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 الملخص

الظروؼ السياسية الداخلية اليت  كانت مسالة احتالؿ اجلزائر امر زلسـو من قبل السلطة الفرنسية احلاكمة، وذلك نتيجة لطبيعة 
 كانت تعاين منها فرنسا يف تلك الفًتة، اضافة اىل الظروؼ الدولية اليت كانت ربيط بفرنسا، السيما واهنا كانت تعاين من تبعات ادلرحلة

كانت عملية السيطرة   النابليونية; ذلذا كانت فرنسا تسعى بشىت السبل اىل حسم موضوع سيطرهتا على اجلزائر، ومن خالؿ سَت االحداث
على اجلزائر تسَت ُقُدمًا وبشكل قريب دلا توقع الفرنسيوف بعد استسالـ الداي حسُت. ولكن ما مل يكن يف حسباف الفرنسيُت، رفض 
الشعب اجلزائري لالحتالؿ من اللحظات االوىل لو، وىذا الرفض ولد سلاوؼ كبَتة لدى فرنسا ومستقبل مشروعها االستعماري وىو ما 

علها تستخدـ سلتلف وسائل العنف والًتىيب والقتل السكات صوت الرفض من قبل الشعب اجلزائري. ونتيجة لذلك قامت القوات ج
نهجة الفرنسية منذ اللحظة االوىل بأفعاؿ يندى ذلا اجلبُت، واقًتفت اجملازر البشعة حبق ابناء الشعب اجلزائري واتبعت سياسات استعمارية شل

 عاـ. 243ناء اجلزائر . واستمر ىذا النهج حىت آخر حلظة من وجودىا يف اجلزائر الذي استمر قرابة لتشريد واضعاؼ اب

 احملروقة  ، جرائم ، العنف ، االبادة ، اجملازر، االرضاجلزائر  :المفتاحيةالكلمات 

                                                           

جامعة دياىل  -كلية الًتبية االساسية -1  
جامعة تكريت –كلية الًتبية للعلـو االنسانية  - 2  
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Abstract 

          The question of the occupation of Algeria was decided by the French ruling authority, due to 

the nature of the internal political conditions experienced by France in that period, in addition to the 

international conditions that surrounded France, especially as it was suffering the consequences of 

the Napoleonic period: Ways to resolve the issue of control over Algeria, and through the course of 

events was the process of control of Algeria moving forward and close to what the French expected 

after the surrender of Dai Hussein. But the French people refused to accept the occupation from its 

first moments. This rejection generated great fears for France and the future of its colonial project, 

which made it use various means of violence, intimidation and murder to silence the voice of 

rejection by the Algerian people. As a result, the French forces, from the very first moment, carried 

out acts of indecent assault, committed the heinous massacres against the Algerian people and 

followed systematic colonial policies to displace and weaken the sons of Algeria. This approach 

continued until the last moment of its existence in Algeria, which lasted nearly 132 years.                                                  

Keywords: Algeria,crimes ,violence, genocide, massacres, scorched earth. 

 مقدمة:

احلسم جاء من بعدين فرض ، وىذا احلاكمة من قبل االدارة الفرنسيةداخل  امر زلسـوكانت مسالة احتالؿ اجلزائر من قبل فرنسا 
، والثاين; الظروؼ (1)ة الداخلية اليت كانت تعاين منها فرنساعلى احلكومة الفرنسية السَت بتجاه االحتالؿ، االوؿ; طبيعة الظروؼ السياسي

ىت السبل اىل حسم ، السيما واهنا مازالت تعاين من تبعات ادلرحلة النابليونية. وذلذا كانت فرنسا تسعى بش(2)الدولية اليت كانت ربيط هبا
وبشكل قريب دلا توقع الفرنسيوف بعد  ماً دُ اجلزائر تسَت قُ  موضوع  سيطرهتا على اجلزائر ومن خالؿ سَت االحداث كانت عملية السيطرة على

. ولكن ما مل يكن يف حسباف الفرنسيُت، رفض الشعب اجلزائري لالحتالؿ من اللحظات االوىل لو، وىذا الرفض (3) استسالـ الداي حسُت
ف والًتىيب والقتل السكات صوت نعلى مستقبل مشروعها االستعماري وىو ما جعلها تستخدـ سلتلف وسائل الع اً أخاؼ فرنسا كثَت 

                                                           

د ذلك ما ذىب اليو رئيس احلكومة . األزمات الداخلية اليت كانت تعاين منها احلكومة الفرنسية، واليت وجدت يف إرساؿ احلملة الفرنسية اىل اجلزائر سلرجا منها. وما يؤك1
:"إن مثل ىذه الحملة ستجعل أنظار الشعب الفرنسي متجهو الى الخارج، وان محلة عسكرية إىل اجلزائر، حُت قاؿالفرنسية بولنياؾ عندما وافق رللس الوزراء على ارساؿ 

ولها كل ىؤالء الذين اتهموىا منذعام رة على جموع الناخبين، وسيساعد في تقوية الملكية، وسيجمع حى نتائج مواتية ومؤثالنصر الخارجي سيساعد على الوصول ال
، ص 2:88صرية، القاىرة ، ادلمكتبة االصللو ، 2،طشوقي عطا اهلل اجلمل، ادلغرب العريب الكبَت يف العصور احلديثة  بان سياستها سلمية في العالم"ينظر:  م8181

368. 
تتحكم بالبحار من انتزاع اغلب مستعمراهتا فيما وراء  . من اثار ذبربة نابليوف بونابرت، صلد اف فرنسا خسرت غالبية مناطق نفوذىا خارج اوربا، وسبكنت بريطانيا اليت كانت2

لعسلي، ادلقاومة اجلزائرية البحار. ونتيجة ذلك كانت فرنسا تعمل جاىدة من اجل استعادت ىيبتها االستعمارية، واثبات حضورىا يف ادليداف االستعماري. ينظر; بساـ ا
 .48، ص  1::2دار النفائس، بَتوت، ، 2ط،2949 -2941لالستعمار الفرنسي 

، 2941سبوز ، ودخلوا  مدينة اجلزائر يف اخلامس منلفرنسيُتل، ُسّلم اجلزائر (  De Bourmont ) وفقائد اجليش الفرنسي دي بورمبعد قبوؿ الداي حسُت لشروط . 3
 وينظر; بشَت كاشللمزيد من ادلعلومات . سبوز العاشر منإيذانا بأّف اجلزائر أصبحت مستعمرة فرنسية. وغادر الداي حسُت إىل نابويل االيطالية يف  ورفعت األعالـ الفرنسية

  .:2-29، ص 3118، وزارة اجملاىدين، اجلزائر، 2:73-2941الفرحي، سلتصر وقائع وأحداث ليل االحتالؿ الفرنسي للجزائر 
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ر البشعة. ذلا اجلبُت، واقًتفت اجملاز  ت الفرنسية منذ اللحظة االوىل بأفعاؿ يندىقامت القوا لذلكالرفض من قبل الشعب اجلزائري. ونتيجة 
ضوع جاءت الفكرة دراستو و من اجل ابراز ىذا ادل. عاـ 243الذي استمر قرابة  وجودىا يف اجلزائر خر حلظة منواستمر ىذا النهج حىت آ

 -8181السادية والعنف في سلوك المستعمر الفرنسي في الجزائر : قراءة في جوانب من جرائم فرنسا :" ربت العنواف االيت
جرامي الذي اتبعتو السلطات االستعمارية الفرنسية ازاء مقاومة النهج االعلى  ، اذ من خالؿ ىذا البحث سوؼ نسلط الضوء " 8511

ومن خالؿ صفحات البحث، سنحاوؿ اظهار حقيقة  استعراض اآلليات والوسائل وبياف طبيعة تلك اجلرائم. من حيثالشعب اجلزائري، 
رسالة التمدف والتحضر.  وا اىل اجلزائر حاملُتءنسيوف مغالطة احلقائق واالدعاء بأهنم جااالستعمار االفرنسي يف اجلزائر، وكيف حاوؿ الفر 

، ىو القضاء ػلضر الفرنسيوف معهم اال القتل واالبادة والًتىيب واجلرائم، وىدفهم كاف اوال واخرا إذ مل اف العكس حدث، ناجدولكننا، و 
 .على الشعب اجلزائري 

 الفرنسي: اوال: الجريمة من وجهة نظر االستعمار

فرض إرادهتا بالقوة على أبناء الشعب  على عملت لنا أف فرنسا نسية يف اجلزائر توضحللحقبة االستعمارية الفر  عميقةالنظرة ال أفّ 
يف  االستعمارية عن استخداـ شىت السبل من اجل ربقيق سلططاهتا فرنسا . ومن ىذا ادلنطلق، مل تتوافرفضو لالحتالؿ أعلنالذي  اجلزائري
 كاف سجلها حافال باجلرائم اليت يندى ذلا اجلبُت اإلنساين لبشاعتها وفظاعتها.  نتيجة ذلك،. و اجلزائر

:"جزء من عرفها علماء االجتماع على أهناكما ادلوضوع، البد من اف نضع تعريفا مبسطا للجرؽلة، فاجلرؽلة  وقبل الدخوؿ يف أثناء 
. ىذا التعريف ادلبسط ينطبق على السلوؾ الذي (1)غير سوي"السلوك اإلنساني العام، ولكنها سلوك ال اجتماعي أي أنها سلوك شاذ 

 عاـ 243هنجا ثابتا سار عليو مجيع من مثل السلطة االستعمارية على مدار  جعلتو مارية الفرنسية يف اجلزائر، والذياتبعتو السلطات االستع
 من االحتالؿ.

كانت ىناؾ منطلقات   اجلزائر مل يأِت من فراغ او وليد الصدفة. وإظلالطات الفرنسية يف كانت تقًتفو الس  الذي اإلجراميالنهج  إف
السياسية الفرنسية يف القرف التاسع عشر الكثَت من  األدبياتصلد يف  إذ ،وسلوكية تستند عليها السياسة الفرنسية يف اجلزائر إيديولوجية

فلسفة  ، غدت عمليات االبادة والقتللذلك ة السلوؾ االجرامي.الكتابات اليت تدعم الفكر العنصري والعرقي الذي ؼلوؿ القوات الفرنسي
 لؤلجناسقاء الباالدىن والضعيفة و لؤلجناس  الكرة األرضيةفوؽ  مكاف للحياة ال :على الفرنسيُت واليت تقـو  أفكارىا من هبا الكثَت منيؤ 

( L .Mollموؿ ) لويس أمثاؿ من من االستعمار الفرنسيُت يف ادلرحلة األوىل ة منيرى بعض رجاؿ الفكر والسياسو  السامية والقوية.
إن أىالي الجزائر  "حُت يقوؿ; ،يشجع سياسة اإلبادةيؤيد و  2956 عاـ صدروالذي ، مؤلف كتاب حوؿ االحتالؿ والزراعة يف اجلزائر

، بل خدمة لإلنسانية بان رىليس ذلك جريمة كبملتهم مثل الهنود الحمر الذين سبقوىم، و يجب معا ير، وعليوخطافل و سقوم 
 ،أخر عن ىذه األفكار بتاكدافع  وبنفس االذباه،  .(2)"ة التي انطلقت بقوة لتحضر العالمنخلصها من أعراق تعرقل األجناس السامي

                                                           

 .84، ص 2:95الدوري، أسباب اجلرؽلة وطبيعة السلوؾ اإلجرامي، مؤسسة ذات السالسل، بَتوت، . عدناف 1
2. Louis Moll, colonisation et l’agriculture en  Algérie ,paris,1845, p. 130.  
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 :األىالي ىو ىيسري علان القانون الذي  الصدد;" ىذا يل، وقاؿ يفالذي أيد اإلبادة اجلماعية لؤلىا (Bodichonشوف)بوديوىو 
ينتهك باستمرار القوانين العامة التي تعيش مع التقدم، و التي ال تقبل ان يعيش عرق او جنس تتعارض  االمتثال لقوانين االنثروبولوجيا

 نظرتو العنصرية تلك مره اخرى يف كتابة وأكد، (1)"غير منتجينجال سيئين و ر في األىالي  أنهم رجال منحطين و  ىبها اإلنسانية  وير 
وسيلة لتحسين  ى ىيإبادة األعراق السفل إن" :ما قاؿ أىممن و ، 2977 عاـوالذي نشره ( L’Humanité) عنواف; محلالذي 

العقيدة اليت أصبح يؤمن هبا دعاة  إف تلك .(2)"االسمىليعيش  وباألدنىبالناقص من اجل الكامل،  ان يضحى بدوال اإلنسانية ...
تسليط و  بقسوةالتعامل مع األىايل  ىفعتهم عل، شجعتهم ودمنها اجلزائرو  ،ادلستعمرات يف والقائمُت بو )عسكريُت وإداريُت( االستعمار

تشرين ثورة االوؿ من غاية  إىللالستعمار  اجلزائريُت من ادلرحلة األوىل ىظل ىذا السلوؾ ؽلارس عل إذشلارسات وحشية بربرية منها التعذيب 
 طبيعيةمنذ ذلك الوقت كاف التعذيب شلارسة  .وشلارستو من مرحلة آلخرى اف تفاوتت درجة شراستو، و دوف انقطاع 2:65عاـ  الثاين

 . ردعااكثر  ، وكوسيلة عقابلسيطرة والتحكم من اجل اخضاع البالدلاالىايل وانتزاع ادلعلومات اليت تعد ضرورية  تجوابىدفها اس

 ثانيا: طبيعة جرائم فرنسا في الجزائر:

 جلزائري واالستيالء على خَتات ىذهمن خالذلا إبادة الشعب ا أرادتتعددت اجلرائم اليت اقًتفتها فرنسا حبق الشعب اجلزائري، و 
 فضال عن .(3)يستند على القوة والًتىيب أفحكم اجلزائر غلب  أفمتفقوف على  أغلبيتهم. وكاف قادة اجليش الفرنسي يف اجلزائر األرض

دبا كتبو شارؿ اندري  وىنا يستقري البحث ، وتوزيعها على ادلستوطنُت مستقبال.(4)االستيطاف ومصادرة األراضيتشجيع  عمليات ذلك
كان مصيره الموت، :"كل حي  جولياف، وىو يصف بشاعة ما قامت بو القوات الفرنسية الغازية ذباه الشعب اجلزائري، حيث كتب يقوؿ

وكل ما كان ممكن أخذه نزع، بدون تفرقو في السن والجنس، غير أن إنسانية بعض الضباط ، وىم قلو، أنقذوا بعض النساء 
 .(5)واألطفال"

 :اإلبادة واألرض المحروقةجرائم  .1

حرب إبادة منظمة للسكاف، بتوجيو من قادة اجليش، وارتكبت رلازر مجاعية استهدفت  ةالفرنسي يةقوات االستعمار الشنت  
احد  إليو أشارتلك اليت أبدت رفضها لالحتالؿ الفرنسي. وتتضح ىذه السياسة اإلجرامية فيما  ال سيمامئات السكاف والقبائل اجلزائرية، 

ت نهائيا، ولم يبقى لهم سوى الموت أو الهجرة أو قبول الخدمة عند " أن مسالة العرب قبر ادلشاركُت يف عمليات اإلبادة بالقوؿ;

                                                           

1 .Eugène Bodichon , Etudes sur L’Algérie et L’Afrique, chez l’auteur  rue de la marine, Alger,1847, p.150 . 
2. Le docteur-Bourdichon, L’humanité ,A. Lacroix , Bruxelles,1866,tome 1, p. 91. 

 .38، ص 3119 اجلزائر، ،ANEP، ترمجة; زلمد ادلعراجي، 2:65-2941. زلفوظ قداش، جزائر اجلزائريُت ... تاريخ اجلزائر 3
 .276-262نفسو، ص  صدرللتفاصيل عن مصادرة االراضي ينظر; ادل. 4
 .256، ص د.ف، د.ت، اإلمامة، دار ف، ترمجة; عياش سلما2(، اجمللد; 2982-2938. شارؿ اندري جولياف، تاريخ اجلزائر ادلعاصر; الغزو وبدايات االستعمار )5
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دوف  أهنملقد تعاملت فرنسا مع سكاف اجلزائر على  .(1)أسيادىم، ىل يستيقظون قبل أن تطلق عليهم رصاصة الرحمة؟ أتمنى ذلك"
القوات الفرنسية  أماـ، وكاف الطريق مفتوح اإلبادة، خيار (Bugeaud)لقادهتا العسكريُت، بدءا من اجلنراؿ بيجو وأقرتادلستوى البشري، 

، غنائم من واآلذاف، ويوتى بالرؤوس أرباالعزؿ، والتمثيل جبثثهم اليت تقطع  واألسرى، فكاف قتل السكاف ادلدنيُت اإلسًتاتيجيةيف تنفيذ ىذه 
. (2)رى، واالستيالء على ادلواشي وتدمَت ادلزارع واحلقوؿػلصلوف بفضلها على منح نقدية، وكاف تدمَت ادلدف والق ألهنمقبل اجلنود الفرنسيُت 

العرق األدنى ...  "( على ىذه العقيدة اذلوجاء متهكما بالقوؿ;P.Vigne Doctonب. فيٍت دوكتوف) دبا قالو الكاتب ىنا نستعُتو 
تقتيل كل العائالت البشرية التي دة قرون، بدون وخزة ضمير وال احمرار جبين، في وبة الشنيعة التي جعلتنا نواصل لعأنها األكذ

كانت يف   سياسة اإلبادة واألرض احملروقة وعلى مايبدو، أف. (3)"يختلف لونها عن لوننا وفي نهب خيراتها، وذىبنا إلى الحد األدنى
 يف اجلزائر. اليت كلف هبا قادة اجليش الفرنسي لتنفيذىا مقدمة األولويات وادلهاـ

، ذلك التخطيط ادلنظم األولوياتيو، واعٍت ىنا سياسة اإلبادة واألرض احملروقة، كانت يف مقدمة واف ما يؤكد حقيقة ما أشرت إل
وقد تتخذ اإلجراءات الصارمة لإلطاحة قائال;" الفرنسيُت . ويف ىذا الصدد يشَت احد القادة  العسكريُت اإلبادةالذي ذبري خالذلا عملية 

يكون الهرب مستحيال ألي مخلوق، والسكان اآلمنون اليدركون الخطر المحدق  بالقبيلة المنوي تدميرىا بقوات كبيرة، بحيث
بهم، إال عندما يسمعون قرع الطبول التي تضرب نغمة مؤذية للسمع وبعد ذلك تحدث المفاجأة التي اليوجد لها مثيال إال فيما 

 جرؽلة ضد اإلنسانية مع سبق اإلصرار والًتصد. ما كاف ػلدث ىو أف. وىذا دليل واضح على (4)"نعرفو من قصص إبادة الهنود الحمر

من  وجود البشريال إهناء، وكانت تريد من وراء ذلك األىايلودوري ضد  حتالؿ دبمارسة القتل بشكل شلنهجقامت سلطات اال 
ومالحظة ىذه السياسة احلمقاء،  لكي تبقى اجلزائر ذلم خبَتاهتا. ومن اجل فهم  على مغادرة البالد،من يتبقى  وإجبارجلماعي خالؿ القتل ا

 ; منها نذكرواليت اجملازر اليت قامت هبا القوات الفرنسية، و  كاف البد من استعراض بعضا من تلك اجلرائم

 احلامية الفرنسية يف ارتكبت 2941عاـ  تشرين الثاين السادس والعشرين من  يـو يف األشهر األوىل من االحتالؿ، وربديداً  يفف
مل يرحم فيها شيخ مسن والعجوز وال امرأة وال حىت األطفاؿ الرضع. لقد تفنن و العزؿ،  ادلدينة سكافمذحبة رىيبة ضد  مدينة البليدة

ادلدينة إىل مقربة يف بضع ساعات، إذ امتؤلت الشوارع جبثث القتلى الذين غلهل  تولربحبيث  القتليف  وجنوده الضابط ترولَت قائد احلامية
عددىم. لقد وقعت ىذه اجلرؽلة على إثر اذلجـو الذي نظمو ادلقاوموف ضد احلامية الفرنسية بادلدينة، وبعد انسحاب ىؤالء قامت القوات 

 .(5)الفرنسية باالنتقاـ من السكاف العزؿ

                                                           

 .21، ص ، 2:76 اجلزائر،  ادلطبعة التعاونية، ،2ط، 2ج. زلمد علي دبوز، هنضة اجلزائر احلديثة وثورهتا ادلباركة، 1
 .285-284، ص 3118اجلزائر، . اوليفي لوكور غراظليزوف، االستعمار، اإلبادة  تأمالت يف احلرب والدولة االستعمارية، ترمجة; نورة بوزيدة، دار الرائد للكتاب، 2
 .284نفسو ، ص  ادلصدر. نقال عن; 3
، ، اجلزائر ، الشركة الوطنية للنشر واإلشهار ، ترمجة وتعليق; إمساعيل العريب2952مذكرات العقيد أسكوت من إقامتو يف زمالة االمَت عبد القادر . الكولونيل اسكوت، 4

 .2:، ص2:92
 .338، ص2:97، ، اجلزائر، ادلؤسسة الوطنية للكتاب2. ابو القاسم سعد اهلل، احلركة الوطنية اجلزائرية، ج5
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اجلرائم وادلمارسات العنيفة اليت تدؿ على وحشية  أبشعمن  هبا القوات الفرنسية، واليت تعدّ شية اليت قامت ومن بُت اجملازر الوح
شلارسة ىذا العمل اجلباف بدـ بارد ضد القبائل العربية اليت  ىالقوات الفرنسية عل أقدمت إذ، اإلنسافمقًتفيها. واعٍت ىنا، عمليات حرؽ 

سلوؾ ىستَتي وعدائي من جانب الفرنسيُت دلعاقبة كل من اعًتاضها ورفضها لالحتالؿ الفرنسي يف اجلزائر. وكانت نتيجة ذلك  أبدت
 (Kaviniacكافينياؾ )  أف أمر اجلنراؿ بعد 2955قد نالت قبيلة بٍت صبيح حصتها من ىذا العمل اجلباف عاـ و يقوؿ ال لوجودىم. 

يلة على الدخوؿ إىل إحدى ادلغارات واليت مت إغالقها بإحكاـ. ومت بعد ذلك إشعاؿ النَتاف اليت أبادت من  بعد أف اجرب أبناء القب ،بذلك
 . (1)كاف داخل ادلغارة.

شهر  ، وخالصتها أف معركة كبَتة وقعت خالؿ 2956 حزيرافاستعمل ىذا السالح ضد قبيلة أوالد رياح جبباؿ الظهرة يف  كما
شارؾ يف ىذه االنتفاضة عدد كبَت من ابناء اجلزائر الذين ينتموف اىل الطرؽ الصوفية القادرية والرمحانية  بناحية الظهرة 2956 كانوف الثاين

شاركت فيها قبيلة أوالد رياح اليت كانت تقطن جنوب و  ،(2)عند الفرنسيُت بانتفاضة الطرؽ الصوفية ت ىذه االنتفاضةعرفو  والدرقية والطيبية
 ربطيم أمالكها، وعليو فقد فرت القبيلة ضلو غار زلصن يسمى غار الفراشيشبغزوىا و  (Pélissier بيليسيو) ، لذلك قاـ العقيدمدينة تنس

من نساء ورجاؿ وأطفاؿ إضافة إىل حيواناهتم.  2111كاف عدد أفراد القبيلة حوايل   ،(3) الواقع يف منطقة الظهرة يف مدينة الشلف حالياً 
الغار من كل النواحي، وطالبت القبيلة باالستسالـ، ىذه األخَتة ردت  2956 السابع عشر من حزيرافوقد حاصرت القوات الفرنسية يف 

احملاصرين  إجبارمن اجل  إشعاذلاهبا، ومت  الغار أغلق سلارجاحلطب و  من أكداس بإحضاربيليسيو واثناء اليل امر العقيد عليها بالرصاص. 
القبيلة الذين كانوا يف داخل الغار. حىت اف ىذا  أفرادىذا العمل اجلباف بالقضاء على كل  وأدى .(4)بالدخافعلى اخلروج او ادلوت اختناقا 

ف اجلنود أحد ادلعاصرين للجرؽلة أ. ويشَت (5)الطرؽ الوحشية ههبذ غضب العديد من الساسة الفرنسيُت الذين رفضوا التعامل أثاراحلادث 
. وقد امتدح (6)ادللطخة بالدماء واألشياء الذىبية وغَتىا ادلالبسأخذوا كل األشياء اليت وجدوىا مع ادلختنقُت، حىت دخلوا الغار فيما بعد و 

وقد آثار ىذا السلوؾ اإلجرامي من جانب اجليش الفرنسي غضب بعض  .رياح على ما قاـ بو ضلو قبيلة أوالد نراؿ بيليسيواجل بيجو اجلنراؿ
 .(7)باريس إىلاجلرؽلة  أنباءالساسة الفرنسيُت، حينما أبدى بعض النواب اعًتاضهم على ما حدث بعد وصوؿ 

 .الفرنسي حينما تنشب مقاومة أو انتفاضة لذا كررت استعمالو االحتالؿ  مدةرات خالؿ للعديد من ادلاستعمل ىذا السالح  
تلك  اوليفي لوكور غراظليزوف على وىو عمل منظم وسلطط لو، وليس مثلما ػلاوؿ البعض وصفو بالسلوؾ االرذبايل واالين. وتعلق ىنا الكاتبة

                                                           

1. La Fondation 8 Mai 1945, L’enfuma de des Ouled Riah et L’emmurement des Sbehas, Sned, Alger, p.4.   
 .25، ص 3111زلمد رلادو ، االستعمار جرؽلة ضد االنسانية وسياسة التعذيب االستعماري اباف الثورة التحررية، الرشاد للطباعة والنشر، اجلزائر، . 2
؛ :33، ص 3112،، اجلزائر 5، العدد ، جرائم االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، رللة ادلصادر2:65والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمرب . ادلركز الوطٍت للدراسات 3

 .285صادلصدر السابق ، اوليفي لوكور غراظليزوف، 
 .291السابق، ص صدر. ابو القاسم سعد اهلل، ادل4
 .68صالسابق،  صدر، ادلالفرحي وبشَت كاش. 5
 .341، صادلصدر السابق. أبو قاسم سعد اهلل، 6
 .231-229، ص ادلصدر السابق. للتفاصيل ينظر; زلفوظ قداش، 7
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ية طارئة وميئوس منها غرق فيها الضباط وضع أمام"اليشوب تلك العمليات تسرع وال ارتجال. ليست برد فعل القضية بالقوؿ;
نالوا فوزا سهال ضد عدو اضعف عددا وعدة. وليس فعل رجال فقدوا وعيهم  أن، ىي عمليات دبرت بعد وجنودىم، بل بالعكس

 .(1) "اإلجرام، من شدة غضبهمدرجة  إلى أنفسهموتحكمهم في 

والبد حينما طلتم احلديث عن سياسة االرض احملروقة اف نقتبس بعضا شلا قالو اجلنراؿ بيجو عن سياسة األرض احملروقة، وىو احد 
"إن عبور الجبال ومحاربة سكانها والقضاء عليهم أمرا ضروري لذا يجب تدمير مصالحهم ففي كل قبيلة يقوؿ ; إذمهندسيها، 

ار المثمرة، وحرق وقلع المحاصيل الزراعية، وإفراغ المخازن، وتفتيش األودية والصخور ضروري تحطيم القرى، وقطع األشج
. ومن (2)والكهوف من أجل اختطاف النساء واألطفال والشيوخ والمواشي واألثاث المنقول،إنها الطريقة الوحيدة الستسالمهم لنا"

بيوهتم وهنب شلتلكاهتم مسالة  وتفقَتىم واالستيالء على زلاصيلهم وتدمَت خالؿ ىذا القوؿ، أراد اجلنراؿ بيجو اف يقوؿ من اف ترويع السكاف
تدخل يف اطار االسًتاتيجية الفرنسية يف اجلزائر، واف أي مقاومو من قبل السكاف البد من إبادهتم دوف رمحة. وىو األسلوب الذي طبقوه 

ضرورية يف بلد تبتعد فيو كل الفوائد أماـ ادلنهـز وال توجد سوى فائدة الفرنسيوف حيثما حلوا، ىذا ىو أسلوب احلرب واليت يربرىا على أهنا 
 الزراعة يف ىذا البلد لذا غلب أخذ قطعاف ادلواشي ومتابعة سكاف يفروف وعندما ييأسوف من احلرب يسهل االنتصار عليهم

 سياسة المصادرة واالستيالء: .2
 مصادرة االراضي: -

السنوات األوىل من االحتالؿ على مصادرة األراضي الزراعية والعمل على تشجيع سياسة عمل جنراالت اجليش الفرنسي منذ      
 الثامن من ايلوؿ عاـأصدر عدة قرارات أعلها قرار لطات االستعمارية فيما بعد. و االستيطاف، وىي السياسة اليت أصبحت أساس عمل الس

ذين غادروا اجلزائر واألمالؾ ادلخصصة ألوقاؼ مكة وادلدينة ادلنورة وادلوارد يقضي بضم أمالؾ الباليك وأراضي ادلوظفُت العثمانيُت ال 2941
صادرة أراضي وم بتطبيق ىذا القرار وتضاؼ ىذه األراضي بصفة تدرغلية. وقامت اإلدارة الفرنسية (3)اليت تدفعها ادلؤسسات لصاحل ادلساجد

لقريبة من ادلدف مثل اجلزائر، وىراف وقسنطينة وعنابة تقدر أراضي أراضي الباليك وإحلاقها بأمالؾ السلطات الفرنسية كمصادرة األراضي ا
ىكتار بإقليم اجلزائر إقليم قسنطينة 25111بوىراف و 45267ىكتارا بإقليم قسنطينة و 239121ىكتارا منها 287,277الباليك 

83% .31. ووىراف   % واجلزائر   8.% يأمر ادلالكُت اجلزائريُت والقائمُت على  2944 آذاريف األوؿ من أصدر وىناؾ قرار آخر  .(4)
يف مساعدة ادلؤسسات الدينية  ة نظرا ألعلية األوقاؼادلؤسسات الدينية اإلسالمية تسليم سندات إلدارة الدومُت الفرنسية يف آجاؿ زلدد

عدـ جواز التصرؼ يف األمالؾ ادلوقوفة يشكل  والثقافية باجلزائر، لذا قامت اإلدارة الفرنسية دبصادرهتا وتسليمها للمعمرين األوربيُت، إف
وحدىا القادرة على ربويل اإلقليم الذي أخضعتو أسلحتنا إىل  إحدى العوائق اليت ؽلكن التغلب عليها أماـ اإلصالحات الكربى اليت 

                                                           

 .289، صادلصدر السابق. اوليفي لوكور غراظليزوف، 1
2 . A. Toqueville, Travail sur l’Algérie 1841 de colonisation en Algérie, éd. Conplexe, Bruxelles, 1988, p.  30. 

 .287 -286، ص3121وانعكاساهتا على ادلغرب العريب، دار احلكمة للنشر، اجلزائر،  2:41-2941بوعزة بوضرساية، سياسة فرنسا الرببرية يف اجلزائر . 3
 .231ص  شارؿ اندري جولياف، ادلصدر السابق. 4
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ملكية فقط ألوقاؼ  2611من االحتالؿ أكثر  من األوىل  مستعمرة حقيقية". فقد أحصت اإلدارة الفرنسية دبدينة اجلزائر يف السنوات
وأوىل اخلطوات مت توزيع األراضي ادلصادرة على اجلنود الفرنسيُت بعد إهناء خدمتهم العسكرية .(1)ادلنورة" احلرمُت الشريفُت "مكة وادلدينة

مهاجرين  2943 زائر عاـتوطنُت، إذ وصل مدينة اجلوبعد عامُت من االحتالؿ وصلت أوىل مجوع ادلس .بقصد البقاء واالستقرار يف اجلزائر
 من بروسيا وسويسرا، ومنحتهم السلطات االستعمارية أراض واسعة كانت من ملكية اجلزائريُت

اخلاص بأمالؾ الداي والبايات العثمانيُت الذين غادروا اجلزائر بأمر من  2942 حزيراف عاـ العاشر من . وقرار (2)اال أهنا صودرت منهم 
ينص على إحلاؽ اجلزائر بفرنسا بناء  2945 سبوز 33يتم مصادرهتا، ومرسـو  2942 ايار السابع والعشرين من وزير احلربية الفرنسي يف

                                                                . (3) على توصيات اللجنة اإلفريقية ىيئ ادلرسـو لنهب األراضي اجلزائرية

مادة حوؿ العالقة بُت اذلجرة واالستيطاف الفرنسي باجلزائر نصت  26يتضمن  2952 عشر من نيساف الثاينصدر قرار إداري يف 
دلوافقة ادلادتاف األوىل والثانية على عملية إنشاء ادلستوطنات باجلزائر وإسكاف الفرنسيُت واألوروبيُت هبا وفق شروط وترتيبات إدارية منها ا

ادلساحة األرضية احملتمل إنشاء مركز استيطاين عليها حيث يتدخل احلاكم العاـ يف عملية ضبط الشروط  اإللزامية للحاكم العاـ باجلزائر على
ا ادلطلوبة إلنشاء ادلستوطنات بتحديد أماكنها وحصر زليطها وتقدير عدد ادلهاجرين إليها، وكذلك ربديد مساحات األراضي الزراعية وتوزيعه

الثانية نصت على وجوب مناقشة ادلقًتحات اخلاصة بإنشاء ادلستوطنات يف رللس إداري وذلك بعد على ادلستوطنُت األوائل، أما ادلادة 
كذلك تسليمو تصميما دقيقا للمستوطنة ادلراد إنشاؤىا مصحوبا بتقرير مفصل يشرح ادلسائل التالية; ادلساحة اإلمجالية للقرية أو ادلستوطنة و 

ؽ وادلسالك وادلواصالت،  ادلباين السكنية اخلاصة والعامة اليت تأوي سلتلف ادلصاحل العسكرية وادلدنية مساحة األراضي الزراعية التابعة ذلا، الطر 
 االوربيُتفقد فرضت على  26وادلالية، ادلادة اخلامسة نصت على وجوب مصادرة األراضي اخلاصة والعامة من أجل الصاحل العاـ بينما ادلادة 

زراعية شلن يقطنوف بقرى استيطانية أو قرى زراعية أف يتقدموا بطلباهتم مباشرة إىل احلاكم  قطع أرضيالراغبُت يف احلصوؿ على ادلدنيُت 
ة والصحية وادلهنية والسن وعدد أفراد العائلة نيباجلزائر أو بواسطة حكاـ ادلقاطعات، على أف تصحب طلباهتم دبلف إداري حوؿ احلالة ادلد

فرنك فرنسي للعائلة الواحدة عند حصوذلا  2611حىت  2311قدرت السلطة االستعمارية ادلبلغ ب وعمر كل طفل ومقدار الدخل ادلايل، 
م قطعة على ادلساحة الزراعية، تكلفت الوزارة احلربية بنقلهم رلانا إىل ميناء مرسيليا مث إىل طولوف وبعدىا إىل اجلزائر وعند وصوذلم سبنح ذل

 2ونص قرار ملكي يف فرنك فرنسي 711إىل  411واد البناء وأدواتو يف شكل قروض تقدر ب ، وتقدـ ذلم م أرض للبناء وأخرى للزراعة
وكانت أىداؼ ىذه  .فرنك للهكتار الواحد 6حوؿ تأسيس ادللكيات غَت ادلستغلة باجلزائر بفرض ضريبة تقدر بنسبة  2955 تشرين األوؿ

                                                           

 . 96 – 95، ص 2:99، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 3، جالعثمانية وادلعاصرة. سعيدوين ناصر الدين، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر الفًتة 1

 .95السابق، ص  . شارؿ اندري جولياف، ادلصدر2
 .48، ادلصدر السابق، صبشَت كاشو الفرحي. 3
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االحتالؿ الفرنسي واالستفادة من األراضي اجلزائرية خلدمة الدولة  القوانُت والقرارات وضع مساحات واسعة ربت تصرؼ الكولوف لضماف
 . (1)الفرنسية

 االستيالء على المؤسسات الدينية : -

نتهاؾ من جانب الفرنسيُت، االمل تسلم حىت ادلؤسسات الدينية من االعتداءات و توقف جرائم فرنسا عند حدود معينة، اذ مل ت
ما حدث،  العنف والقتل ضد اجلزائريُت، ودليلوحينما وقف أبناء الشعب اجلزائري للدفاع عن دينهم. صلد أف السلطات الفرنسية سبارس 

إىل كنيسة،  على سبيل ادلثاؿ، من مذحبة يف مسجد كتشاوة الذي يقع يف مدينة اجلزائر. فقد اعتصم األىايل من اجل منع ربويل ادلسجد
رلزرة ضد دوف القياـ دبا يريد، والدليل على ذلك كانت ىناؾ  سبنعوألي حدود خذ بنظر االعتبار أي ولكننا صلد أف احملتل الفرنسي ال

 .(2)معتصم، بعد اقتحاـ اجلنود الفرنسيُت ادلسجد 5111ادلعتصمُت، والذين كاف عددىم حوايل 

، أما مساجد قسنطينة فقد كاف هبا سبعوف مسجدا فحولوا جامع ة يف نفس العاـوحولت مسجد عُت احلمراء إىل ثكنة عسكري
 رحبة الصوؼ إىل سلزف للشعَت، واستولوا على جامع القصبة وىو من ادلباين ادلشهورة حبيث ؽلتد إىل العهد احلفصي مث ىدموه بعد ذلك، كما

رجاين، جامع سيدي مسلم، جامع حبانة الوزناجي، جامع سيدي مت هتدًن مساجد وزوايا أخرى منها جامع سيدي فرج، جامع سيدي الف
وراد. أما اجلوامع اليت ربولت إىل ثكنات فهي;جامع سيدي بوناب، و زاوية العلوي، وجامع سيدي البيازري وجامع سيدي راشد، و جامع 

 .(3)اتدرائية كاثوليكيةسوؽ الغزؿ الذي كاف من أمجل جوامع ادلدينة، والذي حولو االحتالؿ والتعصب الديٍت إىل ك

 سياسة التنصير: .3

ادخاؿ اجلزائريُت يف  اجلرائم،  للنشاط التبشَتي هبدؼاالعماؿ اليت تدخل يف اطار شجعت السلطات االستعمارية الفرنسية 
العمل، صدر أمر  اصلاز ذلكومن اجل . (4)، ألهنا وجدت يف ذلك وسيلة تساعدىا على السيطرة وامتالؾ البالد والعبادالديانة ادلسيحية 

ال يكون العرب فرنسيون بتأسيس أسقفية اجلزائر وتعيُت أسقفا ذلا. وكاف ادللك لويس فيليب قد اعلن من اف;" 2949عاـ  آبملكي يف 
. وكاف اسقف (5)"إال عندما يصبحون مسيحيين، ويتوقف ذلك علينا نحن االثنان و علينا أن نعبد الطريق إلى إفريقيا المسيحية

رجاؿ الدين ػلظوف باىتماـ ورعاية السلطات االستعمارية، وىذا دليل على تطابق االىداؼ والدوافع. ومن أجل ىذا الغرض  عضوب اجلزائر
قامت السلطات الفرنسية بدعم ادلؤسسات الدينية ادلسيحية ادلتضمنة مساعدات مادية ومعنوية إلنشاء ادلدارس الفرنسية يف كل منطقة يتم 

الفقراء وادلعوزين منهم الذين مل يكن  السيماو  اىل الديانو ادلسيحية أبناء األىايل من اجل ادخاؿالبيض  ت وصاية اآلباءاحتالذلا وتكوف رب
                                                           

 .339-331، ص شارؿ اندري جولياف، ادلصدر السابق. 1
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 .293السابق، ص  . زلفوظ قداش، ادلصدر4
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طات الفرنسية عصفورين حبجر باستطاعتهم تعليم أبنائهم و بذلك تكوف فرص صلاح ادلخطط االستعماري كبَتة جدا و هبذا تضرب السل
لفرنسية وبالتايل تكوف أجياؿ مفرنسة واليت تستطيع فيما بعد ترسيخ اللغة الفرنسية حبيث أف األىايل ال تتمكن من تعميم اللغة احبيث 

 .(1)ينفروف من إخواهنم ادلفرنسُت

وقاد ىذه  2951 عاـانطلقت  واليت وقد عرفت ىذه ادلرحلة نشاط واسع للقس ديبوش الذي قاـ بإرساليات لنشر ادلسيحية 
دبنطقة بن عكنوف  2953 عاـسبيز نشاطها بإقامة دور اليتامى وادلالجئ، منها دار األيتاـ اليت أنشئت ليسوعيُت و ء ااإلرساليات مجعية آبا

وقد ضمت آنذاؾ حوايل مائة وعشرة أطفاؿ باإلضافة إىل دورىم يف عالج ادلرضى على مستوى ادلستشفيات، وكذلك بالنسبة جلمعية 
وكانت تنشط يف إدارة مؤسسات بنات اإلحساف وتسيَت دور األيتاـ باإلضافة إىل  2953 ادلسيحية واليت انطلق نشاطها عاـ العزاريُت

عنابة مركزا ذلا تيمنا بسانت أوغستُت الذي كاف أسقفا ىناؾ يف العهد الروماين، مدينة مجعية إخواف القديس جوزيف دومانس اليت جعلت 
الثالوث اليت قامت بتأسيس مدرسة وملجأ ودار أيتاـ تضم حوايل مائة وستوف طفال من أطفاؿ اجلزائر وأيضا إضافة إىل مجعية راىبات 

إرسالية أخوات العقيدة الكاثوليكية. وإرسالية بنات اإلحساف التابعة للقديس فانساف دي جوؿ، اليت كانت تقـو خبدمات على مستوى 
ادلتخصصة يف الصناعة واستطاعت ىذه اجلمعية يف إطار  والعديد من ادلالجئ وبعض الورش ةادلستشفيات ادلدنية، وقامت ببناء دار الرمح

وجت دبجهودىا إىل ادلسيحية اليت ت (Trappistes)طفال، ومجعية الًتابست  إىل استقطاب حوايل مخسمائة وسبعُتنشاطها التبشَتي 
اط التبشَتي وسبسيح اجلزائريُت. وقد دعمت فرنسا ىذا النشاط من خالؿ لدعم النش من خالؿ استغالؿ األراضي الزراعية ادليداف الزراعي

. مث جاء قرار لوزير احلرب الفرنسي 2954 دبنطقة سطاوايل عاـ ىكتار 2311منح قطع أراضي كمنح اجلمعية الدينية الًتابست مساحة 
إىل ميزانية الدولة الفرنسية واالستيالء على ىذه بضم مداخيل ومصاريف ادلؤسسات الدينية  2954 الثالث والعشرين من اذارمؤرخ يف 

الثالث والعشرين من نيساف ادلصاريف حـر األىايل من التعليم ألف ىذه ادلصاريف  كانت توجو لنشر التعليم، وتاله أمر ملكي صدر بتاريخ 
ن طرؼ اجليش الفرنسي مستغلُت األوضاع ادلزرية اخلاص بالًتخيص لآلباء البيض ادلبشرين بناء ادلدارس يف ادلناطق اليت مت احتالذلا م 2954

 .(2)دلصادرة أراضي الزوايا 2955 تشرين األوؿ افهم. مث جاء األمر الصادر يف أالوؿ مناليت أصبح يعيش فيها األىايل لتحقيق أىد

كثاين رئيس ألسقفية اجلزائر بعد أف زار   (bavy)مت تعيُت الراىب بايف  2957من عاـ  شباط 37و دبوجب ادلرسـو ادلؤرخ يف 
و قد عرؼ الراىب بايف بتعصبو للمسيحية و كاف من رجاؿ الدين  2957اـ من ع إىل اجلزائر اليت وصلها يف سبوزاذبو  مثّ  البابوية يف روما

 .(3)الذين يؤمنوف بضرورة إرجاع اجلزائر وسكاف القبائل إىل ادلسيحية كما كانوا يف العهد الروماين

 قامت عاـ إذادلسلمُت استمرت السلطات الفرنسية يف هنجها ادلعهود يف رلاؿ التمسيح والفرنسة والتجهيل ادلوجو لؤلىايل 
إىل أمالؾ الدولة.  2941ت الدينية نظرا لدخلها الكبَت عاـ بضم زاوية سيدي عبدالرمحن الثعاليب وىي من بُت أىم ادلؤسسا 2959

إىل كنيسة مجاعة  2961 وحوؿ عاـ 2941عاـ  قوات الشرطةع بقسنطينة والذي احتلو باإلضافة إىل ربويل مسجد سيدي اجلامي الواق
                                                           

 .2:2نفسو، ص ادلصدر. 1
 .2:4،2:5سابق، ص ال ادلصدر. بوعزة بوضرساية،  2
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أف ادلساجد اآلتية قد ىدمت; سيدي فرج،  :295 كانوف أوؿ 31ير رمسي مكتوب يف الًتابست ومسوه اسطوايل الصغَتة، وقد جاء يف تقر 
و ادلدينة، سيدي الفرجاين )الفرغاين؟(، الوزناجي، سيدي مسلم، سيدي وراد، كما جاء يف النص على ربويل جامع سوؽ الغزؿ إىل  مكة 

 .(1)كاتدرائية، باإلضافة إىل ادلساجد اليت حولت إىل ثكنات أو بيعت

عاـ  آب 27مرسـو مجهوري يف وقد قامت السلطات الفرنسية بتدعيم النشاط ادلسيحي من خالؿ منح تسهيالت حبيث صدر 
ىكتار  27ىكتارات للمباين،  17ىكتار منها  65ينص على منح القسيس أبراـ مدير مأمت مسرغُت أرض تقدر مساحتها بػ   2962

ق طلىكتار للزراعة وكاف ىذا التدعيم من أجل نشر ادلسيحية يف أوساط األىايل. وقد أنشأت أيضا كنيسة يف باب الوادي أ 43دلشتلة و 
 2961 ايلوؿ 41نشأت ادلدارس اإلسالمية الثالث دبوجب مرسـو ا. أما يف رلاؿ التعليم فقد 2961 عليها نوترداـ دوفيكتوريا عاـ

وتنحصر مهمتها يف إعداد موظفُت يف الشؤوف الدينية والقضائية واإلدارية أي خدمة دلصاحل فرنسا وليس من أجل تعليم األىايل وتثقيفهم. 
وصل بُت احملتلُت وادلواطنُت ينوبوف عن احملتل بإدارة شؤوف ادلواطنُت يف ادلنازعات القضائية والدينية، وقد  منها حلقة رجوفادلتخ أذ يصبح

 2969 عاف ما نقل مقرىا إىل العاصمة عاـوزعت ادلدارس على ثالث جهات األوىل مقرىا دبدينة تلمساف والثانية دبدينة ادلدية اليت سر 
 .(2)قسنطينةوالثالثة دبدينة 

أنو مت هتدًن جامع  2964 لشَتبونو عن قسنطينة و آثارىا عاـنشرت مقالة  إذوعرفت ىذه ادلرحلة نفس سياسة هتدًن ادلساجد 
اة االحتالؿ رحبة الصوؼ وىو يعود إىل القرف اخلامس للهجرة ومت أيضا هتدًن جامع القصبة الشهَت الذي حوؿ إىل مبٌت عسكري غد

أطلق عليها  2963 ائس منها; كنيسة بربج الكيفاف عاـيف ادلقابل قاـ األسقف بايف ببناء عدة كن. و (3)2948 عاـ العسكري لقسنطينة
بناء كنيسة ساف لويس يف نفس ، أما يف الغرب فكاف وراء 2966 ية كنيسة سانت ساتورناف عاـتسمية سانت فرانسوار داسيز ويف عُت طا

كنيسة   89ببسكرة وهبذا يكوف األسقف بايف قد أنشأ أكثر من  2965بٌت كنيسة سانت بريو عاـ للشرؽ بعُت سبوشنت، وبالنسبة  العاـ
 . (4)2969-2961دة يف الفًتة ادلمتدة ما بُت عامي جدي

 قوانين التعسف والعدالة المفقودة: .4

جنودىا يف التصرؼ كيفما يروف  أيدي إطالؽعملت على  وإظلا، ر على اإلبادة البشرية وادلصادرةزائمل تقتصر جرائم فرنسا يف اجل
سبكنت فرنسا من بسط نفوذىا والسيطرة على الًتاب اجلزائري، قامت بإصدار رلموعة من ادلراسيم  أف بعد إذ. األىايليف التعامل مع 

اكم العاـ العسكري لتمنح احل 2945يف عاـ  مراً اصدرت أر، ونتيجة ىذا التوجو، والقوانُت االستثنائية من اجل تثبيت أقدامها يف اجلزائ
على اجلزائريُت من دوف الرجوع إىل احملكمة. كما قامت السلطات الفرنسية بإزالة ادلؤسسات  سلطات قضائية خولتو إصدار عقوبات
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بداذلم القضائية اجلزائرية اإلسالمية وتعويضها دبؤسسات قضائية على النمط الفرنسي، وذبريد ادلسلمُت هنائيا من شلارسة مهاـ  القضاء واست
 بقضاة أوربيُت، واذلدؼ من وراء ىذا اإلجراء ىو ذبريد أىل البالد من حقوقهم وتكريس الطابع االستعماري للعدالة يف اجلزائر باعتبارىا

 عاـ (1)(Gueydon deيدوف )كمن مظاىر السيادة الفرنسية يف اجلزائر. وىذا التوجو من جانب الفرنسيُت أكده األمَتاؿ دو   اً مظهر 
العدالة ىي سمة من سمات السيادة الفرنسية، ويجب على القاضي المسلم أن يفسح المجال للقاضي الفرنسي  بالقوؿ;" 2985

 .(2)"ليحل محلو، نحن المنتصرين والفاتحين، دعونا نعمل

 واإلجحاؼ حبق اجلزائريُت، ويعدّ  اتصفت العدالة الفرنسية، بقوانينها وقضاهتا ومؤسساهتا منذ بداية االحتالؿ إىل هنايتو، بالظلم 
والدليل على ذلك، على سبيل ادلثاؿ  (3)ادلرآة للمجتمع االستعماري الذي يقـو على العنصرية والتفرقة بُت ادلسلم اجلزائري واألوريب الفرنسي

 والسيطرة ادلطلقة لؤلوربيُت على أجهزة العدالة.  (4)قانوف األىايل

 : وإشكالية القتل بدم باردة8511 أيار 1ثالثا: جرائم 

ؿ. واعٍت اجلرائم دموية يف تاريخ االحتال أكثرواحدة من  إىل، ىنا اإلشارةالبد من وما دمنا نتحدث عن جرائم فرنسا يف اجلزائر 
 أماينادلستعمر الفرنسي الؽلكن الوثوؽ بو واالتكاؿ عليو يف ربقيق  أفبالدليل القاطع  أثبتت. واليت 2:56 أيارىنا رلزرة الثامن من 

، فنظموا 2:56 أيار من األوؿيف العادلي  العماؿ عيداحلركة الوطنية فرصة االحتفاؿ بزعماء  اـاغتن اىلىذه اجملزرة.  أسبابالشعب. وترجع 
اجلزائر “اسة وتفند مقولة السوتؤكد للعامل مشروعية الطموحات الوطنية للشعب اجلزائري  ت سلمية تندد بالقمع االستعماري،مظاىرا
 .(5)احلركة الوطنية تطليق االمربيالية وربقيق االستقالؿ قادةفقد أعلن ” فرنسية

سراح مصايل احلاج ومطالبتها باحلرية  بإطالؽكانت تطالب   أيارففي مدينة اجلزائر خرجت مظاىرات يف يـو السابع من 
 الوضع اال أف .مدينة اجلزائر اجلماىَت يف غضب احتواء ادلشرفُت على ادلظاىرات من مناضلي حزب الشعب صلحوا يف ولكن، (6)واالستقالؿ

                                                           

، جاء تعيينو بعد انتفاضة ادلقراين. وعرؼ عنو استخدامو األساليب القمعية ضد اجلزائريُت، وقاـ دبصادرة أراضيهم وذبميعهم يف مراكز 2982 . حاكم عاـ يف اجلزائر من عاـ1
 وتوزيعها على األوربيُت الذين  جائوا من االلزاس واللورين الستيطاف يف اجلزائر.

2. Charles –Robert Ageron, Les Algériens Musulmans et la France (1871-1919), Tome 1, PUF, paris, 1968, 
p.201. 

3.Slimane Chikh, l’Algérie en armes ou le temps des certitudes, casbah éditions, Alger, 1998, p.180. 
، ومن أىم ما جاء 29:8 عاـ 38سلالفة مث رفعت إىل  32صبح لت 29:1 وتوسعت عاـ 2985باجلزائريُت وضعت حيز التطبيق عاـ . ىي رلموعة من القوانُت اخلاصة 4

القبيلة يف حالة وقوع جناية يف   فيها من حق احلاكم العاـ يف اجلزائر فرض عقوبات على ادلسلمُت اجلزائريُت دوف زلاكمة ومن أىم ىذه العقوبات; ادلسؤولية اجلماعية على
ينظر; زلفوظ  للمزيد من ادلعلومات  التنقل.كمة، إلزاـ اجلزائريُت حبمل رخصة صادرة من  اإلدارة احمللية لغرض منطقتها، اعتقاؿ وسجن األفراد وحجز أمالكهم من دوف زلا 

 .359 – 353السابق، ص  قداش، ادلصدر
، ص 3113 اجلزائر، دار القصبة للنشر،احلاج مسعود وزلمد عباس، . امحد مهساس، احلركة الوطنية الثورية يف اجلزائر... من احلرب العادلية االوىل اىل الثورة ادلسلحة، ترمجة; 5

347. 
 .238، ص 8::2، اجلزائر، 21راسات التارؼلية، العدد الد ، رللة،2:56حوادث الثامن ماي . امحد مريوش، مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت و 6
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مل يستطع ادلشرفوف احتواء  إذ، آيارت ادلظاىرات يف يـو السابع من حينما خرج مل يتوقف عند ىذا احلديطها سطيف وزليف منطقة  الوضع
. وانتقلت بعد ذلك اىل (1)ادلستوطنُتو  الفرنسيةغضب اجلماىَت فانفرط عقد ادلسَتة وانتشر أفرادىا عرب شوارع ادلدينة واشتبكوا مع القوات 

،  وإحراقور البلدية الفرنسي من على مق العلم بإنزاؿقاـ رلموعة من مناضلي حزب الشعب بوادي زنايت من شرؽ اجلزائر، ف أخرىمناطق 
كانت سلمية إال أنو سقط عدد من الضحايا يف اليـو   ظاىراتلرغم من كوف ادلعلى او  . (2)كدليل عل رفض االحتالؿ الفرنسي للجزائر

 قتيل.  :3 - 38األوؿ تراوحت أعدادىم مابُت 

ونتيجة العنف واإلحباط الذي خلفتو ادلظاىرات السابقة وموقف السلطات الفرنسية منها، قرر الشعب اجلزائري اخلروج دبظاىرات 
دبناسبة ىزؽلة األدلاف وانتهاء احلرب العادلية الثانية، إذ أراد الشعب اجلزائري إظهار تعلقو بادلثل العليا اليت  2:56 أيارجدية يف يـو الثامن من 

كدىا احللفاء أثناء احلرب والسيما اليت تعلق حبرية الشعوب يف أف تقرر مصَتىا. واكتسبت ىذه ادلظاىرات أعلية كربى يف القطاع أ
 .(3)القسنطيٍت وتطورت األمور إىل أف أصبحت ثورة حقيقية

الشعارات اليت رفعت خبصوص استقالؿ اجلزائر والتنديد  وإنزاؿاىل منع ادلتظاىرين من التحرؾ بادرت االجهزة االمنية الفرنسية 
 وعلى اثر ذلك، .(4)ؽ اجلزائري، مثل سطيف وعنابة وقادلة وجيجلادات عنيفة يف مناطق عدة من الشر باالستعمار، شلا ادى اىل وقوع مش

راكز الكولونيالية، نتيجة للتصعيد يف اإلجراءات يهامجوف ادل سكاف ادلنطقةراح والعنف من جانب الشرطة االستعمارية، بادلقابل  انتشر القمع
بأمر من  قاصفةفتم استخداـ الطائرات ال، (5)القمعية، فقد طبقت القوات الفرنسية يف محلتها القمعية إسًتاتيجية العمليات الكاسحة

قتل كل جزائري يصادفونو الدـ اجلزائري عرب لى استباحة ع الربية قواتوأقدمت ال ،والقرى االحياء لقصفالفرنسية السلطات السياسية 
 .(6)هم وتدمَت وحرؽ كل بيت مازاؿ واقفا مل يسقط ربت نَتاف الطَتافمأما

فاف كل الشهادات الفرنسية واألجنبية واجلزائريُت تؤكد على أف القمع  حوؿ تلك اجلرائم السلطات الفرنسية مربرات ومهما كانت 
نو كاف مبالغ فيو، وأكدوا أف السلطات الفرنسية كاف بإمكاهنا إهناء القمع بانتهاء ادلظاىرات إ الذي مورس على اجلزائريُت كاف المربر لو، و 

، كما يقع يف كثَت من ادلناسبات الشبيهة اشار قد و بإمكاهنا اجتناب أعماؿ القمع والتقتيل واإلعداـ دوف زلاكمة،  وكاف ،(7)يف نفس اليـو
عضهم داخل توجد وسائل قمع أخرى تمت ممارستها على الشعب الجزائري، فقد القي بب "شارؿ أندري جولياف مايلي; الكاتب

                                                           

 .:34السابق، ص  . امحد مهساس، ادلصدر1
 .239ص صدر السابق، ادل. بشَت كاشو الفرحي، 2
 اجلزائر، ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، ... الطريق االصالحي والطريق الثوري، ترمجة; عبد القادر بن حراث 2:65-2:11. اجلياليل صاري وزلفوظ قداش، ادلقاومة السياسية 3

 .:8، ص2:98
 .4:1ص  أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف. 4
 .238، ص 2:86، ، اجلزائرالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، التعليم القومي والشخصية الوطنية. رابح تركي، 5
 .91السابق، ص  جلياليل صاري وزلفوظ قداش، ادلصدر. ا6
 . 92-91نفسو،  . ادلصدر7
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وباعًتاؼ من السيد   ،"على المتظاىرينأطلق شخصيا النار قد وىو نائب عامل العمالة  وكان اشياري ،(1)األفران في ىيليوبوليس
 واالحياءالقرى  لقتل والتدمَت واإلعداـ اجلماعي والضرب بالقنابل علىفا سكيكدة. مدينة ويل، الناطق باسم ادلعمرين ورئيس بلديةتكي

واألرياؼ باإلضافة إىل االعتقاالت ومحالت النفي اليت استمرت دلدة أسبوع، تبُت النوايا اإلجرامية مع سبق اإلصرار والًتصد للسلطات 
  .(2)الفرنسية بالتخطيط ادلسبق الرتكاب اجملزرة

زائري ومدى الرغبة يف إهناء وجوده، وتدؿ احلصيلة النهائية لعدد القتلى اجلزائريُت مدى عظمة احلقد االستعماري اذباه الشعب اجل
حىت ادلصادر الفرنسية تذىب إىل أف و  ،ألف 56واف اختلفت اإلحصائيات فالتقديرات اجلزائرية تشَت إىل أف عدد الضحايا بلغت مابُت 

ف السلطات الفرنسية ضحية، ومل تتوق 2611العدد احلقيقي يتجاوز ما أكدتو السلطات الفرنسية بأربع أو مخس مرات واليت تقدرىا بػ; 
 75حكم على و  حالة، 33باإلعداـ، نفذ منها  ::جزائري واحلكم على  3511بارتكاب ىذه اجملزرة بل جلأت إىل اعتقاؿ مايقارب 

باألعماؿ الشاقة ادلؤقتة، إىل جانب حل األحزاب السياسية واعتقاؿ الزعماء  :43 سجنو  ادلؤبد واألعماؿ الشاقة،السجن ب مواطن
 .(3)السياسيُت

ال يسمح بأي تغيَت أف يظهر الوجو احلقيقي لالستعمار الفرنسي الذي صمم ب 2:56 قمع الذي حدث يف الثامن أيارال فّ إ
 هحد، بشكل أكثر أعماؿ القمع واإلجراـ ؿ اجلزائر. وتتبلور ىذه الصورة،سياسي من شانو أف يؤدي إىل استعادة السيادة الوطنية واستقال

هبدؼ قمع الثوار وإمخاد نار الثورة، ومنها عرفت ىذه  2:65 االوؿتشرين  األوؿ منعندما انطلقت شرارة ادلقاومة والثورة التحريرية يف 
  زبتلف عن سابقاهتا إال من حيث ادلكاف والزماف.تاريخ اجلزائر أحداثا ورلازر ال الفًتة من

 الممنهج:رابعا: الثورة الجزائر واليات القتل الفرنسي 

خالؿ حرب التحرير صلد اف جرائم فرنسا اخذت ابعاد اكثر عدائية وعلجية وعنف، وكاف التعذيب الوسيلة اليت ارادت من 
الفرنسيوف أساليب وطرؽ جديدة يف  اجلنودخالذلا فرنسا القضاء على الثورة اجلزائرية وحسم احلرب يف اجلزائر لصاحلها. فقد تفنن وطور 

 التعذيب، كما مزجوا بُت األساليب التقليدية واحلديثة، ومنهم من حاكى األساليب النازية يف التعذيب، وآخروف جاءوا هبا من مناطق أخرى
 اجلنودمارسوىا وجربوىا يف مواجهة حركات التحرر اليت اندلعت ضد االستعمار الفرنسي، والسيما يف اذلند الصينية. وجاء اعًتاؼ احد  إذ

أصبحنا نختار بين ىذه الطريقة واألخرى حسب الفرنسيُت خبصوص تعدد وتنوع أساليب التعذيب ادلستخدـ ضد اجلزائريُت، حُت قاؿ;" 
، ويضيف متباىيا كيف كانوا يتبادلوف وجهات النظر وادلالحظات (4)"علينا أي حسب الشخص المعرض للتعذيبالحالة المعروضة 

نتبادل تجارب حوؿ األساليب األصلع الستعماذلا يف تعذيب اجلزائريُت من اجل إجبارىم على االعًتاؼ وتقدًن ادلعلومات، بقولو;" 

                                                           

 .بالقرب من مدينة قادلة. مدينة تقع 1
 .352السابق،ص  . امحد مهساس، ادلصدر2
 .93السابق، ص  اجلياليل صاري وزلفوظ قداش، ادلصدر ؛466-465لسابق، ص ا . زلفوظ قداش، ادلصدر3

4 . Jean Pierre Vittori, Confession d’unProfessionnel de la Torture, Editions Ramsay images, paris, 1980, p. 25. 
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يبدعون ويتفننون في مجال التعذيب  الجنودأصبح بعض ، ويضيف قائال;" (1)"عاليةالتعذيب ونبين لآلخرين الطرق األكثر نجاعة وف
ومن خالؿ ىذا االعًتاؼ، نكتشف كيف أصبح  .(2)"واالستنطاق، كما استعمل البعض طرق وأساليب العصور الوسطى البغيضة

يف استخدامها سعيا وراء احلصوؿ على ادلعلومات  الشعب اجلزائري ميداف ذبارب دلختلف وسائل وطرؽ التعذيب اليت تفنن اجلالد الفرنسي
اليصدق اليت قد تساعد السلطات الفرنسية يف القضاء على الثورة اجلزائرية. ويف تعليق جلريدة اجملاىد، وىي تصف جرائم التعذيب بالقوؿ;"

ما بالمسامير إلى ألواح ثابتة وال العقل انو في القرن العشرين يوجد إنسان يتوجو إلى أخيو اإلنسان فيوثق يديو ورجليو ويسمرى
 .(3)"يتصور العقل البشري قلع األظافر واألسنان بالكالليب

، وإظلا كاف اثباتو مل يكن التعذيب غلري اجتهادا أو ارذباال من جانب بعض العسكريُت الفرنسيُت، كما رباوؿ الرواية الفرنسية
القيادة العسكرية الفرنسية يف اجلزائر من الوسائل اجلائز استخدامها يف عمليات االستنطاؽ لقدرتو يف  رًا شلنهجا وسلططا لو. إذ اعّدتوأم

 إضعاؼ معنويات وقدرات ادلعتقلُت اجلزائريُت على التحمل وسرعة االهنيار دبا ؽلكن السلطات الفرنسية من احلصوؿ على ادلعلومات الالزمة
وسيلة ؽلكن من خالذلا اختزاؿ الزمن يف عمليات االستنطاؽ. والدليل على  ئر، أضف إىل ذلك، اعّدتويف اجلزامن اجل مواجهة ادلد الثوري 

واقعة يف مدينة سكيكدة، خالؿ ذلك، كانت أساليب التعذيب من الدروس اليت يتلقاىا ضباط االستخبارات الفرنسية يف مدرسة الضباط، ال
للتعذيب ربت األرض يف مجيع ادلقرات األمنية وىي رلهزة بأدوات التعذيب مثل;  ، وجود غرؼ سلصصةذلك عن . فضال(4)تدريبهم  مدة

. لقد كاف جسد اجلزائري أداة ترىيب مل يتوقف الفرنسيوف عن استعمالو ليسجل (5) السوط، ادلغطس، البكرة، القمع وغَتىا من الوسائل
ىل كان التعذيب في الجزائر ... استثناء محدودا  "يزوف سؤاال يف زللو;عليو آثار قدرتو)الفائقة(. وىنا تطرح الكاتبة اوليفيي لوكور غراظل

. وعليو، اف عمليات التعذيب اليت شهدهتا حرب اجلزائر، واليت طالت عشرات (6)خالل حروب االستقالل الوطنية؟ ال، بل ىي القاعدة"
ء من االسًتاتيجية اليت حرصت السلطات الفرنسية يف االالؼ من اجلزائريُت، مل تكن مطلقا نابعة من سلوؾ فردي زلض، وإظلا ىي جز 

اجلزائر على اتباعها من اجل القضاء على طموح الشعب اجلزائري اليت ترمجها اىل ثورة شعبية من اجل اهناء حقبة استعمارية جثمت طويال 
( يربر J. Massuؿ، فهذا اجلنراؿ جاؾ ماسو)على انفاسو واستولت على خَتاتو. وىناؾ الكثَت من الوقائع اليت تؤكد ما ذىبنا اليو من قو 

الظروف الموضوعية تحتم على جيشنا في الجزائر اعتماد ىذه االساليب الضرورية والتي يجدىا ضميرنا " ىذا الفعل الوحشي بالقوؿ;
. اذ كانت السلطات الفرنسية تتجاىل عن عمد ما كاف يقـو بو افراد االجهزة االمنية واجليش من ذباوزات وانتهاكات (7)" مقبولة معنويا

حلقوؽ االنساف، وكاف عزاؤىم الوحيد لتجاىل ذلك إال يًتؾ اثر على اجساد ادلعذبُت. ونشرت جريدة اجملاىد تقريرا يسلط الضوء على 
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 عليوعذب على كرسي يوثق يجلس المل الفرنسيُت يف تعذيب ادلعتقلُت اجلزائريُت، وأشارت بالقوؿ;" أساليب التعذيب ادلستخدمة من قب
وىو عاري الصدر ثم ينفخ الجندي الذي يستنطقو على عينيو دخان التبغ ثم يطفئ لفافتو المشتعلة على صدره. كما يوثق المعذب 

تقييد يد المعذب من الخلف وتحرق و ل بالبنزين وتشعل فيو النار. ممدودا على طاولة عملية التعذيب وىو عاري الصدر ثم يبل
يثير األلم يعجز عنو الوصف. كذلك تشد الرجالن عاريتين وتوضع تحتها شمعة موقدة مما  الذي أظفاره وأطراف أصابعو بالكبريت

 .(1)"تخلف عدة ثقوبا في أرجل الكثير من المعذبين

لة استخداـ التعذيب يف عمليات االستنطاؽ، ولكن ىذه االدعاءات مل أوص مسلقد كانت فرنسا تتشدؽ بادعاءاهتا خبص
األعماؿ اإلجرامية اليت تقـو هبا السلطات الفرنسية يف اجلزائر. والذي ذلك تصمد أماـ كشف ىيئة الصليب األمحر الدويل تقريرا مفصال عن 

أهنا زبرؽ القانوف الفرنسي والدويل معا، فضال عن مجيع ادلواثيق  أشار إىل التجاوزات اليت ربدث أثناء االعتقاؿ والتحقيق، وأكد من
 .(2)وادلعاىدات الدولية اليت تلـز ضرورة احًتاـ حقوؽ اإلنساف وعدـ اإلساءة إليو

، أرادت السلطات الفرنسية من وراء استخداـ أساليب التعذيب ادلتنوعة تلك  ًتىيب الشعب اجلزائري من اجل لعلى العمـو
منعو من االلتفاؼ حوؿ ثورتو واحلصوؿ على ادلعلومات اليت سبكنها من تفكيك خاليا جبهة التحرير الوطٍت وإجهاض ادلشروع الثوري يف 

 اجلزائر. 

 الخاتمة:

السبل اليت سبكنها من اجل خالصة القوؿ، نستطيع القوؿ من خالؿ دراستنا للموضوع اف فرنسا مل تتورع ابدا عن استخداـ شىت 
من خالؿ اصدار قوانُت رلحفة ف تقًتؼ جرائم شنيعة ضد اإلنسانية، أتطلب االمر  إذافرض سيطرهتا على اجلزائر وسلب خَتاهتا، حىت 

ية حبق ابناء الشعب اجلزائري دلصلحتها، بدأ من عمليات االستيالء على االراضي بتباع سياسة االرض احملروقة، والعمليات االجرامية اجلماع
ة فرنسية وزلاربة الدين ضد ابناء القبائل اجلزائرية وحرؽ االاالؼ منهم بقصد ترويعهم . وزلاوالت تثقيف ابناء الشعب اجلزائري بثقاف

ىذا السلوؾ اذلمجي والالانساين ىو االسالمي من خالؿ تلك الثقافة وكذلك زلاوالت نشر الديانة ادلسيحية بُت ابناء الشعب اجلزائري، 
شرين الثاين الذي جعل الشعب اجلزائري يعمل على توحيد صفوفو وإعالف رفضو للوجود الفرنسي يف بالده حينما فجر ثورتو يف االوؿ من ت

 عاما. 243، لتضع حدا الحتالؿ استمر اكثر من 2:65عاـ 
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