالجزابر كبٌرا ولهم معرفة بالمواطنٌن باإضافة إلى بعض 21٪

                                                           

 
 101ص  2006ـ  1954ـ براح أحمد , االدارة اإلستعمارٌة فً الجزابر , الجماعات المحلٌة نموذجا ,   1

, د, ط ,  2002, دار هومة الجزابر  1952ـ  1954درواز الهادي , الوالٌة السادسة التارٌخٌة تنظٌم و وقابع ,   2 
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قة السود , كما أن البعض من عناصر الدرك كانت لدٌه خبرة ومإهالت الجزابرٌٌن واألفار

اكتسبها من خالل مشاركته فً حرب الهند الصٌنٌة.
1 

 مهام الدرك الفرنسي بالصحراء:  -أ

لقد كلفت عناصر الدرك الفرنسً فً الصحراء الجزابرٌة ,وهذا مع العلم أن عناصر       

حماٌة هذه الحدود ومراقبتها , ودعمت مع ذلك  الجٌش البري وقوات الطٌران تشرف على

بالدرك ألهمٌة منطقة الحدود وإٌصال الدعم لعناصر الجٌش التحرٌر فً الداخل بغرض 

عنصر دركً  321تغطٌة الحدود الغربٌة من بورساي حتى بشار بالصحراء,وضعت فرنسا 

قٌة حتى بوشبكة فً كلم ,ونفس العدد تقرٌبا وّزع عبر الحدود الشر222موزعٌن على مسافة 

كلم وعبر عّدة مراكز للمراقبة 111الصحراء على مسافة 
.2 

مراقبة الجزابرٌٌن فً أماكنهم والبحث والتحري عنهم وقمع أي محاولة للسكان ضد -

 المصالح االستعمارٌة , وذلك الدعم الوجستٌكً المقدم من طرف المواطنٌن لعناصر الجبهة.

حاسً مسعود وعٌن امناس والتً تضم خلٌطا من العمال حماٌة المراكز البترولٌة فً -

العرب واألوربٌٌن و األفارقة ,وهو ما ٌستوجب توفٌر الدرك ,فهذه المناطق تعتبر فً 

المفهوم الفرنسً عصب اإلقتصاد وأن أي عمل تخرٌبً داخلً من طرف العمال أو خارجً 

هة التحرٌر الوطنً. من طرف جٌش التحرٌر الوطنً ٌعتبر تحدي لفرنسا ونجاحا لجب
3 

  

 

 

  

                                                           
 .124الهادي : الوالٌة السادسة التارٌخٌة ,المرجع السابق ص درواز-  1

جمعٌة التراث ,القرارة غرداٌة  -1962-1952الحاج موسى بن عمر ,السٌاسة النفطٌة الفرنسٌة فً الجزابر -  2
 .232,ص 200 -1,الجزابر .ط 

.120براج أحمد ,اإلدارة اإلستعمارٌة... المرجع السابق ص-3  
 

 



   االستعمار الفرنسي في الصحراء                                                       الفصل الثاني

                                                                    
 

 

40 

تم بناء مركز التجارب  3953ـ حماٌة المنشآت العسكرٌة الخاصة النووٌة منها , ففً سنة 

, ٌعمل فٌه عدد من العمال , و كان حضور لحفظ  النووٌة تحت األرض فً منطقة إٌنكر

النظام , بالتنسٌق مع مختلف تشكٌالت الجٌش الفرنسً , ونفس الشًء ٌقال على الدرك 

 الوطنً  A. L . Nالفرنسً , خوفا من تسلّل عناصر جٌش التحرٌر 

ـ تؤمٌن الطرق فً الصحراء , حٌث كان على فرق الدرك كغٌرها من التشكٌالت 

ة فً الصحراء حماٌة الشاحنات و اآللٌات القادمة للصحراء للتصدي ألي هجوم من العسكرٌ

 طرف جٌش التحرٌر الوطنً . 

الدورٌات و لفٌف األجنبً فً المعارك وـ التنسٌق مع الجٌش و عناصر المهارٌة و فرق ال

أعمال التفتٌش . 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.122االدارة االستعمارٌة ..., المرجع السابق , ص براج أحمد ,   1  
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 : و التعذيب في الصحراء الجزائرية ـ المحتشدات 4 

إن االنتصارات التً حققها جٌش التحرٌر الوطنً فً الجنوب , التً دفعت السلطات       

االستعمارٌة إلى انتهاج ممارسات قمعٌة مثل المحتشدات و التعذٌب , و هما اسلوبان طالما 

 , و ٌعود أول قرار ٌنص على اٌجاد 3952ـ  3924تمشٌا مع بعضها طوال هذه الفترة 

.  3924نوفمبر  32المناطق المحرمة فً الجزابر إلى 
1

 

هذا القرار ٌنص على االجراءات القمعٌة التً اعتمدت علٌها االستراتٌجٌة العسكرٌة 

الفرنسٌة للقضاء على الثورة , و كان إنشاءها فً المناطق المهمة التً تتمركز فٌها وحدات 

لمناطق المتعفنة ت االستعمارٌة اسم اجٌش التحرٌر الوطنً و التً اطلقت علٌها السلطا

بورها ماعدا للقوات الفرنسٌة , نتٌجة لذلك منعت اإلقامة بها أو اإلقتراب منها أو عو

كلم 5111التواصل امتدادها لٌصل إلى أزٌد من و
2

) شبكة متلٌلً و المنٌعة (.  
2 

لها ات جٌش التحرٌر الوطنً و عزوالهدف من ذلك التحكم فً الحركة و تنقل وحد

محاصرتها و هو ما ٌسهل عملٌة إبادتها و القضاء علٌها و أصبحت هذه نطاقا جغرافٌا ٌمنع و

أي نشاط اإلنسان فٌه سواء اإلقامة أو الرعً الحٌوانات و لتنقالت التجارة , و الهدف 

للقصف المدفعً و الجوي المتواصل و المركّز حتى ال ٌتاح لواحدات  جٌش التحرٌر الوطنً 

إلٌها عند الضرورة .  لإللتجاء
3

 

, ظهرت صورة جدٌدة  3922أفرٌل  1بعد إعالن حالة الطوارئ فً ـ المحتشدات : 1

بالمحتشدات و التً أنشؤت فً أماكن  من األسالٌب القمعٌة الفرنسٌة , ّتمٌزت بظهور ماٌعرف

بعٌدة و نابٌة و كان من الصعب وصول الثوار لها  . فالمحتشد هو " مستوطنة غٌر طبٌعٌة 

                                                           
 1956ـ  1954حفظ هللا بوبكر  ـ الدعم المادي للثورة الجزابرٌة و استراتٌجٌة جٌش التحرٌر الوطنً الحربٌة بٌن     1

 .  239ص  2006

 .177ـ بومالً احسن استراتٌجٌة  الثورة الجزابرٌة ـ المرجع السابق , ص  2
 

, أطروحة  1958ـ1954ـ غربً الغالً , استراتٌجٌة الثورة الجزابرٌة الفرنسٌة فً مواجهة الثورة الجزابرٌة   3
دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث و المعاصر , كلٌة العلوم اإلنسانٌة و الحضارة اإلسالمٌة , قسم تارٌخ و علم األثار ـ جامعة 

 .  242, ص  2005ـ 2004وهران 
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,ك الشابكة و ٌحرسها جنود فرنسٌٌنتضم وطنٌن غٌر مدانٌن قضابٌا و تحٌط بها األسال
1
 

لتً أبدع فٌها الجٌش افهو بذلك شكل جدٌد من أشكال حرب اإلبادة الجماعٌة فً الجزابر و 

, و تهدف إلى وضع أالف السكان و دفعهم إلى االحتشاد بقوة ,فً أماكن و إن اإلستعماري

 التعذٌب ٌها الشعب المختلف أنواع القهر و, ٌعٌش ف فهً مراكز للموت البطاتعددت أسمابها 

للمنازل  االستعمارٌة من الهدم و تتبع عملٌة االحتشاد مظاهر عنف كبٌر تقوم به القوات

قتل الحٌوانات السكان , و ما ٌمٌزها أٌضا عن هذه المحتشدات تنشؤ بعد كل عملٌة عسكرٌة و

 و كخطوة أولى للجٌش االستعماري فً محاصرة الثورة . 

 أما عن األهداف التً دفعت السلطات االستعمارٌة إلى إنشاء المحتشدات هً : 

 ذي ٌمثل لها دعمها اللوجٌستٌكً . ـ محاولة عزل الثورة عن شعبها , هذا الشعب ال

ـ الوقوف ضد أي محاولة من طرف الثورة دعابٌة كانت أو سٌاسٌة , و التً ٌمكن لها أن 

مركزا  22تؤثر فً الشعب , إذ إستطاع نشطاء جبهة التحرٌر تؤسٌس خمسة و عشرٌن 

.  3925وّزعت عبر بوادي الصحراء و قصورها فً منطقة توات لوحدها نهاٌة 
2

 

العمل على تؤمٌن المناطق العسكرٌة الفرنسٌة خاصة المعزولة منها , و تؤمٌنها بمراكز ـ 

تّجمع تضم المحتشدٌن و ذلك حماٌة لها من ضربات جٌش التحرٌر , فالعقٌد " بٌجار " عند 

اتخاده من " الفاٌجة الكحلة " قاعدة العملٌاته العسكرٌة التً دامت شهرا فً منطقة العرق , 

 .  3922ة بالقرب من المحتشد فً حاسً صاكة سنة تصب قٌادت

ـ االستفادة من المعلومات التً ٌمكن استخالصها من المحتشدٌن , باالعتماد على الفرق 

 الحركً و بإتباع مختلف أسالٌب التعذٌب . 

                                                           

المطبعة الحدٌثة للفنون  1962ـ 1954عبد المالك " دلٌل مصطلحات الثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة  ـ مرتاض  1 

 . 76المطبعٌن . الجزابر ص 
حوتٌة محمد الصالح , الحٌاة السٌاسٌة و العسكرٌة بمنطقة تٌمٌمون مع مراكز التموٌن , الملتقى التارٌخً الخاص   2

 , مدٌرٌة المجاهدٌن ـ والٌة أدرار. 1997دٌسمبر  22 ـ 21بمعارك العرق الكبٌر , تٌمٌمون  
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ـ إنتشار الوعً الثوري و شمولٌته لجمٌع الجزابر , و نجاح جبهة التحرٌر الوطنً فً 

العسكرٌة التً ظٌمات السٌاسٌة والتنة على الصعٌد الدولً , بعد إنشاء نشر صدى الثور

. 3925أعقبت مإتمر الصومام 
1

 

 فً ظلو و قد شهدت الصحراء الجزابرٌة بدورها عددا كبٌرا من المحتشدات ,ـ 

 32ٌقارب   غٌاب إحصابٌات دقٌقة ٌمكن القول أن منطقة األغواط لوحدها كان بها ما

عروة " و ببر " أمٌة ربح " بمنطقة واد سوف و محتشد " واد الناموس  " محتشد , " ببر بو

بؤمر من العقٌد سنة  3929و محتشد " العبادلة " الذي أقٌمة سنة  3921الذي أنشؤ سنة 

بؤمر من العقٌد  3929بؤمر من العقٌد " روجً " و محتشد " العبادلة "الذي أقٌم سنة  3929

" بمنطقة العرق الغربً. " روجً " و محتشد " حاسً صاكة
2
    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
   , ص3924 إبن حرز هللا شارف , دور منطقة األغواط فً الثورة الجزابرٌة ,3
. 15,  12ص ـ ص  2111ـ  3924بومالً أحسن , مراكز الموت البطٌا و صمة عار فً جبٌن فرنسا االستعمارٌة  ـ2  
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 التعذيب:

باإلضافة إلً المحتشدات كانت هناك المعتقالت و الّسجون التً تمت بها عملٌات   

التعذٌب , فقد عرفت الصحراء بسجونها و معتقالتها التً أنشؤتها الجٌش الفرنسً , و ذلك 

حٌث نجد معتقل رقان بؤدرار  3952و حتى  3924بعد النشاط المجاهدٌن بهذه المنطقة منذ 

شهدت هذه المعتقالت و السجون و معتقل البرج األحمر فً ورقلة و و معتقل عٌن البٌضاء و

مختلف أنواع التعذٌب 
 

 . 

فمع اندالع الثور التحرٌرٌة تصاعدت وتٌرة لجوء الجٌش الفرنسً إلى استخدام التعذٌب  

كوسٌلة إلذالل الجزابرٌٌن و تحطٌم معنوٌاتهم . فكانت بذلك سٌاسات التعذٌب من الممارسات 

التعتٌم علٌها.و الساسة الفرنسٌون التكتم علٌها  نٌة التً حرصغٌر إنسا
1
  

لفرد , و المالحظ السٌاسة التعذٌب ٌجدها " ممارسات و سلوك فعلً ٌمارس على اإن      

ستنطاق أو بدوافع العقاب أو االنتقام , حٌث تترتب علٌه أضرار ٌقوم به جهاز من أجل اال

الذي دفع بعض الساسة إلى إدانة  مرة اإلنسانٌة " وهو االجسدٌة و معنوٌة , تحطم من الكرام

دولٌا و قانونٌا و أخالقٌا اتبع الجٌش الفرنسً طرٌقة التعذٌب , وكان  تجرٌمههذا األسلوب و 

انتهاجه لها بعد كل عملٌة ٌقوم بها المجاهدٌن , أو مع أي محاولة منهم لتحرٌض السكان ضد 

أي عملٌة أو نشاط لعناصر الجبهة  إثرصب جام غضبه فرنسا , حٌث كان الجٌش الفرنسً ٌ

فً المنطقة على المواطنٌن العزل , فٌتم نقلهم إلى مراكز التعذٌب و االستنطاق دون تمٌٌز 

بٌن أفراده نساء كانوا أو رجاال , أطفاال أو شٌوخا . 
2

 

نتشرت أعمال التعذٌب و تنوعت , فقد تعرض ا 3922فً معارك العرق الغربً سنة ف

المجاهد " مناد بلحسٌن " للربط و القلب على الرأس لمدة طوٌلة و الضرب كل ٌوم خالل 

عملٌات االستنطاق , بٌنما تعرض مجاهد آخر ٌدعى " بن عٌشاوي محمد " إلى التعذٌب 

 بالكهرباء حتى غشً علٌه من شدة التعذٌب . 

                                                           

  312, ص  2112أحمد , فواصل فً الفكر و التارٌخ , دار البعث الجزابر ,  عمٌراوي  1 

ـ ٌاحً محمد " سٌاسة التعذٌب اإلستعماري إبان الثورة التحرٌرٌة و تداعٌتها المعاصرة معاملة إدارٌة السجون للترالء  2

  213, ص 3924 الجزابرٌٌن
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اع التعذٌب تبدأ بطرح لقد كانت عملٌات االستنطاق التً تعتبر مقدمة ألقصى أنو        

البنادق أو السٌاط ت و األرجل و القضبان الحدٌدٌة وأسبلة مرفقة بالضرب المبرح بالكلما

لكامل الجسد السجٌن و خاصة فً المناطق الحساسة مثل الوجه و العٌن و البطن و األعضاء 

راف من التناسلٌة , و فً حالة عدم توفٌق ضابط االستعالمات فً استخراج معلومات واعت

السجٌن ٌنتقل الى مرحلة ثانٌة من التعذٌب تبدأ بتعلٌق و أٌدي السجٌن مثناة إلى وراء ظهره 

لمدة طوٌلة , أو بؤن ٌكون الرأس إلى األسفل مع تعرٌة الجسم و تركه على هذه الحالة 

للبرودة و الحرارة . 
1

 

ت لها وحدات إنتشرت عملٌات التعذٌب بالصحراء , واتخذت لها مراكز و أطر       

 عسكرٌة مختصة باإلعتقال و التعذٌب و القتل مثل مفرزظة العملٌات 

 الوقابٌة  Dop, ومع انتشار العملٌات الثورٌة و الفدابٌة فً الصحراء كانت تزداد  

( مراكز للتعذٌب من بٌنها مركز 5مراكز التعذٌب , فمدٌنة بشار لوحدها كانت تضم ستة )

ت به مختلف صور التعذٌب التً تتسم بوحشٌتها , و إستعلمت فٌه بالقاعدة العسكرٌة , مورس

كل السبل من أجل الحصول على المعلومة , حٌث بمضاعفة تكون المعلومات كثٌرة . 
2

 

     

 

 

 

 

                                                           
 ملحمة معركة تٌمٌمون " التلٌفزٌون الجزابري . ـ شهادة مسجلة للمجاهد مناد بلحسٌن شرٌط وثابقً "  1

 .2009شهادة مسجلة للمجاهد محمد بن عٌشاوي شرٌط وثابقً بعنوان "ملحمة معركة تٌمون" التلفزٌون الجزابري  2
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ومن طرق التعذٌب بالماء, وتتم بواسطة إدخال أنبوب الماء مع رفع وتٌرة ضغط الماء    

لٌخرج الماء من جمٌع منافذ جسمه أو غطس رأس , م طرحه أرضا والضغط علٌه باألرجلث

السجٌن فً حوض ماء مع الضغط على رأسه لمنعه من استنشاق الهواء.
1

 

اوة بالكهرباء من أقسى أنواع التعذٌب ضروٌعتبر اللجوء إلى أسلوب التعذٌب      

و آثار خطٌرة على الجسم زٌادة على تؤثٌراته المّدمرة  لما و التً من آالم حادة , وفظاعة

على الجهاز العصبً لإلنسان , وقد قضى على العدٌد من الجزابرٌٌن المشبوه بهم نتٌجة لهذا 

التعذٌب . 
2

 

وتتم هذه الطرٌقة من التعذٌب و التً عرفت la Gegéne" بتمدٌد المشبه به على الطاولة

مة جلدٌة , ثم ٌشرع فً سكب كمٌة الماء علٌه لتسرٌع عملٌة "  مع تقٌٌد رجاله و ٌداه بؤحز

 تعمٌم التٌار الكهربابً عند إرساله , وٌتم توصٌل التٌار بواسطة سكٌن ناقلٌن للشرارة  

واألنف و اللسان ..., وهناك طرٌقة أخرى للتعذٌب بالكهرباء , تتم بتعرٌض الجسم كله 

 للتٌار الكهربابً بواسطة إدخال السجٌن لحوض ملٌا بالماء أو ربطه بسلم حدٌدي متصل

بحوض الماء ثم ٌمّرر علٌه التٌار الكهربابً .
3
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  244غربً الغالً , المرجع السابق , ص   1
. 99ـ بن علً بوبكر , المرجع نفسه , ص 2  
  ,245نفسه , ص ـ غربً الغالً , المرجع 3
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توسع عبر و ق الشعب الجزابري , إنتشر فً ح إن التعذٌب الذي مارسه الجٌش الفرنسً  

كل منطقة بالصحراء واتبعه الجٌش الفرنسً فً كل مكان حتى فً السجون , و ما أسماء 

المساجٌن الذٌن قتلوا تحت تعذٌب فً تٌمٌمون إال مثال عن تلك الوحشٌة فً معاملة سكان 

الصحراء من طرف االستعمار الفرنسً.
1

 

لقد تفننت فرنسا فً عملٌة التعذٌب و جعلت لها مدارس قادها ضباط الجٌش الفرنسً و 

و استعمل فً التعذٌب الكً بالسٌجارة و أسالٌب   P  .D. Oفرق مفرزة العملٌات الوقابٌة 

جدٌدة أكثر فعالٌة , وتم بذل مجهودات جبارة لعب الخٌال فٌها دور المساعد إلى أن تم إتقان 

 هذا الفن . 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
 .  102بن علً بوبكر ,المرجع السابق , ص   1

 . 288ـ ٌاحً محمد " سٌاسة التعذٌب ... " المرجع السابق ص  2 
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 نكر : مراكز العسكرية النووية برقان و االـ 5

فً ظل األحداث التً شهدتها الصحراء الجزابرٌة , و أمام تغٌر و تنوع مفاهٌم          

ذه المنطقة ه الحروب الحدٌثة بعد الحرب العالمٌة الحدٌثة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة , عرفت

ستراتٌجٌة الفرنسٌة , و الذي ركّز فٌه على الجانب النووي فً كل من ثالثة أهم المراكز اإل

 مركزي رقان و انكر .

 حدود المنطقتين و فهم البعد االستراتيجي للمشاريع :  

تعود البداٌات األولى للطموح الفرنسً المتالك األسلحة النووٌة إلى السنوات         

, الساحة الدولٌة خالل هذه الفترة ظروف التً مٌّزتاألولى للحرب العالمٌة الثانٌة , نتٌجة لل

 متالك السالح النووي خصوصا فً أروبا إال أنهلدول الكبرى لالوذلك بتسارع معظم ا

باحتالل فرنسا من طرف األلمان عرقلت معظم المشارٌع ولفترة طوٌلة .و
1

 

مشروع النووي و و عقب الحرب العالمٌة الثانٌة , عملت القٌادة الفرنسٌة على إحٌاء ال 

 نشاء محافظة تم إ 3945جانفً  11اتخذت فً ذلك منحى سرٌع , إذ أنه و فً 

بغرض القٌام بمجمل البحوث النووٌة الفرنسٌة , و عهدت   A E Cالطاقة النووٌة   

رباستها للجنرال الفرنسً فرانسٌس بٌران , بعدها و سنة واحدة قّررت الدفاع الفرنسٌة 

إنشاء مركز رقان فً التترروفت  إلشراف على  أول قنبلة نووٌة  3942/ 12/ 32بتارٌخ 

فرنسٌة .
2

 

لقد كانت بداٌة المشارٌع النووٌة فً الصحراء الجزابرٌة فً منطقة رقان فً أقصى    

الجنوب الغربً للصحراء الجزابرٌة , و التً تتمٌز بطابعها الصحراوي , و رغم وضوح 

كز للتجارب النووٌة , إال أنها لم تحدد أي مكان ٌمكن أن الرإٌة حول إرادة فرنسا بناء مرا

ختٌار منطقة حمودٌة التً تبعد عنى رقان تم ا 3922تقبال , لكن فً سنة ٌجري فٌه مس

                                                           
ـ حفال عمار و آخرون , استعمال األسلحة المحرمة دولٌا طٌلة العهد االستعماري الفرنسً فً الجزابر " ألسلحة  1

   .29النووٌة نموذجا ", ص 

 .  14ص   المرجع السابق, الزبٌري محمد العربً , دٌغول ...و الصحراء , فصل الصحراء فً السٌاسة ,ـ 2
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كلم العتمادها كقاعدة أساسٌة من أجل مراقبة و إجراء التجارب النووٌة , و كان  52بحوالً 

 لجٌش الفرنسً .أن وكلت مهام إنشاءها إلى السرٌة الثانٌة ل

أما الموقع الثانً للتجارب النووٌة فهو فً الجنوب الشرقً , و بالضبط جبال الهقار فً 

إٌنكر و ٌبدو أن اختٌار هذه المنطقة ٌعود هو اآلخر لدواعً آمنٌة بعد ردود األفعال الدولٌة  

ؤت فً التً استهجنت التفجٌرات , التً استطاعت الحكومة المإقتة الجزابرٌة التً أنش

استعمالها فً دعاٌتها ضد األعمال الهمجٌة للجٌش الفرنسً فً الصحراء , و ذلك  3921

كله فً إطار كسب ثقة دول األعضاء فً األمم المتحدة , تشبث فرنسا بالصحراء و حقها 

 بإجراء التجارب بها . 

أفٌال  نتاو فً منطقة إٌنكر التجارب تجري فً منطقتٌن , المنطقة األولى تعرف بتاورٌت 

ٌة لألسلحة النووٌة , و تبعد , حٌث حفرت العدٌد من األنفاق من أجل إجراء التجارب الباطن

كلم شمال مدٌنة تمنراست. 321المنطقة حوالً ه هذ
1
  

        

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                           
, منشورات جمعٌة موالي سلٌمان بن  1962ـ  1956تواتً دحمان و آخرون , الثورة التحرٌرٌة فً أقالٌم توات    1

 107علً لحماٌة مآثر الثورة التحرٌرٌة , ص  
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, وسمٌت هً األخرى بالسم الجبل الذي  فٌه  ار تٌكرٌتٌنأما المنطقة الثانٌة فتعرف بادر  

على قذابف البلوتونٌوم , و عرفت هذه المجموعة من التجارب   باالعتمادالتجارب السطحٌة 

 ب " تجارب بولٌن "

و عن األبعاد التً دفعت فرنسا إلى االعتماد على هذه المناطق فً الصحراء الخالٌة ٌمكن 

 القول : 

ارها إلجراء التجارب مناطق خالٌة من السكان , إال أن هذه أن المناطق التً ّتم اختٌ

الفكرة التً بنت علٌها فرنسا طرحها مغالطة تماما للواقع , فمنطقة رقان بحدودها معروفة 

بانتشار الواحات الزراعٌة و هو ما ٌكذب جمٌع اإلدعاءات التً أدلى بها المندوب الفرنسً 

 .  3929/ 33/ 2لدى األمم المتحدة فً تارٌخ 

ـ سٌاسة السرٌة التً لطالما تمٌزت بها جمٌع المشارٌع العسكرٌة المهمة التً توزعت 

 إلى واد الناموس داء من حما قٌر مراكزها فً الصحراء الجزابرٌة , ابت

" كانت منطقة رقان  كر فحسب شهادة المجاهد " محمد بن عٌشاويوحتى فً رقان و إٌن

على السرٌة من جهة , وكون الشركات رى حفاظا من شركات إلى مناطق أخ تضم عددا

 المنقبة عن النفط أجنبٌة . 

والتً استطاعت أن تفرض تواجدها سً مقارنة بالدول الغربٌة األخرى,ـ التؤخر الفرن

الدولً بسبب قوتها النووٌة , فالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اكتشفتها فً سنوات الحرب 

العالمٌة الثانٌة .
1
  

 

 

     

 

 

 

     

                                                           

.  29ـ  21ستعمال األسلحة المحرمة ..." المرجع السابق , ص . ص و اآلخرون "  ا حفار عمار   1  
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,  3949أوت  29وبعدها بؤربع سنوات أجرى االتحاد السوفٌٌتً أول تجاربه النووٌه فً  

 . 3922أكتوبر  11و بعده المملكة المتحدة فً 

ـ رغبة فرنسا فً الدخول للنادي النووي , فهذا السالح الذي ظل حكرا على الدولة 

تسعى لمنافسته من جهة كسرا األنجلوساكسونٌة جعلها تنظر بعٌن الرٌبة لهذا التحالف و 

 حتكار هاتٌن الدولتٌن على العالقات شرق غرب . ا

استعمال السالح النووي كوسٌلة ضغط على القادة الثورة الجزابرٌة فالثورة عبر جمٌع  ـ 

طاعت است 3924السبل التً اتبعتها عسكرٌة كانت أو سٌاسٌة فً الداخل أو الخارج و منذ 

.ع الذي ٌمّثل ثالث أرباع الجزابرقلٌم الواساإل أن تفرض وجودها داخل هذا
 1

 

ظهور قٌادات سٌاسٌة و عسكرٌة تطالب بإنتاج النووٌة أثناء حكم الجمهورٌتٌن الرابعة و ـ 

الخامسة , و خصوصا الجنرال دٌغول الذي أكد على " أن الدفاع على فرنسا و ٌجب أن 

األمرٌكٌة التً  المقترحاترده على  ٌضمن ذلك بوسابل فرنسٌة ذاتٌة و مستقلة " و ذلك فً

تم دعمه تحت إشراف  دعته إلى عدم االنفراد فً المجال النووي و ضمان بقاء برنامجه إذ ما

حلف شمال األطلسً . 
2

 

 

 

                                                           

  41م , ص  2007,  1954فكاٌر عبد القادر,  التفجٌرات الفرنسٌة فً الجزابر و المواقف الوطنٌة منها ,  1 

.13-11المرجع السابق, صاستعمال األسلحة ,خرون , حفال عمار واآل 
2
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 فيكتور مالواسيلفا : ـ 1

بالقرب من مدٌنة   la bouilleبمدٌنة   0382ماٌوعام  02روابً فرنسً ولد فً 

 روان 

و بارٌس و لكنه فً  درس القانون فً مدٌنتً روان 0021ٌولٌو  01وتوفً فً 

النهاٌة كرس حٌاته لألدب حٌث أصبح األدب شؽله الشاؼل , عمل ناقدا للدراما فً 

فكان "العشاق "  0380ام شر فأما كتابه األول الذي ي ع  lioyd francaisصحٌفة 

مبرز فً إٌطالٌة و كتابا , 18التً ألفها "مارلوت " إلى ما ٌزٌد عن ووصل إجمالً 

امعات , نشر تحت اسم مستعار أعمال تهتم بتارٌخ العلوم و األفكار , أستاذ فً عدة ج

العالقة بٌن األدب و التارٌخ , بناء الهوٌة الوطنٌة ... ألؾ عدة دراسات , دواوٌن شعرٌة 

( و هو مهتم 0228, نصوص ترجمات و رواٌات و منها مٌتات و مآخذ )عرٌن الدبابة 

أقل عنفا , أقل ؼباء و أقل شرا , أما رواٌة رقان  بالمسرح و الموسٌقى و االلتزام بعالم

.حبٌبتً هً رواٌته الرابعة 
1
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 سعيد بوطاجين مترجم رواية رقان حبيبتي :  -1

كاتب قاص , روابً , ناقد , مترجم و أكادٌمً , جزابري من موالٌد تاكسانة 

 0030تحصل على لٌسانس من جامعة الجزابر سنة  0083 جانفً 6ة جٌجل فً بوالٌ

بعد ذلك  0030ثم على دٌبلوم الدراسات المعمقة من جامعة السوربون  بالفرنسا سنة 

و شهادة  0001حصل على  شهادة الماجٌستر )النقد األدبً ( من جامعة الجزابر سنة 

 .  0221الدكتوراه المصطلح النقدي و الترجمة من نفس الجامعة سنة 

لكتاب سعٌد بوطاجٌن عضو فً إتحاد الكتاب الجزابرٌٌن و عضو فً إتحاد ا

المترجمٌن الجزابر الجزابرٌٌن و عضو مإسس التحاد العرب , كما أنه عضو مإسس 

]عدل[ مجموعة قصصٌة , للملتقى الدولً عبد الحمٌد بن هدوقه من بٌن أعمال األدبٌة 

الؾ ... الخ , رواٌة ]عدل[ أعوذ باهلل , دار وفاة الرجل المٌت , منشورات دار االخت

... الخ أما الترجمة هناك موسوعة لكرٌستٌان عاشور  :600األمل )تٌزي وزو ( 

ة فٌكتور مالوسٌلفا منشورات ألؾ جزابر و هً ترجمة باإلضافة إلى ترجمته للرواٌ

و ٌنقح العبارات  ( حٌث بذل جهدا كبٌرا و هو ٌتصٌد التسمٌات المستعصبة)رقان حبٌبتً

لٌختارها من صمٌم اللؽة العربٌة و كؤن النص ال عالقة له بالترجمة و إنما كتب بالعربٌة 

أصال و ما كان له لٌتفطن إلى هذا النص وٌحرص على نقله إلى القارئ العربً لوال أن 

كانت تحدوه روح وطنٌة صافٌة .
1

 

 

 

 

                                                           
وهٌبة منداس , الملتقى الوطنً الثالث للكتابة السردٌة , بدار الثقافة ألدرار , نشر فً صوت األحرار , نشر فً    1
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 الضمير يتكلم: -3 -

ذلك قلت< لزوجتً هل تدرٌن إننا قتلنا ناسا هناك  التعبٌر عنلن تستطٌع الكلمات 

 ثم نامت.بٌدا انها كانت تعرؾ ذلك من قبل  

أكنت مخطبا؟ مخطبا ألنً رؼبت فً الحكً بعد سنٌن مدٌدة؟ أظننت أن ذلك 

حمولة الصمت الثقٌل ستزاح دفعة واحدة عن كاهلً, من حٌاتً وأن الفرج  سٌنقذنً؟ أن

 سٌؤتً بمجرد إلقاء كلمات على الورق؟

أجل آمنت بذلك فً حٌن أنه لم ٌحصل شًء من هذا بعد ثالثة أٌام من شروعً فً 

األطٌاؾ ضوء النهار  , خالفا لذلك, لم أعد أنام لٌال كنت أؼفو نهارا عندما تطرد الكتابة

لكنها تعود لٌال تضٌق علً, تطالبنً, ترؼب كلها فً أن أتذكر كل واحد منها كٌؾ 

كٌؾ لم ٌقدر على العٌش إنها بعدد ؼفٌر ال حصر له ال عاش, كٌؾ كان ٌجب أن ٌعٌش 

أعرفها كلها كٌؾ عثرت علً؟ أترجاها أن تتركنً أخلد إلى النوم, أترَجاها أن تتركنً 

كٌؾ استطعت  ساها, كٌؾ أنساها؟ كٌؾ استطعنا نسٌانها؟ أن أكتب, أحلؾ لها بؤنً لن أن

 أن أسكت طوال هذا الوقت.

كتٌبة المؽتالٌن تجوب ؼرفتً والزوجة تنام نوما عمٌقا, إنها ترى أن الرعب 

ن تكون محقة , كنت آمل أالتارٌخً ال ٌجب أن ٌحول دون نوم, تمنٌت أن تكون محقة

لٌس لما نرؼب فٌه أي تؤثٌر على األطٌاؾ,  ,تمنٌت ذلك بقوة خالل خمسٌن سنة تقرٌبا

, رٌح فنٌٌن الموبوءة الذٌن كوتهم  األطفال الذٌن رشهم شعار المعتقد القاتل, أولبك 

جلدهم مرض المتطاولٌن على هللا, أولبك الذٌن دمروا فً سجونهم السرٌة المنفردة.
1

 

 

 

 

                                                           
1
للترجمة العربٌة,  0208فٌكتور مالوسٌلفا, رواٌة رقان حبٌبتً, ترجمة سعٌد بوطاجٌن, منشورات عدن, الجزابر  
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هناك أجل ربما كان علً أن أتكلم من قبل, ولكن متى؟ كان األمر متقدما دابما  كنت

آو متؤخرا لسرد هذا؟ ولمن؟ من ٌرٌد أن ٌعرؾ؟ ال أحد ٌرٌد أن ٌعلم شٌبا عما ٌخجله, 

عندما نتؤلم كثٌرا أو نإلم كثٌرا الضحٌة أو الجالد, األمر سٌان فؽننا ننسى, ننسى ألننا 

تؤلمنا وآلمنا, الندامة  مقشطة, فك حدٌدي ٌنهش األحشاء تؤلم ألننا نتؤلم عندما نتذكر, ن

وٌعٌد نهشها وال حل, كنت محشورا فً برمٌل من حدٌده مع الجرذان, ملحة على تؤنٌب 

الضمٌر, وهكذا أحجمت عن الحكً قبل البدء حتى, نسٌت لسنٌن, تظاهرت كان شٌبا لم 

 أٌضا فعل ذلك أحسن منً.جرب بلدي ٌكن, حاولت لم أفلح فً حقٌقة األمر أبدا, و

رفض هذا البلد بلدي ومنذ سنٌن أن ٌعترؾ وبؤنه قتل مبات التعساء فً قلب 

العاصمة, باإللقاء بهم  فً النهر الذي ٌشقها من جهة إلى أخرى, كنت فً الخامسة 

تارٌخ مٌالدي, أما الٌوم فإننً أوشك  0060والعشرٌن تماما, لم ٌنسى أكتوبر من عام 

أتجاوزه بخمسٌن سنة ٌعترؾ هذا البلد, بلدي وبازدراء  بعشر حاالت ) إختفاء( كانت أن 

فً مداهمة للشرطة بذلك الحجم من  فً نهاٌة األمر عبارة عن فجوات ال ٌمكن تفادٌها

أجل تهدبة شرذمة سارت فً المظاهرة, مستخفة بمنع التجول مستخفة بقانون 

ت البشر المصفدٌن بعد أن أوسعوهم ضربا بعد أن فً النهر بمباالجمهورٌة, تم اإللقاء 

ما بٌن صفٌن من رجال الشرطة الذٌن كانوا ٌجلدونهم بمتعة. أرؼموهم على السٌر 
1

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 00مالوسٌلفا, رقان حبٌبتً, المرجع السابق, ص فٌكتور   1
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أوامر كان متمرسا فً هذه األمور كان خبٌرا فً التمشٌط األمنً أعطاهم المحافظ 

وقد لمع فً حملة المٌدان الشتوي للدراجات, ) قال لهم المحافظ هٌا استمتعوا جٌدا أنتم 

 أحرار, أنا أحمٌكم ( 

أولبك األهالً الوسخٌن, أما أخذوا كالمه مؤخذ الجد واستمتعوا جٌدا على حساب 

لك اللٌلة حجابا سمٌكا الزال قابما إلى ٌومنا هذا, وعلٌنا االهتمام المحافظ فقد رمى على ت

بما جرى هناك, بعٌدا جدا منذ أمد بعٌد فً قلب الشًء قرب مدٌنة ال أحد ٌعرؾ اسمها, 

مرت أعوام ونسٌت لكن ذلك كان ٌقض مضجعً ٌوقظنً مذعورا, وأقول فً نفسً 

 ٌجب أن احكً لمن ومتى؟ 

دا ولم ٌكن هناك أحد لٌستمع, وأحسب أننً لم أعثر على لم ٌكن الوقت مناسبا أب

لذلك كنت أنسى, أستٌقظ مذعورا أرتجؾ, ثم أنسى, كنت أجرب وٌحدث أحٌانا الكلمات 

 , أتذكر باستمرار لكنً ال أجد الكلمات., والحال إن ذلك لم ٌكن صحٌحاأنً أفلحت

ا رؼبنا فً قول شًء ما إننا نتوهم إن الكلمات منحت سلفا نتوهم أنه فً حالة ما إذ

 ٌكفً أن نستخرج األلفاظ من كٌس المفردات للحصول على ما نحتاج إلٌه.

فكرة كلمة إحساس, كلمة صورة األمر لٌس كذلك, لٌس كذلك بتاتا ٌحدث أحٌانا أن 

نحفر أن نرؼب فً الحفر وال نعثر سوى على الفراغ  لم تكن هناك كلمات ألقول ما كان 

وإال لكنت اخترعت كلمات من وقت مناسبا وال احد ٌرٌد االستماع ٌجب قوله لم ٌكن ال

.ٌدري
1
   

 

 

 

 
                                                           

.08فٌكتور مالوسٌلفا, رقان حبٌبتً, المرجع السابق, ص 
1
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ال ٌشبه إطالقا ما تستطٌع قوله كلماتً, كلماتً البسٌطة< تهجم ,  ما أود قوله 

تحارب, تؽلب, تخسر, تقتل, حاولت مرارا فً صمت اللٌالً أو فً حدٌثً مع الزوجة أ 

شًء ٌنتظم كال الكلمات ال تتماسك كال أقول عبث فعلت, ال ن أقول ما وجب قوله, 

لزوجتً )جونوفٌاؾ  هل تدرٌن ؟ لقد قتلنا ناسا هناك, لكنها تعرؾ ذلك من قبل وكانت 

لم نقتل عشر  تقول لً عد إلى نومك ٌا عزٌزي, ثم تنام من جدٌد لم نقتل بشرا  فحسب 

مدنٌٌن فحسب لم لم نعذب المرات أو عشرٌن مرة أكثر من الذٌن  ماتوا فً صفوفنا 

نؽتصب النساء فحسب لم نقتل أثناء الحرب فحسب, بسبب الحرب وبالحرب بل كان ثمة 

 لكنً ال أعرفه كٌؾ أقوله وال لمن وال متى. أمر آخر أنا أعرفه جٌدا 

ثم سمعت تلك الحصة فً اإلذاعة كان ذلك قبل أٌام قلٌلة كان هناك مإرخ وربما 

تبة عالٌة وسٌاسً أٌضا وقد ٌكون وزٌرا أو وزٌرا اثنان, صحافٌة, محارب سابق ذو ر

 .شٌبا األمروهل كان ذلك سٌؽٌر فً سابقا 

كلهم ٌرددون الشًء ذاته قرابة خمسٌن عاما, سمعت عشرات الحصص من هذا 

النوع تقول بؤنه بمقدورنا اآلن الحدٌث عن كل شًء دون ممنوعات وأن األمر ٌتعلق 

ار ومن حقنا أن  نعرؾ كل شًء وأن هناك قضاٌا ال بالتارٌخ القدٌم لم تعد هناك أسر

ٌتحدثون عنها ال ٌمكنهم الحدٌث عنها ال ٌتحدثون عن رقان وعما إقترفناه نحن فرنسا 

عن رقان أعرؾ ألنً كنت وأن  الحصص التً تشبه هذه الحصة تفٌد منع الحدٌث 

هناك.
1
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فً لحظة ما إن هذا البلد بلدي طلب االعتذار كفاٌة وحان الوقت قال الوزٌر السابق 

للتوقؾ عن ذلك ال ٌمكن للبلد أن ٌتقدم إن تمادى فً تؤنٌب الضمً عن أخطابه والحال 

 نسانة وحقوق اإلمن والحضاراألإنها لم تكن أخطاء أصال لقد كنا بلدا كبٌرا, ولقد حققنا 

قل الجنود, قال< " ثقافتنا" أما أنا فؤولتها  وحقوق المرأة حٌث أرسلنا جنودنا. لم ٌ

الذي هو بلدي وكنت جندٌا من هذا البلد, فً هذا البلد اآلخر  ألنً كنت هناك  "جنودنا" 

وكان بمقدورنا أن نفعل هناك ما ال نفعله عندنا. ٌمكن أٌضا, كانت الجزابر بمثابة فرنسا, 

هنا بما قمنا به هناك أللقوا بنا فً أن نرتكب هناك كل ما هو ممنوع عندنا. لو قمنا ها

السجن, وربما قطعوا رإوس أفراد منا وحتى بعض رإوس أولبك الذٌن عادوا 

 بمٌدالٌات.

قال الوزٌر أن الوزٌر السابق كذلك< إننا كنا نمثل التارٌخ, أو شٌبا من هذا القبٌل, 

ارا, إن هإالء هإالء ومن دوننا فإن أولبك الذٌن ال ٌجب االعتذار لهم ألننا قمنا بهذا مر

اآلخرٌن, ومن دوننا, ما كانوا لٌخرجوا من جهلهم, من خٌامهم البدوٌة من أكواخهم, من 

مساكنهم البدابٌة من مفازاتهم, من بٌدابهم, من بإسهم. لقد كنا حظهم فً التارٌخ. لم ٌقل 

ون, بشر الكالم بهذا الشكل, لكنً أزعم, مع ذلك, أن الجمٌع سمعه< هإالء البشر, اآلخر

كنودون . لٌس لنا أال نعتذر فحسب, بل علٌهم أن ٌقولوا لنا شكرا. ٌبدو ان اللواء كان 

موافقا. أما الصحٌفة فال أدري, كانت تطرح على الجمٌع أسبلة طٌبة, طٌبة جدا. ٌبدو أن 

أحد المإرخٌن كان موافقا الوزٌر واللواء, المإرخ اآلخر لم ٌكن موافقا تماما لكنً لست 

دا ربما كان هناك مإرخ واحد موافقا الوزٌر واللواء وموافقا نفسه, وؼٌر موافق فً متؤك

الوقت ذاته.
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لكنً كنت هناك أعرؾ. لم أنم طوال اللٌل بعد سماع الحصة فً اإلذاعة. لم انم 

 لحظة واحدة وقد جلدنً الهبوب الذي كنس وجوه أولبك الناس, تلك المرأة المسنة,أولبك

األطفال, أولبك الذٌن كانوا هناك وأولبك الذٌن أولبك الذٌن كانوا هناك وأولبك الذٌن 

سٌؤتون. رأٌت من جدٌد الوجوه المرعوبة, الضوء الباهر, سحابة الدخان المتصاعد 

 ببطء, بال رحمة, كؤنه ٌرٌد التهام السحب. أحسست من جدٌد باألرض تمٌد تحت قدمً,

 رعد من دون عاصفة, رعد بال سبب, زمجرة سمعت الرعد فً ٌوم مشمس, 

, استنشقت الؽبار القاتل مجددا. كان ذلك منذ أمد كابن عمالق كامن بٌن األرض والسماء

بعٌد, كان ذلك البارحة.
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تختلط الذكرٌات, واألوقات تتماهى فً لوحة زٌتٌة بشعة, بقطع من أجساد متناثرة, 

, بؤسالك كهربابٌة محلزنة بؽرابة, بؤفواه ملوٌة فً تكشٌرات, بال بحٌوانات مبقورة

رجعة, بجراح ؼٌر قابلة للعالج, بوالدات مسٌخة. أنا أٌضا ألقٌت فً هذا الرسم 

الجداري اللعٌن, واستدرت فً السرٌر منحصرا فً جهة, ما بٌن امرأة حبلى بكابوس 

ا بٌن ناؼازاكً  وتان أفاال , وولد بال رجلٌن. منحصرا ما بٌن هٌروشٌما ورقان, م

مابٌن رقان ومورورا, منحصرا فً عزتً باالنتماء إلى أمة كبٌرة ستتحصل بدورها 

كان ٌذاع فً . كما «جانب القوى النووٌة الثالث»على السالح النووي قرٌبا ستعلو إلى 

األخبار المصورة. كنت ؼارقا فً جهلً إلى الرقبة فً تربٌتً, فً تزمتً الوطنً 

بله. مخدوعا بالمعتقد الذي ٌرى أن لفرنسا مثال الحق فً تفجٌر قنابل نووٌة على األ

حساب حٌاة الناس, ألنها كانت فً رقعة من فرنسا هناك, ألن أولبك الناس ملك لها, 

 .وكانت حرة إذا فً اصدار مرسوم ٌفٌد عدم جدواهم, وعدم وجودهم حتى

بلدها فً موروروا. كنت مسكونا حد  فً بلدنا فً رقان, فً بلدها فً األهقار, فً

النخاع بهذه الفكرة السخٌفة التً نفكر فٌها أبدا, والتً لم ٌتم الحدٌث عنها البتة فً 

الحصص الخاصة بحرب الجزابر, أو بؤي شًء آخر, كنت معجونا فً هذه الفكرة 

مخلوقة كالمرعبة, مإمنا بؤن خلٌقة ٌمكن أن نسمٌها " فرنسا " فرنسا التً تفكر وتقرر 

كاملة العضوٌة تتحلى بالوعً واإلرادة , وعً وإرادة ٌعتز كل فرنسً أصٌل بؤنه مقطع 

صؽٌر منهما, وبؤن علٌه االعتراؾ فورا, بمجرد أن تفكر فً أمر وتقرره, بؤن ذلك هو 

ما كان ٌرٌده, أجل أٌضا أحببت الحرب فً الجزابر, أنا أٌضا أحببت أن تجري فرنسا 

كما كنا نسمٌها, حتى ال نقول " التجارب النووٌة " أو " التجارب اك, تجاربها العلمٌة هن

الذرٌة" أنا اٌضا كنت فرنسا.
1
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 مضمون رواية رقان حبيبتي : -1

ٌحة من الكاتب الفرنسً هً قنبلة أدبٌة من العٌار الثقٌل ألنها إدانة صر          

و هً فً جوهرها بحث مضن عن ستعمارٌة بحاجة إلى قراءات ال تنتهً لممارسات ا

الحقابق التً طمستها السٌاسات المختلفة بتواطإ المإرخٌن و اإلعالمٌٌن و 

االختصاصٌٌن و المثقفٌن لذا ال ٌمكن  أن نتوقع لها روجا فً البلدان المعنٌة بهذه 

ع و الجرٌمة التً لم نولها اهتمامنا رؼم أنها وباء ٌالحقنا و ٌالحق أحفادنا و أحفاد الٌربو

هو موضوع أدبً ٌستحق عشرات األعمال اإلبداعٌة قبعة  الجمل و النخل و الماء ما

 مرفوعة للسٌد فٌكتور مالوسٌلفا  كاتبا إنسانٌا ٌوقظ الضمٌر البشري 

 و ٌنبهنا فوق هذا إلى قضاٌانا التً ضلت على هامش الخٌارات األدبٌة لوقت طوٌل

وهً تنقل حكاٌة مؤساوٌة عن البلد برمته التعذٌب و السخرٌة و االستعالء و القتل 

وإن كان الكاتب قد ركز أكثر على الجنوب الذي شهد كل االجتهادات الذرٌة بؤنواعها 

قبل االستقالل و بعده إلى ؼاٌة منتصؾ الستٌنات بالعودة إلى طبٌعة االتفاقٌات التً 

للبلد , و من ثم السماح للمستعمر باالستمرار فً إنتاج  تنص على االستقالل الجزبً

 الجرٌمة المعلنة , تحت األرض و فً الفضاء أمام أنضارنا 

و فً أنضار العالم الحر الذي لم ٌحرك ساكنا و هً رواٌة ترافق الموت و  

التشوهات التً لحقت بالضحاٌا الذٌن ال ٌدرون مصدر موتهم و تذهب مباشرة إلى 

مظلم من حرب االستقالل الجزابر إلى ذلك الؽموض الذي ٌلؾ قضاٌا المحكوم الجانب ال

علٌهم من الجنود الذٌن ٌبدون معارضتهم للحرب إلى القتل فً العملٌات 
1

 

السرٌة ... إلى أولبك الذٌن ٌعرفون دابما و لكنهم فضلوا أن ال ٌقولوا شًءا فً كل 

.مرة ٌكون فٌها اإلدالء بالحقٌقة مطلوبة 
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 تجاعيد الرواية :  -9

بحٌث ٌجب علٌنا أن رواٌة رقان حبٌبتً للكاتب الفرنسً مالوسٌلفا من اإلثارة 

نحٌٌه بكل حواسنا ووردنا ألنه كتب مإلفا مختلفا جدا من جانب األشكال السردٌة مقارنة 

بنصوص أخرى أو ألنه اشتؽل كثٌرا على بناء و تعدد األصوات بل ألنه إضافة إلى هذا 

نها اتخذ موقفا شبٌها بموقؾ الفٌلسوؾ و األدٌب جون بول سارتر فً كتابه و ذاك أل

الرواٌة ذات منحى إنسانً ٌدٌن التجارب النووٌة هنا و "عارنا فً الجزابر" و أي عار 

هناك ألنها من فعل الشٌطان و أحفاده من رقان إلى تامنراست إلى األهقار إلى هٌروشٌما 

ن التارٌخ الفرنسً المرتبط بالجزابر و ٌتحدث عن تلك و تشٌر نوبٌل فهو ٌكشؾ قطعة م

" الدٌؽولٌة " التً تعد نفسها من أعظم األمم أراد الكاتب أن ٌكون منصفا فاختار التعبٌر 

من أجل إٌصال فكرته إلى جمٌع بالنظر إلى استعصاء الشروح العلمٌة النووٌة على 

جارب النزعة االستعمارٌة الوحشٌة أذهان الكثٌرٌن بسبب تعقٌداتها و كشؾ مسار هذه الت

سنة فتجارب  576مٌزت المإسسة العسكرٌة الفرنسٌة بشكل خاص قرابة التً لطالما 

رقان النووٌة و تجارب واد الناموس الكٌماوٌة التً خلقت و ال تزال عددا من الضحاٌا 

 ماهً إال سلسلة من جرابم فرنسا و مإسستها العسكرٌة فً الصحراء خصوصا و باقً

الجزابر عموما باالضافة إلى أنها عمل جنونً ٌلؽً عن اإلنسان صفاته اإلنسانٌة رؼم و 

جودها فً الجزابر على إذالل السكان األصلٌٌن و التراب و الرمل و الشجر و الحٌوان 

بالفعل الشعاعات التً ال و تلك مسؤلة واضحة بٌد أنها اؼتالت قسما كبٌرا من الجنوب 

تؤثٌراتها قرٌبا و قد تستؽرق مبات القرون ما ٌعنً أن فرنسا االستعمارٌة ستظل  تنتهً 

مصرة على الجرٌمة مهما بٌدت  بعٌدة فً عٌونا أو فً الظاهرة إال أنها حاضرة بؤثر 

رجعً .
1
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ولن تؽادر البلد ؼدا مادامت مقٌمة تحت الرمل و فً جهات أخرى دفن حطام  

 وجدت تقرب حمود الطابرات و الدبابات و الرافعاتالتفجٌرات و كل اآلالت التً 

 البحروسابل االستشعار على عمق مترٌن تقرٌبا حتى ال تنتقل العدوى إلى ما وراء و

على الرمل أن ٌقاوم التسرٌبات التً تصٌب الناس و البٌبة الٌوم و بعد األجٌال أخرى و

وراءها جٌشها بتمادٌها فً ستولد مشوهة و مهددة بالخطر النووي القابم ألن فرنسا من 

سٌاسته اإلجرامٌة فً الصحراء أبرزت للعالم مدى استهانتها و استؽفافها بشعوبها 

المستعمرة و وصلت الجرأة إلى إصدار قانون ٌمجد تارٌخها األسود المتناسٌة بذلك 

الوجه الحقٌقً لدولة نبت مجدها جثث األوفٌاء جرابمها البشعة التً لم تجاوزات أبرز 

أبناء المنطقة الذٌن استطاعوا رفقة إخوانهم فً الشمال أن ٌنصهروا و ٌجسدوا معنى  من

 وحدة التراب الجزابر شماال و جنوبا 

و ٌقول الكتاب تؤسٌسا على األرشٌؾ و على ذاكرة أولبك الذٌن كانوا شهودا و 

وسٌلفا فً ق علمٌة خاصة بؤثار القنبلة الذرٌة و إشعاعاتها ما قدمه فٌكتور مالبعلى وثا

ٌصرؾ النظر عن جوانبه الفنٌة و الجمالٌة المهمة هو بحث متقدم فً تارٌخ نصه الراقً 

.الجزابر و جؽرافٌتها و حربها و صحرابها المرٌضة بالحضارة الفرنسٌة
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الموبوءة بالشٌطان النووي الذي لم ننتبه بعد إلى  و على مسافة مبات الكٌلومٌترات 

إلى أصفر كابن ٌإثث الطبٌعة مخلفاته الفظٌعة علٌنا الناس و البٌبة و مكوناتها من الرمل 

طبٌعتنا التً تخبا اإلعاقة و الموت و التشوهات التً ال حصر لها الشًء الذي ال ٌعرفه 

الرواٌة هذه تنقل حكاٌة مؤساوٌة عن البلد إال من ألم الجنوب بعٌدا عن السٌاحة العمٌاء 

و القتل إن كان الكاتب قد ركز أكثر على الجنوب برمته التعذٌب و السخرٌة و اإلستعالء 

الذي شهد كل االجتهادات الذرٌة بؤنواعها قبل االستقالل و بعده إلى ؼاٌة منتصؾ 

الستٌنات .
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 جرح الذاكرة: -6

 تفجيرات القنبلتين : 

أن أنسى كل هذا لكنه ٌعاودنً باستمرار كثإلولو ٌقول فٌكتور مالوسٌلفا أنً أرٌد 

نحرقه مبة مرة لٌنموا مجددا فً المكان نفسه أكبر حجم و أكثر ألما و أكثر قبحا فً كل 

النووٌة كلما وقفت على حصة فً مرة ٌعاودنً األمر كلما سمعتهم ٌتحدثون عن القنبلة 

أو فً التلفاز أو على مقال فً الجرٌدة ٌلق على التقدم الذي حققناه فً مٌدان  االذاعة

األسلحة النووٌة منذ التجربتٌن السابقتٌن األكبر من نوعهما و على الوثبات التً سنحققها 

 بفضل التجارب فً بولٌنٌزٌا <

لقنابل دقٌقة قادفة ا 89و >فً الساعة | 89=5أوت :هٌروشٌما  االختبار األول :     - أ

متر فوق المدٌنة الزٌن الجنود  000=إنٌوالؼاي تطلق الولد الصؽٌر من علو 

قونها على الوجوه األمرٌكٌون القنبلة بالسباب فً حق الٌابانٌٌن الوسخٌن الذٌن سٌتل

ربما كان لهم متسع من الوقت لقراءة مراسالتهم و بعد أقل من دقٌقة من إسقاطها 

متر من األرض إنه القصؾ الذري  00:على بعد انفجرت قنبلة الولد الصؽٌر 

ألؾ قتٌل دفعة واحدة الثلثان مدنٌون أمام الذٌن كانوا على  9000;األول فً تارٌخ 

أبٌدوا عن آخرهم لم ٌبق لهم أثر ال أثر  متر من محٌط المركز االنفجار 900بعد 

صؽر كؤنهم لم البتة استحال اللحم و الشعر و األسنان و العظام إلى نتؾ متناهٌة ال

 .ٌوجدوا أصال سنتقلب إلى الرماد لقد تحدث إله الحرب النووٌة
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 االختبار الثاني :  -ب

 «الرجل البدٌن »أٌام من القنبلة السابقة   ثالث و بعد  89=5أوت  =0ناؼازاكً 

ألؾ قتٌل دفعة واحدة ثم عشرات اآلالؾ  9000;و دقٌقتان  55على المدٌنة فً الساعة 

جراء التبعات المباشرة اإلنفجار كان البلوتونٌوم فعال كم هو عدد القتلى إجماال ؟ و 

 اآلثار الخبٌثة التً تتخلل الحمض النووي لألجٌال ؟   األطفال المشوهٌن و السرطان و

و كانت الحرب ستستمر إلى الٌوم ولكن لماذا قنبلتٌن ؟ ألم تكن األولى و الثانٌة من 

كما تعلموا واحدة من األورانٌوم و األخرى من البلوتونٌوم كان من  الطرازٌن مختلفتٌن

المإسؾ عدم استؽالل الطرؾ لتجرٌب االثنتٌن الفرص إلٌتاح لنا دابما إلبادة مبات 

بالمناسبة إعجاب العالم الحر و تصفٌقاتها من البشر دفعة واحدة مع استحقاق  اآلالؾ 

ا و منذ وقت بعٌد أحقا لم ٌكن هناك أي خٌار كان الحلٌؾ األلمانً راكعا االٌطالً أٌض

أي حل ؟ من ٌصدق أمرا كهذا ؟ أو باألحرى من ٌصدق بؤنها لم تكن سوى نعمة بالنسبة 

إلى الخبراء الخطط الحربٌة و التقنٌٌن العسكرٌٌن زعماء الحرب و السلم من كل جنس 

البشرٌة التً كانت أولبك الذٌن كان لهم المجال واسعا إضافة إلى حشود من الخنازٌر 

السافلة اإلبادة المرتكبة باسم الحرٌة تحت تصرفهم أي سٌاق رابع النطالق حرب اإلبادة 

بالسم الدٌمقراطٌة بالسم السلم , أأصبح العالم فً سالم منذ ذلك الوقت من ٌجرإ على 

 فً المقاالت الصحفٌة إنهم ال تناولها فً كتب التارٌخ فً حصص التلفزٌون فً اإلذاعة 

شٌبا أنا أٌضا لم أقل شٌبا أنا أٌضا تظاهرت ثم اتخذت قراري الذي كان ٌنتظر  ٌقولون 

أن أتخذه قبل خمسٌن سنة و الٌوم من أجل ال أحد مجانا متؤخر جدا أو متقدما جدا ال ٌهم 

لقد قررت اآلن أروي أن أقول كل ما أعرفه أن أتحدث عن عذاب رقان عن المضحى 

قت علٌهم فرنسا و فً بلدهم لعنتها الذرٌة لعدة أجٌال .عن أولبك الذٌن بصبهم 
1
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 النتائج الوخيمة في رقان:ـ 7

جندي من جنود الفٌلق الذٌن  68000ال مجال للنهاٌة لم تختم الحكاٌة بعد. من 

أو بشكل آخر أرسلوا إلى مواقع  ::=5-0:=5عٌنوا فً " األسلحة الخاصة", ما بٌن 

) رسمٌا سوى بقرابة عشر حاالت من الجزابر, لم ٌتم االعتراؾالتجارب النووٌة فً 

المشععٌن( المبات من هإالء, اآلالؾ تضرروا إلى أن ماتوا, أما المحظوظون منهم 

, أورام المخ, قصبة الربة, الورم فإنهم مصابون بؤمراض مرعبة, ابٌضاض الدم

حوٌضة الكلٌة, النخاعً المركب, سرطان العظام, البنكرٌاس, الؽضروؾ الدرقً 

البلعوم, لوزة الرضاب, تكثؾ العدسة...مصادفة مإسفة حقا لكن ال شًء بالنسبة إلى 

الجٌش والدولة الفرنسٌة, ٌسمح باتهام النظام الذي كانوا تحت سلطته فً رقان, ثم فً 

 األهقار.

ومع ذلك فإن هناك قانونا فرنسٌا ٌنص على أن كل من تعرض إلشعاعات نووٌة ثم 

حقا بؤي مرض مشار إلٌه فً قابمة خاصة ٌعترؾ له بوضع المصاب مع كل أصٌب ال

ال ٌمكن بطبٌعة الحال  معرفة المصدر الحقٌقً أبدا, السبب  الحقوق المتعلقة بذلك, 

إننا نعلم هناك عوامل مساعدة لكنها لٌست سوى قضٌة الفعلً لمرض السرطان مثال 

اإلنفجار بكمٌات كبٌرة من  بكثٌر,  إحصابٌات ومن العوامل األكثر خطورة من التبػ

اإلشعاعات الذي ٌحتل الصدارة زمن هنا هذا القانون الذي ٌعترؾ بؤن من ٌمرض بعد 

 إصابته بإشعاع نووي ال ٌحتاج إلى تبرٌر لمصدر الداء.
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.020مالواسٌلفا رقان حبٌبتً... المرجع السابق ص فٌكتور  
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 خاتمة:

بعد أن تم تناول هذا الموضوع المتعلق بالصورة الصحراء إبان            

و اعتمادا على  االستعمار الفرنسً , رواٌة رقان حبٌبتً للكاتب فٌكتور مالوسٌلفا

هذه الدراسة و التً ال زالت تحتاج إلى تعمق و تحلٌل كبٌرٌن لعناصرها المختلفة 

 . لىتم الوقوف ع

ـ شهد الجٌش الفرنسً فً الصحراء الجزائرٌة خالل مرحلة الثورة عدة تطورات 

و تنظٌمات كان الهدف األساسً منها ضرب الثورة و تؤكٌد و تعزٌز حضور 

ة لنهب و استنزاف ثرواتها و زعزعة و استمالة الجزائرٌٌن فرنسا فً المنطق

 بالصحراء نحو سٌاستها االستعمارٌة 

)الصاروخٌة ـ أما فً مجال المراكز اإلستراتٌجٌة العسكرٌة الفرنسٌة فً المنطقة 

, النووٌة ـ الكٌماوٌة ( فقد شهدت هً األخرى نجاحات كبٌرة كان الفضل فً 

 نسً و تحقٌق حلم فرنسا الصاروخً للجٌش الفرتدعٌم الترسانة العسكرٌة 

النووي و البٌولوجً على حد السواء و تؤهل فرنسا إلى دخول مصاف الدول 

الكبرى و عالمٌا و لو كان ذلك على حساب سكان ومواطنٌن عزل فً منطقة 

 جعلت منها مرتعا ل لتجاربها الجرثومٌة .

 صة النووي منها منذ بداٌتها ت خاـ إن ما خلقته التجارب النووٌة من انعكاسا

 نت ضحٌتها أسرى الحرب المجاهدٌن ( و التً كا0691ـ  0691حتى نهاٌتها )

سكان القرى و القرٌبة من مراكز التجارب كان له أن ٌتسبب فً انتشار عدد كبٌر 

من األمراض الخطٌرة التً لم تعرفها المنطقة من قبل فضال عن تلوث المساحات 

ات خطٌرة على محٌط اإلٌكولوجٌة صحراء بإشعاعشاسعة من أراضً ال

 لتنتصك حرمة مناطق عرفت بصفاء محٌطها . و
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ـ الرواٌة مؤساوٌة فً البلد برمته التعذٌب , و السخرٌة إلستعالء و القتل و إن 

كان الكاتب قد ركز على أكثر على جنوب الذي شهد كل االجتهادات الذرٌة 

إلى غاٌة منتصف الستٌنات بالعودة إلى طبٌعة  بؤنواعها قبل االستقالل و بعده

 االتفاقٌات التً تنص على االستقالل الجزئً للبلد . 

ـ ما حدث فً الصحراء الجزائرٌة من منظور  المإلف شًء ال ٌتعذر تجاوزه أو 

نسٌانه بالتقادم من حٌث أنه موجود و ممتد إلى زمن غٌر معلوم لم تجري فرنسا 

جغرافٌتها الخاصة بها بل هً فً أراضً األخرٌن   تجارب على حدودها و فً

الذٌن ال قٌمة لهم و هم ٌدفعون الٌوم ثمن ارتقاء هذا البلد إلى مستوى القوى 

 النموٌة الكبرى بتستر الشامل على مآثر مازرعه من أوبئة . 

ـ  ترجمة سعٌد بوطاجٌن لرواٌة رقان و فتح النقاش ثري و متعدد األبعاد حول 

خٌة مرتبطة بالمرحلة االستعمارٌة بالمنطقة و تؤثٌر التفجٌرات النووٌة حقائق تارٌ

المستمرة لغاٌة الٌوم و ضرورة تجاوز مطلب التعوٌض المادي نحو المطالبة 

 بالتجرٌم و ربطها بالضمٌر اإلنسان و أن تتحول  إلى شوكة حلقة فرنسا . 

تارٌخ الجزائر هو بحث متقدم فً ـ رواٌة رقان فً نظر د سعٌد بوطاجٌن 

جغرافٌتها و حربها و صحرائها المرٌضة بالحضارة الفرنسٌة و لقد عملت اآللة و

راب و الرمل و الشجر من الجنوب العسكرٌة على إذالل السكان األصلٌٌن و الت

تلك المسؤلة واضحة بٌد أنها اغتالت قسما كبٌرا من الجنوب بفعل اإلشعاعات و

 و قد تستغرب مئات القرون . التً ال تنتهً تؤثٌراتها قرٌبا
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 قائمة المصادر و المراجع :
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  64سورة هود اآلٌة 

 :المعاجم 

إبراهٌم مصطفى و اآلخرون , معجم الوسٌط , المكتبة اإلسالمٌة , إسطنبول , تركٌا  .4

 د ط , د ت .  4, ج 

 دار الصادر بٌروت د ـ ط ـ ت ـ مادة صور . 4ابن منظور , لسان العرب مج  .2

أحمد بن محمد بن علً المقري الفٌومً , المصباح المنٌر , دار المعارف , القاهرة,  .3

 , د ت .  2ط 

 .  4مام مجد الدٌن : قاموس المحٌط , دار الكتب العلمٌة , بٌروت , ج اإل .4

جبران مسعود , رائد معجم األلف بائً فً اللغة و اإلعالم , دار العلم للمالٌٌن ,  .5

 . 2003.  4بٌروت , لبنان , ط 

, دار الفكر 7و تحقٌق على بشرى, مج  مرتضى الزبٌدي , تاج العروس . )دراسة .6

 .4994 4بٌروت, لبنان, ط 

 :المراجع 

رم , دار قباء للطباعة و النشر إبراهٌم أمٌن الزرزمونً , الصورة لفنٌة فً على جا .7

 .  2000التوزٌع , مصر , د ط . و

,  4854ـ  4830ابن نعٌمة عبد المجٌد و آخرون . موسوعة أعالم الجزائر ,  .8

 .  2007ـ  4954منشورات م ـ و ـ د ـ ب ـ ح ـ و ـ ث ـ أ ـ ن ـ 

 . 4994,  40أحمد الشاٌب , أصول النقد األدبً النهضة المصرٌة القاهرة , ط  .9

الحدٌث , إرٌد أحمد موسى التواتً , الصحراء فً الشعر الجاهلً , عالم الكتب  .40

 .  2009,  4األردن , ط 
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,  4995بوشارب عبد السالم , الهقار أمجاد و أنجاد نشر المتحف الوطنً للمجاهد  .44

 د ط .

 4962ـ 4954بومالً أحسن , إستراتٌجٌة الثورة الجزائرٌة فً مرحلتها األولى  .42

 الجزائر منشورات المتحف الوطنً للمجاهد , الجزائر .

,  4962ـ 4956ون , الثورة التحرٌرٌة فً أقالٌم توات تواتً دحمان  و آخر .43

 منشورات جمعٌة موالي سلٌمان بن علً لحماٌة مآثر التحرٌرٌة .

,  4962,  4952الحاج موسى بن عمر السٌاسة النفطٌة الفرنسٌة فً الجزائر  .44

 .  2000,  4جمعٌة التراث , القرار غرداٌة , الجزائر , ط 

ال األسلحة المحرمة دولٌا طٌلة العهد االستعماري حفال عمار و آخرون , استعم .45

الفرنسً فً الجزائر , األسلحة النووٌة نموذجا ,منشورات  م ـ و ـ د ـ ب ـ ح ـ و ـ 

 . د ط .  4954ث ـ أ ـ ن  

, دار الهومة ,  4962ـ  4954درواز الهادي , الوالٌة السادسة التارٌخٌة و وقائع  .46

 .  2002الجزائر , د ط , 

ي محمد العربً دٌغول ... و الصحراء , فصل الصحراء فً السٌاسة الزبٌر .47

االستعمارٌة الفرنسٌة , سلسلة الملتقٌات , منشورات م ـ و ـ د ـ ب ـ ح ـ و ـ ث ـ أ ـ 

 . 4954ن , 

سعد العبد الصوٌان الصحراء العربٌة ثقافتها و شعرها عبر العصور األنتروبولوجٌة  .48

 .  2040ان , د ط ,,الشبكة العربٌة , بٌروت , لبن

صالح صالح الرواٌة العربٌة و الصحراء منشورات وزارة الثقافة , دمشق ,  .49

 . 4996, 4سورٌة , ط 

عبد القادر قط , االتجاه الوجدانً فً الشعر العربً المعاصر , دار النهضة العربٌة,  .20

 . 4978بٌروت , د ط , 

, مطبعة مدنً القاهرة , ط عبد القاهر الجرجانً , دالئل اإلعجاز تح: محمود شاكر  .24

3 ,4992. 
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عطاٌات أبو العٌنٌن , صالح متعاطً , البدو أمراء الصحراء , مؤسسة الوراق ,  .22

 .  2044,  4عمان , األردن , ط 

 , د ط . 2002عمٌراوي أحمد , فواصل فً الفكر و التارٌخ , دار البعث الجزائر , .23

حبٌبتً , منشورات عدن , فٌكتور مالواسٌلفا , ترجمة سعٌد بوطاجٌن , رقان  .24

 .2043الجزائر 

ـ  4954مرتاض عبد المالك , دلٌل مصطلحات الثورة التحرٌرٌة الجزائرٌة ,  .25

 المطبعة الحدٌثة للفنون المطبعٌن , الجزائر .  4962

 .  4958,  4مٌلً محمد مبارك , صحرائنا , المطبعة العصرٌة , تونس ط ,  .26

طاب البالغً و النقدي لمركز الثقافً العربً الولً محمد , الصورة الشعرٌة فً الخ .27

 . 4990,  4بٌروت , ط 

 :مقاالت 

براح أحمد ,  االدارة االستعمارٌة فً الجزائر و الجماعات المحلٌة نموذجا ,  .28

 . 2006ـ  4954المصادر , م ـ و ـ د ـ ب ـ ح ـ و ـ ت ـ أ ـ ن,  

الصٌن و صالح , الثورة الجزائرٌة و البلدان االشتراكٌة مثل االتحاد السوفٌاتً بلحاج .29
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 .  2003ـ 4954مصادر م ـ و ـ د ـ و ـ ح ـ و ـ ث ـ أ ـ ن ,  .34
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افات قبل و بعد االحتالل , مٌاسً ابراهٌم , الصحراء الجزائرٌة  من خالل االستكش .33

 .  2005ـ  4954م ـ د ـ ب ـ ح ـ و ـ ت ـ أ ـ ن ,  42المصادر , ع 

مٌروش أحمد , التوسع الفرنسً فً الجنوب الجزائري و ردود فعل السكان الهقار  .34

 .  2005ـ  4954, م ـ و ـ ب ـ ح ـ و ـ ت ـ أ ـ ن  44, المصادر ع  4946
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ستعماري إبان الثورة التحرٌرٌة و تداعٌتها ٌاحً محمد , سٌاسة التعذٌب اال .53

م , و ـ د ـ ب ـ ح  43المعاصرة معاملة إدارٌة السجون للترالء الجزائرٌٌن للمصادر 

 . 4954ـ و ـ ث ـ أ ـ ن ـ 

 :رسائل وأطروحات جامعية 

حفظ هللا بوبكر , الدعم المادي للثورة الجزائرٌة و إستراتٌجٌة جٌش التحرٌر الوطنً  .36

 .  2006م , و ـ د ـ ب ـ ح ـ و ,  43, المصادر ع ,  4965ـ  4954ن الحربٌة بٌ

ـ  4954غربً لغالً , إستراتٌجٌة الثورة الجزائرٌة فً مواجهة الثورة الجزائرٌة  .37

المعاصر كلٌة العلوم اإلنسانٌة , أطروحة دكتوراه فً التارٌخ الحدٌث و  4958

 .  2005ـ  2004معة وهران الحضارة اإلسالمٌة , قسم تارٌخ و علم األثار جاو

مذكرة  4962ـ  4954ابن علً بوبكر , الثورة التحرٌرٌة فً منطقة الساورة  .38

ـ  2005ماجستر فً تارٌخ الثورة كلٌة األدب و العلوم اإلنسانٌة , مركز جامعة بشار 

2006 . 

 :ملتقيات وشهادات مسجلة 

 التلفزٌون الجزائري .   بن عٌشاوي محمد شرٌط وثائقً بعنوان ملحمة تٌمٌمون .39

 مناد بلحسٌن , شرٌط وثائقً ملحمة معركة تٌمٌمون التلفزٌون الجزائري .  .40

وهٌبة منداس , الملتقى الوطنً الثالث لكتابة السردٌة , بدار الثقافة ألدرار , نشر فً  .44

 . 2043ـ  42ـ  03صوت األحرار , ٌوم 

 :موقع الكتروني 

 

 http :ll data . b nf . fr lمنصة البٌانات المفتوحة من المكتبة الوطنٌة الفرنسٌة  .42

ark : 12148l cb 1191 . 10 _10_1015  40 رخصة حرة  
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