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 ةــــــــــدممقـــــال
   

والمساندة والدعـ ما لـ تنالو أي ثورة مف التأييد  ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔحظيت الثورة الجزائرية 
أخرى في العالـ، وىذا جعميا تنفرد بحالة مف التمييز عف غيرىا مف الثورات التي شيدىا التاريخ 

ألنيا تركت بصماتيا في سجؿ عممية التحرر واالنعتاؽ في العالـ، السيما في القارتيف  ،المعاصر
ف ويبلت االستعمار ومخمفاتو، وذلؾ عمى عدة أصعدة: اإلفريقية واألسيوية المتيف ما فتئتا تكابدا

وسياسيًا. إف االنتصار الذي حققو الشعب الجزائري، وىو انتصار  ، وثقافياً اجتماعيا، اقتصادياً 
مف صراع  لمبشرية جمعاء، اذ اىتزت قموب وعقوؿ في كؿ مكاف لما كاف يقع عمى ارض الجزائر

مكاف في قاموسيا،  اإلنسانيةوجود لممفاىيـ والقيـ  كانت قوة شر ودمار ال األولىبيف قوتيف: 
 قوة تسعى إلى الخير والبناء والحؽ مف خبلؿ مطالبتيا بحريتيا واستقبلليا.والثانية 

تجميؿ  مف أجؿالصراع، كانت فرنسا تعمؿ عمى تسخير كؿ الوسائؿ  ذلؾفي خضـ و 
مف  أعدادحد ما في تجنيد  إلىونجحت  ،دى ليا الجبيفصورتيا البشعة وما تقوـ بو مف جرائـ ين

العاـ الفرنسي  الرأي لمخادعةرموز المجتمع الفرنسي لمدفاع عف توجيات سياستيا في الجزائر 
 إال .في الجزائر اإلجرامية أعماليا تسوغ أفوالعالمي، ومف خبلؿ ىذا حاولت فرنسا االستعمارية 

ى توعية سجمت معارضة جموع مف مثقفييا لما يجري، وىذه الجموع عممت عم األحداث أف
وىكذا  ،تمت لئلنسانية بشي في الجزائر مف تجاوزات وأعماؿ ال حدثالمجتمع الفرنسي لما ي
مجتمع المحتؿ الفرنسي، وىذا يدؿ داللة واضحة المف داخؿ  اً مساندة ودعمنالت الثورة الجزائرية 

 ميزة مف المميزات أنياواعتقد  يا.مف أجمادئيا وأىدافيا التي انطمقت عمى أحقيتيا وسمو مب
 الحرية واالستقبلؿ. مف أجؿالتي جعمتيا تحتؿ مكانة ميمة في تاريخ النضاؿ  الكثيرة

المثقؼ الفرنسي،  حركتومف ىنا جاء التركيز في ىذا البحث عمى دراسة الدوافع التي  
مف  عددءؿ وقد يتسا ،لمثورة الجزائرية ًا ومؤيداً يقؼ مساند أف وىو الواجية التي تمثؿ المجتمع،

المينية  أوساطيـمراكز مرموقة في  شغموا اً أناسعف األسباب التي تجعؿ  مجاؿيبحث في ىذا ال
النفسية  واآلثارمدركيف جسامة الموقؼ وكانوا لمثورة الجزائرية،  ىـمساندبتأييدىـ و  فيخاطرو 

سجمت تمؾ القناعة الراسخة واإليماف المطمؽ بعدالة القضية الوقائع و لمينية التي قد يسببيا ليـ. وا
احد ابرز مثقفي فرنسا  أطمقو، وىنا استحضر قوال مؤثرا الجزائرية التي جعمتيـ يتحركوا لمساندتيا

 انكشاؼ الشبكة، وىو يرد عمى منتقديو بعد (ٔ)ممف ساندوا الثورة الجزائرية فرانسيس جانسوف
إن قضيتنا ىي بدون شك ليست  :")حاممة الحقائب( التي أسسيا لدعـ الثورة الجزائرية، حيف قاؿ

. ومف خبلؿ ىذا القوؿ، أراد (ٕ)تمتاز كميا بالبياض الناصع: ولكن قضيتكم بأي لون ترونيا"
بادئ والقيـ اإلنسانية ف موقفو تجاه الثورة الجزائرية نابع مف إيمانو بالمأجانسوف أف يظير لمجميع 

 التي رسختيا الثورة الفرنسية، مذكرا منتقديو كيؼ ستدافع فرنسا عف جرائميا في الجزائر.
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 الثورة الجزائرية:في  أىمية دور المثقف الفرنسي
سود يوثؽ أبشع الجرائـ التي تشيدىا ألا ياإف ىزيمة فرنسا وخروجيا مف ، وتاريخ

البشرية عبر العصور، عمييا أف تتذكر دائما ذلؾ الوجو الباسـ والمشرؽ الذي ارتسـ عمى محياىا 
ليخفي وجييا االستعماري الكالح، واعني ىنا موقؼ الشرفاء مف مثقفييا الذيف شعروا بثقؿ 

 األفعاؿ الشنيعة التي تقوـ بيا حكومتيـ في الجزائر. 
مف ىنا، عمينا أف ال نستخؼ بتأثير ىؤالء المثقفيف في تغيير مسار األحداث التي و 

شيدتيا الثورة التحريرية وموقؼ السمطات الفرنسية والرأي العاـ الفرنسي، إذ ساىـ موقؼ ىؤالء 
في تغيير مسار األحداث بشكؿ عميؽ وكبير، وبيذا الخصوص تعمؽ الكاتبة فاطمة بمجرد في 

)مواقؼ مناىضة لبلستعمار(  (ٖ)(Jean poul Sartreب جاف بوؿ سارتر)تالكسياؽ تقديميا 
 "عمى تأثير المثقؼ الفرنسي والدور الذي لعبو في تغيير الكفة في صالح الثورة الجزائرية، بالقوؿ:

 اذاروقد مثل تدخل جان بول سارتر في ميدان مناىضة االستعمار الجذرية إبتداء من شير 
فقد التزم بطريقة عفوية نوعا ما  اريخ الفكر والمفكرين الفرنسيين.زمنًا استثنائيًا في ت 6591

، وقد جعل من مبدأ حرير الجزائرية بالدخول في مناورة متعددة األشكال لمساندة حرب الت
يقة عادية مستمرة مواجية االستعمار ديدنو في المعركة السياسية واإلعالمية والفمسفية بطر 

. ىذا القوؿ يدؿ داللة واضحة عمى أىمية وخطورة الدور الذي (ٗ)دة سنوات"ععنيدة وجذرية و 
يقوـ بو المثقؼ في تغير معالـ ومفاىيـ الحؽ والباطؿ، وىو القادر عمى أف يحرؾ الراكد عبر 

وىنا  ،تحريؾ األفكار والرؤى لدى الرأي العاـ ميما كانت سمطة وتسمط المؤسسات الحاكمة
اقتبس ما سطره جاف بوؿ سارتر نفسو في كتابو: )عارنا في الجزائر( لداللة عمى اإلحساس 
العالي لممثقؼ الفرنسي الشريؼ واعترافو بالذنب والمسؤولية التي فرضت عميو ضرورة التحرؾ 

"اإلنسان وعدـ السكوت عما يحدث مف تجاوزات عمى حقوؽ اإلنساف وقيمو، حيف كتب يقوؿ: 
ن ىدفيم من وراء ذلك، ىو إقناعنا بعجزنا، وأن تصل ىذه األفكار ىو الذ ي ال إنسانية فيو وا 

يعني  والحق أنو يجب أن يعرف عنا في الخارج: أن سكوتنا ال نوجيياال  ما دمناإلى ىدفيا 
وجيونو قبولنا لما يجري في الجزائر، إن صمتنا مرده إلى الكابوس الذي يضعونو ويجسمونو وي

 .(٘). ولكني كنت في انتظار الدليل القاطع وىانذا قد وجدتو"عرف ذلك من قبلولقد كنت ا
ف مف ساند الثورة الجزائرية مف مثقفي الجزائر كانوا قمة قميمة، فأنني أؿ البعض أوقد يس

اِبِريفَ َكـ مِّف ِفَئٍة َقِميَمٍة َغَمَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبإْذِف المَِّو والمَُّو مَ ىنا استذكر قولو تعالى: ) ، إف (ٙ) (َع الصَّ
عبلف مبدأ  اختيار ىؤالء لقوؿ الحؽ، يعني انتصار عمى الذات في مقاومة نوازع الشر الدفينة وا 
التعبير عف فطرة الخير الكامنة في ذاتو، فانبرى لمدفاع عف القضية الجزائرية بالقوؿ والعمؿ، 

وعيو العقمي واستفاؽ مف سبات وىذا السموؾ نابع مف وخز الضمير الذي حركيـ بعدما تحرؾ 
 Claudeالغفمة وروح التسمط عمى المستضعفيف في األرض. ويعبر الكاتب كمود بورديو)

Bourdaisتحاول صحافة :"(، رئيس تحرير جريدة فرانس ابسرفاتور، عف ىذه الفكرة بالقوؿ
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وسعيم، إذا باريس في كل يوم، أن تقنع مواطنينا بأن يكرسوا ما في وسعيم من المال وما في 
بأن ال حياة ليا إال  اقتضى األمر من األرواح لحرب الجزائر، فوق ذلك فإن حكومتنا التي تعرف

بالوصول إلى السمم، وتعرف بأن عمييا أن تبذل المستحيل، لكي توفر اليدوء الالزم الذي البد 
ضية الجزائرية، . ثـ يضيؼ معمقا عمى دور المثقؼ الفرنسي الممتـز في مساندة الق(ٚ)"من وجوده
وان كنا ال نممك عدد القراء الذي تممكو الصحافة الكبرى ... إال أننا نفخر بصحة  :"حيف يقوؿ

ما ننشره ونذيعو، ىذه الصحة التي تؤكدىا الحوادث في كل يوم، ونفخر بعشرات األلوف من 
. إف القناعة التي (ٛ)قرائنا وأصدقائنا، يساىمون معنا في توضيح الحقيقة، وتحذير الرأي العام"

حركت المثقؼ الفرنسي لتأييد ومساندة الثورة الجزائرية لـ تعرقميا قمة الحيمة واإلمكانيات والعدد، 
نما كانت المراىنة عمى قدرتيا في توعية الشعب الفرنسي مف مخاطر تمادي حكومتيـ في  وا 

نيا كانت تعمد عمى الدعاية او سياستيا البشعة في الجزائر،  لكاذبة لتجميؿ صورتيا عند السيما وا 
إنني مناضل قديم، وتعرضت لالعتقال  :"وفي مناسبة أخرى كتب يقوؿ ،(ٜ)الرأي العاـ الفرنسي

في إحدى المراكز)يقصد مراكز االعتقال األلمانية( لمدة سنة ... وعانيت من الممارسات 
أللمان بنا، إذن النازية، وىل بمجرد أن ننتصر عمى النازية حتى نقوم نحن بمثل ما فعمو ا

 .(ٓٔ)وىو عنصر األخالق" اً مفقود اً ىناك عنصرا ميم
والبد مف اإلشارة ىنا، إف موقؼ المثقؼ الفرنسي لـ يقتصر عمى البعد العاطفي أو الدعـ 
المعنوي أو الكتابة في الصحؼ والكتب فقط بؿ عبر عمؿ ميداني فعمي وممموس ومؤثر، وصؿ 

وىو ما ال يمكف إنكاره أو تجاىمو إذ يجب االعتراؼ  ،إلى درجة انو كاف ضد وطنيـ األصمي
. فعمى سبيؿ المثاؿ، حينما اقتنع (ٔٔ)بيذا النضاؿ والتضحية في سبيؿ الجزائر وحريتيا واستقبلليا

بعدالة القضية الجزائرية انخرط في نضاؿ الشعب ( ٕٔ)(Frantz Fanonالطبيب فرانس فانوف)
، وجو فرانس فانوف رسالة مفتوحة إلى الحاكـ ٜٙ٘ٔاستقبللو. وفي نياية عاـ  مف أجؿالجزائري 

، يعمف فييا تقديـ استقالتو مف (ٖٔ)(Robert Lacosteالعاـ المقيـ في الجزائر روبير الكوست )
عمى السياسة التي حولت عدم المساواة والقتل،  :"وظيفتو. وقد أوضح في تمؾ الرسالة احتجاجو

وىذه السياسة التي تطمس  ،قانونية، موجية ضد المواطنين األصميين لمجزائرإلى مبادئ 
 .(ٗٔ) شخصيتيم، وتذليم في قمب وطنيم"

، إذا كنا نتكمـ سمات ومواصفات التي تحدد مف ىو المثقؼ، بالحسبافوعمينا أف نأخذ 
نما تضاؼ إلييا أمور أخرى، مثؿ:  فإننا يجب أف ال نضع الشيادة العممية ىي المقياس فقط، وا 

عمى  مييز بيف األجناس البشرية. وبناءً ت مف غيرالحقيقة والدفاع عف الحؽ  مف أجؿالنضاؿ 
لة إظيار حقيقة الحرب الدائرة في الجزائر كانت مف أولويات الذيف ساندوا أ، وبما أف مسذلؾ

ف كانت الحرب التي تخوضيا القوات الفرنسية في الجزائر ىي أالجزائرييف، وذلؾ مف خبلؿ بياف 
عادلة، ومدى احتراـ القوات الفرنسية لقوانيف الحرب واألعراؼ الدولية، أـ أنيا ترتكب تجاوزات 

عاؿ مخالفة لمعرؼ والقانوف الدولي، ومدى حرص فرنسا لصورتيا وسمعتيا ومدى وممارسات وأف
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التزاميا بمبادئ ثورتيا والقوانيف التي اقرىا الدستوري الفرنسي. يتخذ النضاؿ المثقفوف الفرنسيوف 
 كما يكوف في شكؿ رسمي عمني أو غير شرعي سري أو شبو سري. الطابع الفردي أو الجماعي

نسا، ممف ساندوا الثورة الجزائرية، ما يحدث ىو انتكاسة في حؽ الدستور مثقفو فر  َعدَّ 
ولكف المنظومة الحاكمة في فرنسا خذلت الجميع  .الفرنسي ومبادئ الحرية التي يدعو إلييا

وتناست عبر ودروس مرحمة االحتبلؿ األلماني لفرنسا، وذلؾ حينما قدمت المصالح االستعمارية 
المبادئ والقيـ اإلنسانية، إذ اتضحت أنيا مجرد شعارات تستر بيا  متجاوزة كؿعمى كؿ شي ، 

وجييا البشع. وىذا ما دفع جاف بوؿ سارتر إلى إعبلف براءتو مف الساسة والسياسة، وتشبث 
أنا من النخبة المثقفة، ولست من رجال السياسة، لكن كمواطن في  :"بإنسانيتو، حيف قاؿ

وىذا يبين لماذا كنت صادقا ومخمصا مع الجزائريين،  ،استطاعتي أن أشارك مع جماعة الضغط
وىذا ىو في رأِي عمل المواطن، وبما أن ميارتي وبراعتي تكمن في ثقافتي، أستطيع كمواطن 

. ومف خبلؿ ىذا النص، نجد إف سارتر ركز كثيرا عمى إنسانيتو (٘ٔ) أن اخدم أو أشارك بالكتابة"
 ومبادئ الثورة الفرنسية.ومواطنتو كرمزية النتمائو اإليديولوجي 

 الثورة الجزائرية في تبمور موقف المثقفين: ازاءاثر السياسة االستعمارية 
القضاء عمى الثورة وتقويض أركانيا إلى انتياج  مف أجؿعمدت الحكومة الفرنسية 

أسموب قمعي تعسفي عف طريؽ سنيا لقوانيف رسمية، تيدؼ ليذا الغرض، ومنيا نذكر: قانوف 
، ٜ٘٘ٔ ايار ٙٔ، وكذلؾ قانوف مبدأ المسؤولية الجماعية في ٜ٘٘ٔ شباط ٖحالة الطوارئ في 

راكز التعذيب، سميت بالمراكز اإلدارية إنشاء م فضبل عف، ٜ٘٘ٔ ايموؿوقانوف حؽ المتابعة في 
، فضبل عف إنشاء المناطؽ المحرمة بيدؼ تشريد السكاف ٜ٘٘ٔفي بداية S.A.S) )  الخاصة

وعزؿ جيش جبية التحرير عف الشعب الجزائري عف طريؽ إنشاء المحتشدات. إف سف مثؿ ىذه 
إفشاؿ  مف أجؿليا بالقوة  القوانيف لـ يكف اليدؼ منيا سوى إبادة الشعب الجزائري حتى ينصاع

 .  (ٙٔ) الثورة
ونتيجة ىذه السياسة، تعددت الجرائـ التي اقترفتيا القوات الفرنسية بحؽ شعب مسالـ لـ 
يكف ذنبو إال أف فرنسا وضعت نصب عينيا السيطرة عمى ببلده إذ كانت العقيدة العسكرية التي 

. إذ عامؿ ىؤالء القادة  (ٚٔ)القوة والترىيبانتيجيا قادة الجيش الفرنسي في الجزائر تستند عمى 
سكاف الجزائر عمى أنيـ دوف المستوى البشري، مما فسح المجاؿ أماـ جنود االحتبلؿ لممارسة 

إذ كانت مسالة قتؿ السكاف المدنييف ال ييتز ليا جفف مف جانب  ،اإلبادة والتقتيؿ ببل أدنى رادع
مير القرى والحقوؿ واالستيبلء عمى قادة الجيش الفرنسي في الجزائر، فضبل عف تد

نما عمى العكس، نجد أف سمطات االحتبلؿ الفرنسية حينيا أطمقت العناف (ٛٔ)الممتمكات . وا 
لجبلدييا بممارسة القتؿ واإلبادة ببل أدنى خوؼ أو تردد، وأرادت بيذه الخطوة  تكميـ األفواه 

رائـ القوات الفرنسية إباف الثورة الجزائرية التي نطقت بالحرية ونادت باالستقبلؿ. وتنوعت ج
التحريرية واستخدمت شتى صنوؼ التعذيب والتعسؼ، ولـ تكف تأبو النتياكات حقوؽ اإلنساف 
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وعمى الرغـ مف كؿ تمؾ الجرائـ البشعة، نجد احد مجرمييا، وىو الجنراؿ  ،ميما كانت طبيعتيا
جيشنا في الجزائر اعتماد  الظروف الموضوعية تحتم عمى :"جاؾ ماسو يحاوؿ تبريرىا بالقوؿ

 . (ٜٔ)ىذه األساليب الضرورية والتي يجدىا ضميرنا مقبولة معنويا"
إف الجرائـ التي كانت تقوـ بيا القوات الفرنسية أثناء الثورة الجزائرية في الجزائر ال يمكف 

كؿ الوقائع تؤكد عمى أنيا سياسة ممنيجة وثابتة، وحظيت بدعـ  ألفأف تكوف ممارسة فردية، 
سناد الحكومة الفرنسية بشكؿ مباشر ال يقبؿ الشؾ. ويشير الدكتور زبير رشيد إلى ىذه المس لة أوا 

خفائيا حينما  بكؿ وضوح، حينما يعمؽ عمى دور رجاالت الحكومة الفرنسية في طمس الحقائؽ وا 
الكاتب . وىذا الحاؿ، دفع (ٕٓ)في الجزائر خبلؿ سنوات الثورة يتعمؽ األمر بموضوع التعذيب

:" ىل كان التعذيب في الجزائر... استثناء اوليفي لوكور غرانميزوف إلى طرح التساؤؿ التالي
ىو  عّدتو. وقد أجابت عمى تساؤليا بالنفي، و (26)محدودا خالل حروب االستقالل الوطنية؟"

 . (ٕٕ) "ءً الفرنسية في الجزائر، وليس استثناالقاعدة التي استندت عمييا السياسة القمعية 
الممارسات التي كانت تقوـ بيا القوات الفرنسية في الجزائر، تحرؾ اإلعبلـ  تمؾونتيجة 

عف حجـ المآسي التي كاف يتعرض ليا الشعب الجزائري نتيجة  لمكشؼ المحايدالفرنسي 
القضاء عمى  مف أجؿالممارسات اإلجرامية التي يقوـ بيا الجيش الفرنسي واألجيزة األمنية 

لمعمؿ بجدية ما يحدث جريمة ال يمكف السكوت عنيا، ودعت الحكومة الفرنسية  عدتالثورة. وا
وىذا الموقؼ ساىـ في تنبيو المجتمع الفرنسي . (ٖٕ) متوقعةلمنعيا، ألنو قد يؤدي إلى نتائج غير 

واف السمطات الفرنسية تصرح دائما عمى أف ما يجري في  والسّيما أفّ تجاه ما كاف يحدث، 
ف في مقدمة المتأثريف ىـ المثقفوف وكا ،الجزائر مجرد حالة تمرد ألفراد خارجيف عف القانوف

مساندة الثورة الجزائرية ودعميا ل دوافع حركت ىؤالءتكوف ىناؾ  ومف الطبيعي أف ،الفرنسيوف
ويقدـ لنا المفكر  ،ووضع حد لما كاف يحدث في الجزائر مف تجاوزات لحقوؽ الشعب الجزائري

 Henriالفرنسي جاف بوؿ سارتر صورة دامية لما يحدث، وىو يقدـ لكتاب ىنري عبلؽ)

Alleg)(ٕٗ) السؤاؿ (La Question) (ٕ٘)" :عالق يتغير مع )السؤال( ءشيكل ، حيف يقوؿ :
وىذا االنقالب ال يخمو من ظرف  ،يجنبنا اليأس والخجل ألنو ضحية وتغمب عمى التعذيب

ذ نحن مريع، لقد عذبوه وبالغوا في تعذيبو باسمنا، ونحن نسترجع بسببو شيئا من عزتنا: إ
أقصى اآلالم، فيم  ن القراء يتقمصونو بولع كبير، ويرافقونو إلىأفخورون أن يكون فرنسيًا. و 

يصمدون معو منفردين وعراة. فيل يمكنيم وىل يمكننا أن نصمد حقيقة؟ ىذا أمر آخر. الميم 
ىو أن الضحية تحررنا عندما تساعدنا عمى أن نكتشف كما اكتشفت بنفسيا بأننا قادرون 

إن  ويضيؼ في مناسبة أخرى، حيف يقوؿ:" .(ٕٙ)"ءويجب عمينا أن نتحمل كل شي
السؤال( لم يكن بكل بساطة إال جريمة خسيسة بشعة ارتكبيا جناة وآلفون في االستجواب)

 .(ٕٚ)"اإلثم، ضد بشر آخرين، وباستطاعة سواىم ومن واجبيم أن يقضوا عمييا
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كاف وقوؼ المثقفيف الفرنسييف إلى جانب الثورة الجزائرية تأثيره المعنوي الكبير، السيما  
القمع الفكري تجاه الجزائرييف، وأدركت منذ البداية تأثير واف سمطات االحتبلؿ الفرنسية مارست 

الفكر والثقافة ودورىما في وعي المجتمع، فاخذ يطبؽ سياسة الكبت الفكري وفرض الرقابة 
المشددة عمى مختمؼ اإلصدارات ومختمؼ النشاطات التي مف شانيا أف تقوي مف عزيمة الثورة 

. ولكف موقؼ المثقفيف الفرنسييف ساىـ (ٕٛ)مف جانبياالجزائرية في مواجية  الجبروت والطغياف 
بشكؿ أو بآخر في كسر ىذا القيد الذي فرضتو السمطات الفرنسية، وأشارت مجمة الفكر إلى 

كان لرجال الفكر بفرنسا شجاعة في مواجية حكوماتيم في الدفاع  :"أىمية ىذا الدور بالقوؿ
بالييمنة االستعمارية الفرنسية عمى الشعب عن حقوق اإلنسان وخاصة عندما تعمق األمر 

الجزائري، إذ نرى أطوارىا يوميا في الصحف والمجالت، فرأينا الكتاب والشعراء والفنانين 
 .(ٜٕ)والممثمين يقفون ىذه المواقف النادرة ويقولون لحكومتيم: أخطأت وأصابت إن أصابت"

 
 
 

 :دوافع مساندة ودعم المثقف الفرنسي لمثورة الجزائرية
ف نضاؿ المثقفيف الفرنسييف، عمى اختبلؼ انتمائيـ أمف خبلؿ الحديث السابؽ، تبيف لنا 

مف مشاعر اإلنسانية  متشابؾمف قناعة فردية قائمة عمى أساس مزيج  اً اإليديولوجي، كاف نابع
وبمحصمة ىذا التمازج اإلنساني  ،واإليماف بالمبادئ التي امنوا بيا دينية كانت أـ سياسية

اإليديولوجي تبمور موقفًا موحدًا صب في تجاه رفض السياسة الكولونيالية وممارسات الجيش 
. ويرى ىؤالء أف ما ترتب عف ىذه السياسة مف معاناة (ٖٓ)وطبيعة اإلدارة المطبقة في الجزائر

كاف االنتماء الوطني، واف إنسانية وتعسؼ بحؽ الشعب الجزائري ال يمكف السكوت عنيا ميما 
المبادئ التي امنوا بيا تفرض عمى الجميع التزاما أخبلقيا التخاذ موقؼ محدد مما كاف يجري مف 

 تجاوزات وجرائـ في الجزائر.
ومف خبلؿ مجريات األحداث تولدت قناعة راسخة لدى العديد مف المثقفيف الفرنسييف إف 

تو لكي تتخذ المبادرة إلصبلح األمور ومعالجة مجتمعيـ ال يمكف أف يحرؾ نحو إجبار حكوم
نيـ صدموا مف موقؼ األحزاب التي افتقدت روح المبادرة واإلرادة لكي  الخمؿ القائـ، السيما وا 
تضغط عمى الحكومة إلعادة النظر فيما يجري في الجزائر. وكانت صدمتيـ كبيرة إزاء موقؼ 

ذلؾ خروجا عف  عدواالحاصؿ في الجزائر، و أحزاب اليسار الفرنسية التي أيدت العنؼ والقتؿ 
المبادئ والقيـ التي كانت تنادي بيا في إطار حريات الشعوب وأحقيتيا في االستقبلؿ والحرية 

الوضع، لـ يكف أماـ النخبة المثقفة الفرنسية الرافضة لمعنؼ والقتؿ  ذلؾورفض التبعية. ونتيجة 
القتؿ والعنؼ ضد الجزائرييف، واف تعمؿ  وقؼ مف أجؿإال أف تتحرؾ لمنضاؿ والعمؿ الجاد 

بشتى السبؿ لمكشؼ عف حقيقة ما يحدث في الجزائر مف تجاوزات ضد حقوؽ اإلنساف وكرامتو 
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مكانياتيا وبكؿ السبؿ المتاحة. إذ خمص ىؤالء إلى أف ما يحدث في  باالعتماد عمى قدراتيا وا 
، وأف تقاليد الجميورية الفرنسية الجزائر سيجعؿ قيـ ومبادئ فرنسا عمى المحؾ وفي خطر قائـ

أصبحت ميددة حيث يمارس التعذيب باسـ فرنسا لذا كاف ال بد مف التحرؾ والتدخؿ. ودعا 
المفكر جاف بوؿ سارتر الرأي العاـ الفرنسي، وفي مقدمتو المثقؼ الفرنسي، أف يمارس دوره في 

يقاؼ المأساة التي تحدث في الجزائر، وكتب يقوؿ الضحايا فال يعرفون في  :" أما عنردع وا 
أغمب األحيان إال الصيحات والجراح واآلالم. وكانوا يعرضون عمينا سادِيين محبين لمتعذيب 
منحنين عمى أشالء لحم. وما كان الفرق بيننا وبين ىؤالء الساديين؟، الشي، ما دمنا  

باستنكارنا لو  صامتين: كل استنكارنا يبدو صادقا في أعيننا، ولكن ىل كنا نستطيع االحتفاظ
كنا عشنا ىناك؟. وىال استحال استنكارنا اشمئزازا كونيا وخنوعا كئيبا؟، أما فيما يخصني فكان 

وكنت أكره تمك القصص التي كانت تورطنا بدون شفقة  ،من واجبي أن أقرأ وكنت انشر أحياناً 
 .(ٖٔ)والتي لم تكن تترك لنا أي أمل"

ونتيجة ذلؾ، إف الدور الذي اضطمع بو المثقؼ الفرنسي في فضح بما يحدث في 
الجزائر مف تجاوزات مف قبؿ القوات العسكرية الفرنسية، وبياف حقيقة الحراؾ السياسي والعسكري 
مف قبؿ الشعب الجزائري لنيؿ حريتو واستقبللو، كاف عمى غاية مف  األىمية والتأثير، إذ تمكف 

التي  وسائؿ اإلعبلـ مف أولى الوسائؿ دة في الرأي العاـ الفرنسي. وتعاث الصدمىؤالء مف إحد
فعمى سبيؿ المثاؿ، كتب  ،في كشؼ المستور عما يحدث في الجزائر اعتمد عمييا ىؤالء المثقفوف
مقااًل موسعًا عف التجاوزات التي ترتكب ،  (ٕٖ)(François Mauriacالصحفي فرانسوا مورياؾ)

ممارسة التعذيب جريمة ال يمكف السكوت عنيا ميما كانت طبيعة مرتكبييا أو  َعدّ في الجزائر، وا
السبب الذي دفعيـ إلييا، وحذر الحكومة الفرنسية مف اآلثار الخطيرة لمثؿ ىذه السموكيات في 

. كما ساىـ كتاب كبار في تسميط الضوء عمى األحداث في الجزائر، ومنيا نذكر: (ٖٖ)المستقبؿ
الذي حمؿ عنواف: ضد التعذيب  (ٖٗ) (Pierre Henri Simonي سيموف)كتاب بيير ىنر 

(contre la torture الصادر في )عمى قضايا حساسة ربما ، و سمط الضوء ٜٚ٘ٔ عاـ اذار
وتمكف  ،الحديث عنيا مف األمور المحظورة والخطيرة عمى الساحة الفرنسية آنذاؾ كاف يعد
أسموبو المعبر والمؤثر مف تقديـ صورة حية عف الممارسات الوحشية التي كاف يقـو  فيالكاتب 

السيما مسالة التعذيب. واستند الكاتب في معموماتو عمى و بيا الجيش الفرنسي في الجزائر 
شيادات جنود فرنسييف شاركوا في حرب الجزائر، وأشار ىؤالء الى دور القيادة العسكرية الفرنسية 

 . (ٖ٘)قمع الثورة مف أجؿذ في نفوس الجنود في الجزائر السموؾ الشافي ترسيخ 
الضغط عمى الحكومة الفرنسية في باريس لكي تتعامؿ ىذا كتابو  فيأراد بيير ىنري سيموف      

مع األحداث بشي مف الجدية والحسـ لكوف ما يحدث سوؼ يأتي عمى فرنسا بعواقب جسيمة. 
 عدمع الفرنسي إزاء المجازر التي تحدث في الجزائر، واوأشار إلى ضرورة أف يتحرؾ المجت

السكوت عنيا يعني تكريس تقاليد دنيئة عكس قيـ الحضارية التي يتباىى الفرنسيوف بيا، وكتب 
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وفي خاتمة  في غياب العدالة وال العظمة بالتخمي عن الشرف" ىوأن األمن ال يشتر يقوؿ "
الكتاب يشير إلى أف مسؤولية الجرائـ التي ترتكب في الجزائر ال تقتصر عمى العسكرييف فقط بؿ 

لكونو التـز الصمت عف ىذه  اً ومتورط اً مساىم كامؿ المجتمع الفرنسي الذي عدهيتحمميا 
ا الدولية " إذا أرادت فرنسا المحافظة عمى سمعتيا وشرفيا ومكانتياألفعاؿ. وختـ كتابو بالقوؿ:

 .(ٖٙ)فعمييا بالكف عن ىذه التجاوزات واألفعال الشائنة"
، منذ البداية، عواقب موقفيـ المؤيد لمثورة الجزائرية ودعميـ ليا، ؾ المثقفوف الفرنسيوفإدر 

إال أف ذلؾ لـ يمنعيـ مف العمؿ الجاد لمتصدي لمسياسة االستعمارية لقناعتيـ إف ذلؾ يصب في 
بالقيـ والمبادئ التي امنوا بيا، عمى اختبلؼ مشاربيـ. وىذا ما أثار حفيظة خدمة الحؽ والتزاما 

السمطات الفرنسية، مما دفعيا إلى تطبيؽ سياسة القمع الفكري تجاه كؿ مف يقؼ إلى جانب 
ونتيجة ىذه  .(ٖٚ)الثورة التحريرية، عبر منع وحجز أي عمؿ فكري يصب في ىذا االتجاه

رنسية التي ساندت االتجاىات المؤيدة لمثورة الجزائرية مف ضغوط السياسة، عانت دور النشر الف
منوي  دار نشرشتى مف جانب السمطات الفرنسية، ومف ىذه الدور عمى سبيؿ المثاؿ: 

(Minuit الف عيوف السمطات الفرنسية كانت ،)(، السيما بعد نشرىا لكتاب ىنري عبلؽ )السؤاؿ
رضت العديد مف كتبيا لمحجز ومنع تداوليا في السوؽ تراقب كؿ ما تنتجو الدار. ونتيجة ذلؾ تع

 Le )الفرنسي، وبشتى الطرؽ واألسباب. ومنيا نذكر: رواية اليروب مف الجندية لمورياف 

déserteur de Maurienne (صاحب الكتاب اسـ مستعار جاف لويس ىرست )Jean Louis 

Hurstنيسافسكري في (، ومنع الكتاب بتيمة تحريض الجميور عمى العصياف الع ٜٔٙٓ، 
وكتاب  ،ٜٓٙٔ حزيرافحربنا( لفرنسيس جانسوف بتيمة التحريض عمى العصياف في وكتاب)

 ايموا( بتيمة مساس بأمف الدولة في   Noël Favreliereالصحراء عند الفجر( لنويؿ فبرليار))
، ٜٔٙٔ نيساف( في Jacques Charbyالجزائر في السجف( لجاؾ شربي )وكتاب ) .ٜٓٙٔ

وغيرىا مف الكتب التي منعت مف تداوؿ بتيمة تضميؿ الرأي العاـ الفرنسي تجاه ما يحدث في 
 .(ٖٛ)الجزائر
ىي التي حركتيـ التخاذ المثقفوف الفرنسيوف إف الرؤية اإلنسانية واألخبلقية التي حمميا      

مف جانب السمطات غير أخبلقية السيما مسالة التجاوزات و موقؼ تجاه األحداث في الجزائر، 
والجيش الفرنسي في الجزائر. ومف الطبيعي، أف تكوف ىناؾ أسباب ودوافع حركتيـ التخاذ مثؿ 
ىذا الموقؼ غير عابئيف بتداعياتو وردود الفعؿ اآلخر عميو؟. والتي يمكف إدراجيا عمى النحو 

 اآلتي:
 أواًل:  احترام مبادئ وقيم الثورة الفرنسية:

دئ وقيـ الثورة الفرنسية في مقدمة األسباب والدوافع التي فرضت مسالة احتراـ مبا دتع
الوقوؼ في وجو التجاوزات التي كانت  مف أجؿعمى المثقفيف الفرنسييف مسؤولية التحرؾ والعمؿ 

عبلف معارضتيـ لسياسة حكومتيـ ىناؾ. إذ يروف أنو مف حقيـ كفرنسييف  تحدث في الجزائر وا 
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، وقد (ٜٖ)ووقؼ العدواف لكونو يتوافؽ مع مبادئ الثورة الفرنسيةالمظموميف  ةنصر  مف أجؿالعمؿ 
 Mémoires de La guerre( في كتابة)Martin Evansأكد الكاتب مارتف ايفانز )

d’Algérie مف قابميـ بخصوص بياف الدوافع التي م( عمى أف غالبية المثقفيف الفرنسييف
ومساندة الشعب الجزائري أشاروا إلى حركتيـ نحو اتخاذ موقؼ معارض لسياسة حكومتيـ 

نيـ يع والمدافعيف عف قيـ الجميورية،  ٜٛٚٔأنفسيـ أبناء ثورة  دوفتمسكيـ بمبادئيـ الوطنية، وا 
وموقفيـ المساند لمثورة الجزائرية يعتبر تطبيؽ عممي إليمانيـ بتمؾ المبادئ، ويدخؿ في إطار 

في  . ويتجمى ىذا األمر واضحاً (ٓٗ)لفرنسيةالمحافظة عمى قيـ ومبادئ الثورة ا مف أجؿنضاليـ 
(، وىو احد المثقفيف ممف أدانوا جرائـ الحرب ووقعوا Maurice Nadeauإجابة موريس نادوا )

، حينما طرح عميو السؤاؿ التالي: ما ىي األسباب التي دفعتؾ لمتوقيع عمى (ٔٗ)ٕٔٔالبياف عمى 
الضمير عن القيم والمبادئ)الثورة الفرنسية( :" القضية متعمقة بتساؤل البياف؟، فأجاب قائبل

التي أصبحت تطرح نفسيا، وحتى أن نعطي الكممة حقيا، ألنو من حق المثقفين اتخاذ موقفا 
 .(ٕٗ)مما يحدث، وعمى اآلخرين أخذه بعين االعتبار"

إف إظيار المثقؼ الفرنسي تمسكو بمبادئ الثورة الفرنسية وقيميا ىي رسالة لمعالـ عمى 
يجري في الجزائر مف تجاوزات غير إنسانية ال تعكس بالضرورة موقؼ الشعب الفرنسي أو ف ما أ

نما عمى العكس مف ذلؾ، ىناؾ مف يرفض فكرة االستعمار واآلثار السمبية التي  تأييده ليا، وا 
يتركيا عمى الشعوب المستعمرة. وىي محاولة إلظيار معارضة سياسة حكومتيـ، فضبل عف 

السمـ وتحرير الجزائر، محاوليف عبر ذلؾ إنقاذ شرؼ فرنسا  مف أجؿلمنضاؿ دعميـ ومساندتيـ 
الذي لطختو الممارسات اإلجرامية التي كانت تحدث في الجزائر خبلؿ حرب التحرير، بمعنى 
أنيـ أرادوا إظيار الوجو الحقيقي لفرنسا، أي فرنسا التي جاءت بمبادئ الحرية والعدؿ والمساواة، 

اؾ أسباب أخرى حركتيـ منيا تعارض ما يحدث في الجزائر مع مبادئ إلى جانب كانت ىن
القانوف الدولي، السيما واف المؤسسة العسكرية الفرنسية أرادت مف خبلؿ حرب الجزائر تكريس 
مفيومًا فاشستيًا يفقد ما تبقى لفرنسا مف قيـ ومبادئ الثورة الفرنسية. ويمكف قراءة ىذا التوجو في 

:" ليس من سمطة احد، بمن ، حيف قاؿ(ٖٗ)(R. Salanالجنراؿ راؤوؿ سبلف) الموقؼ الذي أبداه
فييم الجنرال ديغول، أن يقرر التنازل عن قطعة من األراضي التي تمارس عمييا السيادة 

 .(ٗٗ)"الفرنسية، وبشكل خاص الجزائر
ونتيجة التمسؾ بمبادئ وقيـ الثورة الفرنسية أخذت األصوات تتعالى، وىي تدعو إلى 
الكؼ عف الجرائـ وترؾ الجزائر ألىميا، وىذا االتجاه لـ يأخذ بعده الحقيقي إال حينما أشعؿ 
المثقؼ الفرنسي شرارتو األولى،  حينما اطمؽ ىنري عبلؽ صرخة مدوية عبر كتابو )السؤاؿ(، 

المؤثر وصدقو اف يحرؾ المياه الراكدة، كما يقاؿ، حيث كتب يقوؿ في  بأسموبوؽ وقد نجح عبل
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كنت اشعر فجأة بافتخاري وفرحي ألنني لم استسمم. وكنت مقتنعا باني  :"نياية كتابو يقوؿ
سأصمد مرة أخرى إن ىم كرروا العممية، وبأنني سأقاوم حتى النياية، ألنني لن أسيل ليم 

. لقد اثار الكتاب مشاعر المثقفيف الفرنسييف ودفعيـ لمتحرؾ ورفض ما (٘ٗ) الميمة إذا لم انتحر"
 يحدث في الجزائر.

وكذلؾ يظير تأثير مبادئ وقيـ الثورة الفرنسية في توجيات المثقفيف الفرنسييف بخصوص 
( الذي كاف ينشط في شبكة جانسوف Paul Boloعبر عنو  بوؿ بولو)دعـ الثورة الجزائرية ما 

السرية المساندة لجبية التحرير الوطني، وحينما تـ سؤالو عف دوافع نضالو في ىذا الميداف، 
أثناء االحتالل النازي، في  أصبحت مناىضًا لالستعمار بعد التجربة التي عايشتياأجاب قائبل:" 

ذلك ما اكتسبتو من قيم وأخالق  ذلك ساعدني في فضال عنوعرفت معنى الظمم وقيمة الحرية، 
ومبادئ، وتتمثل بالنسبة لي في )الحرية والمساواة واألخوة(، وىذه الكممات حركت مشاعري 
ذا لم أدافع عن حرية اآلخر ال  وأحاسيسي، كما إن احترام اآلخر يكون عبر احترام حريتو وا 

 .(ٙٗ)"أتمكن من الدفاع عن حريتي
لة احتراـ قيـ ومبادئ الثورة الفرنسية كانت ميمة في تحرؾ المثقؼ الفرنسي نحو أإف مس
ف مف مكمبلت الشخصية أالكثير مف الفرنسييف  مساند لمثورة الجزائرية، أذ يعداتخاذ موقؼ 

الفرنسية ىو اإليماف التاـ والمطمؽ بمبادئ الثورة الفرنسية ألنيا تحقؽ العدالة بيف البشر، والمثقؼ 
نسي ىو جزء ىاـ مف المجتمع الفرنسي، فكاف البد اف يكوف في مقدمة المبشريف بيا الفر 

والحريصيف عمى بقائيا. وكانت ىذه المسالة منظورة مف قبؿ قادة الثورة الجزائرية، وحاولوا مف 
أشارت  (ٚٗ)خبلليا محاكاة العقمية الفرنسية، وفي  مقاؿ نشر في جريدة )المقاومة الجزائرية(

... والشعب الجزائري 6875ما يجب انجازه ىو الثورة، ثورة كبيرة شبيية بتمك لعام  بالقوؿ:"
الممتف حول جبية التحرير الوطني ىو في صدد تحقيق ىذه الثورة. وسوف يقدم الثمن 
المطموب، بيد انو لن يستوقف إال في ذلك اليوم حين يفتح أوربي الجزائر عينيو عمى عالم 

اواة بين الرجال، إن وجود الجزائري في الجبال، إنما ىو ليذا اليدف. جديد، ويقبل بمبدأ المس
وىو حين يتقبل الموت، إنما يريد إعادة االعتبار لإلنسان بإعادة االعتبار لذاتو. أما االستدمار 
واألبوية وقانون االمتياز عمييم جميعا باالختفاء ، ليتركوا المكان الحترام الحقوق والكرامة 

ذا ىو المعنى الحقيقي لممعركة التي يخوضيا جيشنا لمتحرير الوطني. إنيا معركة اإلنسانية. ى
 .(ٛٗ)"مشروعة، وىي تدخل في صمب تقاليد فرنسا الثورية

نو خير مف يحمؿ أتي كاف عمييا المثقؼ الفرنسي مف ف القناعة الأخبلصة القوؿ، نجد 
ت ىي التي جعمت ضميره ينتفض ويحافظ عمى قيـ ومبادئ الثورة الفرنسية بعيدا عف المزايدا

ويتخذ الخطوات التي تجعمو في المكاف والزماف الصحيحيف. ومف ىنا جاء موقؼ العديد مف 
المثقفيف الفرنسييف ترجمة ليذا التوجو، وقد أبمى العديد منيـ الببلء الحسف مف منطمؽ إيمانيـ 

 التاـ بقيـ ومبادئ الثورة الفرنسية.
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  ماني وقيم المقاومة الفرنسية لو االحتالل األلثانيا: إحياء ذاكرة 
لـ تزؿ ذاكرة المجتمع الفرنسي تستحضر المآسي التي خمفيا االحتبلؿ األلماني، آنذاؾ، 
لفرنسا وحجـ اآلالـ التي أحدثتيا السياسة النازية في أوساطو، وكانت المقاومة الفرنسية لموجود 

شعب الفرنسي نتيجة التضحيات الجساـ التي قدمت النازي واحدة مف المآثر التي يفتخر بيا ال
خبلليا. ومف ىنا، حاوؿ العديد مف المثقفيف المحسوبيف عمى اليسار الفرنسي إحياء الذاكرة 

إنياء  مف أجؿالوطنية بيذا الخصوص، وبياف مبلمح النضاؿ الذي خاضو الشعب الفرنسي 
الحرية، وحاولوا الربط بيف ذلؾ  تحرير األرض ونيؿ مف أجؿالوجود النازي وحجـ التضحيات 

. وتشير (ٜٗ)النضاؿ وما يقوـ بو الشعب الجزائري مف عمؿ مماثؿ ألجؿ تحقيؽ الحرية واالستقبلؿ
:" لقد اتخذوا أيام المقاومة الفرنسية ضد السيطرة في ىذا الصدد الكاتبة ماري بياراولوا قائمة

يا وسط العاصفة. إنيا السابقة التي النازية معمما من معالميم التاريخية ومنارة ييتدون ب
تضفي عمى نشاطيم نوعا من المصداقية والشرعية والتي جعموىا مثال أخالقيًا يجب أن 

 .(ٓ٘)"يحتذى
إف الشرعية التي أرادىا المثقؼ الفرنسي لتبرير وقفو مع الثورة الجزائرية، جعمتو يعمؿ 

ذا ما أخذنا عمى تأطير وربط ما بيف مقاومة النازية ومناىضة حرب الج إف  بالحسبافزائر. وا 
حساسيـ بأنيـ مازالوا في  غالبية مثقفي فرنسا كانوا جزءا مف حركة المقاومة المعادية لمنازية، وا 

أعضاء)شبكة  أخريف. فعمى سبيؿ المثاؿ، عدّ أجوائيا ماداـ الصورة تتكرر في مكاف وزماف 
نيـ عبر التذكير باالنتساب إلى المقاوميف  اً جانسوف( أنفسيـ امتداد ليذا التاريخ مف المقاومة، وا 

. واستذكر ىنا ما قالو جاف (ٔ٘)ىو تأكيد عمى االنتساب إلى زعيـ المقاومة وقائدىا الجنراؿ ديغوؿ
، الشيير باسمو المستعار )فيركور(، وىو صاحب رائعة )صمت (ٕ٘)(Jean Broulihبروليو )
أثناء اإلدالء  في ب بيف نضاؿ شبكة جانسوف وحركة المقاومة الفرنسية،، وىو يقار (ٖ٘)البحر(

عندما يكافح غيرنا في  ، حيف قاؿ:"ٜٓٙٔ ايموؿ ٕٓبشيادة في محاكمة أعضاء الشبكة في 
سبيل استقالل بمده مثمما كافحنا نحن، باألمس، فال مناص من تقديرىم واحتراميم كمقاومين، 

نما يجب أن نقدم ليم كل ما في وسعنا من دعم وال يكفي أن نكن ليم آيات اال حترام، فحسب، وا 
( احد المناضميف Jean Louis Hurstيتكرر مع جوف لويس ىوست)نفسو ي أوالر . (ٗ٘)"ومساندة

( يتباىى Jeune Résistanceفي صفوؼ شبكة كوريالؿ، ومف مؤسسي حركة المقاومة الشبانية )
بأن حركة المقاومة الشبانية ىي تجسيد حقيقي كونو احد المقاوميف لبلحتبلؿ النازي ويقوؿ:" 

 . أليديولوجية المقاومة المجددة"
إف تأكيد ىؤالء المثقفيف عمى ىذه المسالة، ألنيـ وجدوا إف ما حدث وما تعرض الشعب 

ت وأساليب التعذيب والمجازر التي تحدث الفرنسي عمى يد النازية يجري تكرارىا اآلف، فاالعتقاال
في الجزائر، وتشبو إلى حد ما السموؾ الذي قاـ بو األلماف في فرنسا، ومف ىذا المنطمؽ، ارتأت 



13 
 

ىذه الفئة أف تجديد ذكريات المقاومة ضد األساليب القسرية والتعسفية المنتيجة مف قبؿ السمطات 
 . (٘٘)الفرنسية في الجزائر

الفرنسي مف ذكريات االحتبلؿ األلماني  خياؿالتي كاف يحمميا ال إف الصورة الدامية
ومقاومة النازية فرضت عمى ىؤالء ضرورة اتخاذ موقؼ أخبلقي واضح مما يحدث في الجزائر، 
ألنيـ أماـ اختبار حقيقي يحدد مدى صدقيتيـ مف حمميـ لمقيـ والمثؿ األخبلقية التي يجب أف 

تفعيؿ مبادرة نضالية لوقؼ نزيؼ  مف أجؿيقتدي بيا اإلنساف. ونتيجة ىذا الوضع تحرؾ ىؤالء 
( الذي Jean Berthetالدـ الحاصؿ في الجزائر حيث عبر عف ذلؾ الكثير ومنيـ: جاف برثت)

:" تجربتو أشار إلى دافع نضالو ضد حرب الجزائر و وقوفو إلى جانب جبية التحرير الوطني ىو
حساسو وتذوقو مرارة االحتالل،  مما جعمني اكتسب قيم ونضالو في المقاومة ضد النازية وا 

"وجودي بداخل معتقل ،  وفي جوابو عف دوافع انضمامو إلى الخمية قاؿ بريث:ومبادئ إنسانية"
( حيث احتكت مع أفراد من مختمف الطبقات والفئات االجتماعية Buchenwald)( 91)بيشنوار

تي في منيم المثقفون حيث كنا كمنا سواسية وتعممت كيف يفكر األفراد،  بمعني إن تجرب
 .(ٚ٘) المعتقل أعطت لي نظرة جديدة لمعالم"

 ثالثا: االنتماء اإليديولوجي والفكري وتأثره عمى شخصية المثقف:
يختمؼ اثناف عمى اف االنتماء االيديولوجي والفكري يمعب دور ىاـ في تحديد توجيات  ال

يمكف نكرانيا مف اي طرؼ في  وىذه مسالة طبيعة، ال ،القضايا المعاصرة تجاهوالتزامات المثقؼ 
ومف ىذا، عمينا اف نتذكر مف اف المثقؼ الفرنسي تأثر كثيرا بمسالة  ،بمد ألياطار البناء الثقافي 

ىو الذي حدد مساراتو في التصدي لممشكبلت والقضايا  التأثرانتمائو اإليديولوجي والفكري، وىذا 
ؿ مساندتو القضية الجزائرية تصحيح وعميو، فاف المثقؼ الفرنسي كاف يسعى مف خبل ،المعاصر

وعميو، رأى معارضو حرب الجزائر  ،مسارات إيديولوجية او فكرية انحرفا عف خطوطيا الصحيحة
حياء تقاليد النضاؿ السياسي  إف اتخاذ موقؼ محدد مف ىذه القضية يجدد الفرصة لمعودة وا 

قاليد السممية بيف الحربيف، مقاومة لميسار الفرنسي، بدءًا مف الثورة الفرنسية، قضية دريفيس، الت
النازية، حرب اليند الصينية، بمعني السير عمى نيج وتاريخ نضاؿ اليسار الفرنسي. وتطبيقا لما 

فرنسا،  –:" نحن فرنسيو ( األب الروحي لميسار الذي قاؿJean Jaurésأوصي بو جاف جورس)
اعتداء باسم وطننا، عمينا بالبحث عمينا بالمحافظة عمى شرف فرنسا النظيف، فعندما يرتكب 
صالحيا إن أمكن ذلك، وحتى اال  دعتداءات ضد اإلنسانية التي تععن الحقيقة واإلدالء بيا وا 

وىذا يعني اف اتخاذ موقؼ حاـز  مما كاف  ،(ٛ٘)مرجعية النضال السياسي لميسار الفرنسي"
بعض أحزاب اليسار  غسؿ العار الذي جاءت بو مف أجؿيحدث في الجزائر ىي فرصة مواتية 

بات سياسية حققتيا المحافظة عمى مكتس مف أجؿخبلؿ حرب الجزائر، والتي تخمت عف مبادئيا 
 . (ٜ٘)ةمدخبلؿ تمؾ ال
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( إف Temps modernesوجد فرانسيس جانسوف عبر كتاباتو في مجمة األزمة الحديثة)     
ولـ يكف يرتجي انبعاث القوى  ،الثورة الجزائرية تمثؿ الحؿ األوحد لخبلص اليسار الفرنسي

لـ  ،الديمقراطية في البمد مف جديد، بؿ كاف يتوؽ لممساىمة في قياـ الثورة االشتراكية في فرنسا
يكف جانسوف يدعو اليسار الفرنسي إلى ضرورة االكتفاء بالتطمع نحو أفؽ سياسي جديد سيشيد 

نما كاف يدعوه إلى انت ياج مسمؾ جديد لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تطبيؽ االشتراكية فحسب في فرنسا، وا 
 .(ٓٙ)عبر الكفاح في إطار نصرة القضية الجزائرية

 : المعتقد الديني)القيم المسيحية(:رابعاً 
كما يعد الوفاء لمقيـ ومبادئ الديانة المسيحية وما ورد في اإلنجيؿ)الكتاب المقدس( مف 

الكاثوليؾ، ودفعت بيـ نحو معارضة ما وصايا وتعاليـ الحوافز والمحرؾ لمكثير مف المثقفيف 
وقد اشار احد رجاؿ الديانة المسيحية الى ىذه المسالة، حيث عبر روبرت  ،يجري في الجزائر

( عف دوافع تحرؾ رجاؿ الديف لمعارضة والتنديد بما يحدث مف Robert Daveziesدافزي )
سيما أباء اإلرسالية الفرنسية، ممارسات غير انسانية في حرب الجزائر والسياسة الكولونيالية، وال

ال نفكر ونحمم إال بإنياء القمع واالستبداد واالحتقار  نحن، أباء اإلرسالية الفرنسية، "قائبل:
استقالل  من أجلالذي ضحيتو الشعب الجزائري، وكان كفاحو مميمنا، ولم يكن نضالنا اال 

دوافع  مساندتيـ لمقضية الجزائرية، ، كما عبر احد رجاؿ الكنيسة الكاثوليكية عف (ٔٙ)الجزائر"
( الى ىذه المسالة، حينما سألو القاضي في محاكمة Gerard Meierحيث أشار جرار ميير)

إن المرجعية الوحيدة  ":أعضاء شبكة جانسوف عف سبب انضمامو إلى الخمية، أجاب بما يمي
بين الوصايا األولى في حياتي السياسية والروحية ىي الديانة الكاثوليكية، واعتقد إن من 

 .لمديانة الكاثوليكية ىي أن نحب جارنا كما نحب أنفسنا وذلك يدخل في محبة اهلل"
( ترى اف معتقداتيا الدينية والمتمثمة في القيـ المسيحية Denis Barratدنيز براث) أما

يمانيا بالمصير المشترؾ لئلنسانية يسمو عمى والئيا لفرنسا، وربطت الدافع األساسي  وا 
لمعارضتيا لحرب الجزائر ووقوفيا إلى جانب جبية التحرير الوطني يعود إلى إيمانيا برسالة 

:" حينما نؤمن برسالة اإلنجيل، يكون من المنطق الدفاع عن المظمومين، اإلنجيؿ، حيث تقوؿ
فمن المنطقي ان نعمم اآلخرين بما يجيمونو، وما ىو مخفي وغير مرئي، كما يكون من 

 .(ٕٙ)إظيار الحقيقة والعدالة" من أجلل والكفاح المنطقي النضا
وبرر دافيزي انخراطو في النضاؿ السري ضد جرائـ الجيش الفرنسي وحرب الجزائر بما 

إن السبب الحقيقي الذي دفعنا إلى اتخاذ تمك المواقف و بالنسبة لرجل مثمي فان حضور  :"يمي
ي التوراة، أنما جاء ليخمص المنزل ف 82المسيح عمى األرض حسب ما ورد في المزمور 

أبناء الفقراء ويحارب الظمم. فيل يجوز لي االدعاء بأنني قس وبأنني بشكل أو بأخر أتحدث 
 . (ٖٙ)باسم المسيح لو أنني تركت الشعب الجزائري المقيور يكافح الظمم والجور بمفرده؟"
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باختبلؼ وبناءا عميو، يتبيف لنا أف دوافع عدة ىي التي حركت المثقؼ الفرنسي 
 االنتماءات اإليديولوجية والفكرية والثقافية وحتى االجتماعي. وكاف غرضيا كشؼ وفضح األفعاؿ

. المخالفة لقيـ الجميورية ومبادئ الثورة الفرنسية والقانوف الدوليو المرتكبة في الجزائر  المشينة
ولكنيـ كانوا متفقيف  ،ىذه الدوافع تختمؼ مف مثقؼ ألخربنظر االعتبار، اف  نأخذولكف عمينا اف 

 عمى أمر واحد وىو تأييد ومساندة الثورة الجزائرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخاتمة
ات التي يمكف اف مف دراستنا لمموضوع يمكننا الخروج ببعض االستنتاجخبلصة القوؿ،      

 تي:نسطرىا كاآل
عمى  توروحيتو وقدر  البارومتر التي يؤشرو مجتمع،  ألي األبرز الواجيةالمثقؼ ىو  فَّ أ     

ومف ىذا المنطمؽ لـ يقؼ المثقؼ الفرنسي موقفا  التفاعؿ مع األحداث مف حيث التأثير والتأثر.
نماالثورة التحريرية.  إبافمتفرجا تجاه ما يحدث في الجزائر   أعمفاختار الموقؼ الصح حينما  وا 

 مبادئالتي تتوافؽ مع  ىداؼاألليا لكونيا تدعو الى الحرية واالستقبلؿ، وىي  وتأييدهمساندتو 
وتحركوا في تجاه نصرت الشعب  اإلنسانيوقيـ الثورة الفرنسية. ومف ىنا، حدث التفاعؿ 

 الجزائري.
يـ موقؼ المثقؼ الفرنسي المساندة والمؤيد لمثورة الجزائرية في تجميؿ، أف صح سأ

التعبير، الوجو الكالح والتاريخ األسود الذي يوثؽ أبشع الجرائـ التي لـ يشيدىا تاريخ البشرية عبر 
حاولوا مف خبلؿ  لكونيـالوجو الباسـ والمشرؽ،  ألنيـتفتخر بيؤالء  أفالعصور. فعمى فرنسا 

 وجرائـ الدولة الفرنسية. أخطاءفيـ المناصرة لمقضية الجزائرية التكفير عف مواق
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الذي ينتقص مف قيمة العمؿ الذي قاـ بو المثقفيف الفرنسييف  الرأييمكف لنا اف نوافؽ  ال
، ألنيـ ساىموا في تنوير الرأي العاـ الفرنسي بما يحدث في الجزائر مف تجاه الثورة الجزائرية

 تقـو بيا السمطات الفرنسية وعمى الرأي العاـ الفرنسي أف يتحرؾ إليقافيا.أعماؿ إجرامية 
ائر والجرائـ المترتبة عنيا، اختمفت دوافع المثقفيف الفرنسييف في نضمميـ ضد حرب الجز      

اختمفوا في السبيؿ والطريؽ المنتيج لمناىضة الحرب وجرائميا، فمنيـ مف انتيج النضاؿ السممي و 
الشرعية التي ال تخرج عف إطار  ألساليب السممية سممية( التي  تعتمد عمى ا)المقاومة ال

مؤسسات وقانوف الدولة ومنيـ ما أتبع الطريؽ النضاؿ السري )المقاومة التي تدخؿ في إطار 
 العنؼ( التي تعتمد عمى أساليب  غير شرعية وخارجة عف مؤسسات و قانوف الدولة.

قاـ بو مثقفو فرنسا في محاربة الممارسات التعسفية والجرائـ تميز النشاط السياسي الذي      
موحدًا وتجربة متشابية،  ي الجزائر، انو لـ يشترط انتماءً التي كانت تقوـ بيا القوات الفرنسية ف

نما سعى ىؤالء المثقفيف  جمو، وىو إعبلف براءتيـ اىدؼ موحد جمع بينيـ وعمموا مف  مف أجؿوا 
مف انتياكات وقتؿ كاف يصب في مصمحة فئة معينة مف الفرنسييف  مما كاف يحدث في الجزائر

وليس المجتمع الفرنسي كامبل. لذا نجد اف النخبة المثقفة التي عارضت ما يجري في الجزائر 
 وعة وتجارب سياسية متعددة. وبناءً كانت تنتمي لمسارات سياسية مختمفة وانتماءات فكرية متن

ناف والشاعر والمحامي والطبيب وغيرىـ كثر انضموا تحت لواء عميو، نجد األديب والصحفي والف
مف جانبيـ عبلمة سوداء في  دعمى فضح جرائميا التي كانت تع المعارضة لمحرب والعمؿ

 رث الديمقراطي واإلنساني لممجتمع الفرنسي. اإل
 
 

 اليوامش
 

                                                           
 

حصؿ عمى شيادة ، في شير تموزولد مف مدينة بوردو  فرنسي (: فيمسوؼٜٕٓٓ-ٕٕٜٔفرانسيس جانسوف). ٔ
إلى القوات  ٖٜٗٔانضـ في العاـ اليسارية،  باألفكار تأثر، الفمسفةفي اآلداب ودبمـو الدراسات العميا في 

تعّرؼ  .ٜ٘ٗٔالفرنسية في شماؿ إفريقيا، وعمؿ مراسبل لصحيفة )الجيو( الجميورية الشيوعية اليومية العاـ 
  Les temps)إلى الفيمسوفيف البير كامي وجاف بوؿ سارتر الذي عيد إليو إدارة مجمة األزمنة الحديثة

)modernes  أصدر كتاب: الجزائر الخارجة عمى القانوف ٜ٘٘ٔفي العاـ  .ٜٙ٘ٔو ٜٔ٘ٔبيف العاميف ،
)L'algerie hors la loi(  بالتعاوف مع زوجتو كوليت، والذي انتقد فيو فشؿ نظاـ دمج الشعب الجزائرية

رنسي عارض سياسة ببلده كاف أوؿ فو  .بفرنسا، وأكد شرعية المقاتميف الجزائرييف في جبية التحرير الوطني
لقضية الجزائرية، والتي ادعـ قوية في فرنسا وأوربا لخدمة العدوانية في الجزائر مما دفعو إلى تأسيس شبكة 

، ونظرا لخطورة ىذه الشبكة التي كاف ٜٚ٘ٔعاـ  )Les porteurs de valises (عرفت باسـ حممة الحقائب
حيث  ٜٓٙٔعاـ  والسيماقات الشرطة ومبلحقتيا لو يقودىا عمى المصالح الفرنسية كاف عرضة لمضاي

قاـ بتأسيس جبية أطمؽ عمييا اسـ جبية و. )Notre guerre (كتابا عنوانو حربنا ذلؾ العاـأصدر مع بداية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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. أصدرت إحدى المحاكـ الفرنسية في حقو حكما بعشر سنوات سجنا نافذة ٜٔٙٔدعـ الثورة الجزائرية عاـ 
. ٜٙٙٔ عاـالعفو العاـ الذي أصدرتو السمطات الفرنسية في  شممو، وقد ٜٓٙٔتشريف األوؿ غيابيا وذلؾ في

ىيرفي ىاموف باتريؾ، حممة الحقائب المقاومة  . لمتفاصيؿ ينظرٜٕٓٓتى وفاتو في عاـ بقى وفيا لمجزائر ح
: حسيف العوادات و نور الديف سكوتي، ، ترجمةٕٜٙٔ -ٜ٘٘ٔداخؿ فرنسا لمحرب االستعمارية في الجزائر 

 .ٚص  ،ٜٔٛٔ، دار الكممة لمنشر، بيروت، ٔط
 .ٛ. المصدر نفسو، صٕ

 

وناقد  كاتب سيناريو وكاتب مسرحي وروائي فيمسوؼ (:ٜٓٛٔ-ٜ٘ٓٔسارتر) . جاف بوؿ شارؿ ايماردٖ
كاف والده يعمؿ  .برجوازية في عائمة بسيطة ٜ٘ٓٔحزيراف عاـ  ٕٔفرنسي. ولد في  وناشط سياسي أدبي

جؿ سياسي وكانت والدتو ابنة بالجيش ونشأت والدتو في عائمة مف المفكريف والمدرسيف وكاف عمو ر 
كرية . انيى خدمتو العسٜٕٜٔانيى دراستو في المدرسة العميا لؤلساتذة في باريس عاـ  ألبرت شوايتزر عـ

، انخرط سارتر في صفوؼ فرنسا ألمانيا النازية ستاذًا. حيف احتمتأ، بدأ حياتو العممية ٖٜٔٔفي شباط
. عرؼ سارتر واشتير لكونو كاتب غزير اإلنتاج وألعمالو األلمافالمقاومة الفرنسية السرية واعتقؿ مف قبؿ 

 كثيراً  تأثر. باليسار المتطرؼ ويأتي في المقاـ الثاني التحاقو السياسي بالوجودية األدبية وفمسفتو المسماة
الحزب الشيوعي الفرنسي. لقد عرؼ جوف بوؿ سارتر ككاتب غزير اإلنتاج قدـ  إلىباألفكار الشيوعية وانضـ 

جود الو  أعماال أدبية ضخمة عمى شكؿ روايات ومقاالت ومسرحيات وكتابات فمسفية وسير ذاتية، مثؿ:
نقد العقؿ و (ٜ٘ٗٔ)الوجودية مذىب إنساني  والكتاب المختصر (ٖٜٗٔ) والعدـ

رمزا لممثقؼ الذي يأخذ  اموألبير ك أثرت فمسفتو في فترة ما بعد الحرب وقد بقى مع. (ٜٓٙٔالجدلي)
تميزت شخصياتو باالنفصاؿ عنو وبدت وكأنيا . ٜٗٙٔ عاـ جائزة نوبؿ لآلداب اتجاىا في كتاباتو. منح

عاش  .موضوعات جداؿ وحوار أكثر منيا مخموقات بشرية، غير أنو تميز بوضع أبطالو في عالـ مف ابتكاره
عاما في باريس بعد  ٘ٚيناىز نيساف عف عمر  ٘ٔحياة حافمة بالمواقؼ والتأثير حتى وفاتو في 

 ( عمى الموقع:األنترنيتشبكة المعمومات الدولية)ينظر:  .بمرض ذات الرئة إصابتو
https://ar.wikipedia.org/wiki.   

: فاطمة بمجرد، ترجمة: قديـ. لممزيد مف المعمومات ينظر: جاف بوؿ سارتر، مواقؼ مناىضة لبلستعمار، تٗ
 .ٖ، ص ٕٚٓٓمحمد معراجي، مراجعة: احمد معراجي، الجزائر، 

 .ٖٗ، ص دار االداب ، بيروت، د. تترجمة: عايدة وسييؿ ادريس، رنا في الجزائر، . جاف بوؿ سارتر، عا٘
 . ٜٕٗ. سورة البقرة، اآلية: ٙ

7
 . France Absrfatour, 55 Mars 5956. 

8
 . Ibid. 

9
 . Ibid. 

 . زبير رشيد، موقؼ أحزاب اليسار الفرنسية مف القضية الجزائرية، مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعيةٓٔ
 .ٓٙٔ، ص ٖٕٔٓالسنة الجزائر ، ٜواإلنسانية، العدد 

 .ٕٚ، ص القاىرة ، د.ت . عبد المجيد عمراني، جاف بوؿ سارتر والثورة الجزائرية، مكتبة مدبولي، ٔٔ
عائمة  إلىتموز، ينتمي  ٕٓ(: ولد في فور دو فرانس بجزيرة المارتينيؾ في ٜٔٙٔ-ٕٜ٘ٔ. فرانس فانوف)ٕٔ

 الحرية وضد التمييز مف أجؿاجتماعي أسود، عرؼ بنضالو  وفيمسوؼ ىو طبيب نفسانيّ  ،برجوازية صغيرة
التحؽ بالمدرسة  .النازييف وحارب ضد سا الحّرةجيش فرن في الحرب العالمية الثانية خدـ خبلؿ ،والعنصرية

، ثـ رئيسًا لقسـ الطّب الجزائر وتخّصص في الطّب النفسي ثـ عمؿ طبيبًا عسكريًا في، ليوف الطبية في مدينة
ني جبية التحرير الوط ، انضـ فرانس فانوف كطبيب إلىٜ٘٘ٔػ وفي عاـ  البميدة النفسي في مستشفى

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1960&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1960&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B0%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B0%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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، وعمؿ محررًا في تونس غادر سّرًا إلى ، بعد طرده مف الجزائر سافر إلى باريس، ولكنو سرعاف ماالجزائرية
دبموماسية وعسكرية ذات الناطقة باسـ الجبية، كما تولى ميمات تنظيمية مباشرة، وأخرى  )المجاىد(صحيفة 

توفي فانوف عف عمر يناىز  .غانا في الحكومة الجزائرية المؤقتة صار سفير ٜٓٙٔ وفي .حساسية فائقة
لممزيد مف المعمومات ينظر: دافيد ماسي، فرانز فانوف سيرة وؿ.كانوف األ ٙبمرض سرطاف الدـ في يـو  ٖٙالػ

 .ٜ٘٘، ص ٕٔٔٓحياة، الديكوفير، باريس،
درس  ،في دوردوني مقاطعة بيريجو تموز ٘(: سياسي فرنسي ولد في ٜٜٛٔ-ٜٛٛٔالكوست) روبرت. ٖٔ

لعالمية الثانية، شارؾ في المقاومة الفرنسية ضد االحتبلؿ االلماني خبلؿ الحرب ا .القانوف في جامعة باريس
ف يشغؿ منصب نائب المندوب العاـ لمجنة الفرنسية لمتحرير الوطني في فرنسا، أصبح كا ٜٗٗٔفي عاـ 

في الجمعية  وزيرا لئلنتاج الزراعي في الحكومة المؤقتة . بعد تحرير فرنسا انتخب نائبا عف الحزب االشتراكي
. كما شغؿ حقائب ٜٓٛٔإلى عاـ  ٜٔٚٔالوطنية ألكثر مف دورة. وعضوا في مجمس الشيوخ  مف عاـ 

 ،ٜٙ٘ٔفي أكثر مف حكومة، وزير المالية واالقتصاد عاـ  ٜٓ٘ٔ-ٜٛٗٔوزارية عدة، منيا: وزير الصناعة 
إلى  ٜٙ٘ٔلفترة  ما بيف شباط وعيف بمنصب الحاكـ العاـ ووزير الجزائر في عيد حكومة غي مولييو خبلؿ ا

نترنيت( عمى ألشبكة المعمومات الدولية) ا . ينظر:آذار ٛ، ىو المنصب األشير لو. مات في ٜٛ٘ٔ أيار
 الموقع:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert-Lacoste. 
سامي الدروبي . اليس شركي، مقدمة كتاب معذبو األرض، نقبل عف: فرانز فانوف، معذبو األرض، ترجمة: ٗٔ

 . ٕٔ، ص ٕٗٓٓالجزائر، ، ANEPمنشورات  وجماؿ االتاسي، مراجعة: عبد القادر بوزيد،
 .ٖٔ. عبد المجيد عمراني، المصدر السابؽ، ص ٘ٔ
إبادة الشعب الجزائري أثناء  مف أجؿ. لممزيد مف المعمومات عف التشريعات التي أقرتيا السمطات الفرنسية ٙٔ

زبير رشيد، جرائـ االستعمار الفرنسي خبلؿ الثورة التحريرية وموقؼ المثقفيف الثورة التحريرية، ينظر: 
الفرنسييف منيا، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسـ التاريخ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 

 .ٕٕٙ-ٕٓٗص  ،ٖٕٓٓالجزائر 
المؤسسة جمة: محمد المعراجي، ، تر ٜٗ٘ٔ-ٖٓٛٔ. محفوظ قداش، جزائر الجزائرييف... تاريخ الجزائر ٚٔ

 .ٕٚ، ص ٕٛٓٓالجزائر، الوطنية لبلتصاالت والنشر، 
االستعمارية، ترجمة: نورة  . اوليفي لوكور غرانميزوف، االستعمار، اإلبادة ... تأمبلت في الحرب والدولةٛٔ

 .ٗٚٔ-ٖٚٔ، ص ٕٚٓٓبوزيدة، الجزائر، 
 وزارة. ايفا بريستير، في الجزائر يتكمـ السبلح ... نضاؿ شعب مف أجؿ التحرير، ترجمة: عبد اهلل ؼ. كحيؿ، ٜٔ

 . ٜٕٙ، ص ٜٜٛٔالجزائر، المجاىديف، 
الجزائرية، مجمة األكاديمية لمدراسات  . لمتفاصيؿ ينظر: زبير رشيد، موقؼ أحزاب اليسار الفرنسية مف القضيةٕٓ

 .ٚٗٔ، ص ٖٕٔٓ، الجزائر، ٜة، العدد االجتماعية واإلنساني
 .ٖٕٓ. اوليفي لوكور غرانميزوف، المصدر السابؽ، ص ٕٔ
 .ٖٕٓ. المصدر نفسو، ص ٕٕ

23
. Benjamin Stora, La Gangrène et L’Oubli,  Paris, 5995, p.46. 

(: مف مواليد مدينة لندف مف أبوييف ييودييف مف أصؿ روسي، جاء إلى ٖٕٔٓ -ٕٜٓٔىنري عبلؽ). ٕٗ
ىربا مف ويبلت الحرب العالمية الثانية، انضـ إلى الحزب الشيوعي الجزائري، وأصبح مديرًا  ٜٖٜٔالجزائر عاـ 

« السؤاؿ»بو . وفي سجنو، وّثؽ وحشية التعذيب في كتأٜ٘ٔالناطقة باسمو عاـ « الجزائر الجميورية»لصحيفة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7


19 
 

                                                                                                                                                                      

(، ظّؿ وفيًا في فضح جرائـ االستعمار الفرنسي حتى آخر يـو في حياتو، ٜٛ٘ٔالذي أّلفو سرًا في االعتقاؿ )
مخمفًا وراءه أرشيفًا ثريًا يشيد عمى جراحات ال تندمؿ. وظّؿ عبلؽ )صديؽ الجزائر(، مطالبًا في كؿ مناسبة 

شبكة المعلوات  لممزيد مف المعمومات ينظر:وثبلثيف عامًا.  باعتراؼ فرنسا بجرائميا التي ارتكبتيا طيمة قرف

  :ar.wikipedia.orgعمى الموقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة (األنترنيتالدولية )

. ىو الكتاب الذي قاـ بتأليفو ىنري عبلؽ يحكي معاناتو، وبقية الجزائرييف، في غرؼ التعذيب أدارىا الجيش ٕ٘
شيرًا مف جمسات التعذيب  أباف الثورة التحريرية، ومف خبلؿ الكتاب يوثؽ عبلؽ واألمف الفرنسي في الجزائر

الطويمة أمضاه بيف سجنو. لقد نجح عبلؽ في تقديـ صورة قممية لذلؾ الجحيـ األسود في كتابو: )السؤاؿ( 
تمؾ ، حيث طرح سؤالو الكبير: )لـ تقتؿ فرنسا الجزائرييف بٜٚ٘ٔالذي كتبو خبلؿ اعتقالو األوؿ عاـ 

الوحشية؟(. ىّرب صفحات الكتاب مف سجنو في بارباروس في وىراف عف طريؽ محاميو، ليصدر مف قبؿ 
ألؼ نسخة بعد تبني الناشر نيؿ أندرسوف  ٓٙ، ووّزع أكثر مف ٜٛ٘ٔمؤسسة النشر الفرنسية )مينوي( عاـ 

مة يمكوف بذلؾ وثيقة إعادة نشره في سويسرا بعد أسبوعيف مف حظر الشرطة الفرنسية طبعتو األولى، لي
، ٔٛ، لممزيد مف المعمومات ينظر: جريدة المجاىد، العدد إلدانة فرنسا االستعمارية وتدويؿ القضية الجزائرية

 .ٜٓٙٔتشريف الثاني  ٔالجزائر، 
 .ٗٙص  ،ؿ سارتر، مواقؼ مناىضة لبلستعمار. جاف بو ٕٙ
 .٘ٗصالمصدر السابؽ، . جاف بوؿ سارتر، عارنا في الجزائر، ٕٚ
. سعيد جبلوي، الصراع الثقافي بيف االستعمار والثورة الجزائرية  دراسة مف خبلؿ مجمة )الفكر( التونسية ٕٛ

، الجزائر، السنة الثامنة تشريف ٗٔ، مقاؿ منشور في مجمة: معارؼ جامعة البويرة، العدد ٕٜٙٔ-ٜ٘٘ٔ
 .ٖٔٔ، ص ٖٕٔٓاألوؿ 

 .ٗٔٔ-ٖٔٔ. نقبل عف: المصدر نفسو، ص ٜٕ
ت مف جانب بعض األقبلـ الفرنسية لفضح تعسؼ وتجاوزات المستعمر الفرنسي في الجزائر . جرت محاوالٖٓ

سبقت أحداث الثورة الجزائرية، فعمى سبيؿ المثاؿ المقاؿ الذي نشره دانياؿ غيراف في مجمة األزمنة 
سؼ ، أداف مف خبللو تعٜٔ٘ٔ( بعنواف )رأفًة بببلد المغرب( في عاـ Les Temps Modernesالحديثة)

وتجاوزات السمطات االستعمارية في الجزائر. ينظر: ماري بيار اولوا، فرانسيس جانسوف الفيمسوؼ المناضؿ 
دار مف مقاومة االحتبلؿ النازي لفرنسا إلى مقاومة االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر، ترجمة: مسعود حاج مسعود، 

 .ٔٔ-ٓٔ، ص ٜٕٓٓالجزائر، القصبة، 
 .ٗٙىضة لبلستعمار، ص . جاف بوؿ سارتر، مواقؼ منأٖ
كاتب فرنسي كبير، دافع عف القيـ الروحية والدينية، بؿ مؤل كتاباتو مواقؼ  (ٜٓٚٔ-٘ٛٛٔ) . فرنسوا مورياؾٕٖ

حد وقوفو ضد احتبلؿ ببلده لمجزائر  الى، جعمتو يصؿ إنسانية وأخبلقية، تأثر بتيار المسيحية االجتماعية
والمغرب واتخاذه مواقؼ مساندة لممقاومة ضد االستعمار الفرنسي، وأي استعمار استخدـ العنؼ في السيطرة 

بوردو. عكس تناولو بمدينة تركَّزت رواياتو عمى فئات الطبقة الوسطى في مسقط رأسو  ،عمى الشعوب
كما تكشؼ  ،قداتو بوصفو نصرانًيا مف طائفة الروماف الكاثوليؾلموضوعي الخطيئة والحب في رواياتو، معت

وتتميز رواياتو بمغتيا الجميمة  ،رواياتو عف أسرار الوجود اإلنساني، وطبيعة القضاء والقدر والخطيئة اإلنسانية
(؛ تيريز ٕٕٜٔ(؛ ُقْبمة لممجذـو )ٕٜٓٔتشمؿ مجموعة رواياتو الشييرة: لحـ ودـ ) ،ذات الُبعد النفسي

ـ بدأ مورياؾ كتابة سمسمة مف المقاالت ُتعبر ٜٖٜٔفي  . (ٕٖٜٔ(؛ عقدة األفاعي )ٕٜٚٔديسكروكس )
وأعيد طبع ىذه المقاالت عمى فترات أطمؽ عمييا اسـ  ،لو فيگارو عف وجية نظره في الحياة واألدب لجريدة

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D9%88_%D9%81%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D9%88_%D9%81%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
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ا العديد مف المسرحيات منيا، أسمودي ) ،جورناؿ ( ٜٔ٘ٔ؛ الجحيـ فوؽ األرض ) (ٖٜٛٔكتب مورياؾ أيضًّ
ؾ لؤلكاديمية أنُتخَب موريا ،ٕٜ٘ٔسنة  بجائزة نوبؿ لآلداب فاز (.ٜٓٗٔأشعاره تحت اسـ دـ آتيس ) ُجِمعت

 :عمى الموقع( األنترنيتالدولية )شبكة المعلوات  لممزيد مف المعمومات ينظر: .ٖٖٜٔالفرنسية عاـ 

.                                                                               http://www.marefa.org/index.php
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 . L'Express, 55 Janvier 5955. 
، مؤرخ أدبي، كاتب، روائي وشاعر وناقد أدبي. ولد في ٕٜٚٔ-ٖٜٓٔبييرىنري سيموف). ٖٗ (: مثقؼ ممتـز

كانوف الثاني. ومنذ نعومة أظفاره كاف يحب القراءة،  تخرج مف المدرسة العميا  ٙٔمقاطعة الجيروند في يـو 
، ٕٜٛٔفي عاـ  المعيد الكاثوليكي في مدينة ليؿ أستاذا لؤلدب الفرنسي في عيف. ٖٕٜٔلممعمميف عاـ 

واضطر إلى االستقالة بعد حممة ضده مف قبؿ بعض الجيات المانحة الرئيسية لممعيد بسبب نشره كتيب 
ميد كمية الدراسات العميا عيف ع ٖٜٛٔفي عاـ  .ٖٜٙٔحمؿ عنواف:)الكاثوليؾ والسياسة والماؿ( في عاـ 

اعتقؿ وسجف مف قبؿ األلماف بعد  .كاف يدرس فييا حتى اندالع الحرب العالمية الثانية اذفي غنت )بمجيكا(، 
. ٜٜٗٔاحتبلليـ فرنسا، بعد إطبلؽ سراحو بنياية االحتبلؿ عيف عميد لممعيد الفرنسي لمموسيقى حتى عاـ 

. وانتخب عضوا ٖٜٙٔوفي ذات العاـ عيف أستاذا لؤلدب الفرنسي في جامعة فريبورغ السويسرية حتى عاـ 
 ٕٓتوفي خبلؿ عممية جراحية في مدينة  باريس في . ٜٙٙٔ نيتشريف الثآٔفي األكاديمية الفرنسية في 
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