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: تقدیم الموضوع

 وبعد أن ظهرت المقاومة المسلحة في م1830لما دخل االستعمار الفرنسي الجزائر سنة 

المناطق الشمالیة المحتلة بدأ الجزائریون في الداخل بالتحضیر لمقاومات أكبر منعا لتوسع 

، و أوالد سید الشیخ  1835 عبد القادر سنة األمیراالستعمار إلى الوسط والجنوب كمقاومة 

والمقاومات األخرى الغیر منظمة، كما انظم سكان المداشر والقرى إلى دعم الثورات 1864

م واتخذ من هذا القصر قلعة 1838تازة سنة : ــالشعبیة وقد نصب االمیر عبد القادر قصرا ب

كانت تصنع فیها األسلحة ویحبس فیها مساجین العدو، ومنذ ذلك الحین وسكان منطقة 

 م1841 ماي 25تیسمسیلت یكابدون من اجل الدفاع عن األرض والحریة، وبعد سقوط تازة 

 م1842بدا االستعمار یبسط سیطرته على تراب الوالیة لیشن حمالت مكثفة خالل سنة 

بمرتفعات الونشریس وسهول السرسو، وقد كانت أولى حمالته ضد بني مایدة بقیادة الجنرال 

ثم تلتها حملة على دوي حسني وتوالت الحمالت بعد ذلك  (changarnier)شانغارنیي 

لتخضع باقي الدواویر الواحدة بعد اآلخر، وما زاد في إضعاف المقاومة هو سقوط زمالة 

 م1843وبعد استدباب األمن بالمنطقة أنشنا االستعمار في سنة 1843 ماي 16األمیر في 

 (olensville)ثكنة بثنیة الحد، تعد ثالث الثكنات التي شیدها االستعمار بعد شلف  1

وتیارت، وقد كان لهذه الثكنة دور خطیر في تثبیت قواعد االستعمار بالمنطقة، وٕاخماد 
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 تحت لواء بومعزة م1845المقاومة لما یقارب الثالث سنوات، قبل أن تعاود الظهور في سنة 

واألمیر عبد القادر، كما ثار بعد ذلك الشریف محمد بن عبد اهللا في دوي حسني، خالل سنة 

، ولكن ثورته سرعان ما أخمدت في نفس السنة، أما من الناحیة اإلداریة، فان تراب م1849

الوالیة كان یضم مجموعة من الدواویر مهیلكة في شكل أغالیك یقودوها أغال، وبعد إخضاع 

العدو للدواویر حافظ على نفس النظام مع بعض التغییرات ولما هدأت الحرب وخدمت 

الثورات بدا االستعمار الفرنسي یؤسس مراكز للمعمرین األوروبیین، فأنشأ مركز فیاالر  

(Vialar)  وتان م1890 في (Taine) ولییبار م1893 العیون في سنة (Liebert)  بجنان 

 المعروفة  (moliere)خمیستي، ومولیار (bourbaki) بن شرقي أوالد بسام و بورباكي 

. ببرج بني هندل قبل االستعمار، وبرج بونعامة حلیا وغیرها

كما أنشأ االستعمار بلدیة مختلطة في ثنیة الحد، في أول األمر وكانت تضم عدة مراكز 

 وعدد من Vialar . Bourbaki . Letoumeux . Dutertre . Marbot . Taza: منها

الدواویر منهم دوار عین العنصر والخمایس وخبازة والمداد والهراوات وتازة وسیوف وایغود 

 مارس أضاف الیها بلدیة 11 وبتاریخ ،وبن ناوري ودوي حسني وبني مایدة وبني لنط

: السرسو والونشریس، فأما األولى فكان مقرها فیاالر، وهي تتألف من خمس مراكز اوروبیة 

Victor-hugo.Bourkier.Bourdeau.Liebert.Hardy2 
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وخمس دواویر تتمثل في بني مایدة وبني لنط وروابح وبایزید وعماري وأما بلدیة الونشریس 

 Moliereفمقرها مولیار 

وقد بدأ یستدب الفكر المناصر لفرنسا لدى بعض العروش خاصة القریبة إلى مراكز 

المعمرین من خالل العالقات التي نشأة في إطار العمل والبحث عن االستقرار وبدا 

في مسایرة تسییر أوضاع هذه المداشر بعد أن منحتهم  األجهزة اإلداریة الفرنسیة " الحركى"

استمرت في قلوب باقي أبناء المنطقة  الصالحیات والعسكریة الحمایة، غیر أن روح المقاومة

وانخرطوا في صفوف جیش للتحریر الوطني منذ ظهوره، وساهموا في بناء صرحه، وقد 

 حیث كانت ،كانت والیة تیسمسیلت بحدودها اإلداریة الحالیة تابعة للوالیة التاریخیة الرابعة

  مقسمة إلى خمس مناطق وبعد مؤتمر الصومام تم استحداث م1954الجزائر في عهد ثورة 

: تقسیم جدید، والمتمثل في إنشاء ستة والیات هي

/ القبائل الكبرى : الوالیة الثالثة/ الوالیة الثانیة : الوالیة الثانیة/ االوراس : الوالیة األولى

الصحراء، كما تقرر في : الوالیة السادسة/ وهران : الوالیة الخامسة/ الجزائر : الوالیة الرابعة

المؤتمر تقسیم كل والیة إلى مناطق والمنطقة إلى نواحي والناحیة إلى أقسام، وبموجب هذا 

التقسیم أصبحت تیسمسیلت ضمن المنطقة الثالثة من الوالیة الرابعة وجانب منها ضمن 

. المنطقة السابعة من الوالیة الخامسة وقد كان ترابها الحالي یضم آنذاك ست نواحي
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 ومن اجل إرهاب الجزائریین وحصر الثورة قامت 3م1955وبعد إصدار قانون الطوارئ سنة 

فرنسا بإنشاء مجموعة من المراكز والمعتقالت للتعذیب واالستنطاق ومن بین اولى المعتقالت 

في الوطن ــ معتقل عین الصفا ـــ ویقع معتقل عین الصفا شمال شرق مدینة تیسمسیلت على 

، كان یسمى بمزرعة 14 كلم من مدینة تیسمسیلت على الطریق الوطني رقم 7بعد حوالي 

بولو وحسب التقسیم الثوري یقع ضمن القسم األول من الناحیة الثانیة المنطقة الثالثة من 

. الوالیة الرابعة

 وهو من أقدم المراكز التي أقامها الفرنسیون للتعذیب وقد م1955أنشا المعتقل في أوائل سنة 

 في المائة أصیبوا بعاهات 5% في المائة ممن دخلوه، و 90%اعدم فیه مایقارب نسبة 

.  في المائة من الفرار5%جسدیة، بینما تمكن 

ضم المعتقل یضم قاعات للتعذیب مزودة بمختلف أجهزة التعذیب، مولدات كهربائیة وأدوات 

للتعلیق والشنق، وأحواض مائیة، ساحات للتمثیل والتشهیر بجثث الشهداء وزنزانة للتعذیب 

 .حتى الموت، وفي خارج المعتقل خنادق  للدفن

كانت تمارس فیه شتى أنواع التعذیب النفسي والجسدي، إذ یبدأ التعذیب بنزع جمیع مالبس 

المعتقل، لیبقى برهة من الزمن على ذلك الحال، ثم تربط رجاله ویداه ویجلد حتى اإلغماء، 

یوضع في األماكن الحساسة من الجسد بعد أن یبلل " مانیطو"ویستعان بمولد میكانیكي 
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بالماء ویجبر السجین على أكل الصابون والملح، وأخیرا من حكم علیه باإلعدام یرمى 

 4.بالرصاص في أحسن األحوال، وٕاال یذبح على مرأى من زمالئه

بما فیهم " الحركى"وقد تعاقب على قیادة المعتقل مجموعة من الجالدین الجزائریین من 

قد كانوا من بین - عین الدفلة "  - بني بودون"كما یذكر أن أفرادا من عرش " القیاد"

آخرون من وهران وقسنطینة، أما بالنسبة " حركى"المكلفین باالستنطاق قي المعتقل و

یهودي (المالزم الصال المدعو وخا وعبد القادر - للجالدین األوروبیین فنذكر منهم 

) اسباني الجنسیة(، والمدعو مختار  )یهودي األصل(، ونجار المدعو مصطفى )األصل

. )لي نوماد(، وفرقة الخیالة )اسباني الجنسیة(وبیریز المدعو لقرع 

 5000 لیرتفع العدد إلى م1958-1955 بین سنتي م1871وقد استقبل المعتقل مایقارب 

 5.معتقل عند االستقالل

 وبدایة ظهور معالم التحرر سارع م1962بعد استفتاء تقریر المصیر في الجزائر عام 

الحركى والموالون لفرنسا بحزم أمتعتهم ومغادرة البالد مع من غادرها من األوروبیین خوفا 

من عملیات االنتقام خاصة منها تلك التي نظمها جیش التحریر الوطني حیث یشهد التاریخ 

على عملیات قتل وتصفیة للحركى، غیر أن منهم من بقي في الجزائر بعد أن غیر الكثیر 

منهم مقر اإلقامة تخوفا من التعرف علیهم، وقد شهدت الدبلوماسیة الجزائریة كما تذكر 
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 حركي نحو فرنسا في عهد 100الكثیر من الصحف الجزائریة واألجنبیة الفرنسیة عن تهریب 

الرئیس احمد بن بلة ـ رئیس أول حكومة جزائریة ــ من خالل اتفاق سري بینه وبین دیغول ما 

یدعوا للتساؤل حول قضایا الحركى الباقین الیوم في الجزائر وخاصة الذین استفادوا من 

االستقالل بعد أن أصبحوا بالوثائق مجاهدین، وأعضاء في جبهة التحریر الوطني وٕاطارات 

في الحكومة، وأمام كل هذه المغالطات التاریخیة رأینا أن نبحث في الموضوع من خالل 

مدخل التعذیب، بحیث نستجوب مجاهدین عاینوا حاالت حقیقیة من إشراف حركى على 

عملیات استنطاق وتعذیب في المعتقالت، ومنها معتقل عین الصفا، والذي كان مسرحا لمثل 

هذه العملیات ولهذه األسباب أعددنا فیلما وثائقیا حول الموضوع، نعرض فیه أزمة واقع 

الحركى في الجزائر بدایة من الولوج في التاریخ للبحث عن ماضیهم وموقف السلطة من 

. تصحیح حاضر تاریخ الثورة
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: اإلشكالیة

 خاصة فیما تعلق ببنود 1962بدأت مالمح السیاسة الوطنیة في الجزائر بالظهور بعد سنة 

اتفاقیة ایفیان، غیر أن الكثیر من المؤشرات بدت تدل على أّن الكثیر من المشاكل السیاسیة 

المتعلقة باالستعمار الفرنسي لم تحل بعد، ناهیك عن تأخر مرحلة تأمیم المؤسسات القاعدیة 

كما أن مناقشة بعض المسائل الخاصة بمخلفات االستعمار التزال عالقة لیومنا هذا 

كاألرشیف وتعویض الجنود الجزائریین المشاركین مع فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة، كذلك 

الذین غادروا مع فرنسا والذین یطالبون الیوم بحقهم في العودة إلى " الحركى"موضوع 

الجزائر، أما في شأن الحركى الذین بقوا بعد استرجاع السیادة الوطنیة فقد تغیرت أوضاعهم 

بعد العقود التي مرت، وأضحوا إطارات ومالك في الدولة وتقلد أبناؤهم مناصبا مهمة في 

هیاكلها، هؤالء الحركى الذین كانوا یوالون بالطاعة والثقة للمستعمر والذین مررت عنهم جبهة 

التحریر الوطني وجیشها حقائق الماضي الملطخ على أیدیهم، ویعتبر معتقل عین الصفا 

القابع في الشمال الغربي من الوطن من بین الشواهد التي ال تزال قائمة وشاهدة على 

غطرسة ونذالة الحركى الذین كانوا یستنطقون المجاهدین ویعذبون ویقتلون منهم، والیزال من 

هذه المجاهدین األحیاء رجال یذكرون سنوات وأیام القهر والتعذیب داخل زنازین المعتقل، 

: األحداث التاریخیة التي تدفعنا لطرح السؤال التالي

 تحول الجالد إلى كیف؟  في الجزائرلما غیبت السلطة الجزائریة التحقیق في واقع الحركى- 

 أزمة في حاضر تاریخ الثورة الجزائریة؟ توجدهل ووطني؟ 
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: كما نطرح مجموعة من التساؤالت

هل لجبهة التحریر الوطني ید في حمایة مصالح الحركى الباقین في الجزائر؟ 

 جبهة التحریر الوطني في قضایا تمكین الحركى من حیازة بطاقة مجاهد؟ تواطأتوهل 

لما لم تحقق السلطة الجزائریة في وثائق وتصریحات وشهادات المجاهدین؟ 

وماهو موقف المجاهدین وأبناء الشهداء من هذا؟ 

لخطاب سیاسي داخل الجزائر " الفیلم " نؤسس من خالل هذا العرض النقدي أنوهل یمكن 

 حول الموضوع؟
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:  أدوات جمع المعلومات

یعتبر اإلعداد لفیلم وثائقي ظرفا یستدعي البحث عن المعلومات وتسجیلها واألرشیف خاصة 

: وقد اعتمدنا على أداتین في هذا

تعتبر المقابلة الصحفیة تقنیات وأداة مهمة لجمع المعلومات،  فقد قمنا بإعداد : المقابلة: أوال

مقابالت انفرادیة مع كل عینة قبل بدایة مرحلة التصویر وهذا لكتابة خارطة األسئلة المعدة 

قبل التصویر ومحاولة التعرف على رأي المستجوب في الموضوع من حیث تضیق األفكار 

 أو توسیعها 

اعتمدت المالحظة من خالل تقدیرنا ألجوبة العینة والبحث عن تضارب : المالحظة: ثانیا

الشهادات بینها وبین العینات األخرى المستجوبة،ومنه محاولة تقدیر المعلومات واألخبار 

التاریخیة الصحیحة واالعتماد علیها في بناء الفیلم و إقصاء المعلومات التي ال نثق في 

 .مصدرها 

:  مجتمع البحث والعینة

المجاهدین الذین : مجتمع البحث هم المجاهدون األحیاء و أبناء الشهداء أما العینة فهي 

اعتقلوا في المعتقل كشهود على مشاركة الحركى في أعمال التعذیب واالستنطاق إضافة إلى 

 الشهداء الذین مّر آباؤهم بفترة تعذیب أو استشهدوا في المعتقل وأبناء المجاهدین الذین أبناء

. لهم عالقة بموضوع الحركى
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: الدراسات أو األعمال السابقة

 بدایة من أربعین سنة مضت عرض اإلعالم الفرنسي عبر مختلف قنواته مجموعة كبیرة من 

األفالم التاریخیة المصورة والمجالت التلفزیونیة الحواریة حول واقع الحركى في فرنسا، غیر 

أن معالجة الموضوع كانت من طرف واحد، بحیث أن المعروض كان مواجها لطرح مسألة 

مطالب الحركى باالعتراف بهم في فرنسا، وداعیا إلى اإلعانة من الجزائر وهذا بالسماح 

للحركى بالعودة أو أبنائهم،  كما أن اغلب هذه المواد عتمت من إظهار أشكال تواطؤ 

الحركى مع فرنسا في الجزائر، بما في ذلك حمل السالح ضد المجاهدین والتعذیب، ونذكر 

: من بین هذه األفالم المعروضة مایلي

عرض على قناة Les Harkisــ  L’hestoire Oublieeفیلم باألبیض واألسود بعنوان _ 

France 3  إخراج كل منAlain  و  Eric Deroo 

 میناء مارسیلیا ویحكي عن مرحلة الرحیل واللجوء 1962یصور الفیلم نزول الحركى سنة  

إلى فرنسا كما یعرض الحیاة االجتماعیة لفئة الحركة في المالجئ والمدارس التي تم إنشاؤها 

لهم وألبناءهم والتي كانت في البدایة عبارة عن معسكرات ومحاشد بعد أن خسروا الجزائر، 

ویظهر الفیلم محاولة الحركى البحث عن هویة جدیدة والتخلي عن لقب الحركى لیصبحوا 

مواطنین فرنسیین خاصة بعد إنشاء جمعیات والتظاهر في العدید من المرات في فرنسا 

لالعتراف بهم كمواطنین، هذا الفیلم یقصي الكثیر من األحداث بحیث ان المخرج یختار 
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مایتناسب مع طبیعة العرض وال یعرض أي مدلول استفهامي أو مشهد یجعل الموضوع 

مفتوحا للتأویل 

 M6 من إنتاج قناة   Quand l'Algerie a etait franssaise - 1830-1962 فیلم _

 وهجرة األقدام م1962 ة جویلي1بعد   الفرنسیة، وهو فیلم باأللوان یعرض الفیلم تاریخ ما

السود والحركى بعد أحداث االنتقام لجیش التحریر، ویذكر أن الحركى الذین اختاروا الرحیل 

مع فرنسا هم أنفسهم الذین اختاروا الحرب معها ضد الثورة والمقاومة غیر أن الفیلم 

.  لمناقشة موضوع الحركى الذین بقوا في الجزائر الیتعرض
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قبل اإلنتاج  ما رحلةم -أ

 : السینوبسیس وخطة اإلنتاج

باإلضافة إلى تطویر اإلشكالیة والتحضیر لتحویلها إلى عرض سمعي بصري وكذا تدوین 

أسماء الشخصیات التي سنصور معها مقابالت داخل المعتقل وخارجه وكتابة كل التفاصیل 

حول خطة العمل بما فیه الوقت والمكان وبدایة كتابة خطة التعلیق الخاص بالفیلم، قمنا 

بالتحضیر لوثیقة سیر العمل وتلخیص كامل جوانب فكرة انجاز الفیلم من خالل الهدف 

: والغرض من الفیلم والذي یتمثل فیما یلي

 من حیث القیم الموجودة في فیلم ــ تاریخ في معتقل ــ وهي قیم أخالقیة تاریخیة سیاسیة :أوال

. إنسانیة وقیمة تواصلیة

 )المشاركة السیاسیة(من خالل المشاركة في بناء مواقف سیاسیة حول المسألة : ثانیا

. ومحاولة جس نبض الخطاب السیاسي حول الموضوع

 إشراك الجمهور في بناء المعلومة السیاسیة باعتبار الموضوع جدیدا من خالل حركة :ثالثا

النقد 

تجربة دیمقراطیة عقالنیة تواصلیة من خالل – تاریخ في معتقل –  اعتبار الفیلم :رابعا

. محاولة تأسیس المواقف واآلراء
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 :المعاینات 

تم استطالع ومعاینة أماكن التصویر والتقاط صور لزوایا من داخل المعتقل فقط وخارجه من 

خالل ثالثة زیارات وذلك للتحضیر الفني والتقني الخاص بمرحلة التصویر وكذا أحذ مواعید 

.  للتصویر مع الشخصیات

: أماكن التصویر

 )معاینة(معتقل عین الصفا - 

 )بدون معاینة(تیسمسیلت – بلدیة لرجام – مقبرة شهداء معركة باب البكوش - 

 )بدون معاینة(تیسمسیلت – مكتبة البلدیة - 

: الشخصیات

تیسمسیلت، مجاهد سابق في جیش –  أوالد بسام 1944 جوان 22: على باي محمد- 

 في الثالثة 1957، اعتقل في عین الصفا سنة 1957 منذ سنة  ALNالتحریر الوطني 

عشرة من عمره حیث اقتید كرهینة مكان والده الذي اعتبر خارجا عن القانون بعد أن انظم 

إلى صفوف جیش التحریر الوطني، تعرض علي باي محمد للتعذیب وكان شاهدا على 

استبداد الحركى واستعمالهم للقوة والعنف وأشكال التعذیب داخل المعتقل، مكث في عین 

 . یوما وتعرض للتعذیب28الصفا 
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ابن المجاهد على باي محمد المرحوم وحفید الشهید على باي امحمد : على باي أحمد- 

 تیسمسیلت – وعضو سابق في جبهة التحریر الوطني 

 )سابقا–فیاالر (في مدینة تیسمسیلت 1957اعتقل في أوت : محمد عزیزي صحراوي- 

الحق بمعتقل عین الصفا مدة شهر كامل، تعرض للتعذیب والعنف الجسدي والنفسي عذب 

باستخدام الماء والملح  

مجاهد لم یتم اعتقاله في معتقل عین الصفا، جاهد في جبال باب البكوش وله رأي : رشید- 

في أزمة حاضر تاریخ الجزائر 

 من دوار 1939 فیفري 2ابن المجاهد المرحوم الجیاللي جالل، المولود في : توفیق جالل- 

 سنة وانظم فیما 22تیسمسیلت التحق بصفوف الجیش الفرنسي وعمره – الجوزاء - الروابح 

بعد لجیش التحریر الوطني بعد أن ثار في وجه الجنود الفرنسیین فأمطرهم بوابل من 

الرصاص قضى على عدد ال بأي منهم وذلك ضمن كمین منصوب من طرف الفرقة المكلفة 

 1قسنطینة- بمنطقة بونوارة  بالتمشیط والتي كان ضمنها 

: كتاب :أستاذ تاریخ وكاتب في تاریخ المنطقة له كتابین قید الطبع  وهما: محمد شبلي- 

سیاسة التسلط االستعماري في الجزائر إبان مرحلة : تیسمسیلت إبان ثورة التحریر و كتاب 

 مع األستاذ الدكتور أحمد مریوش- والیة تیسمسیلت أنموذجا-االحتالل 

                                                             
1
 226 محمد تومي، طبیب في معاقل الثورة، طبعة خاصة بوزارة المجاھدین، ص 
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: السیناریو النهائي

حاالت من مجاهدین تعرضوا لالعتقال والتعذیب في أحد - تاریخ في معتقل – یعرض الفیلم 

وتعتبر الشواهد هامش – معتقل عین الصفا – أشهر معتقالت االستعمار الفرنسي في الجزائر 

" الحركى"الموضوع بینما العقدة وضعت في رصد تاریخ الجزائر من خالل عرض أزمة تاریخ 

وطنیا ومجاهدا استفاد من " الحركى" في الجزائر، األزمة التي جعلت من 1962الذین بقوا بعد 

تسویة وضعیته بعد االستقالل، ویحكي الفیلم عن عنصر من البیئة السیاسیة في الجزائر والتي 

 بشكل خاص، وبالتالي فان اعتبارنا بأن بنیة الذاكرة الوطنیة 1830تعتبر بیئة ملحقة بما بعد 

 سیجعل من الفیلم راصدا 1954ستتأثر أكثر من أي أزمة في تاریخ هذه الحقبة خاصة ثورة 

.  ومعالجة وتصحیحأسبابلواقع یبحث عن 

 :ومن أجل معالجة هذه الجوانب تطرقنا في الفیلم إلى محاور هي كاآلتي

شهادات المجاهدین األحیاء عن التعذیب في معتقل عین الصفا والتي تعتبر مادة تاریخیة - 

فالمجاهد بمثابة مخطوط ناطق وشاهد عیان وضیاعه أصیلة في الفیلم تمنحه توثیقا وحجة 

  .إیجادهاهو ضیاع لحقائق تاریخیة الیمكن 

الحركى واثبات  لإلشارة إلى موضوع  التي تعتبر ركیزة،شهادة ابن الشهید علي باي امحمد- 

 .رسالة الفیلم- حاالت تسویة وضعیات الحركى في المنطقة 
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 صفوف جیش التحریر الوطني إلى حاالت موازیة لحركى انظموا أیضایعرض الفیلم - 

 .والذین ظلمهم التاریخ

 الموضوع وٕاحالةالعودة إلى المعتقل وحكایات التعذیب والقتل للحصول على تشویش - 

 . أكبرأهمیة إعطائهالحریة المشاهد في التأویل واختیار المحاور التي یرید 

: البطاقة الفنیة

، معتقل عین ، من العداء إلى الوطنیة1962 واقع الحركى في الجزائر بعد سنة :الموضوع

 .الصفا یحكي أزمة تاریخ الجزائر

 فیلم وثائقي ــ قصیر  :النوع

 دقیقة  27.50 :المدة

  :أماكن التصویر

 تیسمسیلت– معتقل عین الصفا 

منطقة باب البكوش – لرجام 

مكتبة تیسمسیلت 

 الجمهور العام :الجمهور المستهدف
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محمد أغوالیش  :إعداد

 عبد القادر لعاللي :تعلیق

بوبكر علي  :تصویر

 العید شواف :مساعد المصور

 بن تمرة داللي :التقاط الصوت

 علي شرار تریكي :السائق

بوعمامة العربي  :إشراف األستاذ

 2014جوان  :تاریخ االنجاز

  :اإلنتاج مرحلة - ب

 2014 جوان 15 إلى غایة 2014أفریل 2دامت مرحلة التصویر شهرین كاملین من 

   Canon EOS 5D MARK II:  تم االعتماد على كمیرا رقمیة من نوع :التقاط الصورة-

إللتقاط الصورة، وقد تم اختیار الزوایا المناسبة للمقابالت وحركة الكمیرا التي اعتمدت في 

وصف المعتقل كثیرا وكذا اختیار وقت الصباح للحصول على إضاءة جیدة وقد اشرف على 

: عملیة التصویر كل من
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  بوبكر علي:المصور- 

  العید شواف:مساعد المصور- 

 تم التقاط الصوت باستخدام مدخل میكروفون في الكامیرا، ألتقط الصوت :التقاط الصوت-

 Sennheiser e 835 ii: بمیكروفون

  بن تمرة داللي:حامل المیكروفون وملتقط الصوت- 

 :نص التعلیق

 معتقل، ظل لوت طویل واحدا إلى" بولو" حول الفرنسیون مزرعة الكولون 1955في العام - 

.  المعتقالت في الجزائرأشهرمن 

 كلم وقریبا 220یقع معتقل عین الصفا في الشمال الغربي بعیدا عن عاصمة الجزائر بــ - 

، لیعمرها األوروبیون من مختلف 1890 فرنسا عام أنشأتهامن مدینة تیسمسیلت والتي 

. الجنسیات والحركى والذین كانوا یعاملون فرنسا بالثقة والطاعة

 استبدادا من األكثركان المعتقل حربا للحركى على الثورة، فقد وصفوا بالجالدین القساة، - 

. األوروبیین

وقاعة  یمتد المعتقل على مجمع یضم غرفا منفصلة، منها قاعات للجنود والحركى، وزنزانة- 

. لالستنطاق، وقبو یجمع فیه المعتقلون، وساحة ومسبح یستخدم للتعذیب
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 في خریف العمر، غنها آخر فرصة أصبحوااآلن ناجون قالئل یعیشون بیننا، بعد أن - 

. لسماع حكایات الحجز والتعذیب في معتقل الموت

 أعتقل علي باي محمد ویجن في المعتقل، وعلى األرجح كانت المرحلة 1957عام - 

. األكثر عذابا في حیاته

 كثیرا لیخبرونا أن جالل الجیاللي لم یكن من الحركى، بل أبناؤه المجاهد الذي بحث أبن- 

. كان بطال ثائر الوطنیة

كما لم یسلم التاریخ من الخلط وستر الكثیر من الحركى ولم تلتزم الجزائر بمراقبة شهادات - 

. المجاهدین األحیاء

على الرغم من أن المعتقل أصبح ماضیا، ال تزال جدران وممرات المعتقل تشهد الكثیر - 

من العنف، وبالرغم من أنه أصبح معلما للحریة والكرامة والمقاومة، إّال أنه الیزال لدیه جانب 

. مظلم
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  : بعد اإلنتاجمرحلة- ج

 :المشاهدة واختیار اللقطات

 بعد عملیات التصویر المتفرقة قمنا بمشاهدة كل المقاطع وتسجیل المالحظات حولها 

واختیار اللقطات المناسبة لتركیبها في الفیلم على اساس خطة واضحة مناسبة لعرض 

. األفكار والعقدة

: المشاهدة

وهي عملیة مهمة حیث قمت بمشاهدة المادة الخام التي تراوحت مدتها ثالث ساعات 

ونصف لعدة مرات لكي یتسنى لي اختیار ما أحتاجه من مشاهد وتدوین أحسن اللقطات 

سواء من حیث الشكل أو المضمون، عملت على ترتیبها بشكل یخدم الفكرة مما سهل علي 

. التحكم في المدة الزمنیة المخصصة للریبورتاج ككل لتأتي بعد ذلك عملیة التركیب

:  مونتاج الصورة والصوت

فیما یخص الفیدیو على أساس البدایة بموضوع   )مونتاج القطع(اعتمدنا على تركیب متقطع 

المعتقل ثم عرض الشهادات ثم عرض اإلشكالیة ثم العودة إلى المعتقل وتم تركیب صور من 

الوثائق التي تم جمعها للحجة واألدلة كما تم إدراج بعض الفیدیوهات في البدایة للشرح وهي 

فیدیوهات من األرشیف العام العالقة لها بالمنطقة ولم بتم التعرف على مصدرها، كذلك تم 



 

 الجانب التطبیقي
 

 

 

 

21 

اختیار الصوت من مكتبة الموسیقى إلذاعة تیسمسیلت وهي مقاطع مجهولة المصدر، أما 

بقیة الصور المعروضة خالل الفیدیو فلها موثقة من أصحابها أو من ملحقة متحف المجاهد 

 والتعلیق وقد تم التركیب والصوتتیسمسیلت، كما اعتمد التنسیق بین الصورة المعروضة – 

وتمت كتابة الجینریك   Adobe After Effectes cs3في خلیة خاصة باستخدام برنامج 

 Adobeوالعناوین وأسماء الشخصیات وتعدیل صور األرشیف باستخدام برنامج  

Photoshope cs3 

  :جنیریكال

: جینیریك البدایة

_ حرب الحركى _ تاریخ في معتقل 

: جینیریك النهایة

كنتم تشاهدون 

_ حرب الحركى _ تاریخ في معتقل 

فیلم من إعداد محمد أغوالیش 

: مراقبة اإلنتاج
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بوعمامة العربي . د

مداني هامل 

بوبكر علي : تصویر

العید شواف : مساعد المصور

عبد القادر لعاللي : تعلیق

بن تمرة داللي : التقاط الصوت

تریكي - علي شرار : السائق

: انجز هذا الفیلم بمساهمة

قسم علوم اإلعالم واالتصال – مؤسسة جامعة مستغانم 

ملحقة تیسمسیلت – متحف المجاهد 

: شكر لـ

بلدیة تیسمسیلت 

تیسمسیلت – مدیر مدیریة المجاهدین 
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ملحقة تیسمسیلت – مدیر متحف المجاهد 

عائلة علي باي 

سكان مزرعة عین الصفا 

إلبداء آرائكم ومقترحاتكم حول هذا الفیلم 

: یرجى االتصال على العنوان االلكتروني التالي

aghoulaiche@hotmail.fr 
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خاتمة 

سیضل التاریخ  في مستقبل المجتمعات مكتوبا الُیّمحى وال یصحح، ولكن الوسیلة الوحیدة - 

في شأن تعدیله هي أن تكتبه من جدید، حقا لألجیال القادمة، وبكل علنیة عادلة ونعرض 

 وشرفه وكرامته دون تمییز، ان اإلنسانكل األدلة والمواد الحیادیة حتى نحافظ على قیمة 

األزمة الظاهرة في حاضر تاریخ الجزائر، لیست فضیحة بل وسیلة البتزاز الشرفاء من 

االفراد والجماعات التي آثرت الوطن عن المصلحة، وحسب أن المعاییر الوطنیة لن تتغیر 

 الجزائر من بتاریخ اهتماما أكثرمع تبدل االحوال السیاسیة، غیر أن ید فرنسیا الطویلة كانت 

 وطنیة وتضرب بالمستقبل السیاسي للبالد، لتضرنفسها، وحددت ظروفا قبل مغادرتها 

المجاهدین، كما الیجوز لنا محاكمة الحركى الیوم اعتبارا أنهم الیشكلون تهدیدا على البالد 

وقبل هذا أن نحاكم من حماهم وصالح بینهم وبین ماضیهم، ال الجبهة وال الشعب الجزائري 

الذي كان شاهدا على هذا، ولكن ألیس من حق األجیال القادمة أن تتابع التاریخ من حیث 

بدا ال من حیث ُكتب؟  
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 قائمة المراجع

 

  .simple production عبد القادر دحدود، تیسمسیلت محطات تاریخیة ومواقع أثریة،- 

 . محمد تومي، طبیب في معاقل الثورة، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین-

 .محمد شبلي، تیسمسیلت إبان ثورة التحریر، قید الطبع- 

 .معتقل عین الصفا، نشریات متحف المجاهد، ملحقة تیسمسیلت- 
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: تقدیم الموضوع

 وبعد أن ظهرت المقاومة المسلحة في م1830لما دخل االستعمار الفرنسي الجزائر سنة 

المناطق الشمالیة المحتلة بدأ الجزائریون في الداخل بالتحضیر لمقاومات أكبر منعا لتوسع 

، و أوالد سید الشیخ  1835 عبد القادر سنة األمیراالستعمار إلى الوسط والجنوب كمقاومة 

والمقاومات األخرى الغیر منظمة، كما انظم سكان المداشر والقرى إلى دعم الثورات 1864

م واتخذ من هذا القصر قلعة 1838تازة سنة : ــالشعبیة وقد نصب االمیر عبد القادر قصرا ب

كانت تصنع فیها األسلحة ویحبس فیها مساجین العدو، ومنذ ذلك الحین وسكان منطقة 

 م1841 ماي 25تیسمسیلت یكابدون من اجل الدفاع عن األرض والحریة، وبعد سقوط تازة 

 م1842بدا االستعمار یبسط سیطرته على تراب الوالیة لیشن حمالت مكثفة خالل سنة 

بمرتفعات الونشریس وسهول السرسو، وقد كانت أولى حمالته ضد بني مایدة بقیادة الجنرال 

ثم تلتها حملة على دوي حسني وتوالت الحمالت بعد ذلك  (changarnier)شانغارنیي 

لتخضع باقي الدواویر الواحدة بعد اآلخر، وما زاد في إضعاف المقاومة هو سقوط زمالة 

 م1843وبعد استدباب األمن بالمنطقة أنشنا االستعمار في سنة 1843 ماي 16األمیر في 

 (olensville)ثكنة بثنیة الحد، تعد ثالث الثكنات التي شیدها االستعمار بعد شلف  1

وتیارت، وقد كان لهذه الثكنة دور خطیر في تثبیت قواعد االستعمار بالمنطقة، وٕاخماد 
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 تحت لواء بومعزة م1845المقاومة لما یقارب الثالث سنوات، قبل أن تعاود الظهور في سنة 

واألمیر عبد القادر، كما ثار بعد ذلك الشریف محمد بن عبد اهللا في دوي حسني، خالل سنة 

، ولكن ثورته سرعان ما أخمدت في نفس السنة، أما من الناحیة اإلداریة، فان تراب م1849

الوالیة كان یضم مجموعة من الدواویر مهیلكة في شكل أغالیك یقودوها أغال، وبعد إخضاع 

العدو للدواویر حافظ على نفس النظام مع بعض التغییرات ولما هدأت الحرب وخدمت 

الثورات بدا االستعمار الفرنسي یؤسس مراكز للمعمرین األوروبیین، فأنشأ مركز فیاالر  

(Vialar)  وتان م1890 في (Taine) ولییبار م1893 العیون في سنة (Liebert)  بجنان 

 المعروفة  (moliere)خمیستي، ومولیار (bourbaki) بن شرقي أوالد بسام و بورباكي 

. ببرج بني هندل قبل االستعمار، وبرج بونعامة حلیا وغیرها

كما أنشأ االستعمار بلدیة مختلطة في ثنیة الحد، في أول األمر وكانت تضم عدة مراكز 

 وعدد من Vialar . Bourbaki . Letoumeux . Dutertre . Marbot . Taza: منها

الدواویر منهم دوار عین العنصر والخمایس وخبازة والمداد والهراوات وتازة وسیوف وایغود 

 مارس أضاف الیها بلدیة 11 وبتاریخ ،وبن ناوري ودوي حسني وبني مایدة وبني لنط

: السرسو والونشریس، فأما األولى فكان مقرها فیاالر، وهي تتألف من خمس مراكز اوروبیة 

Victor-hugo.Bourkier.Bourdeau.Liebert.Hardy2 
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وخمس دواویر تتمثل في بني مایدة وبني لنط وروابح وبایزید وعماري وأما بلدیة الونشریس 

 Moliereفمقرها مولیار 

وقد بدأ یستدب الفكر المناصر لفرنسا لدى بعض العروش خاصة القریبة إلى مراكز 

المعمرین من خالل العالقات التي نشأة في إطار العمل والبحث عن االستقرار وبدا 

في مسایرة تسییر أوضاع هذه المداشر بعد أن منحتهم  األجهزة اإلداریة الفرنسیة " الحركى"

استمرت في قلوب باقي أبناء المنطقة  الصالحیات والعسكریة الحمایة، غیر أن روح المقاومة

وانخرطوا في صفوف جیش للتحریر الوطني منذ ظهوره، وساهموا في بناء صرحه، وقد 

 حیث كانت ،كانت والیة تیسمسیلت بحدودها اإلداریة الحالیة تابعة للوالیة التاریخیة الرابعة

  مقسمة إلى خمس مناطق وبعد مؤتمر الصومام تم استحداث م1954الجزائر في عهد ثورة 

: تقسیم جدید، والمتمثل في إنشاء ستة والیات هي

/ القبائل الكبرى : الوالیة الثالثة/ الوالیة الثانیة : الوالیة الثانیة/ االوراس : الوالیة األولى

الصحراء، كما تقرر في : الوالیة السادسة/ وهران : الوالیة الخامسة/ الجزائر : الوالیة الرابعة

المؤتمر تقسیم كل والیة إلى مناطق والمنطقة إلى نواحي والناحیة إلى أقسام، وبموجب هذا 

التقسیم أصبحت تیسمسیلت ضمن المنطقة الثالثة من الوالیة الرابعة وجانب منها ضمن 

. المنطقة السابعة من الوالیة الخامسة وقد كان ترابها الحالي یضم آنذاك ست نواحي
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 ومن اجل إرهاب الجزائریین وحصر الثورة قامت 3م1955وبعد إصدار قانون الطوارئ سنة 

فرنسا بإنشاء مجموعة من المراكز والمعتقالت للتعذیب واالستنطاق ومن بین اولى المعتقالت 

في الوطن ــ معتقل عین الصفا ـــ ویقع معتقل عین الصفا شمال شرق مدینة تیسمسیلت على 

، كان یسمى بمزرعة 14 كلم من مدینة تیسمسیلت على الطریق الوطني رقم 7بعد حوالي 

بولو وحسب التقسیم الثوري یقع ضمن القسم األول من الناحیة الثانیة المنطقة الثالثة من 

. الوالیة الرابعة

 وهو من أقدم المراكز التي أقامها الفرنسیون للتعذیب وقد م1955أنشا المعتقل في أوائل سنة 

 في المائة أصیبوا بعاهات 5% في المائة ممن دخلوه، و 90%اعدم فیه مایقارب نسبة 

.  في المائة من الفرار5%جسدیة، بینما تمكن 

ضم المعتقل یضم قاعات للتعذیب مزودة بمختلف أجهزة التعذیب، مولدات كهربائیة وأدوات 

للتعلیق والشنق، وأحواض مائیة، ساحات للتمثیل والتشهیر بجثث الشهداء وزنزانة للتعذیب 

 .حتى الموت، وفي خارج المعتقل خنادق  للدفن

كانت تمارس فیه شتى أنواع التعذیب النفسي والجسدي، إذ یبدأ التعذیب بنزع جمیع مالبس 

المعتقل، لیبقى برهة من الزمن على ذلك الحال، ثم تربط رجاله ویداه ویجلد حتى اإلغماء، 

یوضع في األماكن الحساسة من الجسد بعد أن یبلل " مانیطو"ویستعان بمولد میكانیكي 
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بالماء ویجبر السجین على أكل الصابون والملح، وأخیرا من حكم علیه باإلعدام یرمى 

 4.بالرصاص في أحسن األحوال، وٕاال یذبح على مرأى من زمالئه

بما فیهم " الحركى"وقد تعاقب على قیادة المعتقل مجموعة من الجالدین الجزائریین من 

قد كانوا من بین - عین الدفلة "  - بني بودون"كما یذكر أن أفرادا من عرش " القیاد"

آخرون من وهران وقسنطینة، أما بالنسبة " حركى"المكلفین باالستنطاق قي المعتقل و

یهودي (المالزم الصال المدعو وخا وعبد القادر - للجالدین األوروبیین فنذكر منهم 

) اسباني الجنسیة(، والمدعو مختار  )یهودي األصل(، ونجار المدعو مصطفى )األصل

. )لي نوماد(، وفرقة الخیالة )اسباني الجنسیة(وبیریز المدعو لقرع 

 5000 لیرتفع العدد إلى م1958-1955 بین سنتي م1871وقد استقبل المعتقل مایقارب 

 5.معتقل عند االستقالل

 وبدایة ظهور معالم التحرر سارع م1962بعد استفتاء تقریر المصیر في الجزائر عام 

الحركى والموالون لفرنسا بحزم أمتعتهم ومغادرة البالد مع من غادرها من األوروبیین خوفا 

من عملیات االنتقام خاصة منها تلك التي نظمها جیش التحریر الوطني حیث یشهد التاریخ 

على عملیات قتل وتصفیة للحركى، غیر أن منهم من بقي في الجزائر بعد أن غیر الكثیر 

منهم مقر اإلقامة تخوفا من التعرف علیهم، وقد شهدت الدبلوماسیة الجزائریة كما تذكر 
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 حركي نحو فرنسا في عهد 100الكثیر من الصحف الجزائریة واألجنبیة الفرنسیة عن تهریب 

الرئیس احمد بن بلة ـ رئیس أول حكومة جزائریة ــ من خالل اتفاق سري بینه وبین دیغول ما 

یدعوا للتساؤل حول قضایا الحركى الباقین الیوم في الجزائر وخاصة الذین استفادوا من 

االستقالل بعد أن أصبحوا بالوثائق مجاهدین، وأعضاء في جبهة التحریر الوطني وٕاطارات 

في الحكومة، وأمام كل هذه المغالطات التاریخیة رأینا أن نبحث في الموضوع من خالل 

مدخل التعذیب، بحیث نستجوب مجاهدین عاینوا حاالت حقیقیة من إشراف حركى على 

عملیات استنطاق وتعذیب في المعتقالت، ومنها معتقل عین الصفا، والذي كان مسرحا لمثل 

هذه العملیات ولهذه األسباب أعددنا فیلما وثائقیا حول الموضوع، نعرض فیه أزمة واقع 

الحركى في الجزائر بدایة من الولوج في التاریخ للبحث عن ماضیهم وموقف السلطة من 

. تصحیح حاضر تاریخ الثورة
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: اإلشكالیة

 خاصة فیما تعلق ببنود 1962بدأت مالمح السیاسة الوطنیة في الجزائر بالظهور بعد سنة 

اتفاقیة ایفیان، غیر أن الكثیر من المؤشرات بدت تدل على أّن الكثیر من المشاكل السیاسیة 

المتعلقة باالستعمار الفرنسي لم تحل بعد، ناهیك عن تأخر مرحلة تأمیم المؤسسات القاعدیة 

كما أن مناقشة بعض المسائل الخاصة بمخلفات االستعمار التزال عالقة لیومنا هذا 

كاألرشیف وتعویض الجنود الجزائریین المشاركین مع فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة، كذلك 

الذین غادروا مع فرنسا والذین یطالبون الیوم بحقهم في العودة إلى " الحركى"موضوع 

الجزائر، أما في شأن الحركى الذین بقوا بعد استرجاع السیادة الوطنیة فقد تغیرت أوضاعهم 

بعد العقود التي مرت، وأضحوا إطارات ومالك في الدولة وتقلد أبناؤهم مناصبا مهمة في 

هیاكلها، هؤالء الحركى الذین كانوا یوالون بالطاعة والثقة للمستعمر والذین مررت عنهم جبهة 

التحریر الوطني وجیشها حقائق الماضي الملطخ على أیدیهم، ویعتبر معتقل عین الصفا 

القابع في الشمال الغربي من الوطن من بین الشواهد التي ال تزال قائمة وشاهدة على 

غطرسة ونذالة الحركى الذین كانوا یستنطقون المجاهدین ویعذبون ویقتلون منهم، والیزال من 

هذه المجاهدین األحیاء رجال یذكرون سنوات وأیام القهر والتعذیب داخل زنازین المعتقل، 

: األحداث التاریخیة التي تدفعنا لطرح السؤال التالي

 تحول الجالد إلى كیف؟  في الجزائرلما غیبت السلطة الجزائریة التحقیق في واقع الحركى- 

 أزمة في حاضر تاریخ الثورة الجزائریة؟ توجدهل ووطني؟ 
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: كما نطرح مجموعة من التساؤالت

هل لجبهة التحریر الوطني ید في حمایة مصالح الحركى الباقین في الجزائر؟ 

 جبهة التحریر الوطني في قضایا تمكین الحركى من حیازة بطاقة مجاهد؟ تواطأتوهل 

لما لم تحقق السلطة الجزائریة في وثائق وتصریحات وشهادات المجاهدین؟ 

وماهو موقف المجاهدین وأبناء الشهداء من هذا؟ 

لخطاب سیاسي داخل الجزائر " الفیلم " نؤسس من خالل هذا العرض النقدي أنوهل یمكن 

 حول الموضوع؟
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:  أدوات جمع المعلومات

یعتبر اإلعداد لفیلم وثائقي ظرفا یستدعي البحث عن المعلومات وتسجیلها واألرشیف خاصة 

: وقد اعتمدنا على أداتین في هذا

تعتبر المقابلة الصحفیة تقنیات وأداة مهمة لجمع المعلومات،  فقد قمنا بإعداد : المقابلة: أوال

مقابالت انفرادیة مع كل عینة قبل بدایة مرحلة التصویر وهذا لكتابة خارطة األسئلة المعدة 

قبل التصویر ومحاولة التعرف على رأي المستجوب في الموضوع من حیث تضیق األفكار 

 أو توسیعها 

اعتمدت المالحظة من خالل تقدیرنا ألجوبة العینة والبحث عن تضارب : المالحظة: ثانیا

الشهادات بینها وبین العینات األخرى المستجوبة،ومنه محاولة تقدیر المعلومات واألخبار 

التاریخیة الصحیحة واالعتماد علیها في بناء الفیلم و إقصاء المعلومات التي ال نثق في 

 .مصدرها 

:  مجتمع البحث والعینة

المجاهدین الذین : مجتمع البحث هم المجاهدون األحیاء و أبناء الشهداء أما العینة فهي 

اعتقلوا في المعتقل كشهود على مشاركة الحركى في أعمال التعذیب واالستنطاق إضافة إلى 

 الشهداء الذین مّر آباؤهم بفترة تعذیب أو استشهدوا في المعتقل وأبناء المجاهدین الذین أبناء

. لهم عالقة بموضوع الحركى
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: الدراسات أو األعمال السابقة

 بدایة من أربعین سنة مضت عرض اإلعالم الفرنسي عبر مختلف قنواته مجموعة كبیرة من 

األفالم التاریخیة المصورة والمجالت التلفزیونیة الحواریة حول واقع الحركى في فرنسا، غیر 

أن معالجة الموضوع كانت من طرف واحد، بحیث أن المعروض كان مواجها لطرح مسألة 

مطالب الحركى باالعتراف بهم في فرنسا، وداعیا إلى اإلعانة من الجزائر وهذا بالسماح 

للحركى بالعودة أو أبنائهم،  كما أن اغلب هذه المواد عتمت من إظهار أشكال تواطؤ 

الحركى مع فرنسا في الجزائر، بما في ذلك حمل السالح ضد المجاهدین والتعذیب، ونذكر 

: من بین هذه األفالم المعروضة مایلي

عرض على قناة Les Harkisــ  L’hestoire Oublieeفیلم باألبیض واألسود بعنوان _ 

France 3  إخراج كل منAlain  و  Eric Deroo 

 میناء مارسیلیا ویحكي عن مرحلة الرحیل واللجوء 1962یصور الفیلم نزول الحركى سنة  

إلى فرنسا كما یعرض الحیاة االجتماعیة لفئة الحركة في المالجئ والمدارس التي تم إنشاؤها 

لهم وألبناءهم والتي كانت في البدایة عبارة عن معسكرات ومحاشد بعد أن خسروا الجزائر، 

ویظهر الفیلم محاولة الحركى البحث عن هویة جدیدة والتخلي عن لقب الحركى لیصبحوا 

مواطنین فرنسیین خاصة بعد إنشاء جمعیات والتظاهر في العدید من المرات في فرنسا 

لالعتراف بهم كمواطنین، هذا الفیلم یقصي الكثیر من األحداث بحیث ان المخرج یختار 
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مایتناسب مع طبیعة العرض وال یعرض أي مدلول استفهامي أو مشهد یجعل الموضوع 

مفتوحا للتأویل 

 M6 من إنتاج قناة   Quand l'Algerie a etait franssaise - 1830-1962 فیلم _

 وهجرة األقدام م1962 ة جویلي1بعد   الفرنسیة، وهو فیلم باأللوان یعرض الفیلم تاریخ ما

السود والحركى بعد أحداث االنتقام لجیش التحریر، ویذكر أن الحركى الذین اختاروا الرحیل 

مع فرنسا هم أنفسهم الذین اختاروا الحرب معها ضد الثورة والمقاومة غیر أن الفیلم 

.  لمناقشة موضوع الحركى الذین بقوا في الجزائر الیتعرض
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قبل اإلنتاج  ما رحلةم -أ

 : السینوبسیس وخطة اإلنتاج

باإلضافة إلى تطویر اإلشكالیة والتحضیر لتحویلها إلى عرض سمعي بصري وكذا تدوین 

أسماء الشخصیات التي سنصور معها مقابالت داخل المعتقل وخارجه وكتابة كل التفاصیل 

حول خطة العمل بما فیه الوقت والمكان وبدایة كتابة خطة التعلیق الخاص بالفیلم، قمنا 

بالتحضیر لوثیقة سیر العمل وتلخیص كامل جوانب فكرة انجاز الفیلم من خالل الهدف 

: والغرض من الفیلم والذي یتمثل فیما یلي

 من حیث القیم الموجودة في فیلم ــ تاریخ في معتقل ــ وهي قیم أخالقیة تاریخیة سیاسیة :أوال

. إنسانیة وقیمة تواصلیة

 )المشاركة السیاسیة(من خالل المشاركة في بناء مواقف سیاسیة حول المسألة : ثانیا

. ومحاولة جس نبض الخطاب السیاسي حول الموضوع

 إشراك الجمهور في بناء المعلومة السیاسیة باعتبار الموضوع جدیدا من خالل حركة :ثالثا

النقد 

تجربة دیمقراطیة عقالنیة تواصلیة من خالل – تاریخ في معتقل –  اعتبار الفیلم :رابعا

. محاولة تأسیس المواقف واآلراء
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 :المعاینات 

تم استطالع ومعاینة أماكن التصویر والتقاط صور لزوایا من داخل المعتقل فقط وخارجه من 

خالل ثالثة زیارات وذلك للتحضیر الفني والتقني الخاص بمرحلة التصویر وكذا أحذ مواعید 

.  للتصویر مع الشخصیات

: أماكن التصویر

 )معاینة(معتقل عین الصفا - 

 )بدون معاینة(تیسمسیلت – بلدیة لرجام – مقبرة شهداء معركة باب البكوش - 

 )بدون معاینة(تیسمسیلت – مكتبة البلدیة - 

: الشخصیات

تیسمسیلت، مجاهد سابق في جیش –  أوالد بسام 1944 جوان 22: على باي محمد- 

 في الثالثة 1957، اعتقل في عین الصفا سنة 1957 منذ سنة  ALNالتحریر الوطني 

عشرة من عمره حیث اقتید كرهینة مكان والده الذي اعتبر خارجا عن القانون بعد أن انظم 

إلى صفوف جیش التحریر الوطني، تعرض علي باي محمد للتعذیب وكان شاهدا على 

استبداد الحركى واستعمالهم للقوة والعنف وأشكال التعذیب داخل المعتقل، مكث في عین 

 . یوما وتعرض للتعذیب28الصفا 
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ابن المجاهد على باي محمد المرحوم وحفید الشهید على باي امحمد : على باي أحمد- 

 تیسمسیلت – وعضو سابق في جبهة التحریر الوطني 

 )سابقا–فیاالر (في مدینة تیسمسیلت 1957اعتقل في أوت : محمد عزیزي صحراوي- 

الحق بمعتقل عین الصفا مدة شهر كامل، تعرض للتعذیب والعنف الجسدي والنفسي عذب 

باستخدام الماء والملح  

مجاهد لم یتم اعتقاله في معتقل عین الصفا، جاهد في جبال باب البكوش وله رأي : رشید- 

في أزمة حاضر تاریخ الجزائر 

 من دوار 1939 فیفري 2ابن المجاهد المرحوم الجیاللي جالل، المولود في : توفیق جالل- 

 سنة وانظم فیما 22تیسمسیلت التحق بصفوف الجیش الفرنسي وعمره – الجوزاء - الروابح 

بعد لجیش التحریر الوطني بعد أن ثار في وجه الجنود الفرنسیین فأمطرهم بوابل من 

الرصاص قضى على عدد ال بأي منهم وذلك ضمن كمین منصوب من طرف الفرقة المكلفة 

 1قسنطینة- بمنطقة بونوارة  بالتمشیط والتي كان ضمنها 

: كتاب :أستاذ تاریخ وكاتب في تاریخ المنطقة له كتابین قید الطبع  وهما: محمد شبلي- 

سیاسة التسلط االستعماري في الجزائر إبان مرحلة : تیسمسیلت إبان ثورة التحریر و كتاب 

 مع األستاذ الدكتور أحمد مریوش- والیة تیسمسیلت أنموذجا-االحتالل 

                                                             
1
 226 محمد تومي، طبیب في معاقل الثورة، طبعة خاصة بوزارة المجاھدین، ص 
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: السیناریو النهائي

حاالت من مجاهدین تعرضوا لالعتقال والتعذیب في أحد - تاریخ في معتقل – یعرض الفیلم 

وتعتبر الشواهد هامش – معتقل عین الصفا – أشهر معتقالت االستعمار الفرنسي في الجزائر 

" الحركى"الموضوع بینما العقدة وضعت في رصد تاریخ الجزائر من خالل عرض أزمة تاریخ 

وطنیا ومجاهدا استفاد من " الحركى" في الجزائر، األزمة التي جعلت من 1962الذین بقوا بعد 

تسویة وضعیته بعد االستقالل، ویحكي الفیلم عن عنصر من البیئة السیاسیة في الجزائر والتي 

 بشكل خاص، وبالتالي فان اعتبارنا بأن بنیة الذاكرة الوطنیة 1830تعتبر بیئة ملحقة بما بعد 

 سیجعل من الفیلم راصدا 1954ستتأثر أكثر من أي أزمة في تاریخ هذه الحقبة خاصة ثورة 

.  ومعالجة وتصحیحأسبابلواقع یبحث عن 

 :ومن أجل معالجة هذه الجوانب تطرقنا في الفیلم إلى محاور هي كاآلتي

شهادات المجاهدین األحیاء عن التعذیب في معتقل عین الصفا والتي تعتبر مادة تاریخیة - 

فالمجاهد بمثابة مخطوط ناطق وشاهد عیان وضیاعه أصیلة في الفیلم تمنحه توثیقا وحجة 

  .إیجادهاهو ضیاع لحقائق تاریخیة الیمكن 

الحركى واثبات  لإلشارة إلى موضوع  التي تعتبر ركیزة،شهادة ابن الشهید علي باي امحمد- 

 .رسالة الفیلم- حاالت تسویة وضعیات الحركى في المنطقة 
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 صفوف جیش التحریر الوطني إلى حاالت موازیة لحركى انظموا أیضایعرض الفیلم - 

 .والذین ظلمهم التاریخ

 الموضوع وٕاحالةالعودة إلى المعتقل وحكایات التعذیب والقتل للحصول على تشویش - 

 . أكبرأهمیة إعطائهالحریة المشاهد في التأویل واختیار المحاور التي یرید 

: البطاقة الفنیة

، معتقل عین ، من العداء إلى الوطنیة1962 واقع الحركى في الجزائر بعد سنة :الموضوع

 .الصفا یحكي أزمة تاریخ الجزائر

 فیلم وثائقي ــ قصیر  :النوع

 دقیقة  27.50 :المدة

  :أماكن التصویر

 تیسمسیلت– معتقل عین الصفا 

منطقة باب البكوش – لرجام 

مكتبة تیسمسیلت 

 الجمهور العام :الجمهور المستهدف
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محمد أغوالیش  :إعداد

 عبد القادر لعاللي :تعلیق

بوبكر علي  :تصویر

 العید شواف :مساعد المصور

 بن تمرة داللي :التقاط الصوت

 علي شرار تریكي :السائق

بوعمامة العربي  :إشراف األستاذ

 2014جوان  :تاریخ االنجاز

  :اإلنتاج مرحلة - ب

 2014 جوان 15 إلى غایة 2014أفریل 2دامت مرحلة التصویر شهرین كاملین من 

   Canon EOS 5D MARK II:  تم االعتماد على كمیرا رقمیة من نوع :التقاط الصورة-

إللتقاط الصورة، وقد تم اختیار الزوایا المناسبة للمقابالت وحركة الكمیرا التي اعتمدت في 

وصف المعتقل كثیرا وكذا اختیار وقت الصباح للحصول على إضاءة جیدة وقد اشرف على 

: عملیة التصویر كل من
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  بوبكر علي:المصور- 

  العید شواف:مساعد المصور- 

 تم التقاط الصوت باستخدام مدخل میكروفون في الكامیرا، ألتقط الصوت :التقاط الصوت-

 Sennheiser e 835 ii: بمیكروفون

  بن تمرة داللي:حامل المیكروفون وملتقط الصوت- 

 :نص التعلیق

 معتقل، ظل لوت طویل واحدا إلى" بولو" حول الفرنسیون مزرعة الكولون 1955في العام - 

.  المعتقالت في الجزائرأشهرمن 

 كلم وقریبا 220یقع معتقل عین الصفا في الشمال الغربي بعیدا عن عاصمة الجزائر بــ - 

، لیعمرها األوروبیون من مختلف 1890 فرنسا عام أنشأتهامن مدینة تیسمسیلت والتي 

. الجنسیات والحركى والذین كانوا یعاملون فرنسا بالثقة والطاعة

 استبدادا من األكثركان المعتقل حربا للحركى على الثورة، فقد وصفوا بالجالدین القساة، - 

. األوروبیین

وقاعة  یمتد المعتقل على مجمع یضم غرفا منفصلة، منها قاعات للجنود والحركى، وزنزانة- 

. لالستنطاق، وقبو یجمع فیه المعتقلون، وساحة ومسبح یستخدم للتعذیب
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 في خریف العمر، غنها آخر فرصة أصبحوااآلن ناجون قالئل یعیشون بیننا، بعد أن - 

. لسماع حكایات الحجز والتعذیب في معتقل الموت

 أعتقل علي باي محمد ویجن في المعتقل، وعلى األرجح كانت المرحلة 1957عام - 

. األكثر عذابا في حیاته

 كثیرا لیخبرونا أن جالل الجیاللي لم یكن من الحركى، بل أبناؤه المجاهد الذي بحث أبن- 

. كان بطال ثائر الوطنیة

كما لم یسلم التاریخ من الخلط وستر الكثیر من الحركى ولم تلتزم الجزائر بمراقبة شهادات - 

. المجاهدین األحیاء

على الرغم من أن المعتقل أصبح ماضیا، ال تزال جدران وممرات المعتقل تشهد الكثیر - 

من العنف، وبالرغم من أنه أصبح معلما للحریة والكرامة والمقاومة، إّال أنه الیزال لدیه جانب 

. مظلم
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  : بعد اإلنتاجمرحلة- ج

 :المشاهدة واختیار اللقطات

 بعد عملیات التصویر المتفرقة قمنا بمشاهدة كل المقاطع وتسجیل المالحظات حولها 

واختیار اللقطات المناسبة لتركیبها في الفیلم على اساس خطة واضحة مناسبة لعرض 

. األفكار والعقدة

: المشاهدة

وهي عملیة مهمة حیث قمت بمشاهدة المادة الخام التي تراوحت مدتها ثالث ساعات 

ونصف لعدة مرات لكي یتسنى لي اختیار ما أحتاجه من مشاهد وتدوین أحسن اللقطات 

سواء من حیث الشكل أو المضمون، عملت على ترتیبها بشكل یخدم الفكرة مما سهل علي 

. التحكم في المدة الزمنیة المخصصة للریبورتاج ككل لتأتي بعد ذلك عملیة التركیب

:  مونتاج الصورة والصوت

فیما یخص الفیدیو على أساس البدایة بموضوع   )مونتاج القطع(اعتمدنا على تركیب متقطع 

المعتقل ثم عرض الشهادات ثم عرض اإلشكالیة ثم العودة إلى المعتقل وتم تركیب صور من 

الوثائق التي تم جمعها للحجة واألدلة كما تم إدراج بعض الفیدیوهات في البدایة للشرح وهي 

فیدیوهات من األرشیف العام العالقة لها بالمنطقة ولم بتم التعرف على مصدرها، كذلك تم 
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اختیار الصوت من مكتبة الموسیقى إلذاعة تیسمسیلت وهي مقاطع مجهولة المصدر، أما 

بقیة الصور المعروضة خالل الفیدیو فلها موثقة من أصحابها أو من ملحقة متحف المجاهد 

 والتعلیق وقد تم التركیب والصوتتیسمسیلت، كما اعتمد التنسیق بین الصورة المعروضة – 

وتمت كتابة الجینریك   Adobe After Effectes cs3في خلیة خاصة باستخدام برنامج 

 Adobeوالعناوین وأسماء الشخصیات وتعدیل صور األرشیف باستخدام برنامج  

Photoshope cs3 

  :جنیریكال

: جینیریك البدایة

_ حرب الحركى _ تاریخ في معتقل 

: جینیریك النهایة

كنتم تشاهدون 

_ حرب الحركى _ تاریخ في معتقل 

فیلم من إعداد محمد أغوالیش 

: مراقبة اإلنتاج



 

 الجانب التطبیقي
 

 

 

 

22 

بوعمامة العربي . د

مداني هامل 

بوبكر علي : تصویر

العید شواف : مساعد المصور

عبد القادر لعاللي : تعلیق

بن تمرة داللي : التقاط الصوت

تریكي - علي شرار : السائق

: انجز هذا الفیلم بمساهمة

قسم علوم اإلعالم واالتصال – مؤسسة جامعة مستغانم 

ملحقة تیسمسیلت – متحف المجاهد 

: شكر لـ

بلدیة تیسمسیلت 

تیسمسیلت – مدیر مدیریة المجاهدین 
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ملحقة تیسمسیلت – مدیر متحف المجاهد 

عائلة علي باي 

سكان مزرعة عین الصفا 

إلبداء آرائكم ومقترحاتكم حول هذا الفیلم 

: یرجى االتصال على العنوان االلكتروني التالي

aghoulaiche@hotmail.fr 
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خاتمة 

سیضل التاریخ  في مستقبل المجتمعات مكتوبا الُیّمحى وال یصحح، ولكن الوسیلة الوحیدة - 

في شأن تعدیله هي أن تكتبه من جدید، حقا لألجیال القادمة، وبكل علنیة عادلة ونعرض 

 وشرفه وكرامته دون تمییز، ان اإلنسانكل األدلة والمواد الحیادیة حتى نحافظ على قیمة 

األزمة الظاهرة في حاضر تاریخ الجزائر، لیست فضیحة بل وسیلة البتزاز الشرفاء من 

االفراد والجماعات التي آثرت الوطن عن المصلحة، وحسب أن المعاییر الوطنیة لن تتغیر 

 الجزائر من بتاریخ اهتماما أكثرمع تبدل االحوال السیاسیة، غیر أن ید فرنسیا الطویلة كانت 

 وطنیة وتضرب بالمستقبل السیاسي للبالد، لتضرنفسها، وحددت ظروفا قبل مغادرتها 

المجاهدین، كما الیجوز لنا محاكمة الحركى الیوم اعتبارا أنهم الیشكلون تهدیدا على البالد 

وقبل هذا أن نحاكم من حماهم وصالح بینهم وبین ماضیهم، ال الجبهة وال الشعب الجزائري 

الذي كان شاهدا على هذا، ولكن ألیس من حق األجیال القادمة أن تتابع التاریخ من حیث 

بدا ال من حیث ُكتب؟  
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 قائمة المراجع

 

  .simple production عبد القادر دحدود، تیسمسیلت محطات تاریخیة ومواقع أثریة،- 

 . محمد تومي، طبیب في معاقل الثورة، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین-

 .محمد شبلي، تیسمسیلت إبان ثورة التحریر، قید الطبع- 

 .معتقل عین الصفا، نشریات متحف المجاهد، ملحقة تیسمسیلت- 

 

 

 

 


