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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةجابيدلا

ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهندعبةرشابميوونلاحلستلاقابسعلدنا

يتايفوسلاداحتالاوايناطيربوةيكيرمألاةدحتملاتايالولاتلصوتامدعبو

ليئارسإبتناعتساف،اهوذحوذحتنأالإاسنرفتبأ،يوونلاحالسلاىلإ

.اهتدعاسمةيكيرمألاةدحتملاتايالولاوايناطيرباهتافيلحضفردعب

ةيرئازجلايضارألاىلعةيوونلابراجتلانمةعومجملريضحتلامتيل

اهجمانربتانوكملوحتل1966ةياغىلإةيوونلااهبراجتاسنرفتلصاوو

.يسلطألاويداهلاطيحملايفاهرزجىلإيوونلا

قلطأ،1960رياربفيفناقرباهلةيوونةبرجتلوأباسنرفتماقدقو

يتلاةلبنقلاةوقفعاضتاهتوقتناكو(قرزألاعوبريلا)مسااهيلع

ةيوونبراجتباسنرفتماقكلذدعب.تارمعبرأاميشوريهىلعتيقلأ

ركينإةقطنمرارغىلعةيرئازجلاءارحصلانمقطانميفىرخأ

لماکيمالعإميتعتلظيفاذهلك،راشببسومانلاداوو.تسارنمتب

،ةئيبلاىلعوناويحلاوناسنإلاىلعاهراطخأوةبرجتلالوح
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

يتلاةفيظنلاةلبنقلا،ةروطسألةيسنرفلاتارباخملاجيورتلالخنمو

.براجتلاعقاوميفاولمعنيذلانييسنرفلانييركسعلاىتحتعنقأ

ناكسلانماياحضلافالآتارشعكلذيفةفلخم

،نيعألايفتاباصإوةيناطرستالاحراشتنايوونلاعاعشإللتضرعت

لافطألاددعيفتادايزو،ءاسنلاىدلضاهجإلانمريبكددعو

كلذتدعتلبةيحصلارارضألاىلعرارضألاهذهرصتقتملو.نيهوشملا

.يعارزلاجاتنإلايفروهدتىلإىدأام،ةيفوجلاهايملاوةئيبلاتثولتثيح

ىلععالطالاومالعإلايفقحللاديسجتوانايبتو،قئاقحلافشكةيغبو

رارضألاىدمو،ةئيبلاوناسنإلاىلعةيوونلاتاريجفتللةيبلسلاراثآلا

نوناقلاربخمأترإاياحضلاضيوعتو،ةيجولوكيالاوةيسفنلاةيحصلا

لالخنمباتكيفكلذقيثوتةيارددمحأةعماجبةيلحملاةيمنتلاو

سفنلاملعوخيراتلاوقوقحلالاجميفنيمتهملاونيثحابلاةوعد

هيفباتكتسالايفعوضوملابلصتتيتلابناوجلانماهريغوءايزيفلاو

:ةيلاتلارواحملالالخنم
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةيردصملاةلاسموقيثوتلاةيوونلابراجتلا:لوألاروحملا

.ةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلالوحيقئاثولاديصرلا

.ةيلودلاةفاحصلايفةيوونلاتاريجفتلا

.قيثوتلادوهجيفاهرودوةيوفشلاتاياورلا

.ةميرجللةينوناقلاداعبألا:يناثلاروحملا

.اياحضلاضيوعتوتاريجفتلاميرجتلةينوناقلاسسألا

ةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلايفةيحضلارصنعةيلاكشإ

.ةيرئازجلاءارحصلاب

فيرعتلايفيندملاعمتجملاوةيقوقحلاتامظنملارود

.ةميرجلاب

ةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيسفنلاوةيحصلاراثآلا:ثلاثلاروحملا

.ةيوونلاتاريجفتللةيئيبلاو

؛ةيحصلاتاريثأتلا

؛ةيسفنلاتاريثأتلا

؛ةيعامتجالاتاريثأتلا

؛ةيداصتقالاتاريثأتلا

.ةيئيبلاتاريثأتلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةيملعلاةنجللا

(ربخملاريدم)فيرشلايوامحب.د.أ:عورشملاسيئر

رداقلادبعيواتيغ.د.أ:ةيملعلاةنجللاسيئر

:ةيملعلاةنجللاءاضعأ

نيدلارونروفرجدأ.د/أ
راردأةعماج

يوقةينحوب.د.أ
ةلقروةعماج

فسوييدوعسم.د/أ
رارداةعماج

ناسملتةعماجيبرعلانابعكوب.د.أ

ناسملتةعماجنيدلارصنروفيطنب.د/أ

ناسملتةعماجدمحمةلولحك.د.أ

راردأةعماجكرابميرفعجد

ا.د
راردأةعماجدمحأيدمحل

كرابميبيطنب.د
راردأةعماج

ترايتةعماجنيمألادمحملامك.د
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نسحلركبوب..د
راردأةعماج

كوربملايرصملادأ
راردأةعماج

نارهوةعماجيدوبعلامظاكدأ

يداولاةعماجبيقعديعسلادمحمدأ

ناضمريريبز.د
راردأةعماج

راردأةعماجهللادبعيوامحب.د

راردأةعماجدمحميلوازم.د

ةيدوعسلالئاحةعماجنأدلونيمألادمحم.د

تسارنمتيعماجلازكرملالاتقلامج.د

راردأةعماجنامحرلادبعنامثعاب.د

فراطلاةعماجنيدلادامعتاکرب.د

ةنتابةعماججاحلابرصان.د
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

G

ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلااسنرفمئارج

ضيوعتلاةيلاكشإو

02-2010مقريسنرفلانوناقلايفةءارق

:ملقب

فيرشلايوامحب/د.أرداقلادبعيواتيغ/د.أ

راردأ-ةيارددمحأةعماج-
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةمدقم

نيتئامبةيرامعتسالااسنرفتماق1996و1959تاونسنيبام

ءارحصلايفضرألاتحتوةيئاوهةيوونةبرجت1(210)ةرشعو

La)ايزينيلوبةرمعتسموةيرئازجلا Polynesie)،اذيفنتاذهناكو

نأدكؤملاو1958ةنسةيسنرفلاةموكحلاهتردصأيذلارارقلل

تلازالوةئيبلاوناويحلاوناسنإللارارضأتببسبراجتلاهذه

1

ةثالثوةيسنرفلاايزينيلوبيفةبرجت(197)نوعستةعبسوةئامباسنرفتماق

.(13)ةيرئازجلاءارحصلايفرشع

2

3

Rapport d'information fait au nom de la commission sénatoriale pour

le contrôle de l'application des lois ( 1) sur la mise en oeuvre de la loi n °

2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et l'indemnisation

des victimes des essais nucléaires français,

https://www.senat.fr/rap/r12-856/r12-8561.pdf

- In 1958, the French Government took the decision to build and test

nuclear weapons. The fust test explosion of a fission bomb occurred on

13 February 1960 at the Reggane fuing ground in the Sahara Desert ,,

Algeria . International court of justice, Application instuting proceedings;

Filed of the registry of court, on 9 May 1973.p5 . https://www.icj-

cij.org/files/case-related/58/13187.pdf

Existing research has studied the amount of radiation released in the

atmosphere , and its effects on cancer rates . » . Ginger Mckay, The Ef

fects of Nuclear Testing in French Polynesia

4
-
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

نأالإ،كلذسكعتبثتةنيرقيألبقيالودكؤمرمألااذهنأمغرو

نيررضتملاتاءادنهاجتاهتايلوؤسملكنمبرهتتتيقباسنرف

تاذلاباسنرفيفمتراطإلااذهيفو.ةيمارجإلااهلامعأنمةرركتملا

رارضألانعضيوعتلابةبلاطمللءاضقلامامأىواعدلانمريثكلاكيرحت

ذيفنتبنيفلكماوناكنيذلادونجلاتباصأيتلاةيسفنلاوةينامسجلا

.ةيوونلابراجتلاهذه

ىلعاياحضلارارصإوتابلطلاهذهلةيسنرفلاتاطلسلالامهإدعبو

،(2010-1959)نرقفصنةدملضيوعتىلعلوصحلايفمهقح

ةيوونلاتاريجفتلااياحضضيوعتنوناقلاهرادصإباسنرفاريخأتلثتما

02-2010نوناقلاةيسنرفلاايزينيلوبوةيرئازجلاءارحصلانملكيف

La"ىمسملاو loiMorin".1

اياحضلاقحبفارتعالاراطإيفةوطخلوأربتعييذلانوناقلااذهنإ

الدق،مهتباصأيتلارارضأللةبسانملاتاضيوعتلاىلعلوصحلايف

تسارنمتوناقريفنييرئازجلانييندملالوصحوهولومأملاققحي

ىلإةفاضإ،مهتباصأيتلاةيسفنلاوةينامسجلارارضألاضيوعتىلع

يفةئيبلاوتابنلاوناويحلاورشبلاددهتوةمئاقتلازاميتلارارضألا

.قطانملاكلت

لوصحةيناكمإىدمو،هذخأيذلاهجوتلاونوناقلااذهماكحأةفرعملو

نمءزجلااذهيفةساردلانإف،ضيوعتىلعنيررضتملانييرئازجلا

1

- Loi n° 02-2010 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à

l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. JORF n° 4 du

6 janvier 2010 , P 327 .
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تناكيتلاةيفلخلاةفرعمونوناقلااذهليلحتىلعبصنتسثحبلا

.هرودصءارو

اياحضبضیوعتوفارتعالانوناقرودصةيفلخ:لوألاثحبملا

ةيوونلابراجتلا

نمنرقلاثلثونرقةليطنييرئازجلاقحيفةرمعتسملااسنرفتبكترا

ريجهتوقرحنمةيناسنإلليفانملامارجإلاعاونألكرئازجلايفاهدجاوت

مئارجربتعتيتلاو،رئازجلاءاجرأفلتخميفةيعامجةدابإوليتقتو

ةعاظفرثكأمئارجباكترايفتدامتلب،ردقلااذهبيفتكتملو.ةيديلقت

دقلو.ايلودةمرحملاةيوونلابراجتلاةباوبنمةيرئازجلاءارحصلايف

يفةماتةيرسيفو،ملاعلانويعأنعديعبتمتيتلامئارجلاهذهتيقب

اهنعةبترتملاراثالاوةرمعتسميفوثلاثلاملاعلانمةلوزعمةقطنم

.ةيدتعملااسنرفنمركنتلحمطيحملاوةئيبلا،ةايحلاىلع

ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلااهمئارجلاسنرفنمركنتلااذهلظيفو

تماقتماقامةروطخبملاعلاهيففرتعايذلاتقولايفايزينيلوبو

يفةيسنرفلابراجتلاراثأنمنيررضتملانييسنرفلالثمتتايعمج

امك.براجتلاهذهيفاوكراشنيذلاومهيلاهأونييركسعلاةصاخرئازجلا

.ضيوعتلايفمهقحبفارتعالاباوبلاطنييرئازجلانييندملانأ

هب

مئارجلاةقيقحىلإضرعتنساننإفةساردلانمءزجلااذهلالخنمو

اهليصافتنعرتستتاسنرفتلازالو،ةماتةيرسيفتمتيتلاةيسنرفلا

يتلاطوغضلاىلإضرعتلامتيسامك،دبألاىلإواهفيشرأقلغبكلذو

فارتعالالجأنماسنرفىلعنيررضتملاويلودلاعمتجملااهسرام

.هيقحتسملضيوعتلااذكواهمئارجب
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةلأسمةيسنرفلاةيوونلابراجتلاةيضق:لوألابلطملا
.ةلودرس

،اهيلعرابغالةيدامةعقاوةيسنرفلاةيوونلابراجتلاةعقاوتناكاذإ

تیقبديدحتاسنرفناف،اهيلعنيدهاشةيناسنإلاوخيراتلاىقبيثيحب

ءاوس،مئارجلاهذهبةقلعتمةلاسملكنمبرهتتةعاسلادحىلإ

ضيوعتبوأ،ةئيبلاوناسنإلاىلعاهتافلخمواهمئارججئاتنبفارتعالا

.ةيعيبطلااهتلاحىلإنكامألاةداعإواياحضلا

ءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلامئارجةقيقحوعقاو:لوألاعرفلا

ةيرئازجلا

ةدحتملاتايالولاءاقلإبتزيمتيتلاوةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهنعم

ىلإىربكلالودلاتعراسنابايلاىلعنيتيوونلانيتلبنقلاةيكيرمألا

ةماعزلاقسنقايسيفروداهلنوكيلحالسلانمعونلااذهباستكا

اذهيتيفوسلاداحتالالخدطقفتاونسعبرأدعباذكهو،ةيلودلا

ةكلمملااهتعبت،1949توأ29يفةيوونةبرجتلوأهئارجإبلاجملا

ةداعتسالجأنملمعتاسنرفتناكو،1957ربوتكأ03يفةدحتملا

تايالولاهدوقتتناكيذلايبرغلافلاحتلاىلعلوصحلاباهتناكم

نعةلصفنماهبةصاخةيرذتاوقءاشنإو،ةيوونلارارسألاىلعةدحتملا

ايناطيربوةدحتملاتايالولانملكتضفرامدعبةصاخ،فلاحتلاكلذ

ربوتكأ08ذنماهبتسسأتفةيوونلاةلبنقلاةعانصرارسأباهديوزت

ةيملعلااهتاردقىلعدامتعالاىلإتأجل،ةيوونلاةقاطلاةظفاحم1945



رباخملاتماقأوءاملعلاونيسدنهملانمقرفتلكشف،ةيركسعلاو

عنصنمتنكمتنأىلإ.ةيوونلاتالعافملاءانبو،ضرغلااذهلةصاخلا

ةيركسعلااهدعاوقىلإاهراظنأتهجوو.ةيرذلاةلبنقلارصانعفلتخم

1957ةنسيفو.ةيرئازجلاءارحصلايضارأيفاهتطلستحتتلظيتلا

نمىلوألارهشأةثالثيفريجفتلاخیراتاهيفددحةمانزراسنرفتعضو

ةيليوج22يفدكأاسنرفمكحىلإلوغيدءيجمدعبو.1960ةنس

.ةيسنرفلاةيوونلاةلبنقلاريجفتلهتاذخيراتلا1958

بلقيفناقرةقطنموهةبرجتلاهذهءارجإللثمألاناكملاناكو

شيجللةيناثلاةقرفلااهبترقتساضرغلااذهلو،ةيرئازجلاءارحصلا

ةسايسنأكشنودنمو.ةبرجتلاءارجإلةدعاقلاريضحتليسنرفلا

حاجنإقاطنيفجردنتلوغيددهعيفاهيلإتعسيتلاءارحصلالصف

يتلاةيلورتبلاةورثلابدارفتسالابناجىلإيسنرفلايوونلاعورشملا

نعلوغيدنلعأ1959ةنسربمتبسيففةيرئازجلاءارحصلااهبعتمتت

نعةحارصلكبحضوأو،ريصملاريرقتقحنييرئازجلاحنميفهتبغر

ةموظنملانمضاهتاريخوةيرئازجلاءارحصلاىلعظافحلاةركف

لوغيدللمألاتاركذميفءاجدقف،ةيسنرفلاةيركسعلاةيجيتارتسالا

براجتدعاوقوهاتجرختسايذلالورتبلارابآعاضوأىلعظفاحنيكل

ولولصحامهمءارحصلايفىقبننأانعسوبفانخيراوصوانلبانق

."عساشلاغارفلااذهلالقتسانلعننأرمألاىضتقا

لمعلااذههدالبكولسنعلوغيديسنرفلاسيئرلاعفاددقو

ىلإوةيوونلاهبراجتيفرارمتسالاىلإةرطضماسنرفنأركذف،يركسعلا

ريسعلانمحبصأدقمادام.اهبةصاخةيرذةوقءاشنإىلعلمعلا

يتلاخيراوصلاكلذيفامب.حالسلاعزنليلودقافتاىلإلصوتلا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

رتوتلااذهلظيف"ددصلااذهيفركذو،ةيوونسوؤرلمحعيطتست

لصحنامدنعويرذلاحالسلابانسفنأديوزتىلعلمعنسنهارلايلودلا

".بقعىلعاسأرريغتتسانتمأعاضوأنافهنملبانقىلع

يفكلذو،1960رياربف13مويرئازجلايفةيوونلااهبراجتاسنرفتأدب

رئازجلانميبرغلابونجلايفةعقاولاورارداةيالوناقربةيدومحةقطنم

ةبرجتلاهذهىلعقلطأدقو،ةمصاعلانمملك1500يلاوحدعبىلع

Gerboise)قرزألاعوبريلامسا bleu)يأ،نط/ولیک70اهتقاطتغلب

ةدحتملاتايالولااهتقلأيتلاةيوونلاةلبنقلافاعضأثالثنمرثكأ

فوقولالجأنمو.1945ةنسةينابايلااميشوريهةنيدمىلعةيكيرمألا

ضرألاىلعةايحلارصانعنمتانيعاسنرفتعضخأاهلوعفمةجردىلع

ةبرجتلاطيحميفتعضودقف.ناسنإلاىتحوتاتابنلاوتاناويحلايهو

تارشحلاوفحاوزلاضعبوبالكلاولامجلاكتاناويحلانم

اسنرفنافاذهلكقوفو.ةيذغألاوءاملاكلذكوتاتابنلاورويطلاو

خويشلاولماوحلاءاسنلاوانيجس150تلمعتساةيرامعتسالا

ةميظعتناكاهتروطخنإفاذلةيحطسةبرجتلاتناكدقو.لافطألاو

.ةرواجملانادلبلايفىتحةيوونلااهتباحسترشتناثيح

عاونأ

- Les premiers essais nucléaires se sont déroulés au Sahara, au sud de

Reggane . La première bombe a explosé le 13 février 1960 , l'opération

Gerboise bleue étant le premier essai atmosphérique d'une série de quatre

(CSEM) .militaired'expérimentationsaharienCentre

https://www.senat.fr/rap/r12-856/r12-8561.pdf
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

يرفيف16ةياغىلإ،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلااهبراجتاسنرفتلصاو

لالقتسادعبامىلإترمتساةبرجترشعةعبساهعومجمغلب،1966

تايقافتانمضعقاوملاضعبيفاهدوجوءاقبكلذيفةلغتسمرئازجلا

يتلاىرخألابراجتلاامأ،ناقريفةيحطستناكبراجتعبرأ،نایفیا

1.ةينطابتناكف-InEcker-يفتعقو

حرطيفريبكتوافتكانهفةيئيبلاوةيناسنإلاةثراكلامجحلةبسنلابو

تاعاعشإلانعةجتانعاعشإلاضارمأمهتلاطنيذلااياحضلاددع

دادعأوتالاحوتايفولاوتادالولاتايئاصحإمدعنتامك،ةيوونلا

بيرقلااهطيحمدنعوأبراجتلاةقطنميفءاوسةفلتخملاضارمألا

يذلافلملااذهنعةيمسرلاتايئاصحإلاوقيثوتلامادعنال،ديعبلاو

ةديدعتارابتعالهيفثحبلاوأهيفضوخلانوريثكلادمعتيوألهاجتي

.تاعبتلالمحتنمبرهتلااهمهأ

1

- Puis treize autres essais ont suivi , en galerie , à In Ecker, au centre

d'expérimentation militaire des oasis (CEMO). Sur ces essais , on estime

que quatre d'entre eux n'ont pas été totalement confinés : les essais Béryl

( ler mai 1962) , Améthyste (30 mars 1963) , Rubis (20 octobre 1963 ) et

Jade (30 mai 1965. (
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

يفةيسنرفلاةيوونلاعجاوفلانإنيثحابلاضعبىريراطإلااذهيفو

تاعاعشإبنيرخآلافالآةباصإويرئازجفلأ12لتقمبتببسترئازجلا

ونيربيسنرفلاثحابلاتاريدقتىلإادانتساددرتوركذاماذهو،ةتوافتم

كانهناو،هثوحبوهتاباتكديدعيفعوضوملااذهىلإهتاراشإووليراب

اياحضءاصحإنودنمددعلااذه.ناكسلاوةئيبلاتسمةريبكرارضأ

رشنيذلاةيسنرفلاعافدلاةرازوريرقتيفدرتمليتلاةيليمكتلابراجتلا

دقعنايذلايخيراتلاويملعلاىدتنملابقع2007يرفيفرهشيف

ىدحإهتدعأةربخريرقتفشكيراطإلااذهيفو.ةمصاعلارئازجلاب

تاطلسلانمةبرقمةيرئازجةمظنمنعوعوضوملابةمتهملاتالاكولا

زواجتيدالبلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلااياحضددعنأتردقيتلا

لوبقبفارتعاوتاضيوعتوراذتعاميدقتلسيرابةيعاد،افلأنيثالث

فاصنإوةيعوضومرثكأوةيناسنإرثكألكشبمهيوذواياحضلاتافلم

يفةفورعملاةيملعلاريياعملاقفوتافلملاةساردلعايصنالاىتحو

.ملاعلا

Le)ةيسنرفلاةديرجلانعرداصادجثيدحريرقتيفو parisien)ءانب

شيجلافرطنماهنعفشكلامت،ةطيرخاهنيبنمةيرستافلمىلع

ةقطنميفريجفتلوأنمامويرشعةثالثدعبةرشابمهنإفيسنرفلا

داومفاشتكامت،(قرزألاعوبريلا)1960يرفيف13خيراتبناقر

La)ءامسفصنتطغةينابسالالحاوسلاىلعةرثانتمةعشم Sicile).

نمةديدعقطانميفيداعلادحلاتزواجتدقعاعشإلاةبسننأامك

1 - Une carte montrant les sites où ont eu lieu les explosions nucléaires a

été publiée par le Parisien après sa déclassification sous ordre du ministre

2013 ,avril4le,Drian ,LeJean-YvesDéfense ,lade

.https://fr.sputniknews.com/interviews , Consulté le 16 janvier 2020 .
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يفاذكو،تسارنمتةيالوب(Arak)كارأةقطنملثميرئازجلابارتلا

نعةرابعيهيتلاوةيرسلاةقيثولابسح،انيماجنةيداشتلاةمصاعلا

داومنأتنيبةقيثولاتاذنأامك.راجفنالاراثآراشتناىدمنيبتةطيرخ

يتلاقطانملاناكسفرطنماهقاشنتسامتريجفتلانعةجتانةعشم

اهنابوذنممغرب(137Cesiumو31L'iode)لثمريجفتلاراثآاهسم

هذهنأركنينأعيطتسيدحأالهنأ،الئاقريرقتلافيضيو.ءاوهلايف

ةعشملاداوملا
ضارمأوةيناطرسلاضارمألانمريثكلايفببسلايه

Brunoروتكدلالوقبسحنييارشلاوبلقلا Barillotيفصتخموهو

و.ةديرجلاسفنفرطنمبوجتسملاو،ةيوونلابراجتلاضارمأ

ضعبتاحيرصتنممغرلابوهنأالئاقصتخملابيبطلاسفنفيضي

هذهو،ةفيعضةلمعتسملاتاعرجلانأبيسنرفلاشيجلايفطابضلا

ةعشملاداوملاريثأتنودلوحيالاذهنأالإ.ةيسنرفلاةطلسلاةسايس

نمةفيعضلاتاعرجلانأىلعتاساردلاتتبثأدقلف،ةحصلاىلع

وأنيرشعوأةرشعدعبضارمأبةباصإلاىلإيدؤتدقةماسلاداوملا

.ةنسنيثالث

ةيرسلاتافلملالالخنمةديدجقئاقحنعفشكلاراظتنايفو

نييرئازجلانماياحضلالظي،ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلابراجتلل

نممهشيمهتةجيتنيمارجإلالمعلااذهراثآنمتمصيفنوناعي

1.مهضيوعتاهضفروةيسنرفلاتاطلسلافرط

- Journal la Nation , l'Algérie entière touchés par l'effet radioactif, nº

921 du 14-15 février 2014 .
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةقيقحلاسمطاسنرفةلواحم:يناثلاعرفلا

ةلازإبةلشافلااهتالواحميفتأدباسنرفنإفةقيقحلاسمطلجأنم

دوجوراكنإىلعاهرارصإبوأعقاولاضرأىلعءاوسةميرجلاملاعملك

شيجلانإفعقاولاضرأىلعف.ةيوونلاتاريجفتلاىلعجتانراضرثأيأ

ةرشابماذهوةيوونلابراجتلانكامأفيظنتةلواحميفأدبيسنرفلا

ءافخإلجأنمتاراغمةدعرفحبماقهنأامك،رئازجلالالقتسادعب

تافلملكنأامك.ةثولملاتارئاطلاوتارايسلااذكو،ةيوونلاتايافنلا

Documents)لماشلارامدلاةحلسأ relatifs aux armes de

destruction massifs)،خيراتنمةيخيراتلاةلحرملاهذهفيشرأو

عالطالللباقريغهنأىلع1997ةنسنمةيادبفنصملظملااسنرف

Incommunicabilité)اقلطمهيلع absolue).1

اسنرففارتعالجأنمةيجراخلاوةيلخادلاطوغضلا:يناثلابلطملا

ةيوونلابراجتلااياحضضيوعتو

تلظنلعلامامأةيرئازجلاءارحصلايفاهمئارجاسنرفتبكتراامدعب

رارصإلانممغرلاباذهو،نييرئازجلامامأةصاخو،مدةدوربلكباهركنت

بلاطيناكيذلاهدحويرئازجلافرطلاهنأةقيقحلاو.مهنمديدشلا

ةيلخادفارطأةدعحطسللتفطلب،اهمئارجبفارتعالاباسنرف

ليبسيففارطألاضعبرودىلعزيكرتلامتيسهنافاذهيفو.ةيجراخو

ةيروهمجلاطيسو،ةيرئازجلاءارحصلايفاهمئارجباسنرففارتعا

.(يناثلاعرفلا)ةيرئازجلافارطألا،(لوألاعرفلا)يسنرفلا

1

· Etienne GADINOT , 50 ans après la guerre d'Algérie , la France saura

t- elle pardon ?
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و1960

يسنرفلاةيروهمجلاطيسو:لوألاعرفلا

امبويسنرفلاةيروهمجلاطيسونإفةيلخادلاطوغضلاصوصخ

تابوعصلاصوصخبتاحالصإلاضعبحرتقانافةطلسنمهل

يف1996نيبةيوونلابراجتلااياحضاهدجييتلا

ومهتباصأيتلارارضألابفارتعالايفايزينولوبوةيرئازجلاءارحصلا

لحمتدعبةيضقلاهذهترهظدقلو.اهلضيوعتىلعلوصحلا

،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولالثمىرخألوديفلاكشإلاسفن

لجانمتاءارجإوتاوطخبتماقيتلاوادنكوايلارتسا،ايناطيرب

.اهتايلؤسمبتفرتعاثيحاياحضلابلفكتلا

لساريسنرفلاةيروهمجلاطيسونإفلاكشإلاةجلاعملجأنمو

هيلعحرتقاو،2009يفناج14خیراتبيسنرفلاعافدلاريزو

ةيوونلابراجتلااياحضلكلضیوعتةلأسمصوصخبتاحالصإ

:يلاتلاوحنلاىلعتناكيتلاوةيسنرفلا

وتاعاعشإللضرعتلانعةجتانلاضارمأللةدحومةمئاقعضو-

.ضيوعتلايفقحلاحتف

يفاهيلإراشملاضارمألانيبةيببسلاةطبارةنيرقدامتعا

.ةيوونلابراجتلاوةمئاقلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

رارضألاحالصإباسنرفعفديفةيرئازجلافارطألاةلواحم:يناثلاعرفلا

اهتببسيتلا

رئازجلليسنرفلاسيئرلاةرايزءانثأو2011ةنسنمربمسيدرهشيف

Sarkozyةثولملانكامألاةداعإةمهمىلوتتةنجلءاشنإمتيسهنأنلعأ

Rehabilitation)ةيداعلااهتلاحىلإ des sites).1

ةديدعتالواحميندمعمتجموةيمسرةطلسرئازجلاتلذبدقل

يفةبكترملااهمئارجنعاسنرففارتعاعازتنالجأنمةربتعمدوهج

ةعومجمرئازجلاتمدقدقلف،ةيوونلابراجتلاةيضقراطإيفو.رئازجلا

نيعوناقرنملكيفنييندملااياحضلاصختضيوعتلاتافلمنم

و.ةيوونلاتاريجفتلااياحضضيوعتبفارتعالانوناقساسأىلعراكنإ

EL)ةديرجبسح ACIL)ددعغلبدقلف2012ةنسدحىلإف،ةيرئازجلا

ةنجللاقرطنماهلكتضفرفلم32اسنرفىلإةمدقملاتافلملا

La)ةصاخلا commission ad -hoc)نوناقىلعءانبتسسأتيتلا

يفو(APS)ءابنألاةلاكونعالقنةديرجلاسفنبسحو.

Jeanةيوونلاتاريجفتلااياحضءامدقةيعمجسيئرلحيرصت -luc Sans

مدعببسباهلكتضفرفلم32تمدقدقفنييرئازجلاصوصخب

فرطنمةدمتعملاضارمألاةمئاقلاياحضلاءالؤهضارمأةقباطم

لوصحلاباياحضللحمستيتلا2-2010نوناقيفةيسنرفلاتاطلسلا

عمهدقعيذلاعامتجالابقعحيرصتلااذهءاجدقلو."ضيوعتلاىلع

.Mيسنرفلاعافدلاريزو Jean -Yeves Le Drianرابكيلثممىلإةفاضإ

Morin

1

· Etienne GADINOT , 50 ans après la guerre d'Algérie , la France saura

t- elle pardon ?
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Moruroaةيسنرفلاايزينيلوباياحض et Tatou،عامتجالاراطإيفاذهو

1.2-2010نوناقةعباتملةيراشتسالاةنجللثلاثلا

2-2010مقرنوناقلاراطإيفضيوعتلاماكحأ:يناثلاثحبملا

اريثكبضتقمهنأىنعمب،طقفداومةينامثنمةنوكمنوناقلااذهءاج

دوجومدعوهظحالملاو.ميظنتلاىلإةرمنمرثكأيفليحيناكنإو

ريثكلاكرتو،ضماغويحطسءاجدقف،عوضوملاةجلاعميفةيدجلا

يذلاطغضلاتحتناكنوناقلارودصنأىلعليلدوهو،ةلئسألانم

.قحلاباحصأسرام

مهللوخملاصاخشألاددحهنأدجن،نوناقلاصوصنىلإعوجرلابو

هنأامك.مهيفرفوتلاةبجاولاطورشلاوضيوعتلاقحبةبلاطملايفقحلا

.ةيوونلاتاعاعشإلابةباصإلانعجتانررضلكشتيتلاضارمألاددح

ةهجلاوضيوعتلاقحبةبلاطمللةعبتملاتاءارجإلانيبنوناقلانأامك

ةبجاولاةطيحلاتاءارجإنيبنوناقلانافريخألايفو.كلذبةصتخملا

.ةيوونلاهذهنعجتنتنأنكمييتلاةيبلسلاراثآلاهاجت

- Journal EI ACIL,Essais nucléaires Français : Les dossiers des victimes

.algériens rejetés, nº 5869 du 16 décembre 2012.
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ضيوعتلايفقحلاباحصأ:لوألابلطملا

ةجتانلارارضألافلميفيرهوجلاکشإتحرطيتلالئاسملانم

يفقحلاباحصأةيوهوه،ةيسنرفلاةيوونلابراجتلانع

يفصاخشألاءالؤهددح02-2010نوناقلانإفهيلعو.ضيوعتلا

ديدحتلاىلإضرعتلامتيسبلطملااذهلالخنمو.هنمةداملوأ

ىلإو،(لوألاعرفلا)ضيوعتلانمنيديفتسملاةيوهليعيرشتلا

.(يناثلاعرفلا)ينوناقلاصنلاتالاكشإ

:عرفلا نمنيديفتسملاةيوهليعيرشتلاديدحتلا:لوألا

ضيوعتلا

نیب02-2010مقرنوناقلانمىلوألاةداملاصنلالخنم

،ضيوعتلابةبلاطملامهلقحينيذلاصاخشألايسنرفلاعرشملا

ثولتلانعجتانضرمنميناعيديقىلعصخشلكمهو

Maladie)يعاعشإلا radio -induite)تاريجفتلاهردصميذلاو

قيرطنعةددحمضارمألاهذهنأملعلاعم،ةيسنرفلاةيوونلا

ضيوعتلابةبلاطملاناف،نيفوتملاصاخشأللةبسنلابو.ميظنتلا

Ayants)قوقحلايوذفرطنممتت droit).

2
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مهلقحينيذلاصاخشألاةيوهةقدبنيبيملصنلااذهنأحضاولاو

يسنرفلاعرشملانافضومغلاةلازإلجانمو،ضيوعتلابةبلاطملا

1

ةموسرمرادصإ

يفنيلماعلانييركسعلاونييندملامهوصاخشألاءالؤههيفنيبي

نييسنرفلانينطاوملانمنييندملاو،براجتلااهيفتمتيتلاعقاوملا

civils)بناجألاوأ ou militaires , travailleurs sur les sites

d'expérimentations et populations civiles, ressortissants

. (français ou étrangers

ةجتانلاتاعاعشإلابةباصإلانعةجتانربتعتيتلاضارمأللةبسنلابامأ

صوصنيفرصحلاليبسىلعتددحدقلف،ةيوونلاتاريجفتلانع

2.ةينوناق

- Décret n° 2012-604 du 30 avril 2012 modifiant le décret n° 2010-653

du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et

à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

2

- Leucémies (sauf leucémie lymphoïde chronique car considérée comme

non radio-induite. (

Myelodysplasies .

Cancer du sein..

Cancer du corps thyroïde pour une exposition pendant la période de crois

sance.

Cancer cutané sauf mélanome malin.

Cancer du poumon.

Cancer du côlon.

Cancer des glandes salivaires .
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

.ةينوناقلاصنلاتالاكشإ:يناثلاعرفلا

نييسنرفلاةمدخلءاجنوناقلااذهنأصنلااذهنومضمنمحضتي

نيذلانييسنرفلايأ،طقفرشبللالحمدقيلءاجهناكلذليلدو،طقف

ناكنإو،ةيوونلابراجتلازكارميفلامعنمكانهنيدجاوتماوناك

و.نويعلايفدامرلارزالإوهامةقيقحلايفو،بناجألانعملكتصنلا

الإلاطتالةيوونلابراجتلانعةجتانلاةيعاعشإلارارضألانإةقيقحلا

.ءاوهلاوةبرتلاوتابنلاوناويحلاكلذكسمتاهنألب،طقفناسنإلا

ةرتفلاكلتيفنيدجاوتملاصاخشألانعملكتصنلانأىلإةفاضإ

.Cancer de l'esophage .

Cancer de l'estomac .

Cancer du foie.

.Cancer de la vessie.

.Cancer de l'ovaire.

Cancer du cerveau et système nerveux central.

Cancer des os et du tissu conjonctif.

Cancer de l'utérus .

.Cancer de l'intestin grêle.

Cancer du rectum.

Cancer du rein.

Lymphomes non hodgkiniens .

.Myelomes.



طقف
و

ةيعاعشإلاداوملانأكشللالاجمعديالامموايملعتبثدقل

ىلإبحسنتدقتاعاعشإلاراثآىنعمب،لسنلابىتحرضتدقةثولملا

ةصاخ،داوملاهذهنمةرشابمنيررضتملاصاخشألادافحأوءانبأ

.ةيقلختاهوشتوتاهاعوضارمأبةباصإلا

ةيوونلاتاعاعشإلابةثولملاعقاوملايفةماقإلا:يناثلابلطملا

براجتلاةرتفيف

صاخشألاةيوهركذلافلاسلايسنرفلانوناقلاددحامدعب

نيقحتسملاو،ةيوونلابراجتلانمنيررضتمنيربتعملا

عقاوملايفةماقإلايفلثمتملاورخآطرشعضو،ضيوعتلا

قلعتملاطرشلانومضمىلإقرطتنساننإفهيلعو.ةثولملا

ةصاخ،اهحرطييتلاتالاكشإلاىلإو،(لوألاعرفلاةماقإلاب

.نييرئازجلانيررضتملانمنيررضتملاصوصخب
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

تاعاعشإلابةثولملاعقاوملايفةماقإلاطرشنومضم:لوألاعرفلا

،ضيوعتلابةبلاطملاركذلاةفلاسلاضارمألابباصملاعيطتسيىتح

ليبسىلعةددحمنكامأيفاهببيصأدقضيرملانأطرتشيهنإف

باصملانأىلعهنم2ةداملايف2-2010نوناقلانيبدقلف.رصحلا

قطانميفةتقؤموأةمئادةفصباميقمنوكينأبجيضيوعتلابلاط

ميظنتلابجومبةددحملاو،ةيسنرفلاايزينيلوبوءارحصلانمبراجتلا

:يلاتلاوحنلاىلعكلذو

ةيرئازجلاءارحصللةبسنلاب

نيبامةدتمملاةرتفلالالخادوجومنوكينأبجيباصملانإف(ناقر)

،عقوملاكيكفتخیراتوهو1967ربمسيد31و1960يرفيف13

.زكرمللةرواجملانكامألايفوأ،ةيركسعلابراجتلازكارم

Les zones du Sahara mentionnées au 1 ° de l'article 2 de la loi du 5

janvier 2010 susvisée sont celles qui sont inscrites , d'une part, dans un

secteur angulaire de 10 degrés centré sur le point (0 degré 3 minutes 26

secondes ouest - 26 degrés 18 minutes 42 secondes nord) compris entre

l'azimut 100 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 350 kilo

mètres et, d'autre part, dans un secteur angulaire de 40 degrés centré sur

le point (5 degrés 2 minutes 30 secondes est - 24 degrés 3 minutes 0 se

conde nord) compris entre l'azimut 70 degrés et l'azimut 110 degrés sur

une distance de 40 kilomètres et prolongé sur l'axe d'azimut 90 degrés par

un secteur rectangulaire de longueur 100 kilomètres ..
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In"راکنیاةقطنملةبسنلابامأ Ekker"بجيباصملانإفتسارنمتب

31و1961ربمفون7نيبامةدتمملاةرتفلايفدجاوتدقنوكينأ

تمتيتلاعقاوملاكيكفتخیراتوهريخألاخيراتلااذهو1967ربمسيد

قطانملايفوأتاحاوللةيركسعلابراجتلازكرميفبراجتلااهيف

.زكرمللةرواجملا

نيباصملاناىلعصننوناقلاناف،ةيسنرفلاايزينيلوبلةبسنلابو

31و1966ةيليوج2نيبةدتمملاةرتفلالالخمهدجاوتاوتبثينابجي

اهيفتمتيتلارزجلايفعقوملاكيكفتخیراتوهو1998ربمسيد

Atolls)ةيركسعلابراجتلا deMururoa et Fangataufa).1

ربمسيد31و1966ةيليوج2نيبةدتمملاةرتفلالالخدجاوتلاوأ

قطانملايفةيئاوهلابراجتلااهيفتمتيتلاةرتفلايهو1974

.ةددحملا

تاعاعشإلابةثولملاعقاوملايفةماقإلاطرشتالاكشإ:يناثلاعرفلا

ةرثعةرجحفقتةريثكتالاكشإريثيهنأدجنصنلااذهىلإعوجرلابو

قطانملايلاهأمهومزاللاضيوعتلانمنيررضتملاضعبلوصحنود

.مهاوسنودةيوارحصلا

La même référence précédente
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

.ةددحملاةرتفلايفبراجتلاعقاوميفدجاوتلاتابثإ:الوأ-

زكارميفنيلماعلانييسنرفلانييركسعلاونييندمللةبسنلابناكاذإف

ةبسنلابلمعلاةطبارقيرطنعدجاوتلاتابثإمهنكميبراجتلا

لببعصيرمألانإف،يسنرفلاشيجلاىلإءامتنالاةطباروأ،نييندملل

لظيفنييرئازجلاةصاخنييندملاناكسلانمءالؤهريغلليحتسي

اهترداغملبقايلكهيلعتلوتسااسنرفنأثيح-فيشرألاعايض

.ةيتوبثقئاثوىلعءالؤهةزايحمدعو،يرئازجلابارتلا

.ةيركسعلابراجتلاتارتفبدجاوتلاتارتفديدحت:ايناث-

،ىلوألانمرطخأيهفينوناقلاصنلااذهاهحرطييتلاةيناثلاةيلاكشإلا

.ريجفتلحمتناكيتلانكامالايفةماقإللةددحمةينمزةرتفددحيوهف

نييسنرفلاالإبطاخيالصنلانأينعيبراجتلاةرتفلاديدحتلااذهنإ

ةيوونلابراجتلاءاهتنابهنأل،مهاوسنودوةقطنملابنيدجاوتملا

اذهو،نییرکسعونييندمنمءالؤهلكءالجإمت1966ةنسةيركسعلا

تاطلسلاةيرصنعىدمىلعسكعلالبقتالةنيرقوعطاقليلد

ىلعرصتقتالةيوونلابراجتلاراثأنأيهيدبلانمف.ةيسنرفلا

ةليوطةينمزةرتفىلإرمتستراثآلانإلباهيفتمتيتلاةرتفلا

نمةريبكةيمكتلمعتسااسنرفنأاملع،نينسلافالأبردقت

مدعنعربعتاسنرفنإففرصتلااذهبهنإ.ةيعاعشإلاداوملا
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اهبراجتصوصخبةيلودلاةيلوؤسملانماهدرجتواهتيناسنإ

.ةيلبقتسملاوةرشابملاريغراثآللاهراكنإو،ةيوونلا

ضيوعتلابةبلاطملابةصاخلاتاءارجإلا:ثلاثلابلطملا

اياحضضيوعتبفارتعالابقلعتملا2-2010نوناقلامظن

تاضيوعتلاىلعلوصحلاتاءارجإمهضيوعتوةيوونلابراجتلا

طورشلامهيفترفوتاذإكلذنم،نيررضتملاىلإةبسنلاب

يفو.ركذلافلاسلانوناقلانم2و1نيتداملايفاهيلعصوصنملا

تابلطلاةساردىلعرهسلاىلوتتةزهجأءاشنإمتدقفراطإلااذه

.اهيفلصفلاو

ضيوعتلابلطميدقت:لوألاعرفلا

ميدقتبمزلمررضتملانإىلع2-2010نوناقلانمةثلاثلاةداملاتصن

Demande)ضیوعتبلط d'indemnisation)قيرطنعهيفتبثي

اذهنم2ةداملاصنيفةددحملاوةروكذملاقطانملايفهدجاوتةقيثو

ةمئادةفصبنوناقلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

يفةددحملاضارمألانمضرمبهتباصإكلذكتبثينأو.ةيضرعوأ

Maladies)ركذلافلاسلانوناقلا radio -induites).مدعةلاحيفو

تبثتقئاثومدقينأضيوعتلابلاطناكمإبقئاثولاهذهرفوت

ررضلاصوصخبضيوعتبةبلاطملاصختتاءارجإذاختايفهترشابم

معدتةقيثويأميدقتبحمسيهنأامك.ةينوناقلاطورشلابوهسفن

عمةنومضمةلاسرلكشيفتابلطلامدقت.بلطلابحاصتاءاعدا

ةيوونلاتاريجفتلااياحضضيوعتةنجلىلإلسرتمالتسالالصو

(CIVEN)لصوىلعنولصحينيذلاقوقحلايوذوأاياحضلافرطنم

3.مهتابلطلمهعاديإدنع

1

2

- Décret n° 2010-604 du 30 avril 2012 modifiant le décret n 0 2010-653

du 22 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et

à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires françaises.

Art 10 du Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la re

connaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires fran

çais ..

- Art 10 du Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la re

connaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires fran

çais..

- les demandes seront adressées aux adresses suivantes et selon le cas :

Ministère de la Défense

DRH-MD/ SA2P/ SCIVEN

Caserne Renaudin - Bâtiment 10

BP 522 - 17000 LA ROCHELLE

Des coordinateurs sont aussi à votre disposition:

Centre médical de suivi de la Polynésie française

BP 611 -98713

3
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1

.فلملالامكإهيلعبلاطلاهناففلملايفقئاثولاصقنةلاحيفو

بلطلايفلصفلاداعيمنافاهيدللماكلافلملاةنجللالجستامدنع

1.رهشأةينامثبددحيذلاو،خيراتلااذهنمأدبي

عبتتيفهنعبونيرخآصخشفلكينأضيوعتلابلاطلنكمي

يأيفمدقينأهنكميامك.ضيوعتلاىلعلوصحللةمزاللالحارملا

روطتلوحتامولعمىلعلوصحلاهنكميامك،ةيباتكتاظحالمةلحرم

عافدلالجانمةنجللامامأهسفنبلثمينأبلاطللنكمي.تاءارجإلا

.هنعالثممنیعینأوأهفلمنع

قوقحلايوذنإف،نوناقلااذهرودصلبقنيفوتملاصاخشأللةبسنلاب

2-2010نوناقلانمىلوألاةداملاصنيفنيددحملاصاخشألاءالؤهل

Papeete TAHITI

Polynésie française

ONAC d'Alger

) Ambassade de France - Service des anciens combattants

B.P 61

16035HYDRA ALGER

» - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemni

sation des victimes des essais nucléaires , qui se prononce par une déci

sion motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier com

plet » . LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 53

- Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation

militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions

concernant la défense et la sécurité nationale .
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

Saisir)ةنجللاراطخإمهناكمإب le comité)نمتاونسةسمخلجأيف

1.(Promulgation)نوناقلااذهرشنخیرات

2-2010نوناقلاساسأىلعةمدقملاضيوعتلاتابلطلةبسنلاب

نوناقلانم2ةداملاصنلاجمنمضاهلوخدمدعببسبةضوفرملا

الحمنوكتاهنإف،نوناقلااذهلبقتغيصتناكيتلاو،ركذلافلاسلا

تابلطلاهذهلاثتمادرجمبديدجلانوناقلاىلإرظنلاباددجمةساردلل

نوناقلانمةيناثلاةداملانمةيناثلاةرقفلايفاهيلعصوصنملاطورشلل

.2-2010

اةداملاصنيفةروكذملاطورشلاضيوعتلابلاطيفققحتتامدنع

يفةددحملاضارمألاىدحإبةباصإلاةصاخو2-2010نوناقلانم

يتلاقطانملاىدحإيفةماقإلاو،ةلدعملاركذلافلاسلانوناقلاقحلم

La)ةيببسلاةنيرقنمديفتسيهنإفبراجتلللحمتناك présomption

de causalité).بوسنملارطخلادعاذإالإاهدحضنكميالةنيرقلاهذه

طورشوضرملاةعيبطلةبسنلابرابتعايذريغةيوونلابراجتلاىلإ

تدمتعايتلاقرطلاضيوعتلاةنجلددحت.تاعاعشإلاىلإضرعتلا

نماهيلعىصوملاقرطلاىلعزيكرتلابكلذواهرارقرادصإيفاهيلع

1

- Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation

militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions

concernant la défense et la sécurité nationale.



Agence)ةيرذلاةقاطللةيلودلاةلاكولافرط internationale de

lenergie atomique).فرصتتحتضيوعتلاةنجللمعقرطعدوت

1.روهمجلا

Comité)ضيوعتلاةنجل:يناثلاعرفلا d'indemnisation)

ضيوعتلاةنجلءاشنإىلع2-2010نوناقلانمةعبارلاةداملاتصن

وةلقتسمةنجللاهذهو،ةيدرفلاضيوعتلاتابلطتاساردبةفلكم

بئانهدعاسيضقنلاةمكحموأةلودلاسلجملاراشتسماهسأرتي

ءابطأنماساسألكشتتوهبايغةلاحيفهضوعي

.ةنجللاليكشت:الوأ-

اراشتسمنوكينأبجييذلاافلسهيلإراشملاةنجللاسيئرىلإةفاضإ

Conseiller)ضقنلاةمكحموأةلودلاسلجملا d'Etat ou conseillera

la Cour de cassation)يرازورارقبتاونسةثالثةدملنيعييذلاو

بئانفرطنمحارتقاىلعءانبةحصلاريزووعافدلاريزونيبكرتشم

ةلودلاسلجمسيئر

1

- Art 13 du Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la re

connaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires fran

çais.

- Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi rela

tive à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nu

cléaires français.
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

.(Vice -president du Conseil d'Etat)ةمكحمللوألاسيئرلانموأ

Premier)ضقنلا president de la Cour de cassation)،ةنجللانإف

نمتاونسةثالثةدملعافدلاريزومهنيعينيتيصخشنملكشتت

اهئاضعأنيبنممضتةنجللانأامك.بيبطلقألاىلعمهنيب

ریزوفرطنمنونيعيتاونسةثالثةدملمهتيوضعدتمتنيتيصخش

ضارمألاناديميفهتأفكلارظنراتخيبيبطلقألاىلعمهنيبنمةحصلا

La)ةيعاعشإلا radiopathologie).صاخشأةثالثةنجللامضتامك

ةحصلابفلكملاريزولاوعافدلاريزونميلاوتلاىلعنونيعينيلهؤم

ضارمألايفهتأفكلراتخمبيبطمهنيبنمتاونسةثالثةدمل

فلكي،ةينامسجلارارضألانعضيوعتلالاجميفرخآو،ةيعاعشإلا

.ةنجللابئانبصنملغشب

نمحارتقاىلعءانبنونيعيءابطأةفصنولمحينيذلاةنجللاءاضعأنإ

Haut)ةيمومعلاةحصللىلعألاسلجملا Conseil de la santé

publique)،1.عافدلاةرازوحلاصماهالوتتةنجللاةنامأامك

1- Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi rela

tive à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nu

cléaires français.



ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

.اهلمعريسوةنجللاماهم:ايناث-

هنمةعبارلاةداملاصنيفءاجف،ةنجللاماهم2-2010نوناقلاددح

ةيملعتاقيقحتبمايقلااهناكمإبةنجللانأىلعاهيلياموةيناثلاةرقفلا

Investigations)ةيبطوأ scientifique et médicale)قلعتتةمزال

ةيببسلاةقالعاذكو،تاعاعشإلاىلإضيرملاضرعتفورظوأضرملاب

.تمتيتلاةيوونلابراجتلاوضيوعتلابلاطباصأيذلاضرملانيب

،ةيبطةربخءارجإةنجللاررقتامدنع،تاربخزاجنابموقتنأةنجللنكمي

.ددحملالاجملايفهتأفكىلإرظنلابراتخيكلذبفلكملابيبطلاناف

أجلتامدنع.ةنجللالهاكىلععقتةربخلاهذهبةقلعتملافيلاكتلا

امويرشعةسمخبلاطلاءاعدتسامتيهناف،ةيبطلاةربخلاىلإةنجللا

لصوعمةنومضمةلاسرقيرطنعصحفلاءارجإلبقلقألاىلع

ءارجإبنيفلكملامهتداهشوءابطألاةيوهبضيوعتلابلاطغلبي.مالتسا

نمبيبطعمبحطصينأبلاطللنكمي.اهعوضومكلذكوةربخلا

.ةنجللاباسحىلعيهفضيوعتلايبلاطفيلاكتلةبسنلاب.هرايتخا

نعةنجللاىلإاموينيرشعلازواجتتالةدميفمدقيةيبطلاةربخلاريرقت

بلاطىلإلسريهناامك،مالتسالالصوعمةنومضمةلاسرقيرط
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1.ةربخلارضحيذلابيبطلاوأهراتخايذلابيبطلاقيرطنعضيوعتلا

بلطلاىلعءانبمتيذلا(صحفلا)اهلمعنمةنجللايهتنتامدنع

ةيصوتلكشيفعافدلاريزوىلإهمدقتررضتملليدرفلا

(Recommandation).ضرعبريزولاموقيةيصوتلاهذهىلعءانب

.هبلطضفروأينعملاىلعضيوعتلا

لصوعماهيلعىصومةلاسرقيرطنعرارقلابضيوعتلابلاطغلبي

بلطلوبقنيبييذلاضيوعتلاةنجلنمرداصلارارقلابعاديإ

ةينوناقلالاجآلايفرارقلارودصمدعةلاحيفو.همدعنمضيوعتلا

ضيوعتلاةنجلىدلبلطلاليجستخيراتنمرهشأةينامثبةددحملا

Rejet)بلطللضفرةباثمبوهرمألااذهناف de la demande).

فلاسلانوناقلانمةعبارلاةداملانمةعبارلاةرقفلاتراشأدقلو

ديعاوملاوبلطلاميدقتتاءارجإديدحتوةنجللاميظنتنأىلإركذلا

.موسرمبجومبمظنتس

1

1 - Art 12 du Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la re

connaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires fran

çais .



.لامعألالودجاهيفددحي،سيئرلانمءاعدتساىلعءانبةنجللاعمتجت

يلخادلانوناقلاقيرطنعددحتهديعاوموءاعدتسالالكشنأامك

نمةسمخلقألاىلعروضحبالإةنجللاتاعامتجاحصتال.ةنجللا

1.اهئاضعأ

ةيلاتلاتايئاصحإلامدقناننإفةنجللاهذهلمعىلعءوضلايقلنىتحو

2:يتألاكتناكيتلاو2014ربمتبسنمحتافلاةياغىلإ

اياحضضيوعتةنجلةنامأىوتسمىلعهليجستمتبلط911-

.ةيوونلابراجتلا

.هتجلاعمتمتفلم859-

.زاجنإلاديقنيتربخ2-

.ايزينيلوبةقطنمصختةلاح12اهنيبنمضیوعتةلاح16-

يف604-2012موسرملارودصىلعءانبهتساردةداعإتمتفلم5اب-

.ةيركسعلاةجمربلانوناقرشندعبفلم14و2012/04/30

ن
ا
1- Article 3 du Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la

reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires

français.

http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources

indemnisation -des- victimes -des-essais -nucleaireshumaines/comite -d

civen / dispositif# ancre3

2
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.ضيوعتلاقرط:اثلاث-

يفمدقيضيوعتلانأىلع2-2010نوناقلانمةسماخلاةداملاصنت

غلابملالكيلامجإلاغلبملانمعطتقت،(Capital)يلامجإغلبملکش

ررضلاعوضومبةقلعتملاضيوعتلابلاطاهيلعلصحتدقنوكييتلا

.ةررقملاةحنملاوأ،نيعملا

ةصلاخمةباثمبدعيعافدلاريزونمررقملاضيوعتلابلوبقلانإ

(Transaction)يسنرفلايندملانوناقلانم2014ةداملاصنبسح،

بلاطفرطنمةقحالةعباتملكنعلزانتوأيلختةباثمبدعيهنأامك

ةعوفرملاةقحاللاىواعدلالكلعجيلوبقلااذهنأامك.ضيوعتلا

ةلوبقمريغةيوونلابراجتلابةقلعتملارارضألانعضيوعتلاصوصخب

2.(Irrecevable )

- Art . 2044 du code civil Français « La transaction est un contrat par

lequel les parties terminent une contestation née , ou préviennent une con

testation à naître . «

2

- Art 6 de la loi 2010-2.



ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

.اياحضللحونمملاضيوعتلاةعيبطوةميق:اعبار-

نإف،ةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلااياحضلررقملاضيوعتلاىلإعوجرلاب

نيسمخبردقتءالؤهلةردقملاتاضيوعتلاةميقلا
فلأ

.وروي

ةيوونلابراجتلاراثآةعباتملةيراشتسالاةنجللا:ثلاثلاعرفلا

ىلععمتجيعافدلاريزونأىلع2-2010نوناقلانم7ةداملاصنت

La).ةيوونلابراجتلاراثآةعباتملةيراشتسالاةنجللابنيترملقألا

commission consultative de suivi des conséquences des

essais nucléaires)،بلطىلعءانبعمتجتدقةنجللاهذهنأامك

.اهئاضعأةيبلغأ

،عافدلاريزونملكنعلثمممهنيبنماوضع19نمةنجللالكشتت

ةدملنونيعيءاضعألاءالؤه.ةيجراخلاتاقالعلا،راحبلاءاروام،ةحصلا

وةحصلا،ةيجراخلا،عافدلاءارزونيبكرتشميرازورارقبتاونسةثالث

ةموكحسيئرةنجللايفاوضعدعيكلذىلإةفاضإ.راحبلاءاروام

،خويشلاسلجمنمنيوضع،نيبختنم،هلثمموأةيسنرفلاايزينولوب

ةثالثةدملنونيعيةيوونلابراجتلااياحضتايعمجنمنيلثممةسمخ

ةلهؤمةيملعتايصخشةعبرأىلإةفاضإ،لوألاريزولانمرارقبتاونس

بسحوهنكمييذلا،ةحصلابفلكملاريزولاةنجللاسأرتي.ناديملايف
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

وأ،اديفماذهنأردقاذإهعامسوصخشيأءاعدتسالامعألللودج

.امةلأسملوحةدئافتاذهتراشتساتناكاذإرخآصخشيأ

نوناققيبطتصوصخبةراشتسالاءاطعإةيراشتسالاةنجللاىلوتت

يفرييغتلاىلإةفاضإ،مهضيوعتوةيوونلاتاريجفتلااياحضبفارتعالا

اهلنكميراطإاذهيفو.تاعاعشإبةباصإلانعةجتانلاضارمألاةمئاق

1.ناملربلاىلإوعافدلاريزوىلإتايصوتلاسرإ

رداصلا672-2006مقرموسرملاىلإةيراشتسالاةنجللاتاسلجعضخت

تاذةيرادإلاناجللالمعوليكشتوءاشنإبقلعتملا2006ناوج8يف

.يراشتسالاعباطلا

بسح،لوألاريزولاحلاصمةينازيمنمنوكتةنجللعفدتيتلاباعتألا

باعتأىلعلوصحلاءاضعأللقحيامك.تاسلجلايفءاضعألاةكراشم

2.لقنتلا

02-2010نوناقلاقيبطتجئاتن:عبارلاعرفلا

-Art 7 de la loi 2010-2.1

2

- Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création , à la composi

tion et au fonctionnement de commissions administratives à caractère

consultatif.



11الاضيوعتمتيمل،هلوبقمتفلم840لصأنم2013ةنسيف

لبقتيمل2017ةنسيفو.ةئاملاب99بردقتضفرةبسنبيأةيحض

رطخلاطرشببسباذهوةعدوملاتافلملانمةئاملاب2ةبسنالالوبق

clause dite du risque negligeable".1يرفيفيفو
ربتعملاريغ

2017ةيليوجيفو.ايزينيلوبنمررضتم20يلاوحالاضيوعتمل2017

Edouardيسنرفلالوألاريزولاماق PhilipeةحصلاةريزووAgnes

Buzynبراجتلااياحضضيوعتةنجللضيوعتلاةيسايسةعجارمب

ماقعضولااذهمامأوتمدقيتلاتافلملالكلوبقاهيلعيتلاوةيونلا

"Morin"نوناقليدعتببسبمهتلاقتساميدقتبةنجللانماوضع19

8يفو.تافلملاىلعةيملعةربخةيأدامتعانمةنجللامرحيذلاو

تنانبفانئتساللةيرادالاةمكحملاتصخرةنسلاسفننمربمسيد

"Cour administrative d'appel de Nantes"وةسمخلاضيوعتلاب

نيباصملاويسنرفلاشيجلانمنيبراحملاءامدقنمنورشع

L'article 113 de la loi EROM qui avait, par son I, supprimé le « risque

négligeable » avait aussi , par son III , institué une commission composée

de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six personnalités quali

fiées, chargée de proposer « les mesures destinées à réserver l'indemnisa

tion aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires »

en formulant des « recommandations à l'attention du Gouvernement » .

Dans les recommandations qu'elle a formulées dans son rapport , la com

mission a notamment proposé d'adopter la méthodologie du CIVEN cen

trée sur le seuil de dose efficace de 1 mSv . Elle a aussi demandé la réou

verture du délai de contestation des décisions prises avant la loi EROM et

celle du délai dans lequel les ayants droit de personnes décédées avant

cette dernière loi peuvent déposer une demande d'indemnisation .

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/

39



ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

2018ياميفو.1990و1960نيبنمةيوونبراجتببسبتاعاعشإب

ويرئازجاااهنيبنمضيوعتبلط1310ميدقتمت
نم169

نالا75وفلم130لوبقمت،ميقميسنرف1092ىلاةفاضاايزينيلوب

متصخش121طقف2018ربمتبس07يفو.ةربخلاتحتيه

.ةيوونلابراجتلاببسبمهضيوعت

براجتلااياحضضيوعتلوحريرقتىلعءانبو2018ربمفونيفو

ىلعتحرتقاةيوونلابراجتلااياحضضيوعتةنجلنمةيوونلا

Edouardلوألاريزولا Philipeدرجمبةمدقملاتافلملالكلوبق

.ةنسلايف(1mSv)ىلإةيوونلاتاعاعشإللضرعتلاةبتعلوصو

ةصصخملالاومالاعفريسنرفلاناملربلاررقربمسيد5يفو

.وروأنويلم2.5ىلاضيوعتلل

يرئازجنوكيةيوونلابراجتلااياحضضيوعتةنجللريرقتيفو

نمراطإلااذهيفضيوعتىلعلصحتدقةعاسلادحىلإدحاو

لصأ
فلما38



ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

1

ةمتاخ

اياحضضيوعتبفرتعينوناقرودصنممغرلابوهنإلوقلاةصالخ

اماريثكيذلاةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ءاصقإدسجيهنومضمثيحنمكلذعموهنأالإ،اسنرفهنأشبتظفحت

الإمدختاليتلاواهعضويتلاطورشلاىلإرظنلابنييرئازجلااياحضلل

قطانملايفةيمسرةمهميفاوناكيذلانييسنرفلادونجلاواياعرلا

ةئيبللرارضأيأبفرتعيالهنأامك،ةددحمةرتفيفمهيوذوةررضتملا

يفتاونسلانييالملىقبتةيوونلاتاعاعشإلانأنممغرلاب،طيحملاو

.ةعيبطلا

ريغوةيمسرلافارطألالكنمدوهجلارفاضتتنأمزاللانمهنأةجيتنلاو

نييرئازجلااياحضلاضيوعتباسنرففارتعاكاكتفالجأنمةيمسرلا

جئاتنلاضعبنيبننأريدجو.ةعيبطلاتسميتلارئاسخلاضيوعتو

.ةساردلاهذهلصالختساكتاحارتقالاو

1- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires " Rapport d'activité

du 2018 " https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:جئاتنلا

يفةميرجلبةيملعلابراجتلابابيفدعيالاسنرفهبتماقامنإ-

.ناكرألاةلماكوةيناسنالاقح

يابرربتنألاوحألانملاحيأيفنكميالرئازجلايفاسنرفمئارج-

ةيقافتاطورشنيبنمتناكاهنانيركنتلاضعبهقوسياملثمرربم

.نایفیا

يدانلالوخدهنمفدهلاناكةيوونتاريجفتنماسنرفهبتماقام

ةعشملاداوملاوتاريجفتلامجحىلإرظنلابيملاعلايوونلا

.ةلمعتسملا

.يلودلانوناقلارظنيفةمئاقاسنرفةيلوؤسمنإ-

ىرخأةميرج"Morin"نوناقاهنسب2010ةنساسنرفهبتماقام-

الثيحبهطورشيفيرصنعنوناقلااذهناىلارظنلابنييرئازجلاقحيف

.ضيوعتيأىلعلوصحلابمهلحمسي

:تاحارتقالا

ءارحصلايفاهمئارجبفارتعالااهضفرواسنرفتنعتنممغرلاب-

قوقحةداعتسالجأنمحافكلاةلصاومنعينثيالاذهناف،ةيرئازجلا

.فارتعالاىلعاسنرفرابجاوةيرئازجلاءارحصلايفنيررضتملالك
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نمنييرئازجلالكلب،طقفاوررضتنمصختالةيضقلاهذهنإ.

لكاذكولخاديداونوتايعمجونييميداكاونينطاوموةيمسرةطلس

.نطولاجراخنييناسنالا

نيررضتملاضيوعتكلذنموفارتعالاىلعاسنرفرابجإةلأسم-

يهةيئيبلارارضالاحالصاو
.ةقلطمةيولوأتاذوةينطوةلأسم

ةداملامولعيفنيصصختمونييقوقحنمنييميداكالاىلعبجي

ةيملعلاتاءاضفلافةحاتملالئاسولافلتخمبوةيضقلايفةمهاسملا

.يجراخلاويلخادلاماعلايارلارينتنأنكمييتلالئاسولانم

عجارملاةمئاق

Textes juridiques:

-Code civil Français.

-Loi n ° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnais

sance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires

français. JORF n° 4 du 6 janvier 2010, P 327 .

-Loi n ° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la pro

grammation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant

diverses dispositions concernant la défense et la sécurité

nationale.
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-la Nation, n° 921 du 14-15 février 2014.

-EI ACIL, n° 5869 du 16 décembre 2012.

-Déclaration de Mourad MEDELCI à l’occasion de VIIéme

conférence en vue de facilité l’entrée en vigueur de Traité

d’interdiction complète des essais nucléaires, NewYork le

23/11/2011.

Sites électroniques:

https://www.senat.fr/rap/r12-856/r12-8561.pdf

https://www.icj-cij.org/files/case-related/58/13187.pdf

https://www.senat.fr/rap/r12-856/r12-8561.pdf

https://fr.sputniknews.com/interviews

http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en

action/ressources-humaines/comite-d-

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

Q

ةيوونلاتاريجفتلاىلعةيلودلالاعفألادودر

يتديرجلالخنمم1960ناقربةيسنرفلا

نيتيسنوتلالمعلاوحابصلا

:ملقب

يرفعجكرابم/د.أ

.-راردأ.ةيارددمحأ-ةعماج
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلملا

تاريجفتلاعوضومبةيملاعلاةفاحصلاامكةيسنوتلاةفاحصلاتمتها

لجتصصخو،م1960يرفيف13ريجفتةصاخ،ناقربةيسنرفلاةيوونلا

هذهنأةصاخ،هتايعادتوعوضومللاهتاحفصنماريبكزيحفحصلا

،روهشلملاعلاثيدحتلظو،ةنيابتمةيلودلعفدودرتفلختاريجفتلا

فحصلانيبنمو،ةيبعشوأةيمسرهذهلاعفألادودرتناكءاوس

،لمعلاو،حابصلاةديرجنملكدجنعوضوملاتلوانتيتلاةيسنوتلا

نمناتفيحصلاهتلوانتامزربألوانتلاقملاهذهلالخنملواحنسو

،عوضوملاتلوانتفيككلذكو،تاريجفتلاىلعةيلودلاعفأدودر

ةيمهأكلذكو،مالعإلالئاسويفهتيمهأنمعوضوملاةيمهألثمتتو

ةطخلاقفوعوضومللانلوانتنوكيو.ةيخيراتلاةباتكلايفةفاحصلا

ةتقؤملاةموكحلافقوم،لمعلاوحابصلاةفيحصبفيرعتلا:ةيتآلا

لودلاعفأدودر،ةيسنرفلاةموكحلالعفدر،تاريجفتلانمةيرئازجلا

دودر،ةيويسألاوةيقيرفإلاوةيبرعلالودلالاعفأدودر،يبرعلابرغملا

ةيميلقإلاتامظنملاوتائيهلالاعفأدودر،ةيبرغلالودلالاعفأ

.ةمتاخ،ةيلودلاو
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International Reactions
on the

French Nuclear Bombings

in Reggane in 1960 through the Tunisian Newspapers -Es

Sabah and Amel-El

Abstract

The French Nuclear bombings
in

Reggane,
in the

Algerian

Sahara, on February 13th, 1960 drew the attention of the

International mass-media
and

particularly
the

Tunisian
one.

Most
of

the newspapers devoted a great deal
of its

space to

this
event

and its
impact, which generated controversial

in

ternational reactions. The event had remained on the front

pages
for months expressing official

and
popular reactions.

Amongst the newspapers which dealt with the French nuclear

bombings
in the

Algerian Sahara,
the

Tunisian newspapers

Es-Sabah and El-Amel. In this article, we attempt to shed

light
on

the
major

points reflecting
the

international
reac

tions on the French nuclear bombings, which were dealt with

by these
two

newspapers.
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The
importance

of
the

topic lies in
the importance

of

mass-media in recording historical events. The work is

deals with the following points: first,
an

overview
on

the

newspapers Es-Sabah and El-Amel, the position of the

Algerian
transitional government vis-à-vis these bomb

ings
and the reaction

of
the French government.

It also

examines the reactions of the Maghreb countries, Arab,

African and Asian countries, in addition to the reactions

of the Western countries and the regional and interna

tional institutions and organizations.
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ديهمت.الوأ

ةيوونلاةلظملانأاسنرفتكردأم1956ةنسسيوسلاةمزأدعب

حالسلاىلعلوصحلايفعارسإلااسنرفىلعو،ةيفاكدعتملةيكيرمألا

دعبتيتلاوايدومحةقطنمتراتخاو،يرذلارابكلايدانلوخدليوونلا

هذهءارجإلةدعاقكيرئازجلابونجلايفملك65يلاوحبناقرنع

ةعباسلاةعاسلاىلعم1960يرفيف13تبسلاموييفو،براجتلا

غلبيجربىلعنمو،يلحملاتيقوتلابةيناثنيرشعوقئاقدةعبرأو

ةيسنرفةلبنقلوأريجفتمت،ريجفتللاصيصخدعأم106يلاوحهعافترا

يهو،TNTةدامنمنطوليك70يلاوحةيريجفتلااهتقاطتغلب،ةيرذ

عوبريلابريجفتلايمسو،فاعضأةثالثنمرثكأباميشوريهةلبنققوفت

1قرزألا

ةفصبةيلمعلايفبراجتنارئفكانيجس150يلاوحاسنرفتلمعتسا

بناجىلإ،ةرشابمريغةقيرطبنيلماعلاوناكسلانمفالآلاو،ةرشابم

ىتحوتابنورويطوتارشحولامجنمةيحلاتانئاكلانمريثكلا

2دامجلا

فلتخمهتلوانتامك،ةنيابتموةيوقلاعفأدودرريجفتلاهذهفلخدقو

يتلافحصلانيبنمو،ةيملاعلامالعإلالئاسووتالجملاوفحصلا

و revue de1. Bernard Goldschmidt:" L'homme de l'atome 1951-1958

Réalités industrielles " , éditions ESKA, un série des annales des mines

numéro spécial , septembre 1992 , page 19-33 .

2

ةحصلاىلعيعاعشإلاثولتلارطاخموةيسنرفلاةيوونلابراجتلا:يدوبعلامظاك-

تاروشنم،تاداهشوثوحبوتاسارد،رئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،ةئيبلاو

،1ط،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا

.86ص،2000،رئازجلا

50



II

فحصلادجن؛هلوحةفلتخملالاعفألادودرةصاخوثدحلاتلوانت

ىلعلوصحلانمانكمتثيح،لمعلاوحابصلاةديرجةصاخ،ةيسنوتلا

انرايتخاناكفةرتفلاكلتليسنوتلافيشرألانمنيتديرجلانمخسن

ىلعةيلودلالاعفألادودر"ناونعتحتءاجيذلالاقملاعوضوملا

ةديرجلالخنم،م1960يرفيف13ناقربةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

زربأيهام:يهفعوضوملاةيلاكشإامأ،"نيتيسنوتلالمعلاوحابصلا

نيتيسنوتلالمعلاوحابصلاةفيحصاهتلوانتيتلاةيلودلالاعفألادودر

نمعوضوملاةيمهألثمتتو؟م1960ناقربةيوونلاتاريجفتلاىلع

تلازالةريطختاساكعنافلخيذلاويخيراتلاثدحلااذهةيمهأ

يفهتيمهأنمو،مويلاىلإاهنمثعفدتةرواجملاقطانملاوةقطنملا

هتيمهأنمكتو،ملاعلاراظنأتفلهنيحيفيملاعثدحكمالعإلالئاسو

،اهليودتوةيرئازجلاةروثلابفيرعتلايفمالعإلالئاسوةيمهأيفاضيأ

يفةيفيشرأقئاثوكةبوتكملاةفاحصلاةصاخمالعإلالئاسوةيمهأو

:ةيتآلاةطخلاقفوعوضومللانلوانتنوكيو.ةيخيراتلاةباتكلا

؟

دیهمت.الوأ

نيتيسنوتلالمعلاوحابصلاةفيحصبفيرعتلا.ةيناث

تاريجفتلانملاعفألادودروفقاوملا.ثلاث

.ةيرئازجلاةتقؤملاةموكحلافقوم.1

.اسنرف.2

.يبرعلابرغملالود.3

.ةيويسألاوةيقيرفإلاوةيبرعلالودلا.4

.ةيبرغلالودلا.5

.ةيلودلاوةيميلقإلاتامظنملاوتائيهلا.6

.ةمتاخ.اعبار

نمانكمت:نيتيسنوتلالمعلاوحابصلاةفيحصبفيرعتلا.ايناث

نيتيسنوتلالمعلاوحابصلاةديرجلروصلاضعبىلإلوصولا

:امهنملكلةيفيرعتةحملهذهويسنوتلافيشرألايفةظوفحملاو
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

اهسسؤم،ةيبرعلاةغللابردصتةيسنوتةيموييه:حابصلاةديرج.1

11951ةنسيرفيف01يفاهنملوألاددعلاردص،هحورخيشبيبحلا

تاکرحناسلوريبكلايبرعلابرغملاةديرجاهنأباهسفنةديرجلافصت

ددعو،ايسنوتاميلمنورشع1960ةنساهرعسناك،ايقيرفإيفررحتلا

2ةتساهتاحفص

نمريبكددعتمضامك،ةيرئازجلاةروثللةديؤملااهفقاومبتفرع

نمحرلادبعو،طيرشهللادبعو،راطورهاطلا:لثمنييرئازجلانييفحصلا

دمحمو،يدينجةفيلخو،يديعسدمحمو،طيرشيراهزلو،طيرش

.مهريغوبوبشنامثعو،يليملا

يروتسدلارحلابزحلالاحناسللمعلاةديرجربتعت:لمعلاةديرج.2

ةرملوأةيسنرفلابتردص،ةبيقروببيبحلاهمعزتيناكيذلايسنوتلا

L'Action)م1932ةنس Tunisienne)،ةيبرعلاةخسنلاترهظمث

ةيسنوتلاةموكحلافقاوملةقباطماهفقاومتناك،م1958ةنسةفيدرلا

ةبيقروببيبحلاهسسؤمنوك،ةموكحلليمسرلاقطانلاةباثمبتناكو

1988ةنسرودصلانعةديرجلاتفقوت،ةيسنوتلاةيروهمجللاسيئرناك

،ةينامثم1960ةنساهتاحفصددعناك.ةبيقروبىلعبالقنالادعب

.؟ايسنوتاميلم20اهرعسو

2

3

.1ص،1957،ناوج1682،09ددعلا:حابصلا-'

1ص،1960يفناج2320،27ددعلا:حابصلا-

.1954ةيسنوتلاحابصلاةديرجلالخنمةيرئازجلاةروثلا:رامعنامحرلادبع

.دفارشإ،رصاعملاخيراتلايفريتسجاملاةداهشلينلةمدقمةركذم،1956

،2رئازجلاةعماج،ةيعامتجالاوةيناسنإلامولعلاةيلك،خيراتلامسق،ةزعوبةياسروب

14.صص2011.2010، ، 13

4

.1960يرفيف09خيراتب،1335ددعلا:لمعلا-
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يرذلاريجفتلانوكل:تاريجفتلانملاعفألادودروفقاوملا.اثلاث

كلذيفملاعلاهفرعللجثدحم1960يرفيف13مويناقربمتيذلا

قطانمولودفلتخمنمةنيابتموةيوقلاعفأدودرفلخدقف،تقولا

مهأزاربالواحنسوةيموكحوأةيبعشدودرلاهذهتناكءاوس،ملاعلا

.دودرلاهذه

يفةيجراخلاريزوديزيدمحمحرص:ةيرئازجلاةتقؤملاةموكحلا.1

ىرخأةميرجةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلانأةتقؤملاةيرئازجلاةموكحلا

بعشلادضةميرجتسيلاهنأو،ةيرامعتسالااسنرفمئارجلافاضت

ملةيسنرفلاتاطلسلانأو،ءاعمجةيناسنإلادضلب،بسحفيرئازجلا

هذهفقوبملاعلاتادشانملالوديدنتلاوراكنتسالاتاخرصلعمتست

21ملاعلايفررحتلاتاكرحلكلديدهتلكشتاهناو،براجتلا

ةيقربلوغيدلسرأ،ريجفتلالوصحبهيلإرابخألادورودرجمب:اسنرف.

لكليسنرفلابعشلايناهتوهیناھتتنمضتناقريفضوفملاريزوللا

،ةروخفوةيوقهبسحاسنرفنمتلعجيتلاو،ةيلمعلاىلعفرشأ

ةبرجتلالوصحهيفتنلعأاغالبةيسنرفلاةيروهمجلاةسائرتردصأامك

جربقوفتعضوةلبنقلانأتراشأوةياغللةمئالمءاوجأيف
هعافترا

امك،موينوتولبلايهتمدختسايتلاةرجفتملاةداملانأو،راتمأ106

يلاهألاةمالسلجأنمتذختادقةيئاقولاريبادتلالكنأغالبلاركذ

2ةرواجملاقطانملاو

رابغيأطقسيملةينفلاةيحانلانمهنأغالبلايفءاجاهتميرجريربتلو

،براجتلاهذهلثميففولأموهامكناخدلادوعصوراجفنالارثإيرذ

نم

1

.03ص،1960يرفيف133914ددعلمعلا-

2.1ص:هسفن-
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةلبنقلانأنوربتعي.غالبلابسح.نييئاصخإلالعجييذلارمألا

1!؟ةفيظنةلبنقةيسنرفلا

يرذعاعشإيأطقسيملهنأاهلنايبيفةيسنرفلاعافدلاةرازوتدافأو

دعبسيرابيفءاجو.؟2؟!راجفنالانمةبيرقلاوةرومعملاقطانملاىلع

لاعفألادودرفلتخمتلجسةيسنرفلاتاطلسلانأريجفتلانممايأ

كسملةلواحميفماتتمصيفملاعلاءاحنأفلتخمنمةدراولاةيلودلا

اهباصعأ

ةضهانملاةيبعشلاةطشنألاضعبكانهتناكىرخأةهجنمو

تفرشأثيح"ةيسنرفلاةيملسلاةكرحلا"هبتماقام:اهنمتاريجفتلل

قداصوةيوونلاةلبنقلاراطخأبريهشتللءابطألاهرضحعامتجاىلع

نأنينطاوموءابطأكانبجاونمهنأهنمضتامم،نايبىلعنوعمتجملا

متخويوونلاحالسلانعمجانلاعاعشإلارطاخمىلإماعلايأرلاتفلن

يفنوكتسةيقيقحلااسنرفتمظعنأىرنبابسألاهذهلو"نايبلا

ةيرذلاةحلسألاعزنباهتردابم

:يبرعلابرغملالود.3

دضاحضاوافقوميسنوتلابعشلاوةموكحلافقومناك:سنوت.1.3

،كرتشملاريصملاونيدلبلانيبةيخيراتلاتاقالعلاببسبتاريجفتلا

ثيح،سنوتلتاريجفتلاريثأتلاقتنالامتحاويفارغجلابرقلاببسبو

يسايسلاناويدلاعمتجا،م1960يفناج21سيمخلاموييفهنأ

.هسفن

2
.هسفن

3

04ص:هسفن

.01ص،1960يرفيف1335،09ددعلا:لمعلا-4
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ءارحصلابيرذلاريجفتلاةيضقيفرظنللمكاحلايروتسدلارحلابزحلل

نمحبصأهنأامبهيفءاجاممانايبردصأعامتجالادعبو،ةيرئازجلا

نممغرلاب،ةعيظفلااهتبرجتبمايقلاىلعةممصماسنرفنأدكؤملا

نممغرلابو،ةصاخةيقيرفإلابوعشلاويملاعلاماعلايأرلاةضراعم

يسايسلاناويدلانإف،ةبرجتلاهذهرطاخمنمءاملعلانمةبخنريذحت

،ءارحصللةرواجملابوعشللاحدافيدحتاسنرفتنعتيفنأربتعي

امنعالضفةيرشبلاسوفنلانمنييالملاةمالسىلعارشابمارطخو

ديدشلاهراكنتساددجيو،ايقيرفإيفرتوتلالماوعمقافتنمهنعرجني

اليتلاةيقيرفإلابوعشلاىلعخراصناودعنمفقوملااذهيفامل

دكأتامدعبنايبلاوعامتجالاءاجدقو،نانئمطالاوملسلاىوساهلةبغر

ةماعلاةباتكلارادصإدعبةيلمعلاذيفنتيفةيضاماسنرفنأملاعلل

قوفقيلحتلانأاهيفنلعتةركذميسنرفلايراجتلاويندملاناريطلل

تالاكوترسفو،1960يفناج22موينمءادتبااعونممريصيءارحصلا

ةعاس12دعبرجفنتدقةلبنقلانأكلذءابنألا

مايقلاةيبرغملاةموكحلاعمنواعتلابةيسنوتلاةموكحلاتلواحامك

اسنرفىلعطغضللةلواحميفتاريجفتلاعنملجأنمكرتشملمعب

2ةميرجلاهذهنعاهينثلا

ىلعاهتروطختزرباوةميرجلابةرداصلاةيسنوتلافحصلا

وهواهلريبكزيحتصصخو،ةماعةفصبةقطنملاىلعوةصاخرئازجلا

يفءاجثيح.عوضوملااذهلوحيسنوتعامجإهبشسكعيفقوم

ةبيقروبةدايقبمكاحلابزحلالاحناسليهولمعلاةديرجةيحاتتفا

،ةلبنقلاترجفتمعن"ةيسنوتلاةموكحلليمسرلافقوملانعربعتو

يفاهسفنلاهتنبيتلاةعمسلا،اسنرفةعمساهعمترجفتاهنكلو

عيمجتددنو

1

.04ص،1960يرفيف133914ددع:لمعلا-

1ص،1960يفناج1320،22ددعلا:لمعلا-2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

اهتميرج
موي

1

تبكتراامدنعرخآاربشةيواهلايفتردحنااسنرفنإمعن...نورق

نمةيقابلاةيقبلاىلعءاضقلاةيواه،ةلزعلاةيواه،سمأ

دحأانيئرامو،سمأاهتميزهلثمةميزهانیئارامو،ايندلايفاهتعمس

1سمأهتيبلوغيدلارنجلابرخاملثمهديبهتيببرخي

13مويريجفتلالبقبرغملايفةيحلاىوقلاكرحتأدب:برغملا.32.

مويةمراعتارهاظمءاضيبلارادلاةنيدمتدهشثيح،1960يرفيف

رئازجلايفاسنرفةسايسبوبراجتلابةددنمم1960يفناج31دحألا

درف15لاوحلاقتعامتو،اهقيرفتلةيبرغملاةطرشلاتلخدتو،ةماع

2ةيبرغملاةيبعشلاىوقلالاحناسلماعلايأرلاةفيحصبسح

يفهريفسبرغملاىعدتسايمسرلاىوتسملاىلعوتاريجفتلادعبو

عمةيسامولبيدتايقافتاءاغلإبماقوتاريجفتلاىلعاجاجتحاسیراب

اسنرف

مويةدشاحتارهاظمءاضيبلارادلاتدهشيبعشلاىوتسملاىلعامأ

قيرفتلسيلوبلاتاوقتلخدتوتاريجفتلاىلعاجاجتحايرفيف13

اهبنيرهاظتملا

بلاطوريجفتلاهيفنادأاغالبةيبعشلاتاوقللينطولاداحتالاردصاو

عماهدوهجقيسنتوةمزاللاوةعدارلاريبادتلاذاختاببرغملاةموكح

لغشلليبرغملاداحتالاردصاامك،ةيويسألاوةيقيرفإلابوعشلادوهج

تاوقلاىلعضرفتوبلاطتنأةيبرغملاةموكحلاهيفبلاطاغالب

2

.1ص،1960يرفيف1339،14ددع:لمعلا-1

01ص،1960يرفيف1330،03ددع:لمعلا-2

1ص،1960يرفيف2336،16ددعلا:حابصلا-*

.04ص،1960يرفيف1339،14ددع:لمعلا-4

3

4
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ةيبعشلاتاقبطلانايبلااعدو،نيحلايفبرغملانمليحرلاةيسنرفلا

جرختىتح،يرئازجلابعشلاةدناسملاهلمعواهدوهجةفعاضمىلإ

ةعاسلانميرفيف14مويبارضإذفنو،ايركسعايقيرفإنماسنرف

ىلعاجاجتحالالقتسالابزحهلاعدناكةسداسلاىلإةيناثلا

بوعشلاةودنماعبتاكىلإةيقربلالقتسالابزحهجوامك،تاريجفتلا

قوفاعامتجادوفولاءاسؤردقعينأباهيفهبلاطةيويسألاةيقيرفإلا

ریبادتذاختادصقنكمأنإبرغملايفعامتجالااذهنوكيناوةداعلا

ةيقيرفإلانادلبلاةماركةيامحلةسوملم

"ةيسامولبدلاهتاقافتايفنعطيبرغملا"رخآيعرفناونعتحتو

انایبيرفيف15ءاسمتردصأةيبرغملاةيجراخلاةرازونأحابصلاتركذ

ةيجراخلاةرازوملسيلسيرابيفبرغملاريفسفيلكتمتهنأهيفءاج

ءارزولاسلجملبقنمةذختملاتاءارجإلاباهتطاحإلةركذمةيسنرفلا

ءاقبنمةدئافالنأبرغملاىريةركذملاهذهيفوكلملاةدايقبيبرغملا

ةموكحلاتررقو،اسنرفوبرغملانيبمربملايسامولبدلاقافتالا

يتلانادلبلايفاهليثمتةمهماسنرفنمبحستنأاضيأةيبرغملا

2لبقنماهيفاهليثمتباهتفلك

ديدنتلاوةميرجلابريهشتلابلوألاسيردإيبيللاكلملاماق:ايبيل.3.3

شرعلاباطخيفاهب

ةموكحلاسيئررابعكديجملادبعديسلايرفيف15هءارقيذلا

ةموكحلانأهيفءاجو،ناملربللةديدجلاةرودلاحاتتفاةبسانمبةديدجلا

ةيناسنإلارعاشمللايدحتةيسنرفلاةيوونلاةلبنقلاريجفتربتعتةيبيللا

هدالبنأكلملادكأو،ايبيلناكسةيامحلتذختاةمساحريبادتناو

موي

.1ص،1960يرفيف2336،16ددعلا:حابصلا-

6ص:هسفن

2

3

1ص:هسفن
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

1

ىلعاولصحيىتحةيونعملاوةيداملاةدعاسملالكنييرئازجللمدقتس

مهلالقتسا

ةيبرعلالودلاضعبلناك:ةيويسألاوةيقيرفإلاوةيبرعلالودلا.ا

اهنمضعبلاناكامنيببراجتلانمصاخفقومةيويسألاوةيقيرفإلاو

،اكنالريسو،نانبللثمهميلقإةمظنموتائيهنمضيعامجفقوم

اهتلوانتيتلاةلودلافقاوممهايلياميفوناتسناغفأ،ةشبحلا

:فحصلا

ةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلاتددن:ةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلا.1.

،يرئازجلابعشلاقوقحلاخراصاقرخوايناودعالمعاهتربتعاوةميرجلاب

ةددنملاةيلاعفلاوتارهاظتلانمريثكلاايروسورصمتدهشامك

رئازجلايفاسنرفةسايسبوةميرجلاب

امنأ"هيفءاجامماغالبةيقارعلاةيجراخلاةرازوتردصا:قارعلا.

لبرئازجلايفسيلةشهدلاريثيبراجتنمرئازجلايفاسنرفهبتماق

،رئازجلاةدايسورارقتساونمأىلعحضاويدعتوهو،عمجأملاعلايف

ابعشقارعلانماضتغالبلانلعأو،ملاعلايفرارقتسالاوملسللايدحتو

.هنطووهسفننععافدلايفهقحويرئازجلابعشلاعمةموكحو

1

2

3

6ص:هسفن

.04ص،1960يرفيف1339،14ددع:لمعلا-2

لعفلادودروةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا:ةياسرضوبةزعوب-

ةيرامعتسالاةسايسلايفءارحصلالصفلوحلوألاينطولاىقتلملالامعأ،ةيلودلا

ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا،ةيسنرفلا

.282ص،2009،رئازجلا،رشنللةبصقلاراد،1954
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موي يرفيف14ةينادوسلاةيجراخلاةرازوتعدتسا:نادوسلا.2.اب

يمسرجاجتحاميلستبهفيلكتمتوموطرخلابيسنرفلاريفسلام1960

اهلوحتاحيضوتتبلطوتاريجفتلانأشبةيسنرفلاةموكحلل

اجاجتحاةيسنرفلاةرافسلامامأةيبعشتارهاظمتجرخ:ادنغوأ.3.ا

2اھباديدنتوتاريجفتلاىلع

اسنرفلاومأديمجترارقلاىلعجاجتحالانمعونكاناغتررق:اناغ.اب.

ثيحقيمعجاجتحابفقوملاةيسنرفلاتاطلسلاتلباقواناغيف

متوةيسنرفلاةيجراخلاةرازوفرطنمسيرابيفاناغريفسيعدتسا

اذهصوصخبتاحیضوتهنمتبلطوماعلابتاكلافرطنمهلابقتسا

اهريجفتىلعاجاجتحااناغيفاسنرفلاومأديمجتبيضاقلارارقلا

ةيناطيربلاكونبلانمنينثاترمأةيناغلاةموكحلانأامك،ناقربيوونلا

ةيسنرفلاتاسسؤملااهبمدقتتليوحتةيلمعةيأبمايقلامدعبةصاخلا

نمداريتسالاعنمباناغةموكحترمأامككنرفلةقطنمنادلببوص

ناقربراجتلوعفمنعفشكينأىلإةقطنملاهذهنادلب

يسنرفلايرذلاريجفتلاىلعةدشبتجتحا:اينيغةيروهمج.5.اب

ىلعجتحتةيبرغلاايناملأةيجراخ"ناونعتحتوحابصلاتركذثيح

تاماهتالاىلعجتحاةيلاردفلاايناملأةيجراخریزونأ"اينيغتاماهتا

اسنرفتناعأايناملأنأاهيفركذيتلاويروتوكيسسيئرلااهقلطأيتلا

قطانلالاقو،ناقرباهترجفيتلاةيرذلااهتلبنقعنصيفاينفوايدام

اهساسأنمةفلتخموةبيرغتاديكأتلاهذهنأةيناملألاةيجراخلامساب

ةلاسرةيضاملامايألايفهجواينيغةيروهمجسيئرنأةفيحصلاتركذو

كلميهنأاهيفلاقءاضعألاىلععزوتلةدحتملاممأللةماعلاةنامألاىلإ

.03ص،1960يرفيف2336،16ددعلا:حابصلا-

.04ص،1960يرفيف1339،14ددع:لمعلا-

06ص،1960يرفيف2336،16ددعلا:حابصلا-

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ا

3

ججح
عنصيفاينفوايدامتكراشةيلاردفلاةيناملأنأىلعلدتةعطاق

اسنرفكراشتايناملأنأةلاسرلايفءاجو،ةيسنرفلاةيرذلاةلبنقلا

1نيينطولادضةيرامعتسالااهبرح

ةيضقينيغلاويناغلاهريظنعمةيجراخلاريزوسرادت:ايريبيل.6.

براجتلانيديكرتشمنايبرادصإمتوةيسنرفلابراجتلا

اهريفسهملسيمسرجاجتحاةينابايلاةموكحلاتمدق:نابايلا.7.اب

ةيوونلاريجفتلاىلعةيسنرفلاةموكحللسيرابيف

متو،جاجتحاةحئالةيوونلاتاريجفتلادضةينابايلاةعماجلاتردصأو،

ةلبنقلاريجفتيفاسنرفاياوننأاهيفءاجاممو،لوغيدلارنجللاهلاسرإ

ثعبتناىشخيو،اهيفكوكشمحاجنلايففينجةودنظوظحلعجتس

حلستللديدجقابسةبرجتلا

ةيسنرفلاةيوونلابراجتلابةيلامشلاايروكتددن:ةيلامشلاايروك.4.8

ةيسنرفلاةموكحلليمسرجاجتحاتمدقو،ناقريف

ةمعادلاةيبرغلالودلاتاموكحفقاومتءاج:ةيبرغلالودلا.5

اهيفتبحرتانايباهمظعمتردصأثيح،ريبكدحلةقباطتماسنرفلا

حاجنىلعةيسنرفلاةموكحلليناهتلاتايقربتلسرأو،براجتلاب

يتلاويندملاعمتجملاتايلاعفولودلاهذهبوعشسكع،ةبرجتلا

ددنتةيبرغلامصاوعلايفةيسنرفلاتارافسلامامأتارهاظميفتجرخ

3

.1ص،1960سرام2352،05ددعلا:حابصلا

.01ص،1960يرفيف1335،09ددع:لمعلا-2

.01ص،1960يرفيف1341،16ددع:لمعلا

.03ص،1960يرفيف1330،03ددع:لمعلا-

.03ص،1960يرفيف133914ددع:لمعلاد

5
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يتيفوسلاداحتالاةماعزبةيكارتشالالودلافقوماما،تاريجفتلاب

دودرزربأهذهويقالخأريغلمعاهتربتعاوتاريجفتلابتددناهبلغأف

:ةيمسرلاوةيبعشلالاعفألا

اهتنادإنعةيتايفوسلاةموكحلاتربع:يتايفوسلاداحتالا.1.5

ةلاحيفهنأةموكحلانايبركذو،ءارحصلايفيسنرفلايوونلاجمانربلل

ريغىقبتنلةيتايفوسلاةموكحلانافةيوونلالبانقلاريجفتةلصاوم

نأو،اهدالبنمأنامضلبجاوهارتامبموقتسو،ةلاحلاهذهمامأةثرتكم

ةيوونلابراجتلافقولجأنمهحافكلصاويسيتايفوسلاداحتالا

كلتلثمايئاهنفقوييلودقافتاماربإو،ةقلطموةعيرسةروصب

1براجتلا

يدنلوهلايكارتشالابزحللةيناملربلاةلتكلاتمدقت:ادنلوه.2.5

2رئازجلابةيسنرفلاةيرذلابراجتلادضناملربلاىلعاهتضرعةحئالب

مامأنيرغدراوهرتسميدنكلاةيجراخلاريزولحيرصتيف:ادنك.3.5

صاخلااسنرفعورشمضراعتهتموكحنأركذيدنكلامومعلاسلجم

ةيعمجلامامأهنعنلعأناكهتموكحفقومنأركذو،ناقرباهتبرجتب

ةدحتملاممأللةماعلا

تارهاظمايناملأبخينويمةنيدميفتمظن:ةيبرغلاايناملأ.4.5

ةيسنرفلاةيوونلابراجتلادضةدشاح

ايناملأيفةيجراخلاةرازومسابقطانلاةدشبىفنىرخأةهجنم

اهيفركذيتلاواينيغسيئراهقلطأيتلاتاماهتالاىلعجتحاوةيلاردفلا

اهترجفيتلاةيرذلااهتلبنقعنصيفاينفوايداماسنرفتناعأايناملأنأ

-

5

2

.1،3صص،1960يرفيف1341،16ددع:لمعلا-1

.03ص،1960يرفيف1330،03ددعلالمعلا-

.هسفن
3

4
.هسفن
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةبيرغرابخألاهذهنأةيناملألاةيجراخلامسابقطانلالاقو،ناقرب

اهساسأنمةقلتخمو

اذهنعاهسفنبىأنتنأديرتايناملأنأدرلااذهلالخنمزربيو

.ايجراخوايلخاداهلهببسيدقيذلاجرحلاببسبعوضوملا

عفرو،ةيسنرفلاةرافسلاماماتارهاظمانيفتدهش:اسمنلا.5.5

ملسو(يرذلاحلستلاطقسي)اهيلعبتكتاتفالنورهاظتملا

ةيسنرفلاةرافسلايفظومىلإجاجتحاةحئالنورهاظتملا

ةيسنرفلاةرافسلامامأرهاظتلابنويناطيربنونطاومماق:ايناطيرب.6.5

اومدقو،ناقربةيسنرفلاةيوونلاةلبنقلاريجفتىلعجاجتحاللندنليف

سيئرلسورفوسليفلااهيلععقوةرافسلايفظوملجاجتحاةحئال

ةيوونلاةحلسألاعزنلجأنملمعلاةلمح

،ملوهكوتسبةيسنرفلاةرافسلامامأتارهاظمترج:ديوسلا.5.7

ريجفتىلعجاجتحاةحئالةرافسلايفظومىلإنورهاظتملاملسو

نيرهاظتملاقيرفتلسيلوبلالخدتو،ةلبنقلا

يرذلاحيلستلاةضهانملةيرسيوسلاةكرحلاتمظن:ارسیوس.8.5

ةيوونلاعيراشملاىلعجاجتحاللنوبيفاسنرفةرافسمامأتارهاظم

نوبلطيلوغيدلارنجللةحئالبنوجتحملامدقتو،رئازجلايفةيسنرفلا

ءارحصلايفةيوونلابراجتلانعيلختلاهنم

-

.1ص،1960سرام2352،05ددعلا:حابصلا

.04ص،1960يرفيف1339،14ددع:لمعلا-2

3
.هسفن

4
.هسفن.

5

01ص،1960يرفيف1335،09ددعلا:لمعلا-
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:ةيلودلاوةيميلقإلاتامظنملاوتائيهلا.6

لودلايبودنموأةيلودلاةئيهلانعردصيمل:ةدحتملاممألاةئيه.1.6

لودلاةرطيسببسب،ريجفتلادعبفحصلاهتلوانتنايبياىربكلا

.ةئيهلاتاسسؤمىلعاسنرفلةمعادلاىربكلا

ةيبرعلالودلاةعماجلماعلانيمألاىلدأ:ةيبرعلالودلاةعماج.2.6

رارصإهنأبناقربةيرذلاةلبنقلاريجفتاهيففصوتاريجفتلابقعنايبب

ةوقلاةسايسعابتإىلعاسنرفنم

ةلتكلاهذهفقومقبس:ةيويسألا-ةيقيرفإلاةلتكلافقوم.3.6

ةدحتملاممأللماعلانيمأللةلاسريفةلتكلاتبلاطثيحتاريجفتلا

اهبراجتلامكتسانماسنرفعنمللختلابدلوشرمه

ةيويساورفالالودلاةلتكلرشابملاسيئرلايدورابلیمجديسلاركذو،

نأيرفيف01نينثالامويةلتكلاهتدقعصاخعامتجادعبةفاحصلل

مويهجوتسةلتكلادوفونمادفو26عيقوتلمحتةلاسر
نيمأللءاثالثلا

براجتلانمةلتكلاقلقنعديدجنمهلربعتلةدحتملاممأللماعلا

ممأللماعلانيمألانمةلاسرلاتبلطو،ءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلا

تاريجفتلاهذهعنملاسنرفيدللخدتلادلوشرامهةدحتملا

يذلابلطلايفرظنللتعمتجاةيويسأورفألاةلتكلانأحابصلاتركذو

يذلاوةيرئازجلاةموكحلافرطنمسنوتنميضاملاعوبسألااهلصو

ةيداعريغةروددقعلةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلاءاعدتساىلإفدهي

هتدروأيذلاربخلااذهلالخنمو.رئازجلايفةنهارلاعاضوألاةشقانمل

ةصاخويلودلاعمتجملانأ:يليامسملنىلوألااهتحفصيفةديرجلا

عقوتتتناكوبراجتلاهذهعباتتتناكةيويسألاوةيقيرفإلالودلا

2

6ص،1960يرفيف2336،16ددعلا:حابصلا--

.1ص،1960يرفيف1330،03ددعلا:لمعلا-

.1ص،1960يرفيف2325،03ددعلا:حابصلا-

3

63



ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

تناكامك،ةينوناقلاقرطلالكباهعنمللخدتلاتلواحاهنأو،اهثودح

اهتامامتهازرباىدحإماعهجوبةيرئازجلاةيضقلا

ةيضقبةصاخةنجلةيويسآ.ورفألاةلتكلاتلكشرخآديعصىلعو

ةدحتملاممألاوأنمألاسلجمةوعدتررقورئازجلايفةيسنرفلاةلبنقلا

ةلتكلانأاضيأةديرجلاتركذو،اهبراجتنعكاسمإلاىلعاسنرفلمحلا

ريجفتلاةيضقلهلمجميفصصختاعاسثالثرمتسااعامتجاتدقع

يدورابلاليمجةلتكلاسيئرحرصعامتجالادعبو،ناقريفيرذلا

ةفاكةساردتررقةلتكلانأةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابودنم

يأةعجانجئاتنىلعلوصحللةدحتملاممألاةئيهيفلمعلاتايناكمإ

نلعأو،براجتلاةلصاوممدعىلعاسنرفلمحليوقيبدأطغضةماقإل

ضعبنأوايبيلوبرغملاتاحرتقمباملعتطيحأةلتكلانأيدورابلا

ىلإءاجتلالاةيناكمإبقلعتتتاميلعتمهتاموكحنمنورظتنينيبودنملا

قوفةروديفداقعنالاىلإةماعلاةيعمجلاةوعدوأنمألاسلجم

ةلأسمعبتتلاهنيعتمتيتلاةصاخلاةنجللانأيدورابلاحرصو"ةداعلا

ةينفلايحاونلايفرظنللىرخألايهعمتجتسةيسنرفلابراجتلا

ةيقيرفألالودلاةلتكجراخةدناسملاةيناكمإثحبيأةلأسملل

امدنعو،نمألاسلجملىوكشميدقتلابابسألاديدحتلو،ةيويسألاو

رثكأنوكتةئيهلااهيلعقداصتةديدجةحئالنأنعيدورابلالئس

ناكمإلابهنأ:باجأم1959ةنساهيلعقداصملااهتحئالنمةعاجن

ماعلايأرلالاعفأدودرةقيقحىلعاسنرفينيعحتفينأيلودلمعلا

.1،4صص:هسفن

01ص،1960يرفيف2338،18ددعحابصلا-

2

3
.هسفن

6
4



،نادوسلا:نملكيبودنممضتةنجللانأةديرجلاتركذو.يلودلا

ةشبحلا،اينيغ،(اكنالريس)ناليسو،نانبلو،نابايلاو،سنوتو،برغملاو

ناتسناغفأ
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةمتاخ:اعبار

ةيلودلالاعفألادودراهيفانلوانتيتلاوةيثحبلاةقرولاهذهماتخيفو

يتديرجلالخنمم1960ناقربةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلاىلع

:جئاتنلانمةعومجمبانجرخنيتيسنوتلالمعلاوحابصلا

ناقربةيوونلاتاريجفتلاعوضومبةيملاعلاوةيبرعلاةفاحصلاتمتها

نملكاهنموفحصلانمريثكليسيئرلاربخلاعوضوملااذهيقبو

.نيتيسنوتلالمعلاوحابصلاةديرج

اهرادأواهسسأ،ةيبرعلاةغللابةرداصةيسنوتةيمويحابصلاةديرج.

.1951ةنسيرفيف01يفاهنملوألاددعلاردصو،هحورخيشبيبحلا

يذلايسنوتلايروتسدلارحلابزحلالاحناسليهفلمعلاةديرجامأ

،1958ةنساهنمةيبرعلاةخسنلاترهظ،ةبيقروببيبحلاهمعزتيناك

.م1951ةنسترهظيتلاةيسنرفلاةخسنلادعب

تاريجفتلاعوضوملامهتاحفصنمريبكزيحناتديرجلاتصصخ.

.اهلوحلاعفألادودرصوصخلاباتلوانتوناقربةيوونلا

فاضتىرخأةميرجتاريجفتلانأةيرئازجلاةتقؤملاةموكحلاتربتعا.

هذهفقولاسنرفىلعطغضللملاعلاتعدوةريثكلااسنرفمئارجىلإ

ةروطخنمليلقتلاتلواحدقفةيسنرفلاةموكحلافقومامأ.مئارجلا

راشتناعنملةمزاللاتاطايتحالالكبتماقاهنأتركذوتاريجفتلا

.اهتميرجريربتلةلواحميفعاعشإلا

انماضتمافقومايبيلوبرغملاوسنوتيبرعلابرغملالودفقومناك.

هذهتدهشامكةيسنرفلاةميرجلاباددنمابعشوةموكحرئازجلاعم

.راطإلااذهيفتارهاظمةدعلودلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

اركنتسمافقومةيويسألاوةيقيرفإلاوةيبرعلالودلاضعبفقومناك.

لودلاكلتنمواهلاضنواهحافكيفرئازجللامعاداسنرفهبتماقامل

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاو،نادوسلاو،ةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلا

ءاوسخلإ..ةيلامشلاايروكوناتسناغفأ،ةشبحلاو،اكنالريسو،نانبلو

تناكويعامجراطإنمضوأايدرفيموكحلاوأيبعشلاىوتسملاىلع

.اينيغواناغلثمةيمدقترثكألودلاضعبفقاوم

نمريثكلاسكع،اسنرفلامعادةيبرغلالودلاتاموكحفقاومتءاج.

ةددنمةيسنرفلاتارافسلامامأتارهاظميفتجرخيتلاواهبوعش

يتيفوسلاداحتالاةماعزبةيكارتشالالودلافقوماما،تاريجفتلاب

.يقالخأريغلمعاهتربتعاوتاريجفتلابتددناهبلغأف

ةعماجلاتردصادقفةيلودلاتامظنملاوتائيهلافقاوملةبسنلاب

رارصإاهنأبتاريجفتلااهيفتفصوماعلااهنيمأقيرطنعانايبةيبرعلا

يفةيويسألا-ةيقيرفإلاةلتكلاامأ.ةوقلاةسايسعابتإىلعاسنرفنم

ةدحتملاممأللماعلانيمألاةلاسريفتبلاطدقفةدحتملاممألا

ةوعدتررقو،اهبراجتلامكتسانماسنرفعنمللخدتلابدلوشرمه

.كلذىلعاسنرفلمحلنمألاسلجم
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:اهنمتايصوتلانمةعومجمبةيثحبلاةقرولاهذهةياهنيفانجرخامك

هنعبتكامممغرلابوناقربةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلاعوضومنأ.

ببسب،نيصتخملاونيثحابلافرطنمىرخأتاباتكىلإةجاحبلازال

یتأتينلو،ةرواجملاقطانملاوةقطنملاىلعاهتاساكعناوةميرجلامجح

عوضوملانوكتاصصختلافلتخمنموعيمجلادوهجرفاظتبالإكلذ

.ةددعتمداعبأوذ

ةيخيراتلاةباتكلارداصمنمامهماردصمتالجملاوفحصلادعت.

رصاعملاينطولاخيراتلااياضقوعيضاوملوانتبقلعتاميفةصاخ

.مهتساردومهثاحبأيفهلوانتوهتساردوهبمامتهالانيثحابلاىلعو

مامأتاريجفتلاهذهبصاخلافيشرألاباوبأحتفتنأريخألايفينمتاو

اذهيفطيسبدهجبولوتمهسأينأىنمتأامك،نيسرادلاونيثحابلا

حاجنلالكهلىنمتأيذلاعوضوملااذهلوحيعامجلالمعلا

.قيفوتلاو

:عجارملاورداصملاةمئاق.اسماخ

:رداصملا.

:ةيسنوتلاحابصلاةديرج.

.1957،ناوج1682،09ددعلا

.1960يفناج2320،27ددعلا-

.1960يرفيف2325،13ددعلا-

.1960يرفيف2336،16ددعلا-

.1960يرفيف2338،18ددعلا-

.1960سرام2352،05ددعلا-

.يعوبسألاحابصلا-

.1957يفناج01،14ددعلا-
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:ةيسنوتلالمعلاةديرج-

.1960يفناج1320،22ددع-

.1960يرفيف1330،03ددع-

.1960يرفيف1335،09ددع-

.1960يرفيف1339،14ددع-

.1960يرفيف1341،16ددع-

عجارملا
:

ءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا:ةزعوبةياسروب

لوحلوألاينطولاىقتلملالامعأ،ةيلودلالعفلادودروةيرئازجلا

ينطولازكرملا،ةيسنرفلاةيرامعتسالاةسايسلايفءارحصلالصف

راد،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردلل

.2009،رئازجلا،رشنللةبصقلا

ثولتلارطاخموةيسنرفلاةيوونلابراجتلا:مظاكيدوبعلا

يفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،ةئيبلاوةحصلاىلعيعاعشإلا

ينطولازكرملاتاروشنم،تاداهشوثوحبوتاسارد،رئازجلا

،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردلل

.2000،رئازجلا،1ط

حابصلاةديرجلالخنمةيرئازجلاةروثلا:نامحرلادبعرامع

يفريتسجاملاةداهشلينلةمدقمةركذم،1954.1956ةيسنوتلا

ةيلك،خيراتلامسق،ةزعوبةياسروب.دفارشإ،رصاعملاخيراتلا

.2،2010.2011رئازجلاةعماج،ةيعامتجالاوةيناسنإلامولعلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةئيبلاىلعهرثأويوونلايعاعشإلاثولتلا

ناقرةقطنميف

::ملقب

ةليضفةنسینس/د.يدلاخميرم/.د

راشبدمحميرهاطةعماج-راردأ-ةيارددمحأةعماج

-
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلملا

براجتلافلتخملةبحرءاضفةيرئازجلاءارحصلاتلكش

اهءاروتفلخةريطختايافنلاعدوتسمو،ةيركسعلاةيوونلاةيسنرفلا

ثولتلادعيثيح،ناقرةقطنميفةصاخةئيبلاىلعةريطخةراثآ

يئيبلاثولتلاعاونأرطخأنم،ةيوونلاتاريجفتلانعرداصلايعاعشإلا

ةطيحملاةقطنملايفيئيبثولتبررضلااذهنرتقيو،رضاحلاانرصعيف

دراوملاىلعةميخوراثآو،يوجلافالغللثولتو،براجتلاعقاومب

ةقطنملاناكسىلعةميخوةيحصبقاوعنعالضفاذه،ةعيبطلا

The Algerian Sahara has been vast space for various French

military nuclear tests, and a warehouse for dangerous waste

left behind and saw serious effects on the region of Reggane,

where radioactive pollution from nuclear explosions, one of

the most serious types of environmental pollution in our

time, and this damage is associated with environmental pol

lution in the region surrounding test sites , contamination of

the envelope, severe effects on natural resources, as well as

significant health consequences the effect on the population

of the region
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ثولتلا،يوونلاعاعشإلا،ةيوونلاتاريجفتلا:ةيحاتفملاتاملكلا

ناقر،يئيبلا

زربأدحألكشيةيوونلاةقاطلامادختسايفلئاهلاعسولانإ

رطاخمنمكلذبقعأاموهرسأبملاعلاهجاوتيتلاةيئيبلاتايدحتلا

اهتردققوفيلكشباهروهدتىلإيدؤتوةئيبلابكتفتتلازالةيعاعشإ

ةقاطرداصمداجيإةرورضلوحءارآلابراضتنيبو،اهسفنميمرتىلع

يفةيرذلاتالعافتلالالغتسارايخينبتوةيعيبطلارداصملانعةليدب

متتيتلاو،ةقاطلانمملاعلاتاجايتحاةيطغتو،يجولونكتلامدقتلا

يتلارطاخملابةفوفحماضيأىقبت،ةيوونتاظحموتالعافملخاد

.ةيوونلاةحلسألانأشاهنأشةئيبلاددهت

نودرميلنكيمل،ناقرةقطنمبيوونلايسنرفلاعورشملانأكشالو

يئيبثولتروهظو،ةيوونلاتاعاعشإلاراشتنانمةريطخاراثآكرتينأ

راثآو،يوجلافالغلاثولتو،براجتلاعقاومبةطيحملاةقطنملايف

و،ةقطنملابةبيهرةيناطرسعاونأفتو،ةيعيبطلادراوملاىلعةميخو

نعةمجانلارارضألاةساردبىنعننأيرورضلانمناكانهنم

ةيعيبطلاةئيبلاىلعاهراثآوةيوونلاتاريجفتلانعةرداصلاتاعاعشإلا

ةقطنم
.ناقر
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

la:يعاعشإلاثولتلاموهفم pollution nucléaire

يفتاعاعشإلانمردقلضرعتتىرخألاةيحلاتانئاكلاوناسنإلانإ

تازاغلاوةينوكلاةعشألانعةرداصلاةيعيبطلااهنم،ةيمويلااهتايح

ثدحتيتلاو،ةيضرألاةرشقلانمثعبنتيتلاةدعاصتملاةعشملا

ةيعانصرداصمنمةعشأاضيأكانهو،يجراخريثأتيأنودةيئاقلت

ةيوونلاتالعافملاوةيوونلاةقاطلاتاطحمكناسنإلالعفبثدحت

1ةماعلاايجولونكتلابةصاخلاةيرشبلاةطشنألايفةمدختسملا،ةيرذلا

II

عاعشإلانعةمجانلارارضألاوراثآلا"،يناشحلامالسلادبعلانم-

II

يوونلا

(
ص،2016رياني،سماخلاددعلا،ةيميداكألاثوحبلاةلجم

يفهتاحومطوهعامطأقيقحتلةرذلناسنإلامادختسانأريغ.2اب

ديدشيئيبلاثولتلانماعونقلخدق،يجولونكتلايملاعلاقابسلا

وهو،ةيعيبطلابدوجوملايويحاللاويويحلارصنعلاىلعةروطخلا

الاموهو،ةيوونلاتالعافملاببسبثدحييذلا،يعاعشإلاثولتلا

ثادحإيفيسيئرلاببستملايهةمدقتملالودلانأكشلالاجموعدي

تناكاءاوسةيوونلاةقاطلامادختساةجيتنكلذويعاعشإلاثولتلا

لوديجولونكتلامدقتلااذهنمثعفديامنيب،هريغوأيملسضرغب

1

ةلجم،"يوونلاعاعشإلانعةمجانلارارضألاوراثآلا"،يناشحلامالسلادبعلانم-

.24ص،2016رياني،سماخلاددعلا،ةيميداكألاثوحبلا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ريجفتنمةيرئازجلاءارحصلايفاسنرفهبتماقاموهو،ثلاثلاملاعلا

.اميشوريهةلبنقفاعضأةثالثاهتوقتغلبيتلا،ةيرذلاةيوونلاةلبنقلا

بسانملانم،يعاعشإلاثولتلاموهفمليحالطصالولدمميدقتلبق

عاونأعيمجنيبةكرتشممساقهرابتعابثولتلليوغللاىنعملاركذننأ

:يئيبلاثولتلا

(

1

هبايثثولو،خطلتلاينعتو"ثول"ةملكتحتبرعلاناسليفءاج

يفءاجدقلو،ةردکراصيأءاملاثولتاضيألاقيو،اهخطليأنيطلاب

رارضألاةعومجموهثولتلانأ(Larousse)يسنرفلاسوماقلا

:احالطصاامأ.ءاوهلاوأءاملابةماسوأةرطخداومطالتخانعةمجانلا

يأ"وهثولتلانأةيئيبلاتاحالطصالايفةصصختملامجاعملايفءاج

وأةيجولويبلاوأةيرارحلاوأةيوضعلاصئاصخللرشابمداسفإ

ةداميأتايافنعاديإوأقالطإوأغيرفتبةئيبلانمءزجيألةيعاعشإلا

اعضوببسترخآىنعمبوأ،ديفملالامعتسالاىلعريثأتلااهنأشنم

وتاناويحلاةمالسوأةماعلاةحصلابرارضإلالمتحيوأاراضنوكي

3"تاتابنلاوةيحلاداوملاوكمسلاوتارشحلاورويطلا

409)صص،م1988،،ليجلاراد:توریب،طیحملابرعلاناسل،روظنمنبا-

.(408

2

- Noelle Degoud, Nouveau dictionnaire des débutants « La rousse » ,

.Algerie : édition spécial 2000, P 460.

3

ةينودلخلاراد،هضيوعتتايلآويئيبلاررضللينوناقلاماظنلا،ةليمجةديمح-

،2011.61
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موهفم(O.C.D.E)ةيداصتقالاةيمنتلاونواعتلاةمظنمتمدقامك

ةقيرطبءاوسناسنإلاةطساوبةقاطوأداوملاخدإ"هنأبثولتلل

اهنأشنمةراضراثآاهيلعبترتيثيحبةئيبلاىلإةرشابمريغوأةرشابم

عتمتلاميقنملانتوأ،ةيحلادراوملابرضتوأ،ةيناسنإلاةحصلاددهتنأ

لولدملاامأ"اهلعورشملاىرخألاتامادختسالاقوعتوأةئيبلاب

ءاوس،ةئيبلالاطييذلاثولتلاوهف:يعاعشإلاثولتلليحالطصالا

ةجيتنثدحيو،ةبرتلاوأ،تاطيحملاوراحبلاهايموأ،يوجلاءاوهلا

تالعافملاتاطحمنمةعشملارصانعلاوةيوونلاتاميسجلاراشتنا

نميوونلابرستللةجيتنثدحيتاميسجللراشتنالااذهو،ةيوونلا

.2نكامألاكلت

ناسنإلالامعتسابقعيعيبطلاعاعشإلاديازت"هنأىلعاضيأفرعيو

لثمةيعانصلاةقشملاداوملاوأ،موينارويلاكةيعيبطلاةقشملاداوملل

3."يوونلاراجفنالانعةجتانلاةيوونلاتايافنلا

3 II

و
:امهعاعشإللنايساسأناعونكانه

ةعيبطتاذةعشأو،اماجةعشأوسكاةعشألثم:نيؤمعاعشإ-1

.افلأواتيبةيمسج

2

ةلجم،"يئيبلاثولتللينوناقلاموهفملاويملعلالولدملا"،يجاجمروصنم

.102ص،سماخلاددعلا،ركفملا

راد:رصم،ةئيبلاةيامحلينوناقلاماظنلايئيبلانمألا،ةيطعيقوسدلاميهارباقراط-

،2009،ةديدجلاةعماجلا

راد:رصم،ثولتلانمةئيبلاةيامحليلودلاينوناقلاميظنتلا،دمحمدوادرهکنهس

.48ص،2012،ةينوناقلابتكلا

191ص

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

اهنموةيسيطانغمورهكلاتاعاعشإلالثم:نيؤمريغعاعشإ-2

نمعونلااذهدجيوخلا..رادارلاونويزفلتلاو،ويدارلاتاجوم

و،براجتلالاجميفةيدمعلاةيوونلاتاريجفتلايفهردصمثولتلا

ةدايزلةيرذلاةحلسألاريوطتفدهب،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبةصاخ

يفتالآلامادختسايفأطخلاقيرطنعثدحيدقوأ،اهلةيريمدتلاةوقلا

.يوونلادوقولاىلعدمتعتيتلاتالعافملاراجفناوأةيرذلاتآشنملا

وأةيفارغجلادودحلابفرتعتالاهنأيفةيوونلاتاعاعشإلارطاخمزكترت

ةباحسدوعصيرذلاراجفنالاوأبيرستلاىلعبترتيثيح،ةيسايسلا

ىلإيدؤياممةليوطتافاسملاهكرحتوةفلتخمتاعافتراىلإةيعاعشإ

وهو،راجفنالاوأبرستلاعقومنمةعساشداعبأىلعيعاعشإطقاست

ىلإلصييذلاويوونلاعاعشإلابةئيبلارصانعثولتيفببستيام

ةيصاخنعالضفاذه.ةرشابمريغوأةرشابمةروصبريخألايفناسنإلا

هريثأترصتقيالثيحعاعشإلانمعونلااذهاهبفصتييتلاةموميدلا

2نينسلافالآىلإلصتةدملموديلبنيعمنمزيف

2

.34ص،قباسلاعجرملا،يناشحلامالسلادبعلانم-

،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا-2

ينطولازكرملاتاروشنم،رئازجلا،ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا

.133ص،2000،ثحبلاوتاساردلل
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

وأ،ضرألاتحتوأ،وجلايف،ةفلتخمفورظيفتاريجفتلاهذهىرجتو

ةئيبلاثولتهيلإلصييذلاىدملادمتعيو،ةيئاملاتاحطسملالخاد

داوملاةيمكوهتوقو،ريجفتلااذهعونىلعةيوونلاتاعاعشإلاب

ثولتلاريثأتىلعةساردلايفزكرنسو،هنعةجتانلاةيراطشنالا

يفءاملاوةبرتلاووجلاىلعةيوونلاتاريجفتلانعجتانلايعاعشإلا

:ةيوارحصلاناقرةقطنم

:ةيوونلاتاعاعشإلابءاوهلاثولت:الوأ

نعجتنييذلا،يئاوهلاثولتلاروصرطخأنميعاعشإلاثولتلادعي

ءاوهلابةقلاعلظتيتلابئاوشلاو،عشملايرذلارابغلاتائيزجرياطت

ثودحدنعءاوهلليعاعشإلاثولتلاثدحيو،نمزلانمةليوطتارتفل

دحلازواجتتةعشمرصانعبرستب،ةيئايزيفلاءاوهلاةبيكرتيفرييغت

ةيئيبلاوةيحلاتانئاكلاةحصبرضيامم،ايملعهبحومسملاىصقألا

.1امومع

1

108صقباسلاعجرملا،يجاجمروصنم-
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

نمتعنصدق،ناقربةيسنرفلاتاطلسلااهترجفيتلاةيوونلاةلبنقلاف

2400يلاوحهرمعيذلالخادلانمplutonium))موینوتولبلا

لعفبلئاهيوونلعافتىلإيدؤيدقوجلايفريخألااذهراجفناو،ةنس

داوموتارذباهتباصإلامتحاو،ةريبكةحاسميفتانورتينلاراشتنا

وجلايفموينوتولبلاراطشناجتاونكرحتتامك،ءاوهلاتائيزجريغىرخأ

تاريغتلالعفبضرألاىلعطقستامدنعةئيبلارصانععملعافتتو

.ةيخانملا

و
ىلعةيوونلاتاعاعشإلابةئيبلاثولتهيلإلصييذلاىدملادمتعي

انهو،هنعةجتانلاةيراطشنالاداوملاةيمكوهتوقوريجفتلااذهعون

يوجلافالغلايفاسنرفاهترجأيتلاةيوونلاتاريجفتلاةروطخنمكت

تاءارجإيأاهذاختامدعوه،(م1961-1960)يماعنيبناقرةقطنمب

صوصخبتاطايتحايأذاختاوأ،ةقطنملابةيخانملافورظلابةصاخ

فصاوعوتابهلاريثكضرعتتةقطنملانأاصوصخ،ةيوجلاداصرألا

ةبترتملاجئاتنلابةيسنرفلاتاطلسلاثارتكامدعدكؤياموهو.ةيلمر

ةهبآريغ،يملاعلايوونلايدانلالوخدناكاهزيكرتلكو،ريجفتلانع

ةقطنملايفناسنإلاوةئيبلاىلعكلذرطاخمب

ةيرذلاةقاطللةيسنرفلاةظفاحمللقباسلاريدملافشكهتهجنم

Yves)راکورفیاروسفوربلا Rocard)"لمأنانكيتلاتاءارجإلالك

م1960يرفيف13ةلبنقبقلعتياميفرفصلاةظحللايفاهقيبطت

،5ج،ةرصاعملارئازجلليلالقتسالاويلاضنلاخيراتلايفاياضق،هرتشنیدلاریخ

.299ص،2015،قيدصلارادرئازجلا

559ددعلا:رئازجلاشيجلاةلجم،"ىسنتالراثآوبیهرتمص"،يروصنمرامع-

39ص،2010يرفيف،

7
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II

رصانعبةنوحشمةباحس...لشفلابتءاب،"قرزألاعوبريلا"بةامسملا

ناكويماينةياغىلإتلصوىلوألاةبرجتلاهذهنعتجتنةعشم

"..اهلدعمنمةرم100000برثكأيعاعشإلااهطاشن

1II

لثمخانملايفةئجافمتاريغتصوصخلااذهيفءاربخلجسدقو

اضيأةنكادراطمأتلطاهتوداشتةمصاعانيماجنىلإةباحسلوصو

يفيلاوملامويلايفمث،م1960يرفيف16يفلاغتربلابونجىلع

نعةرم29بربكأايعاعشإاطاشنلمحتراطمألاهذهتناكدقو،نابايلا

.2اهلدعم

ةيوونلاتاعاعشإلابةبرتلاثولت:ايناث

ىلإةعشمرصانعبرستببسبةيوونلاتاعاعشإلابةبرتلاثولتثدحي

ءاوهلايفيعاعشإلاريجفتلاتافلخمرياطتقيرطنع،ةيضرألاةئيبلا

و،ةبرتلاحطسىلعطقستلدوعتمث،ءاملاراخبورابغلاقيرطنع

اهعاونأفالتخاىلعتاعورزملاوتاتابنلاثولتكلذنعجتني

تاجتنملاروهدتنمناقرناكسمظعمصوصخلااذهيفيكتشي

ثيح،ةعارزللةحلاصريغاهلعجامميوونلاقرحلاةجيتنةيحالفلا

ءافتكالاقيقحتىلعةرداقةقطنملادعتملو،ريبكلكشباهبتكتف

2

ةيئيبلاوةيحصلاراثآللينوناقلادعبلا"،نارمعنبفاصنإ،يواركبيدهملادمحم-

،"يناسنإلايلودلانوناقلاروظنمنمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلل

.20ص،2013يفناج،نماثلاددعلا:رئازجلا،نوناقلاوةسايسلارتافدةلجم

ةيئيبلاوةيحصلاتاساكعنالا:ءارحصلابةيوونلابراجتلا"،تاريمعتيأةكيلم

.30ص،2007ربمسيد،533ددعلا،شيجلاةلجم:رئازجلا

ةركذم،يناسنإلايلودلانوناقلاءوضيفةئيبللةينوناقلاةيامحلا،هللارصنءانس

ةيعماجلاةنسلا،راتخميجابةعماج،يلودلانوناقلايفريتسجاملاةداهشلينلا

48ص،2011/2010

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

II

اهبرهتشتتناكيتلاةيعارزلاليصاحملاضعبيفاصوصخ،يتاذلا

اموهو،ةقطنملا
هلوقبةيحالفلاةفرغلاسيئرينامحدقيفرديسلاهدكأام

ةصاخريفودجيحالفجوتنمبزاتمتتانيعبسلاةيادبيفناقرتناك"

،لسکوربوحنتارئاطثالثنمةيوجةلفاقربعاهردصت،مطامطلا

ايمويراطنق400نايحألانمريثكتقافةيمكبايليسرموتروفکنارف

1II

ثيحليخنلاىلعةيحصتاساكعنايفاضيأىلجتيرذلاعاعشلارثأو

ثيحب،طقاستملايرذلارابغلاببسب،اهليصاحميفاعجارتتدهش

اذهيفلوقي،اهجضنلبقاهطوقسيفببستيفنكادرابغرامثلارمغي

رومتلانمةديجعاونأجتنتةقطنملاتناك"نايعلادوهشدحأددصلا

هذهثودحةياغىلإ،نانطألابردتاهتلغتناكوعاونألافلتخمب

ريغةدوجلاةئيدررومتيطعتليخنلاتحبصأنيأةقطنملابتاريجفتلا

.اهتدوجةءادرلتاناويحللءاذغكمويلاصصختاهمظعمو،لكأللةحلاص

عجارتيفىرخألا،ةيعارزلاليصاحملاةيقبكلذىلعسيقننأنكميو

ةسدنهلايفثحابلاهبحرصاموهو،ةدوجلاومكلاثيحنماهتلغ

ريثأتةيوونلاتاريجفتللنإ"صوصخلااذهيفيروصنمرامعةيوونلا

طاشندهشتلبقاميفتناكناقرةقطنمنأثيح،ةحالفلاىلعريبك

اهنأناكملانيعيفظحولبراجتلاهذهدعبنكل،هبسأباليحالف

1

ةيمنتلاو ةئيبلاةلجم،"رئازجلاءارحصيفيسنرفلايوونلاثرإلا"،يحاييلع

.30ص،199-198ددعلا،19دلجملا
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ارامثيطعتالتتبنأولىتحو،ليخنالوعرزالةلحاقءارحصتحبصأ

.:مكلاوةدوجلاثيحنملبقنمتناكامك

ةيوونلاتاعاعشإلابهايملاثولت:اثلاث

يرذلارابغلارياطتةجيتنةيوونلاةعشألابهايملاثولتثدحي

برستقيرطنعوأ،ةيئاملاتاحطسملاىلإحايرلاهلمحتيذلاعشملا

ثولتيلاتلابوضرألانطابىلإةعشملاتايافنلاوأتافلخملاكلت

.2ةيفوجلاهايملا

،ةيفوجلاهايملاىلعريبكلكشبناقرةقطنملاناكسدامتعانأامبو

ةيوونلاةعشأللرشابملاضرعتلاةجيتنتاتابنلاىلعكلذرثؤينأنكمي

يلاتلابوةيتابنلاةيذغتلاةلحرملالخنمةعشألاهذهصاصتماوأ

يفهلوانتدنعءاوسدحىلعناويحلاوناسنإللكلذدعباهرطخلاقتنا

.عاعشإلابةثولملاهايملابيقسملاهئاذغ

200لالحناةيناكمإىلإيدوبعلامظاكلادبعروسفوربلاحرصدقو

ىلعاهريثأتظحولدقو،ةيوونلاتاعاشإلالعفببرشلاهايميفةدیون

كلذو،ةنطرسمداومتربتعاوةيتابنلاوةيناويحلاوةيرشبلاءاضعألا

،ايبسنةليوطتارتفلضرألاحطستحتةيفوجلاهايملاءاقبىلإعجري

2

.2012ةنسيقئاثوطيرش،ةريزجلاةانق،مومسملالمرلايفرئاغلاحرجلاناقر-

نوناقلايفةيواميكلاوةعشملاداوملابثولتلانمةئيبلاةيامح،ناديعسيلع

.54ص،2008،ةينودلخلاراد:رئازجلا،يرئازجلا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

لامعتسالبقللحتتنأنمةعشملارئاظنلليفاكلاتقولايطعيامم

1هايملا

هايملاضيرعتةرورضب"وريطانوبطوليئايزيفويجلافشكهتهجنم

احضوم،ةقيقدلاليلاحتلاىلإءارحصلافوجيفتاونقلاربعريستيتلا

دجضرألانطابيفةدوجوملاهايملليوونلاعاعشإلالاقتنارطخنأ

اهرورمنعجتاناذهو،نمزلارورمعمةميخواهجئاتننوكتسو،ةربتعم

اهتاريجفتيفةيرامعتسالااسنرفاهتلمعتسايتلاةرحلاقطانملاىلع

2"ةيرئازجلاءارحصلابةيوونلا

2II

نفدلالعفبةيفوجلاهايملاىلإكلذكةيوونلاتاعاعشإلابرستتو

نيبةيئايميكلاتالعافتلاةجيتنكلذوةيوونلاتايافنللنمآريغلا

وهو،ايئايميكاهعمةقفاوتملاريغىرخألاداوملاوةعشملاتافلخملا

ةيوونلابراجتلاداتعكرتبكلذو،ةيسنرفلاتاطلسلاهبتماقام

ةيلودلاريياعمللمارتحايأنود،ريجفتللرفصلاةقطنملايفهنفدو

نودبراجتلانكامأيفةيووننفادمكلذبةميقم،تايافنلامدرلا

.ةيوونلانفادملانكامألطئارخيأمدقتنأ

1

2

ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلااسرفمئارجوناقرعيباري،يدوبعلامظاكلادبع

127ص،2000،برغلاراد:رئازجلا

ةيقيثوتةيناديمةساردناقريفةيسنرفلاةيوونلامئارجلا،حاتفلادبعيسورعلب

يعماجلامسوملا،ناسملتةعماج،خیراتلايفريتسجاملاةداهشلينلةركذم

.95ص،2016/2015
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تاريجفتلانعرداصلايعاعشإلاثولتلانأقبساممجتنتسن

هنأثيح،رضاحلاانرصعيفيئيبلاثولتلاعاونأرطخأنم،ةيوونلا

ىلإعاعشإلابرستيةلوهسبهنأو،سحيالومشيالوىريال

ىلإاهنمو،اهبةدوجوملاةيويحاللارصانعلاكلذبرثأتتلةئيبلا

هتايحبيدؤتدقناسنإللةغلابرارضأبببستيامم،ةيحلاتانئاكلا
ا
ل
ا

.ةافولل

ناقرةطقنمبةيسنرفلاةيوونلاثداوحلالكىقبتمويلاةياغىلإو

امو

ضومغلانمريثكلااهفنتكي،ةيوونتاعاعشإنماهنعجتن

ارظن،عوضوملااذهلوحةيفاكتامولعمميدقتمدعببسب

يركسعلافيشرألابهفينصتو،هيلعةيسنرفلاتاطلسلامتكتلا

رئازجلاعطتستملثيح،ةياغللةيرستامولعمهنأىلعيسنرفلا

نمةياقولابحمستيتلاو،اهبةصاخلاتامولعملاىلإلوصولا

وةيقبتملاةيوونلاتاعاعشإلانعةمجانلاةيلبقتسملاراطخألا

.ءاوسلادحىلعةعيبطلاوناسنإللةددهملا

عجارملاةمئاق

عاعشإلانعةمجانلارارضألاوراثآلا،يناشحلامالسلادبعلانم-1

.2016رياني،سماخلاددعلا،ةيميداكألاثوحبلاةلجم،يوونلا

.م1988،ليجلاراد،توریب،طيحملابرعلاناسل،روظنمنبا-2

راد،هضيوعتتايلآويئيبلاررضللينوناقلاماظنلا،ةليمجةديمح-3

.2011،ةينودلخلا
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.2013يفناج،نماثلاددعلا،رئازجلا،نوناقلاوةسايسلارتافد
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.2000رئازجلابرغلاراد،ةيرئازجلا
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-17Noelle Degoud , Nouveau dictionnaire des débutants « La

rousse », Algerie : édition spécial 2000.
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Q

اهبراجتنعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملا

ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلا

:ملقب

لیمجنبةزيزع/د
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلملا

،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونبراجتنماسنرفهبتماقامنإ

اهترجأيتلابراجتلاف.اهلالخمتيتلاةرتفلابسحهفييكتفلتخي

يتلابراجتلاامأ،برحمئارجاهنأىلعفيكت،لالقتسالالبق

.ةيناسنإلادضمئارجاهنأىلعفكتف،لالقتسالادعبتمت

ةيلودلاةيلوؤسملاكيرحتبعصلانمهنإف،كلذنممغرلاب

اهتبلاطمورئازجلايفةيوونلااهبراجتنعةيسنرفلاةلودللةيندملا

ةيلودلاةيلوؤسملانعامأ.تارابتعاةدعلرظنلابكلذو،ضيوعتلاب

ريغنمهنإف،براجتلاهذهنعنييسنرفلانيلوؤسمللةيئانجلا

.يلاحلاتقولايفمهدضةيلوؤسملانمعونلااذهكيرحتنكمملا

نأشبانوناق،2010يفناج5يفيسنرفلاناملربلاردصأدقواذه

رزجنملكيفةيسنرفلاةيوونلابراجتلاراثآنعيلاملاضيوعتلا

ملويئاقتنانوناقلااذهنأالإ،ةيرئازجلاءارحصلاوايزینلوب

.ةيسنرفلاةيوونلابراجتلاراثآعيمجبعوتسي
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية
النووية

France's International Responsibility for its Nuclear Tests

in the Algerian Sahara

:Abstract

The nuclear
tests

that the Frenchcarried out
in

the Algerian

Sahara
are

qualified differently depending
on

the
period in

which they were carried out. Indeed, -preindependence

experiments
are

qualified
as war

crimes,
and

-post

.independence
ones are

classified
as crimes

against humanity

As for the international responsibility of France for these

experiences, it is difficult to move the international civil

responsibility
of

Franceand demandfrom
it
compensation,given several considerations. As for the international criminal

responsibility
of

the French officials for
these

experiments,
it

is
impossible to move this type

of
responsibility against

them

at the moment

On
5th, January, 2010, the French Parliament passed a

law

on the compensation for the effects of French nuclear tests

in
both the Polynesia islands

and the
Algerian desert.However,

this law is selective and does not overc up for all

the consequences of the French nuclear tests
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمدقم

ةيرقوناقرةنيدميفةيرئازجلاءارحصلابةيوونزکارماسنرفتماقأ

اهبراجتءارجإلكلذو،راقهلابركنيإةقطنمواهلةعباتلاةيدمحلا

نييندملانموىرسألانمةعومجممادختسااهلالخمتيتلا،ةيوونلا

.ةيوونلاتاريجفتلاهذهذيفنتدنعبراجتنارئفكةقطنملابنينطاقلا

1960/2/13نيبامةدتمملاةرتفلالالخاسنرفترجثيح

1966و /11 ءاصحإنود،ةيوجوةينطابةيوونةبرجت17لداعيام16/

يذلا،ةيسنرفلاعافدلاةرازوريرقتيفدرتمليتلاةيليمكتلابراجتلا

رئازجلابدقعنايذلايدتنملابقع،2007يرفيفرهشيفرش

يرئازجفلأ45نمرثكأبراجتلاهذهةيحضحارثيح.ةمصاعلا

ةصاخةيقلختاهوشتبنیرخآفالآةباصإو،براجتنارئفكاومدختسا

يقابوةئيبلاتسميتلاةميسجلارارضألاىلإةفاضإلاب،نويعلاىمع

1

ءارحصيفبراجتعقومب،1945ةيليوج16يفاركبمةيوونلابراجتلاخيراتأدب

.ىلوألاةيرذلااهتلبنقريجفتبةدحتملاتايالولاتماقامدنع،وكيسكموينبودروغومالأ

ةجيوتتيلوألارابتخالااذهناكدقو،يتینیرتعقوممسابعقوملااذهيمسدقو

."نتاهنامعورشم"هيلعقلطأامةلظمتحت،يملعلاثحبلانمتاونسلا

ىلععيقوتلاحاتتفاةياغىلإ1945ماعةيوونةبرجتلوأنمةدتمملاةرتفلالالخ

2000نعديزيامءارجإمت،1996ةنسةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعم

:يلاتلاعيزوتلابسح،ملاعلاءاحنأعيمجيفةيوونةبرجت

.1992و1945يماعنيبةبرجت1032ترجأ:ةدحتملاتايالولا-

.1990و1949يماعنيبةبرجت715ىرجأ:يتيفوسلاداحتالا-

.1991و1952يماعنيبةبرجت45ترجأ:ةدحتملاةكلمملا-

.1996و1960يماعنيبةبرجت210ترجأ:اسنرف-

:طبارلارظنأ.1996و1964يماعنيبةبرجت45ترجأ:نيصلا-

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/history.shtml
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ىلعنينسلاتارشعءاضقنامغرهنأكلذ،قطانملاهذهبةيحلاتانئاكلا

ولیک600يلاوحبردقييذلا-ةطيحملاةقطنملارطقنأالإبراجتلاكلت

.ةداحةفصباعشملازيال،-عبرمرتم

نأ،ةيلودلاةيملعلاتائيهلااهبموقتيتلاريراقتلاوتايئاصحإلانيبت

ةايحلاوحمىلإيدؤيالماشاريمدتفلخيةيوونلاتاريجفتلا

فلأنيسمخوةئمىلإةئامباهتحاسمردقتةقطنميف،تادوجوملاو

رثؤتامك.ةافولاببسيدقاريطخاثولتيعاعشإلارابغلاب،عبرملیم

لعجيامم،يرذلارابغلاطوقسناكمىلعاههاجتاوحايرلاةدشوةعرس

ناکمریدقتنكميالذإريجفتلاجئاتنىلعةرطيسلاليحتسملانم

لودىلإلقتنينأنكمييذلا،ريجفتلانعجتانلايرذلارابغلاطوقس

.اهميلقإىلعةيوونلابراجتلاترجأيتلاةلودلاميلقإنعالضف،راوجلا

فشتكا،ةليوطةرتفلامناكميفةيوونلابراجتلاءارجإراركتدنع

ريثأتهلنوكيفوس،يعاعشإلاطاشنلاةيمكفعاضتنأةثارولاءاملع

ىلإكلذيدؤيسعاعشإلللماحلامألاتضرعتاذإف.ايثارووايلسانتراض

امك،ةيقلخبويعبواهوشمهتدالووأ،مدلاناطرسبنينجلاةباصإ

.روكذللمقعلاتاعاعشإلاببست

=:رظنأ،صاخلكشبةيرئازجلاءارحصلايفو،ماعلكشبةيوونلابراجتلاراثآلوح

ةيئيبلاوةيحصلاراثآللينوناقلادعبلا،نارمعنبفاصنإويواركبيدهملادمحم-=

،يناسنإلايلودلانوناقلاروظنمنمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلل

يفناج،8ددعلا،-ةلقرو-حابرميدصاقةعماج،نوناقلاوةسايسلارتافدةلجم

.اهدعبامو19ص،2013

دعاوقلاقفولماشلارامدلاةحلسأةيعورشم":يشولبلاديعسنبهللادبعنبرمع-

.اهدعبامو72ص،2007،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم،ىلوألاةعبطلا،"يلودلانوناقلا
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:ةيلاتلاةيسيئرلاةيلاكشإلاحرطن،مدقتامىلعءانب

ماكحأبسحرئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللينوناقلافييكتلاوهام*

؟اهنأشبةيلودلاةيلوؤسملاكيرحتلبسيهامو؟ماعلايلودلانوناقلا

:ىلإنيثحبميفقرطتسةيلاكشالاهذهىلعةباجإ

.رئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللينوناقلافييكتلا:لوألاثحبملا

نعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملاكيرحتتايلآوةعيبط:يناثلاثحبملا

.رئازجلايفةيوونلااهبراجت

.رئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللةينوناقلافييكتلا:لوألاثحبملا

ءارحصلايفاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلابراجتللينوناقلافييكتلافلتخي

ميلقإللينوناقلاعضولافلتخيثيح،براجتلاهذهءارجإةرتفلاعبت،ةيرئازجلا

لالتحاةلوداسنرفربتعت،لالقتسالالبقف.اهبراجتاسنرفهيلعترجأيذلا

تماقاسنرفف،لالقتسالادعبامأ.لتحمميلقإىلعةيوونبراجتبتماق

ليصفتلامتيساموهو.ناكرألاةلماكةلودميلقإىلعةيوونلااهبراجتب

:امهنيبلطملالخنمهيف

1

،ىلوألاةعبطلا،"تاداهشوثوحبوتاسارد-رئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا"-

،رئازجلا،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا

.اهدعبامو139ص،2000

اهدروةعقاولاهذهفينصتبكلذوينوناقأدبمبةيعقاوةلاحقاحلإوهفييكتلا-

عقاولاعاضخاوهنذإفييكتلاف.اهيلعقبطنتواهمظنتيتلاةينوناقلاةئفلاىلإ

.ةنيعمةينوناقةدعاقلا

فييكتفلتخيثيح،نوناقلافييكتوعئاقولافييكت:فييكتلانمناعونكانه

ةئفلةعقاولاءامتناينعي،عئاقولافييكتنأكلذ.ينوناقلافييكتلانععئاقولا

اذإاميفثحبلا:كلذلاثم.ينوناقلاجردتلاملسيفدجاوتتيتلاتائفلانمةينوناق

يتأيو،عئاقولافييكتبةقلعتملالئاسملانمةقرسنوكتةعقاولاتناك كلذدعبيتأيو

فييكتلابةقلعتملالئاسملانموهفةحنجوأةيانجةقرسلاةعقاوتناكاذإامديدحت

نوناقلا
ي

:رظنأ.

ةماعلاةنامألا،ءاضقلاوهقفللةيبرعلاةلجملا،"ينوناقلافييكتلا":ہریکیفطصم-

ص،1992ةنس،11ددعلا،ةيبرعلالودلاةعماجلا
.77
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

رئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللينوناقلافييكتلا:لوألابلطملا

.لالقتسالالبق

يفةيسنرفلاةيوونلابراجتللينوناقلافييكتلا:يناثلابلطملا

.لالقتسالادعبرئازجلا

رئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللينوناقلافييكتلا:لوألابلطملا

.لالقتسالالبق

لبقةيرئازجلاءارحصلايفةيوونبراجت6ةيرامعتسالااسنرفترجأ

:يليامك،لالقتسالا

درمز/لیریب-1961ربمفون7:يفثاغأ:امهنيتينطابنيتبرجت

.دورمیا-9621يام1:يفيرصم

عوبريلا/1960يرفيف13:يفقرزألاعوبريلا:يه،ةيوجبراجتعبرأ-

/9601ليرفأ1:يفضيبألا

25:يفرضخألاعوبريلا/1960ربمسيد27:يفرمحألاعوبريلا

11961ليرفأ

13

II

،"ةيئيبلاوةيحصلاتاساكعنالا:ءارحصلابةيوونلابراجتلا":تاريمعتيأةكيلم

دمحمنعالقن.ةيرئازجلاعافدلاةرازو،2007ربمسيد،533ددعلا،شيجلاةلجم

.26ص،قباسلالاقملا،نارمعنبفاصنإويواركبيدهملا

،نيتفصلمحييذلاريصملاريرقتقحأدبمللامعإ،ةيرئازجلاريرحتلابرحربتعت

ةيليصفتلادعاوقلانمديدعلااهنععرفتتةدعاقةباثمبوهف،أدبم:ربتعيةهجنمف

ةيامحلحمهنأيأ،اقحربتعيكلذك.اهتاورثىلعةرطيسلايفبوعشلاقحةدعاقك

هنأبفصويهنإف،يلودلانوناقلايفريصملاريرقتقحةيمهألرظنلابهنإلب.ةينوناق

انييفةيقافتانم53ةداملاهنعتربعاملاقفوةرمآلاةيلودلادعاوقلانمةدعاق

:رظنأ،ليصافتلانمديزملل.تادهاعملانوناقلا
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هذهلالخةيوونلابراجتلاهذهلينوناقلافييكتلاىلإلصوتلالبق

،هيلعتيرجأيذلاميلقإلاعضوةعيبطىلعالوأفوقولانمدبال،ةرتفلا

:نييلاتلانيعرفلالالخنمهيلإقرطتنساموهو

.ةرتفلاهذهلالخرئازجللينوناقلاعضولا:لوألاعرفلا

.ةرتفلاهذهلالخةيسنرفلاةيوونلابراجتلافييكت:يناثلاعرفلا

.ةرتفلاهذهلالخرئازجللينوناقلاعضولا:لوألاعرفلا

لوألايفاضإلالوكوتوربلانمىلوألاةداملانم4و3نيترقفللاقبط

اياحضةيامحوةيئادعلاتايلمعلاريسميظنتبقلعتملا،1977ةنسلا

ربتعتاسنرفعمةيرئازجلاريرحتلابرحنإف،ةيلودلاةحلسملاتاعازنلا

...":هنأىلعنيترقفلاصنتثيح،ةيلودلاةحلسملاتاعازنلاليبقنم

ةيامحلفينجتايقافتالمكييذلا"لوكوتوربلاقحلملااذهقبطني

تاعزانملا..ىلع1949توأ12خيراتبةعقوملابرحلااياحض

لالتحالاويرامعتسالاطلستلادضبوعشلااهبلضانتيتلاةحلسملا

يفبوعشلاقحلاهتسرامميفكلذو،ةيرصنعلاةمظنألادضويبنجألا

ئدابمبقلعتملانالعإلاوةدحتملاممألاقاثیمهسرکامك،ريصملاريرقت

ةقبطلودلانيبنواعتلاوةيدولاتاقالعلابةصاخلايلودلانوناقلا

."ةدحتملاممألاقاثيملا

.كاذنآعضولامكحتيتلايهيناسنإلايلودلانوناقلاماكحأنإفكلذب

ریرحتلاءانثأرئازجلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلافييكتنايأ برح

هتقالعوريصملاريرقتقحنأشبةوقلامادختساةيعورشم":رصنلاوبأنمحرلادبع-

ةعماجةلجم،"ةيمالسإلاةعيرشلاوماعلايلودلانوناقلاءوضيفيلودلاباهرإلاب

.137-135ص،2006،لوألاددعلا،8دلجملا،ةيناسنالامولعلاةلسلس،ةزغبرهزألا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

وهامف.يناسنإلايلودلانوناقلادعاوقلعضخت،لالقتسالالبقيأ

؟تاريجفتلاهذهىلعقبطنييذلاينوناقلافصولا

.ةرتفلاهذهلالخةيسنرفلاةيوونلابراجتلافييكت:يناثلاعرفلا

ةمئاقلاةلودلاويرئازجلاريرحتلاشيجنيبعازنلاةعيبطنأامب

،يلودحلسمعازنوهاسنرفلالتحالاب

1977ةنسللوألايفاضإلالوكوتوربلانمامو3ةرقفىلوألاةدامللاقبط

تماقامنإف،امهيلإةراشإلاقباسلا

دعاوقلةفلاخمىرخألاعفأنماهريغوةيوونتاريجفتنماسنرفهب

نم8ةداملااهروصتددعيتلا،برحمئارجربتعت،ةيلودلابرحلا

:هنأىلعاهنم2و1ناترقفلاصنتثيح،يساسألاامورماظن

اميسالو،برحلامئارجبقلعتياميفصاصتخاةمكحمللنوكي-1

باكتراةيلمعراطإيفوأةماعةسايسوأةطخراطإيفبكترتامدنع

.مئارجلاهذهلقاطنلاةعساو

:برحلامئارجىنعت،يساسألاماظنلااذهضرغل-2

،نيتفصلمحييذلا،ريصملاريرقتقحأدبمللامعإ،ةيرئازجلاريرحتلابرحربتعت

ةيليصفتلادعاوقلانمديدعلااهنععرفتتةدعاقةباثمبوهف،أدبم:ربتعيةهجنمف

ةيامحلحمهنأيأ،اقحربتعيكلذك.اهتاورثىلعةرطيسلايفبوعشلاقحةدعاقك

هنأبفصويهنإف،يلودلانوناقلايفريصملاريرقتقحةيمهألرظنلابهنإلب.ةينوناق

انييفةيقافتانم53ةداملاهنعتربعاملاقفوةرمآلاةيلودلادعاوقلانمةدعاق

:رظنأ،ليصافتلانمديزملل.تادهاعملانوناقلا

هتقالعوريصملاريرقتقحنأشبةوقلامادختساةيعورشم":رصنلاوبأنمحرلادبع-

ةعماجةلجم،"ةيمالسإلاةعيرشلاوماعلايلودلانوناقلاءوضيفيلودلاباهرإلاب

.137-135ص،2006،لوألاددعلا،8دلجملا،ةيناسنالامولعلاةلسلس،ةزغبرهزألا
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سطسغأ/بآ12يفةخرؤملافينجتايقافتالةميسجلاتاكاهتنالا/أ

نيذلاتاكلتمملاوأصاخشألادضةيلاتلالاعفألانملعفيأ،1949

:ةلصلاتاذفينجةيقافتاماكحأمهيمحت

.دمعلالتقلا/1

.ةيجولويببراجتءارجإكلذيفامب,ةيناسنإاللاةلماعملاوأبيذعتلا/2

وأمسجلابريطخیذأقاحلإوأةديدشةاناعمثادحإدمعت/3

.ةحصلاب

نأنوداهيلعءاليتسالاوتاكلتمملابقاطنلاعساوريمدتقاحلإ/ا

ةقيرطبونوناقللةفلاخملابوكلذرربتةيركسعةرورضكانهنوكت

...ةثباع

ىلعةيراسلافارعألاونيناوقللىرخألاةريطخلاتاكاهتنالا(ب

يأيأ,يلودلانوناقللتباثلاقاطنلايفةحلسملاةيلودلاتاعزانملا

۔:ةيلاتلالاعفألانملعف

دضوأهذهمهتفصبنييندملاناكسلادضتامجههيجوتدمعت/1

.ةيبرحلالامعألايفةرشابمنوكراشيالنييندمدارفأ

لكشتاليتلاعقاوملايأ،ةيندمعقاومدضتامجههيجوتدمعت/2

...ةيركسعفادهأ

رئاسخنعرفسيسموجهلااذهنأبملعلاعمموجهنشدمعت/3

ةيندمرارضأقاحلإنعوأنييندملانيبتاباصإنعوأحاورألايفةيعبت

ةيعيبطلاةئيبللديدشولجألاليوطوقاطنلاعساوررضثادحإوأ

ةعقوتملاةيركسعلابساكملالمجمىلإسايقلابةحضاوهطارفإنوكي

.ةرشابملاةسوململا

يتلاءالزعلاينابملاوأنكاسملاوأيرقلاوأندملافصقوأةمجاهم/ا

...تناكةليسوةيأبةيركسعفادهأنوكتال

هيوشتللداعمفرطةطلستحتنيدوجوملاصاخشألاعاضخإ/5

ةجلاعملااهرربتاليتلاةيملعلاوأةيبطلابراجتلانمعونيألوأيندبلا

ينعملاصخشللىفشتسملايفةجلاعملاوأنانسألاةجلاعموأةيبطلا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ام

كئلوأوأصخشلاكلذةافويفببستتوهحلاصليرجتاليتلاو

...دیدشرطخلمهتحصضيرعتيفوأصاخشألا

.ةممسملاةحلسألاوأمومسلامادختسا/6

عيمجوتازاغلانماهريغوأةماسلاوأةقناخلاتازاغلامادختسا/7

...ةزهجألاوأداوملاوألئاوسلانماهمكحيف

ببستةيبرحبيلاسأوأداوموأفئاذقوأةحلسأمادختسا/8

اهتعيبطبةيئاوشعنوكتوأ،اهلموزلالامالآوأةدئازةرارضأاهتعيبطب

هذهنوكتنأطرشب،ةحلسملاتاعزانملليلودلانوناقللةفلاخملاب

نأولماشرظحعضومةيبرحلابيلاسألاوداوملاوفئاذقلاوةحلسألا

ماكحألاوقفتيليدعتقيرطنع،يساسألاماظنلااذهلقفرميفجردت

.123و121نيتداملايفةدراولاةلصلاتاذ

ةطاحملاوةنيهملاةلماعملاةصاخبوصخشلاةماركىلعءادتعالا79

"..ةماركلاب

اهبراجتلالخنماسنرفاهبتماقدقبرحلامئارجنمروصلاهذهنإ

دقمئارجلاهذهتناكنإ،رمألافلتخيالو،ةيرئازجلاءارحصلابةيوونلا

نيبلاتقلافيقوتليمسرلانالعإلاخيرات،1962سرام19لبقتبكترا

ةرتفلايفتبكترايتلاكلتوأ،اسنرفوةيرئازجلاينطولاررحتلاةكرح

يمسرلانالعإلاخيرات1962ةيليوج05و1962سرام19نيبةدتمملا

.1962ةنسلنايفيإتايقافتاىضتقمب،اسنرفنعرئازجلالالقتسالا

ربتعي1962سرام19لبقبراجتنماسنرفهتبكتراامناكاذإهنأيأ

،اسنرفعميلودحلسمعازنةلاحيفتناكرئازجلانأكلذ،برحةميرج

اسنرفهبتماقامناف.يناسنإلايلودلانوناقلادعاوقهيلعقبطنت
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ربتعي،1962ةيليوج05و1962سرام19نيبةدتمملاةرتفلاءانثأ

.1برحةميرجكلذك

اسنرفاهترجأيتلاةيوونلابراجتلاكلتىلعفييكتلاتاذقبطنيلهف

؟رئازجلالالقتسادعب

يفةيسنرفلاةيوونلابراجتللينوناقلافييكتلا:يناثلابلطملا

.لالقتسالادعبرئازجلا

ةبرجترشعدحأباسنرفتماق،1962ةيليوج5يفرئازجلالالقتسادعب

1963سرام18درمز:يه،ةيرئازجلاءارحصلايفةينطابةيوون

1963ربوتكأ20رمحأتوقاي/يبور-1963سرام30دمح/اتستیما

ناوج15رفصاتوقاي/زابوت-1964يرفيف14رملانيع/لابوا

27قرزاتوقاي/ریفاس-1964ربمفون28زوريف/زاوکروت-1964

1جنرق/نودنيروک-1965يام30بشي/داج-1965يرفيف

ينامر/هنورق-9651ربمسيد1يئابرهكرجح/نیلامروت-9651ربوتكأ

21966يرفيف16

اهئارجإدنعاسنرفهيلإتدنتسايذلاساسألاوهام،مدقتامىلعءانب

؟هبتماقاملينوناقلافييكتلاوهامو؟براجتلاهذهل

:امه،نيعرفلالخنمنيلاؤسلانيذاهنعةباجإلامتتس

1

2

.24ص،قباسلالاقملا،نارمعنبفاصنإويوارکبيدهملادمحم

نبفاصنإويواركبيدهملادمحم:نعالقن.قباسلالاقملا،تاريمعتيآةكيلم

.26ص،قباسلالاقملا،نارمع
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

اهبراجتلاهئارجإدنعاسنرفهيلإتدنتسايذلاساسألا:لوألاعرفلا

.لالقتسالادعبةيوونلا

.ةرتفلاهذهلالخةيسنرفلاةيوونلابراجتلافييكت:يناثلاعرفلا

اهبراجتلاهئارجإدنعاسنرفهيلإتدنتسايذلاساسألا:لوألاعرفلا

.لالقتسالادعبةيوونلا

قطانميفتمت،1962ةيليوج5دعباسنرفاهترشابيتلابراجتلانإ

تايقافتالاقفوكلذو،يسنرفلاشيجللةيداملاةرطيسلاتحتتلازال

اهنموةيرئازجلاقطانملاضعبيفءاقبلانماسنرفتنكميتلا،نايفيإ

ةدعاقيفةيرذلااهبراجتةلصاومباهلحامسلاو،1967ةياغىلإءارحصلا

لئاسملابصاخلاقافتالانالعإهيلعصنياموهو،راردأبونجناقر

نايفيإتايقافتااهتنمضتيتلاةيركسعلا

اسنرفمدختست":يليامىلعقافتالااذهنم4ةداملاصنتثيح،

ناجر،ركانأتآشنماهبدجوتيتلاعقاوملاتاونسسمخةدمل

ةطيرخلانيبتيتلاوريجامحوراشیببمولوكيفتآشنملاةعومجمو

موقت.اهلةعباتلاةينفلاتاطحملاكلذكمدختستو.اهدودحةقفرملا

عمقافتالاب-ةتقؤملاتاءارجإلاذاختابةصتخملاةيسنرفلاتاهجلا

تاطحملاهذهجراخةعقاولاتآشنملاليغشتلةيرئازجلاتاطلسلا

تماقاسنرفنأيأ"ةيوجلاوةيضرألاةكرحلاثيحنمصخألابو

II

ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلااهبراجتنعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملا،يمشاهنسح

،ةبانعةعماجقوقحلاةيلك،ةيلودلاتاقالعلاويلودلانوناقلاةبعش،هاروتكدةحورطأ

.159ص،2014/2015

صاخلاقافتالانالعإىلعو،ةيبرعلابنايفيإتايقافتاللماكلاصنلاىلععالطالل2

:رظنأوةيركسعلالئاسملاب

:طبارلا-

2

http://www.presidence.dz/arabe/algerie/Histoire/accord%20evian.htm
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ىلعءانبنكل،ةدايسلاةلماكىرخأةلودميلقإىلعةيوونلااهبراجتب

هذهلينوناقلافصولاىلعةقفاوملاهذهرثؤتلهف.ةريخألاهذهةقفاوم

؟ةيوونلابراجتلا

.ةرتفلاهذهلالخةيسنرفلاةيوونلابراجتلافييكت:يناثلاعرفلا

ديدعلادامتعاىلإ،ةيوونلابراجتلاعنمراطإيفةيلودلادوهجلاتلصوت

:اهمهألعل،براجتلاهذهرظحتيتلاةيلودلاتادهاعملانم

تحتويجراخلاءاضفلاووجلايفةيوونلابراجتلارظحةدهاعم

فرعتيتلاو،(ةيوونلاتاريجفتلليئزجلارظحلاةدهاعم)ءاملاحطس

زيحتلخدو،5/8/1963يفاهدامتعامتيتلا،وكسومةيقافتابكلذك

.اهيلععيقوتلانيصلاواسنرفتضفردقو.10/10/1963يفذافنلا

براجتلاديدحتبةقلعتملاةيكيرمألا-ةيتايفوسلاةدهاعملا

ةنسل(ةيوونلابراجتلارظحةبتعةدهاعم)ضرألانطابتحتةيوونلا

-1

-2

. ( ) .21974

-3
ةيعمجلااهتنبتيتلا،ةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعم

ةيوونلابراجتلارظحتيتلا،10/09/1996يفةدحتملاممأللةماعلا

تحتوءاملاتحتويوجلافالغلاوضرألابكوكىلعناكميأيف

نممغرلاىلع،ذيفنتلازيحدعبلخدتملةدهاعملاهذهنأالإ.ضرألا

لودلانمثالثاهنمضنمةدهاعملاىلعتقداصةلود153نأ

85

1

يداف

نسحل:ةمجرت،رئازجلايفريرحتلابرحةياهن:نايفيإتايقافتا،ةدخنبفسوينب

ص،خیراتنودب،رئازجلا،ةيعماجلاتاعوبطملاناويد،يلئابجنيعلالحمورادغز

اهدعبامو

،ىلوألاةعبطلا،"يلودلانوناقلايفةوقلامادختسا":بيعشلابيددمحم

.83-81صص،2013،توريب،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم

.85-83ص،هسفنعجرملا

ةماعلاةيعمجلارارقرظنأ،ةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعمصنلوح

50:مقر /1027/A8:يفخرؤملا /26/1996

2

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

لودلانأكلذ.ةدحتملاةكلمملاويسورلاداحتالا،اسنرف:يه،ةيوونلا

تاردقكلتمتتناكيتلالودلاكلتةدهاعملايفةجردملااماىلا

ةدهاعملاىلعتاضوافملاتقوةيوونلاتاينقتلا

نألجأنمقيدصتلاوعيقوتلااهيلعبجي،-1996ماعيفةيئاهنلا

براجتلللماشلارظحلاةدهاعملخدت

ممأللةماعلاةيعمجلانأىلإ،ةراشإلاردجتواذه.هذيفنتلازيحةيوونلا

مويلعج،نيتسلاوةعبارلااهتروديفعامجإلابتررقةدحتملا
توأ29

ىلإرارقلاوعديثيح.ةيوونلابراجتلاةضهانملايلوداموي،ةنسلكنم

ةيوونلاةحلسأللةيبيرجتلاتاريجفتلاراثآنأشب"فيقثتلاويعولاةدايز

لئاسولانمهرابتعاب،اهفقوةرورضوىرخأةيوونتاريجفتيأوأ

2"ةيوونلاةحلسألانملاخملاعداجيإفدهقيقحتبةليفكلا

،ةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعميفءاضعألالودلاةمئاقىلععالطالل

http://www.ctbto.org/member-طبارلارظنأ،ةدهاعملاهاجتااهنملكةيعضوو

states/ country -profiles

2

:مقرةقيثولا،2009/12/2:يفخرؤملا35/64رارقلانم2و1ناترقفلا

A / RES / 64 /35

نيعارلانمريبكددعبناجىلإ،ناتسخازاكةيروهمجنمةردابمبرارقلااذهءاج

داحتالليسيئرلاةيوونلابراجتلاعقومقالغإىركذءايحإفدهب،نيكراشملاو

زيفحتىلإمويلافدهيو.1991توأ29يفناتسخازاكبكسنيتالابيميسيفيتايفوسلا

ريغتامظنملاوةيلودلاةيموكحلاتامظنملاو،ءاضعألالودلاو،ةدحتملاممألا

مايقللةيمالعإلاطئاسولاو،ةيبابشلاتاكبشلاو،ةيميداكألاتاسسؤملاو،ةيموكحلا

كلذىلإةوعدلاو،ةيوونلاةحلسألابراجترظحةرورضنأشبفيقثتلاوفيرعتلاب

اذهليمسرلاعقوملارظنأ.انمأرثكأملاعقيقحتوحنةميقةوطخهفصوب

http:مويلا ://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday:29.J|
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ةيليوج05خيراتدعبتمتيتلابراجتلاهذهلينوناقلافييكتلانعامأ

يركسعلادوجولاءاهنإواهلالقتسالرئازجلاةداعتسادعبيأ،1962

(ك)1ةرقفلاصنتثيح.ةيناسنالادضةميرجربتعي،رئازجلابيسنرفلا

ماظنلااذهضرغل-1":هنأىلع،يساسألاامورماظننمةداملا7نم

"ةيناسنإلاادضةميرج"ةيلاتلالاعفألانملعفيألكشي,يساسألا

ةيأدضهجوميجهنموأقاطنلاعساوموجهراطإيفبكتراىتم

.موجهلابملعنعو,نييندملاناكسلانمةعومجم

ببستتيتلالثامملاعباطلاتاذىرخألاةيناسنإاللالاعفألا(ك

ةحصلابوأمسجلابقحليريطخىذأيفوأةديدشةاناعميفادمع

"..ةيندبلاوأةيلقعلا

II
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

لكىلعىتحولب،ناسنالاىلعراثآنمبراجتلاكلتهتفلخاموهو

انمويىلإةرمتسملازتاليتلاو،قطانملاكلتيفةئيبلاوةيحلاتانئاكلا

.1اذه

اهنأبو،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلافييكتىلإلصوتلادعب

عونوهام،هدعبوألالقتسالالبقامةرتفيفءاوسةيلودمئارجلكشت

يهاهو؟مئارجلاهذهاهريثتيتلاةيلودلاةيلوؤسملا
ةحاتملاتايلآلا

؟براجتلاهذهنعنيلوؤسملاةعباتملا

نعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملاكيرحتتايلآوةعيبط:يناثلاثحبملا

.رئازجلايفةيوونلااهبراجت

صاخشأنمنيصخشنيبأشنتةينوناقةطباريهةيلودلاةيلوؤسملا

لالخإلاةلاحيفماعلايلودلانوناقلا

ىلععقاولاررضلاربجبلخملاصخشلامزتليثيح،يلودمازتلاب

هتهجاوميفلالخالاثدحيذلاصخشلا

ةيندم،ةيلودلاةيلوؤسملانمنيعونةيسنرفلاةيوونلابراجتلاريثت

ةيلودلاةيلوؤسملاكيرحتلةينوناقلاتايلآلاوسسألاامف،ةيئانجو

؟رئازجلايفاهبراجتنعاسنرفلا

يه

1

2

.لاقملااذهنم2ةحفصهيلإةراشإلاتقبسامعجار

:رظنأ،ةيلودلاةيلوؤسمللةيهقفلافيراعتلافلتخمىلععالطالل

راد،نييلودلاءاضقلاوعيرشتلاءوضيفةلودللةيلودلاةيلوؤسملا،يداعسدمحم

.اهدعبامو17ص،2013،ةيردنكسإلا،ةديدجلاةعماجلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:امهنيبلطملالخنمكلذنعةباجإلامتتس

.ةيسنرفلاةلودللةيندملاةيلودلاةيلوؤسملا:لوألابلطملا

.نييسنرفلانيلوؤسمللةيئانجلاةيلودلاةيلوؤسملا:يناثلابلطملا

.ةيسنرفلاةلودللةيندملاةيلودلاةيلوؤسملا:لوألابلطملا

اهتاريجفتببسباسنرفلةيندملاةيلودلاةيلوؤسملاكيرحتنكمي

ثيح."عورشملاريغيلودلالعفلا"ساسأىلعرئازجلايفةيوونلا

نععانتماوألمعبةلودلامايق":هنأبعورشملاريغيلودلالعفلافرعي

..اهردصمناكايأيلودلانوناقلاماكحأهنمضتتاملفلاخملكشبلمع

يفاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلاتاريجفتلاةلاحىلعقدصياموه

ةينوناقلادعاوقلانمديدعللةفلاخمتءاجيتلا،ةيرئازجلاءارحصلا

لالخنمهيلإقرطتلامتيساموهو،هدعبولالقتسالالبق،ةيلودلا

:نييلاتلانيعرفلا

ةيوونلااهبراجتنعاسنرفلةيندملاةيلودلاةيلوؤسملا:لوألاعرفلا

.لالقتسالالبقرئازجلايف

يفةيوونلااهبراجتنعاسنرفلةيندملاةيلودلاةيلوؤسملا:لوألاعرفلا

.لالقتسالادعبرئازجلا

5لبقةيرئازجلاءارحصلايفاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلاتاريجفتلانإ

لعل،ةيلودلاةينوناقلاصوصنلانمديدعلافلاخت،1962ةيليوج

:اهمهأ

-
يفاضإلالوكوتوربلابجومباهيلعصوصنملاتامازتلالاةفلاخم

ةيامحوةيئادعلاتايلمعلاريسميظنتبقلعتملا1977ةنسللوألا

ةداملانم2و1ناترقفلاصنتثيح.ةيلودلاةحلسملاتاعازنلااياحض

:يليامىلعصاخشألاةيامحناونعلمحتيتلالوكوتوربلااذهنم11

1

.71و70صص،هسفنعجرملا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

-2

-II

ةمالسلاوةحصلابامهلرربمالماجحإوألمعيأسميالأبجي-1

مهزاجتحامتيوأمصخلاةضبقيفمهنيذلاصاخشأللةيلقعلاوةيندبلا

دحألةجيتنمهتايرحنمىرخأةروصةيأبمهنامرحوأمهلاقتعاوأ

."لوكوتوربلا"قحلملااذهنمىلوألاةداملايفاهيلإراشملاعاضوألا

ءارجإيألةداملاهذهيفمهيلإراشملاصاخشألاضيرعترظحيمثنم

ريياعملاعمقفتيالوينعملالصخشللةيحصلاةلاحلاهيضتقتاليبط

هاياعرىلعءارجإلابموقييذلافرطلااهقبطيدقيتلاةيعرملاةيبطلا

.ةلثامملاةيبطلافورظلايفمهتيرحلماكبنيعتمتملا

.مهتقفاومبولو.صاخشألاءالؤهليرجينأةصاخةفصبرظحيو

:يليامميأ

"..ةيملعلاوأةيبطلابراجتلا(ب،رتبلاتايلمع(أ

ةلماعمبةصاخلا1949ةنسلةثلاثلافينجةيقافتاةفلاخم

تاريجفتلايفبراجتنارئفكمهلامعتسامتثيح،برحلاىرسأ

ىلعةيقافتالاهذهنم13ةداملانمىلوألاةرقفلاصنتثيح،ةيوونلا

عيمجيفةيناسنإةلماعمبرحلاىرسأةلماعمبجي":يليام
.تاقوألا

ببسيعورشمريغلامهإوألعفيأةزجاحلاةلودلافرتقتنأرظحبو

ىلعو.ةيقافتالاهذهلاميسجاكاهتناربتعيو،اهتدهعيفريسأتوم

براجتلاوأيندبلاهيوشتللبرحريسأيأضيرعتزوجيال،صخألا

ريسأللةيبطلاةجلاعملاهرربتالاممناكعونيأنمةيملعلاوأةيبطلا

."اهتحلصميفنوكيالوأينعملا

ةدامللاقبطةرسآلاةلودلاقتاعىلععقيامازتلاةيقافتالاتنمضتامك

بتكملنكممتقوعرسأبةرسآلاةلودلامدقتنأبيضقي،2ةرقف120

وةافولاةداهشنيبتنأبجيوةافولإتاداهشتامالعتسالا

ناكموخيراتاذكومهتافوببسوخیراتوىرسأللةيصخشلاتامولعملا

ةيغبريسألليبطصحفءارجإةرورضاضيأةيقافتالاتطرتشاو،مهنفد

ا
و
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-III

ةقباسلاتاءارجإلانمءارجإيأباسنرفمقتملو.ةافولاةلاحتابثإ

مهيلعقبطنتالراوثلانأو،يلخادعازنلانأباهكسمتلارظن،ركذلا

.1برحلانوناقلفينجةيقافتا

رفوتبةصاخلا،1949ةنسلةعبارلافينجةيقافتاةفلاخم

ةداملاصنتثيح،ةلتحملايضارألاكلذيفامب،نييندمللةيامحلا

ريشتيتلاةميسجلاتافلاخملا":يليامىلعةيقافتالاهذهنم(147)

تفرتقااذإةيلاتلالاعفألادحأنمضتتيتلايهةقباسلاةداملااهيلإ

،دمعلالتقلا:ةيقافتالابةيمحمتاكلتمموأنييمحمصاخشأدض

ملعبةصاخلابراجتلاكلذيفامب،ةيناسنإاللاةلماعملاوأبيذعتلاو

وأةيندبلاةمالسلابريطخلارارضإلاوأةديدشمالآثادحإدمعتو،ةايحلا

نمتبلطامدنعةيرامعتسالاةرادإلاهيلعتمدقأاموهو."...ةحصلاب

ريجفتلاءارجإمويمهنكاسمنمجورخلاةبرجتلاةقطنمناكس

تماقلب،ةيقاوتادعمنودبةرشابمةيوونلاتاعاعشإللمهضيرعتلا

رشابملارطخللرابتعايأنود،عاعشإلاةبسنسايقلتادالقعيزوتب

لكشتيتلا،لاعفألاهذهلكىلعءانب.ناسنإلاةحصىلعتاعاعشإلل

ةيلودلاةيلوؤسملاكيرحتايرظننكمي،ايلودةعورشمريغالاعفأ

داوملاقبطكلذو،ضيوعتلاباهتبلاطموةيسنرفلاةلودللةيندملا

،2،4،12:داوملاصناديدحت-2001ةنسللودلاةيلوؤسمعورشم

قافتالامتاذإوأ،ةيلودلالدعلاةمكحممامأ،-()هنم36و13،31،34

نإف،ايلمعنكل.ميكحتللءوجللاىلعةيسنرفلاوةيرئازجلانيتلودلانيب

1

ةيوونلاةبرجتلاةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابرحلامئارج،ةويرمحابصا

برح:لوحسماخلايلودلاىقتلملابةكراشمللةلخادم،1960يرفيف13ةيسنرفلا

ةيلك،-فلشلا-يلعوبنبةبيسحةعماج،يناسنإلايلودلانوناقلاوةيرئازجلاريرحتلا

.7ص،2010ربمفون10و9يموي،ةيرادإلاوةينوناقلامولعلا

.9ص،اهسفنةلخادملا2

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

اهنكميالاهنأكلذ،ةيرئازجلاةلودلالالقتسالبقهبمايقلانكميالكلذ

،ةدايسلاةلماكةلودتسيلاهنأل،ةيلودلالدعلاةمكحممامأسيسأتلا

الإيطعيالةمكحملليساسألاماظنلاو،رامعتسالاتحتميلقإامنإو

هنإف،ميكحتلاىلإءوجللاءارجإنعامأ.اهمامأيضاقتلايفقحلالودلل

اسنرفنيبميكحتقافتاءارجإروصتملاريغنمتقولاكلذيف

ربتعتاهنأنممغرلاىلع،ةتقؤملاةيرئازجلاةموكحلاوةيرامعتسالا

ةينوناقلاةيصخشلابررحتلاتاكرحلفرتعييلودلانوناقلاو،ررحتةكرح

2ةيلودلا

؟لالقتسالادعبعضولافلتخيلهف

ةيوونلااهبراجتنعاسنرفلةيندملاةيلودلاةيلوؤسملا:يناثلاعرفلا

.لالقتسالادعبرئازجلايف

2

:يليامىلعةيلودلالدعلاةمكحمليساسألاماظنلانم1ةرقف34ةداملاصنت

عفرتيتلاىواعدلايفافارطأنوكتنأنوكتنأيفقحلااهدحولودلل"

21:302020/01/22."ةمكحملل

بوعشلاهنشتحافكىلعيوطنتيتلاةحلسملاتاعازنلاةماعلاةيعمجلاتربتعا

راطالانمض"ةيلودةحلسمتاعازن"ةيرصنعلاةمظنالاوةيرامعتسالاةنميهلاىلع

ىلعقبطييذلاينوناقلازكرملاتربتعاو،فينجتايقافتاهددحتيذلايلودلا

دضحلسملاضنيفنيكراشملادارفألاىلعةقبطمتايقافتالاهذهلاقفونيبراحتملا

:كلذيفرظنأ.ةيرصنعلاةمظنالاوةنميهلا

A:مقرةماعلاةيعمجلارارق- /Res /3103 XXV111يفخرؤملا،28ةرودلايفرداصلا:

نيذلانيلتاقمللينوناقلاعضوللةيساسألائدابملانمضتملا،1973/12/12

.ةيرصنعلاةمظنألاوةيبنجألاوةيرامعتسالاةنميهلادضننوحفاكي
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دعبةيرئازجلاءارحصلايفةيوونبراجتنماسنرفهبتماقامنإ

فلاخياموهو،ةيوونةحلسأنمهكلتمتامريوطتهفدهناك،لالقتسالا

:اهمهألعل،ةيلودلاةينوناقلادعاوقلانمديدعلا

يتلاقوقحلاضعبكانه:ناسنإلاقوقحليلودلانوناقلادعاوق-1

ةحلسألالامعتساعمضراعتتناسنإلانوناقليلودلانوناقلااهيمحي

يألدرفلاعاضخإمدعيفقحلامثةايحلايفقحلااهتمدقميف،ةيوونلا

يفامهيلعصننيذللاهاضرنودةيملعوأةيبطتارابتخاوأبراجت

لثمنأكلذ.1966ةنسلةيسايسلاوةيندملاقوقحلليلودلادهعلا

اماذإءايربألانمريثكلتقىلإيدؤينأنكمملانمتاريجفتلاهذه

لبمهلتقىلإعاعشإلااذهيدؤيالأنكمملانموأ،تاعاعشإللاوضرعت

.ةيقلختاهوشتوأضارمأبمهتباصإ

ةيوونلاةحلسألالامعتسانإلوقلانكمي:يناسنإلايلودلانوناقلا-2

يلودلانوناقلادعاوقنمةعومجمعمضراعتيةيبرحلاضارغألل

:يلاتلاوحنلاىلعكلذو،برحلاتقويفقيبطتلابجاولا

لب،اقلطمسيللاتقلابيلاسأرايتخايفنيلتاقتملافارطألاقحنإ-أ

اموهو،ودعللةيركسعلاةردقلافاعضإلطقفيرورضوهامبديقم

تصنثيح1907و1899ماعلياهاليتيقافتانملكهيلعتصن

لخادرطشنيصاصروهومدمدصاصرمادختساميرحتىلعىلوألا

.ةيرورضريغمالآنمهببسياملكلذو،رشتنيوناسنإلامسج

يضقييذلا1925ماعلفينجلوكوتوربيفهيلعصناماضيأاذهو

ببستتوةيشحولابمستتيتلاةحلسألاوةماسلاتازاغلاميرحتب

اهتردقببسبةيوونلاةحلسألاىلعقبطنياموهو،اهلةرورضالةاناعم

لبرخآلافرطللةيلاتقلاةردقلالشىلعرصتقتالفةلئاهلاةيريمدتلا

.ايلكهتدابإىلإيدؤت
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

فادهألانيبحوضوبزييمتلانيلتاقتملافارطألاىلعبجي-ب

اماذهو،طقفةيركسعلافادهألاىلعةباصإلارصقوةيندملاوةيركسعلا

اهبنيقحلملانیلوكوتوربلاو1949ماعلفينجتايقافتايفهيلعصن

ةحلسأللةزيمملاريغةعيبطلاعمةرورضلابقفتيالاموهو.1977ماعلا

.ةلماشلاةيريمدتلااهتوقببسبةيوونلا

مدعوىرخألالودلاةيدايحمارتحانيبراحتملافارطألاىلعبجي-ج

ةلودلاميلقإلخادتاباصإوأارارضأببسينأهنأشنماملكبمايقلا

ببستيتلاةيوونلاةحلسألامادختسالاحيفكهتنياماذهو،ةدياحملا

.ةيضرألاةركلانمةعساشتاحاسمىلإدتميايعاعشإاثولت

اهببستيتلااهتيعونورارضألامجحببسب:يئيبلايلودلانوناقلا-3

وحنلاىلعيئيبلايلودلانوناقلادعاوقفلاخيامم،ةيوونلاتاريجفتلا

:يلاتلا

صنيذلا:1972ةنسلملوهكوتسيفيملاعلاةئيبلارمتؤمنالعإ-أ

،ةصاخلاةيئيبلااهتسايسلاقبطاهدراوملالغتسايفلودلاقحىلع

دودحلخاداهبعلطضملاةطشنألانأنامضةيلوؤسملمحتتيهو

عقتقطانمةئيببوأىرخأةلودةئيببرضتال،اهتباقرتحتوأاهتيالو

.ةينطولاةيالولادودحجراخ

وأةيركسعضارغألةئيبلايفرييغتلاتاينقتمادختسارظحةدهاعم

لامعتسازاوجمدعبيضقتيتلا،1977ةنسلىرخأةيئادعضارغأيأ

ةعساوارارضأببسينأاهمادختسانأشنمناكاذإةليسويأ

قرغتسي)ىدملاليوطوأ،(ةعبرملاتارتموليكلاتائملدتمي)راشتنالا

ةيعيبطلاوةيناسنإلاةايحللةيدجارارضأببسي)حدافوأ(ارهشأ

ةيوونلاةحلسألايفرفوتياذهو،ةيداصتقالادراوملاو

:عجار،كلذلوحا
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ةيلوؤسملاكيرحتةيرئازجلاتاطلسللنكميال،مدقتلملكمغر

،لالقتسالادعبرئازجلايفةيوونلااهبراجتنعةيسنرفلاةلودللةيندملا

ةيعورشممدعلةيفانلافورظلانمدعياذهو،اهتقفاومبمترمألانأل

نم20ةداملاماكحأةحارصهيلعصنتاموهو،ايلوديسنرفلالعفلا

ىلإ،قايسلاتاذيفةراشالاردجت.12001ةنسللودلاةيلوؤسمعورشم

ةيلودلالدعلاةمكحممامأىوعداتعفرادناليزوينوايلارتسأنملكنأ

اهيرجتيتلايوجلافالغلايفةيوونلاةحلسألابراجتدض1973ةنس

يتلابراجتلانأبرارقرادصإ،ةمكحملانمناتلودلاتبلطدقو.اسنرف

ةمكحممامأاسنرفعافدناكو.يلودلانوناقللةفلاخماسنرفاهيرجت

نأساسأىلعةيضقلارظنبةمكحملاصاصتخامدعبةيلودلالدعلا

ةيالولااهلوبقب1966/5/20يفرداصلاةيسنرفلاةموكحلانالعإ

يساسألاماظنلانم2ةرقف36ةدامللاقفوةمكحمللةيمازلإلا

ةمكحملاصاصتخالوبقهنمةيناثلاةرقفلايفدعبتسا،ةمكحملل

.ينطولاعافدلابةقلعتملاتاطاشنلابةصاخلااياضقللةبسنلاب

يفيديهمتمكحتردصأو،عفدلااذهىلإةمكحملاتفتلتمل

فكتنأبيضقي،ةتسدضتاوصأةينامثةيبلغأب1973/6/22

رابغلاطقاستببستيتلاةيوونلابراجتلاءارجإنعةيسنرفلاةموكحلا

ةيلوؤسملاكيرحتةيناكمإمدعمغر.2ايلارتساميلقإىلعيرذلا

.اهدعبامو95ص،قباسلاعجرملا،بيعشلابيددمحميداف-

ةراشإعم-ماعلايلودلانوناقلادعاوقوةيوونلاةقاطلاةيملس،يمجعلادعسلقث-

،يناثلاددعلا،تيوكلاةعماج،قوقحلاةلجم،ةيلاحلاةيوونلاةيناريإلاةمزأللةصاخ

.اهدعبامو162ص،2005ناوج،29ةنسلا

ةقفاوميدؤت":هنأىلع2001ةنسللودلاةيلوؤسمعورشمنم20ةداملاصنتا

ةيعورشممدعءافتناىلإانيعمالعفىرخأةلودباكتراىلعلوصألابسحبةلودلا

."ةقفاوملاكلتدودحيفلعفلاكلذمادامةقفاوملاةلودلاءازإلعفلاكلذ

:رظنأ2

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ءارحصلايفةيوونلااهبراجتنعةيسنرفلاةلودللةيندملاةيلودلا

هذهريثت،لالقتسالادعبولبقاهنايبقباسلابابسألل،ةيرئازجلا

ةيلودلاةيلوؤسملايهو،ةيلودلاةيلوؤسملانمرخآاعونبراجتلا

هذهذيفنتنعوأرماوألاءاطعإنعنيلوؤسملاصاخشألل،ةيئانجلا

ةلودللنكمييتلاةينوناقلاسسألايهامف.ةيوونلاتاريجفتلا

اهيلإءوجللااهنكمييتلاتايلألايهامو،اهيلإدانتسالاةيرئازجلا

؟ةيلودلاةيلوؤسملانمعونلااذهكيرحتلا

.نييسنرفلانيلوؤسمللةيئانجلاةيلودلاةيلوؤسملا:يناثلابلطملا

ةيئانجلاةيلودلاةيلوؤسملانإف،ايئانجلأستاللودلانأرابتعاىلع

يتلاتاريجفتللةجيتنةيلودمئارجلاسنرفباكتراىلعبترتتيتلا

ةيلوؤسميه.ةيناسنإلادضةميرجوبرحةميرج-رئازجلايفاهبتماق

هذهذيفنتبرماوألااوطعأنيذلانيلوؤسملاهاجتاةيصخشةيلود

ايناديماهذيفنتباوماقواومهاسنيذلاكئلوأوأةيوونلاتاريجفتلا

؟ايئانجمهعبتتنكميفيكف.

تايلأكانه.مداقتلابةيلودلامئارجلاطوقسمدعأدبمىلإادانتسا

:امه،ايئانجرئازجلايفةيوونلاتاريجفتلانعنيلوؤسملاةعباتم

دبعنبرمع:
هللا

.67و66صص،قباسلاعجرملا،يشولبلاديعسنب

.83-81صص،قباسلاعجرملا،بيعشلابيددمحميداف-

.91-89صص،ةقباسلاةحورطألا،يمشاهنسح-

.لاقملااذهنماهدعبامو5ةحفصليقام

يفلخدتيتلامئارجلاطقستال":هنأىلعيساسألاامورماظننم29ةداملاصنت

."هماكحأتناكايأمداقتلابةمكحملاصاصتخا

1

عجار

2II
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

قرافدقف-ةايحلاديقىلعمهنمضعبلاءاقبضرفىلع

ىلعةبقاعملابةصتخملاةيلودلاةيئاضقلاةهجلانإف،-ةايحلامهمظعم

ناكنإوةريخألاهذهو،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملايه،برحلامئارج

صاصتخالا

تقداص)يصخشلاصاصتخالاكلذكواهلدقعني(يعوضوملا)يعونلا

،اهلينامزصاصتخاالهنإف.(9/6/2000يفامورماظنىلعاسنرف

،هنايرسءدبدعببكترتيتلامئارجلاىلعالإيرسيالامورماظننأكلذ

22002ةيليوجدعبيأ

نيلوؤسملاةعباتماهلالخنمنكمي،ىرخأةيلودةيلآكانه

صاصتخالاأدبم:يهوالأ،ةيوونلاتاريجفتلانعايئانجنييسنرفلا

.يملاعلايئانجلا

ةركذمرادصاو،أدبملااذهليعفتاهنكمييتلاةلودلايهنمنكل

؟نييسنرفلانيلوؤسملاقحيفلاقتعا

عانتمابابسأنماببسةيرئازجلاتاطلسلاةقفاوملكشتالواذه

ماظننم33-31داوملايفاهركذيتأيملف،ةيئانجلاةيلودلاةيلوؤسملا

-2

3

:طبارلارظنأ

https://asp.icc

cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/wester
n%20european%20

and % 20other % 20states/Pages /france.aspx

2

سيل":يساسألاامورماظننم1ةرقف11ةداملاةحارصهيلعتصناموهو

ماظنلااذهذافنءدبدعببكترتيتلامئارجلابقلعتياميفالإصاصتخاةمكحملل

."يساسألا

:عجار،يملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبميفليصفتلل:

ةعبطلا،".ةيلودلاةلادعلاوحن-ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا":ادیقدمحبيجن-

.اهدعبامو16ص،2006،توريب،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم،یلوألا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

هذهذيفنتباوماقنيذلاصاخشأللنكميثيح.ةيساسألاامور

ةداملايفهيلعصوصنملاءاسؤرلارماوأذيفنتبعفدلاتاريجفتلا

ةيلوؤسملاءافتنابابسأنمببسكةيساسألاامورماظننم33

،اهليعفتلطورشةثالثطرتشتةداملاهذهنكل،ةيئانجلاةيلودلا

2

:يهو

.سيئرلارماوأةعاطإبينوناقمازتلادوجو-1

.رمألاةيعورشممدعبملعلا

.ةيعورشملامدعضومغ-3

-2
مدع

1

2

:رظنأ،كلذيفليصفتلل

راد،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملامامأةيدرفلاةيئانجلاةيلوؤسملاءافتنا،يلدنجةديرو-

.اهدعبامو17ص،2017،ةيردنكسإلا،ةديدجلاةعماجلا

صخشيأباكتراةلاحيف-1":هنأىلعيساسألاامورماظننم33ةداملاصنت

نمصخشلايفعيال،ةمكحملاصاصتخايفلخدتيتلامئارجلانمةميرجلا

،سیئروأةموكحرمألالاثتمامتدقةميرجلاكلتلهباكتراناكاذإةيئانجلاةيلوؤسملا

ينوناقمازتلاصخشلاىلعناكاذإ(أ):ةيلاتلاتالاحلايفادع،ایندموأناکایرکسع

رمألانأبملعىلعصخشلانكيملاذإ(ب؛ينعملاسيئرلاوأةموكحلارماوأةعاطإب

؛ةرهاظرمألاةيعورشممدعنكتملاذإ(ج؛عورشمريغ

ةميرجباکترارماوأةلاحيفةرهاظةيعورشملامدعنوكت،ةداملاهذهضارغأل-2

."ةيناسنإلادضمئارجلاوأةيعامجلاةدابإلا

.88-77صص،قباسلاعجرملا،يلدنجةدیرو:رظنأ

3
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمتاخلا

،رئازجلايفةيوونلااهبراجتنعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملاكيرحتةبوعصنإ

تاريجفتلاهذهفلمحتفيفةيرئازجلاتاطلسلانواهتيفببسلاوهامبر

ةريخألاتاونسلالالخالإفلماذهحتفيملثيحب،ءارحصلايفةيوونلا

ةيملعتاصصختتاذتايقتلموتارمتؤمراطإيفكلذو،يمسرريغلكشبو

قيثوتهنأشنميمسريرئازجريرقتيأللماكبايغلظيفاذهو.ةفلتخم

ةموكحلاةبلاطمانينثتسااذإالإ،ةيوونلابراجتلاهذهلةيناديملاقئاقحلا

ةيناديمتاسايقبمايقلالجأنم،ةيرذلاةقاطللةيلودلاةلاكوللةيرئازجلا

ركنيإو،راردأبةيدومحةقطنمبةيوونلابراجتللةيئيبلاوةيحصلاراثآلاديدحتلا

1999ةنساهريرقتدادعإبةريخألاهذهموقتل،1995ةنسكلذوتسارنمتب

اميتعتةيسنرفلاتاطلسلاتسرام،اهبناجنم2005.ةنسالإرشنيمليذلاو

براجتلاهذهليصافتىلععالطالانأةجحب،ةيوونلااهبراجتفلمىلعاديدش

ةيلخادلانوؤشلايفالخدتويموقلانمألاوةلودرارسأةيرسباساسمربتعي

ةدهاعمهاجتسيرابتامازتلابريكذتلانعىناوتتاليتلا،اسنرفلا

،2010يفناج5يفيسنرفلاناملربلاردصأ،كلذنممغرلاىلعيوونلا

ةيعاعشإلاضارمألابنيباصملاصاخشألليلاملاضيوعتلاىلعصنيانوناق

ءارحصلاوايزینلوبرزجنملكيفةيسنرفلاةيوونلابراجتلااهتببسيتلا

نوناقلااذهنأالإ.رشابمريغوأرشابملكشبنيررضتملاءاوس،ةيرئازجلا

صنيملامك،ةيئيبلارئاسخلانعةيرئازجلاةلودللبجاولاضيوعتلالهاجت

.ةيوونلاتايافنلانمبراجتلاةقطنمفيظنتنع

اشتنالامدع
ر

2

.25ص،قباسلالاقملا،نارمعنبفاصنإويواركبيدهملادمحم

قالغإباهدعبتماقثيح،1996يفناجيفةيوونلااهبراجترخآاسنرفترجأ2

ةلودلايهو،يضاملانرقلانمتاينيعستلايفةيوونلااهبراجتعقاومعيمجكيكفتو

:طبارلارظنأ.كلذبتماقيتلامويلاىتحةديحولاةيوونلا

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/history.shtml

3

ص،ةقباسلاةحورطألا،يمشاهنسح:رظنأ،نوناقلااذهلةهجوملاتاداقتنالالوح

اهدعبامو179
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:عجارملاةمئاق

.بتكلا:الوأ

،۔تاداهشوثوحبوتاسارد-رئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا-1

ةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا،ىلوألاةعبطلا

.2000،رئازجلا،195ابربمفونلوأةروثو

،رئازجلايفريرحتلابرحةياهن:نايفيإتايقافتإ،ةدخنبفسوينب-2

،ةيعماجلاتاعوبطملاناويد،يلئابجنيعلالحمورادغزنسحل:ةمجرت

.خیراتنودب،رئازجلا

رامدلاةحلسأةيعورشم،يشولبلاديعسنبهللادبعنبرمع-3

يبلحلاتاروشنم،ىلوألاةعبطلا،يلودلانوناقلادعاوقلاقفولماشلا

.2007،ةيقوقحلا

،يلودلانوناقلايفةوقلامادختسا،بيعشلابيددمحميداف-

.2013،توريب،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم،ىلوألاةعبطلا

ءاضقلاوعيرشتلاءوضيفةلودللةيلودلاةيلوؤسملا،يداعسدمحم-5

.2013،ةيردنكسإلا،ةديدجلاةعماجلاراد،نييلودلا

ةيلودلاةلادعلاوحن-ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا":ادیقدمحبيجن-6

.2006،توريب،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم،ىلوألاةعبطلا،"

ةمكحملامامأةيدرفلاةيئانجلاةيلوؤسملاءافتنا،يلدنجةديرو-7

،2017،ةيردنكسالا،ةديدجلاةعماجلاراد،ةيلودلاةيئانجلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

.ثوحبلاوتاساردلاوتالاقملا:ايناث

يلودلانوناقلادعاوقوةيوونلاةقاطلاةيملس،يمجعلادعسلقث-1

،قوقحلاةلجم،ةيلاحلاةيوونلاةيناريإلاةمزأللةصاخةراشإعم-ماعلا

.2005ناوج،29ةنسلا،يناثلاددعلا،تيوكلاةعماج

يفةيوونلااهبراجتنعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملا،يمشاهنسح-2

تاقالعلاويلودلانوناقلاةبعش،هاروتكدةحورطأ،ةيرئازجلاءارحصلا

.2014/2015،ةبانعةعماجقوقحلاةيلك،ةيلودلا

ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابرحلامئارج،ةويرمحابص-3

يلودلاىقتلملابةلخادم،1960يرفيف13ةيسنرفلاةيوونلاةبرجتلا

ةعماج،يناسنإلايلودلانوناقلاوةيرئازجلاريرحتلابرح:لوحسماخلا

و9يموي،ةيرادإلاوةينوناقلامولعلاةيلك،-فلشلا-يلعوبنبةبيسح

.2010ربمفون10

ريرقتقحنأشبةوقلامادختساةيعورشم":رصنلاوبأنمحرلادبعاب

ةعيرشلاوماعلايلودلانوناقلاءوضيفيلودلاباهرإلابهتقالعوريصملا

دلجملا،ةيناسنالامولعلاةلسلس،ةزغبرهزألاةعماجةلجم،"ةيمالسإلا

.2006،لوألاددعلا،8

راثآللينوناقلادعبلا":نارمعنبفاصنإويواركبيدهملادمحم-5

نمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللةيئيبلاوةيحصلا

ةعماج،نوناقلاوةسايسلارتافدةلجم،"يناسنإلايلودلانوناقلاروظنم

.2013يفناج،8ددعلا،-ةلقرو-حابرميدصاق

،ءاضقلاوهقفللةيبرعلاةلجملا،"ينوناقلافييكتلا":ہریکیفطصم-6

،1992ةنس،11ددعلا،ةيبرعلالودلاةعماجلةماعلاةنامألا
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.ةدحتملاممألاتارارقوتادهاعم:اثلاث

.2002ةنسليساسألاامورماظن-

A:مقرةماعلاةيعمجلارارق- /Res /3103 XXV111يفرداصلا

ةيساسألائدابملانمضتملا.1973/12/12:يفخرؤملا28ةرودلا

ةيرامعتسالاةنميهلادضنوحفاكينيذلانيلتاقمللينوناقلاعضوللا

.ةيرصنعلاةمظنألاوةيبنجألاو

50:مقرةماعلاةيعمجلارارق- /1027/A8:يفخرؤملا /26/

.ةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعمصننمضتملا،1996

56:مقرةماعلاةيعمجلارارق- /83/A /RES56ةرودلايفرداصلا،

نعةيلودلاةيلوؤسمداومنمضتملا.2002/1/28:يفخرؤملا

.ايلودةعورشملاريغلاعفألا

.تينرتنألاعقاوم:اعبار

:ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاعقوم
https://asp.icc

_cpi.int/FR

:ةيوونلابراجتلللماشلارظحلاةدهاعمعقوم-

http://www.ctbto.org

:ةيبرعلابنايفيإتايقافتاصنطبار-

http://www.presidence.dz/arabe/algerie/ Histoire/accor

d%20evian.htm

:توأ29ةيوونلابراجتلاةضهانمليلودلامويلاعقوم-

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday
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يفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا

ةلءاسملايعدتستبرحمئارج.رئازجلا

ةيلودلا

.ةميرجللةينوناقلاداعبألا

ملقب

لاونينایز:/د

فلشلا-يلعوبنبةبيسحةعماج
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

صخلم

يلودلانوناقلاماكحألاسنرفكاهتناةلأسمةيثحبلاةساردلاهذهجلاعت

براجتلاباهمايقءانثأاديدحتورئازجلااهلالتحاءانثأناسنإلاقوقحلا

نيأ،"ركيإنيع"و"ناقر"يتقطنمبةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلا

ةروظحمةيبرحداوموبيلاسأاهبراجتءانثأرامعتسالاةلودتمدختسا

ةيلابمريغناسنإلاوضرألاةمرحتحابتساوةيلودتايقافتابجومب

امم،اهيلعةقداصمتناكيتلاةيلودلاتايقافتالابالوةيلودلااهتامازتلاب

حضتايتلاةيلودلااهمئارجفييكتوتاكاهتنالاهذهيفثحبلاانمبلطت

مايقبلطتتبرحمئارجاهنأاهبتماقيتلالاعفألاطاقسإدعبانل

.يلودلاديعصلاىلعاهتيلوؤسم

Abstract:

This research study addresses the issue of France's violation

of the provisions of internationalhuman rights law during its

occupation of Algeria , specifically during its nuclear tests in

the Algerian Sahara in the regions "Regan " and " Ein Iker",

where the colonial state used during its experiments meth

ods and materials prohibited under international conventions

and the inviolability of land and human Indifferent to their

international obligations or to the international conventions

they had ratified , which required us to investigate these vio

lations and adapt their international crimes, which became

clear to us after the overthrow of their actions as war crimes

requiring responsibility at the international level . Guardian
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:ةمدقم.

IT

لوزنلاذنمةنس132ةليطرئازجلايفةيرامعتسالااسنرفهتفرتقاامنإ

ةيناسنإلاريغلاعفألاىلعخراصلاثم،ليحرلامويىلإجرفيديسيف

رثكأنمدعيدلبليراضحلاهجولااتاتبسكعتاليتلاةيقالخألاريغو

ةمئاقنيبنمو،ةيساسألاتايرحلاوناسنإلاقوقحبةيدانملانادلبلا

ءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلاتلازالوتناكةليوطلاتاكاهتنالا

تامادختسالاعظفأنم"ركيإنيع"و"ناقر"يتقطنماديدحتوةيرئازجلا

يلاهأاسنرفاهيفتمدختسا،نمزلارمىلعةيوونلاةقاطللةشئاطلا

،براجتنارئفكبرحلاىرسأىلإةفاضإلاباهتاتابنواهتاناويحوةقطنملا

.اذهانمويىلإةقلاعاهراثآتلازالتاعاعشإبةئيبلاثولتنعكيهان

يتلاةيوونلابراجتلاةعيبطيفثحبتلةساردلاهذهتءاجكلذل

برحلامئارجلةينوناقةجلاعمبةيسنرفلاتاطلسلااهيلعتمدقأ

ىلعةميرجللةنوكملاةيداملالاعفألاطاقسإو،ليلحتلاوةساردلاب

لاعفألاهذهلينوناقلافييكتلاءاطعإةيغب،ةيسنرفلاةيوونلابراجتلا

.يناسنإلايلودلانوناقلاءوضىلع

جلاعنثحبلااذهليصافتقیقدتىلإلوصولاضرغلو،كلذنماقالطنا

يتلاةيبرحلاداوملاوةيوونلاةحلسألامادختساناكاذإ:ةيلاتلاةيلاكشإلا

يناسنإلايلودلانوناقلادعاوقبجومببرحةميرجلكشياهلرربمال

براجتللينوناقلافييكتلاوهامف،ءاوسلاىلعيئانجلايلودلانوناقلاو

اهيفتمدختسااهنأانملساذإ،ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلا

؟يلودلانوناقلادعاوقبجومبةروظحمةعشمةحلسأ

تایئزجكاهسفنضرفتتالؤاستةدعةهجاولاىلإزربتىرخأةهجنمو

:اهمهأةساردلارواحملالخنماهيلعةباجإلاانيلعمتحت

؟اهلةنوكملاناكرألايهامو؟برحلامئارجموهفمام
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ةيرئازجلا
عم

ءارحصلايفاسنرفاهتبكترايتلاتاكاهتنالاةقباطمىدمام

؟برحلامئارجلةنوكملاةيداملالاعفألا

ءانثأيناسنإلايلودلانوناقلاماكحأباسنرفتديقتىدميأىلإ

؟ةيوونلااهبراجتباهمايق

نمةلمجمادختساانيلعمتحت،ةحورطملاتالؤاستلاىلعةباجإلل

:يلياميفصخلتت،ةجاحلايعاودلاعبتجهانملا

صحفضارغألجهنملااذهفيظوتبانمق:يليلحتلاجهنملا

ماظنلاوفينجتايقافتااهسأرىلعةيلودلاقيثاوملاداومقیقدتو

.ةيلودلاةيئانجلاةمكحملليساسألا

ةيخيراتلاثادحألاعبتتلهيلعاندمتعا:يدادرتسالاجهنملا

."ركيإنيع"و"ناقر"يتقطنميفاديدحتو،ةيسنرفلاةيوونلابراجتلل

بیرقتضرغليفصولاجهنملابسانئتسالابانمق:يفصولاجهنملا

هدنعفقياموهو،ةيثحبلاةداملاتايصوصخصالختساو،ميهافملا

.ثحبلايفةبسانمنمرثكأيفئراقلا

ميسقتلانمضعوضوملارصحبانمقةساردلاميسقتلةبسنلابامأ

ةيحانلانمعوضوملاةساردبانلحمستيتلاةيفيكلاب،يئانثلايجهنملا

ةماعلاماكحألايفةيادبثحبلابانأدبكلذل،اعمةيخيراتلاوةينوناقلا

ماكحأبكلذيفنيلدتسميلودلانوناقلاروظنمنمبرحلامئارجلا

ثحبملا)يئانجلايلودلانوناقلاويناسنإلايلودلانوناقلاتايقافتا

مئارجلةنوكملاةيداملالاعفألاطاقسإبةساردلالصاونمث.(لوألا

ةيفيكيلاتلابو،ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاتاكاهتنالاىلعبرحلا

ثحبملا)ةيرامعتسالاتاطلسلاةهجاوميفةيلودلاةلءاسملابعفدلا

:نيثحبمقفوكلذو.(يناثلا

.يلودلانوناقلايفبرحلامئارجلينوناقلاماظنلا:لوألاثحبملا

.برحلامئارجبرئازجلايفةيوونلابراجتلافاصتا:يناثلاثحبملا
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:يلودلانوناقلايفبرحلامئارجلينوناقلاماظنلا:لوألاثحبملا

يلودلاينوناقلاهقفلانأدجن،ةماعةفصببرحلاموهفميفانثحباذإ

ىلععمجيداكيهنأالإ،مئارجلانمعونلااذهلةفلتخمتافيرعتىطعأ

كولسمكحتيتلافارعألاونيناوقلادضعقتيتلاتافلاخملااهنأ

صاخشألاىلععقتدقيتلاو،برحلاةلاحيفةبراحتملاتاوقلاولودلا

،نييركسعلاوأنييندملانماونوكيدقصاخشألاءالؤهو،تاكلتمملاوأ

مئارجلةلكشملالاعفألابقلعتملاوهحورطمىقبييذلالاكشإلانكل

ناكرألاو،(لوألابلطملا)ةهجنميلودلانوناقلاقيثاوملظيفبرحلا

.(يناثلابلطملا)ةيناثةهجنمةميرجللةنوكملا

:يلودلانوناقلاروظنمنمبرحلامئارج:لوألابلطملا

لاعفأللقرطتلالالخنمثحبلانمةيئزجلاهذهةجلاعملواحن

عرفلا)يناسنإلايلودلانوناقلاقيثاوملظيفبرحلاةميرجلةلكشملا

.(يناثلاعرفلا)يئانجلايلودلانوناقلاو،(لوألا

:يناسنإلايلودلانوناقلاروظنمنمبرحلامئارج:لوألاعرفلا

ماعللوألالوكوتوربلاو1949ماعلعبرألافينجتايقافتاتنمضت

ركذلاءاجبرحمئارجکاهتفنصيتلامئارجلانمةريبكةعومجم1977

:ةيلاتلاداوملايفاهيلع

لاحنيسحتلىلوألافينجةيقافتانم(53/50)نيتداملا

.ناديملايفةحلسملاتاوقلابىضرملاوىحرجلا

لاحنيسحتلةيناثلافينجةيقافتانم(5174)نيتداملا

.راحبلايفةحلسملاتاوقلاقرغوىضرمويحرج

ىرسأةلماعمنأشبةثلاثلافينجةيقافتانم(130)ةداملا

.برحلا

،يعماجلاركفلاراد،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،يزاجحيمويبحاتفلادبع

658ص،2004،ةيردنكسإلا
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-1

-2

-3

-

نييندملاةيامحنأشبةعبارلافينجةيقافتانم(147)ةداملا

.برحلاتقويف

ةيامحبقلعتملا1977ماعللوألالوكوتوربلانم(85)ةداملا

.ةيلودلاةحلسملاتاعزانملااياحض

ءيشعمتدرو،ةروكذملاتايقافتالايفاهيلعصنلاءاجيتلامئارجلاو

:يلاتلاكتايقافتالانمةيقافتالكيفناصقنلاوأةدايزلابفالتخالانم

.دمعلالتقلا

.بيذعتلا

.ةايحلاملعبةصاخلابراجتلاكلذيفامبةيناسنإاللاةلماعملا

وأةيندبلاةمالسلابريطخلارارضإلاوأةديدشمالآثادحإدمعت

.ةحصلاب

هرربتالعساوقاطنىلعاهيلعءاليتسالاوأتاكلتمملاريمدت

.ةيفسعتوةعورشمريغةقيرطبوةيبرحلاتارورضلا

.ةلثامملامالعألاوهتراشوأرمحألابيلصلاملعلامعتساءوس

.ودعلاةلودلةيركسعلاتاوقلايفةمدخلاىلعصخشهاركإ

ةلداعةينوناقةمكاحميفهقحنميمحمصخشنامرح

.ةيلودلاتايقافتالاهضرفتامبسحةيدايحو

ريغةروصبمهدجاوتنكامأنممهلقنوصاخشألاداعبإ

ةعورشم

.عورشملاريغلاقتعالا

-5

-6

-7

-8

۔9

-10

.نئاهرلاذخأ11-

-12

-13

.موجهللافدهنييندملاناكسلالعج

.ةيندملانايعألاوأنييندملاناكسلابيصييئاوشعموجهنش

.يضارألاكلتقاطنلخادةلتحملايضارألاناكسليحرت

-14
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-15

ةعوزنملاقطانملاوأعافدلالئاسونمةدرجملاعقاوملاذاختا

.موجهللافدهحالسلا

نعزجاعهنأبةفرعمنع،موجهللافدهامصخشذاختا

تبجوأ1949ماعلعبرألافينجتايقافتانأةراشإلاردجتولاتقلا

-16

ةيئازجتابوقعضرفلةيلخادتاعيرشتنسباهيلعةعقوملالودلا

ىدحإفارتقابنورمأيوأنوفرتقينيذلاصاخشألاىلعةلاعف

ميدقتبلودلاتمزلأامكةيقافتالاداوميفةنيبملاةميسجلاتافلاخملا

.مهتيسنجتناكايأةمكاحملاىلإنيمهتملا

1

:ةيلاتلاةيلودلاقئاثولانمةروكذملاداوملاعجار

ناديملايفةحلسملاتاوقلابىضرملاوىحرجلالاحنيسحتلىلوألافينجةيقافتا

.1949توأ12يفةخرؤملا

يفةحلسملاتاوقلاقرغوىضرموىحرجلاحنيسحتلةيناثلافينجةيقافتا

.1949توأ12يفةخرؤملاراحبلا

.1949توأ12يفةخرؤملابرحلاىرسأةلماعمنأشبةثلاثلافينجةيقافتا-

يفةخرؤملابرحلاتقويفنييندملاصاخشألاةيامحنأشبةعبارلافينجةيقافتا

.1949توأ12

اياحضةيامحبقلعتملا،فينجتايقافتاىلإيفاضإلالوألالوكوتوربلا)قحلملا

.1977ناوج08يفخرؤملاةيلودلاتاعازنلا

عيقوتللتضرعوتدمتعاهالعأةروكذملاةيلودلاقئاثولانأانهةراشإلاردجتو.

ةيامحلةيلودتايقافتاعضوليسامولبدلارمتؤملالبقنممامضنالاوقيدصتلاو

ذافنلازيحتلخد،1949توأ12ىلإليرفأ21نمفينجيفدوقعملا،بورحلااياحض

ذافنلازيحلخديفاضإلالوألالوكوتوربلاصوصخبامأ،1950ربوتكأ21خيراتب

.1978ربمسيد07خيراتب

:ةيلاتلاداوملاعجار

.قباسلاعجرملا،ىلوألافينجةيقافتانم(49)ةداملا-

.قباسلاعجرملا،ةيناثلافينجةيقافتانم(50)ةداملا-

.قباسلاعجرملا،ةثلاثلافينجةيقافتانم(12)ةداملا-

2
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:يئانجلايلودلاءاضقلاروظنمنمبرحلامئارج:يناثلاعرفلا

ءاضقللتاقيبطتلوأنأىلإيئانجلايلودلانوناقلايفنيثحابلابهذي

لبق1286ماعذنمميدقلايرصملاخيراتلاىلإعجرتيئانجلايلودلا

هيقفلاهميظنتويئانجيلودءاضقءاشنإبىداننملوأناكوداليملا

ءاضقللظوحلملاروطتلانأالإ.11876ماع"Moynnier"يرسيوسلا

ءاشنإبةيادب،ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهنذنمناكيلودلايئانجلا

قحبمئارجاوبكترانيذلابرحلايمرجمةمكاحملةيركسعلامكاحملا

ممأللعباتلانمألاسلجماهأشنأيتلامكاحملابارورمةيناسنإلا

ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاشنإىلإالوصو،ةدحتملا

ةيلودلامكاحملاهذهلظيفبرحلامئارجيلياميفلوانتنو.ةمئادلا

.طقفةساردلامدخيامقفوزاجيإلانمءيشب

:تقؤملايلودلايئانجلاءاضقلالظيفبرحلامئارج-الوأ

يفنوعمتجملاقفتااهرازوأةيناثلاةيملاعلابرحلاتعضونأدعب

ىلوألاىلعقلطأ،نيتيركسعنيتيلودنيتمكحمءاشنإىلعندنلرمتؤم

ةمكاحمل"ويكوطةمكحم"ةيناثلاو"جربمرونةمكحم"
،برحلا

برحلامئارج"جربمرونةمكحم"ماظننم(ب/06)ةداملاتفرعدقو

ليبسىلعنمضتتوبرحلافارعأونيناوقتاكاهتنا)):اهنأىلع

II

يمرجم

.قباسلاعجرملا،ةعبارلافينجةيقافتانم(146)ةداملا

:ىلإةدوعلامتييلودلايئانجلاءاضقلاروطتلوحرثكأليصفتلل

مكاحملا،ةيلودلامئارجلامهأ)يئانجلايلودلانوناقلا،يجوهقلارداقلادبعيلع

۔168ص.ص،2001،توريب،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم،01ط،(ةيئانجلاةيلودلا

.214
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لجأنمءاصقإلاوأةئيسلاةلماعملاودمعلالتقلا،رصحلااللاثملا

ىلعنيدوجوملانييندملاناكسللرخآفدهيألوأةقاشلامعأبمايقلا

صاخشأللوأ،برحلاىرسألةئيسلاةلماعملاوألتقلا،ةلتحملاميلاقألا

،ةصاخلاوأةماعلالاومألابهن،نئاهرلالتق،رحبلايفنيدوجوملا

تارورضهرربتاليذلابيرختلاوأىرقلاوندمللرربملاريغريمدتلا

.((برحلا

(ب705)ةداملايفبرحلامئارجلوانتويكوطةمكحمماظنامأ

نيناوقلاتاكاهتنالاوبرحلاتايقافتادضمئارج)):اهنأىلعصنلاب

نعةلثمأركذتنأنودعساوفيرعتبةداملاتءاجذإ((برحلافارعأو

يتلاةتقؤملاةيلودلاةيئانجلامكاحملالظيفامأ.تاكاهتنالاهذه

اهأشنأ

ةيقافتادقعبىهتنايذلامادستوبرمتؤمتاعامتجادعبجربمرونةمكحمتئشنأ-

ةمكحمءاشنإةيقافتالانمىلوألاةداملاتررقذإ،1945توأ08خيراتبندنل

نيعميفارغجعقوممهمئارجلسيلنيذلابرحلايمرجمةمكاحملةيلودةيركسع

امأ،اعمنيتفصلابوأةيباهرإتامظنميفءاضعأمهفصوبوأةيصخشلامهتفصبءاوس

اهصاصتخاوةيلودلاةيركسعلاةمكحملاليكشتنأتدكأةيقافتالانمةيناثلاةداملا

ىلعقلطأوهلاممتماءزجربتعتيتلاقافتالابةقحلملاةحئاللااهيلعصنتاهتاطلسو

تاوقلايلعلاةدايقلانالعإردص1946يفناج19خیراتبو،"جربمرونماظن"ةحئاللا

ىصقألاقرشلايفبرحلايمرجمةمكاحملةيلودةيركسعةمكحمءاشنإبءافلحلا

نمديزملل.نابايلابويكوطةنيدميفتامكاحملاداقعنال"ويكوطةمكحم"اهيلعقلطي

:ىلإةدوعلامتيليصفتلا

.اهدعبامو196ص،قباسلاعجرملا،يجوهقلارداقلادبعيلع-

ةداهشلينلةركذم،ةيئانجلاةيلودلامكاحملامامأبرحلامئارج،ةنيربصهللافلخ

مولعلاوقوقحلاةيلكنييئانجلانييلودلاءاضقلاونوناقلاصصخت،ريتسجاملا

.18_17ص،2006،ةنيطنسق،يروتنمةعماج،ةيسايسلا

125



ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

-1

1993ماعةأشنملاايفالسغويلةيئانجلاةمكحملانأدجن،نمألاسلجم

،برحلامئارجليساسألااهماظننم(03/02)نيتداملايفتراشأ،

:نيتفئاطلاهتمسقو

1949فينجتايقافتالةميسجلاقورخلاةنمضتملامئارجلا

نم(51/44)،ىلوألاةيقافتالانم(53/50)داوملاصوصنيفةدراولا

نم(147)ةداملا،ةثلاثلاةيقافتالانم(130)ةداملا،ةيناثلاةيقافتالا

2.اقباساهيلإراشملاو،ةعبارلاةيقافتالا

:لمشتيهوبرحلافارعأونيناوقتاكاهتنا

ريغامالآببستيتلاواهلثامياموأةماسلاةحلسألالامعتسا

.ةيرورض

.ةيركسعةرورضنودبىرقلاوندملامده

ةلوهأملاىرقلاوندملاىلعةقيرطةيأبلبانقلاءاقلإوأموجهلا

.ةيعافدةليسواهلسيليتلاوأنييندملاب

ةيخيراتلاراثآلاوميلعتلاوةدابعلانكامأبيرختوأريمدتوأةرداصم

بهنىلإةفاضإ،تايفشتسملاوةيناسنإلاتاسسؤملاوةيملعلاوةينفلاو

-2

ف
ا

نمألاسلجمرارقبجومب1993ماعايفالسغويلةيلودلاةيئانجلاةمكحملاتئشنأ

1993يام25يفخرؤملا(827)مقررارقلاو،1993يرفيف22يفخرؤملا(808)مقر

نأدعبكلذو،ةدام34مضييذلاةمكحملليساسألاماظنلاىلعةقفاوملانمضتملا

ةيلودةيئانجةمكحمءاشنإلرارقرادصتسالنمألاسلجمىلإحارتقاباسنرفتمدقت

ةتقؤمةيئاضقةئيهةمكحملاكلذبنوكتل،نييفالسغويلابرحلايمرجمةمكاحملا

ةيلاردفلاةيروهمجلاميلقإىلعتعقويتلامئارجللةبسنلاباهصاصتخاددحتي

ءادتباكلذويوجلاويرحبلاويربلااهميلقإىلعةعقاولاوايفالسغويلةيكارتشالا

.ةمكحملليساسألاماظنلانم(08)ةدامللاقبط،1991يفناج01خيراتب

.ةساردلانملوألاعرفلاىلإميركلائراقلاليحن

2
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ادناورةمكحمليساسألاماظنلالظيفو.ةصاخلاوةماعلاتاكلتمملا

مئارجةمكحملليساسألاماظنلانم(04)ةداملاتلوانت،ةيلودلا

تايقافتالةكرتشملاةثلاثلاةداملاتاكاهتنالمشتاهنأبتراشأوبرحلا

ىلعتاكاهتنالاهذهركذىلعتتأويناثلايفاضإلالوكوتوربللوفينج

:يهورصحلااللاثملاليبس

وأةيدسجلاةحارلاوأةحصلاوةايحلاسمتيتلاتاكاهتنالا

.بيذعتلاوةيشحولاتالماعملاولتقلاةصاخصاخشأللةيركفلا

.ةيعامجلاتابوقعلا

.نئاهرلاذخأ

.ةيباهرإلالامعألا

:ىلإةدوعلامتيرثكأليصفتلل

يئانجلاءاضقلاتاقيبطتوةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،فيطللادبعديعسنسح-

.165_164ص،2004،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،رصاعملاوثيدحلايلودلا

Huet André – Joulin Renée Koering , droit pénal international , 2éme

.édition , Presse universitaire de France , Paris , 2001 , P و30_29

2

ةفلؤملاوةيدناورلاةموكحللةحلسملاتاوقلانيببشنيذلاحلسملاعازنلارثإىلع

"يستوتلا"ةليبقنمةفلؤملاةيدناورلاةينطولاةهبجلادونجو"وتوهلا"ةليبقنم

نمألاسلجمردصأ،ةرواجملاةيقيرفإلالودلايفوادناوريفنمألاوملسلاددهيذلاو

ةيلودةيئانجةمكحمءاشنإبيضاقلا1994ربمفون08يفخرؤملا(955)مقررارقلا

ةرتفلايفكلذوةدابإلامئارجوةيناسنإلادضمئارجلانعنيلوؤسملاةمكاحملادناورب

يساسألااهماظنرارقلاعمقفرأو،1994ربمسيد31ىلإيفناج01نيبامةدتمملا

:ىلإةدوعلامتيرثكأليصفتلل.ةدام32نمنوكتملا

،03ددعلا،ركفملاةلجم،ادناوربةصاخلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،لداعيراتسم

.اهدعبامو250ص،2008،ةركسبرضيخدمحمةعماج
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

،ةنيهملاتالماعملاةصاخ،صاخشألاةماركبساسملا

بلسلا-.ءايحللشدخلكوءاغبلاىلعهاركإلاوباصتغالاو

.بهنلاو

ةمكحمفرطنمةيئانجةمكاحمنوداهذيفنتوماكحألارادصإ

.اهبفرتعمةيئاضقتانامضقفو،ايعرشةلكشم

1.ةروكذملالاعفألانميأباكترابديدهتلا

ةمكحملا)مئادلايلودلايئانجلاءاضقلالظيفبرحلامئارج۔ايناث

:(ةيلودلاةيئانجلا

يساسألااهماظنيف."ةمئادلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملاتلوانت

اهنأةسماخلاهتداميفدكأثيحبرحلامئارج"امور"ماظنبفورعملا

Jeanو Paul Bazelaire , Thierry Crétin , La justice pénal internationale ,

Presse universitaire de France , Paris , 2000, P.P 160_162.

2

ةيعمجلاهبتمدقتيذلاحارتقالاىلإمئاديلوديئانجءاضقءاشنإةركفدوعت

ءاشنإةيناكمإىدمةسارددصقيلودلانوناقلاةنجلىلإةدحتملاممأللةماعلا

ملاهنأريغةمكحملاهذهلثمءاشنإةنجللاترقأ1950ماعيفو،ةمئادةيلودةمكحم

الإةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءاشنإبصاخلايساسألاماظنلاعورشممامتإنمهتنت

ماظنلاعورشمصنةساردمت1998ماعيفو،1994ماعنامزلانمنرقفصندعب

داقعناءانثأةماعلاةيعمجلل(52)ةرودلالالخةيلودلاةيئانجلاةمكحملليساسألا

ةيليوج17ىلإ15نمةدتمملاةرتفلالالخاموربةدحتملاممألليسامولبدلارمتؤملا

ابيمسيذلايساسألااهماظندامتعاوةمكحملاءاشنإنعنالعإلامتنيأ1998

،ايسور،أ.م.ولا))لود7ضارتعالباقمةلود120ةقفاومب"يساسألاامورماظن"

كلذبو،تيوصتلانعةلود21عانتماو((رطق،قارعلا،ايبيل،نيصلا،دنهلا،ليئارسإ

لاجميفيلودلاينوناقلاماظنلامئاعدءاسرإلةمئادةيلودةيلآةمكحملاتحبصأ
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(أ

يلودلاعمتجملامامتهاعضوميهيتلاو،ةروطخمئارجلادشأنمدعت

صاصتخاةمكحمللنأتراشأامورماظننم(08)ةداملاامأ،هرسأب

وأةطخراطإيفبكترتامدنعاميسالو،برحلامئارجبقلعتياميف

،مئارجلاهذهلقاطنلاةعساوباكتراةيلمعراطإيفوأةماعةسایس

قبسامرركننأنودو،برحلامئارجلةلكشملالاعفألاةداملاتددعو

ىلإطقفريشنسةداملاتارقفددعلوطلارظنو،هيلإةراشإلاانل

:يليامىلع08)ةداملاتصنذإ،اقباساهركذدريمليتلاتاكاهتنالا

:برحلامئارجينعتيساسألاماظنلااذهضرغل...))

توأ12يفةخرؤملافينجتايقافتالةميسجلاتاكاهتنالا

.(اهيلإةراشإلاقباسلا)1949

ىلعةيراسلافارعألاونيناوقللىرخألاةريطخلاتاكاهتنالا(ب

لعفيأ،يلودلانوناقللتباثلاقاطنلايفةحلسملاةيلودلاتاعزانملا

:ةيلاتلالاعفألانم

ةيندمعقاومدضوأنييندملاناكسلادضتامجههيجوتدمعت

تابكرموأتادحووأداوموأتآشنموأنيمدختسمنيفظوموأ

.ةيناسنإلاةدعاسملاماهمنمةمهميفةمدختسم

رئاسخنعرفسيسموجهلااذهنأبملعلاعمموجهنشدمعت

.حاورألايفةيعبت

ءالزعلاينابملاوأنكاسملاوأيرقلاوأندملافصقوأةمجاهم

.ةيركسعافادهأنوكتاليتلا

-1

-2

-3

يلودلانوناقلادعاوقوماكحأبمهمازتلامدعنعدارفأللةيلودلاةيئانجلاةيلوؤسملا

:ىلإةدوعلامتيرثكأليصفتلل.ناسنإلاقوقحليلودلانوناقلاويناسنإلا

يساسألاماظنلاماكحأءوضيفيئانجلايلودلانوناقللماعلاراطإلا،فسویدمحم-

.اهدعبامو45ص2002،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملل
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-4

-5

وأهحالسىقلأدقنوكي،اراتخمملستسالتاقمحرجوألتق

.عافدللةليسوهيدلدعتمل

ةيركسعلاهتراشوأودعلاملعوأةندهلاملعلامعتساةءاسإ

،ةيركسعلااهئايزأواهتراشوأةدحتملاممألاملعوأيركسعلاهيزو

دارفألاتومنعرفسياممفينجتايقافتالةزيمملاتاراعشلاكلذكو

.مهبةغلابتاباصإقاحلإوأ

هيوشتللداعمفرطةطلستحتنيدوجوملاصاخشألاعاضخإ

ةجلاعملااهرربتاليتلاةيملعلاوأةيبطلابراجتلانمعونيألوأيندبلا

.ديدشرطخلمهتحصضیرعتوأصاخشألاةافويفببستتوةيبطلا

.ةممسملاةحلسألاوأمومسلامادختسا

تازاغلانماهريغوأةماسلاوأةقناخلاتازاغلامادختسا

.ةزهجألاوأداوملاوألئاوسلانماهمكحيفامعيمجو

-6

-7

-8

-9

-10

مسجلايفةلوهسبحطستتوأددمتتيتلاتاصاصرلامادختسا

مسجلماكيطغتاليتلاةبلصلاةفلغألاتاذتاصاصرلالثميرشبلا

.فالغلاةززحملاتاصاصرلاوأةصاصرلا

ببستتةيبرحبيلاسأوأداوموأفئاذقوأةحلسأمادختسا

.ةحلسملاتاعزانملليلودلانوناقللةفلاخملاباهتعيبطب

ةميسجلاتاكاهتنالا،يلودعباطيذريغحلسمعازنعوقوةلاحيف(ج

توأ12يفةخرؤملاعبرألافينجتايقافتانيبةكرتشملا03ةداملل

ريغصاخشأدضةبكترملاةيلاتلالاعفألانميأ

تاوقلادارفأكلذيفامب،ةيبرحلالامعألايفايلعفاکارتشانیکرتشم

لاتقلانعنيزجاعاوحبصأنيذلاكئلوأومهحالساوقلأنيذلاةحلسملا

ةراشإلاقبس)،رخآببسيألوأزاجتحالاوأةباصإلاوأضرملاببسب

.(اهيلإ

يهو،1949
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تاعزانملاىلعةيراسلافارعألاونيناوقللىرخألاةريطخلاتاكاهتنالا(

يأ،يلودلانوناقللتباثلاقاطنلايف،يلودلاعباطلاتاذريغةحلسملا

:ةيلاتلالاعفألانملعف

تادحولاوينابملاوأ،نييندملاناكسلادضتامجههيجوتدمعت-1

،ةيناسنإلاةدعاسملاماهمنمةمهميفنيمدختسمنيفظوموأ،ةيبطلا

.ةينيدلاضارغأللةصصخملاينابملاوأ

يفايعوطوأايمازلإرمعلانمةرشعةسماخلانودلافطألادينجت-2

لامعألايفايلعفةكراشمللمهمادختساوأ،ةحلسملاتاوقلا

ةيداملالاعفألاعيمجىلعديكأتلاتداعأةمكحملاكلذبو1(.........ةيبرحلا

يتمكحمليساسألاماظنلايفاهيلعصوصنملابرحلامئارجلةنوكملا

.ادناوروايفالسغوي

:برحلامئارجلةلكشملاناكرألا:يناثلابلطملا

هذهو،برحلامئارجناكرأةجلاعملهالعأروكذملاناونعلاتحتريسن

نمةعومجمرفاوتاهمايقلمزليةيلودلامئارجلانماهريغكةريخألا

اهنمو،(لوألاعرفلا)ةيلودلامئارجلاةفاكبةقلعتملاةماعلااهنمناكرألا

.(يناثلاعرفلا)مئارجلانماهريغنودبرحلامئارجبةطبترملاةصاخلا

:يلودلاويعرشلانكرلا،برحلامئارجلةماعلاناكرألا:لوألاعرفلا

ةيلودلامئارجلليميرجتلاصنلايفثحبلابهالعأروكذملاناونعلاجلاعن

.مئارجلانمعونلااذهلةيلودلاةعيبطلاىلإاهبجرعنل،ةماعةفصب

:برحلامئارجليعرشلانكرلاالوأ

قيبطتلابجاولاميرجتلاصندوجوىلعةميرجلليعرشلانكرلاموهفمقلطي

باكترالبقلعفلامرجيينوناقصندوجوضارتفارخآىنعمبوأ،لعفلاىلع

يئانجلانوناقلالاجميففورعملاةيعرشلاأدبمفالخىلعهنأريغ،ةميرجلا

1

يفدمتعملاةيلودلاةيئانجلاةمكحملليساسألاامورماظننم(08)ةداملاعجار

.2002ةيليوج01يفذافنلازيحلخديذلاو1998ةيليوج17يفامور

131



ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

نكرلااذهنأدجن"ينوناقصنبالإةبوقعالوةميرجال"بفورعملايلخادلا

اذهلةيفرعلاةعيبطللارظنيئانجلايلودلانوناقلالاجميفايهقفالدجريثي

.ريخألا

ىلعدنتستاهنأدجنبرحلامئارجلةلكشملالاعفألاميرجتلصأىلإةدوعلابو

باتکاهبىدانيتلاورشععساتلانرقلايفةدئاستناكيتلاةيفرعلائدابملا

،مهلاومأوءايربألاةايحىلعةظفاحمللةرورضكةينمزلاةبقحلاكلتةفسالفو

لاجرولافطألاوءاسنلاةبراحممدع،ةنسحةلماعميرسألاةلماعمبوجو

ءاشنإهبحاصيذلايناسنإلايلودلانوناقلابىمسيامروهظدعبو،...نيدلا

تضرفوبورحلاتاداعميظنتىلعتلمعيتلاةيلودلاقيثاوملاوتادهاعملا

وأبرحلاءانثأمهتابجاوبقلعتامءاوسنيبراحتملاكولسىلعةنيعمادويق

أدبيبرعلايئانجلايلودلانوناقلانألوقلااننكمأةمدختسملاةحلسألاعاونأب

يتلاةيلودلاقيثاوملاوتادهاعمللاعساوالاجمحسفيلشمكني

تذخأ

ميرجتصننألوقلاعيطتسنكلذبو.هلجستويلودلافرعلااذهنعفشكت

1949ماعلعبرألافينجتايقافتايفهلاساسأدجيبرحلامئارج

قيثاوملاوتايقافتالانماهريغو1977ماعلاهبناقحلملانالوكوتوربلاو

يئانجلاءاضقلاهبءاجامنعكيهان،ضرغلاتاذلتئشنأيتلاةيلودلا

.تقؤملاومئادلايلودلا

1

1949

:ةيلاتلاتافلؤملاىلإةدوعلامتيليصفتلانمديزملل

تاعوبطملاناويد،يئانجلايلودلانوناقلايفةيساسألاتامدقملا،ناميلسهللادبع-

.260-255ص.ص،1992،رئازجلا،ةيعماجلا

عمبرحلامئارجىلعباقعلاوةيلوؤسملا،ةخيشلاقلاخلادبعيلعماسح-
ةسارد

،رصم،رشنللةديدجلاةعماجلاراد،كسرهلاوةنسوبلايفبرحلامئارجىلعةيقيبطت

203.ص2004، -202

.78-75ص.ص،قباسلاعجرملا،يجوهقلارداقلادبعيلع-
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:برحلامئارجليلودلانكرلا_ایناث

نمطيطختىلعءانببرحلامئارجىدحإباکترا،يلودلانكرلابدصقي

اوفرصتينأىلعاهلنيعباتلااهينطاوموأةبراحتملالودلاىدحإبناج

هنأيأ،اهلنيعباتلاناكسلاوأءادعألاةلوددض،اهاضربومهتلودمساب

هيلعىدتعملاويدتعملانملكنوكينأيلودلانكرلارفاوتلنيعتي

.ىرخألاعمحلسمعازنةلاحيفةلودلايمتنم

ةلودنيبحلسملاعازنلاتالاحلظيفىتحيلودلانكرلارفوتيو

ةلودلالخادةرحانتمتائفنيبوأريرحتةكرحوأةضراعمتاعامجو

تاعازنلاربتعايذلا1977ماعليناثلافينجلوكوتوربلاقبطكلذو

ةداملاو،ةيلودتاعازنةيلخادلابورحلاوررحتلاتاكرحبةقلعتملا

مئارجتربتعايتلا1949ماعلفينجتايقافتالةكرتشملاةثلاثلا

نمهرارقإمتءانثتسااذهو،ةمرجموةننقمةيلخادلاتاعازنلايفبرحلا

ةيناسنإلائدابمنأللزعلانيلتاقملاونيندمللةيامحيلودلاعمتجملا

يداملانكرلا،برحلامئارجلةصاخلاناكرألا:يناثلاعرفلا.كلذضرفت

:يونعملاو

ةساردىلإرمن،ةماعةفصبةيلودلامئارجللةماعلاناكرألايفثحبلادعب

ةلكشملاةيداملالاعفألايفةلثمتملابرحلاةميرجلةصاخلاناكرألا

ىرخأةهجنميئانجلادصقلاو،ةهجنمةميرجلل

1

:نملكرظنأ_|

.112-111ص،قباسلاعجرملا،يجوهقلارداقلادبعيلع.

يسنرفلالالتحالانابإيرئازجلابعشلاقحيفةبكترملابرحلامئارج،ةماسأيبرغ-

ةركذم"ةحلسملاتاعازنلانوناقويئانجلايلودلانوناقلاءوضىلعةسارد

ةديلبلا،بلحددعسةعماجقوقحلاةيلك،يئانجلايلودلانوناقلاصصخت،ريتسجام

23.ص2005،
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

:برحلامئارجليداملانكرلا_الوأ.

ةعيبطهلنوكتو،اهنيوكتيفلخدياملكمئارجلليداملانكرلالمشي

رصانعضرتفتةيدامةرهاظلبايونعمارمأتسيلاهنأرابتعابةيدام

ةميرجلليداملانكرلالثمتيكلذبو.تايداملاملاعىلإاهزربتةيدام

يذلاروظحملالعفلاوألمعلاوأكولسلايفةماعةفصبةيلودلا

ةروصيفنوكييأ،رطخللاهضرعيوأررضبةيلودلاحلاصملابيصي

يفسوململااهرهظماهلناسنإنعةرداصةيوضعةكرحوأطاشن

ةيامحلابةيعرمحلاصمرطخلابددهيوأارثأثدحي،يجراخلاملاعلا

باقعاليتلااياونلادرجمنعفلتخيفاصوألاهذهبوهوةيئانجلا

1.اهيلع

ةلاحرفاوت:نيرصنعنمنوكتيبرحلامئارجيفيداملانكرلانأدجنو

.برحلاتاداعونيناوقبجومبةروظحملالاعفألادحأباكتراو،برح

عقتالف،برحلابوشنءانثأالإعقتالبرحلامئارج:برحةلاحمايق-أ

موهفمنعثحبلاىلإاندوقيلوقلااذه،اهئاهتنادعبالوبرحلاءدبلبق

.اهمدعنمبرحلاةلاحمايقديدحتانلىنستيىتحكلذوبرحلا

اهلبرحلانأ"يجوهقلارداقلادبعيلع"روتكدلالوقيددصلااذهيف

ينعيفيعقاولاموهفملاامأ،ينوناقموهفمويعقاوموهفم:ناموهفم

ةلودنمرثكألةحلسملاتاوقلانيبلدابتملاتقوأحلسمعازنمایق

ةفاضإينوناقلاموهفملامزلتسيامنيب،ةيملستاقالعنماهنيباميهني

1

:نملكرظنأ

ةيبرعلاةضهنلاراد،يلودلايئانجلانوناقلايفسورد،ينسحبیجندومحم

.117ص،1960،ةرهاقلا

.113ص،قباسلاعجرملا،ناميلسهللا دبع
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ةبراحتملالودلاىدحإبناجنميمسرنالعإرودصةرورضكلذىلإ

ىلإءاهقفلابلغأبهذيكلذيفو.ةيركسعلاةيلاتقلاتايلمعلاءدبلبق

برحلليمسرلانالعإلاامأبرحلامايقةباثمبةيبرحلاتايلمعلارابتعا

ةيلودلاةلماجملالامعأنملمعدرجموهمهرهظنيفومزالريغوهف

ىرجاماذهو،برحلاةيادبىلإناكسلاهيبنتوههنميساسألافدهلا

1917ماعيكيرمألاسرغنوكلاربتعاثيحيلودلافرعلاهيلع

ةيفاكةيكيرمألاةدحتملاتايالولادضايناملأنمةرداصلاتاءادتعالا

2.كلذنعاهنالعإمدعنممغرلاىلعبرحلاةلاحمايقلا

ةريطخلالامعألاكلذبدصقيو:ايلودةروظحملالاعفألادحأباکتراےب

ةددحمريغةيريمدتةوقاهليتلاوأةيبرحلاتارورضلااهضرفتاليتلا

نمةيادب،يناسنإلايلودلانوناقلابجومبةروظحملالاعفألااهتاذيهو

(1907-1899)ياهالتايقافتابارورم1864ماعلفينجةيقافتا

يساسألاماظنلاو1949ماعلعبرألافينجتايقافتاىلإالوصو

ةميسجلاتافلاخملاعيمجتددحيتلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملل

ملةقباسلاتايقافتالايفةدراولالاعفألاوةحلسملاتاعازنلانيناوقلا

تاداعونیناوقنأل،لاثملاليبسىلعتدرولبرصحلاليبسىلعدرت

أجليامومئالتيامبرمتسمروطتيفوهويلودلافرعلااهددحيبرحلا

عمكلذكوةروطتموةديدجةيبرحلئاسونمنوبراحتملاهيلإ

ةحلسألاوحلستلالاجميفيملعلاروطتلاهنعفشكي

ام

1

2

.663

.81ص،قباسلاعجرملا،يجوهقلارداقلادبعيلع

ص،قباسلاعجرملا،يزاجحيمويبحاتفلادبع

.21ص،قباسلاعجرملا،ةماسأيبرغ-

.85ص،عجرملاسفن،يجوهقلارداقلادبعيلع-

3

4
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ماظنلااهددحيتلاوبرحلامئارجلةلكشملاةيداملالاعفألاةرثكلارظنو

لاعفألاديدحتلانمردقبلوانتنسةيلودلاةيئانجلاةمكحملليساسألا

ریغ،طقفرئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلاةميرجبةلصتملاةيداملا

.ةيملعلاةدئافللاقيقحتاقحالاهديدحتللاجملاكرتيسهنأ

:برحلامئارجليونعملانكرلاايناث

يونعملانكرلارفاوتينأاهيبكترمةلءاسموبرحلامئارجمايقلطرتشي

نأهنأشنمنأوهكولسةعيبطبيناجلاملعينأيأ،دصقلاوملعلايف

ملعىلعنوكينأو،اذههكولسءارونماهديرييتلاةجيتنلاثدحي

رثكأوأةيقافتابنييمحملانممهمهيلعىدتعملاصاخشألانأباضيأ

نأباكردمنوكيىرخأةهجنمو،1949ماعلفينجتايقافتانم

تاعزانملاىلعةيراسلافارعألاونيناوقللاريطخاكاهتنالكشيهكولس

مايقلةدارإلاوملعلايرصنعرفاوتيفكيو.ةيلخادلاوأةيلودلاةحلسملا

مئارجلاهذهيفبلطتملادصقلانأل،برحلامئارجيفيونعملانكرلا

لودلانيبةيملسلاتاقالعلاءاهنإةينامأطقفماعلادصقلاوه

تاقالعلاءاهنإنأل،ةميرجلاهذهلاصاخادصقدعتالفةبراحتملا

لاعفألاباكترالقحالرثأىوستسيلةبراحتملالودلانيبةيملسلا

تادهاعملاوقيثاوملابلطتتالوةميرجلانيوكتيفلخديالوةمرحملا

براجتلافاصتا:يناثلاثحبملا.رثألااذهىلإهجتتةصاخةينةيلودلا

:برحلامئارجبرئازجلايفةيوونلا

صصخت،ريتسجامةركذم،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاصاصتخإ،قيفرةوارهوب

ةوخإلاةعماج،ةيسايسلامولعلاوقوقحلاةيلك،نييلودلايئانجلاءاضقلاونوناقلا

،2009،ةنيطنسق،يروتنم

.110ص،قباسلاعجرملا،يجوهقلارداقلادبعيلع

58.ص

2
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ثوحبلاجمانربريوطتودامتعايفاسنرفةبغرلةيخيراتلاروذجلاعجرت

وحنقابسلااهبحاصيتلاةيناثلاةيملاعلابرحلاةيادبىلإةيوونلا

نأدعبو،ةيبوروألاةراقلايفةصاخةيلودلاىوقلانمريثكلانيبحلستلا

نيركسعملانيبةدرابلابرحلاتزربواهرازوأةيملاعلابرحلاتعضو

داحتالاوةيكيرمألاةدحتملاتايالولانملكقباستويبرغلاويقرشلا

.ةيوونلاةلبنقلابحلستلاوحنيتيفوسلا

،كاذنآيوونلايدانلابقحتلتوىربكلالودلاوذحوذحتلاسنرفتعراس

عقووةيوونلابراجتلاءارجإلناكمنعثحبلاب1957ماعذنمتأدبو

ةيوونةلبنقلوأريجفتلاربتخمنوكتلةيرئازجلاءارحصلاىلعرايتخالا

ةيلودلاتايقافتالايعارتنأنود(لوألابلطملا)1960ماعةيسنرف

يتلاةميخولاراثآللثرتكتنأوأ،نأشلااذهيفاهيلعتقداصيتلا

ةيوونلااهبراجتكلذبفصتتلةقطنملاكلتيفةئيبلاوناسنإلاتسم

1.(يناثلابلطملا)برحمئارجب

1

امةدتمملاةرتفلا-ناقريفةيحطسلاةيوونلابراجتلا:لوألاعرفلا

:-(براجت(4)1961/04/25و1960/02/13نيب

1957ماع"ناقر"ةقطنمىلعةيسنرفلاتاطلسلارايتخاعقونأدعب

يوارحصلازكرملابتفرعيتلاوةيركسعلابراجتللالقحنوكتل

،ةيركسعلابراجتلل

1

:نملكىلإةدوعلامتيليصفتلانمديزملل

،ةيلودةميرجةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا،يلیابقلامأ

،06،2017ددعلا،ةيخيراتاياضقةلجم،اجذومنم1961ةنسناقربةيحطسلابراجتلا

يفةيسنرفلاةلودلاةيلوؤسم،ةتلافلصیف،يتبسلايناليغ=.156_155ص

رثإةيرامعتسالااسنرفاهتفلخيتلاةيوونلاتاعاعشإلانمةيرئازجلاءارحصلافيظنت

،20ددعلا،عمتجملاوناسنإلامولعةلجم،1960ةنسةيوونلاةلبنقللاهريجفت

303ص،2016

=
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

( ( -Le Centre Sararien d'expérimentation Militares – CSEM ) )

دعبو

-1

ةلبنقلوأريجفتلاديهمتةقطنملاريضحتلةيسنرفلاتاطلسلاتعراس

.ةقطنملابةيوون

:ناقرةقطنمرایتخاعفاود_الوأ

ةدعاهيلعتيرجأنأدعب1957ناوجيفناقرةقطنمىلعرايتخالاعقو

لکش،(CSEM)زكرملابيسنرفلاشيجلارقتسانأ،تاعالطتسا

يهو،ةيرادإلاوةينقتلاحلاصملاعيمجىلعوراطمىلعيوتحتةدعاق

يوتحتيتلا"ةيدومح"لةيركسعلاةدايقلازكرمباوجواضرأةطبترم

نوللحملاعجريو،راطمودصرةزهجأوةمخضةيفوجتآشنمىلع

:ةيلاتلابابسأللةيوونلاتاريجفتلابمايقللناقرةقطنمرایتخابابسأ

ريسطوطخةبقارمبحمسييذلاناقرميلقإليفارغجلاعقوملا

.اهتبقارمنمنكمتلاوخيراوصلا

.اهيلإلوصولاةبوعصو،مالعإلالئاسوىلعةقطنملادعب

يلامكةيسنرفتارمعتسمببرغلاوبونجلانمةطاحمةقطنم

.ايناتيرومورجينلاو

رهشنمةدتمملاةرتفلالالخلدتعمخانمبةقطنملازيمت

راجفنالاحاجنىلعابلسرثؤيالاموهوليرفأرهشىلإيفناج

دعاسياممةيعارزلاتاجتنملانمةديدععاونأبةيرثةقطنم

ءيجلوألاريجفتلالبقو،تاتابنلاىلعتاعاعشإلاريثأتةفرعمىلع

اهضرعتدعباهتيحالصنعفشكلافدهبتاتابنلانمةفلتخمتانيعب

دمحم"دهاجملاوهودوهشلادحأركذثيحيرارحلاويوونلاعاعشإلل

اهعاونأىتشبروذبلاعمجىلعاوفرشأنيذلانمناكهنأب"يزيرح

-2

-3

-

-5

138



-6

ةفلتخمتافاسمىلعاهتعضويتلاةيسنرفلاتاطلسللاهئاطعإو

.راجفنالاةطقننعةدعابتمو

1ابوروأنعاهدعبواهناكسةلقوةيرئازجلاءارحصلاةعاسش

تاطلسلاتماقفبراجتلاءارجإلةدعاقلاءانبيفلمعلاأدبكلذبو

تاخضمونيزنبللتانازخوةماقإللينابمدييشتوقافنألارفحبةيسنرفلا

.تاريجفتللازيهجتهيفرتلاوةحارللتاطحموهايملل

:ناقرةقطنميفةيوونلاتاريجفتلاايناث

،1958ماعذنمةدعاقلاريضحتلاغشأتقلطنا،ةراشإلاقبسامك

رقتساةينارمعةنيدمناقرةقطنمتحبصأطقفتاونسثالثرورمبو

يرئازج3500يلاوحو،نييسنرفدونجونينقتوءاملع6500يلاوحاهب

نأدعبةمرحمةقطنملاتحبصأكلذبو،ةقطنملايفلمعلللقتعم

:يلاتلاكعورشملاذيفنتلةيسيئرقطانمةثالثىلإتمسق

عنمدقوعبرمملكفلأ60اهتحاسم:ةيزكرملاةقطنملا

.ةمئادةفصباهقوفناريطلا

،عبرمملك50ةحاسمىلعدتمت:ناقربةطيحملاةقطنملا

لقأعافتراىلعاهيضارأقوفناريطلاعنمدقوءاقرزلاةقطنملابتيمس

راجفنالابقعتيتلاتاعاستسلاءانثأرتم3000نم

ملك150واضرعملك2000اهتحاسمدتمت:ءارضخلاةقطنملا

3000نملقأعافتراىلعاهيضارأقوفناريطلاعنمىرخألايهو،الوط

يفةيوونلابراجتلاتغلب2.راجفنالابقعتيتلاةعاس12ةدملوطرتم

-1

-2

-3

1

ةقرحملا،رئازجلابةيسنرفلاةيوونلابراجتلليخيراتلاراطإلا،ةرتشنیدلاریخ

،راردأ،ةيارددمحأةعماج،34ددعلا،ةقيقحلاةلجم-ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلا

.49_45_44ص،2015

2

:نملكرظنأ2

.305ص،قباسلاعجرملا،ةتلافلصيف،يتبسلايناليغ-

139



ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

-1

100وحنباهلةيلامجإلاةقاطلاتردقثيحببراجتعبرأناقرةقطنم

ضراوقلانمناويح)عوبريلاةيمستاهيلعقلطأ،يتنأيتنطولیک

:يتآلاكيهو(ءارحصلايفشيعي

70يلاوحاهتقاطتغلباهربكأوتاريجفتلالوأ:قرزألاعوبريلا

تايالولااهتقلأيتلاةيوونلاةلبنقلافاعضأةثالثنمرثكأيأ،نطولیک

تغلبو،1945ماعةينابايلااميشوريهةنيدمىلعةيكيرمألاةدحتملا

لاومألانماسنرفاهيلعتلصحتيسنرفكنرف260ورايلماهفيلاكت

قالطإمت،يوونلالاجملايفامهنيبةمربملاةيقافتالادعبةيليئارسإلا

.1960يرفيف13مويقرزألاعوبريلاةبرجت

تغلبةقاطبترجف،ةيناثلاةيريجفتلاةبرجتلا:ضيبألاعوبريلا

ىلعاهراجفناعقوو،1960ليرفأ01موياسنرفاهترجأ،نطولیک10

ةرفحتثدحأوةئيبلاىلعريطخثولتببساممتنمسإلانمةدعاق

تلصويتلاةليقثلاتاميسجلابسرتنعجتاناريبكاثولتتببسةريبك

.ملك20ىلإ

-2

ةيعامتجاةبراقم_ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،يداقتةريمس-

.329ص،2،2016رئازجلاةعماج،21ددعلا،ةيخيراتلاتاساردلاةلجم،ةيخيرات

ةيقافتالاءاغلإىلعتمدقأوةيوونلاةبرجتلاهذهةيبرغملاةكلمملاتضراع

:نملكرظنأ،ةيسامولبدلاتاقالعلابةقلعتملاةيسنرفلاةيبرغملا

.60ص،قباسلاعجرملا،ةماسأيبرغ-

ةيوونلابراجتلاةجيتنةئيبلاثيولتنعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملا،ةميلحيلاغوف

قوقحلاةيلك،ةئيبلانوناقصصخت،ماعلانوناقلايفريتسجامةركذم،رئازجلايف

27_28.ص،02،2016فيطس،نيغابدنيملدمحمةعماج،ةيسايسلامولعلاو
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-3

عوبريلا

-4

ىلعمت،1960ربمسيد27يفراجفنالااذهعقو:رمحألا

لوقبسحنطولیک03يلاوحبهتوقتردقوارتم50هعافتراغلبيجرب

."يروصنمرامع"ةيئايزيفلاةسدنهلايفريبخلا

عوبريلا
مترئازجلابةيسنرفةيحطسةبرجترخآيه:رضخألا

يفةبرجتلاتمت،نطولیک10ةقاطب،1961ليرفأ25موياهقالطإ

،لاش،نالاس)نييسنرفلاتالارنجلابالقنايفتلثمتةصاخفورظ

يفةلبنقلاريجفتبلوغيدرمأكلذل،ليرفأ22خيراتب(رلیزو،وهوج

ىلعنيدرمتملاتالارنجلايلوتسينأنمافوخنكممتقوبرقأ

-ركيإنيعيفةينطابلاةيوونلابراجتلا:يناثلاعرفلاةيرذلاحالسلا

:-(ةبرجت13)1966/02/16و1961/11/07نيبامةدتمملاةرتفلا

ةينطاببراجتاضيأكانهتناكناقريفةيحطسلابراجتلاىلإةفاضإ

لامشملك100يلاوحدعبييذلاراقهلايف2"ركيإنيع"عقوميف

نيبامةدتمملاةرتفلالالخةبرجت13يلاوحهيفتيرجأ،تسارنمت

ةيركسعلابراجتللزکرم))بزكرملاةيمستمت،1966و

((تاحاولاب

2II

1961

CSEM ). (_ Le Centre Sararien d'expérimentation Militaire

ةقاطلاةيضوفمنمءاضعأمضتةريبكةيركسعةيماحزكرملانضتحي

طباض300واطباض90مهنميرکسع2000اهبةيسنرفلاةيوونلا

قلطأو.مجانملامعو،نيسدنهم،نيينقتنييندملانم750،فص

ىلإةبسن"الفأناتتیروات"ةيمستاضيأةينطابلاتاريجفتلاهذهىلع

و

1

2

.29ص،عجرملاسفن،ةميلحيلاغوف

داوبركيإنيعلبجعقيثيح،يداولانمةبعشلااهانعمةيربربةملك"ركيإنيع".

نعرتمولیک04يلاوحدعبي،هروخصةبالصبزاتميو،نينسلافالآذنمهايملاهبيرجت

.(تسارنمتةيدلبلارقم
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

-1

نيع"ةقطنمرايتخاعفاود.الوأ.تاريجفتلاهيلعتعقويذلالبجلا

:"ركيإ

،ناقربةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتللةضراعملاةيلودلادودرلارثإىلع

يتلاةينطاببراجتباهتلدبتساوةيوجلابراجتلانعاسنرفتلخت

ةدعاقك"ركيإنيع"لبجىلعرايتخالاعقوو،ةئيبللاثيولتلقأاهتربتعا

:ةيلاتلابابسأللكلذوةيوونلاتاريجفتلل

ةقطنملاةعاسشيفلثمتملازيمتملايفارغجلاعقوملا

نعكيهان،ةيرامعتسالاةنميهلاتحتةعقاولالودلانيباهعوقوو

ةينطابلاقافنألارفحةيلمعلهسياممةيتينارغةلتكنملبجلالكشت

.ةيلوطلاةيقفألا

لدتعملاخانملاةفصباهزيمتوملاعلاراظنأنعةقطنملادعب

.يحالفلاعباطلاو

ازكرمركيإنيعتحبصأوتاريجفتللةيديهمتلاتاريضحتلاتأدب

متثيح،لقنلاوهايملابةصاخةيويحقفارماهبتئشنأوتاطاشنلل

1000يلاوحمهددعغلبيذلارابآلارفحيفلمعلابنييرئازجلافيلكت

لخادلمعلابنوفلكملاامنيبراهنلايفتاعاسةينامثنولمعي،لماع

ةقطنمبةيوونلاتاريجفتلاايناث2.جاوفألاباراهناليلنولمعياوناكرابآلا

:"ركيإنيع"

-2

1

:نملكرظنأ!

.61ص،قباسلاعجرملا،ةماسأيبرغ-

.30ص،قباسلاعجرملا،ةميلحيلاغوف

.59_58_57ص،قباسلاعجرملا،ةرتشنیدلاریخ

2
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نيع"ةقطنمبتريرواتلبجىلعراقهلاةقطنميفبراجتلاتيرجأ

قافنألخاد،1966ماعىتح1961ماعنمةدتمملاةرتفلالالخ،"ركيإ

ىلإتاراجفنالاتلصوثيحب،ضرغلااذهللبجلالخاداهزاجنإمت

تاكرحتيلازلزلادصرلاةزهجأتلجسوضرألالخادةديعبتافاسم

ةقطنميفملك200دعبىلإتلصوةديعبتافاسمىلعةحضاوةيضرأ

لوألاقفنلازاجنإمت،1961ماعنملوألايسادسلالالخو.كورزات

E1تعزعزثيحترجفوهلخادخيراوصلاوةيرذلاةلبنقلاتعضوو

زاجنإمتاهدعبو"كتوترم"لابجىلإملك70دعبىلعتلصوولبجلا

يتلاةلبنقلاريجفتمتو،لبجللةيقرشلاةيحانلانمE2يناثلاقفنلا

نميناثلايسادسلايفو،ملك200دعبلتلصوىوقأاهتيلاعفتناك

.لبجللةيبونجلاةيحانلانمE3ثلاثلاقفنلازاجنإمتةنسلاسفن

E5)ىرخأقافنأةدعزاجنإمت1962ماعلالخو ,E6 ,E7 ,E8)تناك

تفرعاهنمةرشعينثإةينطابةيوونةبرجترشعةثالثءارجإلنكامأ

يتنطولیک500باهتوقتردقةئيبلاىلعاريبكارطختلكشثداوح

نيع"يفتيرجأيتلاةيوونلابراجتلاىوقأنأءاربخلاديفيو.يتنأ

وليك127اهتوقتغلبيتلا"Monique"ةامسملاةبرجتلايه"ركيإ

دعبىلعةيزازتهالااهراثآتظحولو،1963سرام18مويتيرجأ،نط

،1962يام01مويتذفنيتلا"Beryا"ةبرجتاهيلإفاضي،ملك613

ةريبكةئجافماهلشفبتلكشونطولیک30بةيريجفتلااهتقاطتردق

اياحضلاددعفرعيدحأالوةيوقةيعاعشإتابرستتثدحنيأاسنرفلا

2

1

.62ص،هسفنعجرملا،ةرتشنيدلاريخ

:نملكرظنأ2

.63
ص،عجرملاسفن،ةرتشنیدلاریخ۔

.31_30ص،قباسلاعجرملا،ةميلحيلاغوف-
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

هيلإريشتام.ةرواجملانكامألابوعقوملاباوناكنيذلانييرئازجلا

اهنمةعبرأ:اريجفت17تغلبةيوونلااسنرفتاريجفتنأتاساردلا

نمتاراشإولئالدكانهنأريغ،ركيإنيعةقطنمب13و،ناقرةقطنمب

اهنعنلعتملةيفاضإىرخأتاريجفتىلإريشتناقربريجفتلاعقاوم

كلذبو،"يروصنمرامع"ذاتسألالوقبسحاريجفت(35)تغلباسنرف

ةيريجفتلاتاقاطلاءارجناسنإلاوضرألاةمرحتحابتسااسنرفنوكت

دعاوقكلذبتكهتناوبراجتلاهذهاهتفلخيتلاةعشملاتايافنلاو

تايقافتاةفاكطئاحلاضرعتبرضوناسنإلاقوقحليلودلانوناقلا

.هاندأهنيبنساماذهو،يناسنإلايلودلانوناقلاقيثاومو

ةيوونلابراجتلايفبرحلامئارجلاعفأرفوت:يناثلابلطملا

:رئازجلابةيسنرفلا

تايقافتااهتددحيتلاوبرحلامئارجلةلكشملالاعفأللاقباسانضرعت

اذإو،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملليساسألاماظنلاويناسنإلايلودلانوناقلا

يفةيسنرفلاتاطلسلاتاكاهتناىلعلاعفألاكلتطاقسإانلواح

بيلاسأوداوممادختسا،نيمسقىلإمسقنتاننأدجنةيرئازجلاءارحصلا

نييمحملاصاخشألاىلعءادتعالاو،(لوألاعرفلا)ةروظحمةيبرح

.(يناثلاعرفلا)1949ماعلفينجتايقافتابجومب

1

.66ص،قباسلاعجرملا،ةرتشنیدلاریخ
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:يلودلانوناقلابجومبةروظحمبيلاسأوداوممادختسا:لوألاعرفلا

راثآلاىلإاهدعبرمنل،ةيوونلابراجتللينوناقلارظحللالوأقرطتن

.رئازجلاىلعةيوونلابراجتلااهتفلخيتلاةميخولا

:يلودلانوناقلايفةيوونلابراجتلارظحالوأ

ناسنإلااهفرعيتلاةكاتفلاةحلسألارطخأنميوونلاحالسلاربتعي

ةبلاطملاىلإةينوناقلاهتناسرتبيلودلاعمتجملابهاذهل،نآلاىتح

اهيلعةرطيسلاوةيملسلاضارغألايفةيرذلاةقاطلالامعتساميظنتب

نمديدعلاتمربأاذهل،برحلايفاهلامعتسارظحواهراشتناعنمو

عوضومعمتطاعتنإويوونلاحلستلانمدحللةيلودلاتايقافتالا

:اهيلإةراشإلاسأبالف،يئزجلكشبةيوونلابراجتلا

ءاضفلاووجلايفةيوونلابراجتلارظحلوكسومةدهاعم

.1963توأ05خيراتبتعقو،ءاملاتحتويجراخلا

تاذىرخألاةحلسألاوةيوونلاةحلسألاعضوميرحتةدهاعم

وأةبرتلايفوأتاطيحملاضرأوأراحبلاعاقىلعلماشلاريمدتلا

ةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلارارقبجومباهيلععيقوتلامت،امهتحت

خیراتبذافنلازيحتلخدو1970ربمسید07خيراتب،(2660/24)مقر

.1972يام18

براجتلاديدحتبةقلعتملاةيكيرمألاةيتايفوسلاةيقافتالا

.1974ةيليوج03يفةخرؤملا،ضرألانطابتحتةيوونلا

نمدمتعملاةيوونلابراجتلللماشلاعنملابقلعتملاقافتالا

يفامأ.1996ربمتبس10خيراتبةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلافرط

ن
م

:يلإةدوعلامتيةروكذملاتايقافتالانومضملوحرثكأليصفتلل
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

مدعبتتفأةيلودلالدعلاةمكحمنأدجنيلودلاءاضقلالاجم

:اهنمركذنةيلودةقباسنمرثكأيفةيوونلاةحلسألامادختساةيعورشم

براجتلاةيضقبقلعتملا1974ربمسيد20يفرداصلامكحلا

ةموكحلامايق)):نأةمكحملاتراشأنيأ،ادنلزوينواسنرفنيبةيوونلا

ببستئداهلاطيحملابونجةقطنميفةيوونبراجتءارجإبةيسنرفلا

بجومبادنلزوينقوقحلاكاهتنالكشياممعشملارابغلاطقاست

ىرخأبراجتةيأءارجإبكهتنتفوسقوقحلاهذهنأو،يلودلانوناقلا

ةقلعتملا1996ةيليوج08يفةرداصلاىوتفلا-1(ليبقلااذهنم

ركذنيأ،حلسمعازنيفةيوونلاةحلسأللامةلودمادختساةيعورشمب

تقولايفلقألاىلع_ةيوونلاةحلسألا...)):نأ"يواجب"سيئرلا

طلختو،ةيئاوشعةقيرطباياحضلابيصتاهلعجيعابطناتاذرضاحلا

كلذلو،ىمعأحالسيوونلاحالسلاو..،نيلتاقملاريغونيلتاقملانيب

يفزييمتلابينعملانوناقلاوهو،يناسنإلانوناقلاضوقيهتعيبطبنإف

2(ةحلسألامادختسا

صصخت،ريتسجامةركذم،يلودلانوناقلايفةيوونلابراجتلارظح،ةبورخوبقراط

امو37ص،2011،ارئازجلاةعماجقوقحلاةيلك،ةيلودلاتاقالعلاويلودلانوناقلا

.اهدعب

،(1991_1948)ةيلودلالدعلاةمكحمنعةرداصلارماوألاوىواتفلاوماكحألازجوم

خیرات،https://www.icj-cij.org/ar:عقوملاىلعحاتم،ةدحتملاممألاتاروشنم

.130ص،18:38:ةعاسلا،2019/09/13:حفصتلا

،(1996_1992)ةيلودلالدعلاةمكحمنعةرداصلارماوألاوىواتفلاوماكحألازجوم2

خیرات،https://www.icj-cij.org/ar:عقوملاىلعحاتم/ةدحتملاممألاتاروشنم

.107ص،19:19:ةعاسلا،2019/09/13:حفصتلا
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تايقافتابةلثمميناسنإلايلودلانوناقلاقئاثونأدجنركذامىلإةفاضإ

ناكولىتحةيوونلاةحلسألامادختساربتعت1949ماعلعبرألافينج

ةمكحملانأامك،يلودلانوناقلاماكحألاخراصاكاهتنا،يلودعازنراطإيف

نأتربتعايساسألااهماظننم(08)ةداملاىضتقمبةيلودلاةيئانجلا

نم،اهلموزلالةدئازرارضأببستةيبرحداوموأةحلسأمادختسا

اسنرفنأفشکخيراتلانأالإ.برحلامئارجلةنوكملاةيداملالاعفألا

يفيلودلانوناقلابجومبةروظحمةحلسأتمدختساوركذامبمزتلتمل

متيسامك،ةئيبلاوضرألاىلعةيريمدتاراثآكلذبةفلخمةيوونلااهبراجت

.هاندأهنايب

:ةيرئازجلاءارحصلاىلعةروظحملاداوملامادختسارثأ_ايناث

تاعاعشإلاةروطخىلعفقيركيإنيعوناقرةقطنملمويلارئازلانإ

،ةيسنرفلاةيوونلابراجتلااهتفلخيتلاةيوونلاتايافنلانعةمجانلا

1999ماعةيرذلاةقاطللةيلودلاةلاكولاهتدعأيذلاريرقتلابسحف

ةقطنم40اهنيبنمناقربةطيحملاقطانملا،2005ماعرشنيذلاو

،تاعاعشإلاببسبةررضتمنآلادحلتلازامركيإنيعوةيدومحلاةيرقب

ناقرةبرجت،"ريمسيم"كاذنآيسنرفلاعافدلاريزوةداهشبسحو

ىلإترشتنااهنكلرتم720قمعىلعةينطابنوكتنأنويسنرفلااهدارأ

،ملك650يلاوحهتفاسمتدعتالازلزكلذبةلكشمملك160نمدعبأ

الةقطنملاطيحمنأالإبراجتلاكلتىلعنينسلاتارشعرورممغرو

تانازخوكالسأوةيئابرهكتادلومنمعشموهاملكو،اعشملازي

يتلافوهكلانأامك،اهتروطخىلإيلاهألاهيبنتنودةيراعتكرتهايم

رمألاتاعاعشإلابةئيلماهنأمغرةحوتفمتكرتبراجتلااهبتيرجأ

تاساردلاديفتو.اهيلإلوخدلارظحلةيرئازجلاتاطلسلاعفديذلا

نمةعونصمةيوونلابراجتلاءارجإيفةمدختسملالبانقلانأةيخيراتلا

1

ص،قباسلاعجرملا،قاسوبلیبنا
.78
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

يدؤتهريجفتةوقوةنس2400موينوتولبلارمع،موينارويلاوموينوتولبلا

وجلايفرشتنتجتاونهليذلالسلستملاراطشنالاويوونلالعافتلاثادحإىلإ

دنعةئيبلارصانععملعافتتىرخأداوموتانورتوينلانمةلئاهةيمكعم

يكلةنسنويلم713بلطتييعيبطلاموينارويلاامأ،ضرألاىلعاهطوقس

ءارحصلايفاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلابراجتلانإفاذكهو.للحتي

يف،اذهانمويلةقلاعاهراثآتلازالثولتللةعساشتاحاسمتضرعةيرئازجلا

ةيامحةاعارمةرورضبيدانتةئيبلليلودلانوناقلادعاوقتناكيذلاتقولا

.دمألاةليوطوراشتنالاةعساورارضألانمةئيبلا

تايقافتابةيمحملاصاخشألادضةيجولويبلابراجتلاءارجإ:يناثلاعرفلا

تقداصوتمربأوتكراشيتلاةيسيئرلالودلانماسنرفتناكامل:فینج

اهتادهعتباسنرفتفوله،لءاستناننإف،1949ماعلفينجتايقافتاىلع

صاخشألاىلعفينجتايقافتاتقبطلهو؟رئازجلايفةمئاقلاةيلودلا

؟برحلاىرسأونييندملامهسأرىلع؟ةيقافتالابجومبنييمحملا

:يرذلاعاعشإللنييندملاضيرعت-الوأ

نأالإ،اهبراجتءارجإلناكسلانمةيلاخقطانمتراتخااهنأاسنرفتمعز

اهتراضحوةقطنملاتفدهتسااسنرفنأتبثألب،كلذسكعتبثأخيراتلا

ملو،تاتابنلاوتاناويحلانمةفلتخمتانيعتاريجفتلاءانثأتلمعتساو

تالئاعءالجإبتماقو،اهبراجتيفةقطنملاناكستلمعتسالبكلذبفتكت

امأ،ةيوونلاتاعاعشإللضرعتلارطخنعمهداعبإدصقيروسلاشيجلادارفأ

نودةيقاولاسبالملاوءادوسلاتاراظنلامهيلعتعزولامعلاونيدنجملا

ةرابعيهومهباقرىلعتادالقءادتراىلعاوربجأنيذلانييرئازجلالامعلا

بلطامك،اهلاوضرعتيتلاتاعاعشإلاةدشسايقل"clichés"مساورىلع

رفصلاةطقنلسكاعمهاجتاباضرأحاطبنالاومهيديأبمهنيعأةيطغتمهنم

.51ص،قباسلاعجرملا،ةرتشنیدلاریخ
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

قزمتنأنكميراجفنالاطغضنعجتنتيتلاةمدصلانأل،هاوفألاحتفو

يسنرفلاثحابلاهنعفشكامرطخأنمو.نذألاةلبطءاشغ

دقل)):الئاق"ولیرابونیرب"ةيسنرفلاةيوونلابراجتلايفصصختملا

ةيوونلابراجتلاىلوألالخرباخمنارئفكةقطنملاناكسانلمعتسا

اياحضلاتايوهظفحوأةفشرأباسنرفموقتنأنود،ناقربةيسنرفلا

مامأدعيمليلاتلابو،ناسنإلاقوقحوبرحلادعاوقلككلذبةقراخ

نأامك،اياحضلانمريثكلاىلعفرعتللةيناكمإيأايلاحتاطلسلا

تادعملاونانطألافالآاكراتءارحصلايفهدعاوقرداغيسنرفلاشيجلا

اهراثآوةئيبلاوناويحلاوناسنإلاىلعيضقتللامرلاتحتةعشملا

ةيقافتاماكحألضقانمهالعأركذاملك2((ىرخأنورقةدعلدتمتس

يتلااهنم(32)ةداملااديدحتونييندملاةيامحبةقلعتملاةعبارلافينج

وأيندبلابيذعتلاببستنأاهنأشنميتلاتاءارجإلاذاختاترظح

ةرمعتسملاةلودلاةطلستحتنيدوجوملانييمحملاصاخشألاةدابإ

ايناث.ةيملعلاوأةيبطلابراجتلاءارجإ،رظحلااذههلمشيامنمو

:ناقربةيوونلاةبرجتلايفينطولاريرحتلاةهبجىرسأمادختسا

1

:نملكرظنأ

2

.61ص،قباسلاعجرملا،ةماسأيبرغ-

.50ص،قباسلاعجرملا،ةرتشنيدلاريخ-

راثآللينوناقلادعبلا،نارمعنبفاصنإ،يواركبيدهملادمحم:دنعهيلإراشم

نوناقلاروظنمنمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللةيئيبلاوةيحصلا

،حابرميدصاقةعماج،08ددعلا،نوناقلاوةسايسلارتافدةلجم،يناسنإلايلودلا

.20ص،2013،ةلقرو

،برحلاتقويفنييندملاصاخشألاةيامحنأشبةعبارلافينجةيقافتاماكحأعجار

.قباسلاعجرملا

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

تاعازنلاليبقنمربتعياسنرفعمرئازجلاهتضاخيذلاحلسملاعازنلا

تاعازنلارابتعاىلعيلودلانوناقلاهقفرقتسادقفةيلودلاةحلسملا

كلذوةيلودتاعازنةيرامعتسالاىوقلاوررحتلاتاكرحنيبرودتيتلا

ريسميظنتبقلعتملا1977ماعللوألايفاضإلالوكوتوربلاماكحألاقفو

ةداملايفةيلودلاةحلسملاتاعازنلااياحضةيامحوةيئادعلاتايلمعلا

قحلملااذهقبطني)):يليامىلعةثلاثلاةرقفلاتصنذإ(04-03/01)

برحلااياحضةيامحلفينجتايقافتالمكييذلا"لوكوتوربلا"

ةداملااهيلعتصنيتلاعاضوألاىلع1949توأ12خيراتبةعقوملا

امةعبارلاةرقفلاتفاضأو،((تايقافتالاهذهنيباميفةكرتشملاةيناثلا

تاعزانملا،ةقباسلاةرقفلايفاهيلإراشملاعاضوألانمضتت)):يلي

لالتحالاويرامعتسالاطلستلادضبوعشلااهبلضانتيتلاةحلسملا

ريرحتلاةهبجنإف،كلذىلعءانب1.((...ةيرصنعلاةمظنألادضويبنجألا

ةيامحنأشبفينجةيقافتاراطإيفىرسألازكرمبعتمتتينطولا

تطرتشايتلاةيقافتالانم(04)ةدامللاقفو1949ماعليرسألا

قبطنتىتحةمظنملاتامواقملايفاهرفاوتبجيطورشلانمةعومجم

:يلاتلاكيهوةيقافتالااهيلع

.لوؤسمصخشةدايقتحتةمواقملانوكتنأ

.دعبنعاهزييمتنكميةزيممةراشاهلنوكتنأ

.ارهجةحلسألالمحتنأ

1

قباسلاعجرملا،1977فينجتايقافتاىلإلوألايفاضإلالوكوتوربلاماكحأعجار
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1

ركذاملكو.برحلاديلاقتونيناوقلاقبطةيبرحلااهتايلمعبموقتنأ

لجأنملضانتتناكاهنأكلذ،ينطولاريرحتلاةهبجيفرفوتتطورشنم

.يسنرفلاشيجلادارفأدضةهجومةيبرحلااهلامعأتناكواهميلقإريرحت

تاطلسلارسأيفاوعقونيذلاينطولاريرحتلاةهبجيدهاجمعتمتلةجيتنو

يرسألاةيامحبةقلعتملافينجةيقافتاموهفميفىرسألازكرمبةيرامعتسالا

يفءاجذإةروكذملاةيقافتالابجومبيئامحماظنلنوعضخيمهف،1949ماعلا

وأيندبلاهيوشتللبرحريسأيأضيرعتزوجيال..)):يلياماهنم(13)ةداملا

ىلععقيامازتلا(120)ةداملاتنمضتامك،((..ةيملعلاوأةيبطلابراجتلا

بتكملنكممتفوعرسأبةرسآلاةلودلامدقتنأبيضقيةرسآلاةلودلا

تامولعملاةافولاتاداهشنيبتنأبجيو،ةافولاتاداهشتامالعتسالا

مهنفدناكموخيراتاذكومهتافوببسوخيراتوىرسأللةيصخشلا

ةلاحتابثإةيغبريسألليبطصحفءارجإةرورضاضيأةيقافتالاتطرتشاامك

تاءارجإلانمءارجإيأبمقتملاسنرفنأتبثأيلودلاخيراتلانأالإ.ةافولا

قبطنتالراوثلانأويلخادعازنلانأباهكسمتلارظن(120)ةداملايفةروكذملا

(13)ةداملاماكحألخراصلاكاهتنالانعكيهان،ةثلاثلافينجةيقافتامهيلع

ريثأتىدمسايقلةيملعوةيبطبراجتبمايقللىرسألاتمدختسانيح

.ناسنإلادضكاتفلاحالسلااذهةيلعافىدموناسنإلاةحصىلععاعشإلا

200لامعتسابةيسنرفلاةموكحلاىلع"ادراکیب"لينولوكلاحرتقاثيح

ءارجإوتاعاعشإللمهضيرعتلجأنم"bousset"ركسعميفنوجسمدهاجم

لوحمهبلصويرسألاديقتمتقرزألاعوبريلاةيلمعيفومهيلعتارابتخالا

مهيلعيوونلاعاعشإلاريثأتلةنيابتملاتاجردلاةفرعملريجفتلاةقطنم

3

2

عجرملا،برحلاىرسأةيامحنأشبةثلاثلافينجةيقافتانمةروكذملاةداملاعجار

19:092020/01/23.قباسلا

.قباسلاعجرملا،برحلاىرسأةلماعمنأشبةثلاثلافينجةيقافتاماكحأعجار2

عجرملا،برحلاىرسأةلماعمنأشبةثلاثلافينجةيقافتانمةروكذملاداوملاعجارد

.قباسلا

3

.72ص،قباسلاعجرملا،لصيفدمحم يساس4
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمتاخلا

دادبتسانعةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلاتفشك

ةئيبلاقحونييرئازجلاقحيفهمئارجوهتيشحويفهيدامتورامعتسالا

كرحتلاىلإةدحتملاممألاةمظنمبالثمميلودلاعمتجملانميعدتست

ةريخألاهذهمازتلاقيرطنعاسنرفلةيلودلاةلءاسملالامعإليبسيف

تقحلرارضأنماهباصأامعابعشوةموكحةيرئازجلاةلودلاضيوعتب

.ةيرذلاتاعاعشإلااهتفلخيتلاراثآلاةجيتناهب

نمريثكلاىلعءوضلاانيقلأوةيثحبلاةساردلانمانيهتنانأدعبو

خيراتلانأ،اههدافمةمهمةجيتنىلإانلصوت،اهيفضومغلانطاوم

نوناقلاتايقافتاتكهتنااسنرفنألدجلالبقتالةلدأبوتبثأيلودلا

اهبراجتباهمايقءانثأ،ءاوسلاىلعةدحتملاممألاقاثيمويناسنإلايلودلا

ضيرعتوةعشملاتايافنلابةئيبلاثيولتبةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلا

ىلإكشالبيدؤييذلاو،يرذلاعاعشإللدصقنعنييندملاوىرسألا

مسجللةريطخلاتاباصإلاوةيناسنإاللاةلماعملاوبيذعتلاودمعلالتقلا

اممةعمتجمةعبرألااهناكرأببرحلامئارجكلذبققحتل،ةحصلاو

ةدعاقنماقالطناو،ةيئانجلاوةيلودلااهيقشباهتيلوؤسممايقيعدتسي

نمألاسلجمموقينألثمألالحلانإفبرحلامئارجمداقتمدع

ةيئانجةمكحمءاشنإبموقيوعباسلالصفلابجومبهتاطلسلیعفتب

.رئازجلايفاسنرفاهتبكترايتلامئارجلايفرظنلااهتمهمةيلود

لامعإنودلوحتاهضرفييتلاتايدحتلاويلودلاعقاولانأالإ

انوناقسناجتمريغيلودلاعمتجملانأمادام،اسنرفلةيلودلاةلءاسملا

.نوناقللهدايقنانمرثكأةسايسلاهمكحتو
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

-1

-2

-3

:عجارملاورداصملاةمئاق

:رداصملاةمئاق:الوأ

:ةيلودلاقيثاوملاوتايقافتالا_

تاوقلابىضرملاوىحرجلالاحنيسحتلىلوألافينجةيقافتا

.1949توأ12يفةخرؤملاناديملايفةحلسملا

قرغوىضرموىحرجلاحنيسحتلةيناثلافينجةيقافتا

.1949توأ12يفةخرؤملاراحبلايفةحلسملاتاوقلا

يفةخرؤملابرحلاىرسأةلماعمنأشبةثلاثلافينجةيقافتا

.1949توأ12

يفنييندملاصاخشألاةيامحنأشبةعبارلافينجةيقافتا

.1949توأ12يفةخرؤملابرحلاتقو

،فينجتايقافتاىلإيفاضإلالوألالوكوتوربلا)قحلملا

.1977ناوج08يفخرؤملاةيلودلاتاعازنلااياحضةيامحبقلعتملا

اموريفدمتعملاةيلودلاةيئانجلاةمكحملليساسألاامورماظن

.2002ةيليوج01يفذافنلازيحلخديذلاو1998ةيليوج17يف

:ةيلودلالدعلاةمكحمیواتف

لدعلاةمكحمنعةرداصلارماوألاوىواتفلاوماكحألازجوم

:عقوملاىلعحاتم،ةدحتملاممألاتاروشنم،(1991_1948)ةيلودلا

https://www.icj-cij.org/ar،ةعاسلا،2019/09/13:حفصتلاخيرات:

۔ا

-5

-6

-1

.18:38

-2
لدعلاةمكحمنعةرداصلارماوألاوىواتفلاوماكحألازجوم

:عقوملاىلعحاتم/ةدحتملاممألاتاروشنم،(1996_1992)ةيلودلا

https://www.icj-cij.org/ar،ةعاسلا،2019/09/13:حفصتلاخيرات:

.19 : 19
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

-1

:عجارملاةمئاق:ايناث

:بتكلا_أ

:ةيبرعلاةغللاب_1

مئارجىلعباقعلاوةيلوؤسملا،ةخيشلاقلاخلادبعيلعماسح

راد،كسرهلاوةنسوبلايفبرحلامئارجىلعةيقيبطتةساردعمبرحلا

.2004،رصم،رشنللةديدجلاةعماجلا

تاقيبطتوةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،فيطللادبعديعسنسح

،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،رصاعملاوثيدحلايلودلايئانجلاءاضقلا

-2

.2004

-3

-
دبع

ركفلاراد،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،يزاجحيمويبحاتفلادبع

.200اب،ةيردنكسإلا،يعماجلا

يلودلانوناقلايفةيساسألاتامدقملا،ناميلسهللا

.1992،رئازجلا،ةيعماجلاتاعوبطملاناويد،يئانجلا

مئارجلامهأ)يئانجلايلودلانوناقلا،يجوهقلارداقلادبعيلع

،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم،1ط،ةيئانجلاةيلودلامكاحملا،ةيلودلا

-5

.2001،توریب

-6
ءوضيفيئانجلايلودلانوناقللماعلاراطإلا،فسویدمحم

،ةيبرعلاةضهنلاراد،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملليساسألاماظنلاماكحأ

.2002،ةرهاقلا

راد،يلودلايئانجلانوناقلايفسورد،ينسحبيجندومحم

.1960،ةرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلا

:ةيبنجألاةغللاب_2

-7

Huet André – Joulin Renée Koering, droit pénal in
-1

ternational , 2éme édition , Presse universitaire de France,

Paris, 2001
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Jean Paul Bazelaire , Thierry Crétin , La justice pénal-2

internationale , Presse universitaire de France, Paris, 2000.

-1

:ريتسجاملاتاركذم.ب

ةركذم،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاصاصتخإ،قيفرةوارهوب

قوقحلاةيلك،نييلودلايئانجلاءاضقلاونوناقلاصصخت،ريتسجام

.2009،ةنيطنسق،يروتنمةوخإلاةعماج،ةيسايسلامولعلاو

،ةيئانجلاةيلودلامكاحملامامأبرحلامئارج،ةنيربصهللافلخ

نييلودلاءاضقلاونوناقلاصصخت،ريتسجاملاةداهشلينلةركذم

ةنيطنسق،يروتنمةعماج،ةيسايسلامولعلاوقوقحلاةيلك،نييئانجلا

-2

.2006

-3

۔4

-5

ةركذم،يلودلانوناقلايفةيوونلابراجتلارظح،ةبورخوبقراط

،قوقحلاةيلك،ةيلودلاتاقالعلاويلودلانوناقلاصصخت،ريتسجام

.1،2011رئازجلاةعماج

يرئازجلابعشلاقحيفةبكترملابرحلامئارج،ةماسأيبرغ

نوناقويئانجلايلودلانوناقلاءوضىلعةسارد"يسنرفلالالتحالانابإ

،يئانجلايلودلانوناقلاصصخت،ريتسجامةركذم"ةحلسملاتاعازنلا

.2005،ةديلبلا،بلحددعسةعماجقوقحلاةيلك

ةئيبلاثيولتنعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملا،ةميلحيلاغوف

،ماعلانوناقلايفريتسجامةركذم،رئازجلايفةيوونلابراجتلاةجيتن

دمحمةعماج،ةيسايسلامولعلاوقوقحلاةيلك،ةئيبلانوناقصصخت

.02،2016فيطس،نيغابدنیملا

ةعيرشلانيبةيوونلابراجتلااياحضمكح،قاسوبليبن

يفريتسجامةركذم،۔اجذومنرئازجلاةلاحةسارد-يلودلانوناقلاو

،ةيمالسإلامولعلاةيلك،نوناقلاوةعيرشلاصصخت،ةيمالسإلامولعلا

.1،2012رئازجلا،ةدخنبفسوينبةعماج

ج
:ةيميداكألاتالاقملا

-6
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

-1

م

.2

-3

-

ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا،يلیابقلامأ

ةلجم،اجذومن1961ةنسناقربةيحطسلابراجتلا،ةيلودةميرج

.06،2017ددعلا،ةيخيراتاياضق

ةيسنرفلاةيوونلابراجتلليخيراتلاراطإلا،ةرتشنیدلاریخ

،ةقيقحلاةلجمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةقرحملا،رئازجلاب

.2015،راردأ،ةيارددمحأةعماج،34ددعلا

اهمئارجنعاسنرفةمكاحمةيناكمإ،لصیفدمحميساس

رتافدةلجم،يئانجلايلودلانوناقلاماكحأقفورئازجلايفةيرامعتسالا

.2013،ةلقروةعماج،08ددعلا،نوناقلاوةسايسلا

ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،يداقتةريمس

،21ددعلا،ةيخيراتلاتاساردلاةلجم،ةيخيراتةيعامتجاةبراقم

.2،2016رئازجلاةعماج

يفةيسنرفلاةلودلاةيلوؤسم،ةتلافلصيف،يتبسلايناليغ

اسنرفاهتفلخيتلاةيوونلاتاعاعشإلانمةيرئازجلاءارحصلافيظنت

ناسنإلامولعةلجم،1960ةنسةيوونلاةلبنقللاهريجفترثإةيرامعتسالا

.20،2016ددعلا،عمتجملاو

راثآللينوناقلادعبلا،نارمعنبفاصنإ،يواركبيدهملادمحم

نمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللةيئيبلاوةيحصلا

ددعلا،نوناقلاوةسايسلارتافدةلجم،يناسنإلايلودلانوناقلاروظنم

.2013،ةلقروحابرميدصاقةعماج،08

ةلجم،ادناوربةصاخلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،لداعيراتسم

،ةركسب،رضيخدمحمةعماج،03ددعلا،ركفملا

-5

-6

-7

2008
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اهبراجتنعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملا

ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلا

يلودلانوناقلاماكحأءوضىلعةسارد

يناسنإلا

:ملقب

كرابميبيطلانب/درداقلادبعنيقرز/د

تليسمسيتيعماجلازكرملا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلملا

ىلإو،ةماسجلاوةروطخلاةغلابراثآثادحإىلإةيوونلابراجتلايدؤت

ثولتىلإةفاضإ،صاخشألانمهراثآلضرعتنملةيحصلكاشمروهظ

دعتف،اهلةرواجملاقطانملاوبراجتلااهيفترجيتلاقطانملايفةئيبلا

ةيرئازجلاءارحصلايفثدحاملعلو.ةئيبلاوناسنإلاةايحددهيارطخ

ثحبلايضتقييذلارمألا،يسنرفلارامعتسالاةعاظفىلعدهاشربكألا

ةبترتملاةينوناقلاراثآلاوةيوونلااهبراجتنعاسنرفلةيلودلاةلءاسملايف

.كلذىلع

Abstract:

Nuclear experiments lead to very dangerous effects, and to

the emergence of health problems for those who were ex

posed to its effects from people in addition to environmental

pollution in the areas where the experiments took place and

the surrounding areas, so it is considered a threat to human

life and the environment.

Perhaps what happened in the Algerian desert is the biggest

witness to the horror of French colonialism , which requires

research in the international accountability of France for its

nuclear tests and the legal implications that.

158
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:ةمدقم

تايالولافرطنميكازاكنواميشيروهىلعنيتيرذلانيتلبنقلاءاقلإنإ

ىلعنيريبكلاىدصلاوعقولاهلناك1945توأيفةيكيرمألاةدحتملا

اعفادلكشامم،نيتلبنقلااهتكرتيتلاةميخولاراثآلاثيحنمملاعلا

ثادحألابقعةيوونلالودلابقاحللادصقلودلانمديدعللازفحمو

ةيملاعلابرحلاةياهندعبنابايلابقحليذلاريبكلارامدلاوةعيظفلا

ةيوونلالودلاىلإمامضنالانمصانمالهنأاسنرفتأرف.ةيناثلا

رهظتو،ةريبكلاةيريمدتلاهتردقليوونلاحالسلاكالتمانمنكمتلاو

.یمظعةيحيلستةوقكملاعلالودمامأاهسفن

تعاطتساو،1958ماعيفلوألايوونلااهلعافماسنرفتأشنأاذل

ةيوونبراجتءارجإيرورضلانمهنأتأراهنأريغ؛ةيرذلاةلبنقلاةعانص

ناكملانأاهلرهظاذهلو،كلذيفاهقافخإوأاهحاجنىدمةفرعملا

يتلاةيرئازجلاءارحصلاوهةيوونلابراجتلاءارجإدصقاهلبسانملا

يرجتوهارتامبسحاهيففرصتت،اهلةحابماضرأوةرمعتسماهربتعت

هتلوادتامعامسدعباميس،ةيريمدتوةيبيرختلامعأنمءاشتاماهيف

اذكهلثمهريثتامةبغمنميسنرفلاماعلايأرلاوةيمالعإلاطاسوألا

يفةيوونبراجتءارجإلةلواحميأبةددنملعفدودرنملئاسم

فرطنماديدشاضفرةيوونلابراجتلاعوضومكلذبيقلف،اهيضارأ

مجحبةقبسملاةفرعمللةيسنرفلايضارألاىلعيسنرفلابعشلا

.براجتلاهذهلثمنعجتنييذلاريمدتلا

بتاوتميلقإنعدعبتيتلاةيرئازجلاناقرةقطنمىلعرايتخالاعقوف

اهعورشمديسجتلاسنرفبسانتنكامأكلامشركيإنيعوملك100

اهضرغةيبيرجتةيملعتارابتخابمايقلاوةيوونلابراجتلاءارجإبيوونلا
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دكأتللةيوونلبانقىلعهتبرجتمتينأنكمييذلاوضحميركسع

كشالوةيبرحلاكراعملايفاهمادختساتاياغلاهكتفواهريثأتىدمنم

روحملكشت،ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلاةلأسمنأ

«وأيناسنإلايلودلانوناقلادعاوقوناسنإلاقوقحلحضاوكاهتنا

ريغ؛الودوتامظنموابوعشعيمجلافارتعاباذهو»برحلانوناق
هنأ

ربجتلاوطلستلاةيوازنمیریفيسنرفلارامعتسالابناجىلإرظنلاب

تحتةسماخلاةيروهمجلاةسايسروحملكشتةلأسملانأ،عمقلاو

ةيولوأيسنرفلايوونلاعورشملاربتعايذلا"لوغود"لارنجلاةدايق

ةيلخادلاةيسنرفلاةسايسلاحاجنلةيساسألافادهألامهأنملب

اهدامخإواهعمقوةيرئازجلاةيريرحتلاةروثللدحعضولجألاليبسو

كلذءارونمتعسدقفيلودلاديعصلاىلعهترظنامأ.ةيئاهنةفصب

حالسلااذهباستكالالخنمةيركسعلااهتوقىدمزاربإوتابثإ

ساسألايفروحمتيانلردابتييذلالؤاستلاهيلعويوونعدرةليسوك

دعاوقوماكحألظيفةيوونلابراجتللةينوناقلاداعبألايفثحبلا

ةيوونلابراجتلاةيعورشممدعنایبتلالخنميناسنإلايلودلانوناقلا

؟ةيلودلاتامازتلاللاهكاهتناو

:يتآلاوحنلاىلععوضوملاةجلاعممتتهيلعو

يناسنإلايلودلانوناقلالظيفةيوونلابراجتلارظح:لوألاروحملا

1

صاخفلم،ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا

.26ص،1977،رئازجلا،ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلانع

ایاضق،ةيلودةميرجةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا،يليابقلامأ2

.154ص،6،2017ددعلا،ةيخيرات

2
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ةيوونلابراجتلانعةبترتملاةينوناقلاراثآلا:يناثلاروحملا

يلودلانوناقلالظيفةيسنرفلاةيوونلابراجتلارظح:لوألاروحملا

يناسنإلا

ةمالسوةدايسلاكاهتنالكشيلالتحالانإفيلودلانوناقلاماكحألاقبط

ةيلعفةطلستحتةلتحملاضرألاحبصتذإ،ةلتحملاةلودلايضارأ

رئازجلايفيسنرفلادجاوتلارسفيفموهفملااذهبوودعلاتاوقلا

اركوب"ذاتسألادكؤياضيأنأشلااذهيفو،ةيريرحتلاةروثلانمزلالتحالاب

لودلاعيمجف،ايلوداعازنهرابتعاوحلسملاحافكلاةيعرشىلع"سیردا

ريصملاقيقحتدصقرامعتسالاةمواقموحاسملاحافكلاةيعرشبیرت

حافكلانألوقلابيلودلانوناقلائدابمنينقتلةصاخلاةنجللامامأ

،ةيلودلابرحلاليبقنمدعيرامعتسالاةيفصتلجأنمحلسملا

قباستلاراطإيفوةعورشمريغالالتحالكشييرامعتسالاماظنلاف

تماق،ةيوونلابراجتلاةلجعليغشتويوونلاحلستلاوحنمومحملا

داحتالا،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا)لودلانماهيقباسديلقتباسنرف

هذهرثأنعةثحابةيلوألاةيوونلابراجتلاءارجإب(ايناطيرب،يتايفوسلا

،تابنلاوناويحلاوهايملاوةيئاذغلاداوملاوةحلسألاىلعتاعاعشإلا

نييندملانمةقطنملاناكسمدختسالبانهفقوتيملرمألانكل

ىلعتاعاعشإلاريثأتةساردلمهلالغتسامتوادمعبراجتلايفلزعلا

متهنإفنيدهاجملابليكنتلاوبيذعتلاةسايسراطإيفوناسنإلا

متامك،دصقنعتاعاعشإللمهضيرعتوىرسألااضيأمادختسا

1907ماعلياهالةيقافتإنم42ةداملا:

.160ص،قباسلاعجرملا،يليابقلامأ2
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نارئفدرجمةيلمعلاتربتعاف.تاناويحلانمةعومجممادختسا

ةيناسنإلاةماركللالوةيقالخألاوةيناسنإلاتارابتعاللةاعارمنودبراجت

.اهنمةينوناقلاىتحلب

دعاوقلةميسجلاتاكاهتنالانمضلخدتلاعفألاهذهلثمنأكشالو

تايقافتالانمديدعلااهيلعتصنيتلايناسنإلايلودلانوناقلاماكحأو

ةقلعتملاياهالدعاوقوةيعامجلاةدابإلاةميرجعنمةيقافتاكةيلودلا

ماعلعبرألافينجتايقافتاو،1907ماعلةيربلابرحلافارعأونيناوقب

ةلمجلالتحالاةلودقتاعىلععقتيناسنإلايلودلانوناقللاقفوف.1949

هفدهيناسنإلايلودلانوناقلاف.ةيفرعلاوةينوناقلاتامازتلالانم

يفايندممأايركسعناكءاوسناسنإللةصاخةيامحرارقإوهيساسألا

ةراضلاراثآلانمنكممدحىصقأىلإليلقتلاو،ةحلسملاتاعازنلاءانثأ

ةيبرحلاتايلمعلانعجتنتدقيتلا

:نييندملاةيامحبةقلعتملاماكحأللكاهتناةيوونلابراجتلا:الوأ

3ةداملاىضتقمبهنإف،يناسنإلايلودلانوناقلادعاوقوماكحألاقبط

نمزنويندملاناكسلاعتمتيةعبرألافينجتايقافتانيبةكراشملا

مهتايحضيرعتوأمهلضرعتلازوجيالذإةلماكةيامحبلالتحالا

1

ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،ديمحلادبعيوادغز،ةيروحيبيط

.266ص،8ددعلا،4دلجملا،ايفارغجلاوخيراتلاتايلوح

33602/https ://www.asjp.cerist.dz/en/article2019/09/20:خيراتبهيلععلطأ.

،04ةعبط،يناسنإلايلودلانوناقلايفتارضاحم،لاتقلاكولسودعاوق،رونألادمحأ2

.113ص،2004،ةرهاقلا،يبرعلالبقتسملاراد

2
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دكؤيامكامهدضةطرفملاةوقلامادختساوأرطخلاوأفادهتسالل

نيبزييمتلابةعزانتملافارطألامازتلاىلعيناسنإلايلودلانوناقلا

نمضلخديو،ةحلسملاتاعازنلانمزنيلتاقملاونييندملاناكسلا

ناكسلالمشياذهبو،نييندملاصاخشألاعيمجنييندملاةفئاط

يفنيميقملاناكسلاوةبراحتملالودلاميلاقأىلعنيميقملانييندملا

يفكراشيالصخشلكىلإفرصنييندملاحلطصمف،ةلتحملايضارألا

وأيندمصخشلاناكاذإاملوحكشلاريثأاماذإو،ةيئادعلاتايلمعلا

مارتحابمازتلالاةبراحتملالودلاىلععقيذإايندمربتعيهنإفيركسع

ىلعزييمتيأنودبةيناسنإةلماعممهتلماعمونييندملاصاخشألا

وأةيسايسلاءارآلاوأةديقعلاوأرصنعلاوأنوللاوأسنجلاساسأ

وأدلوملاوأةورثلاوأيعامتجالاوأيموقلاءامتنالاوأءارآلانماهريغ

فارطألامزتلتامكةلثاممىرخأريياعمةيأساسأىلعوأرخآعضويأ

مهقوقحومهفرشومهصاخشألمارتحالالاوحألاعيمجيفةعزانتملا

نأو،مهديلاقتومهتاداعو،اهتسرامموةينيدلامهدئاقعو،ةيلئاعلا

يأبمايقلازوجيالو.ةيناسنإةلماعمنكامألاوتاقوألاعيمجيفاولماعي

دضومهدضماقتنالاوأبهنلاوأبلسلالامعأنملمع

غروبستيبنالعإيفأدبملااذهلةرملوألةراشإلاتءاجدقومهتاكلتمم

لودلاىلعنيعتييذلاديحولاعورشملافدهلانأ":لوقلاب1868ماعلا

ن
ا

2

نوناقلاروظنمنمنييندملللالتحالافادهتساوةدوعلاةريسم،ةميلسوبأمهدأ

:ينورتكلالاعقوملارظني.يناسنإلايلودلا

22732/https ://www.noonpost.com/content2019/10/19:خيراتبهيلععلطأ.

يلودلانوناقلايفةحلسملاتاعازنلااياحضةيامح،دومحمدیمحلادبعينغلادبع

،2000،رصم،ةرهاقلا،رمحألابيلصللةيلودلاةنجللا،ةيمالسإلاةعيرشلاويناسنإلا

.52ص

1949ماعلةعبارلافينجةيقافتانم27ةداملا

.1949ماعلةعبارلافينجةيقافتانم33ةداملا+

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيركسعلاتاوقلافاعضإوهبرحلاءانثأهقيقحتىلإىعستنأ

رصتقينأبةيركسعلاتايلمعلاهيجوتدنعزييمتلاينعيامم،"ودعلل

دصق،طقفةيركسعلافادهألاونيلتاقملاىلعتامجهلاكلتهيجوت

نييندملاناكسللةيامحرفويامم،اهكاهنإوودعلاتاوقفاعضإ

فصقلارظحهنععبتتسيامم،تامجهيأنمةيندملانايعألاو

ةيركسعلافادهألانيبزييمتلاةلواحمنوداهلمكأبقطانمليئاوشعلا

ياهالةيقافتانم25ةداملااضيأهيلإريشتاماذهوةيندملافادهألاو

نكاسملاوىرقلاوندمللفصقوأموجهيأرظحتامنيح1907ماعلا

.تناكةليسويأبوةيمحملاريغينابملاو

،بسانتلاأدبميناسنإلايلودلانوناقللةيساسألائدابملانيبنمو

يأنمةيندملانايعألاونييندملاةيامحلةيساسأةنامضربتعيثيح

ةجردىلإةيركسعلاةوقلامادختسايفطارفإلابجي

موجهلانمدوصقملافدهلليركسعلاعضولاعماهبسانتمدع

عازنلافارطأىلعضرفيةحلسملاتاعازنلانوناقنإفاذل،حلسملا

أدبملااذهيضقيوةيركسعلاتايلمعلاةرادإيفةطيحلاورذحلايخوت

امبديقملب،اقلطماقحسيللاتقلالئاسووبيلاسأمادختسانأب

ةباصإبنجتيوودعلاتاوقفاعضإوهويركسعلافدهلاريمدتققحي

حلسمءادتعا
الف.

1

2

ةنجللا،يفرعلايناسنإلايلودلانوناقلا،كب-دلاوزودزیولوستركنهيرامنوج

.3ص،2007،رصم،رمحألابيلصللةيلودلا

مكحتطباوض،ميلعلادبعدمحأةمجرت،دلفغستثيبازيلونقوهسلاکستیرف

.54ص،2004،رصم،رمحألابيلصللةيلودلاةنجللا،برحلا

دمحألاون3
نمزيفةيندملانايعألاونييندملاةيامحويناسنإلايلودلانوناقلاجسب

.201ص،1،2010ط،توريب،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم،ةحلسملاتاعازنلا

.1907ماعلةيربلابرحلافارعأونيناوقبةقلعتملاياهالةحئالنم22ةداملا:

3

4
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مادختساعنميهنإف،بسانتلاأدبمبجومبف.ةيندملانايعألاونييندملا

وأنيلتاقملاىلعهمادختسانعةمجانلارارضألاتناكاماذإحالسيأ

ةميقعمةبسانتمريغنوكتنأحجرملانم،فادهألاوأنيلتاقملاريغ

ناكاذإنيعمحالسمادختسازوجيالف،ةعقوتملاةيركسعلافادهألا

فادهألابرئاسخثادحإوأمهحرجوأنييندملاحاورأيفرئاسخهنعرجني

عقوتملاةرشابملاةيركسعلاايازملاعمسايقلابةطرفمةجردبةيندملا

يفىحرجلاوأتايفولانمددعثودحنأاذهىنعمسيلو،اهقيقحت

ريغنكلو،عورشمريغرمأحلسملاعازنلاءانثأيفنييندملافوفص

ةازاوملابةغلابدجیحرجلاددعوتايفولاددعنوكتنأوهعورشملا

مادختساءارجنماهقيقحتنكمييتلاةيركسعلاايازملاوفادهألاعم

مهعضوومهمادختسامتنيذلاةقطنملاناكسنأكشالونيعمحالس

فصومهيلإفرصنيمهيلعةيوونلابراجتلاءارجإوةقطنملاهذهيف

زكرملابنوعتمتيو،يناسنإلايلودلانوناقلاماكحأبجومبنييندملا

ليلدلااذهو.ةحلسملاتاعازنلانمنييندملاةيامحبصاخلاينوناقلا

نوناقلاماكحأقرخوكاهتنايفةيسنرفلالالتحالاةلودطروتىلعحضاو

.يناسنإلايلودلا

ةيرئازجلايضارألاىلعاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلابراجتلاربتعتامك

عيمجةدابإلامئارجبدصقيذإ،ةدابإلاةميرجكةيلودلامئارجلاليبقنم

نمهلاصئتساويرشبلاسنجلاىلعءاضقلاىلإفدهتيتلالاعفألا

ةيوونلابراجتلاءارجإنإفةساردلاعوضومىلعاقيبطتوةنيعمةقطنم

ةعامجىلعءاضقلاضرغبةلودلااهيلإأجلتامدنعةدابإةميرجلكشي

ةينيدوأةيقارعوأةينثأوأةيموقبابسألةيئزجوأةيلكةفصبةنيعم

1

نوناقلاماكحأءوضيفةيوونلاةحلسألامادختساوةزايح،دومحميزاجحدومحم

،رصم،يرشعلاةعبطم،يلودلا

.313ص،قباسلاعجرملا،يزاجحيمويبحاتفلادبع

48.ص2005،

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

سفنوهو،1948ماعليرشبلاسنجلاةدابإةميرجعنمةيقافتالاقبط

ةداملاتركذف،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاهبتذخأيذلافيرعتلا

ةميرجلكشتيتلالاعفألاةمكحملليساسألاماظنلانمةسداسلا

ينعتفلاثملاليبسىلعسيلورصحلاليبسىلعةيعامجةدابإ

كالهإدصقببكتريةيلاتلالاعفألانملعفيأ"ةيعامجلاةدابإلا"

:ايئزجوأايلكاكالهإهذهاهتفصبةينيدوأةيقرعوأهينثإوأةيموقةعامج

.ةعامجلادارفألتق

.ةعامجلادارفأبميسجيلقعوأيدسجررضقاحلإ

يلعفلااهكالهإاهبدصقيةيشيعملاوحألادمعةعامجلاعاضخإ

.ايئزجوأايلك

.ةعامجلالخادباجنإلاعنمفدهتستریبادتضرف

نإو،يعامجلالتقلاعوقوةرورضيأ،ةعامجلادارفألتقوهلعفلوأف

اياحضددعدجويالف،نيعمددعىلإىلتقلاددعلصينأطرتشيالناك

ددعوةميرجلاةروطخنألةدابإلاةميرجتوبثلهتابثإبجينيعم

ةعامجلادارفأىلععقينأمهملا،اهتعيبطديدحتبهلةقالعالهاياحض

لعفلاامألافطأوأءاسنوألاجرءاوسلتقلاعقينمىلع

يلقعلاوأيدسجلاررضلاقاحلإيفلثمتيفةدابإلالاعفأنميناثلا

يتلايونعملاوأيداملاررضلاروصفلتخمبةعامجلاءاضعأبريطخلا

.لقعلاومسجلاةمالسىلعريطخلكشبورثؤتدق

الامك
مهي

ةعوسوم،ةيناسنإلادضمئارجةيعامجلاةدابإلامئارج،يوالتفلانيسحلیهس

ص،2011،ندرألا،عيزوتلاورشنللةفاقثلاراد،لوألاءزجلا،يئانجلايلودلانوناقلا

.157

2

.130ص،قباسلاعجرملا،يجوهقلايلع
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ةيشيعملاوحأوفورظلةعامجلاعاضخإ،اضيأةدابإلالاعفأنيبنمو

عيطتسياليتلاةايحللةيساسألادراوملانممهنامرحلالخنمةيساق

لاعفألانأكشنودوءاوهلاوءاذغلاوءاملاكاهنعيلختلاناسنإلا

براجتلاىلإلالتحالاةلودءوجلببسبققحتتاهيلإةراشإلاقباسلا

هذهلثمببسبةعيظفراثآنمهتدهشامكلذىلعلدأالوةيوونلا

ةيوونلابراجتلا

:ىرسألاةيامحبةقلعتملاماكحأللكاهتناةيوونلابراجتلا:ايناث

ةلماكلاةيامحلاريفوتةرورضىلعيناسنإلايلودلانوناقلادكؤي

تايقافتاهيلعتصناماذهو،ةحلسملاتاعازنلاىرسألمارتحالاو

دحلاريفوتعازنلافارطأمزتليف،ةثلاثلاةيقافتالااصوصخامومعفينج

رسألايفمهعوقوذنمةيداملاوةيونعملاةايحلاتايضتقمنمىندألا

ةثلاثلافينجةيقافتانم14ةداملاتركذف.رسألاةلحرمةياهنىتحو

نوظفتحيف،ةيداملاوةيونعملامهقوقحلبرحلاىرسأةسراممليصافت

نعاديعبيرسلالقنبةعزانتملافارطألامزتليو،ةينوناقلامهتيلهأب

ةمزاللاريبادتلاوتاطايتحالاةفاكذاختاعم،ةيئادعلاتايلمعلاحرسم

ةيرئازجلاةيريرحتلاةروثلايدهاجمفرطخيألمهضرعتمدعنامضلا

ةيوونلابراجتلاءارجإبةصاخلاةقطنملايفمهعضوومهلاقتعامتنيذلا

هتنمضتاممهيلعقبطنييلاتلابو،برحلاىرسأةئفنمضنوفنصي

ةلماعمبوجوىلعصنلاب1949ماعلفينجةيقافتانم13ةداملا

رظحيامك،ةيناسنإةلماعمتالاحلاوتاقوألاعيمجيفبرحلاىرسأ

1

ةفاقثلاراد،اهتاصاصتخاوةمئادلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،يوشيرمعمةدنيلا

189-188ص،2010،ندرألا

1949ماعلةثلاثلافينجةيقافتانم16،17،18،23داوملا

2

167



ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

نموضعيأرتبمرحيمثنمو،توملاوأرطخللىرسألاةحصضیرعت

ىلعةمئاقلاةيبطلاةئيهلاهرقتالةيملعوةيبطبراجتبمايقلاوأهئاضعأ

.ريسألاجالع

ذإ،يرسألادضرأثلابذخألاتاءارجإنمءارجإيأذاختانععنتميامك

يلودلانوناقلادعاوقوماكحأهتفلاخموهكاهتنالعورشمريغالمعدعي

ةيقافتانم15ةداملادكؤتامك.برحلاىرسأقوقحلةررقملايناسنإلا

ةمزاللاةيبطلاةياعرلاىرسأللرفوتنأةزجاحلالودلاىلعةثلاثلافينج

مازتلاىلعةيقافتالاسفننم29ةداملافيضتو.ةيحصلامهتلاحلا

نامضدصقةمزألاةيحصلاريبادتلاوتاءارجإلاذاختاةزجاحلاةلودلا

نأريغةئبوألاوضارمألاراشتناعنموتاركسعملايفةحصلاوةفاظنلا

يلودلانوناقلادعاوقوماكحأتايضتقمبمزتليمليسنرفلابناجلا

تاعازنلايفةدئاسلاماكحألاوفارعألاعيمجتكهتنالبيناسنإلا

،برحىرسأكنيدهاجملابىذألاقاحلإىلعتدمعتاهنألب،ةحلسملا

مهريصمنوكيلةيوونلابراجتلاءارجإبةصاخلاةقطنملايفمهتعضوو

يفاهيلعصوصنملاتاءارجإلانمءارجإيأذختتملاهنألب.توملا

يناسنإلايلودلانوناقللاخراصاكاهتنالكشيامم،ةيقافتالابلص

جوتسي
.ةلءاسملاب

ةيوونلابراجتلانعةبترتملاةينوناقلاراثآلا:يناثلاروحملا

1

يلودلانوناقلايفةحلسملاتاعازنلااياحضةيامح،دومحمدیمحلادبعينغلادبع

،2000،رصم،ةرهاقلا،رمحألابيلصللةيلودلاةنجللا،ةيمالسإلاةعيرشلاويناسنإلا

.33ص

168



رارضأثادحإيفببستيةيوونلابراجتلاءارجإىلإلودلاءوجلنإ

نعفلتختصئاصخبزيمتتيتلاتامادختسالاهذهلثمةجيتنةريطخ

ريطخلاعضولااذهةهجاوملهنإفهيلعو،ةيديلقتلارارضألانمريثكلا

اهطاشننعةلودللةيلودلاةيلوئسمللدعاوقيلودلاعمتجملاعضو

رباعريثأتلااذهنأواميساعمناسنإلاوةئيبلاىلعرثؤييذلايوونلا

.ةيميلقإلادودحلل

:ةيوونلابراجتلارارضأنعةيلودلاةيلوؤسملا:الوأ

ہدصقماهملاعمنايبتوةيلودلاةيلوؤسملادعاوقءاسرإنمفدهلانإ

طسبكلذدرمو،ضعبلااهضعبةهجاوميفةلودلاتامازتلاديدحتوه

ملسملائدابملاهذهسيركتقلطنمنماذهو،نييلودلانمألاوملسلا

دعاوقلاةعومجماهنأاهلولدمفرصنييتلاوةيلودلاةيلوؤسملاكاهب

نوناقلاصاخشأدحألبسنتةعقاووألمعيأمكحتيتلاةينوناقلا

تامازتلالاضيوعتلابمازتلالاکتامازتلانمكلذىلعبترتيامو،يلودلا

نواعتللتالاحكانههلكاذهعموهبراطخإلاوررضلاعنمبةقلعتملا

.رواشتلا

ةجيتنينوناقلااهساسأونمزلاربعةيلودلاةيلوؤسملاموهفمروطتدقو

اهمادختساوةيوونلاةقاطلافاشتكادعبةصاخةفصبويملعلاروطتلا

نعبترتتيتلاةغلابلارارضألاوةيركسعلاوأةيملسلاضارغألايفءاوس

ىلعةيادبلايفةيلوؤسملاتماقدقف.يوونلالاجملايفةلودلاطاشن

.رطاخملاساسأىلعو،عورشملاريغلمعلامثأطخلاساسأ

رارضأببستوةديعبتافاسمىلإدتمتةيوونلاتاريجفتللةراضلاراثآلاف

لكشيبراجتلاهذهءارجإدرجمف،ةئيبلابقحلتةرشابمريغوةرشابم

براجتلاهذهلثمبموقتيتلاةلودلاهبكترتيلودعورشمريغالمع

لمحتتنأبجوتسيامم،ةئيبلاثيولتمدعبةيلودلاتامازتلالاكهتنت

رارضألاضيوعتبمازتلالانمهنمضتتامو،ةيلودلااهتايلوؤسملك
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براجتلااياحضضيوعت:ايناثعورشملاريغلمعلااذهنعةجتانلا

.ةيوونلا

ةمظانلانيناوقكاهتنانعةبترتملارارضألانعضيوعتلاأدبمربتعي

تدكأامك.ياهالنوناقيفةحارصهركذدرو،ةيبرحلالامعألاريسلا

ال":هنأىلعتصنذإ،لودلاةيلوؤسمأدبم1949ماعلفينجةيقافتا

نمرخآادقاعتمافرطيفعيالوهسفندقاعتمفرطيأيفعي

تاكاهتنالاببسبرخآدقاعتمفرطىلعوأهيلععقتيتلاتايلوؤسملا

سفن،لوألايفاضالالوكوتوربلانم91ةداملااضيأتنمضتوةميسجلا

لثمتملاو،ةعبارلاياهالةيقافتالاقفوةيلوؤسملالمحتبيضاقلاأدبملا

ةيلودلاتامازتلالاكاهتناوقرخببسبضيوعتلاوأررضلاربجيف

ئدابملانميساسأأدبموةرمآةدعاقربتعيضيوعتلايفقحلاف

91ةداملاهيلعتصنيذلاصنلاف،يلودلانوناقلاراطإيفاهبفرتعملا

ماكحأتاكاهتنانعضيوعتلاةلأسملوحلوألالوكوتوربلانم

نععانتمالايفةيرحلافارطأللحنمياللوكوتوربلاوفينجتايقافتا

ةجيتناياحضللةمزاللاتاضيوعتلاراكنإالو،برحلا
ةاضاقم

يمرجم

1

2

يفةيوونلاةقاطلامادختسانامضلةيلودلاةينوناقلامظنلا،مينغضوعمنازوس

.679ص،2011،رصم،ةديدجلاةعماجلاراد،ةيملسلاضارغألا

،ىلوألافينجةيقافتانم51ةداملايفعبرألافينجتايقافتايفصنلااذهدرو

ةداملاوةثلاثلافينجةيقافتانم131ةداملاوةيناثلافينجةيقافتانم52ةداملا

.ةعبارلافينجةيقافتانم148

قوقحليبرعلادهعملاتاروشنم،يناسنإلايلودلانوناقلاىلإلخدم،يلامزلارماع

.98ص،1997،سنوت،رمحألابيلصلاةنجللاوناسنإلا

3
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كشالولوألايفاضإلالوكوتوربلاوفينجتايقافتادعاوقوماكحأقرخ

ضيوعتلابةلودلامزلييذلاينوناقلارثألايهةيلودلاةيلوؤسملانأ

لمحتتف،ررضلاعوقويفببستوةيلودلاتامازتلالادحأكاهتناةجيتن

ماكحأىضتقمباهقتاعىلععقتيتلاتامازتلاللاهتفلاخمدنعلودلا

هماكحأوهنومضميفهباشموحنىلعةيلودلاةيلوؤسملابيلودلانوناقلا

دسجتتو،صاخلانوناقلادعاوقوماكحأاهررقتيتلاةيندملاةيلوؤسملا

ررضمهقحلنملةبسانملاوةيفاكلاةيضرتلاميدقتبلودلاةيلوؤسم

امهيلكوأيدامضيوعتوأينيعلاضيوعتلاةروصذختتدقيتلاو

ةيناسنإلاةاسأملاوةعيظفلاراثآلايدوبعلامظاكلادبعذاتسألاركذيو

يفةيسنرفلاةيوونلابراجتلاءارجيسنرفلارامعتسالااهفلخيتلا

نعثدحتيلظنرقفصننمرثكأربعوملاعلانإ":ةيرئازجلاءارحصلا

"ناقر"ةاسأمىسانتيو"ليبونرشت"اهدعبو"يكازاكان"و"اميشوريه"

نكميله.مهئارونويسنرفلااهكرتيتلاةيوونلانفادملاو"ركينيإ"و

،نيرشعلانرقلايفةيوونلامئارجلاربكأنمدعتةميرجنعتوكسلا

ديريامك،نينسلانمتارشعىلإاهبارخوةيئيبلااهرارضأراثآىقبتس

لقنملنإةعبارلاوةثلاثلاةيفلألاتاونسىلإدتمتسلبانماهيإضعبلا

نأيدوبعلامظاكلادبعذاتسألافيضيو"..اهدعبامواضيأةسداسلا

ميدقتةرورضيعدتستةيوونلاتاعاعشإلااياحضىلعةيملعلابراجتلا

قطانملايفنونطقينيذلانييرئازجلااياحضللبسانملاضيوعتلا

ديدحتةرورضبيدوبعلامظاكبلاطانهوتاريجفتلاناكمنمةبيرقلا

2

لئاوراد،يلودلانوناقلاوبضنملاموينارويلاحالسمادختسا،يواشلاناطلسامس

.347ص،2014،ىلوألاةعبطلا،ندرألا،نامع،عيزوتلاورشنلل

،حلسملاعازنلاتارتفيفةيفاقثلاتاكلتممللةيلودلاةيامحلا،ورمعحماسدمحم

.146ص،2002،رصم،رشنللليصألازكرم

راد،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلااسنرفمئارجوناقرعيباري،يدوبعلامظاكلادبع

.5ص،2000،رئازجلا،عيزوتلاورشنللبرغلا

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

نمنيديفتسملاةمئاقطبضلبقتاعاعشإللتضرعتيتلاتائفلا

لمحتتنأاسنرفىلععقيكلذبو،اياحضلاملظيالىتحضيوعتلا

ءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلابراجتباهمايقءارجةيلودلااهتيلوؤسم

تكهتناوتفلاخيتلااسنرفىلععقي،هركذقبساملاقبطوةيرئازجلا

اياحضضوعتنأ،ةيوونبراجتبتماقو،يناسنإلايلودلانوناقلاماكحأ

ةبجوميهف،ةئيبلاوأصاخشألاتقحلءاوس،ةيوونلابراجتلاهذه

ببستنمنأيفنمكيمازلإلاساسأو.اهنأشبضیوعتیواعدةماقإل

نأرابتعاىلع،اياحضللةبسانمتاضيوعتبمزتليبرحلايفارارضأ

يفوةينوناقلاةدعاقلاةرشابموةسراممرهاظمنمضيوعتلابةبلاطملا

تاطلسلاف،ةيسنرفلاةيوونلابراجتلانعضيوعتلاةلأسمصخيام

قحليتلاضارمألاضعبىلعرصتقتاهتيلوؤسمتربتعاةيسنرفلا

مجحوةقيقحلراکنااذهو.ةيوونلاتاعاعشإللاوضرعتنيذلاصاخشألا

نعةيلوؤسمدرجم"كهتربتعاذإ،براجتلاهذهنعةبترتملاةاسأملا

قتاعىلعةاقلملاةيلوؤسمللقييضتاذهو،"ةفرصةيحصةينهمضرمأ

رداصلانوناقلاىضتقمبةيلوؤسملابمهارارقإمغرةيسنرفلاةلودلا

،ةيوونلاتاريجفتلااياحضضيوعتبصاخلا2009ربمسيد22خيراتب

سكعب.صاخشألانمادجةليلقةئفىلعضيوعتلابحسنيامم

.ةيناسنإلاةثراكلامجحزربتيتلاةيمسرلاريراقتلا

:خيراتبهيلععلطاLiby10.wordpress.com:ينورتكلإلاعقوملانعالقن

.2019/09 / 15

.348

3

ص،قباسعجرم،يواشلاناطلسامس2

ةينوناقةجلاعمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا،سانولايحي

.45ص،2011ناوج،3ددعلا،ةينوناقلامولعلاةلجم،ةيئيبلاراثآلل
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نم91ةداملاصنىضتقمبو،يناسنإلايلودلانوناقلاماكحألاقفوف

يتلاةلودللنوكي،لوألايفاضإلالوكوتربلاو1949ماعلفينجتايقافتا

اذهنعضيوعتلابةبلاطملايفقحلاةيوونبراجتاهيضارأىلعيرجي

.يناسنإلايلودلانوناقللةخراصلاتاكاهتنالاليبقنمدعييذلالعفلا

ةبلاطملاةيوونلاتاعاعشإلاءارجرارضأمهتقحلنيذلااهينطاوملو

ةعورشملاريغتامادختسالاكلتاياحضمهنوككلذنعضيوعتلاب

ةيساسألائدابملابصاخلانالعإلاىلإعوجرلابو.ةيوونلابراجتلل

اياحضلاحلطصم":هنأب،ةطلسلالالغتساومئارجلااياحضفاصنإلا

كلذيفامب،ىذألانوناعينمم،تاعامجوأىدارفصاخشألالمشي

وأةيداصتقالاةراسخلا،ةيفطاعلاةاناعملا،ةيسفنلاوأةيدسجلاةباصإلا

1"ةيساسألامهقوقحنمصاقتنالا

ةيحصلاةياعرلاولفكتلاواياحضلاضيوعتباسنرفمزتلتنأبجياذهلو

اهتلازإدصقتاعاعشإنمةئيبلابتقحليتلاتاريثأتلاةجلاعمو

اهتاريثأتنمةمداقلالايجألاةيامحلجأنمةمزاللاتابيترتلابمايقلاو

قايسلااذهيفو.ةيعاعشإلاتافلخملانمةقطنملاريهطتبةريطخلا

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاهبتمدقتيتلاضيوعتلاىلإريشن

يتلاةيوونلابراجتلااياحضضيوعتنعلاثمكنيينابايلانينطوملل

.1956ماعللاشرامرزجيفتيرجأ

تاعازنلاببسبمهبتقحليتلادونجلاوأدارفألاضيوعتأدبمف

،يلودلانوناقلادعاوقوماكحأنمضتباثورقتسمأدبمةحلسملا

ةيميكحتةنجلايناملأعم1919ماعلياسرفةدهاعمتأشنأدقف

،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبو.ايناملأدضدارفألاىواعدثحبلةطلتخم

دارفألاضيوعتدصقعازنلافارطأنمةماقملاىواعدلابقلعتيماظنئشنأ

وه

1

.350ص،قباسلاعجرملا،يواشلاناطلسامسا
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وحمي

يلاعتدعباميسعضولاكرادتلجأنمو.ةحلسملاتاعازنلانمنيررضتملا

يتلاةاناعملاوةاسأملامجحتنيبيتلاتاساردلاوريراقتلاةرثكوتاوصألا

اسنرفتأجل،ةيوارحصلاقطانملاهذهةنكاستحليتلارارضألاوةمئاقتلازال

،اياحضلاضعبضيوعتلاهنمةلواحم2010يفناج5يفنوناقرادصتساىلإ

ةاسأملاكلتنعةماتلاوةقلطملاةيلوؤسملاباهرارقإنود

هيلعتناكامىلإعاضوألاوألاحلاةداعإهيلعبجوتيامم.ةيناسنإلا

اهباحصأىلإقوقحلاةلوئسملاةلودلادربررضلاحالصإوأ،ررضلاثودحلبق

نأبجيثيحب،يلودلانوناقلادعاوقلاقفوةيلودلااهتامازتلابجومب

ملولامكراضلاعورشمريغلمعلاىلعةبترتملاراثآلاةفاكناكمإلاردقب

ةقلعتملالولحلالضفأربتعيو،هيلعناكامىلإلاحلاةداعإربتعيو،بکترپ

املو.لبقنمامئاقناكيذلاعضولاىلإةدوعللةلواحميهو،ررضلاربجب

ريخألااذهلكشيالامدنعوأينيعلاضيوعتلاىلإءوجللابعصيوأرذعتي

ةلوئسملاةلودلامازلإلوبقملاريغنمنوكييلاتلابوررضللايفاكاحالصإ

ضيوعتلاىلإةلودلاأجلتف،كلذنمةدئافلاوىودجلامدعلينيعلاضيوعتلاب

يفررقملايجالعلامازتلاللاعويشرثكألالاكشألانيبنمدعييذلاويلاملا

ىلإلاملانمغلبمعفديفلثمتييلاملاضيوعتلاف.ةيلودلاةيلوؤسملا

ةلاحتسا،ررضنمهبقحلامحالصإليلودلانوناقلاصاخشأدحأ

ةيأبهحالصإليحتسيامك،هيلعناكامىلإلاحلاةداعإبانيعهحالصإ

ةلاحلاىلعيرسينأنكمياماذهو.ررضلاحالصإروصنمةروص

.انامأةضورعملا

2

352ص،قباسلاعجرملا،يواشلاناطلسامسا

عافدلاةرازو،شيجلاةلجم،اياحضلانوناقلاياحضنويرئازجلا،يروصنمرامع

.33ص،565،2010ددعلا،ينطولا

.565ص،قباسلاعجرملا،مينغضوعمنازوس

3
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمتاخ

هبتماقيذلارفاسلاكاهتنالاىدمىلإصلخنةساردلاهذهلالخنم

تلكشيتلاةيوونلابراجتلالالخنمةيرئازجلاءارحصلايفاسنرف

ريراقتلاف.يناسنإلايلودلانوناقلادعاوقوماكحألاكاهتناواحضاوايدعت

مجحتتبثأةيناديملاتاساردلاو
كلتنعةبترتملارارضألاوراثآلاةعاظف

،اناكموانامزةدتمماهراثأةعاسلادحلتلازاليتلاوةيوونلابراجت

.اهمئارجنعاسنرفهبموقتيذلايمالعإلاميتعتلامغر

اياحضلاضيوعتنعةيلودلاةيلوؤسملالماكلمحتتاسنرففكلذل

ةيانعلاوةياعرلابلفكتلاويداملاضيوعتلاىلعلوصحلابنييرئازجلا

.ةيوونبراجتتدهشيتلاقطانملاكلتدارفألةيحصلا

كلتريهطتلجأنمةمزاللاريبادتلاوتاءارجإلاةفاكذاختانعالضف

فاكريغةميرجلاهذهبفارتعالاو.ةيوونلاتاعاعشإلاراثآنمقطانملا

دعبلانايسننوداياحضلاعيمجبلماكوماتلفكتكانهنكيملام

براجتلاءارجإاهيفمتيتلاعقاوملافيظنتوريهطتبلطتييذلايئيبلا

.ةيوونلا

:ةدمتعملاعجارملا

:بتكلا

يلودلانوناقلايفتارضاحم،لاتقلاكولسودعاوق،رونألادمحأ

.2004،ةرهاقلا،يبرعلالبقتسملاراد،04ةعبط،يناسنإلا

لوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا

ءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلانعصاخفلم،ربمفون

.1977،ةيرئازجلا

يناسنإلايلودلانوناقلا،كب-دلاوزودزیولوستركنهيرامنوج

.2007،رصم،رمحألابيلصللةيلودلاةنجللا،يفرعلا

[

[

[
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بضنملاموينارويلاحالسمادختسا،يواشلاناطلسامس

،ىلوألاةعبطلا،ندرألا،نامع،عيزوتلاورشنلللئاوراد،يلودلانوناقلاو

.2014

[

ا

[

[

[

دضمئارجةيعامجلاةدابإلامئارج،يوالتفلانيسحلیهس

ةفاقثلاراد،لوألاءزجلا،يئانجلايلودلانوناقلاةعوسوم،ةيناسنإلا

.2011،ندرألا،عيزوتلاورشنلل

مادختسانامضلةيلودلاةينوناقلامظنلا،مينغضوعمنازوس

.2011،رصم،ةديدجلاةعماجلاراد،ةيملسلاضارغألايفةيوونلاةقاطلا

،ةيرحبلاةئيبلابساسملانعةيلودلاةيلوؤسملا،مشاهحالص

.1990،ةرهاقلاةعماجقوقحلاةيلك،ريتسجامةلاسر

تاروشنم،يناسنإلايلودلانوناقلاىلإلخدم،يلامزلارماع

.1997،سنوت،رمحألابيلصلاةنجللاوناسنإلاقوقحليبرعلادهعملا

تاعازنلااياحضةيامح،دومحمدیمحلادبعينغلادبع

ةيلودلاةنجللا،ةيمالسإلاةعيرشلاويناسنإلايلودلانوناقلايفةحلسملا

.2000،رصم،ةرهاقلا،رمحألابيلصلل

تاعازنلااياحضةيامح،دومحمدیمحلادبعينغلادبع

ةيلودلاةنجللا،ةيمالسإلاةعيرشلاويناسنإلايلودلانوناقلايفةحلسملا

.2000،رصم،ةرهاقلا،رمحألابيلصلل

يفةيوونلااسنرفمئارجوناقرعيباري،يدوبعلامظاكلادبع

.2000،رئازجلا،عيزوتلاورشنللبرغلاراد،ةيرئازجلاءارحصلا

،ميلعلادبعدمحأةمجرت،دلفغستثيبازيلونقوهسلاکستیرف

.2004،رصم،رمحألابيلصللةيلودلاةنجللا،برحلامكحتطباوض

ماعلةيربلابرحلافارعأونيناوقبةقلعتملاياهالةحئال

[

0

.1907
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.2002

[

ةمئادلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،يوشيرمعمةدنيل

.2010،ندرألا،ةفاقثلاراد،اهتاصاصتخاو

يفةيفاقثلاتاكلتممللةيلودلاةيامحلا،ورمعحماسدمحم

،رصم،رشنللليصألازكرم،حلسملاعازنلاتارتف

يفةيوونلاةحلسألامادختساوةزايح،دومحميزاجحدومحم

.2005،رصم،يرشعلاةعبطم،يلودلانوناقلاماكحأءوض

نييندملاةيامحويناسنإلايلودلانوناقلا،جسب

يبلحلاتاروشنم،ةحلسملاتاعازنلانمزيفةيندملانايعألاو

.1،2010ط،توريب،ةيقوقحلا

راشتنانمدحللةيلودلادوهجلاذيفنت،رداقلادبعنيقرز

دياقلبركبوبةعماج،ةيسايسلامولعلاوقوقحلاةيلك،ةيوونلاةحلسألا

.ناسملت

دمحألاون

L

:تالاقملا

نييندملللالتحالافادهتساوةدوعلاةريسم،ةميلسوبأمهدأ

:ينورتكلالاعقوملارظني.يناسنإلايلودلانوناقلاروظنمنم

22732/https ://www.noonpost.co
m/contentخيراتبهيلععلطأ:

.2019/ 10/ 19

ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا،يليابقلامأ

.6،2017ددعلا،ةيخيراتاياضق،ةيلودةميرج

ةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،ديمحلادبعيوادغز،ةيروحيبيط

.8ددعلا،اهدلجملا،ايفارغجلاوخيراتلاتايلوح،ةيرئازجلاءارحصلايف

33602/https ://www.asjp.cerist.dz
/en/articleخيراتبهيلععلطأ:

.2019/09/20
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةلجم،اياحضلانوناقلاياحضنويرئازجلا،يروصنمرامع

.565،2010ددعلا،ينطولاعافدلاةرازو،شيجلا

ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا،سانولايحیال

ناوج،3ددعلا،ةينوناقلامولعلاةلجم،ةيئيبلاراثآللةينوناقةجلاعم

.2011

:ةيلودلاتايقافتالا

.1949ماعلفينجتايقافتا

.1907ماعلياهالةيقافتا

:ةينورتكلالاعقاوملا

هيلععلطاLiby10.wordpress.com:ينورتكلإلاعقوملا

.2019/09/15:خيراتب
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

نعةجتانلاةيلودلااهمئارجنعاسنرفةلءاسم

ناقرةقطنميفةيوونلاتاريجفتلا

يناسنإلايلودلانوناقلاماكحأءوضيفةسارد

:ملقب

ءامسأينايلملب/أ

دمحأنبدمحم2نارهوةعماج
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلم

ةقطنميفصخألابوةيرئازجلاءارحصلايفةعقاولاةيوونلابراجتلانإ

رامعتسالااهبكترايتلاةيلودلامئارجلارطخأودشأنمربتعت،ناقر

تاكاهتنامئارجلاهذهتلكشدقف.يرئازجلابعشلاقحيفيسنرفلا

تاعازنللةمظنملايناسنإلايلودلانوناقلادعاوقوماكحألةميسج

تلازالواهتقحلأيتلارئاسخلاورارضألامجحلرظنلابكلذو،ةحلسملا

ىلإ،يئيبلاطيحملاىتحوناويحلاناسنإلابءاوساذهانمويلاهقحلت

ةيئيبلاوةيناسنإلاةثراكلابتفصوةيوونلابراجتلاهذهنأةجرد

.یمظعلا

نيلوئسملاصاخشألاةلءاسمىلعلمعلايغبنيهنإفكلذلادانتسا

لالخنمءاوس،باقعلانممهتالفإلدححضوومئارجلاهذهباكترانع

نعيلودلايئانجلاءاضقلاىلإوأصتخملاينطولاءاضقلاىلإءوجللا

.ضرغلااذهلصصختةيلودةيئانجةمكحمءاشنإقيرط

: ABSTRACT

The nuclear tests in the Algeria Sahara , especially in the Re

gan region, are among the most serious and grave interna

tional crimes committed by French colonialism against the

Algerian people. These crimes constituted grave violations

international humanitarian law governing armed conflicts,

given the magnitude of the damage and losses they have sus

tained and continue to inflict on humans, animals and even

the environment, to the extent that they have been described

as the greatest humanitarian catastrophe.
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Accordingly, thoser responsible for these crimes should

be held accountable and their impunity brought to an

end , whether throught recours to the competent nation

al jurisdiction or to international criminal justice through

the establishment of a special international criminal

court devoted to that purpose

:ةمدقم

نیب

ديدعلاةيرئازجلايضارأللهلالتحاذنمويسنرفلارامعتسالابكترادقل

ديدعلااهتيحضحاريتلاةريطخلاةيلودلامئارجلاوتاكاهتنالانم

نمةيرئازجلاءارحصلايفةعقاولاةيوونلابراجتلاربتعتو،صاخشألا

مجحلرظنلاب،يرئازجلابعشلاقحيفةبكترملامئارجلارطخأودشأ

.يئيبلاطيحملاوأناسنإللةبسنلابءاوساهتفلخيتلارئاسخلاورارضألا

تدهشيتلاةيوارحصلاقطانملامهأوىلوأنمناقرةقطنمربتعتو

ءارجاوررضتنيذلا،اهناكسواهيضارأىلعةيوونلابراجتلاءارجإ

.ايونعموايدسجمهقحيفةعقاولامئارجلاوتاكاهتنالا

يفةعقاولاةيوونلابراجتلانعةجتانلاةيلودلامئارجلاةعيبط

؟اهيبكترمةلءاسمبةليفكلالبسلايهاموناقرةقطنم

ܐܚܽܦ
يه
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

يسنرفلالالتحالافرطنمةبكترملاةيلودلامئارجلا:لوألاثحبملا

ةيوونلاتاريجفتلابمايقلادنع

ةقطنمصخألابوةيرئازجلاءارحصلايفةعقاولاةيوونلابراجتلاتدهش

ةيلودلامئارجلاوةميسجلاتاكاهتنالانمديدعلاباكتراوعوقوناقر

ىلإةيقاباهراثآتلازاليتلا،يسنرفلارمعتسملافرطنمةريطخلا

.اذهانموي

اهئارجإنمفدهلاوناقرةقطنميفةيوونلابراجتلا:لوألابلطملا

عقومكناقرةقطنمصخألابوةيرئازجلاءارحصلاذاختاىلإاسنرفتدمع

ةقطنملاناكسويلاهأكلذيفتمدختسادقوةيوونلابراجتلاءارجإل

ينطولاريرحتلاةهبجلنيمتنملانييرئازجلاىرسأللاهبلجىلإةفاضإلاب

نمديدعلاتبكترادقكلذبنوكتل،براجتنارئفكمهلامعتساو

.يناسنإلايلودلانوناقلاماكحألةميسجلاتاكاهتنالا

:مئارجلاةعيبط

يفيسنرفلالالتحالااهبماقيتلاةريطخلاةيلودلامئارجلارثكأنمنإ

ناقرةقطنمصخألابوةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلارئازجلا

"ناقرعيباري"مسابفرعتيتلاو

ناقرةقطنميفتناكاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلابراجتلاىلوأنم

يودعقوىلعةقطنملاناكسظقيتساثيح،1960يرفيف13خيراتب

براجتلللقحكناقرةقطنمىلعرايتخالاعقودقو.عيرمومخضراجفنا

رابتعابارارقةيسنرفلاةموكحلاتذختاثيح،1957ناوجذنمةيوونلا

ةقطنمءارحصلاتحبصأف،ةيوونلابراجتلاءارجإلاعقومناقرةقطنم

لاغشألاتأدبو.ةيسنرفلاةرادإللايداصتقاوايسايسوايرادإةعبات

تاريضحتلاتناكثيح،1958ةنستاريجفتلاةيلمعلةيريضحتلا

تردقدقو،ةرطسملالاجآلايفةيوونلاةبرجتلاحاجنإلاراهناليلةمئاق

مت،يسنرفكنرفنويلم260ورايلمبةيسنرفةيرذةلبنقلوأفيلاكت

-1
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1

II

ةيقافتالادعباهيلعلصحتملاةيليئارسإلالاومألانماهفيلاكتةيطغت

يوونلالاجملايفليئارسإواسنرفنيبةمربملا

تغلب"قرزألاعوبريلا"بناقربةعقاولاريجفتلاةيلمعتیمسدقو

ءاميشوريهةلبنقنمتارمثالثبرثكأيأ،نطلك70ةيريجفتلااهتقاط

ىلعسيرابيفةيرابخإلاةرشنلايفثبتلةروصلاوتوصلابتلجس

21960يرفيف13راجفنالاموينمةنماثلاةعاسلا

عوبريلا"مساتحت1960ليرفأ01خيراتبتناكةيناثلاةبرجتلاامأ

تحت1960ليرفأ27يفةثلاثلاونطلك10يلاوحبردقتةقاطب"ضيبألا

عوبريلامسإتحت1961ليرفأ25يفةعبارلاو"رمحألاعوبريلا"مسا

ةنطلك10يلاوحبتردقةقاطبرضخألا

ناولألاامأ،ءارحصلايفشيعيناويحوهوعوبريلاىلإمسالااذهعجريو.

(رمحأ،ضيبأ،قرزأ)اسنرفملعىلإزمرتفىلوألاةثالثلا

:ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلاءارجإنمفدهلا

اهبماقيتلاةيوونلابراجتلالالخنميسنرفلارامعتسالاىعسدقل

:نيساسأنيفدهىلإةيرئازجلاءارحصلايف

يركسعلالاجملايفراجفناللةيعاعشإلاتاريثأتلاسايق

3

-2

أ

1

يفةيوونلااهبراجتنعاسنرفةيلوؤسمليلودلاينوناقلاساسألا"رضخلةيعاعش

ص،2014،يناثلاددعلا،عباسلادلجملا،تاساردلاوثوحبللتاحاولاةلجم"رئازجلا

360

2

3

ةيسفنلاراثآلا،رئازجلا،ناقربةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا"ملاسنبةجيدخ

،سماخلادلجملا،ةعيرزوببةذتاسأللايلعلاةسردملا،ثحابلاةلجم"ةيئيبلاوةيحصلاو

8ص،رشاعلاددعلا

ىلعيعاعشإلاثولتلارطاخموةيسنرفلاةيوونلابراجتلا"يدوبعلامظاكلادبع

ةلجم،ةيعيبطلامولعلادهعم،نارهوةعماج،ديعبلاوبيرقلاىدملايفةئيبلاوةحصلا

،1954ربمفون1ةروثوةينطولاةكرحلايفتاساردلاوثحبللينطولازكرملا،رداصملا

255،256ص،لوألاددعلا،لوألادلجملا

8ص،عجرملاسفن-

4
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةفرعملبراجتلانمديدعلاءارجإبةيسنرفلاةيركسعلاتاطلسلاتماق

دقفكلذل،ةحلسألاىلعةيرارحلاوةيوونلاتاعاعشإلاريثأتىدم

نمديدعلااهريجفتدارملاةلبنقلاهبدجوتيذلاجربلالوحتعضو

ءازجأوتابابدلاك،ةحلسملاتاعازنلايفةلمعتسملاتادعملاولئاسولا

نمةفلتخمتافاسمىلعرخآعوننمةحلسأةدعوةيرحبلانفسلانم

ةدوجوملاكلتكصاخشألابةصاخئجالماضيأتماقأامك،رفصلاةطقن

ةيذاحملاقطانملايفندعملانمتانيعاضيأتعضوو،اسنرفيف

داهتبيكرتىلعأرطتيتلاتاريغتلاةساردوةفرعملجألريجفتلاةطقنلا

يحصلالاجملايفراجفناللةيعاعشإلاتاريثأتلاسايق

تانئاكلاوءايشألانمديدعلاراضحإبةيسنرفلاةحصلاحلاصمتماق

بالكولامجنمتاناويحلاوتاتابنلاوهايملاوةيئاذغلاداوملاكةيحلا

ىدمةفرعمواهيلعبراجتلاءارجأل،اهريغوفحاوزورويطوتارشحو

ةيوونلاةيرارحلاتاعاعشإلاباهرثأت

نيدوجوملانينطاوملاوناكسلالامعتساباوماقكلذىلإةفاضإلاب

ءاصحإبةيسنرفلاتاطلسلاتماقثيح.ةيوونلابراجتللناقرةقطنمب

نمجورخلابمهترمأوةقطنملابنيدوجوملاناكسلاوينابملاةفاك

سايقلتادالقعضوىلعمهتربجأامك،طقفءاطغبءامتحالاومهنكاسم

.اهلنوضرعتييتلاتاعاعشإلاةدش

2

8ص،قباسلاعجرملا،ملاسنبةجيدخ-

ءارحصلافيظنتيفةيسنرفلاةلودلاةيلوؤسم"هتلافلصيف،يتبسلايناليغ

ةلبنقللاهريجفترثإةيرامعتسالااسنرفاهتفلخيتلاةيوونلاتاعاعشإلانمةيرئازجلا

306ص،2010ربمتبس20ددعلا،عمتجملاوناسنإلامولعةلجم"1960ةنسةيوونلا
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ةرايزدنعةيوونلابراجتلايفنينطاوملاويلاهألالامعتساديكأتمتو

ىدمةنياعملةرواجملانكاسملاوروصقللوشيديركسعلابيبطلا

ءابطألانمةعومجماضيأمايقو.ناسنإلاىلعتاعاعشإلاريثأت

نيميقملاناكسلاويلاهألاصحفبيعاعشإلابطلايفنيصتخملا

1ناقرب

تاكاهتنااهرابتعابناقرةقطنميفةيوونلابراجتلا:يناثلابلطملا

يناسنإلايلودلانوناقلاماكحألةميسج

دعاوقللاميسجاقرخلكشتناقرةقطنميفةعقاولاةيوونلابراجتلانإ

مئارجاهرابتعابفنصتمثنمو،ةحلسملاتاعازنللةمظنملاماكحألاو

برح

لكشتةيرئازجلاءارحصلايفاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلابراجتلاف

رطخللمهضيرعتمدعويرسألاةيامحبةصاخلاماكحأللميسجكاهتنا

لتقلالامعأنأامك،ةثلاثلافينجةيقافتانمضاهيلعصوصنملا

ضيرعتوةيوونلابراجتلانعةمجانلاةيناسنإاللاةلماعملاوبيذعتلاو

اهلكربتعتةيدسجلامهتمالسبساسملاورطخللصاخشألاةايح

ةصاخلا1949ماعلةعبارلافينجةيقافتالةميسجتاكاهتناوتافلاخم

نيندملاةيامحب

1

8ص،قباسلاعجرملا،ملاسنبةجيدخ-

1949ماعلةعبارلاوةثلاثلافينجيتيقافتارظنأ-2
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ىرسأللةبسنلاب-1

اولقتعانيذلاءانجسلانمةعومجمبلجبةيسنرفلاتاطلسلاتماق

مهعاضخإبتماقو،يرسألافصومهيلعقبطنينيذلاوةيلاضنبابسألا

لكشييذلارمألا،تاعاعشإلارطخلمهضيرعتوةيوونلابراجتلل

ةصاخلاةثلاثلافينجةيقافتانم22و19نيتداملاماكحألةفلاخم

.برحلاىرسأةلماعمب

برحلاىرسأءالجإمتي"ةثلاثلافينجةيقافتانم19ةداملايفءاجذإ

....ةرطخةقطنميفاوقبتسينأزوجيالو...مهرسأدعبنكميامعرسأب ...

رربمنودرطخللبرحلاىرسأضرعيالأبجيو

ةرئاديفمهعضوونييرئازجلاىرسأللاهبلجبةيسنرفلاتاطلسلاف

ماكحأتكهتنادقنوكت،ةيوونلابراجتللمهضيرعتلالخنمرطخلا

ةلماعمبةصاخلاةثلاثلافينجةيقافتاصخألابويناسنإلايلودلانوناقلا

.برحلاىرسأ

II

یرسأةلماعمبةصاخلاةيقافتالانم87ةداملانمةثلاثلاةرقفلانأامك

مهتايحضيرعتوىرسألابررضلاقاحلإرظحىلعاضيأتدكأ،برحلا

تابوقعلاو،ةيدرفلاعفأنعةيعامجلاتابوقعلارظحت..."اهصنبرطخلل

نمعونيأماعهجوبو،راهنلاءوضاهلخديالنابميفسبحلاوةيندبلا

"ةوسقلاوأبيذعتلاعاونأ

ءارحصلايفةيوونلابراجتلاباهمايقلالخنمةيسنرفلاتاطلسلانإ

برحلاىرسأوناقرةقطنميلاهأوناكسمادختسابتماق،ةيرئازجلا

براجتلاءارجإلنارئفكةيدومحةقطنمبينطولاريرحتلاةهبجلنيمتنملا

1II

II

رئازجلايفةيرامعتسالااهمئارجنعاسنرفةمكاحمةيناكمإ"لصیفدمحميساس

،حابرميدصاقةعماج،نوناقلاوةسايسلارتافد"يئانجلايلودلانوناقلاماكحأقفو

76ص،2013يفناج،نماثلاددعلا،ةلقرو
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ةيلودبرحةميرجلكشياموهو،اهراثآةروطخىدمةفرعموةيوونلا

فينجةيقافتاصخألابو،يناسنإلايلودلانوناقلاماكحألميسجكاهتناو

برحلاىرسأةيامحبةصاخلا1949ماعلةثلاثلا

رسألاتحتاوعقونيذلا،ينطولاريرحتلاةهبجيدهاجمعتمتلرظنلاب

فينجةيقافتاادانتسابرحلاىرسأةفصب،ةيسنرفلاتاطلسلاديب

صاخةيامحماظنبنوضحيمهنإف.ىرسألابةقلعتملا1949ماعلةثلاثلا

ىرسألماعينأبجي"اهنم13ةداملانمضءاجذإ،ةيقافتالاهتررق

"ةيناسنإةلماعمتاقوألاعيمجيفبرحلا

مهضيرعتومئاعدبيرسألاتيبثتبتماقةيسنرفلاتاطلسلانأامب

ريغةلماعممهتلماعدقنوكتاهنإفيوونلاعاعشإللةرشابمةفصب

يرسألاةيامحبةصاخلاةيقافتالانومضمتفلاخمثنمو،ةيناسنإ

.اهنم13ةداملاصخألابو

ىرسألاةحصضيرعتبجيال"هنأىلإاضيأ13ةداملاتراشأامك

"ةيملعوةيبطبراجتءارجإلمهلامعتسابجيالامك،رطخلل

،ىرسأللةررقملاةيامحلاوأدبملااذهةيسنرفلاتاطلسلاتفلاخدقو

الحمينطولاريرحتلاةهبجلنيمتنملانييرئازجلاىرسألاتلعجنأب

يتلاراثآلاىدمةفرعملجأنممهتلمعتساف،ةيملعلاوةيبطلابراجتلل

حالسلااذهةوقوةيلاعفىدمو،ناسنإلابيوونلاعاعشإلااهقحلي

امازتلابرحلاىرسأةلماعمبةصاخلاةثلاثلافينجةيقافتاتنمضت

دنعتاءارجإلانمةعومجمبمايقلااهمزلي،ةرسآلاةلودلاقتاعىلععقي

نكممتقوعرسأيفوميدقتلاةرورضيفةلثمتملاو،يرسألاةافو

1

اهلالتحإءانثأيناسنإلايلودلانوناقلاماكحألاسنرفكاهتنا"ةديرفيولعلايكرتنب-

85ص،ةرشاعلاةنسلا2018ناوج31ددعلا،ثاحبأوتاساردةلجم"رئازجلل

براجتلا،ةيلودةميرجةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلا"يلیابقلامآ2

160ص،2017،سداسلاددعلا،ةيخيراتاياضق،اجدومن1961ةنسناقربةيحطسلا

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

تامولعملانيبتنأبجييتلاةافولاتاداهشتامالعتسالابتكملا

ةرورضونفدلاخيراتوناكموةافولاببسوخیراتوىرسأللةيصخشلا

ةافولاةلاحتابثإةيغبريسألليبطلاصحفلاءارجإ

تاريجفتلاببسبناقرباودهشتسانيذلاىرسأللةبسنلابظحاليام

نأةجحبتاءارجإلاهذهنميأعبتتملةيسنرفلاتاطلسلانأ،ةيوونلا

ةثلاثلافينجةيقافتاماكحأهيلعقبطنتاليلخادعازنوهمئاقلاعازنلا

نيندمللةبسنلاب-2

ةصاخلادعاوقلانمديدعلا1949ماعلةعبارلافينجةيقافتإتنمضت

نميتلاتاءارجإلاذاختإرظحاهنيبنم،نيندملاصاخشألاةيامحب

نيدوجوملانييمحملاصاخشألاةدابإوأبيذعتلاببستنأاهنأش

ءارجإ،ةروظحملاتاءارجإلانيبنمو.ةرمعتسملاةلودلاةطلستحت

نيندملاصاخشألاىلعةيملعلاوأةيبطلابراجتلا

ناكسنمهبلطلالخنميسنرفلارمعتسملاهفلاخيذلارمألاوهو

تادالقعيزوتبماقوريجفتلاءارجإمويمهلزانمنمجورخلا،ناقرةقطنم

.يوونلاعاعشإلاةجردوةوقسايقلجألمهيلع

ةلماعملارظحةعبارلافينجةيقافتانم147ةداملايفاضيأءاجو

براجتلاءارجإكلذيفامبنييندملاصاخشألاقحيفةيناسنإاللا

هیدمعةفصبقحلتيتلالاعفألاةفاكاضيأرظحو،ةايحلاملعبةصاخلا

.ةحصلابوأمسجلابةريطختاباصإوأةديدشمالآ

1

2

يرسألاةيامحبةصاخلاةثلاثلافينجةيقافتانم20ةداملارظنأ

161ص،قباسلاعجرملا،يلیابقلامآ-2

نييندملاةيامحبةصاخلا،1949ماعلةعبارلافينجةيقافتانم132ةداملارظنأ-3
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اسنرفتماق،ةعبارلاةيقافتالااهتنمضتيتلاةروظحملالاعفألاهذهو

عاعشإللالحممهتلعجثيحب.نييرئازجلانييندملاقحيفاهباكتراب

ةرطخللمهتحصومهتايحتضرعوةرشابمةفصب

لكناسنإلاقوقحليسنرفلارمعتسملاتاكاهتناتزواجتوتقافدقف

متثيح،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلابمايقلادنعدودحلا

براجتلااهتلمشيتلاقطانملاناكسويلاهأقانعأيفتادادععضو

حضاولكشبزييمتلامتدقو.ةثعبنملاتاعاعشإلامجحسايقلةيوونلا

ةقطنميفنيلماعلانييرئازجلانأثيحب،ةيامحلاوةياقولاةزهجأحنميف

ءاضيبلاتالدبلانمالدبدوسأنولتاذتايقاومهلتملسراجفنالا

زاهج2500"عيزوتمتدقف.نييسنرفللتملسيتلاةمخضلاةعنقألاو

طيرشتاذتازیهجتتعزونيحيفعاعشإلاسايقليدروطيرشيذ

،عاعشإللةضرعرثكألاوةبعصلاماهملابمايقلالجألنييرئازجللدوسأ

"ةيوستلاورفحلاك

ةعشألابثولتلاةلازإلةلمعتسملاةطوغضملاهايملاتاشاشرنكتمل

نمةعونصمسبالمدرجمتناكدقف،صاخشألاةمالسنامضلةيفاك

مهلملستملفنييرئازجلاامأ،ةيفوصسبالماهتحتو"توجلاشامق"

ناكمىلإرظنلامدعوضرألاىلعحاطبنالاباورمأوةيداعتايناطبیوس

راجفنالا
2

يتلارارضألامجحبةالابملامدعوةيسنرفلاةربخلاةلقتمهاسدقل

ملف،ةثراكلامقافتىلإةيوونلاتاعاعشإلاءارجاهناكسوةقطنملابتقحل

راجفنالاةحيبصةديدشحايرتبهثيحبةبسانمةيادبلاذنمرومألانكت

2

162ص،قباسلاعجرملا،يلیابقلامآ-1

يفةيسنرفلاةيوونلابراجتلااياحضضيوعت"شادقمميحرلادبع،قاسوبليبن-

يعماجلازكرملا،ةيداصتقالاوةينوناقلاثوحبلاةلجم"نارومنوناقلظيفرئازجلا

4ص،لوألاددعلا،لوألادلجملا،ولفأب
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

دقف،ناكسلابةلهآلاقطانملاىلإةيوونلاةباحسلالاقتناىلإتدأ

راطمأتطقسامك،داشتلاىلإيعاعشإلاطاشنلاتاذةباحسلاتلصو

دكؤييذلارمألا،راجفناللةيلاوملامايأةثالثدعبلاغتربلابونجءادوس

1ىمظعةيئيبوةيناسنإةثراكتدهشناقرةقطنمنأ

:يرئازجلايسنرفلاعازنلاىلعفينجتايقافتاقابطنا-3

ىلإةراشإنييندملاةيامحبةصاخلاةعبارلافينجةيقافتانمضءاج

متنيذلانييندملايفنيلثمتملاو،مهتيامحىلوتتنيذلاصاخشألا

دنع،امةظحليفمهسفنأنودجينيذلاصاخشألامهنأىلعمهفيرعت

ةلتحمةلودوأةبراحتملافارطألاىدحإيديأيفلالتحالاوأعازنلامايق

اهينطاومنماوسيل

الهنأىلعةيقافتالاسفننما7ةداملايفءاجدقو
صاخشألا

نم،ةيفيكيأبوألاحيأبةلتحمضرأيفنودجوينيذلانييمحملا

.يضارألالالتحالةجيتنأرطيريغتببسبةيقافتالاهذهايازم

براجتلاءارجإلةيسنرفلاتاطلسلامهتمدختسانيذلاصاخشألانإ

ةداملاصنلاقبطنييندملاصاخشألافصومهيلعقبطنيةيوونلا

مهنإفيلاتلابو،نييندملاةيامحبةصاخلافينجةيقافتانمةعبارلا

ةصاخ،ةيقافتالاهذهبجومبةررقملاايازملاوقوقحلاةفاكبنوعتمتي

يرئازجلابعشلاناكةيوونلابراجتلااهيفتيرجأيتلاةرتفلانأو

ةيقافتالانإفىرخأةهجنمو،ةهجنماذهيسنرفلالالتحاللاعضاخ

ليطعتوأءاغلإلاوحألانملاحيأبزوجيالهنأىلعتدكأةعبارلا

مرحي

1

4ص،عجرملاسفن-

1949ماعلةعبارلافينجةيقافتإنمةعبارلاةداملارظنأ-2
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يضارألاتاطلسنيبقافتابنييندملاصاخشأللررقملاينوناقلازكرملا

.لالتحالاةلودوةلتحملا

ماعلعبرألافينجتايقافتااهبتءاجيتلاةيناسنإلادعاوقللرظنلاب

تايلمعلايفنيكراشملاريغصاخشألاةيامحبةقلعتملاو1949

اهنإف،نيندملاوىرسألامهيفامبكلذنعاوفكنيذلاوأةيركسعلا

مازتلالالودلاةفاكبجاونميتلاةرمآلادعاوقلاةفصبعتمتتتحبصأ

.اهتفلاخملاوحألانملاحيأبزوجيالواهب

عتمتتنكتملاهلالتحاةرتفيفرئازجلانأرابتعابوقلطنملااذهنم

الإ،1949ماعلعبرألافينجتايقافتاىلعةعقومنكتملوةلودلازكرمب

مزتلتةرمآةيفرعدعاوقاهرابتعاباهيلعيرستتايقافتالاهذهماكحأنأ

اسنرفاهنيبنمو،اهمارتحابلودلاةفاك

ناقرةقطنميفةيوونبراجتنمةيسنرفلاةموكحلاهبتماقامنإ

ةميرجويناسنإلايلودلانوناقلادعاوقوئدابملميسجكاهتناربتعي

رارضألاةروطخوةماسجلرظنلاب،اهنعةبقاعملاوةلءاسملايغبنيبرح

طيحملاىتحوتابنلاوأناويحلاوأناسنإلاىلعءاوساهنعةجتانلا

.يئيبلا

1-
162ص،قباسلاعجرملا،يلیابقلامآ-
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

نعةجتانلامئارجلانعةلءاسمللةليفكلالبسلا:يناثلاثحبملا

ناقرةقطنميفةيوونلاتاريجفتلا

ةيرئازجلاءارحصلايفاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلابراجتلانأرابتعاب

ةريطخلاةيلودلامئارجلاو،ةصاخةفصبناقرةقطنميفوةماعةفصب

نمو،يناسنإلايلودلانوناقلاماكحألاميسجاكاهتنالكشتاهنعةجتانلا

ةبقاعموةلءاسمنمدبالهنإف،برحمئارجاهرابتعابفنصتمث

يذلاينطولاءاضقلاقيرطنعامإكلذنوكيواهباكترانعنيلوئسملا

أدبملادانتسااهيبكترمةبقاعمومئارجلاهذهرظنةيحالصكلمي

لالخنم،يلودلاءاضقلاقيرطنعوأ،يملاعلايئانجلاصاصتخالا

ةلءاسملابصاصتخالااهتمهمةصاخةيلودةيئانجةمكحمءاشنإ

.مئارجلاهذهنعةبقاعملاو

يملاعلايئانجلاصاصتخالا:لوألابلطملا

يبكترمةبقاعموةلءاسميملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبمبدصقي

ةدابإلامئارجك،ينطولاءاضقلامامأةروطخدشألاةيلودلامئارجلا

نعرظنلاضغب،برحلامئارجوةيناسنإلادضمئارجلاوةيعامجلا

مئارجلاهذههيفاوبكترايذلاناكملاىتحوأاهيبكترمةيسنج

وأ"ةيملاعلاةيحالصلا"اهنيبنمتايمستةدعبأدبملااذهىلعحلطصي

عوضخهنأىلعهفيرعتنكميو،"ةيملاعلاأدبم"اهنمو،"ةلماشلا"

ةلودلاتابوقعنوناقلاجراخلايفةميرجبكترييذلايبنجألاصخشلا

.اهميلقإقوفدجويوأاهيفهيلعضبقلامتييتلا

ةلودلكلنأاهدافمةدعاقىلعملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبمموقي

ىدمنعرظنلافرصبواهعوقومتامنيأةميرجةيأيفءاضقلاةيالو

ةفاقثلاراد،ندرألا،اهصاصتخاوةمئادلاةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،يوشيرمعمةدنلا

.333ص،2008،ىلوألاةعبطلا،عيزوتلاورشنلل
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ينجملاوأةميرجلابكترمناكاذاامعوأةلودلاهذهحلاصمباهساسم

صاصتخالاأدبمف،اهتيسنجريغنموأةلودلاهذهةيسنجنمهيلع

ةلودةيأيفةميرجنوبكترينيذلابناجألاةفاكىلعقبطنييملاعلا

ةلودلاكلتميلقإيفمهيلعضبقلامتاملاط،تناک

يملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبمرارقإنميساسألافدهلانمكي

ةريطخلاةيلودلامئارجلانوبكترينيذلاصاخشألاتالفإمدعنامض

ةيعامجلاةدابإلاةميرجنوبكترينيذلاكئلوأةصاخ،باقعلانم

مهتلءاسمىلعصرحلاولب،برحلامئارجو،ةيناسنإلادضمئارجلا

هذهةعيبطنأوةصاخ،مهدجاوتناكمنعرظنلاضغبمهباقعو

،اهيبكترمعمحماستلامدعواهيلعةبقاعملابلطتتاهتروطخومئارجلا

هنمأوهملسسمتويرشبلاعمتجملاددهتاهنوك

يملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبمروهظىلإتدأيتلابابسألاىلوأنم

يھ
سرکمث،اهباكتراىلعةبقاعملاوةيرحبلاةنصرقلاةميرجةحفاكم

بوجوىلعحيرصوحضاولكشبتصنيتلافينجتايقافتابجومب

نوبكترينيذلاصاخشألاقحيفيملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبمرارقإ

ىلعتدكأو،عبرألاتايقافتالايفاهيلعصوصنملاةميسجلاتافلاخملا

صاخشألاةعباتموةقحالمبمزتلتتايقافتالاهذهيففرطةلودلكنأ

يناسنإلايلودلانوناقللةميسجلاتاكاهتنالانوبكترينيذلانييعيبطلا

مامأمهتمكاحمةرورضو،تايقافتالاهذهنمضاهيلعصوصنملا

فرطىرخأةلودىلإمهميلستوأفارطألالودلاهذهلةينطولامكاحملا

1

،ةيساسألاهتايرحوناسنإلاقوقحلةيئانجلاةيلودلاةيامحلا،لبشدمحمنيدلاردب

.545ص،2011،ىلوألاةعبطلا،عيزوتلاورشنللةفاقثلاراد،رئازجلا

ةلجملا،"عقاولاىلانيمختلانمةيلودلامئارجلانعةلءاسملا"،شجتيبانیلیا

،845،2002ددعلا،رمحألابيلصللةيلودلا

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

1

كلذنوكيونيمرجملاءالؤهةيسنجتناكامهممهتمكاحمبموقتل

ميلستلاوأةمكاحملاأدبملادانتسا

نأىلعصنتعبرألافينجتايقافتانيبةكرتشملاىلوألاةداملاف

يفتايقافتالاهذهمارتحالفكتنأبدهعتتةدقاعتملاةيماسلافارطألا

لودلامازتلابيضقتاصوصنتايقافتالاهذهنمضتتامك.لاوحألاعيمج

دضةيئازجلاتابوقعلاضرفوريرقتلةبسانمةيلخادتاعيرشتنسب

وأتايقافتالاهذهنمضاهيلعصوصنملاتاكاهتنالانوبكترينم

نأثيح،مهتمكاحمىلعةرداقنوكتىرخألودىلاةمكاحمللمهميلست

ةيناثلاةيقافتالانم50ةداملاوىلوألافينجةيقافتانم29ةداملا

ةعبارلاةيقافتالانم146ةداملااذكوةثلاثلاةيقافتالانم129ةداملاو

ةفاكذختتنأبتايقافتالايففارطألالودلادهعتبيضقتاهعيمج

عيمجىلعلاعفلاءازجلاعيقوتلةمزاللاوةيرورضلاتاءارجإلا
صاخشألا

تايقافتانمضاهيلعصوصنملاةميسجلاتافلاخملانوبكترينيذلا

اهباكترابنورمأيوأعبرألافينج

ةرورضىلعتدكأ،عبرألافينجتايقافتانألوقلانكميهيلعو

ةيلودمئارجلكشتالاعفأنوبكترينيذلاصاخشألاةلءاسموةمكاحم

ةلودلكنأذا،يلودلاعمتجملانمأوةمالسدیدهتاهنأشنمةريطخ

عيطتست،عبرألافينجتايقافتايففارطألالودلااذكو،ملاعلالودنم

يلاوتلاىلععبرألافينجتايقافتانم29،50،129،146داوملارظنأ-1

فلؤم،،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاويناسنإلايلودلانوناقلا"،يديمحلادمحأ2

،نانبل،لوألاءزجلا،"تايدحتوقافأيناسنإلايلودلانوناقلا"ناونعبيعامج

ص،2005،ىلوألاةعبطلا،ةيقوقحلايبلحلاتاروشنم
.51
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عوقوناكمنعرظنلاضغب،ةيلودلامئارجلايبكترممكاحتوقحالتنأ

.اهبكترمةيسنجىتحوأ،ةميرجلاهذه

ةمكاحموةعباتمةيحالصكلمتةينطولاةيئانجلامكاحملانافكلذبو

كلذو،يملاعلايئانجلاصاصتخاللعضختيتلامئارجلاهذهيبكترم

اهوبكترايتلاةيمارجإلالاعفألانعباقعلانممهتالفإعنمل

براجتلاباهمايقدنعاسنرفاهتبكترايتلاةريطخلاةيلودلامئارجلانإ

تايقافتالةميسجتاكاهتنااهلمجميفلكشتناقرةقطنميفةيوونلا

يئانجلاصاصتخالاأدبماهيلعقبطنيمثنمو،1949ماعلعبرألافينج

ةلودلكمازلإبيضقييذلاو،تايقافتالاهذهنمضسركملايملاعلا

مامأمهتلءاسموةميسجلاتاكاهتنالايبكترمةعباتموةقحالمبفرط

.كلذىلوتتفرطةلودىلإمهميلستوأينطولااهئاضق

يملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبمبةيبروألالودلانمديدعلاتذخأ

.ايناطيربواينابساواكيجلباهنيبنمةينطولااهتاعيرشتنمضهتسركو

يبكترمةعباتموةقحالمبةبلاطملليكيجلبلاءاضقللءوجللاالثمنكمي

ناقرةقطنميفةماقملاةيوونلابراجتلانعةجتانلاةيلودلامئارجلا

.يملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبملادانتسا

خيراتبرداصلايئازجلااهعيرشتنمضأدبملااذهاکیجلبتسركدقف

ةيئازجلامكاحملانأهنمةعباسلاةداملايفءاجثيح،1993ناوج16

ةلثمتملاونوناقلااذهيفةنيبملامئارجلايفرظنلابةصتخمةيكيجلبلا

يتلاويناسنإلايلودلانوناقلادعاوقلةميسجلاتافلاخملايفاساسأ

2اهباكتراناكمنعرظنلاضغبكلذو،برحمئارجاهلمجميفلكشت

2

.334ص،قباسلاعجرملا،يوشيرمعمةدنلا

"ةيناسنإلافارعألاءوضىلعرئازجلايفيسنرفلالالتحالامئارج"ريمسيقوش-2

20ص،2015ربمسيد،عبارلاددعلا،يقاوبلامأةعماج،ةيناسنإلامولعلاةلجم
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيمهأهلناكيملاعلاصاصتخالاأدبملاکیجلبدامتعانأنمنممغرلاب

مهتالفإعنمويناسنإلايلودلانوناقلامئارجيبكترمليدصتلايفةريبك

ببسبواكيجلبتدمعدقف،اليوطمديملكلذنأالإ،باقعلانم

صاصتخالااذهقيبطترصحوقيضتىلإاهيلعةسرامملاتاطوغضلا

نم،1993ةنسرداصلانوناقلاىلعهتلخدأيذلاليدعتلابجومب

اهتربتعايتلاو2003نوناقبجومبطورشلانمةعومجمجاردإلالخ

عتمتينأةرورضاهمهأ،ينطولااهئاضقلصاصتخالاداقعنالةمزال

ةكلمملابنيميقمانوكينأوأةيكيجلبلاةيسنجلابمهتملاويعدملا

كلمتالأوهفيناثلاطرشلاامأ،لقألاىلعتاونسثالثةدملةيكيجلبلا

1اهيلعبقاعياعيرشتاهيضارأىلعةميرجلاتعقويتلاةلودلا

يملاعلايئانجلاصاصتخالاأدبمقيبطتليحتسيطورشلاهذهلظيف

.ناقرةقطنميفيسنرفلارامعتسالافرطنمةبكترملامئارجلاىلع

،يملاعلاصاصتخالاأدبمطقفنيتلوددقف،ةيبرعلالودللةبسنلابامأ

ةيروهمجلاامه،ةينطولاةيئازجلااهتاعيرشتنمضهجاردإلالخنم

امكبرحلامئارجاهيفتجردأثيح،ةيمشاهلاةيندرألاةكلمملاوةينميلا

لوكوتربلايفاهيلعصنلامتامكوعبرألافينجتايقافتايفتدرو

21977ماعللوألايفاضإلا

داقعنالةصاخاطورشانمضتيندرألاوينميلانيعيرشتلانملكنأالإ

يفاهرفاوتنكمياليتلاو،امهلةعباتلاةينطولامكاحمللصاصتخالا

طرتشادقف،ةيرئازجلاءارحصلايفاسنرففرطنمةبكترملامئارجلا

2

336ص،قباسلاعجرملا،يوشيرمعمهدنل-

،ةيلودلاةيئانجلاةمكحملاءوضيفيناسنإلايلودلانوناقلا،يموزخملادومحمرمع-

،2008،ىلوألاةعبطلا،عيزوتلاورشنللةفاقثلاراد،ندرألا
91.ص
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وأطقفينميلاميلقإلاقوفةبكترممئارجلانوكتنأينميلاعيرشتلا

نيميقماوناكاذإنميللةفيلحلاتاوقلاوأنينميلانييركسعلاىلع

أدبمقيبطتلطرتشادقفيندرألاعيرشتلاامأ،ةينميلايضارألاقوف

نودطقفنييندرألانممئارجلابكترتنأيملاعلايئانجلاصاصتخالا

امهريغ

يئانجلاصاصتخالاأدبمقيبطتليحتسيهنإفطورشلاهذهلاقفو

نعةجتانلامئارجلاباكترانعنيلوئسملاصاخشألاىلعيملاعلا

.ناقرةقطنميفةعقاولاةيوونلاتاريجفتلا

ةريطخلاةيلودلامئارجلانأشبيملاعلايئانجلاصاصتخالاةسراممنإ

،ةيوونلاتاريجفتلانعةجتانلاكلتةصاخواسنرففرطنمةبكترملا

رمألاف.ةيسايسلاوةينوناقلاليقارعلاوتابوعصلانمديدعلاهجاوي

يوذصاخشأفرطنمةبكترممئارجنعةبقاعملاوةلءاسملابقلعتي

.ةناصحلابنوعتمتيةيسنرفلاةلودلايفةيمسرتافصوةيلاعبصانم

نمةناصحلاينعتاليملاعلايئانجلاصاصتخالانمةناصحلانأريغ

باقعلانمتالفإلاوةلءاسملا

أدبمهجاوتدقيتلاليقارعلاوتايلاكشإلاهذهلكنممغرلاب

نأنكميصاصتخالااذهنأالإ،يملاعلايئانجلاصاصتخالا

نعةجتانلاةيلودلامئارجلايبكترمةعباتموةقحالمبلبقتسملا

نمهليعفتلاحيفةصاخ،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلا

.هلامعإبةطيحملاطورشلاودويقلانمهريرحتوينطولاءاضقلافرط

ةصاخةيئانجمكاحمءاشنإ:يناثلابلطملا

برحلاءاهتنابقعةصاخةيلودةيئانجمكاحمءاشنإتايادبىلوأتناك

ءاشنإىلإبرحلايفةرصتنملالودلاتدمعثيح،ىلوألاةيملاعلا

يفحمسي

1

92ص،عجرملاسفن-

20ص،قباسلاعجرملا،ريمسيقوش.

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيلودلامئارجلانعيناثلاموليغةمكاحملةصاخةيلودةيئانجةمكحم

227ةداملاماكحأهبيضقتاملادانتساكلذوبرحلالالخاهبكترايتلا

ةيدرفلاةيئانجلاةيلوؤسملاترقأيتلاو،1919ماعلياسرفةيقافتانم

ءاشنإيفلثمتملارارقلااذهناكدقو،يناثلاموليغكاذنآايناملأرصيقلا

ةناصحلاهجويففوقوللكاذنآديحولالحلاوه،ةصاخةيلودةمكحم

مهتعباتمنودلوحتتناكيتلاوءاسؤرلاوكولملااهبعتمتيناكيتلا

مامأءاوس،اهنوبكترييتلاةريطخلاةيلودلامئارجلانعمهتبقاعمو

.ةيبنجألامكاحملامامأوأاهنوعبتييتلالودللينطولاءاضقلا

ةيلودلاةيئانجلامكاحملاءاشنإىلإءوجللاحبصأتقولاكلذدنم

يدصتلل،ةيلودلاتالماعملايفةلضفملاةقيرطلاوهةتقؤملاوةصاخلا

تالفإعنمو،يرشبلاعمتجملانایکددهتيتلاةريطخلاةيلودلامئارجلل

1باقعلاوةلءاسملانماهيبكترم

ةيلودةئيهفرطنمةردابمباهئاشنإومكاحملاهذهسيسأتنوكيو

ةئيهمهأوربكأربتعتةدحتملاممألانأامبو،كلذلةيحالصلاكلمت

هذهءاشنإلةلوخملاةئيهلااهنإف،لككيلودلاعمتجملالثمتةيلود

ةطلسلاربتعييذلايلودلانمألاسلجملالخنمكلذو،مكاحملا

ملسلاىلعظافحلاماهمبمايقلللهؤملاوهو،ةئيهلاهذهيفةيذيفنتلا

مئارجنم،امهلاديدهتلكشينأنكمياملكفقوونييلودلانمألاو

بكترتذإ،ةحلسملاتاعازنلالالخناسنإلاقوقحسمتتاكاهتناو

سمتةخراصتاكاهتناعقتومئارجلانمديدعلاتاعازنلاهذهلالخ

ةبكترملاةيلئارسالامئارجلاةهجاوميفاهرودوةيلودلاةيئانجلاةلادعلا"،رجاتدمحم

،رئازجلاةعماج،ةيسايسلاوةيداصتقالاةينوناقلامولعللةيرئازجلاةلجملا،"ةزغيف

.171ص،2011لوألاددعلا،قوقحلاةيلك
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هذهنأوةصاخ،بيذعتلاوةدابإلاولتقلامئارجک،ناسنإلاقوقح

ضراعتييذلالكشلاب،تاعامجلاودارفألاريمدتفدهتستتاعازنلا

ماعلعبرألافينجتايقافتاك،ةحلسملاتاعازنللةمظنملاماكحألاو

كلذلكيدافتلجألو.1977ماعلاهبنيقحلملانیلوكوتربلاو1949

نمضةعقاولامئارجلاوتاكاهتنالاهذهليدصتلايلودلاعمتجملالواح

ةليفكلاوةبسانملالولحلاداجيإةلواحمو،ةحلسملاتاعازنلاهذه

ءاشنإلالخنمكلذدسجتيو،اهراثآنمفيفختلالقألاىلعوأاهفقوب

ةعباتملنمألاسلجمقيرطنعةصاخلاةيلودلاةيئانجلامكاحملا

1.مئارجنمهنوبكتريامعمهتلءاسمونييلودلانيمرجملا

تاعازنلابوشنءانثأمكاحملاهذهءاشنإبةداعنمألاسلجمموقي

ةيلودناجلليكشتقيرطنع،اهلالخةيلودلامئارجلاعوقووةحلسملا

عمجلالخنم،مئارجلاهذهيفقيقحتلاةمهمبفلكت
ةلدألا

نيلوئسملانعثحبلاوةبكترملاةيلودلامئارجلابةقلعتملاتامولعملاو

تامولعملاهذهلادانتساواهدعبنمألاسلجمموقي،اهعوقونع

ةيئانجلامكاحملاءاشنإلتارارقرادصإب،ةنجللافرطنمهيلإةمدقملا

.اهيبكترمةبقاعموةعقاولاةيلودلامئارجلايفرظنللةصاخلا

هلةلوخملاتاطلسللادانتساو،نمألاسلجمماقامدنعكلذثدحدقو

نيتمكحمءاشنإب،ةدحتملاممألاقاثيمنمعباسلالصفلابجومب

ةمكحمبةامسملاوىلوألاةمكحملاأشنأذإ،نيتيلودنيتيئانج

كلذو،ايفالسغوييفامئاقناكيذلاحلسملاعازنلاةبسانمبايفالسغوي

ةمكحملاهذهصتختو،808مقرتحت1993ماعهردصأرارقبجومب

ةعقاولاةميسجلاتاكاهتنالاباكترانعنيلوئسملاصاخشألاةمكاحمب

نوناقللةيلودلاتارييغتلاءوضيفيناسنإلايلودلانوناقلاذيفنتتايلآ،لامكنسحأ

يساسألانوناقلاهاروتكدلاةسردم،يرمعمدولومةعماج،وزويزيت"رصاعملايلودلا

.92ص،2011،ريتسجاملاةداهشلينلةركذم،ةيسايسلامولعلاو
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

دعاوقلاقرخلكشتيتلاوايفالسغوييفمئاقلاحلسملاعازنلالالخ

ةتقؤملاةيلودلاةيئاضقلاةئيهلاامأو،يناسنإلايلودلانوناقلاماكحأو

هرارقلادانتسانمألاسلجماهأشنأيتلاو،ادناورةمكحميهفةيناثلا

نيذلاصاخشألاةمكاحمبصتختيتلاو،1994ةنسرداصلا955مقر

ماكحألاكاهتناةعقاولابرحلامئارجوةيعامجلاةدابإلامئارجاوبكترا

1.ادناوريفيناسنإلايلودلانوناقلا

ةقلعتملاةقباسلاةيلودلابراجتلاىلعاءانبوهركذقبسلالخنم

يدصتلالجأنملحلااذهلءوجللنكمي،ةصاخةيئانجمكاحمءاشنإب

يفيسنرفلارمعتسملافرطنمةبكترملاةريطخلاةيلودلامئارجلل

دعاوقلةميسجتاكاهتنايهمئارجلاهذهنأرابتعاب،ةيرئازجلاءارحصلا

.نييرئازجلاىرسألاونيندملاقحيفتعقويناسنإلايلودلانوناقلا

سلجمصاصتخانمةيعيبطلاتالاحلايفنوكيمكاحملاهذهءاشنإو

الثممهرابتعابنمألاسلجماهلمحتيةيقالخأوةينوناقةمهميهو،نمألا

ظافحلاونييلودلانمألاوملسلاءاسرإلاجميفيلودلاعمتجملل

ةيرشبلاهنايكددهتيتلامئارجلالكنمهتيامحنعالوئسمو.امهيلع

تاكاهتناليدصتللةتقؤملاةيلودلاةيئانجلامكاحملاءاشنإرايخنأالإ

،ةيوونلابراجتلاةجيتنناقرةقطنميفةبكترملايناسنإلايلودلانوناقلا

نمألاسلجمبطبترمهققحتنأمادامادعبتسمارايخاضيأىقبي

دوجوبةصاخ،مكاحملاهذهءاشنإبيضتقيرارقلهرادصإةرورضو

1

يزيت،"يناسنإلايلودلانوناقلادعاوقذيفنتيفنمألاسلجمرود"،ةرمامعلةدنلا

.108ص،2012،ريتسجاملاةداهشلينلةركذم،يرمعمدولومةعماج،وزو

.348ص،قباسلاعجرملا،يوشيرمعمةدنل2

2
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يفرثؤمومئادوضعكاسنرفمضتيتلا،سلجمللةيلاحلاةليكشتلا

سلجملاتارارق

نكمي،نمألاسلجمريغرخأليبسدوجونمعنميالكلذنأريغ

لثمتييذلاو،ةصاخةيلودةيئانجةمكحمءاشنإلهيلعدامتعالا

هذهءاشنإلاهيلعليوعتلانكمييتلاةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلا

،وتيفلاقحبةينعمريغةماعلاةيعمجلانأوةصاخةيئاضقلاةئيهلا

ذا،تيوصتلايفقحلاسفنبمهعيمجنوعتمتيةماعلاةيعمجلاءاضعأف

وأيسايسلااهنزونعرظنلاضغبدحاوتوصوضعةلودلكلنأ

ةمكحمءاشنإبةدحتملاممأللةماعلاةيعمجلاةردابمو.ةيلودلااهتناكم

ةريطخلاةيلودلامئارجلاةبقاعموةمكاحمبصتخت،ةصاخةيلودةيئانج

ةصاخ،هعوقونكميرمأوهيناسنإلايلودلانوناقلادعاوقلاقرخةعقاولا

ةماعلاةيعمجلافرطنمةمكحملاهذهلثمتأشنأنأوقبسهنأو

1.2002ةنسةأشنملانويلاريسلاةمكحم

يتلاوةدحتملاممألاقاثيمنم22ةداملانومضمىلإعوجرلابوهنأذإ

هارتامةيوناثلاعورفلانمئشنتنأةماعلاةيعمجلل"نأبيضقت

لهؤملاوهنمألاسلجمنأةيضرفعمو،"اهفئاظوبمايقللايرورض

ىلعةظفاحملاراطإنمضكلذو،ةصاخلاةيئانجلامكاحملاءاشنإلانوناق

نمىلوألاةرقفلاهبيضقتامىلعادامتعاو،نييلودلانمألاوملسلا

نمألاسلجمصاصتخاناف،ةدحتملاممألاقاثيمنم24ةداملا

ةزهجأصتختنأنمعنميال،ةصاخلاةيلودلاةيئانجلامكاحملاءاشنإب

يهو،اقباس

ىودجلا،ةيليئارسإلابرحلامئارجوةيلودلاةيئانجلاةمكحملا،يهلوراتخم

،رئازجلاةعماج،ةيسايسلاوةيداصتقالاةينوناقلامولعللةيرئازجلاةلجملا،"تارايخلاو

226.،2009،ثلاثلاددعلا،قوقحلاةيلك
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دجيةماعلا

226ص،عجرملاسفن۔ا

ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

اصاصتخاسيلنمألاسلجمصاصتخاف،كلذبةدحتملاممأللىرخأ

1اعنام

وه،ةصاخلاةيلودلاةيئانجلامكاحملاءاشنإيفةماعلاةيعمجلاقحو

نمعونلااذهلثمءاشنإنمألاسلجمىلعرذعتلاحيفاهللوخيقح

ةيعمجلللوخملاقحلااذهو،هقافتامدعببسبةيئاضقلاتائيهلا

يذلا"مالسلالجأنمداحتالارارق"يفهردصموهساسأ

2.1950ماعایروکصوصخبةماعلاةيعمجلاهتردصأ

اهرودليعفتو،ةدحتملاممأللةماعلاةيعمجللءوجللانكميمثنمو

ةبكترملاةيلودلامئارجلايفرظنلابصتختةيلودةيئانجةمكحمءاشنإب

.ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلاباهمايقءانثأاسنرففرطنم

ةيرئازجلاءارحصلايفاسنرففرطنمةبكترملاةيلودلامئارجلانإ

عضخت
مداقتمدعةيقافتإبجومبهديكأتمتيذلامداقتلامدعأدبملا

نكميهنإفمثنمو،1968ماعلةيناسنإلادضمئارجلاوبرحلامئارج

رئازجلايفةبكترملامئارجلايفرظنللةصاخةيلودةيئانجةمكحمءاشنإ

ءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلانعةجتانلاكلتصخألابو

رئازجلايفةبكترملامئارجلابةصاخةيلودةيئانجةمكحمءاشنإةركفنإ

،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلاةبسانمبةبكترملاكلتاهيفامب

فرطنموأنمألاسلجمفرطنماهؤاشنإمتءاوسةمئاقىقبت

يفةصاخ،ايباجيإنوكينأنكمياهئاشنإباسنرفرارقف،ةماعلاةيعمجلا

227،عجرملاسفن-

78ص،قباسلاعجرملا،لصیفدمحم

2

3

يساس-3
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ةلودلاصخألابولودلاةفاكفرطنميلودطغضتهجاولاح

يسنرفلاعمتجملاتائيهةفاكفرطنميلخادطغضو،ةيرئازجلا

1مهريغونيثحابونييقوقحونييسايسنم

مقريسنرفلانوناقلا،ةيسايسلاتاهجوتلارييغتنعلاثمريخو

ةيوونلابراجتلااياحضضيوعتوفارتعالابقلعتملا2010/02

اسنرفبرهتمغرف،2010يفناج05خيراتبرداصلا،ةيسنرفلا

اهجئاتنلرظنلاببراجتلاهذهبفارتعالانمةليوطتاونسلا

هذهاياحضضيوعتبترقأوعقاولارمأللتخضراهنأالإ،ةميخولا

2براجتلا

1

78ص،عجرملاسفن-

78ص،عجرملاسفن-

2
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمتاخ

قحبوربتعتناقرةقطنميفاسنرفاهبتماقيتلاةيوونلابراجتلانإ

هذهلكشتو،اذهانمويلةيقاباهراثآتلازالىمظعةيئيبوةيناسنإةثراك

ةيلودمئارجويناسنإلايلودلانوناقلاماكحألميسجكاهتنابراجتلا

.باقعلانممهتالفإعنمواهيبكترمةبقاعموةلءاسمنمدبالةريطخ

يفناقرةقطنميفةيسنرفلاةيوونلابراجتلاعوضومةساردلالخنم

:ةيلاتلاجئاتنللصلخنيناسنإلايلودلانوناقلاماكحأءوض

براجتلاءارجإلعقومكناقرةقطنمذختايسنرفلالالتحالانأ

ةيوونلا

ةقطنملانيندملاناكسلاتلمعتساةيسنرفلاتاطلسلانأ

سايقوةفرعملبراجتنارئفكريرحتلاةهبجلنيمتنملاىرسألاوناقر

ةيوونلاتاعاعشإلاةوقوةدشىدم

ةقطنميفةيوونلابراجتلاباهمايقدنعوةيسنرفلاتاطلسلانأ

تاكاهتنالكشتيتلاةريطخلاةيلودلامئارجلانمديدعلاتبكترا،ناقر

ةثلاثلافينجيتيقافتاصخألابويناسنإلايلودلانوناقلاماكحألةميسج

1949ماعلةعبارلاو

204



ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

مايقلادنعةبكترملاةميسجلاتاكاهتنالاومئارجلانأ

ةلءاسملحمنوكتنأنكميناقرةقطنميفةيوونلابراجتلاب

يلودلاىتحوينطولاءاضقلابجومبةبقاعمو

:يليامبيصوناهيلإلصوتملاجئاتنلاىلعاءانب

اهيلعةنكمملاتاطوغضلاةفاكةسراممواسنرفةوعد

يتلاورئازجلايفةبكترملاةريطخلاةيلودلااهمئارجبفارتعالادصق

ةيوونلابراجتلانعةجتانلاكلتاهنيبنم

يبرعلاعمتجملاىوقنميلودلاوينطولاماعلايأرلادشح

ةيلودةيئانجةمكحمءاشنإبةبلاطملالجأليلودلاويمالسإلاو

امبيسنرفلالالتحالافرطنمةعقاولامئارجلايفرظنللةصاخ

ةيوونلابراجتلانعةجتانلاكلتاهيف

أدبمينبتىلإةصاخةفصبةيمالسإلاوةيبرعلالودلاةوعد

اهئاضقلصاصتخالاحنملجأليملاعلايئانجلاصاصتخالا

يلودلانوناقلادعاوقلةميسجلاتاكاهتنالانعةلءاسملابينطولا

.ةيلودلااهمئارجنعاسنرفةلءاسمنمنكمتلاويناسنإلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

تاريجفتللفادهألاوتايفلخلانمدعبألا

.ةيرئازجلاءارحصلابةيسنرفلاةيوونلا

:ملقب

بيجنةليصب/أيداجمناوضر/أ

ةديعس-رهاطلايالومةعماج
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

صخلم

يخیراتعوضومةءارقةساردلاهذهيفيتأي يضاملاتايطعمبيخيراتعوضومةءارقةسارد

قحيفةيناسنإةميرجبقلعتي،لبقتسملاورضاحلايفهتاساكعناو

يسايسلاويتايوهلارامدتسالاورامعتسالاتاليوىناعبعش

ةيوونلاوةيركسعلاتايلمعلادحأعوضوملااذهلمحيدقف،يداصتقالاو

يضارألااهلالتحاةرتفنابإةيسنرفلاةيركسعلاتاوقلااهترشابيتلا

دمألاىلعةيداصتقالاوةيسايسلااهتايفلخىلعىوطناامو،ةيرئازجلا

تلمتشاامورئازجلاءارحصيفةيوونلاتاريجفتلاربتعتثيح،ديعبلا

يفيناسنإلانمألاىلعةعينشلامئارجلازربأىدحإكةيوارحصميلاقأىلع

ةءارقديفت؛ساسألااذهىلعو.ناكسللةيحصلاوةيئيبلاهدودحدعبا

لیلحت1996-1960ةيسنرفلاةيوونلابراجتلالوحريرقتلانومضم

اهبساكممدخيامبةيسايسلااهتافيظوتوةيسنرفلاةيركسعلاداعبألا

تاريجفتءاروةنماكلاةيسنرفلاتارربملاضرعنيعتيذإ،ةيداصتقالا

رارضإلاوايلودروظحملاحالسلامادختسانماهنعرجنااموناقر

.رئازجلايفنييندملاب
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية
النووية

Summary:

This study has several dimensions
on the

colonial
history in

Algeria,
in

particular,
on

the nuclear
weapons and the

explo

sions in the tire of the Sahara, which aims to discover all the

objectives
and

engagements;
French

backgrounds
and

justifi

cations during
the

period
of its

occupation
of

Algeria
territo

ry.Which were, noticed at all the levels of operation in order

to
increase armed projects by threaten

the
ecosystem

and

human security.

While;
we aim

the reading
of

report about French nuclear

tests,
particularly analyzing Military dimensions and political

including to achieve all economic gains under nuclear bomb

ings in Algerian Sahara (REGGAN)
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمدقم

نيرخآلالالذإلةوقلاكالتماةديقعىلعمئاقلايرامعتسالاركفلا

يتلاةيوونلابراجتلاءارجإليسنرفلايعسلاءاروعفادلاناكمهديدهتو

تحتو،ماعنيسمخنمديزألةيسنرفلاةلودلارارسانمارستيقب

ةيوونلاةحلسألانوضهانينيذلانييسنرفلانيبراحملاىمادقطغض

ءارحصلابةيسنرفةيوونبراجتلمهضرعتنعتاضيوعتبنوبلاطيو

.زينيلويةقطنموةيرئازجلا

اهتفصوامكةيسيرابلاةقيثولانعةيرسلاعفربءالؤهللضفلاعجريو

LE)ناسیرابولةديرج PARISIEN)،اماعنوسمخرمألاقرغتساثيح

ةقيقحلانمءزجلوقاهيلعبجيهنأاسنرفكردتنالجانمةلماك

.ةيوونلااهبراجتنمطيسبءزجنعفشكلاو

قلعتملاويضاملانرقلاتاينيتسيفةيرئازجلاءارحصلابىرجامنا

نمدعبأ،ةيوونلابراجتلاءارجيعاعشايوونثولتالعفكانهنأب

ةيسنرفلاةلودلافرطنماهنعجرفملاةقيثولاهدكؤت،ةيامرلالوقح

.عافديرساهناىلعةفنصمتناكيتلاو

نماهتنكمةصاخةيرئازجلاءارحصلابةيسنرفلاةيوونلابراجتلانا

كلتمتويدانلااذهلخدتةلودثلاثتناكو،ةيوونلالودلايدانلوخد

داحتالاوةيكيرمالاةدحتملاتايالولانملكدعبةيوونلاحالسلا

.ايناطيربةدحتملاةكلمملاوقباسلايتايفوسلا

لودنمضةرصتنمةيناثلاةيملاعلابرحلانماسنرفتجرخدقل

لحيذلارامدلابةنراقمةميلسةيتحتلااهانبواهيضارأتناكوءافلحلا

كالتماءاروحرطتةلئسألانمريثكلافهيلعو،ةيبوروألالودلاةيقبب

نماسنرفلمومحملايعسلاءاروعفادلااموةيوونلاةحلسأللاسنرف

.ادجةريطخلاةينقتلاهذهورمدملاحالسلااذهكالتمالجا

كالتماىلإاسنرفتعفديتلافادهألاوتايفلخلايفلاقملااذهثحبي

روحمتتاذهانلاقميفحرطتيتلاةيلاكشإلافانهنمو،يوونلاحالسلا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيسنرفلاةيوونلابراجتلاءاروفادهالاوتايفلخلايهام:لوح

كلتنمدعبأوهامكانهنأرابتعانكميلهو؟ةيرئازجلاءارحصلاب

؟تايفلخلاوفادهألا

:ةيلاتلارواحملاةغايصمتتةحورطملاةيلاكشإلاةجلاعملو

ةيسنرفلاةيوونلابراجتلاءاروفادهألاوتايفلخلا:لوألاروحملا

ةيرئازجلاءارحصلاب

يوونلاحالسلاوةيسنرفلاةيركسعلاةيدقعلا:يناثلاروحملا

ةيوونلابراجتللةيوونلاةيعاعشالاتايعادتلاةطيرخ:ثلاثلاروحملا

ةيسنرفلا

:ةيرئازجلاءارحصلابةيوونلابراجتلاءاروفادهألاوتايفلخلا.1

يوونلاحالسلاكالتمايفةيسنرفلاةبغرلانأورهظتةيخيراتلاعئاقولا

نمدعباتناكلبةيناثلاةيملاعلابرحلادعبامفورظةديلونكتمل

دقف،ةيوونجماربريوطتودامتعايفةيسنرفلاةبغرلاتناكدقف،كلذ

مومحمحلستقابسةرهاظبةيناثلاةيملاعلابرحلاةيادبةرتفتزيمت

لبقامبورحةدوعسجاهناكدقف،ةصاخةيبوروألاةراقلالودنيب

.يبوروألالايخلاىلعميخيايلافتسو

نادعبةصاخیمظعلالودلايقابنعةرخأتماهسفناسنرفتدجودقو

مويخيراتلايفةيوونةلبنقلوأريجفتبةيكيرمألاةدحتملاتايالولاتماق

اهدعبو،ةينابايلااميشوريهةنيدمىلع1945ماعنمتوا06نينثالا

1949ةنسلودلايوونلايدانلاىلإايمسريتايفوسلاداحتالامضنا

1.م1957ةنسيفارتلجنإاهدعبو

1

ف
ا

،هاروتكدةلاسر،1962-1954ةسماخلاةيالولايفةيريرحتلاةروثلا،ةلجوبديجملادبع

.317ص،2008،ناسملت،دياقلبركبيبأةعماج
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-1.1

ةددعتمةيرئازجلاءارحصلابةيوونلابراجتلاءاروفادهألاوتايفلخلانإ

هيفرفوتتيذلا،براجتلاناكمرايتخانمتناكةيادبلاف،ةفلتخمو

وارئاسخلالقأببراجتلاءارجإبحمستةيفارغميدوةيركسعتافصاوم

تايفلخلارصحنكميو،رثكأرومألافشكنتنألبقعيذأاذكه

.ةيداصتقاوةيسايساهنأيففادهالاو

:ةيسايسلافادهألا

نينثانيبناجبانهيفتكنسبناوجةدعاهلتناكةيسايسلافادهألاف

لصفىلايعسلايفنارصحنيوضعبلاامهضعبعمنيطبارتمامهو

يفلثمتيرخآلاوةلقتسمةقطنماهلعجورئازجلانعةيرئازجلاءارحصلا

ىلعةرطيسلايفةيرامدتسالااسنرفاهتعبتايتلادستقرفةسايس

.رئازجلا

تدوارةركفءارحصلاناكسلكمضتءارحصلابةلقتسمةلودءاشنإنإ

ىرخألانداعملاوزاغلاولورتبلاتافاشتکاءدبذنميسنرفلافرطلا

هذهبيسنرفلافرطلاةعانقتدادزاو،ةيرئازجلاءارحصلااهبرخزتيتلا

ةركفلا
،ينوناقساسأىلإةركفلاةمجرتمتيل،ةيريرحتلاةروثلاةيادبعم

ىلعأشنيلةيبونجلاقطانملليرادإلاميظنتلابصاخنوناقردصدقف

ماعنمتوأ07خيراتبةرواسلاوتاحاولايتيالوامهنيتيالوهرثا

هدنبيفىلعصنيربمتبس07يفرارقردص"نأرارقلاركذيو،1957

تاعامجامهنيتيسنرفلاتاحاولاوةرواسلايتيالونأىلعلوألا

ةيسنرفلاةيروهمجللةعباتةيميلقإ

1

1956ةيرئازجلاينطولاريرحتلاةروثروطتوماموصلارمتؤم،نسحلادمحميديغزأ'

224..ص،1989،باتكللةينطولاةسسؤملا:رئازجلا،1962
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ةرواسلاامهنيتيالو1957ماعنمتوأ07يفرداصلارارقلاأشنأدقل

يتلاوةيبونجلاقطانملليرادإلاميظنتلابصاخرارقوهو،تاحاولاو

ةيوارحصلاقطانمللةكرتشملاةمظنملافارشاتحتاهتقوتجردأ

ةيروهمجللنيتعباتنيتئشنملانيتيالولانأىلإريشيهنأرارقلايفريثملا

ميظنتلابصاخرارقلكيفهنأداتعملاف،رئازجلاركذنودةيسنرفلا

ىلعةقطنملاةيسنرفلاتاطلسلاركذتلتحملايرئازجلابارتلليرادإلا

ةعباتاهنأكلذدعبركذتمث،رئازجلابةيرامعتسالاةرادإلابةقحلمهنا

.ةيسنرفلاةيروهمجلل

نيتيالولاءاشنارارقدعبابيرقتماعيأ1958ماعنمربمتبس20يفو

ةعضاخةيدلب9ةيرامدتسالاتاطلسلاتأشنأتاحاولاوةروسالا

ىلعةيسايسلاةطلسلاامنيب،ةيوارحصلاقطانمللكرتشملاماظنلل

2.ءارحصلانوؤشبفلكمريزوىلإاهاضتقمبةقطنملاتعضخأءارحصلا

رمأكربتعياموهويرادإلاميظنتلالالخنمةحضاواياونلانوكتاذهبو

نوداذه،اسنرفنعرئازجلالالقتساةلاحيفهنمةدافتسالانكميعقاو

عمهسفنلوغيدلارنجلاواسنرفاهترجأيتلاتاءاقللاكلتركذ

رصحلااللاثملاليبسىلعاهنم،ةقطنمللنايعألاوتايصخشلانم

الماحناكيذلاو،دراشيغيفيلواعملباقتهناركذيذلاضويبخيشلا

ةيروهمجلاسيئرلوغيدلارنجلانأاهاوحفلوغيدلارنجلانمةلاسرلا

هيزيلإلايفيفتاهلاةطخضويبخيشلافرصتتحتعضودقةيسنرفلا

ددع

1

يفءارحصلالصف،"ةيرامعتسالااسنرفةسايسوءارحصلا"،نيثحابلانمةعومجم

ةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا:رئازجلا،ةيسنرفلاةيرامعتسالاةسايسلا

.48-47صن.س.د،1954ربمفونلوأةروثوةينطولا

.224ص،هسفنعجرملا،نسحلادمحميديغزأ2

2
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هیلعاضراعءارحصلالبقتسملجانمضوافتلاةيناكمإيفهيلعدرلل

1.نوعلاوةدعاسملا

ططخملانمءزجيهةيرئازجلاءارحصلابةيسنرفلاةيوونلابراجتلانا

ةقطنمةماقإورئازجلانعةيرئازجلاءارحصلالصفبيضاقلالماشلا

.اسنرفلةعضاخوةعبات

ءارحصلابةيسنرفلاةيوونلابراجتللةيسايسلافادهألانميناثلاءزجلا

اسنرفاهنقتتيتلادستقرفةسايسقيبطتىلإيعسلاوهةيرئازجلا

لوانتلوغيدلحيرصتسالطىفطصمعميلسعلاماسبدروأدقف،اديج

نأنوديرينيذلانييرئازجلاناكسلاعيمجتةقطنمةماقإةيناكمإهيف

رئازجلانمةددحمةقطنميفنييسنرفاوقبي

ةيرئازجلاءارحصلابةيسنرفلاةيوونلابراجتلانافنيتلاحلااتلكيفو

كسامتيفخرشقلخىلعءانبلصفلاقيقحتهاجتادكؤتلتءاج

تارابتعاللعضخيناكناوةقطنملارايتخاف،يرئازجلاعمتجملا

يتلاوةقطنملاسيراضتوةيفارغجتارابتعاو،ةيركسعلاةيفارغجلا

ةيركسعتاروانمءارجإلىتحوبراجتلاهذهلثمءارجإلبيجتست

نمعبانحضاويسايسقطنملعضخيناكرايتخالانكلو،ةمخض

ةقطنملالعجولككةقطنملاةئزجتىلعةمئاقلاةيرامعتسالاةسايسلا

.امامتاهلةعضاخةدئافرثكألا

2

.318ص،هسفنعجرملا،ةلجوبديجملادبع

تاساردللسلاطراد:قشمد،1ط،ةيرئازجلاةروثلا،سلاطیفطصم،يلسعلاماسب

.562ص،2010،عزوتلاورشنلاو
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةيداصتقالاةيفلخلا-2.1

هيلعرفوتتاملبضنيالزنكةباثمبةيرئازجلاةيوارحصلايضارألاربتعت

،تافسوفلاوديدحلاونداعملانمةريبكتايمكنمودراومنمةقطنملا

.ةيرئازجلاءارحصلابفشتكااممهأنمو،زاغلاولورتبلاىلإةفاضإلاب

هلوطدتمييذلاتاليبجلاراغيفيطايتحالاثيحنممجنمربكأدجن"

نعنلعأ%50نمرثكأنداعملانمنطرايلم2ىلعيوتحيومك40

ثحبلابتكمفرطنمفودنتقرشل1952ةنسةقطنملاهذه

ةرواجملايضارأللةبسنلابامأ،دنومرأسيولهسأريناكيذلايمجنملا

%57بنداعملانمنطنويلم500ىلإ400نمرفوتنأنكميفهل

نطفلأ400ىلإ100نمديدحلاامأو

:ةيركسعلاةيفلخلا-3.1

ءارحصلالصفططخمعمةيوونلابراجتللةيركسعلاةيفلخلالخادتت

يهةيوونلابراجتلاف،اسنرفلةرشابمةعباتةقطنمةماقإورئازجلانع

نمريثكلاةيرامدتسالاتاطلسلاتمدقتسااذهلو،ططخملانمءزج

يأىلعنوضرتعيالىتحناكسلابيهرتونمالاضرفلةيركسعلاةوقلا

.يرئازجلابونجلاباهشيجواسنرفهبموقتلمع

يفةيركسعلاتاوقلاميعدتوءاشناىلعةيركسعلاةيفلخلاتلمتشادقل

ءاشنإبةيسنرفلاةيركسعلاتاطلسلاتماقدقف،يرئازجلابونجلا

ةكبشباهتمعدو،اهتيامحلةيعانصلاقطانملاةاذاحمبةيعافدميلاقأ

1لاصتالاطوطخلا

نيبماتلالصفلاوهيسيئرلااهفدهةيجيتارتساراطايفاذهناكو

.بونجلاولامشلا

ا
ل
ا

،ريتسجامةلاسر(1954-1962)ةرواسلاةقطنميفةيرئازجلاةروثلا،يلعنبركبوب

.69ص،2006،نارهوةعماج
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1II

يذلاريرقتلااهمدقيسنرفلايوونلاجمانربللةيركسعلاةيفلخلاو

نأريرقتلاركذيف،ىمادقلانيبراحملاطغضتحتةيرسلاهنعتعفر

نوكينلوليوطىدمىلعزجنيسينطويرکسعيوونجمانربريوطت"

1"1960ماعنماءدبالإ

ضعبنأالإ،يوونجمانربيفيدجلاريكفتلاأدبىتمركذيالريرقتلا

ةنسيفهيلعلمعلاأدبيوونجمانرباسنرفلناكهنأركذترداصملا

ضهجأةيناثلاةيملاعلابرحللةيركسعلاتايلمعلاءدبنأالإ،1939

.جمانربلا

يوونلاحالسلاواسنرف:بنونعملالصفلابةصاخوريرقتلاانلهمدقيام

جمانرب:ناونعتحتولصفلااذهنملوألاءزجلايفو،ةوقلاةادأ

يوونلاجمانربللةقفارملافورظلاوةيفلخلاريرقتلادرسي،نيوكتلا

دقو،1952ماعتأدبيوونلاحالسلايفشيجلاةحلصم"،يسنرفلا

ناكةرهشمهرثكأطابضلانمةريغصةرئاديفةددحمةحلصمتناك

Charles)ترالیالراشلارنجلا Aillert)رثكألالقعلاربتعييذلاو

،مازتلالااذهنمعبنتةيركسعلاجئاتنلا،جمانربلااذهلةنرصع

ةنراقمةوقرثكأتاريجفتلقانمثبيطعييوونلاحالسلانأهريدقت

ضرايفيكيتكتلاىوتسملاىلعةصاخةيلضفا،ةيديلقتلاتانحشلاب

ىلإةفاضإلاب،ةيسايسلافقاوملايفةوقحالسلااذهلنأامكةكرعملا

ةمساحةيلضفأو،يسلطألافلحلايفاهمدقييتلاةديدجلاةيعضولا

2."ايناملأبقلعتياميف

ن
م

عفرمت،عافديرسفنصم1996-1960ةيسنرفلاةيوونلابراجتلالوحريرقت

1954ةسماخلاةيالولايفةيريرحتلاةروثلا،.03ص،2013ليرفاخيراتبهنعةيرسلا

.317ص،2008،ناسملت،دياقلبركبيبأةعماج،هاروتكدةلاسر،1962

.02ص،قباسلاعجرملا

2
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1

كالتماةيمهأنعهسفنلوغيدلارنجلاهلاقامملالدتسالانكميو

ناكدقف،ىمظعةلودكاهءاقبإنماهنكمييرذيوونحالسلاسنرف

براجتلارمتستنأويرذلاحالسللاسنرفكالتماىلع":اصيرحلوغيد

يلودلارتوتلااذهلظيف.."هتاركذميفراشأدقفةيرئازجلاءارحصلايف

ىلعلصحنامدنعويوونلاحالسلابانسفنأديوزتىلعلمعنسنهارلا

كلذكحرصو"..بقعىلعاسأرريغتتسانتمأعاضوأنإفهنملبانق

يفاهانرشابيتلاةيئاضفلاوةيرذلابراجتلارمتستنأبجيو.....":الئاق

،ةغلابةيمهأىلعيوطنتيتلاوءارحصلا

ةينفلاويركسعلاانزاهجقابتسايضتقييذلارمألا

يوونلاحالسلاوةيسنرفلاةيركسعلاةديقعلا

فلحلايفاهتليثمباهلمجميفةيسنرفلاةيركسعلاةديقعلاتطبترا

يكيرمألاشيجلانملكبيسنرفلارثأتلانإفيلاتلابو،يسلطألا

ةيوونلابراجتلالوحريرقتلانمهفشتسناماذهو،حضاويناطيربلاو

21996ةنسو1960ةنسنيبامةيسنرفلا

ةيكيرمألاةيركسعلاةديقعلا"نأفشكيريرقتلانملوألاءزجلايفو

نماهتيمهأتمهلتسايتلاويوونلاحالسلابةطبترملاةيناطيربلاو

ةيجيتارتسالاةلبنقلاةديقعنمةصاخوةيناثلاةيملاعلابرحلاتايلمع

Giulio)تاهودویلیجيلاطيإلالارنجلانملكتايرظنلاقبط Douhet)

يكسرفسردنسكيلايتايفوسلارايطلاولاشتيممايليويكيرمألاو

.2

1

قوفيحومسةمجرت،م1962-1958،)ديدجتلا(1ءزجلا،لمألاتاركذملوغيدلراش

.274ص،1984،تاديوعتاروشنم:(ایروس)قشمد،تاديوعدامأةعجارم،ةداعلا

عفرمت،عافديرسفنصم1996-1960ةيسنرفلاةيوونلابراجتلالوحريرقت

.2013ليرفا04خيراتبهنعةيرسلا

2
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(ALEXANDER SEVERSKY)،يتلاوتمتيتلاةظحالملاىلإةفاضإلاب

تآشنملالكلةلماشةدابإوةيركسعفادهأللماشلاريمدتلايفتلثمت

ةيعانصلاوةيداصتقالاوةيندملا

ةديقعلارثأتوهوريرقتلااهلهتسايتلاةمدقملاهذهنمظحالييذلاو

ةدحتملاتايالولاوايناطيربنملكلةيركسعلاةيدقعلابةيسنرفلا

ةيوونلاةيجيتارتسالاريرقتلافصوفيككلذكظحالنو،ةيكيرمالا

اهمادختساوةيريمدتلااهتوقوةيوونةلبنقليوجلايمرلاىلعةمئاقلا

ةيعانصتآشنموةيداصتقاوةيندمفادهأكلذكوةيركسعفادهأدض

ةديقعلايفةمكحتمهتداباوودعلاريمدتةينهذنأينعياموهو

.نييندملااياحضلارابتعالانيعبذخألانودةيسنرفلاةيركسعلا

اسنرفنأودجن،ناقرةقطنمبيسنرفلايوونلاريجفتلاىلإعوجرلابو

حاورألابةيلابملاريغةيركسعلااهتديقعترهظأواهتیناسناتدقف

نايبصلاولماوحلاءاسنلانمةعومجمتلمعتسادقف،ةيرشبلا

ضعبركذتو،ةيوونلاتاعاعشإللمهضيرعتمتةيرشبعوردكخويشلاو

ةيروهمجلا)ةيسنرفلاةموكحلاىلعحرتقاادراکیبلينولوكلانأرداصملا

(ايلاحغالت)يسوبنجسبنوجسمدهاجم200لامعتسا(ةسماخلا

روصيذلاطيرشلاهدكؤياماذهو،ةيوونلاتاعاعشإللمهضيرعتو

،يديألايطوبرملاجرهيفرهظييذلاوراجفنالاتاظحلوتاريضحتلا

ةيسنرفلاشيجلادنعىرسألانيدهاجملاءالؤهالإاونوكينلنيذلاو

ةلبنقلاريجفتلبقهنأنوركذينايعلادوهشلاضعبنإفىرخأةهجنم

مهورماوناكسلاوينابملاءاصحإةيلمعبنويسنرفلانويركسعلاماق

ةدالقمهوطعأو،طقفءاطغبءامتحالاومهرايدنمجورخلابريجفتلاموي

2

1

2

.02ص،هسفنعجرملا

،ةيقابلااهراثآورئازجلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا"تاداهشوثوحبوتاسارد

.27-26صص،قباسلاعجرملا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

2II

،اهلاوضرعتيتلاتاعاعشالاةدشسايقلمهباقريفاهعضوبمهومزلاو

ةيلمعيفارضاحيوارحصلايرادإلايزكرملاسيئروكليمبيقنلاناكو

1.تادالقلاعيزوت

يتلاوةيسنرفلاةيركسعلاةديقعلاايابخنمريثكلانعريرقتلاحصفيو

الاينطوايموقوايجيتارتساافدهيوونلاحالسلاكالتمانمتلعج

يكازاكانواميشوريهةلبنقنإ"،رمألافلكامهمهنعلزانتلانكمي

مادختسامتيامدنعةيجيتارتسالاةلبنقللددحملايلعفلانزولاترهظأ

لكلىوصقةرورضهتاقحلمويوونلاحالسلاريوطتنإ،ةيوونتانحش

دعبامملاعلةيلودلاتاقالعلايفاهتناكمىلعظفاحتنأديرتةما

"ةيناثلاةيملاعلابرحلا

ةديقعلاكلتهنمصلختسننأنكمييذلاوريرقتلاهركذيامو

هنأوهةيركسعلا
يسلطألافلحلاينبت1954ماعنمربمسيديف"

وزغةلاحيفيكيتكتلايوونلاحالسلامادختسانمضتتةيركسعةديقعلا

اسنرفحنماماذهو،يسلطألافلحلانادلبيضارألةيتايفوستادحو

ىلعلمعلاويوونلااهجمانربيفامدقيضملالجانمايفاضإازفاح

3"لقتسميوونجمانربريوطت

تربورتاليلحتبسحو"ريرقتلايفدروامبسحوىرخأةهجنم

Robert)دوكسوأ Osgood)ةهجاوميفاهسفنتدجواهتقواسنرفنإف

زفاحلاناكو،اقحالرئازجلايفمثالواةينيصلادنهلايفةيركسعتايلمع

1

،رکیانيعةقطنميفاهتايفلخوةيسنرفلاةيوونلابراجتلاعقاو،بيطلالاكهید

.89ص،2004،ةبصقلاراد:رئازجلا

03ص،قباسلاعجرملا،ةيسنرفلاةيوونلابراجتلالوحريرقت

03ص،قباسعجرم،1996-1960يسنرفلايوونلاجمانربلالوحريرقتلا

2

3
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،اهتوقىلعءاقبإلااهلالخنموةيرامعتسالااهتيروطاربماىلعءاقبإلاوه

:امهنيتيبلسمازتلالااذهلناكوىمظعةيلودةوقكاهعضوىلعءاقبإلاو

ابوروأبيسنرفلايركسعلاغارفلانمعونيفمهاسي
عم

ةيادب

فلحلاىلإاهلاخداوايناملاحيلستةداعأهسفنتقويفوةدرابلابرحلا

.اهيضارألديدجوزغةيناكمإنمةيسنرفلافواخملاددجييسلطألا

عمعازنىلإدوقيويسلطألافلحلليلخادلاعقوملافعضي

يضاقلاوةيكيرمألاةدحتملاتايالولاهانبتتيذلايسايسلاهاجتالا

بوعشلاريصمريرقتب

يفغارفلاألملةلاعفةادأوةليسوكرهظييسنرفلايوونلاحالسلافنذإ

ساسأىلعاهؤلمنوكيو،اهيفيركسعلاطغضلافعضبمستتةقطنم

اهيفبوغرملاريغتايعضولاراركتعنميلاتلابوةيوونةيرذةدعاقو

1."اسنرفلةبسنلاب

فورظلاىلعةعيرسلاةلالطإلاهذهنمهبجورخلانكمييذلاو

مسحلابمستتةيركسعةديقعلاسنرفينبتاهيفتمتيتلاعاضوألاو

يوونلاحالسلامادختسابودعلللماشلاريمدتلاىلعمئاقلايركسعلا

هفلختامونييندملاواياحضلاباريثكةالابملامدعينعييذلاو،يرذلاو

ةوقكءاقبلليسايسلاحومطلانيبو،راثآورامدنمةيوونلاتاريجفتلا

عنمتعدرةليسوكالتمانيبو،باسحفلأاهلبسحيةيوونةيركسع

.ىرخأةرمةيسنرفلايضارألاوزغيفريكفتلا

1

1

.قباسلاعجرملا
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.3
ةيوونلابراجتللةيوونلاةيعاعشالاتايعادتلاةطيرخ

ةيسنرفلا

Leةديرجترشن parisien2014ماعنميرفيف14مويلاهددعيف،

براجتلاةطيرخنعةرملوألوفشكتاهنوكل،ةمداصلابتفصوةقيثو

ءارحصلايفيضاملانرقلاتاينيتسيفتيرجأيتلاوةيسنرفلاةيوونلا

.ةيرئازجلا

جارفالامتدقو،يسنرفلاشيجلانمرارقبعافديرسبةقيثولاتفنص

ةقيثولانع
يئانجقيقحتطغضتحت،2013ماعنمليرفأ04موي

ىدمةقيثولانمضتتو،نييسنرفلانيبراحملاىمادقهببلاط

يفتيرجأيتلايوونلايوجلاريجفتلانعةجتانلاةيعاعشالاتايعادتلا

.ةيرئازجلاءارحصلا

Gerboisebleueيوجيوونرابتخالوأليطعأيذلايزمرلامسالاوه

اذه،لوغيدلارنجلانمرمأب1960رياربف13يفءارحصلايفيرجأ

نكماميشوريهتاريجفتنمفاعضأةعبرأبربكأناكيذلاريجفتلا

.ةيوونةوقحبصتنأنماسنرف

ىرخأتاريجفتبريجفتلااذهعبتادقف،ديحولاريجفتلااذهنكيمل

Gerboiseتحترخآارابتخا13مث،رضخألامث،رمحألامث،ضيبألا

يفةيوونةبرجت17اسنرفترجا،ماعلكشبو.ةرملاهذهضرألا

.1966ماعىتحءارحصلا
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Leةيسنرفلاةديرجلا Parisien1يسنرفلاشيجللةطيرخنعتفشك

ءارحصلابةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلالوحعافديرسةفنصم

متدقو،نينسلاتارشعلنامتكلايطيفةطيرخلاتيقبدقو،ةيرئازجلا

طغضتحتهحتفمت،يئانجقيقحتراطإيفاهنعةيرسلاعفر

.براجتلاكلتءارجاءانثانيرضاحاوناكنيذلاوىمادقلانوبراحملا

يتلاثولتلاقطانمماتحوضوبوةروصلابيهامكرهظتةطيرخلا

ةيرشنبةطيرخلانعنالعإلامتدقف،نينسلاتارشعلارستيقب

Leةديرجلةصاخ Parisienعساولاراشتنالاةقيثولافشكتو

ءارحصلابناقرةقطنمبمتيذلايوونلاراجفنالليعاعشالاطقسلل

.ةيرئازجلا

sur la bombe A en Algérie ,Le Parisien , Le document choc

Www.leparisien.fr, 14/02/2014 , vu le 28/01/2019 .
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Leةديرجاهترشنيتلاةطيرخلا Parisienخيراتبةيسنرفلا

.2014/02 / 14

ةقطنمنمدعبأثولتلانمةريبكقطانمدوجوةطيرخلاىلعهظحالنام

ةيوونلاةباحسلاتدهوشدقف،ةيرئازجلاءارحصلانمولبناقر

هتدكأاماذهو،1960ماعنميرفيفيفيوجقالطإلوأدعبنيعوبسأ

.ليلحتلابعقاوملانمريثكلاهتلوانتوةيسنرفلاةديرجلا
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الاقم2014/02/15خيراتبرابخأللةيرئازجلاةيضرألاعقومرشندقو

Essais:ناونعب nucléaires francais auSahara : Le Parisien

dévoileune carte déclassifiée1

Le.ةديرجفرطنمةروشنملاةطيرخلاليلحتلابهيفلوانت Parisien

لامشلاقطانملكىلإناقرةقطنمبيوونلاراجفنالاتايعادتتلصو

ةطيرخلالالخنمف،يقيرفألالحاسلاقطانمنماضعبويقيرفالا

طقسلالصولوألاريجفتلانمامويةرشعةثالثدعبهنأظحالن

.ةيلاطيإلاةيليقصةنيدمفصنىطغواينابسالحاوسىلايعاعشالا

فرطنمةروشنملاةقيثولابةروشنملاتانايبلاوتايطعملاىلاادانتساو

Leةديرج Parisienنمثدحتسملايعاعشالاطاشنلاريياعمنإف

متوريياعملابسحتاعرجلازواجتمتدقلوألايوونلاريجفتلالالخ

ىلعىقبينأيحنئاكيألنكميالاهزواجتبيتلاريداقملاكلتزواجت

ةثولمهايملاتناكثيحتسارنمتبكارأةقطنمبةصاخ،ةايحلاديق

تلصودقو،انيماجانةيداشتلاةمصاعلاىلعقبطنيهسفنرمألاو،ةدشب

ىتحورجينلاويلامولاغنسلاوايناتيرومنملكىلإةيوونلاةباحسلا

.ىطسولاايقيرفا

تاعاعشإلابةلمحملاةيوونلاةباحسلاراسمحوضوبرهظتةطيرخلا

ةباحسلاتلصولوألايوونلاريجفتلانمةعاس24دعبف،ةيوونلا

ةقطنمىلإلصتمايأةثالثدعبو،يقيرفألالحاسلاقطانمىلإةيوونلا

.مايأةعبرأدعبوكامابىلإلصتوايقيرفإبرغ

لقحدودحيفناكةيوونلاتاعاعشإلابرثأتملانأرداصملاضعبركذت

،امامتسكعلادكؤتانمامايتلاةطيرخلاوةقيقحلانكلو،ةيامرلا

ن
ا

.
.Portail Algérie , Essais nucléaires français au Sahara : Le Parisien dé

voile une carte déclassifiée, http://portail.cder.dz/spip.php?article3820, vu

le 30/01/2019 .

Ibit
2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةقطنملانموةيامرلالقحنمدعبادارفألاىلعرثأيعاعشإلاثولتلاف

.ريجفتلااهيفىرجيتلارفص

يرسةفنصملاوةيرسلاةيسنرفلاقئاثولالكهيفدكؤتيذلاتقولايف

تناكةيوونلاةيعاعشالاتاعرجلانأاهتقودكأسنرفلاشيجلانأعافد

یمادقلانوبراحملاىتحوناكسلاعقاونأالإ،ادجةفيعضوةضفخنم

دكؤي،ةيوونلابراجتلاءانثااودجاوتنيذلايسنرفلاشيجلادونجنم

.ءاعدالااذهريغ

هذخأبجيمهمءيشكانهفيسنرفلاشيجلاةياورتقدصولىتحو

ملتقولاكلذيفتناكيتلاتانيعلاتاعرجنأيهورابتعالانيعب

.نآلااهبلومعملاةيملاعلاةحصلاريياعمقفوةطوبضموةطبضنمنكت

تاعرجلاىتحنآرهظأدقلاجملااذهيفهروطتوبطلامدقتنأ

وأرشعرورمدعبايعاعشااطاشنثدحتنأاهلنكميةضفخنملا

اماذهو،ةريطخاضارمأىلإيدؤيدقةنسنيثالثىتحوأةنسنيرشع

Bruno)وليبونوربديسلاهدكأ Baillot)صصختموريبخوهو

نأحضوتةيعاعشالاتايعادتلاةطيرخنادكأثيح،ةيوونلابراجتلا

يوونلاريجفتلاءارجةرشتنملاوةفوذقملاةيعاعشالارصانعلاضعب

137مويزيسرخآلارصنعلاو(131lode)131دويلالثميوجلا

(137Cesium)دونجلاوناكسلافرطنمامهقاشنتسامتدق

ةيعاعشالاةباحسلااهيلاتلصويتلاقطانملاناكسىتحونيدجاوتملا

وألهجيمويلادحاالنأونوربانلحرشيو،وجلايفامهللحتنممغرلاب

بلقلاضارمألوناطرسللةببسمرصانعلاهذهنألهاجتيىتح

.ةيومدلاةيعوألاو

1 Ibit
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:ةمتاخ

ةيوونلااسنرفبراجتنأوهثحبلااذهةمتاخيفهيلالوصولانكميام

نكميوةيوونلاجماربلاةميرجراطإيففنصتةطيسبةميرجنكتمل

املكفسكعلابونمزلايفةرمتسمةميرجاهنإلب،نمزلالعفباهمداقت

.ددجاياحضاهلرهظواهتاريثأتتدازنمزلااهيلعمداقت

ةسايسىلعموقتاهتسايسنابمويلااذهىتحفرعتوتفرعاسنرف

نودلماشلاريمدتلاىلعموقتةيركسعلااهتديقعو،ةقورحملاضرألا

اسنرفف،ةيرشبلاحاورألاوةئيبلاوةيناسنإلاميقلاىلإفافتلالاوأمامتهالا

تارئاطنمريمدتلالئاسولكنييرئازجلادضاهبرحيفتمدختسا

.ةروطتملئاسوو

،اهتقويفتهتناةينآاهتميرجنكتملةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلانا

تکرتوةحلاصريغمهضرأتلعجفنييرئازجلانماسنرفتمقتنادقل

.ةتيمملاضارمألامهيف

ىلعويرئازجلابعشلاباسحىلعيوونلارابكلاملاعتلخداسنرف

اهنأملاعللتنهرباسنرف،نييرئازجةحصباسحىلعوهضراباسح

اهرورغتعبشاورابتعالانيعبذخأتنابجيىمظعةيوونةوق

.ضراوبعشباسحىلعاهتوربجو

بعشلالبقنمسيلاسنرفةناداوهةيوونلاتاريجفتلانمدعبألانإ

ةباحسلااهيلاتلصويتلاقطانملاناكسلكفرطنملبيرئازجلا

اهتاراعشبةيسنرفلاتاءاعدالافيزةيرعتوهكلذكدعبألاو،ةيوونلا

.اهتروصنييزتليملاعلاماعلايارلامامااهعفرتيتلاوةنانرلا

ةيوونلااسنرفمئارجنعفشكلاةلصاوموهتاريجفتلاكلتنمدعبألا

ماعىتحو،كيفيسابلابايزينيلوبةقطنميفوةيرئازجلاءارحصلايف

ةيوونلابراجتلللماشلارضحةدهاعمىلعاسنرفتعقونیا1996
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أ
ن

نكلو،ىرخأةيوونتاريجفتوتايامريابمايقلامدعبتدهعتو

،ىرخأالاكشأتذخأيتلابراجتلاهذهلثميرجتتلازاماسنرف

براجتقيرطنعوأةاكاحملاقيرطنعءاوسكلذبموقتتلازامو

.ةياغللقيضقاطنىلعةيجامدناوةيراطشنا

ىلعلمعلاوهطيسبلاثحبلااذهماتخيفهبيصوننأنكميام

ملاعلالكمويلاف،ناقريفاسنرفةميرجبملاعلالكعمسي

النكلوليبونرشتنعثدحتيويكازاكنواميشوريهنعثدحتي

.كارانعالوةيدومحنعوناقرنعثدحتيدحأ

ودعلاكارشاةميرجىرخألاةميرجلابناوجيفثحبلابجيامك

اذهتاينقتبةنياهصلادمةميرجيفوبراجتلاكلتيفينويهصلا

بلطملقأكناكملافيظنتباسنرفةبلاطمىلعلمعلاو،حالسلا

.كلذكضرألاضيوعتو،ناكسلانماياحضلاضيوعتنعكيهان

هيفجرخياينطواموييرفيف13مويلعجىلعلمعلابجيامك

،اسنرفهتفرتقاامهيفنيديعراشلاىلايرئازجلابعشلالك

ةقطنموناكسطقفصختالةينطوةيضقيهناقرةيضقلعجو

.ةيرئازجويرئازجلكةيضقيهلبناقر
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

اهتاريثأتوةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةيرئازجلاءارحصلايفةيئيبلاوةيناسنإلا

ناقر-ةقطنم

:ملقب

ريخلامأنوشيع

3رئازجلاةعماج
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:صخلملا

ةقطنميفديدحتلابوةيرئازجلاءارحصلايفةيوونبراجتباسنرفتماق

نيبحلستلاوحنقابسلابتزيمتةرتفيفةيوونلااهتحلسأرابتخال،ناقر

،ةلودلاةوقلارشؤميوونلاحالسلاكالتماحبصأثيح،یربكلاىوقلا

اهبراجتةماقإلابصخءاضفةيرئازجلاءارحصلاكاذنآاسنرفتدجوو

هذهريثأتةفرعمدصقيرئازج150يلاوحكلذيفةمدختسم

طيلستىلإةساردلاهذهتفدهدقو،مهداسجأىلعةيوونلاتاريجفتلا

لعفلادودرمهأوناقرةقطنميفةيوونلاتاريجفتلامهأىلعءوضلا

،ةددعتماراثآتفلخيتلاةيوونلاتاريجفتلاهاجتاةيلودلاوةيلخادلا

ةيحصلاراطخألانيبتحوارت،مهتئيبوةقطنملاناكسىلعتسكعنا

ترشتناو،ىلوألاةجردلابناسنالاةايحىلعاديدهتتلكشيتلاةيئيبلاو

نعةمجانلاراثآلاهذهىقبتو.تاناطرسلاكةريطخضارمأاهرثإىلع

لايجأةدعدادتماىلعةجلاعملاوألاوزللةلباقريغةيوونلاتاريجفتلا

نمةصاخةيضقلافنتكيلازياليذلاضومغلاوتمصلالظيف

.يسنرفلابناجلا

ءارحصلا،ةيوونلاتاريجفتلا،اسنرف،رئازجلا:ةيحاتفملاتاملكلا

.قرزألاعوبريلا،ناقر،ةيرئازجلا
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية النووية

Summary:

France conducted nuclear tests in the Algerian Sahara, spe

cifically the region of Reggane, in order to test its nuclear

weapons
in

a
period

characterized by the race towards ar

maments among the major powers, where the possession of

nuclear weapons became
an

indication
of

the strength
of the

state, and France then found the Algerian Sahara space
to

conduct its experiments using about
150

Algerians
to know

the
impact

of
these nuclear explosions

on
their bodies .

This study aimed to shed light on the most important nuclear

explosions
in the

region
of

Reggan
and the most

important

internal and international reactions to these nuclear explo

sions, which left multiple effects reflected on the population

of
the region

and their
environment, ranging

from
health

and

environmental hazards
that

posed a threat
to

human
life in

the
first place,

and
spread

serious
diseases

such as
cancer.

These effects of nuclear explosions remain untenable for

many generations
in

light
of

the silence
and

uncertainty that

still
surrounds the issue, especially from the

French side
.

Keywords
: Algeria, France, nuclear explosions, Algerian

Sa

hara,
Reggane, Blue Gerbil
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:ةمدقم.

ابيهراقابسزرفأنيرشعلانرقلالالخملاعلايفىوقلانيزاومريغتنإ

تارمعتسملاددعلاةميقكانهدعتملذإ،لودلانيبحلستلاناديميف

يوونلاحالسلاكالتماوهديحولاةوقلالماعحبصألباهتعاسشو

رمألا.اسنرفمهنيبنموهكالتماللودلانمديدعلاتعسدقفكلذل

تأدبثيحةيرئازجلاءارحصلايفةيوونبراجتبمايقلاىلإاهبعفديذلا

يتلاةيدومحلاهقطنمبةيادبلاتناكو،1958ماعذنمكلذلتاريضحتلا

اهتقحلىلوأةبرجتك1960ةنسراردأةيالوبناقرنعملك65بدعبت

.كلذدعبىرخأبراجت

تاعاعشإلاريثأتىدمةفرعموهتاريجفتلاهذهنمفدهلاناكو

هذهلمهتعضخأنيذلا،رشبلااهنيبنموتانيعلافلتخمىلعةيوونلا

تاناويحلاكلذكملستملوىرسأونييرئازجنينطاومنمبراجتلا

.ةيعاعشإلاتاريثأتلاهذهنمهايملاوتاتابنلاو

ةيرئازجلاءارحصلابةيسنرفلاةيوونلابراجتلانأهيفكشالاممو

ىلعةيقلختاهوشتترهظأو،ناسنالاوةئيبلابةديدعارارضأتقحلأ

تيقبيتلاوبراجتلاهذهدهشيذلايرئازجلابونجلانمعساوقاطن

عاعشإلانمةقطنملافيظنتيفاسنرفردابتملثيح،اذهانمويلاهراثآ

راذتعاميدقتبمقتملوكاذنآاهبتماقيتلاتاريجفتلابقعيوونلا

ةفصبرئازجلايفاهبتماقيتلامئارجلابفارتعالاوأةيرئازجلاةلودلل

اهبراجتنأبكلذبةيعدم(ناقرةقطنم)ةصاخةفصبءارحصلاوةماع

.ةفيظن

ةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلاعوضومبفيرعتلايفةساردلاةيمهأنمكتو

ةريخألاهذههببستاملنيثحابلاوءارقللةحضاوةروصءاطعإوناقريف

قطانملاناكسهيناعيامبسيسحتلااذكو،ناسنإلاوةئيبلاىلعراثآنم

ءارجةيئيبوةيحصلكاشمنمثادحألاهذهلاوضرعتنممةيوارحصلا

.تاريجفتلاهذه
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ةقيرطبكلذواسنرفةيلوؤسمىدمنعفشكلايفةبغركانهنأامك

ةقطنموةماعةفصبةيرئازجلاءارحصلايفةبكترملامئارجلانعةيملع

رابغلاةلازإوكلذنعةبترتملاجئاتنلاوراثآلااهليمحتوةصاخةفصبناقر

.سيلدتلاوضومغلاوتمصلااهفليلظيتلاةميرجلاهذهنع

ةلئسألايفثحبلاةيلاكشإرولبتتنأنكميهركذقبسامماقالطناو

:ةيلاتلا

يهام،ناقرةقطنميفاسنرفاهبتماقيتلاتاريجفتلامهأيهام

ءارجةيلودلاوةيلخادلالعفلادودريهاموةقطنملاىلعاهتاساكعنا

هجولاىلإانثحببلوصولاوةوجرملاجئاتنلاقيقحتلو؟تاريجفتلاهذه

يخيراتلاويفصولاجهنملاىلعاندمتعايميداكألاثحبلاهيضتقييذلا

.كلذلبسانملاةيخيراتلاثادحألاوعئاقولافصويف

:ناقرةقطنميفةيوونلابراجتلاةعيبط-1

ىلعتاعاعشالاهذهرثأنعةثحابةيلوألابراجتلاباسنرفتماق

فقوتيملرمألانكل،تابنلاوناويحلاوهايملاوةيئاذغلاداوملاوةحلسألا

ةساردلمهلالغتسامتو،ادمعمهبراجتيفلزعلايلاهألااومحقألبانه

لينولوكلاهحرتقااموهكلذنمعظفألاو،ناسنإلاىلعتاعاعشإلاريثأت

دهاجم200لامعتسابةيسنرفلاةيروهمجلاةموكحىلع"ادراکیب"

توافتملكشبنييرئازجلاعزوثيح،دصقبتاعاعشإللمهضيرعتو

يوونلاعاعشإلاريثأتلةنيابتملاتاجردلاةفرعملرفصلاةطقنلاىلع

1.مهيلع

1

تايلوح،ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،نورخآوةيروحيبيط

ايفارغجلاوةراضحلاوخيراتلاربخمنعردصتةمكحمةيلودةلجم،ايفارغجلاوخيراتلا

.266.ص،2015ربمسيد،9ع،رئازجلا،ةعيرزوب،ةذتاسأللايلعلاةسردملا،ةيقيبطتلا

ءاروعفادلانمكيومالظلايفطشنتيتلاةريغصلاضراوقلانمناويحوه:عوبريلا

عوبريلاطاشنلثمامامتارسهقالطإمتيسنرفلايوونلاجمانربلانأيفرايتخالااذه

.(رمحألا،ضيبألا،قرزألا)اسنرفملعىلإزمرتةثالثلاناولألاوهالظلايفلمعييذلا

*
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةقطنميفيرئازجلابعشللةيعامجةدابإوهاسنرفهبتماقامنإ

نمةيناثلاةدامللاقفوهيلعبقاعيونوناقلافلاخياماذهو،ناقر

.1948اهيلعةبقاعملاوةيعامجلاةدابإلاةميرجعنمةيقافتا

دودحةزواجتمةليوطلاتاونسلاربعةيوونلااهبراجتاسنرفتلصاو

،تاقاطلاةددعتملاةيوونلابراجتلانمةلسلساهريجفتبلوقعملا

يسنرفيوونريجفتلةبرجتلوأخيرات1960يرفيف13نماهتأدب

ةيرذلبانقةعبرأ:يهوايمسرهنعنلعأاماهنمةيرئازجلاضرألاىلع

نيبةيريجفتلااهتاقاطحوارتتناقرةقطنميفضرألاحطسىلعترجف

فاعضأةثالثلداعتاهتقاطقرزألا*عوبريلابتيمس،نطولیک70و10

عوبريلابتيمس1960ليرفأ1يفةيناثةبرجتاهتلت،اميشوريهةلبنق

27يفةثلاثةبرجتاهتلتمث،نطوليك10يلاوحةقاطبترجفضيبألا

عوبريلابتيمسةعبارةبرجتو،رمحألاعوبريلابتيمس1960ليرفأ

1.نطوليك10يلاوحةقاطبو1961ليرفأ25يفرضخألا

نيسمخلاوةعبارلاىركذلايفةيرئازجلاةانقلايفدراولاريرقتلابسحو

اسنرفيفةيوونلابراجتلااياحضةيعمجنأ،قرزألاعوبريلاريجفتلا

ةفاضإ،"رفصلاطاقن"يأريجفتلاعقاوملةبرسمةطيرخىلعتلصحت

تدكأةيسنرفلاةيوونلاتاراجفنالاراثأتلوانتيتلاقئاثولاضعبىلإ

رئازجلايفةيسنرفةيوونةلبنقلوأريجفتنعةمجانلاتاعاعشإلانأ

1

ىلعيعاعشالاثولتلارطاخموةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،يدوبعلامظاكلادبع

ثحبلاوتاساردللينطولازكرملا،رداصملا،ديعبلاوبيرقلاىدملايفةئيبلاوةحصلا

.256.ص.24.2011.ع،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايف
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بونجواينابسإوابوروأبونجىلإتلصوو،هلماكبايقيرفإلامشتشم

1.مههايمتثولذإ،يلاموداشتلحاسلا

نوناقلابكاذنآهبأتملاسنرفنأىلعلديامنإءيشىلعاذهلدنإ

يفاهبتماقيتلاةميرجلارظحتيتلاةيلودلاتايقافتالاالويلودلا

رارضألابةمتهمريغةيوونلااهتاططخمتلصاوو،ةيرئازجلاءارحصلا

.اهءارومهتفلخيتلااياحضلاددعالوتاريجفتلاهذهنعةمجانلا

عنمىلعتصنيتلا1963ةنسةيملاعلاةيقافتالاعيقوتمغرف

ءارحصلايفاهبراجتتلصاواسنرفنإفةيحطسلاةيوونلابراجتلا

يفتذفندقفةيسنرفةيناملربريراقتبسحو،1966ةياغىلإةيرئازجلا

يامنيبةدتمملاةرتفلايف*موينوتولبلامادختسابةبرجت34ناقر

براجتلاهذه،ناقربةيدومحب1963يامو1962ليرفأو1961

براجتلليوارحصلازكرملافرطنمتذفنةيفاضإلاةيحطسلا

هذهلكنعجتنثيح،عقاوملاهذهىلعتينبضاوحأيفةيركسعلا

اقورحمهلتببسوناكسلاةحصىلعرثأيعاعشإطاشنبراجتلا

2.ةمدصلاتاددرتببسبتامدكوتاحورجو

ن
م

نوناقلايفةيواميكلاوةيعاعشالاداوملابثولتلانمةئيبلاةيامح،ناديعسيلع

.44.ص،1،2008ط،ةينودلخلاراد،ةبقلا،يرئازجلا

يهو،ةيرذلاةلبنقلاةعانصيفلمعتستةيلوأةدامويعاعشإرصنعوه:موينوتولبلا

مسجلاةكاتفلاةداملاهذهقرتخت،ةنس24400اهتايحفصنةدمردقتوةماسةدام

ضعبيفصوصخلاهجوىلعةداملاهذهزكترت،قاشنتسالاوأءاذغلاقيرطنع

.يبصعلازاهجلاونيتيلكلا،يمظعلالكيهلا،دبكلا،نيتئرلا:مسجلاءاضعأ

تاروشنملاةسسؤم،شيجلاةلجم،ىسنتالراثآوبيهرتمص،يروصنمرامع

.40،41.ص،ص،2010يرفيف،559ع،رئازجلا،ةيركسعلا

تاروشنملاةسسؤم،شيجلاةلجم،ىسنتالراثآوبيهرتمص،يروصنمرامع

.40،41.ص،ص،2010يرفيف،559ع،رئازجلا،ةيركسعلا

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

موي

تحتموينوتولبلاكرحتةساردوهبراجتلاهذهنمضرغلاناك

ةطقنلايفتيرجأبراجتلاهذهنإفىمادقلاةداهشبسحو،ةمدصلا

عوبريلاةبرجتل(Z5)رفصلاةطقننمملك1دعبىلع(74)ةامسملا

ةليقثةيديدحباوبأبادجةكيمسوةقيمعةيناسرخقافنألخاد،رمحألا

1.اريبكايعاعشإاطاشناهنعجتندقفاذل

اسنرفلوخدخيراتناك1960يرفيف13تأقبساممجتنتسن

ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونةلبنقلوأريجفتبكلذويوونلايدانلا

نإفةيرئازجلاءارحصلاناكسلةبسنلابامأ،ناقرةقطنميفديدحتلابو

يتلاةماسلاةيوونلاتاعاعشإلاعممهتاناعملةيادبلثميمويلاتاذ

.ةقحاللالايجألاعمريثأتلااذهرمتسيسواذهانمويىلإاهريثأتدتمي

ةيعاعشإلاتاساكعنالاوتاریثأتمهأيهام:يتآلالؤاستلاحرطنهيلعو

؟ةيناويحلاةورثلاوةئيبلاوناسنإلاىلعناقرةقطنميفةيوونلا

:ناقرةقطنمىلعاهتاريثأتوةيوونلاتاريجفتلاتافلخم-2

تاوقلاليحردعبهنأذإتايافنللةربقمةيرئازجلاءارحصلاتحبصأ

اهفلختكرت،ةيرئازجلاءارحصلابةيوونلابراجتلادعاوقنمةيسنرفلا

عاعشإداوموةيجولويبوةيئايميكداومنمتايافنلانمالئاهامك

.ناسنإلاوةعيبطلاىلعريثأتلاتعاطتسا

ةعشمداومقالطإهنعجتنييوونلاراجفنالاثودحنأمولعموهامكف

ةنحشبنوحشماهضعب،ةرذلاةاوننمررحتتتائيزجنعةرابعيه

فرعياماذهو،ايئابرهكةلداعتمىرخأوةبلاسةنحشبرخآلاوةبجوم

نمةليوطةرتفةيوونلاةعشألاطاشنرمتسيثيحيعاعشإلاثولتلاب

ةلجم،ءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللةفلتخملاعاونألا،يروصنمرامع

،2010يرفيف،559ع،ةيركسعلاتاروشنملاةسسؤم،شيجلا
.40
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2

أ

ىلإلقتنتفةيئاذغلاةلسلسلاللختتو،ءاذغلاوءاوهلاوءاملاثولينمزلا

دقعشملارابغلانوكياذهبوتاناويحلاورويطلا،تاتابنلا،تارشحلا

1.ءيشلكفلتأوثولا

تائيزجلةنوكملاتارذلانيبطباورلاريسكتبالوأموقيعاعشإلانأل

ةيلخلاةاونىلإهريثأتلصيمث،ةبيرغتائيزجنيوكتوايالخلاوءاضعألا

ومنلابفرعياماذهوهيفموكحمريغوعيرسلكشبمسقنتاهلعجيف

ةيناطرسلا

:ناقرةقطنميفناسنإلاةحصىلعةيوونلاتاريجفتلاريثأت

،وجلا)طيحملايفةعشمرصانعةدعفذقتيوونراجفناثودحدنع

وأاهعلبقيرطنعناسنإلاىلإةرشابملصت(ضرألاقوفو،ضرألاتحت

3.ةيناطرساضارمأهلببستف،اهسملوأاهقاشنتسا

نيرخآلافالآةباصإويرئازجفلأ42لتقميفتاريجفتلاتببستدقو

فشكيراطإلااذهيفو..ناكسلاوةئيبلاىلعةريبكرارضأوتاعاعشإب

رشنيذلا،1999ةنسيفةيرذلاةقاطللةيلودلاةلاكولاهتدعأةربخريرقت

40اهنيبنمناقرلرفصلاطاقنلابةطيحملاقطانملانأب2005ةنس

ببسبةررضتمنآلادحلتلازامرکنیانیعوةيدومحلاةيرقبةقطنم

.ةربتعملاتاعاعشإلا

1

2

ةيوونلابراجتلاةجيتنةئيبلاثيولتنعاسنرفلةيلودلاةيلوؤسملا،ةميلحيلاغوف

قوقحلاةيلك،ةئيبلانوناقصصخت،ماعلانوناقلايفريتسجامةركذم،رئازجلايف

.37،38.ص،ص،2فيطسنیغابدنيملدمحمةعماج،ةيسايسلامولعلاو

يرفيف،595ع،رئازجلا،شيجلاةلجم،ةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،يروصنمرامع

.31.ص،2013

ةرازو،ربمفونلوأةلجم،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلا،حالمرامع

.37.ص،2010رئازجلا،174،نيدهاجملا

.259،260.ص،ص،هركذقبسعجرمنورخآوةيروحيبيط

3

ع

4
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

قطانمىوتسمىلع1990ماعيرئازجيبطءاصحإلوأيرجأدقو

ليجستمتو،اهرواجاموناقرةقطنميفةلثمتملايوونلاريجفتلا

دلجلاويمظعلاعاخنلايفةيناطرسلاضارمألانمعاونأةدعبتاباصإ

1.اهريغوةيقردلاةدغلاو

ةيناطرسضارمأروهظتاعاعشالاهذهنعةمجانلاراثآلانيبنمو

دنعىمعلاتالاحليجستعمنيعلاتاباصإ،دلجلاناطرسكةفلتخم

ةبسنعافترا،ءاسنلادنعيومدلافيزنلا،ضاهجإلا،ناقرهقطنمناكس

نيعبدولوملةلاحتلجسثيح،لافطألادنعةيقلختاهوشت،تايفولا

بلغأنأامك...نيسنجلانممقعلاتالاحتلجسامك،ةديرف

لاجرلادنعومحرلاقنعويدثلاناطرسوهةأرملادنعتاناطرسلا

اريثكفعاضتدقفةيقردلاةدغلاناطرسامأ،نولوقلاوةئرلاناطرس

2.يوونلاعاعشإلاةجيتن

تسارنمتوناقرةقطنميفادودحماديازتتاباصإلابسنتفرعنيحيف

يتنسنيبامةافوةلاح16ليجستمتثيحب،ةريخألاتاونسلايف

ةنسلالخناقريفةصتخملاحلاصملاتصحأامك،2006و2004

42نيبنيباصملارامعأحوارتتوناطرسلابةافوةلاح13اهدحول2009

3.روكذةتسوثانإعبسمهنيبنمةنس77و

2

1

28

ةئيبلاةلجم،نانبل،ةيرئازجلاءارحصلايفيسنرفلايوونلاثرالا،يحاييلع

.ص،2014ربوتكأ،ةيمنتلاو

يلودلاىقتلملالامعأ،بونجلاناكسىلعيوونلاعاعشالاراثآ،يطایخیفطصم

تاروشنم،اجذومنرئازجلاءارحص،ملاعلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلاراثآلوحيناثلا

يرفيف،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا

.ص،ص2010،
.109 ، 108

3

.ص،هركذقبسعجرم،ةميلحيلاغوف
.38
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1

يلياميفتلثمتىرخأتاباصإىلإةفاضإلاب

ءاضعألارومضضرمروهظببسبةعساومقعتالاحروهظ

يفتادالولاعجارتىلإىدأاماذهو،اهيحاوضوناقرةقطنميفةيلسانتلا

نعةديعبلاقطانملابةنراقم،باصخالاةيدودحملعفبةقطنملا

.ةيوونلابراجتلا

،ةيقلختاهوشتهيدلمهضعبولافطأللةرركتملاتايفولا

ةدحاونيعبةدالولاثيدحلفطاودهاشنيذلاءابطألاهركذامبسح

فرعامك...ةسوقملجرأبلفطلاةلاحاذكو،ادجةريصقعباصأو

نمرثكأشعيملءاملابءولممريبكسأربدولومةلاحناقرىفشتسم

.ةرشابمةدالولادنعيفوتخمنودبرخآونيموي

ىلإاهددعلصويتلاةقطنملابضاهجإتالاحةدعليجست

1995ةنسنيبتالاحلاددعناكاميف،طقف2000ةنسيفةلاح169

.ةلاح801يلاوح2000و

يتلاةيوارحصلاةقطنملايلاهأبلغأنألةيبسنجئاتنلاىقبتنيحيف

زكارملاوتايفشتسملانمنوبرتقيالةيوونلاتاريجفتلاتدهش

تايناكمإلاصقنلارظن،جالعلايقلتوةيبطلامهتلاحصيخشتلةيحصلا

دالبلانمةيلامشلاقطانملاعمةنراقمقطانملاهذهيفةيمنتلاصقنو

لايجألاربعةرمتسمضارمألابتاباصإلاىقبتل،ةيمنتلااهبزكرتتيتلا

ىلإىتحلقتنتةيقلخوةينيجتاهوشتببسيعاعشإلانألةمداقلا

.ءانبألا

:ناقرةقطنميفةئيبلاىلعةيوونلاتاريجفتلاريثأت

ةئيبلاىلعترثألبطقفناسنإلاىلعةيوونلاتاريجفتلاراثآرصتقتمل

راجشألاتباصأوةيئاملايراجملاتثولوتاتابنلاتقرحأدقف،كلذك

.مقعلاب

1

.ص،هسفنعجرملا،ةميلحيلاغوف
.43 ..
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

،ةينطابلاهايملاثولتلضرألانطابىلإةيوونلاتاعاعشإلاتدتماامك

ردصمربتعتيتلاةيحالفلاتاجوتنملاوةيئاذغلاداوملاىلإلقتنتهنمو

ةباصإلارطخةدايزىلإيدؤيامم،ىرخألاةيحلاتانئاكلاوناسنإللءاذغ

.تاعاعشإلاب

ةماقإو،ةيوارحصلايضارألاةعيبطوخانملاحاتفناىلإكلذدوعيو

عمثدحامك،ةيبارتفصاوعتارتفيفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا

ىلإتاعاعشإلاتلقتناثيحرضخألاعوبريلاورمحألاعوبريلايتبرجت

ةقطنملاباحصأتاظحالمبسحتسكعناوادجةعساوتاحاسم

1.ةرشابمةعيبطلاىلعةاعرلاونيبرملاو

يفنوشيعيةيسنرفلاتاريجفتلادعبءارحصلاناكسحبصأثيحب

.ثولمطسو

نينثالمشيذلا،يعارزلاجاتنإلاروهدتىلإاضيأتاريجفتلاهذهتدأو

تقلخاملثم،رومتلاوبوبحلاامهوةقطنملايفةيسيئرلاليصاحملانم

ليخنلاراجشأىلعىضقيذلا"ضويبلاءابو"تاعاعشإلاهذه

2.دعبأىرخأقطانمىلإلقتناوةقطنملاب

اهبرهتشتتناكامدعباهليصاحميفاعجارترومتلاتفرعاهرثإىلعو

دصحتتحبصأواهتباصأيتلاةيليفطلاضارمألاتددعتو،ةقطنملا

ةيعارزلاليصاحملاتاعاعشإلاتفلتأامك.ماعلكتائملاباهراجشأ

II

.44.ص،هسفنعجرملا،ةميلحيلاغوفا

ةساس،ةيوونبراجتلقحىلإرئازجلاءارحصاسنرفتلوحامدنع،فيرشلادلاخ2

:عقوملايف،تسوب

https://www.sasapost.com/neclear_tets_in_algerie/5/12/2019:خیراتب،

.21:43:ةعاسلاىلع
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ءافتكالاقيقحتعيطتستةقطنملادعتملةجردلريبكلكشباهبتكتفو

ءارضختاحاوىلعزوحت،زايتمابةيعارزةقطنمتناكنأدعبيتاذلا

هبرهتشتتناكيذلاوريبكلكشبعجارتيذلامطامطلاجاتنإةصاخ

.كلذكةقطنملا

رميلنكيملةيسنرفلابراجتللاناديمةيرئازجلاءارحصلامادختسانإ

ثولتروهظو،ةيوونلاتاعاعشإللراشتنانمةريطخاراثآكرتينأنود

يوجلافالغلاثولتوبراجتلاعقاومبةطيحملاةقطنملاشميئيب

اهتروطخدتمتةيعيبطلادراوملاىلعةميخودجراثآوةيفوجلاهايملاو

.ةقحالنينسىلإ

:ناقرةقطنميفةيناويحلاةورثلاىلعةيوونلاتاريجفتلاريثأت

ةيوونلاتاريجفتلانعةمجانلاراثآلانمىرخألايهتاناويحلاملستمل

،مهلبإومهتيشامنمريثكلانوحالفلادقفذإناقرهقطنميفةيسنرفلا

تاناويحلانمريثكلاىدلضاهجإلانمةعساوتالاحترشتناامك

فورخةلاحنعنايعدوهشهركذامبسح،ةهوشمتادالوروهظو

ماهددعءافتخاظحولامك،لجرألاددعيفةدايزاهلزعامورامحسأرب

اهنمضعبلاوةنطوتسملاوةرباعلاوةرجاهملارويطلاوفحاوزلانم

1.راجفنالادعبايلكىفتخا

ت

45.ص،هركذقبسعجرم،يلاغوفةميلح
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلانمةيلخادلاوةيلودلالعفلادودر

:ناقرةقطنمب

تناكوةيلودلاطاسوألاىدلريبكىدصناقريفةيوونلاتاريجفتللناك

ركذنيلودلاىوتسملاويلخادلاىوتسملاىلعةنيابتملعفدودراهل

:اهنم

أ

حالصناقريفىلوألاةلبنقلاريجفتدعب:يرئازجلافقوملا

ةديرجلةتقؤملاةيرئازجلاةموكحللرابخألاريزوديزيدمحمديسلا

دهاجملا
يسنرفلايرذلاراجفنالانإ":يليامب1960يرفيف22موي

ةمئاقيفلجستىرخأةميرجدعييرفيف13مويانئارحصيفمتيذلا

نإ..يملاعلاريمضللدحتوةيناسنإلادضةميرجاهنإ،ةيسنرفلامئارجلا

عيمجبرتهتسملايرامعتسالاركملاعباطلمحتهذهاسنرفةميرج

يتلاةيسنرفلاةموكحلاةلعفبرهشضرألابوعشعيمجعماننإ.ميقلا

ةلبنقلاراجفنانإ..ةيرذلابراجتلاراطخألةيقيرفإلابوعشلاضرعت

يفةعمسنماهلىقبينألمتحياملكاسنرفنععزنيناقربةيرذلا

1."ملاعلا

يفاسنرفهبتماقامبتددنوةتقؤملاةيرئازجلاةموكحلاتركنتسانذإ

قحيفةميرجلاباهتفصوواهبتماقةبرجتلوأيفةيوارحصلايضارألا

لعفلادودروتاحيرصتلاوتاجاجتحالانممغرلاىلعو،بوعشلا

.1966ةياغىلإاهبراجتتلصاواسنرفنأالإرئازجلافرطنمةيمسرلا

فقاومةرملكيفكانهناكةقطنملابةيسنرفلاتاريجفتلاراركتعمو

كلذكوةيبرعلاةعماجلايفرئازجلاءارفسفرطنمةيرئازجةيمسر

ةرورضبةبلاطملاو،تاريجفتلاهذهىلعكلذيفنيجتحماسنرفب

1 II

62
ع،دهاجملاةديرجيفيرئازجيمسرنايب،دیزیدمحم

.9.ص

،1960يرفيف22موي
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كاذنآرئازجلافقومناكيلاتلابو.نايفيإةيقافتاهبتءاجامةعجارم

يرئازجلابعشلاقحيفاسنرفاهتفرتقايتلامئارجللاركنتسموادتنم

.ةيوارحصلاقطانملايف

ةيعمجيمستةيلحمةيعمجسيسأتمتدقفةيبعشلادوهجلانعامأ

هابتناتفلةيضاملاتاونسلاةليطاهلالخنماولواح،1960رياربف13

ةينطومهتيعمجحبصتنأىلإاوعلطتومهتاناعمىلإينطولاماعلايأرلا

بونجلايفةيوونلااسنرفمئارجفشكومهنععافدلااهقتاعىلعذخأت

1.ةيسلطأةكرابمويليئارسإمعدوروضحباهتفرتقايتلايرئازجلا

ةيضقلاهذهيفةيرئازجلاةلودلارودبايغوهاقحالهتظحالمنكميام

متيملاهدعبو،طقف1996ةنسيففلملااذهليمسرلاحتفلامتثيح

لوألاريزولانيبقافتالاقيرطنعارخؤمالإةداجتاوطخذاختا

مثاياحضلاضيوعتللمعةطخعضوىلعيسنرفلاهريظنويرئازجلا

.دعباهنعجارفإلامتيملنكلةئيبلاةلأسميفاهدعبرظنلا

1

:عقوملايف،ديدجنمةركاذلاىلإدوعترئازجلايفةيوونلاةيسنرفلابراجتلا

201609011020044054/https ://arabic.sputniknews.com/arab_world/خیراتب

.17:11:ةعاسلاىلع،2019/1/5:
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

II

قرزألاعوبريلاةلبنقراجفنادعب:يسنرفلافقوملا

ريزولا-"ةموليغرايب"ىلإةلاسرلاسرإىلإ"لوغيد"لارنجلاعراس

ةتسوةعباسلاةعاسلاىلع-اسنرفبشويجللناكرألادئاقبدتنملا

ذنماسنرفتحبصأدقلاسنرفلدجملا":يلياماهيفءاجةقيقدنيعبرأو

نملكلويبلققامعأنمكلاركش،ارخفرثكأوةوقرثكأحابصلااذه

1."رهابلاحاجنلااذهيفكراش

ىلعراثآنمتاريجفتلاهذههتفلخاميفاسنرفالولوغيدمتهيملا

احاجنهوربتعاامردقب،ةيوارحصلاةئيبلاىلعالويرئازجلابعشلا

.يوونلااسنرفعورشملا

:يليئارسإلافقوملا

اسنرفنيبةمربملاتايقافتالانيبنميهةيوونلاناقربراجتنإ

،1953ةنسنافرطلاهيلععقويذلايرسلاقافتالالالخنمليئارساو

صالختسايفنييليئارسالاةبرجتنمةدافتسالاهدونبمهأنم

يليئارسالاملاعلاعارتخاءارشو،روفسوفلاتاماخنمموينارويلا

كرتشملابيردتلاوليقثلاءاملاجاتنإل"يكسفورتیودليئارسا"

ةيوونلاتالاجملايفنيدلبلانيبنواعتلاو

نأ":ةيليئارسإلاةديرجلاتربعناقريفتاريجفتلالوصحدنعهنأثيح

يبرغلاملاعلالكلماهواسنرفلحرفمربخةيسنرفلاةبرجتلا

۔ت

3II

400

2

ع،رئازجلاشيجلاةلجم،ةدبزلامهاردوةدبزلارسخيلوغيد،ليلمحدیشر

.39،42.ص،1996ربمفون

راد،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلااسنرفمئارجوناقرعيباري،يدوبعلامظاكلادبع

.33.ص،2000،عيزوتلاورشنللبرغلا

.66.ص،هسفنعجرملا،يدوبعلامظاكلادبع

3
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ايبويثإ۔ث

يتلاورئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلايبويثإلاماعلايأرلانادأ

:لوقتايبويثإتوصةفيحصتبتكثيحرطخللةيقيرفإلاةراقلاتضرع

يفاهفقومتدكأاذإو،يملاعلاماعلايأرلايدحتاسنرفتدارأاذإ"

يفسيلواهيضارأيفكلذلعفتنأاهيلعةيوونلااهبراجتيفرارمتسالا

هدالبفقوم"يماليساليه"روطاربمإلادكأدقو."ةيقيرفإلاةراقلا

لكيفلببسحوايقيرفإيفسيلةرمدملاةحلسألالكلضفارلا

1.ملاعلا

"ج
:برغملا

ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللبرغملاةضراعمعجرت

تهجوثيحلماكماعوحنبتاريجفتلالبقيأ1959يرفيفىلإ

ءاعدتساهيجوتىلإهبىدأامم،ركذيلوعفمنودنكلاسنرفىلإلئاسر

يغلأةلبنقلاريجفتدنعو.ةماعلاةيعمجلل1ااهتروديفةدحتملاممألل

امك1956يام28يفةمربملااسنرفعمةيسامولبدلاةيقافتالابرغملا

2.سيرابببرغملاريفسىعدتسا

"ح
ةركذمسلبارطةمصاعلايفةيبيللاةموكحلاتمدق:ايبيل

يفيوونلاريجفتلادضةيسنرفلاةرافسلاىلإةجهللاةديدشجاجتحا

1

لصف،ةيلودلالعفلادودروةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلا،ةياسرضوبةزعوب

تاساردللينطولازكرملاتاروشنم،ةيسنرفلاةيرامعتسالاةسايسلايفءارحصلا

،ص،1998،رئازجلا،طد،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاو

.284،285.ص

ةركذم،ةيقيثوتةيناديمةساردناقريفةيوونلامئارجلا،حاتفلادبعيسورعلب

ةيرئازجلاةيريرحتلاةروثلاوةينطولاةكرحلاخيراتصصخت،خيراتلايفريتسجام

دياقلبركبيبأةعماج،ةيعامتجالاوةيناسنالامولعلاةيلك،خيراتلامسق،1962-1830

.100،101.ص،ص،2015/2016،ناسملت

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

يحمروتكدلايبيللالوألاريزولاهجوىرخأةهجنم،ةيرئازجلاءارحصلا

نماضتنعاهلالخنمربعيةلبنبدمحأديسلاىلإةيقربينيكفلانيدلا

ىلعبراجتلاهذهةضراعميفيعرشلااهفقوميفرئازجلاعمهتموکح

1اهضرأ

اسنرفهبتماقامباهتيجراخریزوددندقفقارعللةبسنلابامأ۔خ

ملسلامامأاهفوقووةيرئازجلاةدايسلاىلعايدعتاذهاهلمعربتعاو

هتدناسموقارعلافوقوهحيرصتيفدكأف،بوعشلاهدشنتيذلا

2.لالقتسالاىتحيرئازجلابعشلل

،ةيوونلاةيسنرفلاةبرجتلادضائيرجوامراصارارقتذختا:اناغ

لكلاومأديمجتبارارق"امورکین"يناغلاةموكحلاسيئرردصأثيح

.اهجئاتنوةلبنقلاراثآىلعفرعتلاةياغىلإنييسنرفلا

ءارحصبةيسنرفلاةيوونلاةبرجتللديؤمنيبملاعلالودفقاومتنيابت

16يفيأتاريجفتلانممايأةثالثدعبف،اهلضراعمنيبامورئازجلا

هبتماقامةضراعملةنجللكشتةلود26تعمتجام1960يرفيف

نادوسلانملداعنامحرلادبعاهسأرت،رئازجلاءارحصيفاسنرف

،نابايلا،سنوت،برغملا،نادوسلا):يهولود9ةعستنمتفلأتو

سلجمءاعدتسااهتمهمتناك(ناتسناغفأ،ايبويثأ،اينيغ،ناليس،نانبل

عطتستملاهنأالإ،ةدحتملاممأللةيئانثتساةروددقعلجأنمنمألا

نأل،1960يرفيف19موياهعامتجايفةيلودلاةعومجملاىلعريثأتلا

براجتلاءارجإعنمتوأددحتةينوناقداومىلإرقتفتةدحتملاممألا

اسنرفمهتتاينولوبوايبويثأوايراغلبوايكافولسوكيشتلعجامم،ةيوونلا

1

.282.ص،هركذقبسعجرم،ةياسرضوبةزعوب

.100.ص،هركذقبسعجرم،حاتفلادبعيسورعلب

2
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1

لكلعطاقلااهضفراهرودبادنکتربعو،حالسلاعزنرمتؤمةلقرعب

1.يتايفوسلاداحتالايفاذكوملاعلالوديفةيوونلابراجتلا

ةيلودلعفدودرةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلاتيقلدقل

دضةميرجينطولاريرحتلاةهبجاهتربتعاثيح،ةنيابتمةيلخادو

ةيبرغلودكلذكوةيقيرفإلاوةيبرعلالودلامظعمتددنوةيناسنإلا

تافصاومللبجتستملبراجتلاهذهنأل،ةميرجلاهذهبايسآنملودو

بترتدقرثأالوةفيظناهبراجتنوكاسنرفهبتحرصامسكعةيلودلا

.رئازجلايفةئيبلاىلعبراجتلاكلتنع

اهنأوتاريجفتلاءازإاهقلقنعبارعإلابتفتكادقفةيممألاةمظنملاامأ

قيرطنعةيبرغلالودلاركنتمامأ،ةيضقلاتاروطتةعباتمبةلغشنم

رادصإبةئراطلااهتسلجتهتناوتمصلاةغلاوقبطنیذلاواهيلثمم

نمهثدحتاملارظناهبراجتفقوباسنرفبلاطي1379مقررارقلا

2.ةيقيرفإلابوعشلااهنمةصاخبوعشللةقياضم

عفدامم،يسلطألافلحلاءاضعأفرطنميموكحدييأتكانهناكو

رمتؤمةلقرعباسنرفماهتاىلإ(Karelلراك)ايكافولسوكيشتبودنمب

بودنمدكأامك،ةدحتملاممألاةئيهتارارقلاهلهاجتوحالسلاعزن

دهاشةيرئازجلاءارحصلايفةلبنقلاريجفتنأ(فونابارتوکلیم(ايراغلب

ىلعاسنرفعجشتوأ.م.ولاهيذغتاسنرففرطنمريطخبعلىلع

1

2

.103.ص،هسفنعجرملا،حاتفلادبعيسورعلبا

،1954ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا

http://www.cnerh-:عقوملايف،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلا

nov54.dz/wpcnerh/رئازجلاءارحصلا-يف-ةيوونلاتاريجفتلا/

.14:48:ةعاسلاىلع،5/1/2019خيراتب
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

1

ايبويثأودنهلالثمتاريجفتلاتنادأدقفلودلاةيرثكأامأ،هيفيدامتلا

1يتايفوسلاداحتالاوادنكواينولوبو

يفف،أ.م.ولامهسأرىلعوتاريجفتلاهذهببحرنملودلانمكانهو

تاءارجإلاىلعنويكيرمألاينثأوةبرجتلابنوغاتنبلابحرنطنشاو

نمأوةقطنملاةمالسونامضلجأنماهتذختايتلاةيئاقولاوةينمألا

ةيفحصةودنيف1960يرفيف17مویرواهنزيإسيئرلاحرصو،اهناكس

اهتبرجتبايناطيربتماقلوألايففيعيبطرمأةيسنرفلاةبرجتلانأب

نأيفهلمأنعبرعأورضيامكلانهسيلو،اسنرفاهتلتمثةيوونلا

2.قفوملحىلإيوونلاقابسلانمدحلالوحتاضوافملالصوتت

اسنرفنأالإةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلابةددنملالعفلادودرمغرنذإ

ةياغىلإةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلااهبراجتقيبطتيفترمتسا

لجأنماهلبراجترأفكيوارحصلايرئازجلابعشلاةلغتسم،1966

ىلإساسألابكلذدوعيو،يوونلابكرلابقاحللاواهعورشمقيقحت

تاسسؤملاىلعاهترطيسويلودلاماظنلايفاسنرفاهلتحتيتلاةناكملا

یوقلانمةفيلحلاوةيبرغلالودلانمهاقلتيذلامعدلاىلإوةيلودلا

ةوقربكأةيكيرمألاةدحتملاتايالولاوايناطيرب،ليئارسإةصاخىربكلا

.ملاعلايف

لوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملابتاساردلاةحلصم

ةموهراد،رئازجلا،ةيسنرفلاةيرامعتسالاةسايسلايفءارحصلالصف،1954ربمفون

.285286.ص،ص،1،2010ط،رشنلاوةعابطلل

.45.ص،هركذقبسعجرم،لیلمحدیشر

،

2
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمتاخ

ةيرئازجلاءارحصلاوناقرةقطنميفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلانإ

ناسنإلاقحيفةيوونمئارجامنإ،براجتنكتملةماعةفصب

يوونلابكرلابقاحللااهلالخنمتفدهفارعألاوميقلاوةئيبلاو

بعشلاوهديحولاررضتملانكل،ةيبرغةكرابمويليئارسإمعدب

اذهانمويىلإهتاناعمرمتستيذلاةيوارحصلاةئيبلاويوارحصلا

نعةمجانلاةيعاعشإلاراطخألاةجيتنةمداقلالايجألاىلإدتمتو

.ةقطنملايفةيوونلاتاريجفتلا

لثمتملااهبلطمقيقحتلىعستنأرئازجلاىلعبجيهيلعءانبو

نميرئازجلابعشلاقحيفةبكترملااهمئارجباسنرففارتعايف

ريغالعفدعتيتلاو،ةيرئازجلاءارحصلايفةيوونلابراجتلالالخ

ىلعلمعلا.ةيناسنإلاوةئيبلاقحيفرفتغيالبنذوعورشم

نوناقلاعمىفانتيلعفبتماقاهنوكةيلودلاةيلوؤسملااهليمحت

ةيوونلاةبرجتللنييرئازجلانينطاوملااهعاضخإبكلذويلودلا

ةدابإلبصاخشألاءالؤهلطقفسيلةيعامجةدابإربتعتيتلاو

.ةمداقلالايجألاتارشعلا

نمةصلمتماسنرفىقبتسىتمىلإ:احورطملاؤسلاىقبينكلو

اهمئارجوةماعةفصبرئازجلايفءاعنشلااهمئارجهاجتاهتيلوؤسم

؟ةصاخةفصبةيرئازجلاءارحصلاب

247



ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةماسجواهموهفم-ةيوونلاةلبنقلا

اهراطخأ

:ملقب

ديعسوبدمحم.د

-راردأةيارددمحاةعماج
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلملا

نمديدجطمنلةيرشبلاكالتما،مويلادحأىلعىفخيدعيمل

ةيرارمتساددهيرطخمظعألكشتدقيتلاو،ةيديلقتريغلاةحلسألا

:ةحلسألاهذهنمركذلابصخأو،ةيضرألاةركلاهبشىلعيرشبلالسنلا

،ةيناسنإلاخيراتيفةرملوألاهرامدرهظوترهظيتلا،ةيوونلالبانقلا

نابإ،نيتينابايلايكازاكنواميشوريهيتنيدمىلعاهطاقسإمتامدنع

ءوضلاطيلستلواحنس،ةيثحبلاةقرولاهذهيف.ةيناثلاةيملاعلابرحلا

حمست،ةيرذلاءايزيفلانمةيقيبطتلاوةيرظنلاميهافملاضعبىلع

ىلعةباجإلاىلإلوصولابصاصتخالالهأريغنم)نيممتهملل

:ةيلاتلاتالؤاستلا

ةيئايزيفلاتايرظنلاامو؟ةيوونلاةيرذلاةلبنقلاموهفمام

؟اهلمعأدبممهفلةيساسألا

ةقاطلارادقمامو؟ةيوونلاةلبنقلاعينصت"ايرظنمتيفيك

؟اهراجفنانمةدلوتملا

،ةيوولاةقاطللةيجولونكتوةيملعتاقيبطتنمكلانهله

؟ةيناسنإللةديفم

تالعافتلا،يوونلالعافملا،ةاوللا،ةردلا،ةقاطلا-:ةيحاتفملاتاملكلا

ةيوقلاتاريثأتلا،نوتوربلا،نورتوينلا،يوونلاراطشنالا،ةيوونلا
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية
النووية

The nuclear bomb - its concept and

gravity
of

its dangers

Abstract:

It is
no

secret
today that humanity has acquired a

new pat

tern of
unconventional weapons, notably nuclear bombs,

which first appeared in human history when they were

dropped
on

Japanese
cities of

Hiroshima
and Nagasaki dur

ing
the Second

World
War.

In
this paper,

we
try to reach the

reader
(non-specialists)

to
answer the

following
questions:

- What is the concept of atomic bomb? What is princi

ple of its work?

- How
is it

"theoretically manufactured" and how much

energy
is
generated by its explosion?

- Are there
other

technological applications useful to

mankind for nuclear energy?

Key words: Energy, corn, nucleus, nuclear reactor, nuclear

reactions, nuclear fission, neutron, proton, strong influences

.
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمدقم

18

ملاعلاةيصخشنعثدحتلالبقةيوونلاةلبنقلانعثيدحلاغاستسيال

1904ليربأ22)رمياهنبوأتربوريكيرمألايئايزيفلا

ةيوونلاةلبنقلاعينصتىلعفرشملاوسدنهملاهرابتعاب(1967رياربف

يكيرمألانتاهنامعورشمليملعلاريدملاناكدقلف،ملاعلايفىلوألا

برحلاكلت،ةيناثلاةيملاعلابرحلانابإيوونلاحالسلاعينصتليرسلا

ءارجنمنيتينابايلايكازاكنواميشوريهيتنيدمريمدتبتهتنايتلا

رمياهنبوألظدقل.عورشملاكلاذجاتنامهنيتيووننيتلبنقريجفت

Now":ةروهشملاهترابعاهدعبددري ,I am become Death ,the

destroyer of worlds".يفوهو،هاروتكدلاةجردىلعرمياهنبوألصح

لضفأتناكيتلا،ةيكيرمألانغنتوغةعماجنمهرمعنم22لانس

هتحورطأىلعفرشأو،كاذنآملاعلايفةيرظنلاءايزيفلاةساردلازكرم

اهنبوأرشننجنتوجيف.ايصخشنروبسکامريبكلايئايزيفلاهاروتكدلل

Quantum)مكلاةيرظنبةقلعتمتالاقمةتسنمرثكأرمي theory)

ةنونعملاهتلاقم،تالاقملاكلتنمةرهشرثكألاو،اثيدحةروطملا

Born)رمياهنبوأ-نروبةيبيرقتب -Oppenheimer approximation)،

ةكرحلانعةرذلايفةاونلالخادةكرحلالصفىلعاهيفثدحتيتلاو

لمع.تائيزجللةيضايرلاتاباسحللةبسنلاب،ةاونلاجراخةينورتكلإلا

مث.اينروفيلاكبيلكربةعماجبةيرظنلاءايزيفللسردمكرمياهنبوأ

Institute)ةمدقتملاتاساردلادهعمةرادإيفنياتشنیآفلختسا for

Advanced Studies)،ءايزيفلالاجميفةمهمةيملعتازاجنإققحو

the...:اهنمةيوقاطلا development of
Black hole theory

[quantum mechanics - cosmic rays,. [ 1

the):(ةيوونلا)ةيرذلاةلبنقلاموهفم atomic or nuclear pump)يه

قيرطنعةرجفتملاةقاطلاىلعلوصحلااهيفمتييديلقتريغحالس
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

Nuclear)يوونلاراطشنالا fission)يوونلاجامدنالاقيرطنعوأ

(Nuclear fusion)موينارويلالثمةيراطشنالارصانعلانمةجرحةلتكل

[Pu239.[2موينوتولبلاوأ0235

ةلبنقلالمعأدبممهفل:اهلمعأدبملةيئايزيفلاسسألاوتايرظنلا

:ةيلاتلاةيئايزيفلاميهافملاكاردإمزليةيوونلا

structure)ةدامللةيرذلاةينبلا of matter):ثاحبألالخنم

(1932-1911)يضاملانرقلاتاونسيفغربنزياهو،كيوداش،دروفرثر

ةيزكرمةاوننمةنوكمةرذلاو،تارذنمةنوكمةداملانأنيبت

(Central nucleus)10))رتموتمفلانمءازجألاضعباهرطقیدعتيال

-15mتارادميفرودت،تانورتكلإلانمرابغبةطاحم(orbits)لوح

تانولکیننمنوكتتةرذلاةلتكنماهتلتكبرتقتيتلاةاونلا.ةاونلا

(nucleons)نوتوربللةيلكلاةنحشلا.نورتونلاونوتوربلاىمست

ةاونلالخادتانولكينلا.ةمودعمةيلكةنحشوذنورتونلاامنيب،ةبجوم

ةيوقلاتاريثأتلاةئفنمفنصت"ادجةيوقةطبارباهنيباميفطبترت

(Strong Interactions)ةعيبطلايفةعبرألاتاريثأتلاعاونأىوقأيهو.

:ةيوونلاتالعافتلا

Nuclear)[44,3)يوونلاراطشنالا.1.2 fission]:طباورمطحتوه

امدنع،("الثمU235موينارويلاك)ةليقثةاونلخاديوقلاريثأتلا

Light)ةفيفخةيونأجتنيامم،ةعرسلايلاعنورتویناهبمدطصي

cores)،تاعاعشإرادصإبةبوحصم،ةديدجتانورتوينو(Radiation)

قارتحالاةقاط)،200MeVيلاوحبردقت"ادجةيلاعةيرارحةقاطو

موينارويلانمg1راطشناامنيب،eV4ىدعتيال،نوبركلاةرذللماكلا

راطشنالالعافت.(ابيرقتمحفلانمنط2,55قارتحالداعتةرارحجتني

:يلاتلاةلداعملاقفوثدحي

U ^ 235 + n X_A + X_B + 3n +200 MeV
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:موينارويلاةرذليوونلاراطشنالاةروريسنيبييلاوملالكشلا

Cs- 140

N

N

U-235

N

200MeV

N

Rb-93

موينارويلاةاونراطشنا[5]

Nuclear)[4,3)يوونلاجامدنالا fusion]:ةاونلكشتوه

ةجردتحتراهصنالاةيلمعربعةفيفخةيونأجامدنالالخنمةليقث

مویتیرثلاعم(H(2^1_))مويريثيدلاجامدناك،ةدجةعفترمةرارح

((_1^3)H)مويلهلاىلعلوصحلل((_4^2)H):

( H + ( _ 1 ^ 3 ) H (_2 ^ 4 )He +1n + E (17,6 MeV(2 ^ 1_)

داومللةيلكلاةلتكلانمءزجلوحتنميهلعافتلايفةجتانلاةقاطلا

اذهىلعو.2̂E=mc:نیاتشنيآلةريهشلاةرابعلاقفو،ةجمدنملا

H)ةينيجورديهلاةيوونلاةلبنقلاعنقتموهفملا bomb).هاندألكشلا

:يوونلاجامدنالاةروريسنيبي
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

Fusion

Energy

ةقاطلا
ریرحت ةليقثةاونليكشتلنيتفيفخنيتاونجامدنالعافت[6]

راطشنالا)نييوونلانيلعافتلانيبفالتخالاهجوأحيضوتنكمي

:يلاتلالكشلايفيوونلاجامدنالاو

جامدنالالعافتبراطشنالالعافتةنراقم[7,8]

FUSION FISSION

deuterium tritium
fast

particles 235slow

neutron

m = 1 0 ,
m = 2 m=3

1 UNIT = energy

use of one U.S.

citizen in 1 year.

90

Rb

O
z

one of many

possible

divisions

NN4

143
Cs

m after = 4.98 mafter = 235.8

E = ( .02)c2

676 units

Conversion

to energy

per kg fuel

E = (.2)c2

176 units
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

3
Sequential)لسلستملاراطشنالا fission):ةاونراطشنادنع

مادطصالانعدلوتيعرسمنوتوفوأنويلکينباهمادطصاءارجةليقث

Inelastic)نرمريغلا collision)ةديدجتانورتوينوةفيفخةيونأ.

ىرخأةليقثتارذلةيونأبمدطصتةعراستملاةجتانلاتانورتوينلا

ةيرارحلاةقاطلا.راطشنالاةلسلسرمتستف،ةيونألاهذهلراطشناثدحيف

ديلوتلةيكرحةقاطكلغتستلسلستملاراطشنالانعةجتانلاةلئاهلا

يفةيريجفتةقاطىلعلوصحللوأ،تانيبروتكيرحتربعءابرهكلا

nuclear)[9)ةيوونلالبانقلا pump].لسلستحضوييلاتلالكشلا

:يوونلاراطشنالا

ةليقثتارذةيونأراطشنالسلست[5]

.4
يرنهثاحبألالخنم:(radioactivity)يوونلاعاعشإلا

رارمتسابلسرتداوملاضعبنأنيبت،يروكيرامورايب،لاریکیب

Electromagnetic)ةيسيطانغمورهكتاعاعشإ radiation).نيبنمف

271،اقشماهنمارصنع325دجوي،ةعيبطلايففشتكمرصنع1500

the)اهتيونأورقتسمريغرصنع51و،رقتسمرصنع nuclei)لوحتيف

هذهىمست,تانورتينلاددعيف"اضئافكلتمتاهنأامكرمتسميعاعشإ

Pu239:لثمةليقثلارصانعلابداوملا ،0238 ,Rd222،10,2].....]
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

Nuclear):ةيوونلاتالعافملا.5 reactorsةيوونلاتالعافملا

ثودحنمنكمتيتلاةيجولونكتلاةليسولايهةعاطتسالاةيلاع

لالغتسالانمنكمتامك،يوونلاجامدنالاوراطشنالاتالعافت

نعةجتانلاةلئاهلاةيرارحلاوةيكرحلاةقاطلل"ايبسننمألا

ةميقلابسحةيوونلاتالعافملافصت.ةيوونلاتالعافتلا

يفيوونلالعافملانوكيف.لاعفلافعاضتلالماعملةيددعلا

ةيوونلاتالةجرحلاتحتوأ،ةجرحلاقوفوأ،ةجرحلاتايعضولا

ضارغأبسحلعافم،مويلاةمدختسملاةعاطتسالاةيلاعلا

:(TOKAMAK)كماكوتلعافملارهشأنم.[11,12]لامعتسالا

[8]كماكوتلعافم
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Magnetic Circuit

(iron transformer core)

Inner Poloidal Field Coils

( primary transformer circuit))

Toroidal

Field

Coils

Outer Poloidal

Field Coils

(for plasma

positioning

and shaping)

Poloidal field

Toroidal field

Plasma with Plasma Current, ' p

(secondary transformer circuit)

ses
Resultant Helical Magnetic Field

(exaggerated)

[8]كالماکوتلعافملمعأدبم

6
نمناعونكلانه:اهريجفتةيفيكوةيوونلاةلبنقلاتانوكم

:ةيوونلالبانقلا

Atomic)ةيوونلاةلبنقلا1.7. bomb)عونلانم:A

Nuclear)يوونلاراطشنالاأدبمدمتعتةلبنقيهو fission)،نوكتتو

نمداع
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:يلاوملالكشلايفةحضوملاتابكرملا

رارقتسالافناعز.1

(8)

0000
(3)

طورخملاليذلا.2

ءاوهلالخدم.3

طغضلابريجفتلاةادأ.ا

(رفملا)

(ةيامحلل)صاصرلاةيواح.5

رجفملاعارذ.6

رفملاسأر.7

ةرجفتمةنحش.8

235موينارويلانمةفيذق.9

ةيقدنبلاةناوطسا.10

موينارويلا

،فدهتسملا
عم

اهتورذيفتانورتوينلا

سايقلاتاسجم

(عافترالاسايقم

13.ةلبنقلاحيلستتامامص

طاقسإلالبقجرد))

[13عونلانمةيوونةلبنقAرايهنالاةينقتب

.11235

(5)

سكاع

.12

(11)

(13)

ةنحشوحنرفملاعفدني،رارقتسالافناعزربعةرارشلاءاطعإب:لمعلاةيفيك

ربع(235)موينارويلاةفيذقفذقتاهريجفتدعبواهرودبيتلا،تارجفتملا

،ةجرحةلتكجتنتف،ةفدهتسملاموينارويلاةلتكبمدطصتفةيقدنبلاةناوطسا

ةدلوتملاتانورتوينلاببسبلسلستميوونراطشناةلتكلاهذهنمجتني

لاخدإلاةينقتىمستةينقتلاهذه.صاصرلاسكاعىلعةسكعنملاو
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(insertion technique)،ةيرذلاةلبنقلاعينصتلتلمعتسايتلاةقيرطلايهو

little)ةامسملا boy)اميشوريهةنيدمىلعتطقسأيتلاو

رايهنالاةينقتىمستىرخأةينقتكلانه.[13]ةينابايلا

(Implosion technique)،ةلبنقلايفتلمعتسايتلاةينقتلايهو

Fat)ةامسملا Man)لالخيكازاكنةنيدمىلعتطقسأيتلاو

.ةيناثلاةيملاعلابرحلا

H):ةينيجورديهلاةيوونلاةلبنقلا2.7 bomb)

دمتعتيهف،لوألاعونلانمريثكبربكأةقاطرجفتةلبنقلاهذه

Nuclear).يوونلاجامدنالاأدبم fusionيطعيهاندألكشلا

(H):ةينيجورديهلاةيوونلاةلبنقلاتانوكملةيحيضوتةروص

High -Explosive lenses

Uranium -238 (tamper)

Vacuum ( " levitation " )

-Tritium gas (" boosting ")

Plutonium /

Uranium -235 (hollow core)

Primary

Secondary

Polystyrene foam

Uranium -238 (tamper)

Lithium - 6 deuteride (fusion fuel )

Plutonium ( sparkplug)

Reflective casing

[14]
ةينيجورديهةلبنقتانوكمحضويططخم
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةيجامدناةلبنقراجفناللحارملالسلست

EBA

ةينيجورديهةلبنقراجفنالحارم[14]

B

A:راطشنالاقباطلوألا:نيقباطنمةنوكم،راجفنالالبقةلبنقلا.

.جامدنالاقباطيناثلاو

،ةجرحلاقوفةلاحلايفموينوتولبلاطغضيلوألاقباطلايف

.اهترذليوونراطشناثدحيف

C:ةعشأثعبنتXفالغلارادجىلعسكعنتوراطشنالاقباطنم

.جامدنالاقباطبطيحملانیرتسيلوبلاةوغرنخستف

D:اذهلخادطغضلاعفتريجامدنالاقباططیحمنيخستدعب

.موينارويلاةيونأراطشنالسلستأدبيفقباطلا

E:ومويريثيدلاةيونأماحتلاىلإيدؤيموينارويلاراطشنالسلست

لكشتعم،ادجةلئاهةيرارحةقاطةيطعم،(Li(6^_))مويثيللاومويتيرثلا

.مويلهلاةيونأ

U
نمدحاومارغوليكراطشنا:ةيوونلالبانقللةيريجفتلاةقاطلا

لداعييعاسطو1)يعاسطاووليكنويلم22.9يفاكتةقاطجتني235

(TNT)ةدامنمنطنويلمنيرشعوحنراجفنالداعياموهو،(لوج3600

177.5يلاوحجتنيمويريثيتلاومويريثيدلانمدحاومارغوليکجامدناامنيب

نعجتانلاراجفنالاةدشنانیبتناتيلاوملاناتروصلا.يعاسطاوولیکنویلم

.ةيوونلالبانقلا
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Aعونلانمةيوونةلبنقراجفنالةروص[2]

ةينيجورديهةيوونةلبنقراجفنالةروص[2]
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

.1

.2

3 .

.4

قوفتةلبنقكوتوینإةريزجىلعرجفتةدحتملاتايالولا1952ربمفون

.اميشوريهةنيدمىلعاهتطقسأيتلاةلبنقلاةرم1000

مهتلبنقريجفتيفتايفوسلاحجن1953بآ/سطسغأ12

.ىلوألاةينيجورديهلا

ةدحتملاتايالوللةيجامدناةلبنقلوأ1954راذآ/سرامنملوألايف

.نطاغيم15ةوقب

ةلبنقلوأريجفتبتماقاهنأايناطيربتنلعأ1957ماعيف

.ئداهلاطيحملايفةينيجورديه

58ةوقبتايفوسلااهرجف،ةيرشبلااهتفرعةلبنقيوقأ1961ماع

.(اميشوريهىلعةلبنقلافعضةرم3000)نطاغيم

ةريزجيفةيرارحلاةيوونلااهتلبنقترجفاسنرف1968بآ/سطسغأ

.(1998يف)ناتسكابودنهلامث.افوتاغناف

لبانقلانيتحجاننيتبرجتلوأ2017ربمتبس2016رياني

.ةيلامشلاايروكاهرجفتةينيجورديه

ةيخيراتلاتاطحملامهأ:ةيوونلالبانقلاعينصتليخيراتلالسلستلا

:يتآلاتناكةيوونلالبانقلاعينصتيف

.5

.6

.7

.8

.9
ةيملستاقيبطتةيوونلاةقاطلل:ةيوونلاةقاطللةيملسلاتاقيبطتلا

nuclear)يوونلابطلا:اهنمةفلتخمتالاجميفةديدع medicine)،ملع

the))ءاضفلا astrophysics،ةيئابرهكلاةقاطلاجاتنإ:((electric energy

عورشموهوالأءابرهكلاديلوتلملاعلايفمخضألاعورشملاانهركذنو

(Experimental Reactor International Thermonuclear)رصتخيو

،يبوروألاداحتإلا:يهوةلود35عورشملااذهيفكرتشي.(ITER)ةيمستلاب

فدهي.ةيبونجلاايروكونابايلا،دنهلا،نيصلا،ايسور،ةدحتملاتايالولا

ريفوتلاسنرفضرأىلع(TOKAMAK)يوونلعافمربكأءانبلعورشملا

يلعفلاليدبلااهرابتعاب،(2060دودحيف)بيرقلالبقتسملايفةقاطلا
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فاكلكشبةيرشبلاتاجايتحاةيبلتاهنكمييتلاوةيروفحألاتاقاطلاقلتخملا

.ديكأو

اسنرفيف(ITER)عورشمعقوملةروص[15]
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

.10
:ةيروفحألاةقاطلابةنراقمةيوونلاةقاطلا

صئاصخلا
جامدنالا

ةقاطلاراطشنالا

يوونلايوونلا
روفحألا

ةي

ةليلق ادجةريبكةدودحمريغ|ةيقبتملاةيمكلا

ةلغتسمريغلا

+

18000|نمنط25|نمغك100|داوملاةيمک

نط00موينارويلا|+مويريثيدلاجاتنإلاةيرورضلا

بصخملا|نمغك150

لورتبلامويتيرثلا

نمةبيرق15ىلإ10نم15ىلإ10نم|نمةثعبنملاةيمكلا

MW/1 an نم1000

(CO2 (g/KWh
900

امكحتلابعصىرخأتالاكشإ
تافلخم

ثاعبنا

تازاغلا ةيعاعشإتاينقتلايف

ةثولملا

Principale source : http://www.nucleaire

info.com/comparatif_des_sources_d_en
ergie.htm

The references:

H. A. BETHE, J. Robert Oppenheimer 1904-1967 A
1

Biographical Memoir, National academy of sciences, National

Academies Press, Washington d . c. Copyright 1997 .
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

G

ءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلاعقاوم

ةعقاولانيودتةداعإيفاهرودوةيرئازجلا

.ةيخيراتلا

:ملقب

ينامحدنيدلالامجرمع.د

سابعلبيديسسبايليلاليجةعماج
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلم

عبانمىلإتهجتاةيخيراتلاتاساردلاديدعنأمويلامولعملانم

لكشتدقيتلاةيثحبلاةجاحلاميعدتوهاهنمدصقلا،ىرخأةيردصم

قئاثولاىلعدامتعالاطقفدعيملف،تاساردلاهذهلثميفةريبكقراوف

راظنأتهجتالب،ةبوتكملاعجارملاورداصملاىتحوأةيفيشرألا

عقوم،ةيخيراتلاةعقاولاهيفتلصحيذلاثدحلاعقومىلإنيثحابلا

،ثحبلاوةساردلاقحتستةديدجتايطعممهلدجوأيذلااذهثدحلا

عوقوذنممسترمتيقبيتلاروصلاودهاشملاكلتميدقتنعكيهان

.اهيلعثدحلا

تانایبلامتكالةيمتحةرورضثدحلاعقوميفثحبلاناكانهنمو

ةيملعلاةداملاءارثإلةمدخهيفيفرعملاراسملانايبو،ةيخيراتلاةعقاولا

تلجنأظحالملانمف،ةيخيراتلاةعقاولانیودتةداعإدصقنيثحابلل

دوجوىلعءانباهتركاذترضحتساامنإةرصاعملاةيوفشلاتاياورلا

.ثدحلاعقوملخادملاعملاهذهتالالد

ةجردلابعجاراهتانايبجسنوةيخيراتلاقئاقحلاماهلتسانأديكأنذإ

نحنوانهبيرالو،ةيخيراتلاعقاوملاهذهلثمنمبرقتلاىلإساسألا

ثدحعقومىلإريشننأسأبالةيخيراتلاثادحألاعقاومنعثدحتن

ميدقتنمنيثحابلالجنكمتهلالخنميذلاو"ةيوونلاتاريجفتلا"

ةعقاوءانبةداعإةلواحمىلإكلذيفنيعاس،ةيخيراتلامهتاسارد

ةروصكلذبنيحضوم،ىربكلارئازجلاءارحصيفةيوونلاتاريجفتلا

.ةيخيراتلاةعقاولاهذهلةيبيرقت

ةعقاولاةيوونلاتاريجفتلاعقوم،رئازجلا:ةيحاتفملاتاملكلا

.يخيراتلانيودتلا؛ةيخيراتلا
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية النووية

ABSTRACT

:

It is known today that many historical studies have turned to

other source sources, intended to reinforce the research need

that may constitute significant differences in such studies, no

longer only relying on archival documents or even written

sources and references, but the attention of researchers to

the site of the event The historical event, the site of this

event, has created new data for them that deserves to be

studied and researched, not to mention the presentation of

those scenes and images that have remained in place since

the event.

Hence, the research at the site of the event was an impera

tive for the completion of the data of historical fact, and the

statement
of the

knowledge path
in it in

service
to

enrich the

scientific material of researchers in order to rewrite the his

torical fact, it is noticeable that most contemporary oral
nov

els have been evoked based on the existence of these indica

tions Features within the event site.
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية
النووية

So
surely the inspiration of historical facts and the

weaving
of

their data
is mainly

due to the proximity
of

such historical sites,
and

there
is no

doubt
here as we

talk about the sites of historical events, it is okay to
re

fer to the site of the "nuclear explosions" event through

which most researchers were able to present their stud

ies. Historically, we are trying to reconstruct the reality

of
nuclear explosions

in
the Greater Desert

of Algeria,

illustrating a rough picture
of

this historical reality .

Keywords: Algeria; site of nuclear explosions; historical

reality; historical codification.
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمدقملا

انمازت
ةيخيراتلاتاساردللةمعادىرخأرداصمداجيإةلأسمعم

ىلعدامتعالاىلإنوثحابلاىعس،ةيناديملاثاحبألاكلتاهنماص

عقاوملاكلتيفامومعتلثمتيتلاو،ةيناديملارداصملانمرخآلکش

ةيبيرقتةروصلثمتاهنوكاهيلعدامتعالامتيتلاو،ةيخيراتلاثادحألل

لكشبدعاستةيلوألااهتافلخمواهتايطعمنأوامك،يخيراتلاثدحلل

يخيراتلامهنيودتنوثحابلااهيلعينبيةيضرأداجيإةيناكمإيفريبك

.ةعقاولاهذهل

يفاهنألةيخيراتلاعقاوملاهذهلثمىلعلفغننأنكميالهيلعو

ةياورلانأشكلذيفاهنأش،يخيراتلاثدحلانمءزجيهةقيقحلا

.خيراتلايفثحبلاتايساسأنمةدعيتلاةيوفشلا

عقاوملاهذهلثملةريبكةيثارتةيمهأيطعننأمويلاانيلعبجوتاذهلو

يتلاثادحألاتايرجمىلععالطاللةيسيئرةطحمدعتاهنوك،ةيخيراتلا

ادحاوالإ"ةيوونلاتاريجفتلا"عقومامو،ةرتفلاكلتيفاهعئاقوترج

ةيردصمةيخيراتةطحمرخآلاوهربتعأدقف،ةيخيراتلاعقاوملاهذهنم

يخيراتملعموهف،ةيسنرفلاةيرامعتسالامئارجلاكلتاهتافلخمتقو

ةيوونتاريجفتنعهتايطعمدهشتاذهسانلامويىلإامئاقلازام

.لزعألايرئازجلابعشلاقحيفيسنرفلاودعلااهبكترا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

؟

صصخدقف"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومةيمهألنأةراشإلاردجت

ةعقاوللنايبتعضووهكلذنمدصقلاو،ةيثحبلامهتالاجمنوخرؤملاهل

ىلإيعسلاواهملاعمظفحو،اهعئاقوىلعزيكرتلاةلواحموةيخيراتلا

ةداعإوثحبلاراسماهلالخنمنمضي،اهنعةيخيراتةروصنيوكت

.ةيخيراتلاةعقاولانیودت

يأىلإو؟"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومهمدقييذلارودلاوهامنذإ

ةعقاولانيودتةداعإلجأنميقيثوتردصمكهيلعدامتعالااننكميىدم

؟ةيخيراتلا

:عوضوملافادهأ-/*

:ةيلاتلافادهألاقيقحتىلإعوضوملااذهلالخنمىعسن

تاريجفتلا"ثدحعقومانلهمدقينأنكمييذلارودلازاربإ

.ةيوونلاتاريجفتلاةروصبظفتحيلازيالهنوك"ةيوونلا

تاريجفتلا"ثدحعقومنيبيخيراتطبارقيقحتىلإيعسلا

.ةيخيراتلاةعقاولانيودتةداعإةيناكمإنيبو"ةيوونلا

:عوضوملااهنعبيجييتلاةلئسألا-/*

ناكمإلابلهوهعوضوملااذهيفهنعبيجننأنكميلاؤسمهأ

ةداعإنماننكمتةدعاسم"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومانلمدقينأ

؟ةيخيراتلاةعقاولاةقيقحنیودت

:عوضوملاةيمهأ-/*

ةيناكمإةلأسمىلإقرطتللىعسناننأيفعوضوملااذهةيمهأنمكت

ثدحعقومىلعكلذيفنيدمتعم،ةيخيراتلاةعقاولانيودتةداعإ

ةدعاسمةليسوهرابتعابماهردصمدعييذلا"ةيوونلاتاريجفتلا"

ةيفارغجلاةيضرألااضيأهرابتعابو،ةيخيراتلاثادحألاقمعىلإجولوللا

.ةينمزلاةرتفلاكلتيفىرجامليقيقحروصتانلمدقتيتلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومعمقيقدلالماعتلاقرط-/الوأ

نمىرخأعاونألوادتةرورضىلعةرصاعملاةيخيراتلاثاحبألاتدكأ

ةينايبةدعاقىلعدنتستيتلاكاصوصخ،يخيراتلانيودتلايفرداصملا

تايطعميفيصقتلاةزيمنوخرؤملاونوثحابلااهلالخنميستكي

2،اهثادحأوعئاقولاكلتراسماهلالخنممسرةيخيرات

يخيراتلاثدحلاعقوميفبيقنتلاوثحبلاةجيتنءاجيذلاراسملااذه

يخيراتلاىطعملاجاردإلةيفاكتناكتانايبىلإلوصولالجأنم

تفاللانمناك،هعئاقودرسيفقيقحتلاوخيراتلانيودتلجألوهيلع

تاريجفتلا-عقاوملاهذهنمتانايبلالكاوقتنينأنيثحابلاىلع

نمو،ةيخيراتةعقاويأةقيقحةفرعمةياغىلإلوصولالجأل-ةيوونلا

ةيجهنمبوصهاجتالاىلإةيخيراتلاثاحبألاتلجتعسقلطنملااذه

1

ملف،يرئازجلابعشلاهاجتاهفسعتواهعمقةيسنرفلاةيرامعتسالاةرادإلاتلصاو-

لوعفملابيرجتبتماقاهنأكلذنمرثكألب،ديرشتلاوبيذعتلاوليكنتلايفكي

،ةيلودلانيناوقلاوةيناسنإلائدابملالككلذيفةكهتنملزعأبعشىلعيوونلا

ريجفتلااذهنأبتربعيتلاينطولاريرحتلاةهبج"فرطنملعفدودريقلاماذهو

حابصةلخادم:ىلإرظني."ةيناسنإلادضةميرجدعياسنرفهيلعتمدقأيذلايوونلا

ةيسنرفلاةيوونلاةبرجتلاةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابرحلامئارج،ةويرم

نوناقلاوةيرئازجلاريرحتلابرحلوحسماخلايلودلاىقتلملا،م1960يرفيف13

.م2010ربمفون10-09فلشلاةعماج،يناسنإلايلودلا

ةيخيراتلاتاساردلااهتضرفةيمتحىرخأرداصمنعثحبلاةركفتءاج

.ةيخيراتلاةفرعملاةرئادعيسوتلجأنمكلذو،ةرصاعملا

انتجاح-الوأ:امهنيببسلءاجيخيراتلاثدحلاعقومىلإانعوجربنألوقلانكمي

صقن-ايناث.ةيخيراتلاانثاحبأتابلطتممدختةديدجرداصمءارويعسلاىلإةساملا

نإفيلاتلابو.ةيخيراتلاقئاقحلاىلإلوصولامدعيلاتلابوةيخيراتلاقئاثولامادعناوأ

يهةيملعملاعقاوملاهذه
نیودتةداعإلثحابلااهيلعدمتعيدقةليسونسحأ

.ةيخيراتلاةعقاولا

2

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

يردصملیلدةيوونلاتاريجفتلاعقومنملعجتنأاهدافم،ةقيقد

اعبطاذهو،اهيلعدمتعملاةيلحملارداصملاةمئاقيفةماهةناكملتحي

-يوونلاريجفتلاثدحلاعقومنيبطبرننأانعطتسااذإالإنوكيال

بجويجهنملاطبارلااذهمهفننألجألوهيلعو،يخيراتلانيودتلاو

ثدحو"تاريجفتلاتافلخم"عقومنيبةقالعلانایبتىلإيعسلا

نكميفيكذإ،هحيضوتنسحتسياماذهويخيراتلايوونلاريجفتلا

نیودتةداعإيفاندعاسينأ"ةيوونلاتاريجفتلاتافلخم"عقوملا

؟ةيناكملااهتاطحموةينمزلااهتايرجمبةيخيراتلاةعقاولا

ةعقاوللانءارقتسادنعفقننأانيلعبجوتساةلأسملاهذهبماملإللو

اذهو،ةيناديمةيخيراتتاساردقفوةينبملمعةطخىلع،ةيخيراتلا

جرخنيكلهسفنثدحلاعمثدحلاعقومتايطعمطبضلجأنمهلك

ماملإلاةركفىلعةينبمةطخعضونمنيثحابلانكمتةساردبريخألايف

ةيخيراتلاةعقاولاةاكاحمويوونلاريجفتلاعقومتايطعمب

2

بيقنتلاب"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومةدامءارثإيفةيجهنملاهذهنمكت

.دهاوشلاوحسملاو

ءاوس،رداصملالكبمتهيلماشلاهانعمبخيراتلاسرادنإ«:نيلغلاینادلوقي-

خیراتزجوم،نيلغلایناد:ىلإرظني»ةيدامتافلخممأةشوقنممأةبوتكمتناكأ

ضايرلا،ةيفاقثلالصيفلاراد،1ط،يلعدمحمدمحأديسسابع:رت،راثآلاملع

.15ص،م2000

اهتبرجتدعبةميرجلاليلدءافخإوسمطىلإتعساسنرفنأةراشإلاردجت

ةاكاحمبموقننأمويلاانيلعبجويلاتلابو."ةحجان"اهنأاهنعتلاقيتلاهذهةعينشلا

كلتلعبتتملاف.ادمعاهئافخإمتيتلاقئاقحلاكلتىلإلصوتنيكلةبرجتلاكلت

اهارجأةبرجت17"بةردقيتلابراجتلاهذههيلإتغلبامىوتسمملعيتاريجفتلا

42يلاوحلتقبتببستيتلاوم1966ربمفون16ىلإ1960يرفيف13نمنويسنرفلا

."ناكسلاوةئيبلاتسمةريبكرارضأوتاعاعشإلابنيرخآلافالآةباصإويرئازجفلأ

3
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.ثدحلاعقومنمةجرختسملاتانايبلامهأىلعزيكرتلاعم

"يوونلاريجفتلا"ثدحلاعقومتانايبليقيثوتلودج*

.1

ةقطنملا

.ةيخيراتلاةعقاولليقيثوتلودج

-تاوطخولحارم-

قيثوتلاةيلآتامولعملا

ةساردلاةقطنمديدحت

،قیقدلكشب

عضوانيلعلهسي

اهيلعتارشؤملا

.ةرورضلا

ثيحب

دنع

.يوونلاريجفتلاعقوم
درج

.ةيخيراتلاةعقاولا

تامولعملالک

تاداهش:ةيخيراتلا

...قئاثو،تاركذم،ةيوفش

لوحيلوأروصتءانب

عم،ثدحلاعقومطیحم

تايطعملاىلعزيكرتلا

فوسيتلاةرفوتملا

ثدحلاءانبيفاهفظون

يخيراتلا
.

ةيحصلاراثآللينوناقلادعبلا،نارمعنبفاصنإ،يواركبيدهملادمحم:ىلإرظني

يلودلانوناقلاروظنمنمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتللةيئيبلاو

.19ص،م2013يفناج،نماثلاددعلا،نوناقلاوةسايسلارتافد،يناسنإلا

لیهستلجأنميخيراتلاثحابلااريثكدعاسييقيثوتلالودجلااذهنأبانههونن

.هتانايبجارختساويخيراتلاثدحلاعقومىلعةيناديملاهتسارد
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

)

عضينأثحابلاىلعبجيعقومبةقلعتملاتايطعملالكراهظإ

ةصاخلاتايطعملالكهمامأ."يوونلاريجفتلا"ثدحلا

ءاوس،ثدحلاعقومب

ةيجراخلاتايطعملا

كلتوأ(...تایاور،تاداهشلا

راثآلا)ةيلخادلاتايطعملا

.(...ةبرتلاليلحت،ةيداملا

عمجدعبتايطعملالكبةيخيراتلاةعقاولاطبر
تامولعملا

ثدحلانعةيفاكلاةيجراخلا|ثدحلاعقوملخاداهيلعلصحتملا

طبرنآلابجو،يخيراتلا."يوونلاريجفتلا"

يتلاثدحلاتايطعم

عقوملالخادنمتعمج

هسفن
عم

تامولعملاهذه

قيسنتلاةلواحم

دنع

.امهنيب

ةروصلالامتكا.ةيخيراتلاةعقاولاليلحت

،ثدحلاعقوملاةيخيراتلا

طلسننأنآلاانيلعبجو

هذهىلعيليلحتلاجهنملا

لكشب،تانايبلا
انلعجي

اهيفسمالنةيضرفبجرخن

.ىرجامةقيقح

لصوتملاجئاتنلالکنیودت.جئاتنلا

لؤاستلابابحتفعم،اهيلإ

دعبانلزامىرخأتايضرفلا

.اهيلإقرطتنمل

.م2018،ينامحدنيدلالامجرمع:ردصملا*
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،يوونلاريجفتلاعقوملاهددحننأانلنكمييتلاىلوألاةروصلانإ

،نيثحابلالكنيبرظنلاتاهجواهلالخنمفرعيةدحاوةقيقحيفنمكت

يذلارودلاىلإةروصلاهذهساسأعاجرإانمبلطتييخيراتلاءانبلاف

اهيدؤت

ةيخيراتلاعئاقولاةقيقحنايبتكاهيلعةمئاقلاةحلصمللاقفو

ةيوونلاتاريجفتلاعقوملقرطتلااندرأذإامأ

عقوميفنمكيفيرعتلانألوقلانكميف،ىلوألاةروصلانعاديعب

هامهنيماهنيدنسىلإعضخيكلذبوهو،هلكثدحلا

1

2

ةيلوأةروصءاطعإوثدحلاعقومرصانعلكعيمجتةيلمعيه:يخيراتلاءانبلا

.ةيخيراتلاتايطعملالكلةلماش

:يفاناكيوونلاريجفتللنيعقوممهأنأةراشإلاردجت-

براجتلللقحةيرامعتسالاةرادإلاهيفتأشنأيذلاو"ةيدومح-ناقر"لوألاعقوملا

.م1960يرفيف13مويهيفريجفتلامت،م1957ةنسسسأت،ةيركسعلا

هيفتأشنأ،ملك150يلاوحبتسارنمتنعدعبييذلاو"ركأنيع"يناثلاعقوملا

نطابيفيوونلاريجفتلامتو.ةيركسعلابراجتلللقحاضيأةيرامعتسالاةرادإلا

.(م1200ىلإ800)ضرألا

دضمئارجرئازجلاءارحصيفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا،يديبعلايلع:ىلإرظني

رصاعملاثيدحلاطيسولارئازجلاخيراتنمتاحفص،نيفلؤمةعومجم،ةيناسنإلا

392صص،م2020رئازجلاناسملت،ديدجلايعماجلارشنلا،2ج،ةيخيراتتاسارد

.394

3

عيطتسناهلالخنميتلاةيخيراتلاةروصلاىلإةيوونلاتاريجفتلاعقومعضخي-

مولعلالكبةناعتسالاىلإانليحياعبطاذهو،هنعةبترتملاجئاتنلاليلحتوءارقتسا

.يخيراتلاانثحبيفهيلعدنتسنيفرعموأيملعليلدانلمدقتنأاهنأشنميتلا

،اهثودحعقوملةيرظنلاةنياعملانودبةيخيراتلاةعقاولانعثدحتننأنكميال-

.ةعقاولاتانايبلكليلمعلاانروصتيطعننأعيطتسنريخألااذهبف

4
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

* 1

ذإ،ةيوونلاتاريجفتلاعقومةهجاوورهوجلثمتو:ةيخيراتلاةعقاولا*

ةيمهأتاذاهنمتلعجيتلايهتاريجفتلاهذهنعةمجانلاتافلخملا

مهتامامتهاتلامدقمهمظعمنأىرناذهلو،نيثحابلاىدلةيملع

1.يثدحلااهعقومنعءانغتسالانودةيخيراتلاةعقاولابةيفرعملا

دمتعنيتلاتانايبلابعقاوملاهذهاندم:ةيوونلاتاريجفتلاعقوم

،ةيخيراتلاةعقاولاراسممسرلجأنمكلذو،ةيرورضةفصباهيلع

2تافلخملا-تانايبلاهذه

ةقيقحلانمبرقتلاىلإنيثحابلالصودقتايضرفجتنتسنانلعجي-

ثحابلاعيطتسيتانايبلاهذهلثمبفنذإ،اهنمءزجىلإوأةيخيراتلا

.ةيخيراتلاةعقاولانیودتةلواحمنمنكمتيو

لالدتسالاف
مجحب

II

عوضوملوحمهتاساردنويرئازجلانوثحابلاعشو،ةيثحبلاةيوازلااذهنم

"يوونريجفت"نمرثكأىلعفرعتلامويلاتابفءارحصلايفةيوونلاتاريجفتلا

،رکنیانيعةقطنميفنيرخآ13وناقرةقطنميفمهنم4"ريجفت17رارغىلع:الثمف

ثيح،ناقرةقطنمبريجفتللعقاومةدعتاراشإلاولئالدلالضفبنآلافرعيتاب

ریخ:ىلإرظني.اريجفت35تغلباهنعنلعتملةيفاضإىرخأبراجتباسنرفتماق

يفةيسنرفلاةقرحملارئازجلابةيسنرفلاةيوونلابراجتلليخيراتلاراطإلا،ةرتشنیدلا

.56-55صص،34ددعلا،ةقيقحلاةلجم،ةيرئازجلاءارحصلا

رطخأو،اهئاصحإنكمييتلاتافلخملانمديدعلاكانهنأبقايسلااذهيفركذن

هذهتحبصأثيحبةقطنملاىلعرثأ"يذلا(يئيبلاثولتلا)وهتافلخملاهذه

اذهرشتنينكيملامك.ةنسنييالم4.5ىلإعاعشإلااذهدتميوةعشميضارألا

رظني."ةرواجملالودلاىلإلوحتامنإوةيرئازجلاءارحصلاىوتسمىلعطقفثولتلا

ةيركسعلاةيوونلاتاريجفتلاةسارديئيبلاثولتلا،ميهاربسیولب،نيزلایولیم:ىلإ

ددع،5جم،ةيناسنإلاوةيعامتجالاتاساردللقاورلاةلجم،اجذومنرئازجلايفةيسنرفلا

.13ص،م2019ناوج،لوألا

2
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هتقالعو"يوونلاريجفتلا"ثدحعقوملةيخيراتلاةيمهألا-/ايناث

:نيودتلاةداعإةلأسمب

:ةيمهألا-/1

نيخرؤملاوثحابلادميهنأيفثدحلاعقوملةيخيراتلاةيمهألانمكت

ةيسايسلا،ةيعامتجالا)مهثاحبأتازكترممدخييملعروصتب

نيمسقىلإمسقنيهتاذدحيفروصتلااذه،(.ةيخيراتلاو

1

01:مقرلكشلا*

تاريجفتلا"ثدحعقوم

"ةيوونلا

ةيلوأةروصمسر ةيخيراتلاةعقاولا

ىلوألااهتايطعمو

وحنريسلاةلحرملةيادبكثحابلاامهدنعفقينيئيشلوأامهنيمسقلانيذاه-

.ةيخيراتلاةعقاولانیودت
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

تاريجفتلا"ثدحعقوم

"ةيوونلا

ةيلوأةروصمسر ةيخيراتلاةعقاولا

ىلوألااهتايطعمو

:يرظنلاروصتلابةصاخةقاطب*

.م2018،ينامحدنيدلالامجرمع:ردصملا*

ةيبعشلاةيطارقميدلاةيرئازجلاةيروهمجلا

-ةيخيراتلاةعقاولليرظنلاروصتلا-

:ةيخيراتلاةعقاولا

:يفارغجلاويناكملاراطإلا

:ينمزلاراطإلا

:عقوملاتايطعمعيمجت

:ةيوفشتاداهش*

:ةيدامتافلخم*
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

عقومتانايبريراقتليصحتىلعرخآلاوهينبنيو:يلمعلاروصتلا*

."يوونلاريجفتلا"ةثداحنیودتوءانبةداعإةينقتةاعارم

02:مقرلكشلا*

عم،ثدحلا

تاريجفتلا"ثدحعقوم

"ةيوونلا

نيودتلاةداعإ ةيخيراتلاةعقاولا

ةجرختسملااهتانايبو

:يلمعلاروصتلابةصاخةقاطب*

.م2018،ينامحدنيدلالامجرمع:ردصملا*

*

ةيبعشلاةيطارقميدلاةيرئازجلاةيروهمجلا

-ةيخيراتلاةعقاولليلمعلاروصتلا-

:ةيخيراتلاةعقاولا

:يفارغجلاويناكملاراطإلا

:ينمزلاراطإلا

:عقوملاتانايبجارختسا

:بیترتلاةلحرم*

:نيودتلاةلحرم
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

2

:نيودتلاةداعإ-/2

ريجفتلا"ةيخيراتلاةعقاولالوحروصتلکشنأدعبثحابلائجلي

ريجفتلاتافلخمعيمجتىلإ"يوونلا

.ثدحللةينمزلاةرتفلاباهطبرةداعإىلإاهلالخنمىعسيىلوأةلحرمك

اورصاعنمماهانذخأنأوقبسيتلاتاداهشلاعيمجتكلذىلإفضأ

.ةيخيراتلاةبقحلاكلت

صاخلجسهللعجنوثدحلااذهتبثننألجأنمهلكاذهو

نأةراشإلاردجتانهو،"يوونلاريجفتلا"ةعقاولاهذهخيراتهبظفحن

يضامنيبلصوةقلحلكشتيتلايهةيخيراتلاعئاقولاهذهلثم

هيلعظفاحنيلاتلابو،نيثحابلافرطنمهتباتكلبقتسموثدحلا

يتلاثدحلاعقومالولفنذإ.ةمألاهذهخيراتيقبامىقبيماهملعمك

ةعقاولانيودتةداعإبموقننأمويلاانعطتساام،ةمسترمهملاعمتيقب

.اهيلعناكرألاةلمتكمةروصمسرو،ةيخيراتلا

ريجفتلا"ثدحلاعقومنودباهلةيمهأالةيخيراتلاةعقاولافنذإ

انللقنتةروصنعةرابعوهف،اهيلعليلدلاةطلسهليذلا"يوونلا

درجمبنأةجردلنيثحابللهنومضمبرتقيو،ةينمزلاةرتفلاكلتدهاشم

.كانهتثدحيتلايسآملاكلتمجحرعشتسنهيلععالطالا

مهيضارأبتقحليتلارارضألامجحنوددري"ناقر"ناكسمويلاىلإلازيام-

نإفريراقتلادحأبسحو،ةيوونلابراجتلااهتزرفأيتلاةيواميكلامومسلاكلتةجيتن

ببسبةررضتمنآلادحلتلازامرکنیانیعوةيدومحلاةيرقبةقطنمنيعبرأ

ةبرجتلاهذهيفناقرةقطنمءانبأتمدختسا"اسنرفنأكلذىلإفضأ"تاعاعشإلا

یدهملادمحم:ىلإرظني."تاتابنلاروذبورويطلاوتارشحلاوتاناويحلاكلذىلعدز

.19ص،قباسلاعجرملا،نارمعنبفاصنإ،يواركب

.ةينطولاةركاذلالجسهبدصقن-

2
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ةعقاولليخيراتلانيودتلاةلحرمحضونسيلاوملالكشلايفو

.ةيخيراتلا

II

يوونلاريجفتلا"ثدحلاعقومةيخيراتلاةعقاولا
يخيراتلانيودتلا

1

ةيخيراتلانيودتلاةلحرم

:ةيخيراتلاةعقاولانيودتةداعإ-/اثلاث

يفعورشلاوهةيخيراتلاةعقاولانيودتةيلمعيفهيلعديكأتلانكميام

،(دهاوشوأةيدام)ةيلوأتايطعمنمانيدلرفوتامبثادحألاكلت مسر

نميذلادهشملااذهةعيبطهيفددحييئزجروصتبجورخللكلذو

ةيخيراتلاملاعملاوتانايبلاكلتجرختسننأعيطتسنهلالخ

ةعقاوللاننيودتيفدمتعملاجهنملاقفواهبيترتو،"تاجرخملا"

.ةيخيراتلا

ةيلمعيف"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومهبعلييذلارودلازاربإىلإىعسنانهو-

م2018،ثحابلادادعإنم.ةيخيراتلاةعقاولانيودتةداعإ
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ينايبلاهبيكرتوثدحلاعقومتاجرخم:لكشلا

.ثدحلاعقومتايطعمعمج/1

.ةيخيراتلاةعقاولانيودت"يوونلاريجفتلا"ثدحعقوم

.ثدحلاعقومتانايبجارختسا2

.م2018،ثحابلادادعإنم*

:"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقوملينطولافينصتلا-/1

قيثوتوفینصتىلإلالقتسالالیندعبتعسرئازجلانأظحالملانم

هذه،ةيسنرفلاةيرامعتسالاةبقحلاىلعةدهاشلاةيخيراتلاملاعملالك

تاريجفت...،بيذعت،ديرشتوةدابإ،رزاجمنمتعونتيتلاملاعملا

نيثحابلافرطنماهتساردظحلانتلازتاميتلاةريخألاهذه.ةيوون

حاتأيذلاينطولافينصتلاكلذيفمهدعاسدقو،نييميداكألا

ةيملعةيمهأنممهلامل،ظفحلارودوثحبرباخمصيصخت
.
م

):

1

II

ةيسنرفلاةيرامعتسالاتاطلسلااهيلعتمدقأيتلافسعتلاوتازواجتلاتناك

اقالطناناسنإلاقوقحوةيناسنإلاميقلاويلودلانوناقلائدابملكلةكهتنمو"ةحضاو

قوقحلاىلإىرخألاةيدرفلاقوقحلاوةيدسجلاةمالسلايفوةايحلايفقحلانم

ريخ:ىلإرظني."ةيفاقثلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاقوقحلابارورم،ةيندملاوةيسايسلا

.68ص،قباسلاعجرملا،ةرتشنیدلا

تافلخملاةعيبطىلعانليقبتاهنأيفظفحلارودورباخملاهذهةيمهأنمكت-

مويىلإهلوعفملازياميذلاريطخلايوونلاعاعشإلاكلذالثمف،ةيوونلاتاريجفتلا

2
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جارختسالللاجمحتفعمثدحلاعقوملىلوألاتايطعملالكبظافتحالا

.ةيخيراتلاةعقاولابةديطوةقالعاهليتلاتانايبلا

ةناخيفبصتةدعاسمنيدايماهلكلماوعلاهذهنأبظحالنهيلعو

ريخألايفهباوبصنيذلايفرعملاقيسنتلاةرورضباهدافم،ةدحاوةيملع

ةيلمعنمكتامومعو،ةيخيراتلاةعقاولاهذهنيودتلةيجذومنةداعإىلإ

:يلياميفةيملعلاةدعاسملاهذه

.رظنتاهجوةدعنمتايطعملاليصحت

.ةرشابمريغوأةرشابمتاقيثوتةدعبتانايبلاهذهجئاتنةيوقت

1ةيوونلاتاريجفتلا"تافلخمدصر

اهيفثحبلاةيقادصمةيملعلاثاحبألاىلعيفضتيتلاةيداملا

.اهرارسأنعفشكلاو

.ةيخيراتلاةعقاولانيودتةداعإوءانبلاةيلمعليهست

ةديدجريراقترشنيفاندعاستامنإطقفاذهسيلو،اهريغوماغلألاكلتواذهسانلا

.اهيلعماعلايأرلاعالطاو،تاريجفتلاهذهررضمجحنع

ريثأتلا/2،مسجلاايالخىلعرثؤي/1"هنأيفيوونلاعاعشإلااذهتاريثأتنمكتو

اموةيثارولاتاريثأتلا/3،ةنجألايفتاهوشتثودحيلاتلابوةيثارولاتانيجلاىلع

اهريغو.ناطرسلاضرمكةكاتفضارمأبةباصإلا/4،ةيقلختاهوشتنماهنعمجني

ةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،يدوبعلامظاكلادبع:ىلإرظني.ىرخألاتاريثأتلانم

ةلجم،ديعبلاوبيرقلاىدملايفةئيبلاوةحصلاىلعيعاعشإلاثولتلارطاخمو

لوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا،لوألاددعلا،رداصملا

.264-263صص،1954ربمفون

ایاقبنفادمنعفشكلا"نأروظنمنمتافلخملاهذهدصرىلعلمعلابجوتي

راثآلاةجلاعملجأنمايرورضحبصأ،ةيوونلاتايافنلاعقاوموةعشملاداوملا

ةيوونلاتاريجفتلا،سانويحي:ىلإرظني."ةئيبلاوناسنإلاىلعتاعاعشإللةلمتحملا

،ةينوناقلامولعلاةلجم،ةيئيبلاراثآللةينوناقةجلاعمةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلا

.37ص،م2011ناوج،3ددع

II
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقوملةينقتلاةقاطبلا*

ةيبعشلاةيطارقميدلاةيرئازجلاةيروهمجلا

ةينقتلاةقاطبلا

"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومتانايب

:خيراتلا

يخيراتلاثدحلاعقوممسا

:ليجستلامقر

يخيراتلاثدحلاخيرات

:تايطعملاظفحةلاح

:ةديجةلاح*

:ةطسوتمةلاح*

:ةيخيراتلاةعقاولا

*

:يرظنلاروصتلا*

*

:یلمعلاروصتلا*

ثدحلاعقوملاةلاحلقثوينأثحابلاعيطتسيةينقتلاةقاطبلاهذهلالخنم-

.ةيخيراتلاةعقاولاتايطعمليدعتوطبضهيلعلهستيهف"ةيوونلاتاريجفتلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:لیلحت-/

تاريجفتلا"ثدحعقومكةيخيراتلاعقاوملاهذهبمويلامامتهالانإ

نيثحابلااذكوةلعافلاتاسسؤملافرطنمديازتدهشدق"ةيوونلا

اهبناوجراضحتساو،ةينطولاةركاذلاىلعظافحلاىلإاوعسنيذلا

دعاسيذلاوهيخيراتلاراضحتسالااذه،ةيرثألاوةيعامتجالاوةيخيراتلا

.ةينمزلااهتافصاوموةيناكملااهداعبأبدهاشملاكلتمسرننأيفاريثك

ماهءزجحبصأةيوونلاتاريجفتلاعقومنألوقلانكمأددصلااذهبو

وهفهنودنمثحبلايفمدقتلانكميالذإ،ةيخيراتلارداصملللمکم

.اهنيودتةلحرمنيبوةيخيراتلاةعقاولانيبلاصوةقلحربتعينذإ

ةلاحىلإعجرتامنإةيوفشةداهشىلعةينبممويلاةقيثويأ

يثحبنادیميأبةلصهلحبصأيذلا،"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقوم

لكشبهيفةساردلاقافآتعسودقف،يخيراتلاناديملاهنماصوصخو

ثدحلاعقوماهلمحييتلاةيقادصملاةجردىلإعجارامنإاذهوريبك

.يخيراتيفارغجردصمدعيهنوك

لوألاناكملا"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومربتعاساسألااذهىلعو

ةيخيراتلاةعقاولانیودتةيلمعهنمقلطنتيذلا

فيشرأىلإفاضتةديدجةيخيراتةباتكىلإلصوتلانكميهلالخنمو

.ةديجملاةيرئازجلاتاباتكلا

ریرحتف

-27مقرنوناقلاردصا"ةجيتنتءاجةيخيراتلاةعقاولاهذهنأرابتعالانكمي-

ةيوارحصلاميلاقأللميظنتءاشنإهلالخنملوخيم1957يفناج10يفخرؤملا57

ةيركسعلاوةيداصتقالااهحلاصمهيفلمتشتيفارغجعقوماسنرفلحبصأهبجومبو

ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا،يلیابقلامأ:ىلإرظني."ةيسايسلاو

ةيخيراتاياضقةلجم،اجذومنأم1961ةنسناقربةيحطسلابراجتلاةيلودةميرج

.157ص،م6،2017ددعلا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

.ةيخيراتلاةعقاولانیودتلحارم:لودجلا

روصتلا|يرظنلاروصتلالحارملا|ةبسنلا

يلمعلا

ةعقاولانیودت

ةيخيراتلا

%20X

%40

%60X

% 80X

288



ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمتاخلا

يفةيمهألاوةميقلانمهل"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومنألو

ةيلالدةميق)هتبسكأيتلاهتناكملعجاركلذو،ةيخيراتلاثاحبألا

يفهيلعدمتعييخيراتيفارغجردصمربتعيوهف،(ةيثحبةميقو

نیودتةطحمىلإلوصوللثحابلاوخرؤملااهجهتنييتلاتاساردلا

نمغلب"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومفاذهلو،ةيخيراتلاةعقاولا

ةرتفنيودتلنييميداكألانيثحابلاةلجمامتهابىظحيهلعجامةميقلا

ةيسنرفلاةيرامعتسالاةبقحلالالخرئازجلاخيراتنمةماهةينمز

ةروصلاقفواهليصحتمتيتلادهاوشلاولئالدلاىلعكلذيفنيدمتعم

."ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقوملةيلمعلا

:اهمهأناكدئاوفلانمةلمجىلعجيرعتلانكميامومع

طبضلدعاسمناکم"ةيوونلاتاريجفتلا"ثدحعقومرابتعا

بعشلابةيرامعتسالاةرادإلاهتقحلأيتلايسآملاورامدلامجح

يرئازجلا
.

اهطبرو"ةيوونلاتاريجفتلا"اهتثدحأيتلاتافلخملالكءاصحإ

هذهةرصاعيتلاةيحلاتاداهشلايقابعمجعم،اهبةطيحملابناوجلاب

.ةيخيراتلاةعقاولا

ةطحملخرؤياردصماهرابتعابةيخيراتلاةعقاولانیودتةرورض

.رصاعملارئازجلاخيراتيفةماه

289



ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

Q

نمةفدهتسملادودحلارئازجلاءارحصلا

تاريجفتلاىلإيرامعتسالابلاكتلاتارابتخا

ةيليلحتةساردةيوونلا

"اجذومنناقرتاريجفتلةيئارقتسا

:ملقب

ديبعحابص/.أ

-راردأ-ةيارددمحأةعماج
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

صخلملا

رئازجلايفاهدوجوواهمادقأتتبثواسنرفةطلستلحفتسانأدعب

ناك،ةيلودلاةحاسلااهتدهشيتلاتاروطتلامامأو،ةرئاجلااهتسايسب

قداصملاططخملاةبكاومليسنرفلايرامدتسالاعورشملالامكتسا

اهتافيلحلبقنمهيلع

،يسنرفميلقااهتربتعايتلارئازجلااهيفامبةيبرعلاةقطنملاماستقايف

ةيثحبلااهتايلمعتلصاوتاهنمةيلامشلاةقطنملاىلعاهذاوحتسادعب

يهوةيبونجلاةقطنملاةساردىلإاهراظنأتطلسةيلغوتلاةيناطيتسالا

،ةيسايسويجلااهداعبأنمةدافتساللتاططخملاتمسروءارحصلا

ناديميفةيناثلاةيملاعلابرحلادعبامتلمشيتلاتاروطتلامامأو

تناكحلستلاوحنقابسلاويبرحلاناديملاىلإلوحتيذلايوونلاوزغلا

يفةئيهمةيضرألاتناكفاهتسايسيفلوحتلاةبكاوملةحلماسنرفةبغر

ةيوونلااهتاردقزيزعتليوونلعافمريجفتءارجالءارحصلاةقطنم

يذلاسنارفسیدنامدهعلالخف،كلذىلع1954ةنسذنمتفكعف

ترمتسايداهلاطيحملانمرزجيفةيوونلابراجتلازكرمماقأ

تارابتخالالخنمةرمعتسملارئازجلايفاهديسجتوحنتالواحملا

.جذومنكناقربعوبريلاتايلمع

مامتهالارسنعةباجالانيلواحمءوضلاطلسنسةساردلاهذهيفف

اسنرفنهذيفهديسجتو،يوونلالاجمب

ىلوأورئازجلاءارحصيفبراجتلاهذهلةيليلحتةءارقعمةيلايربمالا

ةيليلحتةساردناقربتايلمعلا

،ةيئارقتسا،ةيليلحت،ةيوونلاتاريجفتلا،ءارحصلا:ةيحاتفملاتاملكلا

ناقر
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية
النووية

Abstract:

After the power
of

France increased
and its

presence
in
Alge

ria was established by its unjust policy, and in the face of the

developments
that

included .
It

International Arena
the

com

pletion
of the

French project
was to keep

up
with the

plan

approved by its allies In the division of the Arab region, in

cluding Algeria, which
it

considered a French territory,
after

its acquisition of the northern region From there, it contin

ues its
incursion sought-after settlement

research
which has

drawn
its

attention
to the

study
of

the southern region, the

Sahara.And painted of the schemes to take advantage of

their geopolitical dimensions,
and in the

face
of

develop

ments that included the post-World War The
second in

the

field of nuclear invasion, which turned into the field of war

and the
arms

race, was
france's desire.to

keep
up

with
the

shift in
its policy,

the
ground

was set
up

in
the

desert, not
by

the detonation of a nuclear reactor to enhance its nuclear

capabilities have been in place since 1954, during the time of

Mandis France ,
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which established the Nuclear Testing Center.in
islands

of the Pacific Attempts to

embody it continued in colonial Algeria through the

tests
of

the operations
of The

Yalbura Burgan

Konmadge.

In
this study

we will
shed

light on
the mystery

of
interest

in the field of nuclear, and Reflect it in the mind of impe

rial
France with

an
analytical reading

of
these

experi

ments in the Desert of Algeria and
the

first
processes

in

the
Burgan

analytical study.

:key words:.Ruqan ;Extrapolation; Analytical; Nuclear;

Explosions; Desert
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمدقم

تلصاولب،اهبعشورئازجلاضرأىلعاهترطيسضرفباسنرففتكتمل

ةرداصمالوبعشللفسنالف،ةيرامدتسالااهتابغرنعفشكلايف

اهلصوأدقةيجامدالاوةيريصنتلااهتايلمعبوةيعامجةدابإو

يرامدتسافلحنمضلوهمقابسيفتراسلب،اهمئارججوألا

ةدايقللوصولاوهريخألاولوألااهفدهةفزاجمتابلمعضوخييلایربما

تمهاسدقفةجهتنملاةسايسلاهفلختساملنابسحعضونودملاعلا

ملاعلاةدايقهراعشوحلستلاوحنقابسنمعونىلإنيتيملاعلانيبرحلا

اینرفتجهتناراعشلااذهعفربوىوقأللهيفءاقبلاةيداحأةيبطقب

،ناملألاحاتجانماهدودحريرحتباهلافتحادعباميسالبقرتلاةسايس

فاشتكاوتاعاعشالاملاعيفملاعلالوخدعضولاةدحنمدازامو

كلذلوفسنلاوضارقنالاىلإةيرشبلابيدؤتدقةليسورطخأ

لكةيطغتليمالعالاليلضتللةسايسةيلايربمالالودلاتلمعتسا

املةيدؤمةليسولاهذهتناكنيحيفثدحتدقةلءاسموأكوكش

ملاعتلخديتلااسنرفلةبسنلابلاحلاكلذكهابقعنسحتسيوبسحي

لاجملااهتارمعتسمنوكتليوونلايعاعشالاطاشنلايفبيرجتلا

ةدعلةيرئازجلاءارحصلاطبضلابواهعيراشملجذيفنتليويحلا

ءارحصلادودحيفنوكتضوافتيأضفربلوغيدماقكلذلتارابتعا

تاريجفتلانمةيبيرجتتايلمعتقلطأفاهميلستومساقتلانماعون

رکیادودحيفطبضلابوعوبريلاةيلمعةيمستاهيفتراتخايتلاةيوونلا

ةسايسلاحضفتةيرثأدهاوشنينسدعلوكانهفراردأةيالوبناقرب

لوحلؤاستلانكميانهنمف.ةقطنملايفةقبطملاةيرامعتسالا

يوونلالاجملايفاينرفهيفامبملاعلالوخديفتمهاسيتلالماوعلا

ليصافتلازربأركذعمبراجتلاهذهلعقومكءارحصلاتريتخااذاملو؟

؟اهلهأوةقطنملارارقتسايفريجفتلااذهريثأتلوح
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:ةيلايربمالاىوقلابرحوةيوونلاةقاطلا:الوأ

اهيلإلصوتيتلاتافاشتكالارطخأومهأنمةيوونلاايجولونكتلاربتعت

ايجولونكتلاهذهبطبتريةيرشبلاريصمولبقتسمفيرشبلالقعلا

نيتروصةيوونلاةقاطلانأنيبتثيح،اهمدختساتالاحوةلئاهلا

ةلجععفدياذهولئافتلاولمألاسكعتةروصدحاونآيفنيضقانتم

يفةيوونلاةقاطلاةيمهأىدمتبثذإ،ةيرشبلاداعسإوةيهافرلاوروطتلا

ةفاضإوأةليدبةقاطكةيمنتلاتابلطتموةديازتملاتاجايتحالالظ

ناسنإلادمتعييتلازاغلاومحفلاولورتبلا)ةيديلقتلاةقاطلارداصملا

ريوطتيفةمهملالماوعلادحألكشتكشالبةيوونلاةقاطلاف,هيلع

بطلالاجميفجالعلاوصيخشتلالئاسوريوطتوةعارزلاوةعانصلا

عفانملاوةريثكلادئاوفلاف.رحبلاءامةيلحتولقنلالئاسوليغشتيفو

نمتلعج،ةيعلسلاضارغألايفةيوونلاةقاطلامادختسالةديدعلا

لعلو.يراضحلامدقتلارصانعنمارصنعوةحلمةرورضةيوونلاةقالعلا

يلودلانواعتللةيسيئرلاتالاحلانمالاجماهنملعجاهمادختساديازت

هعملمحياملظماهجورهظتةيوونلاةقاطللىرخألاةروصلانأريغ

،ةيركسعلاضارغألايفتمدختسااماذإاهراصحوةيرشبلارامدلا

يذلارامدلاوكالهلامجحنيريثكلاناهذأيفحمتملتلازاللعفلابو

يتنيدمىلعنويكيرمألااهاقلأناتللاناتيوونلاناتلبنقلاهتثدحأ

نأةقيقحلاوةيناثلاةيملاعلابرحلايفنيتينابايلايكازاكانواميشوريه

ملاعلاراصوةيرشبلاىلعاريبكارطخلكشتتحضأةيوونلاةحلسألا

رثأىلعكلذوةيوونبرحعالدنالامتحاديازتوايووناملعرصاعملا

يتلاةحلسألاهذهف،ملاعلايفهراشتنارارمتساوحلستلاقابسدعاصت

بعوتسينأناسنإلالايخلنكميالةيريمدتتاردقاهعيمجلمحت

ىلإلودلاتأجلالعفولملاعلابقحلتسيتلايسآملاةعاظف

نسحىلعادمتعمملاعلاريصملعجيذلارمألاىرخأةرماهمادختسا

ةراضحلاهبتءاجامعشبأورطخأامبروهاذهوةرذلامادختساءوس

تلعجيتلاوةيجولونكتلاوةيملعلاتاروطتلاةجيتنةيناسنإلا

أ
و
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

و

ىلعم

ةبغرلاهعمتدادزاويعامجلاولماشلاريمدتلامامأازجاعناسنإلا

رصحنياهءاقبنأملاعلايفلودلانمريثكلاىرتفلودلاهذهةجاحو

ةميزهاهيلعدامتعالانكمييتلاو،ةيعانملاعافدلالئاسوكالتمايف

ودعلا

ءاج،ىلوألاةيملاعلابرحلااهتدهشيتلاةفلتخملاتاروطتلاعمو

يناملألاناريطلاحالسماقنيحكلذو،تیاربيإلاوألدرخلامادختسا

1917ماع(زومت)ويلويرهشنمرشعيناثلايفئجافمموج

ةدامموجهلااذهيفمدختساو،ةطيحملاةقطنملاوةيسنرفلانييإةنيدم

اذهةيادبدنعو،لبقنمتمدختساوأثدحيمليتلاةديدجلالدرخلا

ةسوملمضارعأنمةقطنملاكلتيفدونجلاناعيمل،يوجلافصقلا

ىلعرصتقيملرمألانكلساطعلاهبحاصييذلافنألايفجيهتلا

ممستللةيقيقحلاضارعألاتأدبوالإنانثاوأةعاسضمتملف،كلذ

نويعلايفملؤمباهتلالكشىلعكلذو،روهظلايفلدرخلازاغب

باهتلانأظحولو.هرنبتودلجلارارمحاكلذعبتوؤيقتلانمتابونو

اوناكدونجلانإىتح،ةريبكةعرسبروطتيناكامناعرسنويعلا

ريباوطيفمتتففاعسإلازكارمىلإاولصينألبقىمعلابنوباصي

ةيملاعلابرحلاكراعمىلعةحلسألاهذهمادختسارصتقيملو.ةليوط

لودلانيبةقحالبورحىلإكلذىدعترمألانكلوابوروأيفىلوألا

.ةرمعتسملاتاوقلالبقنمةينطولاةمواقملاعمقيفوأ،ةفلتخملا

نيصلادضمهبرحيفسورلااهمدختسادقفاذكهو

1

ةلاسر,ةيوونلاةحلسألاراشتنانمدحللةيلودلادوهجلاذيفنت,رداقلادبعنيقرز

2015,رئازجلا،ناسملتةعماج,ماعلانوناقلايفهاروتكدلاةداهشلينلةمدقم

.01,02,ص,ص
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تاوقتأجلو.اضيأنيصلاعممهبرحيفنوينابايلاكلذكو1930ماع

دبعريمألاتاوقدضةماسلاتازاغلامادختساىلإيسنرفلارامعتسالا

تاوقلاترهتشاو،يبرعلابرغملابفيرلابرحيفيباطخلاميركلا

يفنيلضانملاتاوقعمقيفةماسلاتازاغلاهذهمادختسابةيلاطيإلا

1939-1935نيماعلالالخةشبحلايفنيينطولاراوثلاكلذكوايبيل

تابكرملافالآةساردبءاملعلاماق،ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهنذنمو

دقو،ةيئايميكةحلسأكاهمادختساةيناكمإتفرعيتلاةيئايميكلا

نماوفشكانيحلاجملااذهيفحتفربكأقيقحتناملألاعاطتسا

نوباتلاتابكرميهويبصعلازاهجلايفرثؤتيتلاةماسلاتابكرملا

ةديقعريوطتةيناثلاةيملاعلابرحلاتدهشدقف1.ناموسلاونيرسلاو

اميشوريهيتلبنقلالخنمكلذحضتاو،يجيتارتسالافصقلا

نماهلاصيإمعنوةيوونلاةحلسألاريوطتحبصأانهنمو،يكازاكانو

ةدحتملاتايالولاباهريوطتمتدقف،ىمظعلاىوقللةبسنلاب،تايولوألا

-نامورتسيئرلاغلبأم1945ويلوي24يفو1945ماعيففةيكيرمألا

ةديدجةلبنقاهيدلاكيرمأنأمادستوبيفنيلاتس-تلفزورفلخيذلا

تييفوسلاناكو،نابايلاىلعاهئاقلإلهتوعدبنيلاتسدرو،كتفلاةديدش

3.يرذلاحالسلادوجوبملعىلع

-

2

ماكحأءوضيفلماشلارامدلاةحلسأةيعورشمىدم,هللادبعجاحازیشوهام

فيانةعماج,ةيئانجلاةلادعلايفريتسجاملاةداهشلينلةركذم,ةيمالسإلاةعيرشلا

.58-33,ص-ص,2002،ضايرلا,ةينمألامولعللةيبرعلا

براجتلاةجيتنةئيبلاثيولتنعاسنرفلةيعامجلاةيلوؤسملاةميلحلياغوف

ريتسجاملاةداهشلينلةركذم,رئازجلايفةيوونلا

.10ص,2017,رئازجلا,فيطسةعماج,ماعلانوناقلايف

ديزيامةماسلاتازاغلاهذهنمةريبكددعىلوألاةيملاعلابرحلادعبفشتكادقل

دعبنكلواماسازاغنيعبرأوأنيثالثىلع

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

م نمةيلقأديىلع1942ذنمهعنصلاثاحبأمهرودبنورجياوناكو

ةيكيرمألاةموكحلااوعددقوعورشميفنولمعياوناكنيذلاءاملعلا

يأدضهلامعتسابءدبلامدعويلودفارشإتحتيرذلاحالسلاعضولا

اراذنإنوكينوبودنماهدهشييرذريجفتةبرجتءارجإدرجمنأو،ةلود

نمسداسلايفاميشوريهىلعىلوألاةيرذلاةلبنقلاتيقلأدقو.ايفاك

نمعساتلايفيكازاكانىلعةيناثلاةلبنقلاو،1945سطسغأ

نيمئاقلام1945ماعسطسغأفصتنميفنيلاتسعمجمثسطسغأ

،فوراخزيردنأةدايقبيتييفوسلاداحتالابةيرذلاةقاطلاثوحبىلع

ةيرذةلبنقةعانصف،ةيتيفوسلاةينيجورديهلاةليبقلايبأببقلملا

جاتنإمتامناعرس،اكيرمأعملتخملاىوقلانزاوتلاديعتةيتييفوس

مسجلرامدببستيتلاكلت،طقفاهنمةرشعىلعرايتخالانضموليوطثحب

دمتعييواميكلازاغلاو.تابنلاوناويحلاوناسنإلا

زاغلانوكينأبجييهلماوعلاهذهوبورحلايفزاغكهرايتخاللماوعةدعىلع

ىلعرثؤيو،ةقراحتافصهلوأ،ادجاماس

لالخStableللحتلالهسنوكيالنأهيلعامكةيبرحلاداوملاوناويحلاوناسنإلا

نأواهلامعتساتقوىلإهظفحوهتعانص

يفةيركسعلاتايلمعلليفكتتايمكباهيلعلوصحلالهسلاماخلاداوملانمنوكي

كلذو،لامعتسالالهسنوكينأبجيبرحلا

ثبينأو،هقالطإدنعاهيلعريثأتيأهلنوكيالثيحبةرفوتملاةثيدحلاةحلسألاب

ءانفلاثادحإلوجلايفبولطملازيكرتلا

نمو.ةديدشتاطايتحاتحتلقنلاولمحلالهسنوكينأاضيأ,ةقئافةعرسب

:ديزملل.اهرفوتبولطملاصاوخلاوأتافصلا

لماشلارامدلاةحلسأ,نورخآوريبغجلاقيفوتيضامتکاسلابینم:رظنا

رشنللنارهزراد,ةيوونلا،ةيجولويبلا-ةيواميكلا

.16ص,2010،نامع،1ط،عيزوتلاو

و
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ماعتانيسمخلايفيوونلايدانلابقحلمثم1949ماعةلبنقلا

تايالولاتنكمتم1952نمماعلاسفنيفو.نويناطيربلا(م1952

،ةيرذلاةيوونلالبانقلانمةيريمدتةوقرثكأحالسجاتنإنمةدحتملا

فارشإتحتكلذوةينيجورديهلالبانقلابحالسلااذهىلعقلطي

Edwardرلبتدراودإروتكدلا Tebller،ةلبقليبيرجتربجفتلوأمتو

ةريزجيهوEnivetokكوتوينأةريزجقوفماعلاسفنيفةينيجورديه

ماعنلعأامك.ةريزجلالاوزىلإريجفتلاىدأو.يداهلاطيحملاةريغص

ةلبنقعنصنمتنكمتدقهنأبةدحتملاتايالولايفم1977

يفو.ابيرقةيركسعلااهتيجيتارتسانمضاهعضتواهروطتو.نورتوينلا

كلذوىلوألاةيوونلامهتلبنقريجفتنمنويسنرفلانكمتم1960ةنس

ماعةيسنرفةينيجورديهةلبنقلوأاسنرفترجفامكرئازجلاءارحصيف

يفو،ةينورتوينلاةلبنقلاعنصىلإاولصوتمأاونلعأكلذدعبو،م1958

ةعزنلا1.يداهلاطيحملايفةيوونلامهبراجتاورجأ1995ماع

ىلعدعاسيةيرئازجلاءارحصلايفاسنرفدوجونأنوريةيرامعتسالا

نعءارحصلالصفلنيناوقةدعتنسفايقيرفإيفاددجماهراشتنا

قطانملاتمسقوسيراببةيزكرملاةموكحلاباهقاحلإولامشلا

ميلاقأعبرأىلعةعزومةرواسلاوتاحاولاامهونيقلامعىلإةيوارحصلا

ةعبرأفرصتتحتتاحاولاوتاوت،ءارفصلانيع،ةيادرغيهوةيرادإ

تأشنأامكرئازجللماعلامكاحلاةطلسلنيعضاخنيماسطابض

لمعلاىلإفدهتوةيوارحصلاقطانمللةكرتشملاةمظنملام1957

ةيرئازجلاءارحصللةرواجملالودلايفةيوارحصلاقطانملايفقيسنتلاو

اسنرفلةعباتتناكيتلاةصاخو

ءاشنإةنسلاسفننمناوجيفو.(داشت،رجينلا،يلام،ايناتيروم)

مثو،سيراببةيزكرملاةموكحلاريزوفارشإتحتءارحصلابةصاخةرازو

ف
ي

ةنس

.29,30,صوص,قباسعجرم,هللادبعجاحازیشوهام
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

دحأاهسأرىلعنييعت
دقو،"ناجولسکاموهورامعتسالايمرجم

ةباوباهرابتعابءارحصلاعقومةيمهأبهيففرتعااريرقتريزولااذهردصأ

اوفرتعاامكرئارجللرواجملانادلبلاريغةدتمملايراحصلاوايقيرفإ

امأ.لفاوقلاوقرطلاةيمهأوءارحصلايفةيشيعملاعاضوألاةبوعصب

نأثيحءارحصلاىلعتناكهنيعفريصملاريرقترقأامدنعهنإفلوغيد

لامتحالاورمامهالحأنينثانيلامتحانعجرخياللوغيدلريصملاريرقت

راتخينأامو،ةكارشلظيفاسنرفبرئازجلاطابتراوهولوألا

يفقطانملوغيدظفتحيةلاحلاهذهيفولاصفنالاقيرطنويرئازجلا

هذهنمءزجءارحصلانوكتنأىلعنييبروألاعيمجتللحاسلا

دوعسميساحرازامدنعلوغيدىدلتخسرةعانقلاهذهوةيروهمجلا

وأمهافتيأنعةجراخءارحصلانوكتنأبىصوأوحئاسكم1957يف

1.ةلمتحمةيوست

لثمتتوةيركسعلااهتيمهألءارحصلابكسمتلاىلعاسنرفتصرحدقلو

براجتءارجإىلعدعاستيتلاواهتحاسمةعاسشيفةيمهألاهذه

یدمتكردأاسنرفنألاوةيئايميكلاوةيرذلاةحلسألاكةروطتمةحلسألا

داحتالاوةيكيرمألاةدحتملاتايالولابكرنعناديملايفاهرخأت

يدانلايفطارخنالاوبكرلااذهبقاحللاتعس،ارتلجناويتيفوسلا

ضرعتةلوهسنماهتيشخلىرخأةهجنموةهجنماذهيوونلا

عمةهجاوموأبرحةلاحيفريمدتللةيركسعلااهزاخمواهعناصم

ناكسلاباهتفاثكلوةقيضةحاسميفاهعمجتببسبيتيفوسلاداحتالا

,ةيقيثوتةيناديمةساردناقريفةيسنرفلاةيوونلامئارجلاحاتفلادبعيسورعلب

ةعماجخيراتلايفريتسجامةداهشلينلةركذم

1.03,02,ص,ص,2016,رئازجلا،ناسملت
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و

ةحلسألاكالتمابالإاهلىنستيالكلذوابروأةدايرلىعستتناكف

ةيرئازجلاءارحصلابةيركسعدعاوقةدعتأشنأف،ةيواميكلاوةيرذلا

.يسلطألافلحلادعاوقلادادتمادعتوراشببةيركسعةدعاق:اهمهأ

ناقريةيوونلاةيركسعلابراجتلليوارحصلازكرملاناقربةبرجتلا

ةيداملاوةيرشبلالئاسولاةفاكبزهجثيحم1957ةنسأشنأيذلاو

1.رئازجلاضرأىلعةيوونلاةميرجلاذيفنتلا

1

.09ص,قباسعجرم,حاتفلادبعيسورعلاب|
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

يتلاىلوألاةقطنملا،نيتقطنميفيرجتبراحتلاتناكركنيإةقطنميفو

Taourirtاليفأناتتيرواتبفرعت Tan Afella،ديدعلاترذحثيح

دعبتو،ةيوونلاةحلسأللةينطابلابراجتلاءارجإلجأنمقافنألانم

ةقطنملاامأتسارنمتةنيدملامشملك150يلاوحةقطنملاهذه

Adrarنیترکیتراردأبفرعتفةيناثلا Tekertinىرخألايهتيمو

فئاذقىلعدامتعالابةيحطسلابراجتلاهيفتمتيذلالبجلامساب

"یلوببراحت"ببراجتلانمةعومجملاهذهتفرعو،موينوتولبلا

IT

The Pollen experiments

1960'.نم

ةبرجت17يلاوحةيوونلاثاحبألاروطتعموةيرئازجلاءارحصلاتدهشف

وةيحطسبراجتعبرأاهنيبنمتناك،رهظملاوةوقلاةفلتخمةيوون

برغلايفةيدومحلاةقطنمنملكرايتخامتةينطابةبرجترشعةثالث

ناقرنمتناكةيادبلا79صاهلزكرمكهنمقرشلايفركيإويوارحصلا

،امةيسنرفلاةيسايسلاوةيركسعلاةرادإلامامتهادازيلإةريخألاهذه

ءارجإتقونأبهنالعإو،اسنرفيفةسائرلالوغيديلوتعماصوصخ

ىلوألارهشأثالثلاوهبراجتلا
عجريو

زاربإهتلواحمىلإكلذ

هذه،اهةروثلاطاشنورودعمقوءارحصلايفعضولاىلعاسنرفةرطيس

يفةئداهةقطنماهنأبةيسنرفلاتاطلسلاتددراملاطيتلاةقلعتملا

نالعإعبتدقو،يسنرفلاويرئازجلانيفرطلانيبةيئاعدلابرحلاراطإ

موينادوسلاةلوداهنمركذن،لودلانمديدعلاجاجتحالوغيدلارنجلا

اهضفروةيرئازجلاةيضقلامعدنعهيفتبرعأيتلاو،1959توأ15

تادايقنيبماهملاعيزوتدعب.ءارحصلابةيوونلابراجتلاءارجإلماتلا

شيجللةيركسعلاىوقلالكريفوتو،ناقرزكرميفةيركسعلاحاصملا

اهرفونيبلاتايناكمإلانعالضف،ةيوجلاوةيرحبلاوةيربلايسنرفلا

1

.74ص,قباسعجرم,دمحميكمرب
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ةحلصمللةيزكرملاةيريدملاوDAMةيركسعلاتاقيبطتلاةيريدم

ةيوونلالبانقلاىلوأريجفتلدادعإلامتDCSشويجللةيحصلا

تماقثيحناقربةيسنرفةلبنقلوأراجفناناك:1960ماعلالخف

يرفيف13يفةيرئازجلاءارحصلايفىلوألانيتيووننيتبرجتباسنرف

هذهتلشفامدنع1960ليربأ30يفةيناثلاوناقرةقطنمب1960

بسكللولحلانعثحببهدجناننإفةروثلاىلعءاضقلايفعيراشملا

نعنالعإلاىلإعراسف.ةيرئازجلاةروثللديؤملاودناسملايملاعلايأرلا

يذلاريصملاريرقتقحنكلومهريصمريرقتيفنييرئازجلاقححنم

2لوغيدهنعملكت

نلو،اهحلاصملاقفوهحنمتيتلايهاسنرفنأ:يهطورشهنمض

نلو(ةروثلامامأدصقي)ةمزهنماهرابتعاىلعدحأنماهيلعضرفي

ممألانمىتحوكلذريغوأةديمحعاسموأيجراخطغضيألعضخت

اوررقينأيرئازجلابءاقبلايفنيبغارلانييسنرفلاىلعنإو.ةدحتملا

عم.مهتمالسومهنمأبلفكتييذلاوهيسنرفلاشيجلانأوكلذ

فلتخميفةلدابتمتازایتمااهحنمتنيفرطلانیبتادهاعمءاشنإ

ىلعظافحلابهجوأةدعنمةيسنرفرئازجلاءاقبةيجيتارتسالانيدايملا

ولوغيداهعضويتلاراكفألاهذهلالخنمهبستكايذلاعباطلا

1960ربمتبس5يفنلعأ،رئازجلاريصمريرقتقحبهموهفملةددحملا

رئازجلا"راعشهللمحيذلاهعورشمبةقلعتملاهراكفأنعةودنيف

سلجممامأ1960ربمفون16يفنلعأعورشملااذهذيفنتلو."ةيرئازج

رئازجلايفريصملاريرقتءاتفتساءارجإيلعهمزعنعيسنرفلاءارزولا

لوغيداهبىلدأيتلاتاحيرصتلاوراكفألاهتاهنأكشنودنم.

2

80ص,قباسعجرم,دمحميكمرب

دمحمملاس,نامحرلادبعةيوباک,رت,ةيرئازجلاةروثلا,دورفافيردنألراش2

.467ص,2010,قشمد(ط.د),بلحدتاروشنملا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ىلإأجل

نمةصاخنييسنرفلانمريثكلابجعتملةيرئازجلاةيضقلاصوصخب

ريرقتلوحءاتفتسالنيضفارلا"نيرمعملاونييركسعلا"ةالغفرط

عمجتدقرئازجلايفهنأدجنثيح"ةيرئازجرئازجلاةركفلاوريصملا

وFAF"ةيسنرفرئازجلاةهبج"راصنأنمصخشفلأةئاميلاوح

سيراببFNAF"ةيسنرفلاةيرئازجلاةينطولاةهبجلا"اضيأاهعمتبواجت

زربأنبنمولوغيدةسايسلمهضفرومهتقفاوممدعنعاوبرعأو

يذلانالاصلارنجلاورئازجلابدولوملاناوجلارنجلاءالؤه

اهريجفتاسنرفتققحدقفةيوونلاةحلسألاراشتنارطاخممغراينابسإ

يذلا1379رارقلامغر،ةيرئازجلاناقرءارحصيف1960ماعيفيوونلا

ديدعلاتبرعأو،ةيوونلابراجتلاءارجإنععانتماللاسنرفةوعدنمضت

ممألاىدلاسنرفلثممنأالإبراجتلاهذهنماهقلقلودلانم

لكشتالةيوونلابراجتللدحعضونأبهتموكحفقومحرشةدحتملا

يفنكيملاملوبقمريغةيوونلابراجتلافقونأو،حالسلاعزنلاریبدت

فقوتامدنعالإققحتيالكلذنأو،لاعفولماشحالسلاعزنراطإ

اهضيفختبأدبتوحلستلانماهنوزخمةدايزىلعىربكلاةيوونلاىوقلا

ىلعةينبمةدهاعميفكراشتنلةيسنرفلاةموكحلاف.ةيلودةباقرتحت

حالسلاكالتمالالودلامامألاجملاقمعساسأىلعحضاولازييمتلا

ىلععيقوتلردابتيكف،ةيوونلاثالثلالودلاىلعطقفهرصحو،يوونلا

داوملاجاتنإىلعفقوتتنأةيوونلالودلاىلعالوأبجيةدهاعملا

صلختلاويملسلامادختساللاهنوزخملوحتويوونلاريجفتللةمزاللا

نمةلاقم(1960-1958)ةروثلاةهجاوميفلوغيدلارنجلاةسايس,رمعمبیاعلا|

,ةيناسنالاوةيعامتجالامولعلاىدتنم

17.30:ةعاسلا2019/10/28:خيراتلا.2010-22-10
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سفنينبتلةدعتسماسنرفطقفاهدنعف،ةيوونلاةحلسألانميروفلا

ةيوونتاكرحمتاذتاصاوغوتارئاطةيسنرفلاةيوونلاةردقلامضتو

ءارونماسنرففدقويبرحيوونسأر300هعومجماملمحت

لمشتو،دالبللةيويحلاحلاصملادضناودعيأعمةيوونلااهتناسرت

اهدوجوواهتيوهتانوكم،صوصخلاهجوىلع،ةيويحلاحلاصملاهذه

ىلإةفاضإلاباهتدايسلةرحلاةسرامملاو،ناكسلاوكلذيفامب،ةلودك

1.ىرخأةوقلبقنموزغلارطخ

ىربكلالودلالبقنمدوصقممالعإوةيليلضتتاسايسامئاددوست

ثولتلانعةبترتملاراطخألاورارضألاىدمبرمألاقلعتيامدنع

يفةيوونلاتاباقنلانفدنعوأةيوونلابراجتلانعجتانلايعاعشإلا

ريصمبرمألاقلعتاملكليلضتلااذهدادزيو.ملاعلانمقطانملاضعب

هجولاهجورادقألااهتعضويتلاةبوكنملانادلبلاناكسنمةريبكتائف

ةيمألاسركتىربكلالودلافيئيبلاثولتلاوضرملاوتوملاعم

لبقتسملاورضاحلافورظةءارقبرمألاقلعتيامدنعلهجلاوةيوونلا

يطعيامكاهيضارأيفةعشملاداوملاراطخأبتيلتبايتلاقطانملل

00050دوجونعةيريدقتتامولعمةيوونلاةحلسألليملاعلادرجلا

نمنط1000ىلعيوتحتةيسورلاوةيكيرمألاةناسرتلايفيبرحيوون

موینوتولبلاوأبصخملاموينارويلااذهنمنطلكلنكميورينوتولبلا

ونطلكنإفلباقملابو.ةيريجفتلاةردقلانمنطاغيم10قلخينأ

ففخينأنكميسوؤرلاهذهيفدجاوتملاموينوتولبلاوأموينارويلااذه

عمطلخينأوأةيوونلاتالعافملايفهمادختساناكمإلابحبصيل،ءاملاب

طاواغيم1000ةردقبتاطحملايفمدختسيادوقونوكيلديسكوألا

ديزتةدملاملعافمنمةردقلادلوينأهلنكميلدعملااذهبوءابرهك

330000لداعتةيلاحتالعافمللةيملاعلاةردقلانأملعلاعم،ماعنع

.36ص,قباسعجرمرداقلادبعنیقرزا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةناسرتلايفدوجوملاموينوتولبلاوموينارويلالكلوحاماذإو،طاواغيم

ملاعلاديوزتنمنكميسهنإفةيندملاضارغألاوحنةيملاعلاةيوونلا

مغرمتيالكلذنأعبطلابو،تاونسعبرألاىلعديزتةدملةردقلاب

ةناسرتلاهذهنمءزجكيكفتىلإةيعادلاوةعقوملاةيلودلاتايقافتالا

ةيرشبلاريصمىلعةرطخلا

:تاداهشلاارارقإوتاقيقحتلالظيفناقريفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا

ممألاةئيهيفاسنرفبودنم:ٹوملوجلوقي1959ربمفون05يفو

تفورزنتنمءزجوهعقوملااذه،ناكسلابةلهآريغةقطنملاةدحتملا

ىتحةقيقحلااسنرفتفخأدقو.امودلحرلااهاناحتيشطعلاءارحص

مالعإلالئاسوتناكرطاخملابناكسلاملعتمللحأامكاهئانبأىلع

راجفنالاليصافتبنورديءامعلاالإنكيملةعونمةلئسألاوةمدعنمهبش

ةيوونلابراجتلانمنيجانلادحأىسيعراريجوير:بيقرلالوقيامك

.دعبالإثداحامفشتكيملدونجلانحنامأةيدومحةقطنمبةيسنرفلا

اندجوفقرزألاعوبريلاةلبنقراجفنانمرفصلاةطقنانترايزدنعارهش20

كرمغي،ةلبنقلاةوقىدمىلعدهشتةرولبتمالامروةفوشكماضرأ

دبألاىلإةعيبطلاتازيممهيفتبصتغاوترمدءاضفيفةبآكلاونزحلا

ىتحءيشبحبتملوثولتلاراثآةلازإلامامحانذخأونيعرسمانبره

يقيقحريغملاعمةيعيبطلاانتايحىلإاعجرونجسلانمافوخنآلا

امأ

تناكلئاصفلالك621ةعومجملابدنجيادنوناج:لوقيراجفنالاءانثأ

ىلعيعاعشإلاثولتلارطاخموةيسنرفلاةيوونلابراجتلا,يدوبعلامظاكلادبع

ةلجم,ديعبلاوبيرقلاىدملايفةئيبلاوةحصلا

1954ربمفوننواةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملارداصملا

.182ص,1999،رئازجلا،1ع,
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ةعضاوراجفنالاىلإاهرهظتةيلومضرألاىلعةسلاج،كانهةدجاوتم

ءوضلادهاشعيمجلاكلاهيلإءوضلابرستلةعناماهنويعىلعيديألا

ةرتفبريجفتلادعبونييماسلاطابضلاضعبالإتاراظنلاانيدلنكتمل

ةهجومةرئاطهتقرتخاوريبكلارطملابتطاحأوتارئاطتقلحةريصق

يتلاتاعاعشإلاةيماردلءاربخلااهيلإعراسبراطملابتلمحمثدعبنع

هذهىلعقلطأونييسنرفلابسححاجنبةبرجتلاتمتوتطقس

نییرکسعطابضريجفتلاةيلمعرضحقرزألاعوبريلامساةبرجتلا

رایب))كاذنآعافدلاريزومهمدقتبةيسنرفلاةموكحلايفنييماسلاجرو

pierre(رمسم messmerسيرابىلإةعرسلاحانجىلعراطيذلا

رمتؤملارضحيلوثدحلاكرابيذلالوغيد.66صلارنجلاربخيل

رثكأروضحبكلذوةيلمعلالوحروصلاىلوأميدقتلمظنيذلايفحصلا

ءاقبلااهلنمضياسنرفلازاجنإكلذلوغيدربتعاويفحص300نم

1.ىربكلالودلانمض

تاعاعشإلانمةررضتملايضارألامجحنأةيرئازجلاةموكحلارقت

نمو،عبرمرتموليكةئاملاقوفيةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلا

نأاصوصخ،اهطيحموةيبونجلاناقرةقطنمىلإةايحلاةداعإبعصلا

نوكىلإةرظنو.ريدقتلقأىلعماعفلأ24رمتسيتاعاعشإلاريثأت

ةحوتفموةيوارحصةبوكنملاةقطنملا

اهتلعجىرخأقطانمىلإتبرستاهرابغقئاقدوةعشملاداوملانإف

نأىلإةيلوألاتاساردلاريشتو.ةيثارولاتارفطلاوتاريغتللةضرع

نم،اهعاستاىلع،اهديدحتبعصيتاريجفتلااهتلمشيتلاقطانملا

فصنوحنةيسنمتلظاهنأاصوصخ،ةينطوتاربخويلودنواعتنود

ةنراقمنمنيصصختملانكمتةيملعقئاثووأفيشرأاهلسيلو،نرق

ربتعيو.ةليوطلاةينمزلاةرتفلاهذهلالخعاعشإلاتايوتسمريغتىدم

1

1

.66ص,قباسعجرم,حاتفلادبعيسورعلب
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

نكميةيوونلابراجتلاةقطنمنمبيرقلايوارحصلاميلقإلانأءاربخلا

ةفرعملةيعونتاسايقىلإجاتحتو،هتمربةبوكنمةثولمةقطنمهرابتعا

يفثحابلادكؤي.ءارحصلاقمعيفهتاحاسمويعاعشإلاثولتلاداعبأ

ىركذةبسانمبتمظنةودنيف،يروصنمرامعةيوونلاةسدنهلا

عبرأاهيلإفاضتةينطابةبرجت13ترجأاسنرف"نأ،ةيوونلاتاريجفتلا

35و،موينوتولبلاةداماهيفتمدختسابراجتسمخو،ةيحطسبراجت

ريشيو1966و1960يماعنيبةيوونةبرجت17ترجأو،ىرخأةبرجت

ذنمالإةيونلاتاعاعشإلافلمىلإتفتلتملةيرئازجلاةموكحلانأىلإ

ثدحتملاتفليو.عاضوألاةجلاعمبعصام،ابيرقتنمزلانمدقع

ةياردفعض"نأىلإ،بوهومنبنيدلارون،ءارحصلايلقتعممساب

اهعنميمل،ناقرةقطنميفةيوونلاتاعاعشإلافلمبةيرئازجلاةموكحلا

يلضانمنمنويمالسإلااهيلإلقنتالقتعموتادشتحمءاشنإنم

ببستام،1992راذآ/سرامذنمةروظحملاذاقنإللةيمالسإلاةهبجلا

1.ةيوونلاتافلخملابمهنمددعةباصإب

امبروبراجتلااورضحنييليئارسإءاربخنإةيخيراتتایاورلوقتو

،كلذبذكتةيسنرفلاةيمسرلاةياورلاتناكنإواهلدادعإلايفاوكراش

يفتيرجأ،ىلوألاةبرجتلاهذهدعبو.رمألااذهدكؤتقئاثودجوتالامك

تفرتعادقوعيباريلا"كلذكتيمشىرخأبراجتثالثةيلاتلارهشألا

ءارحصيفةيسنرفةيوونةقرحمناقرةنودمنمةلاقم،ينايحلانامثع

2018رياربف13،رئازجلا

:طبارلاىلعاينورتكلاةحاتم

2019/10/29:خيراتلا19.40:خيراتلا
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ةيالوبزتإنيعيف13وراشبةيالوبناقرةقطنميفبراجتعبرأباسنرف

1رئازجلابونجتسارنمت

تهتنادقايندلانأكوانرعشراجفنالاءانثأ:نايعلادوهشدحألوقيو

ناردجلاوتقلغأباوبألافراجفنالالوهنمتماقدقةمايقلانأو

ضعبتطقسراجفنالاةدشنملوقيوفقسلاضعبطقسوتزتها

يقسنمناكسلاضعبترحونايرجلاىلعتفقوتوتاراقفلا

لاجرلاضعبىتحوءاسنلاولافطألاناكثيحةيعارزلامهليصاحم

ءاحنانعوتارئاطلاناخدهنأاندقتعايفناخدلانمةموكانيأرمث

انللقيثيحةيقرشلاةيحانلانمبهذهنأدكؤترداصملانإفرطفلا

ناكوقرشلاىلإمويغلاعفدتتناكحايرلانأويلابونوربيوونلاريبخلا

حايرلانألاقذإةيرذلاةقاطلاةلقيفتاريالراشلارنجلادافناماذه

نأ:نهجنراکورفیاروسيفوربلاحيرصتيفءاجامكو,ةيبونجتناك

مهراسميفاوردحناناقريفةباحسلاوعباتنيذلانييسنرفلانيرايطلا

دجوةيبيللاةيرئازجلادودحلاىلإةباحسلاتلصوامدنعوايبيلىلإ

ذخألاوؤاجنيذلانييكيرمألانيبايلعلاعمهجولاهجومهسفنأانورايط

هاجتالاةيقرشتناكحايرلانأىلعليلدربكأوهو.مهتهجنمتانيعلا

دودحلاتقرتخاةيوونلاةباحسلانأوههيفكشالاممويلاتلابو

ملاسنرفنأينعياموهوايبيلىلإاهلوصوجردىلإةجمربملاةيفارغجلا

امنأوىرحألاباهمهينكيملوريجفتلانعةبترتملاجئاتنلاسردت

2.يملاعلايوونلايدانلاىلإلوخدلاوهطقفاهمهي

ىلعاينورتكلاةحاتمةيبرعلاةريزجلاةكبشنمةلاقم,رئازجلابةيسنملاةاسأملا

:طبارلا

https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/mili

2

.67ص,قباسعجرم,حاتفلادبعيسورعلب
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ترجأدقو.اهبقوثومةيوونعدرةحلسأريفوتنييوونلانيجمانربلاالك

امك.ئداهلاطيحملابونجيفمث،رئازجلابةيادبلايفاهبراجتاسنرف

1.جنايجنيشميلقإيفرونبوليفةيوونلااهبراجتعيمجنيصلاترجأ

نملعجنأباسنرفيفلوغيدلارنجلااهجهتنايتلاةسايسلللعلو

ةقيقحىلإحومطلانمهدلبلقنينأويوونلاحالسلاكالتماهتامامتها

ذإ،يملاعلاديعصلاىلعةعبارةيملاعةيوونةوقيفتدسجتةيعقاو

زریپعدرةليسوكةيلودلاتاقالعلالظيفةيوونلاةيجيتارتسالاتنبت

يفمكحتلالاجميفةروطتملااهتاردقوةوقلاىلإفعضلانماهتقن

نأامك.اهتهجاوميفوهنمىوتسمسفنىلإلصتنأبسيلو،ةرذلا

ةداهشلیلدبةقيقدوةطوبضمنكتملتاريجفتللةيملسلاتاقيبطتلا

اهباولدأيتلاةيلمعلااورضحنيذلامهسفنأنييسنرفلانيدنجملا

هذهدكؤتثيحنيينسلانمتارشعلارورمدعبةيرسيوسلاةكبشلل

ةمجانضارمأبوأةيوونلاتاعاعشإلابمهنمديدعلاةباصإتاداهشلا

يتلاتاسايقلانأاسنرفعافدریزورعشيالثيحنمكلذدكؤيواهنع

تطقسدققرزألاعوبريلاةلبقلوحورفصلاةطقنيفتمت
ببسب

هذهةليصحنأالإاديجاهدادعإمتهنأمغراهيلعنيمئاقلاةربخ

اسنرفتلصاوىرخألابراجتلاةفسؤمدجتناكايناديمتاسايقلا

براجتلانمةلسلساهريجفتبلوعفملادودحةزواجتمةيوونلااهبراحت

ىرخأةيرحبقرزألاعوبريلاةبرجتتلتثيحتاقاطلاةددعتملاةيوونلا

ةلق

طبارلاىلعاينورتكلاةحاتمسطسغأ/بآ29ةيوونلابراجتلاةضهانمليلودلامويلا

:يلاتلا

:

https://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/history.shtml

2019/10/27مويلا22:50:ةعاسلا

35صقباسعجرمرداقلادبعنيقرز

2
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مثنطوليك10يلاوحبترجفضيبألاعوبريلاپمثم01/04/1960يف

ةعبارةبرجترمحألاعوبريلابتیمسم27/04/1960يفةثلاثةبرجت

نطوليك10يلاوحةقاطبوم25/04/1961يفرضخألاعويويلاتيمس

جتاوننأيفاهرطخنمكتةتحبةيركسعتناكةرطسملااهفادهأف

نوكيوةريبكتاحاسمىلعرشتنتفوسةعشملاداوملانمراطشنالا

لصييذلايدعاقلارمغلاىمسيامثدحيواريبكيعضوملاثولتلا

عمةرشابمراطشنالاجتاونلماعتتثيحةعبرملايمأ5ىلإهادم

1.تانوكم

لخادتزجنأقافنألخاد(1966-1961)ةرتفلالالخبراجتلاتيرجأ

،ضرغلااذهلاصيصخاهميمصتمتوتاهجةدعنمهايإةقرتخمليجلا

اهتاراجفناتلصو.ةيريجفتلااهتاقاطيفتوافتت،1961نماهزاجنإأدب

تاكرحتيلازلزلادصرلاةزهجأتلجس،ضرألالخادةديعبتافاسمىلإ

ىلعكورلاةقطنمىلإلصواماهنمةديعبتافاسمىلعةحضاوةيضرأ

نمزسايقبتازازتهالاسسحتمتراجفنالاعقومنعملك20دعب

داوملاةحازإةكرحوةعرسلاريغتلدعموتابذبذلالوصو

كينومةبرجتتیمس18/03/1963مويتيرجأبراجتلاهذهىدحإ

ىلإاهلوخديدؤيدقفتانورتوينلاعوننمةرثؤملاةعشألاتناكاذإو

وهتاريثأتلاهذهيفرطخألا.هبةعشملارئاظنلانيوكتىلإمسجلا

تاباصاوةيقلختاهوشتنمهكرتتاموةيثارولاتاريثأتلا

1

68ص,قباسعجرم,حاتفلادبعيسورعلب
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

Common syndromes

ضارمألانمو.ماحرألايفةنجألاولافطألاىدلاصوصختاموزوموركلل

ءاضعألارومضالثميعاعشإلافيرعتلااياحضىلعةظحالملاةيثارولا

Ambiguousىمسملاةيلسانتلا genitaliaةيثاروتامزالتمومقعلاو

ةيعيبطريغةهوشمتاموزومورک

chromosomal IrisomiesماظعلايفتاهوشتىلإةفاضإSkeletal

abnormalitiesتاميزنإلاصقنكيئاذغلاليثمتلايفضارمأكلذك

وأةدالولادعبلافطألاتوموتاطاقسإلاوةهوشملاتادالولاىلإةفاضإ

.ركسلاىوتسمعافتراولماوحللمدلارقفوةركبملاةلوفطلانسيف

بوعشنأانلقامدنعاعاعشإللةيثارولارطاخملانمديدعلاكانهو

ةلبنقلاجاجتحالابتفتكااذإةيقيرفألاةراقلا

ادحعضينأباريدجهارنامنإ؟انفقومنوكيساذامراقتحالااذهءازإو

بسحرطقلكیدارفلعفلادربموقننأوهسيليسنرفلاروهتلااذهل

عيمجهرضحيصاخرمتؤمىلإىعادتتنأيغبنيامنإو،هتايناكمإ

2جاجتحالاباللمعلاباسنرفعدرلئاسوهءانثأاوسرديلةقرافألا

2

189ص,قباسعجرم,يدوبعلامظاكلادبع

،2013،(ط.د)،رئازجلا،عيزوتلاورشنلاوةعابطللةموهراد،كيأرام،طيرشهللا

.81ص

دبع
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمتاخ

تالاجميفةيلايربمالالودلاةسفانمىلإاسنرفحومطلاذخأ

دعبفاهتسايسيفديدجلاهجوتلاوهتازاغلالاجمناكواهتاعسوت

حبصأوناملألاةرمإتحتتعضويتلااهيضارألاسنرفعاجرتسا

تتبثأنأدعباميسلاسنرفلقطانلاناسللاوهفراجلاحومطلا

يكازاكانةيوونلااهبراجتقالطإبكلذيفاهترادجةدحتملاتايالولا

ةقطنملاذاختانماهريغواسنرفلةصرفلاتحنسفاميشوريهو

تاهاعنمتاريجفتلاهذههتفلخاممغرويويحلاجمكةيبرعلا

نمتذختااسنرفنأالإةماسلااهتازاغبلماشرامدوةميدتسم

ةيرئازجلاءارحصلالاحلاةعيبطبودجبلمعللاناديملاجملااذه

عوبريلاتايلمعتناكةيناديملااسنرفبراجتلمئالملازيحلايه

اسنرفتاساردلاةصالخلاراردأبناقرطبضلابوةيدومحءارحصب

نیبانوحشمدئاسلاوجلاناكويوونلاعورشملوحةيرظنلا

حاجنليلايربمالارخافتلانيبوعضولاةروطخليناسنالاراكنتسالا

يبرحلاناديملاىلإلقتنادیدجلاجمکاهراشتناوبراجتلاهذه

يتلاةيملاعلاتامظنملاراطايفعورشمريغلمعلاىقبينكلو

ةثلاثةيملاعبرحبؤبنييذلاراجفنالااذهجئاتنتركنتسا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:عجارملا

ةحلسألاراشتنانمدحللةيلودلادوهجلاذيفنت,رداقلادبعنيقرز

ةعماج,ماعلانوناقلايفهاروتكدلاةداهشلينلةمدقمةلاسر,ةيوونلا

.01,02,صوص,2015,رئازجلا،ناسملت

لماشلارامدلاةحلسأةيعورشمىدم,هللادبعجاحازیشوهام

يفريتسجاملاةداهشلينلةركذم,ةيمالسإلاةعيرشلاماكحأءوض

,2002،ضايرلا,ةينمألامولعللةيبرعلافيانةعماج,ةيئانجلاةلادعلا

33,ص-ص
-58.

ةجيتنةئيبلاثيولتنعاسنرفلةيعامجلاةيلوؤسملاةميلحلياغوف-

نوناقلايفريتسجاملاةداهشلينلةركذم,رئازجلايفةيوونلابراجتلا

.10ص,2017,رئازجلا,فيطسةعماج,ماعلا

تازاغلاهذهنمةريبكددعىلوألاةيملاعلابرحلادعبفشتكادقل-

لیوطثحبدعبنكلواماسازاغنيعبرأوأنيثالثىلعديزيامةماسلا

مسجلرامدببستيتلاكلت،طقفاهنمةرشعىلعرايتخالانضمو

لماوعةدعىلعدمتعييواميكلازاغلاو.تابنلاوناويحلاوناسنإلا

اماسزاغلانوكينأبجييهلماوعلاهذهوبورحلايفزاغكهرايتخال

ةيبرحلاداوملاوناويحلاوناسنإلاىلعرثؤيو،ةقراحتافصهلوأ،ادج

ىلإهظفحوهتعانصلالخStableللحتلالهسنوكيالنأهيلعامك

اهيلعلوصحلالهسلاماخلاداوملانمنوكينأواهلامعتساتقو

لهسنوكينأبجيبرحلايفةيركسعلاتايلمعلليفكتتايمكب

ريثأتيأهلنوكيالثيحبةرفوتملاةثيدحلاةحلسألابكلذو،لامعتسالا

ءانفلاثادحإلوجلايفبولطملازيكرتلاثبينأو،هقالطإدنعاهيلع

تاطايتحاتحتلقنلاولمحلالهسنوكينأاضيأ,ةقئافةعرسبو

:رظنا:ديزملل.اهرفوتبولطملاصاوخلاوأتافصلانمو.ةديدش

لماشلارامدلاةحلسأ,نورخآوريبغجلاقيفوتيضامتکاسلابینم
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ص,قباس

نامع،1ط،عيزوتلاورشنللنارهزراد,ةيوونلا،ةيجولويبلا-ةيواميكلا

16ص,2010,

.29,30,صوص,قباسعجرم,هللادبعجاحازیشوهام-

ةساردناقريفةيسنرفلاةيوونلامئارجلاحاتفلادبعيسورعلب

ةعماجخيراتلايفريتسجامةداهشلينلةركذم,ةيقيثوتةيناديم

عجرم,حاتفلادبعيسورعلب-.03,02,ص,ص,2016,رئازجلا،ناسملت

هذهىلعدامتعالاىلإاسنرفتعفديتلاداعبألانعو-.09

اهرايتخامتيتلاقطانملانأ:لوقلانكميةيلاخلاءارحصلايفقطانملا

تنبيتلاةركفلاهذهنأالإ،ناكسلانمةيلاخقطانمبراجتلاءارجإل

اهدودحناقرةقطنمف،عقاوللامامتةطلاغماهحرطاسنرفاهيلع

يتلاتاءاعدالاعيمجبذكياموهوةيعارزلاتاحاولاراشتنابةفورعم

.5/11/1959خيراتيفةدحتملاممألاىدليسنرفلابودنملااهبىلدأ

يتلاةمهملاةيركسعلاعيراشملااهبتزيمتاملاطليتلاةيرسلاةسايس

داوىلإريقامحنمءادتبا،ةيرئازجلاءارحصلايفاهزكارمتعزوت

نبدمحم"دهاجملا|ةداهشبسحف،رگنيإوناقريفىتحوسومانلا

نعبيقنتلاتاكرشنماددعمضتناقوةقطنمتناك"يواشيع

متيوونلااهعورشمءاشنإاسنرفةبغرعمونكل،ةقطنملايفلورتبلا

نوكو،ةهجنمةيرسلاىلعاظافحىرخأقطانمىلإتاكرشلالقن

لودلابةنراقميسنرفلارخأتلا-ةيبنجأطفنلانعةلبقملاتاكرشلا

اهتوقببسبيلودلااهدجاوتضرفتنأتعاطتسايتلاو،ىرخألاةيبرعلا

ءارحصلايفيسنرفلاشيجلا,دمحميكمرب:رظناديزملل،ةيوونلا

ةعماجريتسجاملاةداهشلينلةمدقمةركذم,1954-1962ةيرئازجلا

.74ص,2010رئازجلا،نارهو

.74ص,قباسعجرم,دمحميکمرب-

عجرم,دمحميكمرب-
قباس

ملاس,نامحرلادبعةيوباكورت,ةيرئازجلاةروثلا,دورفافيردنألراش-

(ط.د),بلحدتاروشنملادمحم

80ص,
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

.467ص,2010,قشمد

1958)ةروثلاةهجاوميفلوغيدلارنجلاةسايس,رمعمبیاعلا-

مولعلاىدتنمنمةلاقم(1960

2019/10/28:خيراتلا.22-10-2010,ةيناسنالاوةيعامتجالا

17.30ةعاسلا

.36ص,قباسعجرمرداقلادبعنيقرز-

ثولتلارطاخموةيسنرفلاةيوونلابراجتلا,يدوبعلامظاكلادبع-

یدملايفةئيبلاوةحصلاىلعيعاعشإلا

يفثحبلاوتاساردللينطولازكرملارداصملاةلجم,ديعبلاوبيرقلا

.182ص,1999،رئازجلا،1ع,195ابربمفوننواةروثوةينطولاةكرحلا

.66ص,قباسعجرم,حاتفلادبعيسورعلب-

ءارحصيفةيسنرفةيوونةقرحمناقرةنودمنمةلاقم،ينايحلنامثع-

2018رياربف13،رئازجلا

.67ص,قباسعجرم,حاتفلادبعيسورعلب-

سطسغأ/بآ29ةيوونلابراجتلاةضهانمليلودلامويلا-

:يلاتلاطبارلاىلعاينورتكلاةحاتم

https://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/

history.shtml

2019/10/27:خيراتلا22:50:ةعاسلا

.35صقباسعجرمرداقلادبعنيقرز-

.68ص,قباسعجرم,حاتفلادبعيسورعلب-

.189ص,قباسعجرم,يدوبعلامظاكلادبع-

عيزوتلاورشنلاوةعابطللةموهراد،كيأرام،طيرشهللا

.81ص،2013،(ط.د)،رئازجلاو

دبع

316



ةيسنرفلاةيروكلاتاريجفتلا

ةورثلاوناسنإلاىلعاهتاساكعناو

ناقربةيناويحلاوةيتابشلا

اجذومنأ-فولقزنأرصق)

:ملقب

دمحمسنوي/أ

-راردأةعماج-
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلملا

عوضومةجلاعمىلإهلالخنمفدهن،كيدينيبيذلالاقملا

ةورثلاوناسنإلاىلعاهتاساكعناوةيسنرفلاةيروثلاتاريجفتلا

فولقزنأرصقانرتخادقو،ناقرةقطنمبةيناويحلاوةيتابثلا

.ةساردللجذومنأك

:ةيحاتفملاتاملكلا

ناسنإ،فولقزنأ،ناقر،تاساكعنإ،ةيسنرفلاةيروكلاتاريجفتلا

.ناویح،تابن،

The summary:

The article in your hands ,we aim to address the subject

of French nuclear explosions and their reflections , on

the human , plant and animals ,wealth in the region of

Raqqan ,and choose the place of anzaqlof As a model of

study

Key words :

French nuclear explosions , reflections , Raqqan ,anzaqlof,

human , plant ,animals
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ديهمت.

1

اسنرفتصرحيتلاقطانملامهأنمةيرئازجلاءارحصلاةقطنمربتعت

اهعقوموةيجيتارتسإلااهتيمهألارظن،اهتايطعميفرامثتسإلاىلع

ديدعلادينجتباسنرفتماقدقف،ءارمسلاةراقلاباهطبرييذلايفارغجلا

ةرطيسلاواهفاشكتسالجأنمنيرماغملاونييفارغجلاوءاملعلانم

تاحاونمءادتبإةقطنملاناكسةمواقمنأالإ،تناكةقيرطيأباهيلع

اسنرفذيفنتمامأةبقعلكش1921ةنسراقهلابءاهتنإوةركسب

ةدهاجلمع"رايرفال"ءيجمبو.ىلوألاهتاونسيفيرامعتسإلااهططخملا

ةيملعةثعبلاسرإبماقف،تاوتوبونجلاوحنعسوتلاذيفنتىلع

1899يفتقلطنا /11 نمالكفلكوتيامداتةقطنمفاشتكإلم28/

2.اهتيامحب(نامرجوناب)بقللا

قطانمىلعاسنرفةرطيسةيضقلوحاعابتثادحألاتلاوتدقو

تدبكةيراضكراعمدعباهعاضخإمتنأىلإ،ةيرئازجلاءارحصلا

یتشبوةديدشةماقتنإكلذلمقتنيهتلعج،ةحدافرئاسخرامعتسإلا

ماقتنإةليسوعشبألعلو،رامعتسإلاةرتفةليطلئاسولاوقرطلا

يهةموعزملااهتبالصواهتوقتابثإليبسيفاسنرفاهتلمعتسا

روحميهو،ناقربةيدومحةقطنميفاهتماقأيتلاةيوولامئارجلا

اهلالخنمبيجنسثيح،هللاءاشنإةيثحبلاةقرولاهذهيفانثيدح

ءالت

راد،(1962/1954)عئاقوومیظنت،ةيخيراتلاةسداسلاةيالولا،زاورديداهلا:رظني:

.32ص.3ط،رئازجلا،ةموه

يبرغلابونجلايفيسنرفلارامعتسإلاعسوتيسايمميهاربا2

1912)يرئازجلا .108/107ص،دهاجمللينطولافحتملا،(م1881/

2

319



ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيوولاتاريجفتللةيبلسلاتاريثأتلارهاظميهام:يلاتلالؤاستلاىلع

انرتخادقو،؟...ناقرةقطنمبةيناويحلاوةيتابثلاةورثلاوناسنإلاىلع

ةساردللاجذومنفولقزنأرصق

(بابسألاوعفاودلا)ناقربةيوونلاتاريجفتلا:لوألاثحبملا

ناقرةقطنمليفارغجلاعقوملاتايصوصخ:01بلطملا

نطولليبرغلابونجلاىصقأيفعقتم19نرقلايفناقرةيدلبتأشن

بةمصاعلارئازجلانعدعبتيتلاو،راردأةيالورئاودىدحإيهو

ةرئاداهنعدعبت2ملك439700بردقتةحاسمىلععبرتتو،ملك1543

نماهدحي،2ملك134298اهتحاسمغلبتيتلاو،ملك150بناقر

ةيالووراتخميجابجربةرئادبونجلانمو،ةتنكةيوازةرئادلامشلا

ایناتیومةيروهمجبرغلانمو،فلوأةرئادقرشلانمو،تسارنمت

ةيعارزتاحاوهبيذلاو،يوارحصلاعباطلااهحطسىلعبلغي

قرعلالسالسبةقطنملارهتشتامكعافترإلاةليلقباضهاهللختت

2

ءايحأةعبرأمضي،ملك20باهنعدعبي،اهتباوبوناقرةيدلبنادلبىدحإوه

ةيدلبيفةيناثلاةبترملالتحي،ةيعرفىرخأو(نيعبسوب،ةبصقلا،ةنابأ،بعشلا)ةيساسأ

ةيناكسلاةفاثكلاثيحنمناقر

مئارجلا:ناونعبخيراتلايفريتسجامةداهشلينلجرختةركذم،حاتفلادبعيسورعلب

.32ص،ناسملتةعماج،ةيقيثوتةيناديمةساردناقريفةيسنرفلاةيوونلا

.32ص،م2006،رئازجلا،رشنلاومالعإللةنوتيزلا،رئازجلاسلطأ،دادقمداعسإ

يفيسنرفلايرامعتسإلادهعلاةليطةيلودةمرحملاةحلسألالامعتسإ،ءاضمإنود

لواةروثو،وحيفثحبلاوتاساردللومتاروشنم،ةجذومنةيوونلاةحلالارئازجلا

.57ص،م2007،رئازجلا،م1954ربمفون

.57ص،هسفنعجرملا

3

4

5
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دقو،ىرخأىلإةقطنمنماهلكشواهلوطفلتخييتلاو،ةليوطلا

.رتم500و260نیبقرعلالوطحوارتي

يوارحصدادتمانعةرابعوهوةقطنملايفاراشتنارثكألاقرلاربتعيو"

ضاوحأوأ،ةيوصحلوهسلكشىلعطاسبنإلابزيمتي،عساش

اماذهو،ةيرخصلابساورلابنايدوللةفراجلالويشلااهتألم،ةضفخنم

ربعاهيفةيراجتقرطوكلاسمقشلناسنإللدعاسملماعاهلعج

نمةعومجمناقرةقطنممضتواذه"ةقطنمللةيخيراتلاروصعلا

":اهنمروصقلا

:فولقزنأ-

.ةمينغلاناكمةيبرعلاةغللابينعتوةيربربةملك

دوعسمتیآ-

سيفنلا-

يفةبوتلاضرأبهلباقيوءاملاشرةيبرعلاةغللابينعتوةيربربةملك

."سيفنا"ىمسيارئبيلام

:تبارعات-

.ةيبرعلاةأرملا:ةيبرعلاةغللابينعتوةيربربةملك

:فالونيتديدجلارصقلا-

هبشتةرجشلظنحلاولظنحلاناكمةيبرعلاةغللابينعتوةيربربةملك

.ةرارملابزاتمتوخيظبلا

:نیندامیت-

لثمضعبلااهضعببةقصاللاءاعمألاةيبرعلاةغللابينعتوةيربربةملك

بتكلانطبنمجرختستيتلا

:تريروات-

1

،م2007،رشنلليبرعلاباتكلاراد،1ج،داوزألاوتاوت،حلاصلادمحمةيتوح:رظني:

.32ص
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دوسي

ةريدتسملاةراجحلاليقوةراجحلاةيبرعلاةغللابينعتوةيربربةملك

مهبلغأو،ةيقيرفإوةيربربوةيبرعلوصأنمةقطنملاناكسردحني"و

يوارحصخانمةقطنملاامك،يحالفلاطاشنلاةسراممبرهتشم

عباورلابوبهرارغىلع،ءاتشةدوربلاديدشدرابو،افيصقرحمفاج

ةملكلصأام،لئاسلءاستيدقو2"ةنشلامايأبلغأيفةيلمرلا

نأ".ثاحبألاوعجارملاضعبيفءاجامىلعءانب-لوقنف،؟؟..ناقر

لمجلانأدقتعيو،ريبكلالمجلاوألبإلازوجعينعيو،يغيزامأاهلصأ

تام،ناكملااهروبعءانثأقراوطلاةكلمنانهنتهيطتمتتناكيذلا

"مسإلااذهبناكملايمسفكانه

تاريجفتللناقرةقطنماسنرفرايتخإبابسأوعفاود:02بلطملا

ةيوولا

اهبراجتلاةقطنمكناقرراتختاسنرفتلعجيتلابابسألاتددعتدقل

:يتآلااهزربألعلو،ةيوولا

اسنرفلةعضاخلاةيسنرفلاةرمعتسملاقاطنيفعقتاهنأل-

II

2

3

.33/32ص،قباسعجرم،حاتفلادبعيسورعلب

يفسناسيللاةداهشلينلجرختةركذم،یفطصمدامح،رداقلادبعيبرعلارظني

ةفقثملاةئفلاىدليوونلاعاعشإلليسفنلارثألا:ناونعب،ةيبرتلامولعوسفنلاملع

.08ص،نارهوةعماجنيتلاحکفوخلاوقلقلا)ةيناديمةساردناقرةقطنمب

تاطوطخملاومالعألاركذلتاوتةقطنمىلإةيلعلاةلحرلا،دمحمملاعلبياب*

دبع:نعالقن).22ص،م2005،ةموهراد،1ج،تاهجلانمتاوتطبرياموتاداعلاو

صصخت،خيراتلايفرتساملاةداهشلينلجرختةركذم،يبرعلادمحم،يرموعدیمحلا

۔اجذونأناقربةيرذلاةلبنقلا)ملاعلايفةيسنرفلامئارجلا:ناونعب،رصاعموثيدحخیرات

.(18ص،رارداةعماج-م1964/م1957
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موقتامىقبيلاهيلإلوصولاةبوعصومالعإلالئاسونعةقطنملادعب-

عامسأوسيساوجلانعةديعبوةيرسلاونامتكلايطيفاسنرفهب

.ملاعلاراظنأو

ةيرامعتسإلاةيركسعلاةرادإلاقاطنيفعقتتناكةقطنملانوكل-

ءارمحطوطخبةددحمو،ةيسنرفلا

رجينلاويلاملثمىرخأةيسنرفتارمعتسملةقطنملاةرواجم

ايناتيرومو

ىلعيعاعشإلاريثأتلاةفرعميلاتلابوةيوارحصلاةحالفلاراهدزإ-

تاتابنلاوتاناويحلا

هايملانملئاهنوزخمكالتمإ-

ةلماكاهمسرنمنكمتلاوخيراوصلاريسطوطخةبقارمةلوهس-

ىلعرثؤياليذلاو،ليربأوريانييرهشنيبلدتعملاخانملاةزيم

راجفنألاطورش

.اهيفناكسلاةلقوةيرئازجلاءارحصلاةعاسش-

ةلبنقلوأريجفتلناقرةقطنماسنرفتراتخإتازيملاهذهىلعءانب

رقتستنأةيسنرفلاةموكحلاتررقذإ،م1957ناوجيفةيسنرفةيوون

ةيدومحةقطنمىلإتلوحاهدعبو،يسنرفلاشيجللةيناثلاةقرفلااهب

ءارجإلةدعاقلاريضحتةمهماهلتطينأو،ملك65بناقرنعدعبتيتلا

ةرارقلوغيدردصأ،م1958ةيليوج22موييفو...ةيوولابراجتلا

لعفلابوم1960ةنسنميرفيفرهشلئاوأيفةيوولاةلبنقلاريجفتب

يمهجلالعفلاكلذناقرةقطنمتدهش،م1960يرفيف13يف

عوبريلا،قرزألاعوبريلا)ةعباتتملاةيوولاتاريجفتلاةلسلسةيادبو

.(رضخألاعوبريلا،رمحألاعوبريلا،ضيبألا

.77/76ص،قباسعجرم،دامحىفطصمورداقلادبعيبرعلا:رظني:رظنيا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيوولااهمئارجذيفنتىلعاسنرفصرحءاروناكدقلو

يجراخوهاماهنمويلخادوهاماهنمعفاودةدعةقطنملاب

:ةيجراخلاعفاودلا-(أ

غولبدعبةصاخ،يوولارابكلايدانبكربقاحتلإلايفاسنرفةبغر-

1957خيراتبكلذةيناطيربلاةدحتملاةكلمملا /10 .م03/

كالتماىلإذوفلاقطانممضنم،ةيملاعلاىوقلاميهافمريغت-

.حلستلاوحنمومحملايلودلاقابشلاببسب،لماشلارامدلاحالس

،يتايفوسلاداحتالاةدايقبيقرشلاركسعملانيبعارصلاةيرارمتسا-

ىلعةنميهللةيكيرمألاةدحتملاتايالولاةدايقبيبرغلاركسعملاو

يذلاتقولايف،ريطخینحنمذخأيودعاصتيذخأيذلا،ملاعلاتاردقم

1تهتنابرحلانأملاعلابوعشهيفنظتتناك

ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا:رظني:

،ةموهراد،تاداهشوثوحبوتاساردرئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،م1954

.16/15ص،م2010،رئازجلا
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةيلخادلاعفاودلا-(ب

ىلعراصتنالافرعتمليتلا،ةيسنرفلاتاوقللةيونعملاحورلاعفر-

.مخضيركسعزاهجلاهدشحمغر،يرئازجلاينطولاريرحتلاشيج

هلرځسيذلا،يركسعلالراشلارنجلاجمانربلشفنعرظنلافرص

04نمدتمتةرتفلالخ،ةيريرحتلاةروثلاىلعءاضقللتايناكمإلالك

يأرلافقومةهجاوم-ةنسلاسفننمربوتكأةياغىلإ،م1959رياربف

ةضقانتملالوغيدةسايسبعنتقمريغحبصأيذلا،الوأيملاعلاماعلا

هلماعتيف
ةهبجدفوضوافيةهجنمذإ،ةيرئازجلاةيضقلافلمعم

ىلعلمعيىرخأةهجنمو،ريصملاريرقتلجأنمينطولاريرحتلا

ةيرئازجلايضارألابينطولاريرحتلاشيجدضةيمهجلاهعيراشمزيزعت

يركسعلازاهجلالاطتتأدبيتلاةيركسعلاتادرمتلادامخإةيناثو،

ةسايسنماورمذتنيذلا،نينطوتسملاةالغعمؤطاوتلابيرامعتسإلا

.ةيريرحتلاةروثلامامأهسعاقتولوغيد

ممألاةئيهيفةتقؤملاةيرئازجلاةموكحللةيسامولبدلاتاراصتنإلا-

2ةيلودلالفاحملاوتاميظنتلاوةدحتملا

هم

1

20نينرقلايفرئازجلاتاروثزيزعوبيحي ينطولافحتملاتاروشنم،2ج،2ط،م19/

.234ص،م1996،راهشإلاورشنلاولاصتإللةينطولاةسسؤملا،دهاجملل

1958يفةموكحلاهذهنعمايقلانلعأ2 /11 وهاهلسيئرلوأناكو،ةرهاقلايف،م19/

ةبتكم،ةيرئازجلاةروثلاورتراسلوابنوج،ينارمعديجملادبع:رظني)سابعتاحرف

(.125ص،يلوبدم
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةورثلاوناسنإلاىلعةيوونلاتاريجفتلاتاساكعنإ:يناثلاثحبملا

(ناقر)فولقزنأرصقبةيناويحلاوةيتابثلا

فولقزنأرصقناكسىلعةيوونلاتاريجفتلاتاساكعنإ:01بلطملا

(

رارغىلعةيوولاتاريجفتلالبقفولقزنأرصقةقطنمتناكدقل

لكاهيفدجوتو،اهناتسبةرماعةقطنمناقرةرئادنمىرخألاقطانملا

تالارنجلاضعبتاحيرصتسكعىلعاذهو،ةيرشبلاةايحلاتاموقم

نمو،خلا...ناكسلانمةيلاخناقرةقطنمنأبتحرصيتلا،ةيسنرفلا

رظنللتفلملاءيشلانأ...":لاقذإ(يريألراش)لارنجلاحيرصتكلذ

فافجلا،ةيتابنلاوةيناويحلاةايحلليلكلابايغلالوقأيلكلابايغلاوه

يلاثملاناكملاهنأنمحوضوبرهظيو،تيمءيشلك،ماتلاهبشلا

مدعو،ناويحلاىلعارطخكانهنوكينأنودةيوولابراجتلاءارجإل

عقاولانإ2"عقوملارايتخايفيساسألارصنعلادعبةايحلادوجو

،ةماعةفصبناقرةقطنمبوةصاخةفصبفولقزنأرصقبمويلاشاعملا

ىلعةريطخدجراثآاهلتناكةيوولاتاريجفتلانأتبثيهتايطعمتكب

انفاشتكإلالخنماذهةقيقحىلعانفقودقلو،ناكسلاةحص

ةرتفدعبتشفتيتلاو،رصقلابةيضرملاتالاحلانمةعومجملا

ةرجنحلا)هعاونأبناطرسلاضرماهسأرىلعو،ةيوولاتاريجفتلا

اهباحصأيفوتدقو،لاجملااذهيفتالاحةثالثايلاحانلجسذإ،(...يدللا

،ركشلاضارمأيشفترارغىلعاذه،ضرملاعمةريبكةاناعمدعب

2II

1

حاصوهو،1957ةنسهلاريدمنيع،يسنرفلايوونلاعورشملابفلكملالارنجلاوه

.ةينطابلاوةيحطسلابراجتللعقاوملارايتخا

2

: christine chanton ,les vétérans des essais nukleaires français au saha

ra, 1960/1966 harmattan,2006 ,paris, france ,p35 .
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دنعضاهجإلاتالاحو،مدلارقفكةيثارولاضارمألاو،ةدعملاضارمأو

رصقلابدجوتاذهىلإةفاضإ،ةقطنملاءابطأدحألوقدحىلع...ءاستلا

يعيبطلاريغلاومنلاتالاحددعتنعكيهان،مگبمشتالاح10يلاوح

.ةيلقعلاتالالتخالاو،رظنلافعضو،جرعلابنوباصملاكلذكو،

نومیاب)ىمسيريغصئتفل،ةبيرغةيضرمةلاحرصقلابانتفقوتسأدقلو

وهو،ةريقفةلئاعنم،م2001ةنسديلاومنمىتفوهو2(قازرلادبع

ريطخوردانضرمبهرغصذنمبيصأذإ،يروللاعاعشإلااياحضدحأ

يفببستهنأىتح،تاليولاقازرلادبعهببسبناع،(اليفلا)بىمسي

ةنسلايفةساردلانعفقوتدقف،هتساردلامكتسانمهنامرح

ىفشتسمنمتالقنتلاةرثكدعبتيبلاسيبححبصأويئادتباةسماخلا

دبعیتفلاةاناعمتلازالو،ةرمثمجئاتننودىرخألةيالونمورخآل

نآلادحىلإةرمتسمقازرلا

فولقزنأرصقناكسنم،ناقرىفشتسمبماعبيبط،هللادبعسنویروتكدلا-

.15ص،01قحلملارظنأ2

2019موي،قازرلادبعنومیابیتفلاةلباقم
/01 .19:15ةعاسلا،م30/ عم

3
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةيتابثلاةورثلاىلعةيوولاتاريجفتلاتاساكعنإ:02بلطملا

فولقزنأرصقيفةيناويحلاو

ةقطنماهنأىلعةميدقتفرعيتلانادلبلانمفولقزنأرصقربتعي

ةعارزلابريبكلكشبنومتهياوناكاهلهأنأينعياذهو،زايتمابةيحالف

تاجوتنملانمريثكلاردصتوجتنت،اهتاذبةيفتكمةقطنملاتناكدقف

،رومتلاو،واكواكلاو،مطامطلاو،ريعشلا)لثمةيعارزلاليصاحملاو

مامتهاردصم(رمتلاوحمقلا)ناريخألاناذهاناكدقو،(خلا..حمقلاو

نمنيحالفلاىلعامهعمجبموقتتناكذإ،ةيسنرفلاتاطلسللريبك

(ليفارتىلإىتحروثتنم)ىرخألاةرواجملاروصقلانمورصقلاناكس

ينطولاقيرطلانمبرقلاب،كلذلهتصصخناكميفامهعيمجتبموقتو

اسنرفهتمس،ملك02بهنعدعبيرصقلالخدمنأرابتعاىلع(06)مقر

.رصقلاناكسهيمسيناكامك،1(یراصتلاراد)وأ"ةنواعملاراد"ب

اهئايحأبطيحملايتابنلاءاطغلاةرفوبكلذكةقطنملاترهتشادقواذه

يعارمدوجوو،ةينطابلاهايملاةرفوىلإةفاضإ،راجشأوليخننم

ةقطنميفةيسنرفلاةيوولاتاريجفتلادعبنكلو،خلا...لبإلاومانغألل

لكيفبيهرجعجارتثدح،ةريخألاتاونسلايفةصاخوناقر

رقوينأيفةبوعصدجيحالفلاحبصأذإ،ةقباسةروكذملاتالاجملا

ةلقو،ضرألازجعببسب،ةيشيعملاهتاجايتحايبليامطقفهسفنل

ةيوجلاتابلقتلاوةيئيبلاثولتلاتاعبتنمليصاحملاةاناعموهايملا

II

2

1

2

16ص،02مقرقحلملارظنأ!

ناسنإلالعفبةيحلاتانئاكلابطيحتيتلاةئيبلايفريغتثادحإ:وهيئيبلاثولتلا:

يذلاناكملاعممءالتتاليتلاداوملاضعبروهظىلإيدؤيامم،ةيمويلاهتطشنأ و
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لبقتناكدقلفةيناويحلاةورثلابناجنمامأخلا...ةأجافملا

نكلو،خلا...اشاعمواعونوامكةريبكاشاعتنادهشتةيوولاتاريجفتلا

يعرةركفتفتخاةريخألاتاونسلايفةصاخوةيوولاتاريجفتلادعب

ريفوتةبوعصو،ةبرتلافافجببسب،رصقلاناكسىدللبإلاومانغألا

ةباصإلاببسباهيفرئاسخلاةرثكىلإةفاضإ،لبإلاومانغأللشاعملا

ءانثأاهنمريثكلاتومرارغىلعاهنمريثكللئجافملاتوملاوضارمألاب

2.ةدالولا

بثكنعةرظن:ثلاثلاثحبملا

ةيحتاداهش:01بلطملا

نأىلعانصرحكلذلو،ةنياعملاكسيلربخلانأهيفكشالامم

نيذلاصاخشألاضعبلةيحتاداهشةيثحبلاانتقرويفرضحتسن

كلتنيبنمو،رصقلاناكسنمةيوولاتاريجفتلاثدحاوشياع

:يتآلاتاداهشلا

م1927ديلاومنم:هللادبعجاحلانومياب/01

ةقطنميفلمعأتنكدقف،بثكنعثدحلااوشياعنيذلانمتنكدقل

دقو،تارئاطللراطموىفشتسمكانهاسنرفتماقأثيح،ةيقراتلا

خبطلابنوموقينيذلانمانأتنك،نيماعةدمةبارقكانهلمع

تحتةريثكرفحرفحبموقنانكذإ،ىرخأنيياحأيفرفحلالامعأوانايحأ

تايلآلاءافخإلهنومدختسياوناكمهظأ،ادجةريبكناكاهضعبو،ضرألا

خلا...لئاسولاو
اتأ،

رکاسعلاماقركابلاحابصلايفوراجفنالاموي

كلتنمانجارخإبلمعلاةقطنميفنيعوتماوناكنيذلانييسنرفلا

يئيبلاثولتلا:يعافرلاناطلس:رظني).هلالتخاىلإيدؤيويحلانئاكلاهيفشيعي

.1ص،م1088نامع،8ط،عيزوتلاورشنللةماسأراد،راطخأ،كولس،بابسأ

ةلباقم
219مويدمحماجاحلانوميابديسلاعم /01 م28/

ةلباقم
219موي،دمحماجاحلانوميابديسلاعم /01 .م28/

1

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةبيرقةنيعمةقطنميفانوعمجو،اهيفسلجنانكيتلاءارمحلاميخلا

انوددهثدحيسامعلؤاستلاةرثكنماننيبجرهلاثدحامدعبو،اهنم

راجفناثدحةدمدعبو...بورهلاوأكرحتلاةلواحمةلاحيفراثلاقالطإب

دقلو،(نيدلانيزيديسايهالياشيناقلاای)فتهنانأدبف،ادجريبك

تاريجفتلاهذهو،ناقريفةريبكليعافأوىرخأتاريجفتباسنرفتماق

لصافملاونويعلاضارمأتشفتاهثودحذنمفسالاىلعةريثكترثأ

تاعاعشإنمةريثكتررضتتاناويحلاوةحالفلاىتحو،خلا......

لأسن،قباسلانعةريثكفولقزنأرصقلاوحأتريغتدقفتاريجفتلا

1ةمالسلاووفعلاهللا

1930ديلاومنم:دمحماجاحلانومياب702

ثدحلاتشعيننكلو،ةيدومحةقطنميفاولمعنيذلانمنكأملانأ

اقأ،يئاقدصأضعبوانأالوضفراجفنإلادعبةيدومحةقطنمترزدقو

ريجفتلادعوملبقاسنرفتماقثيح،ةميظعارمأناكدقفراجفنإلا

اوربخأو،مهعمنولمعياوناكنمىلعتاراشوفيرعتلاتاقاطبعيزوتب

مهفرعأنمسانأكانهنأىتح،ةلبنقنورجفيسمهنأبناكسلا

ءاجاملو،هيفاوتومينأنوديرييذلاناكمللاوبهذومهجئاوحاوعمج

ةأجفوأضوتألةظحلتمقينأركذأ،تيبلايفيبأوانأاهنيحتنكحابصلا

تدكامويلصألتلخدويئوضوتلمكأ،ءامسلايفيوقءوضعش

بابلالخدمدنعينتمرةيوقةرهتثدحىتحةحتافلاةروسيهنأ

ةوقةدشنمهللاالإهلإال...اودهش)لاعتوصبفتهييبأأدبو

لاوحأدقفتتلةيسنرفلاتاطلشلاتءاجهثودحدعبيذلا،ريجفتلا

1

ةلباقم:
هللا

دبعجاحلانوميابديسلا 2019مويعم /01 .20:30ةعاسلا،م29/
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سالاىلعةريطخدجتاريثأتتاريجفتلاهذهلناكدقلو.ساتلا

ةحالفلاتعجارتو،ضارمألااهدعبترثكدقفةعارزلاو

1935ديلاومنم:(يداقومح)دمحماليحكأ/03

امأ،اهجورخلبقبجعلاءيشلاتاوتيفاسنرفتلعفدقل

تناكدقلف،اهدعبشيعيسةدحأنأنظننكنملفةيوولاتاريجفتلا

ةبقرلايفقلعتتاراشناكسلاضعبىلعريجفتلالبقعزوتاسنرف

دعصةلبنقلاترجفنااملو،ريجفتلادعبمهتيوهفرعتىتح،(تاباجح

ةراجحلاتطقسهنأىتحةيوقةهلاتناكو،بيهرناخدءامشلايف

هذهلةيبلشلاتاريثأتلانأاسنرفتلاقدقو،تويبلاضعبفقسأنم

ىلعترهظدقالعفو،ةنس40وأ20دعبرهظتسةيوولاتاريجفتلا

ةيعارزلاليصاحملاىلعوسانلاةحص

1

ةلباقم
2019مويدمحماجاحلانوميابديسلاعم /01 .19:15ةعاسلا،م28/

2019موي،دمحماليحكأديسلاعمةلباقم: /01 .19:15ةعاسلا،م27/

2
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

،

1

و
40

ةيناديمتانايبتسايفةءارق:02بلطملا

اريبكارودبعلتامةيضقيألةيناديملاتايطعملانأهيفكشالامم

تايطعممكيديأنيبعضننأانلفكلذلو،رومألاقئاقحتابثإيف

انرتخاو،ناقربةيوولاتاريجفتلاتاساكعنإلوحةيناديمنايبتسإلا

ةئفلاىلعنايبتسإ27عيزوتبانمقذإ،هلةنادیمفولقزنأرصق

ةنس19)نيباماهباحصأرامعأحاورتييتلاوةفدهتسملا

،يعماجبلاط،ریدم،بیبط)مهتايوتسمومهفئاظوفالتخاىلع،(ةنس

،(خلا...ايرولاكاببلاط،ةكرشلابلماع،فظوم،مامإ

فشتكنىتح،ةفدهتسملاةئفلاتايوتسميففالتخإلااذهانيعاردقو

،ةسوردملاةيضقلاةروطخب(اثانإواروكذ)رصقلابابشيعوىدمام

.ةقطنملاةئيبوناكسىلعاهتاساكعنإنممهفقومةفرعمىلإةفاضإ

:ةيتآلاتايطعمللانلوت،اهتساردوتانايبتسإلاعمجدعبو

1

.17ص،02قحلملايفنايبتسالاجذومنرظني
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

لاؤسلارلا
جئاتنلا

01
معن30

0
2

0129

معن

03
معن30

040228

معن

ةيوولاتاريجفتلاةيضقبتعمسله

؟ناقرب

؟ناقربيوونعاعشإدجويله

امبر

ةيوولاتاريجفتللةيبلسراثآدجوتله

؟ناقربرشبلاةحصىلع

تاريجفتللةيبلسراثآدجوتله

امبراناقربةيعارزلاليصاحملاىلعةيوولا

ةيوولاتاريجفتللةيبلسراثآدجوتله

امبر؟ناقربةيناويحلاةورثلاىلع

ةريطخلاضارمألاروهظله

هوشتلاو
تا

ريجفتلاهببسناقرب
تا

ةيوولا

ريجفتلا
تا

امبرةيوولا

ناگسقحيفاسنرفتمرجأله

امبر؟تلعفامءاجناقرةقطنم

0506

2
4

معن

060228

معن

070525

معن

تاريجفتلانأحضاولكشبدكأتيلودجلايفةدراولاجئاتنللظحالملانإ

ناسنإلاىلعةيبلسجراثآاهللازتالوتناكناقربةيسنرفلاةيروكلا

ىلع،(معن)بتناكةلئسألافالتخاىلعتاباجإلالجنأذإ،ةئيبلاو

،ةعنقماهتاريربتنكتملاهلج(امبر)بتناكيتلاتاباجإلانأرارغ

عجاركلذو
ةلقل

يألجسنملاننأامك،ةيضقلاتايطعمبضعبلا

احرجتفلخةيسنرفلاةيروثلاتاريجفتلانأىلإيحوياذهو(ال)بةباجإ

لبقناقرنأرابتعاىلع،ةقطنملاناكسسوفنوناهذأيفةقيمع

يعو
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

فولقزنأنأرابتعاىلعو،اهدعبناقريهسيلةيوولاتاريجفتلا

.ةيتايحلابناوجلالكةيحاننم،مويلافولقزنأيهتسيلسمألا

ةمتاخ

:يتآللصلخنسوردملاانعوضوملوحةيثحبلاةلوجلاهذهدعب

،ةيداعارمأنكيملةيرئازجلاءارحصلاىلعةرطيسللاسنرفيعسنإ-

نم،ةقيمعةساردةسوردمتاجيتارتساوعيراشماذهفلخناكلب

.يملاعلاىوتسملاىلعةيوقةلوداسنرفنملعجتنأاهنأش

ببسبةيماقتناةيفلخنكتملناقريفةيوونلاتاريجفتلاةيفلخثإ-

داعبأاهلتناكلب،بسحواسنرفاهتدبكتيتلاةحدافلاتامازهنإلا

.(خلا...ةيركسعوةيسايس)ةددعتم

قحيفىمظعةميرجناقرةقطنميفةيروثلاتاريجفتلاربتعت

.ةئيبلاوناويحلاوتابثلاوناسنإلا

اوشاعنمناسلىلعاهانلجسيتلاةيحلاتاداهشلاتناكدقل

عقاولاو،اهانسرديتلاتانايبتسالاكلذكو،فولقزنأرصقنمثدحلا

راثآتلازالو-اهلتناكةيوولاتاريجفتلانأىلعليلدريخ...شاعملا

.ةئيبلاوناويحلاوتاباقلاوناسنإلاىلعةيبلسدج

امو،ادجةريبك،ناقرةقطنمبةيوولاتاريجفتللةيبلسلاراثآلانإ

داهتجاالإوهامفولقزنأرصقصوصخبةيثحبلاةقرولاهذهيفهانمدق

اذهىلإتاساردلاوثاحبألاهيجوتةرورضىلإهوننكلذلو،فيفخ

ىلعاسنرفةنادإو،ةيوولاتاريجفتلاتاعبتةجلاعملجأنم،لاجملا

لفكتلاىلإةيصولاتاهجلاوتاطلشلايعسرارغىلعاذه،اهمئارج

.ةرخؤميناقرلاعمتجملايفتشفتيتلاةريطخلاةيضرملاتالاحلاب
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

01مقرقحلم

(اليفلا)ضرمبباصملا-قازرلادبعنومیابیتفللةروص
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

02مقرقحلم

(ناقرفولقزنأرصق)یراصتلاوأةنواعملارادلةروص
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

03قحلم

ةيناويحلاوةيتابنلاةورثلاوناسنإلاىلعاهتاساكعناوةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

(اجذومنأ-فولقزنأرصق)ناقرب

..:نسلا

رماع..بييط:ةفيظولا

ةباجإلالاؤسلامقرلا

ن
ع
اميرالم

01
؟ناقربةيوونلاتاريجفتلاةيضقبتعمسله

02
؟ناقربيوونعاعشإدجويله

03
؟ناقربرشبلاةحصىلعةيوونلاتاريجفتللةيبلسراثآدجوتله

04
؟ناقربةيعارزلاليصاحملاىلعةيوونلاتاريجفتللةيبلسراثآدجوتله

05
؟ناقربةيناويحلاةورثلاىلعةيوونلاتاريجفتللةيبلسراثآدجوتله

06
؟ةيوونلاتاريجفتلاهببسناقربتاهوشتلاوةريطخلاضارمألاروهظله

07
؟تلعفامءارجناقرةقطنمناكسقحيفاسنرفتمرجأله

(نايبتسإلانعجذومنلةروص).
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

(

عجارملاورداصملاةمئاق

يبرغلابونجلايفيسنرفلارامعتسإلاعسوتيسایممیهاربا-01

1912)يرئازجلا دهاجمللينطولافحتملا،(م1881/

،رئازجلا،رشنلاومالعإللةنوتيزلا،رئازجلاسلطأ،دادقمداعسإ-02

م2006

لواةروثو،وحيفثحبلاوتاساردللومتاروشنمةجذومن

م2007،رئازجلا،م1954ربمفون

ةداهشلينلجرختةركذمیفطصمدامحرداقلادبعيبرعلا-03

عاعشإلليسفنلارثألا:ناونعب،ةيبرتلامولعوسفنلاملعيفسناسيللا

فوخلاوقلقلا)ةيناديمةساردناقرةقطنمبةفقثملاةئفلاىدليوونلا

نارهوةعماجنيتلاحك

ميظنتةيخيراتلاةسداسلاةيالولا،زاورديداهلا-04

.3ط،رئازجلا،ةموهراد،(1962/1954)عئاقوو

مالعألاركذلتاوتةقطنمىلإةيلعلاةلحرلا،دمحمملاعلبياب-05

ةموهراد،1ج،تاهجلانمتاوتطبرياموتاداعلاوتاطوطخملاو

خيراتلايفريتسجامةداهشلينلجرختةركذم،حاتفلادبعيسورعلب-06

ةعماج،ةيقيثوتةيناديمةساردناقريفةيسنرفلاةيوونلامئارجلا:ناونعب

ناسملت

يبرعلاباتكلاراد،1ج،داوزألاوتاوت،حلاصلادمحمةيتوح-07

م2007،رشنلل

دهعلاةليطةيلودةمرحملاةحلسألالامعتسإءاضمإنود-08

ةيوونلاةحلالارئازجلايفيسنرفلايرامعتسإلا

ةماسأراد،راطخأ،كولس،بابسأيئيبلاثولتلا:يعافرلاناطلس-09

م1088نامع،8ط،عيزوتلاورشنلل
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يفرتساملاةداهشلينلجرختةركذم،يبرعلادمحم،يرموعدیمحلادبع-10

يفةيسنرفلامئارجلا:ناونعب،رصاعموثيدحخيراتصصخت،خيراتلا

(رارداةعماج-م1961/م1957-اجذونأناقربةيرذلاةلبنقلا)ملاعلا

ربمفونلوأةروثوةينطولاةكرحلايفثحبلاوتاساردللينطولازكرملا

راد،تاداهشوثوحبوتاساردرئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا،م1954

م2010،رئازجلا،ةموه

يلوبدمةبتكم،ةيرئازجلاةروثلاورتراسلوابنوج،ينارمعديجملادبع-11

20نينرقلايفرئازجلاتاروث،زیزعوبيحي-12 تاروشنم،2ج،2ط،م19/

،راهشإلاورشنلاولاصتإللةينطولاةسسؤملا،دهاجمللينطولافحتملا

.234ص،م1996

christine chanton,les veterans des essais nukleaires francais au -13

sahara ,1960/1966 harmattan,2006,paris ,france

:تالباقملا-14

2019مويدمحماجاحلانوميابديسلاعمةلباقم* /01 م28/
ةعاسلا

.19 :15

ةلباقم*
2019،دمحماليحكأديسلاعم

/01 19:15ةعاسلا،م27/

2019مويهللادبعجاحلانوميابديسلاعمةلباقم* /01 ةعاسلا،م29/

موي

20:30

*
هللادبعسنويبيبطلاةلباقم*

2019موي /01 21:30ةعاسلا،م24/

2019موي،قازرلادبعنومیابیتفلاعمةلباقم* /01 ةعاسلا،م30/

19:15
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةيدسجلاتاهوشتلايوذلةيسفنلاةحصلا

ةيوونلابراجتلانعةجتانلا

تالاحلينوفطرألايسفنلالفكتللضرع

(ناقرنم

:ملقب

ةحيمسليلد.د

رارداةيارددمحأةعماج
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:صخلم

ةقطنملاقحيفةميرج،ناقريفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا

لايجألاىلعونينسلافالأمودتةاناعماهئاروتفلخ،اهناكسو

تاهوشت،تانيجلايفتارييغت،ةردانضارمأمويلادهشت،ةمداق

،يهجوهوشت،فارطألاونيعلاىوتسمىلعهوشت،ةيدسجةيقلخ

لحارميفتابوعصوتابارطضا،ةيعمسةقاعإتالاح،يمفو

تاقاعإو،ةيبصعوةيسفنضارمأ،ةعونتمتاناطرس،ومنلا

بايغلظيف،ةيسفنلاةحصلاقيقحتقيعتةاناعم،خلا...ةيلقع

يف.ملاعلالودنمنيررضتملارئاسكمهتاناعمتبثييبطفلم

مدقن.ناقريفةيوونلاةلبنقلايررضتمةاناعمصخلنلاقملااذه

مهئانبأبوأمهبلفكتلامتيتلاتالاحلاتارشعلانيبنمتالاح

.راردا-ةيارددمحأةعماجيفبطاختلاجالعلانبتكميف

،ةيسفنلاةحصلا،ناقر،ةيوونلاةلبنقلا:ةيحاتفملاتاملكلا

.ةيدسجلاتاهوشتلا
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية
النووية

Summary:

The French nuclear experiments at Reggan, a
crime against

the
region

and its
inhabitants,

which has left
suffering for

thousands
of

years
and for

generations
to

come, today there

are
rare diseases, changes

in
genes, physical malformations

at birth, deformities in the eyes and extremities, facial and

oral deformities, hearing impairments, Disturbances
and

dif

ficulties
in

the
stages of

growth, various cancers, mental
and

neurological diseases, mental handicaps ... etc, suffering

hampering the achievement of psychological health, in the

absence
of

a medical record proving their
suffering like

other

affected people
in

the countries
of the

world. In this article,

we summarize the suffering of those affected by the Reggan

nuclear bomb. We present cases among the dozens of cases

that have been cared for or their children in our speech ther

apy office
at
Ahmed Draya - Adrar University.

Mots-clés: bombe nucléaire,
région

de Reggan, Psychological

health, malformations physiques
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الجزائريةالتفجيرات الصحراء في الفرنسية النووية

Résumé:
Les

expériences nucléaires françaises à

Reggan, un crime contre
la

région
et ses

habitants, qui a
lais

sé des souffrances durant des milliers d'années et pour les

générations à venir,
il

existe aujourd'hui
des

maladies
rares,

des
changements dans

les gènes,
des malformations phy

siques à
la

naissance, des déformations
au

niveau des yeux
et

des extrémités, des déformations faciales et buccales, des

déficiences auditives, Perturbations et difficultés dans les

stades de croissance, cancers divers, maladies mentales et

neurologiques, handicaps mentaux
...

etc, souffrances entra

vant la réalisation
de

la Santé
psychologique, en l'absence

d'un dossier médical prouvant leurs souffrances comme
les

autres personnes affectées
des

pays
du

monde.
Dans cet ar

ticle, nous résumons les souffrances des personnes touchées

par la
bombe nucléaire de Reggan. Nous présentons

des cas

parmi
les

dizaines
de cas

qui
ont été

pris
en charge ou

leurs

enfants dans notre bureau d'orthophonie à l'Université Ah

med Draya - Adrar. Mots-clés: bombe nucléaire, région de

Reggan, Santé psychologique, malformations physiques
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

ةمدقم

عوبريلارجفنارئازجلابونجيفناقرةقطنم،رفصلاةطقنلايف

عوبريلاريجفتبةقطنملايفةيوونلابراجتلاةلسلستلصاوتو،قرزألا

...مشاغلارمعتسملاملعلاناولأىلعةلالدرمحألاعوبريلاوضيبألا

براجتلاىلعةلالدرضخألاعوبريلابناقرةقطنميفاهبراجتتمتخو

تابثإبراجتلاهذهلالخنمتلواح....رئازجلايفةيسنرفلاةيوونلا

راثأ،ةوقلاكلتسكعينأنمربكأاهراثأنكلو،ملاعللةيوونلااهتوق

ىلعريثأتنمةقطنملاىلعهتبكترايذلامرجلاىدمسكعتاهبراجت

ةيحصلاتاريثأتلانمتمصيفنوناعيناقرناكس...ةئيبلاوةحصلا

بيجنلةساردلاهذهضرعن.اذهانمويىلإلازتالوتناكيتلاةيسفنلاو

ةحصلاقيقحتىلعناقربةيوونلابراجتلاريثأتىدمةيلاكشإىلع

ضرعويرظنلاليلحتلالالخنم؟ةيدسجلاتاهوشتلايوذلةيسفنلا

ضرعبأدبنانثحبنميرظنلابناجلايفيدايعلاطسولانمتالاحلا

راثأ،ماعلكشبةيوونلابراجتلامث،ةيسفنلاةحصلابةيملعلاةداملا

نميناثلاءزجلايفو،تالاحلاضرعلالخنمناقريفةيوونلابراجتلا

نمةيدسجلاتاهوشتلايوذلةيسفنلاةحصلاضرعنسلاقملااذه

.يرئازجلايدايعلاطسولانمنيتلاحلضرعلالخ

:ةيسفنلاةحصلا:الوأ

:ةيسفنلاةحصلافيرعت-1

يتلاويبسنلاتابثلابمستتةيسفنةلاحيهدرفللةيسفنلاةحصلا

نازتالاويعامتجالاويصخشلاقفاوتلاباعتمتمدرفلااهيفنوكي

ايباجيإنوكينأوسمحتلابائيلمتابارطضالاومزأتلانمايلاخيلاعفنالا

ققحيوهتاذدكؤينأىلعارداقاضرلاوةداعسلابرعشياعدبماقالخ

ةروصلثمأيفاهمادختساىلعارداقةيقيقحلاهتايناكمإبايعاوهتاحومط

.ايوساصخشةيسفنلاةحصلارظنيفربتعيصخشلااذهلثمف،ةنكمم
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وأطابحإلاىلإيدؤتيتلالماوعلاىلعةرطيسلاوةردقلابزيمتيهنأل

يفمهريغعموةهجنممهسفنأعممالسوقافويفشيعلاوسأيلا

يفو.ىرخأةهجنميجراخلاعمتجملاوألمعلاوأةرسألاطيحم

ةايحلاةسراممىلعةردقلايهاهدجن،ةيسفنلاةحصللرخآفيرعت

لالقتسالاو،ةيداعلاةيلعافلاققحتةقيرطبيمويلاطاشنلاوةيلمعلا

ةصرفلايطعتو،عسوألاعمتجملاعمفيكتلاققحتكلذكو،بسانملا

اهعميفتنتيتاذلانزاوتلانمةجردعمكلذلكو،تاردقلاةسرامملا

،ةيلعافلاةيسفنلاةحصلانإيأ.ةاناعملانمةيمسجلاتاجردلا

2فيكتلاونزاوتلاو

:ةيسفنلاةحصلابمامتهالا-

،ةيسفنلاةحصلاموهفمروهظلةركبملاتايادبلانممغرلاىلع

،نيرشعلانرقلاتايادبعمالإرولبتيملهتاذبمئاقملعكهروهظنأالإ

،هبةصاخلاهسرادموهتايرظنهلاملعحبصأو،هبمامتهالادادزاثيح

:ةيلاتلابناوجلايفةيسفنلاةحصلابمامتهالارهظيو

.ةيلقعلاوةيسفنلاتابارطضالالماوعةسارد-

ةايحلانيدايمنمددعيفةشيعملاوومنلاطورشنيسحتىلإةوعدلا-

.لمعلاو

فدهبيسفنلاسايقلالئاسولامعتساوينهملاهيجوتلاىلإةوعدلاةدايز-

يفعوقولانممهيقيكلذنأل،مهتاردقعمبسانتياللمعنمدارفألاداعبإ

.تابارطضالا

.لافطألاةياعرىلعديكأتلا-

1

ةيرظنلانيبةيسفنلاةحصلا،ينيبرشلادومحمةميمأ.ينغلادبعدمحمفرشأ-

16ص.2003.رشنرادنودب:رصم،قيبطتلاو

ةحصلاةمظنم،يسفنلابطلايفدشرملا،ةيبرعلاتاعماجلاةذتاسأنمةبخن2

.11ص،1999،ایمیداكأ،ةيملاعلا

2
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيسفنلاتادايعلاءاشنإ-

:ةيسفنلاةحصلاجهانم-

ميلسلاومنلاىلعدرفلاةدعاسمليناسنإلااهنمةيسفنلاةحصلاجهانملاعبت

هتاردقىلعفرعتلالالخنمكلذوفقاوملافلتخميفقفاوتلاقيقحتو

ىلعيوسلادرفلاةدعاسمبمتهييئاقولاجهنملاو.ةميلسةقيرطباههيجوتو

تابوعصلانمةياقولاىلعمهتدعاسمو،هبناوجىتشبيوسلاقفاوتلاقيقحت

ةدعاسمىلإجهنملااذهفدهيويجالعلاجهنملاريخألايفو،ةيسفنلاتامزألاو

قرطمدختست،ةيسفنتامزأوتابارطضاوتابوعصنمنوناعينيذلادارفألا

قيقحتىلعارداقةيعيبطلاهتلاحىلإضيرملادوعيىتحةبسانملاجالعلا

.يوسلاقفاوتلا

:ةيسفنلاةحصلاةيمهأ-

دعبةيلقعلاوةيسفنلاضارمألاوةيسفنلاتابارطضالاراشتنانإ

ناسنإلاقوقحىلعدكؤتيتلاةيناسنإلاوةيعامتجالاتاكرحلاترهظ،بورحلا

ةحصلابمامتهالاىلإتدأيتلابابسألانمكلذناك،نامألاوةيرحلايف

يفودرفللةميركةايحقيقحتيفىوصقلااهتيمهأل،اهيلعديكأتلاوةيسفنلا

:ةيلاتلارصانعلايفةيمهألاهذهرهظتو.هراهدزاوعمتجملاةيمنت

2

تاعوبطملاناويد،داشرإلاوةيسفنلاةحصلائدابم،نيملةريصن،يدبزنيدلارصان

.86ص،2012،رئازجلا،ةيعماجلا

زکرم:رصم،لفطللةيسفنلاوةيسردملاةحصلا.نورخآويسنممیلحلادبعدومحم

11-10ص،2007.باتكللةيردنكسإلا

2
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

قفاوتملادرفلاوهةيسفنلاةحصلابعتمتييذلادرفلانإ:تاذلامهف-

.اهفادهأواهتاجاحفرعيو،هتاذعم

مهفوسفنلانعهاضربيأ،يصخشلاقفاوتلاكلذينعيو:قفاوتلا-

.هلوحنمنيرخآلاوهسفن

تابارطضالاورتوتلانمةيلاخدرفلاةايحلعجتةيسفنلاةحصلا

عمةداعسلابرعشيهلعجتامم،ةرمتسملاتاعارصلاو

لعجتوتامزألاودئادشلاهاجتایوقدرفلالعجتةيسفنلاةحصلا-

.قسانتمولماكتملكشباهفئاظويدؤتوةلماكتمهتيصخش

مهفطاوعبمكحتلاىلعنيرداقدارفألالعجتةيسفنلاةحصلا-

نعنودعتبيوةيوسلاتايكولسلابنوفصتيمهلعجيامممهتالاعفناو

.ةئطاخلاتايكولسلا

دارفألانمددعربكأداجيإوهةيسفنلاةحصلليئاهنلافدهلانإ

1.ءايوسألا

:لماشلارامدلاةحلسألماعلخدم:ايناث

ميهافموتاحلطصم:لماشلارامدلاةحلسأ-1

ةيوونةحلسأمضتيهفرخألعوننملماشلارامدلاةحلسأفلتخت

تفلتخاهيلعوةيجولويبلاةحلسألامضتامك،ةيواميكةحلسأوةيردو

عاعشإلاعاونأنيبزييمتلانكميهيلعو،رخألحالسنمتاعاعشإلا

امبسحطبضلالجأنمميهافملاهذهيلاتلايفضرعنسو،نيؤملا

.انعوضوممدخي

:لماشلارامدلاةحلسأعاونأ-2

:يلاتلاكيهوعاونأثالثاهيفزيمن

:ةيئايميكلاةحلسألا-

1

1

.120-119صص،قباسلاعجرملاسفن،نيملةريصن،يدبزنيدلارصان
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ىلعةددعتماهتاريثأتوایئایمیکرضحتةماستازاغيه

لشملاوناسنإلللتاقلانيباهتازاغو،ناسنإللةيجولويزيفلافئاظولا

:تازاغلاةلثمأنموهوشملاو

Tear)عومدلازاغ Gas)،ءيقلازاغ(Curant Gas)،لدرخلازاغ

(Mustard Gas)،قناخلازاغلا(Choking Gas)،مدلازاغ(Blood

Gas)،باصعألازاغ(Nerve Gas).

:ةيجولويبلاةحلسألا-

شيعتةيدعمةيحتانئاكنمنوكتتاهنوكيوقريمدتوكتفاهل

دقوةريبكةجردلاهتيلاعفواهعنصيفريصقتقولجاتحتامكرثاكتتو

حالسكمدختسياعون39دوجوبيطنلطألالامشةدهاعمةمظنمتركذ

اهجالعبعصيةيدعمةئبوأوضارمأنماهنعجتنيامويجولويب

ريصقيسايقنمزيفةلقنتملاىودعلاةعرسلااهيفمكحتلاو

:ةيرذوةيوونةحلسأ-

نمزاهيلعلوصحلاامةلوديألنكميالةلئاهتاردقتاذاهتالعافم

شيتفتلاةيلمعلضفارلاأدبملاتاذليئارسإكلذلةكلاملالودلا

1

1.يوونلا

1

ةيعامتجاةبراقم،ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا.ةريمسيداقن

،دياقلبركبيبأةعماج،رصاعملاوثيدحلاخيراتلاصصخت،هاروتكدةحورطأ،ةيخيرات

.113-112صص،2016-2015:ةيعماجلاةنسلا،ناسملتةيالو
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

2

:يوونلاحالسلافيرعت-

ةرذلاىلإةبسنيوونلاوأيرذلاحالسلابىمسي

نمةررحتملاةقاطلاىلعدمتعتراجفنالاةديدشةلبنقوهو،ةاونلاوأ

موينارويلاكرصانعلاضعبلةيرذلاةاونلاميطحتبةداملانمءزجليوحت

موینوتولبلاوأ

يوونلاراطشنالاةيلمعىلعةيريمدتلاهتوقيفيوونلاحالسلادمتعيو،

عاعشإوراجفناوةرارحاهنعجتنيةرجفتمةزهجأيهةيوونلاةحلسألاو

وأةيراطشنالاتالعافتلالالخنمامإيعاعشإبرستوةفاثكلايلاع

يوونلاجامدنالاتالعافت

:يلاتلايهفةيوونلاةحلسألاعاونأنم

اماهراجفناةوقردقتذإنطوليكلاةلبنقاضيأىمست:ةيرذلاةلبنقلا-1

ةعانصمتذإ،(TNT)ةدامنمنانطألانمفالآلاراجفناةوقلداعي

ن
م

2

نوكتيو،ةداملانوكتوةدرجملانيعلابىرتالادجةريغصقئاقدATOME:ةرذلا

فلتختونوللاومجحلاولكشلابةهباشتملاتارذلانمدحاوعوننمدحاولارصنعلا

وأنيترذنمنوكتيوةداملايفءزجرغصأوهفءيزجلاامأ.رخآىلإرصنعنمتارذلا

يوتحيوةرذلازكرميفدجويوهفةاونلا-1:نمةرذلانوكتتو.نيقصتلمنوكيورثكأ

ةبلاساهتنحشةاونلالوحرودتتاميسج:تانورتكلالا-2،تانورتوينوتانوتوربىلع

.ادجةريغصاهتلتكو

موينارويلانعزيمتيو،يوونلاحالسلاعنصيفمدختسملاوه:U235موينارويلايف

U238نورتوينک143و،نوتورب92ةاونىلعهئاوتحابيعيبطلا.

جاتنإلمدختسييذلاوهو239موينوتولبهريظنعشميئايميكرصنع:موینوتولبلا

نم233موینارویو235موينارويبناجىلإ239موينوتولبلاربتعيو،ةيوونلالبانقلا

.ةيئابرهكلاةقاطلاجاتنإلةيوونلاتالعافملايفيووندوقوكمدختستيتلاداوملا

صصخت،هاروتكدةحورطأ،لماشلارامدلاةحلسأمادختساوةزايح،لامجيدهم

.115-114صص،2018-2017،رئازجلاةعماج،ماعلانوناقلا

3

4
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

يفريجفتلاددحتويكيرمألانتاهنامعورشمنمضىلوألاةيرذلاةلبنقلا

.1945ةيليوج16

:ةينيجورديهلاةلبنقلا-2

ةلبنقلابعونلااذهىمسيوةينورشبلاوأةيرارحلابىمست

نآلادحللازيالوةرارحللدلوميأةرارحللدراطلعافتنمجتنيةيرارحلا

هيردنأعجريو،لبانقلانمعونلااذهلعارتخالابحاصلوحبراضت

نمالوأولسیناتسعمرلیتدراوداىلإوأيتيفوسلاداحتالانمفوراخس

امهوعارتخالابحاصامهسفننايريامهوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا

.ةفكلاامهيلإعجرتنم

:ةيعيمجتلاةيوونلاةحلسألا-3

ضافخنالاوذراطشنالالبانقوبوصملاراطشنالاتاذلبانقلااهنمو

نمدوقواهلخادبدجويةريغصلاةينيجورديهلالبانقلانأاملع،يلخادلا

لالخنممتيمومعلاىلعو.تانورتينلانمتايمكاهبةعشمرئاظن

ةميخوتاعاعشإةيوونلاةحلسألااهسأرىلعولماشلارامدلاةحلسأ

اذه،نيؤملاعاعشإلاتاعاعشإلاهذهنموةئيبلاوناسنإلاىلعةلاعفو

رطاخماهنعمجنيوايملعاهيلعفراعتمةعشأىلإمسقنيهرودبريخألا

ةنيؤمريغىرخأوةنيؤمدحنةعشألاهذهنمو،ةميخو

:ةيوونلاتاعاعشإلا-3

یونلانأدجويعاعشإلاطاشنلافاشتكانمةديدعلاتاونسلالالخ

عاونأيثالثنمرثكأوأادحاواعونيعيبطلكشبفذقتايعاعشإةطشنلا

1

.113ص،قباسلاعجرملاسفن،ةريمسيدافنا
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.1

.2

.3

i

نكمأيتلا(اماكةعشأواتيبتاميسجوافلأتاميسج)تاعاعشإلانم

:يتأيامككلذواهنيباميفزييمتلا

.هيفرمتيذلاطسوللاهقارتخاةردق

.اهلالخرمتيتلاداوملاتائيزجوتارذلاهنيأتةيلباق

.يسيطانغملاويئابرهكلانيلاجملايفاهكولس

:تاعاعشإلاعاونأ-

:امهعاعشإللنايساسأناعوندجوي

Ionizing)نيؤمعاعشإ- Radiation)نمعونلااذهنالكلذبيمس

تاعاعشإلالثماهلالخرمييتلاتارذلانييأتىلعةردقلاهلعاعشإلا

تاعاعشإةينوكلاةعشألاواماكةعشأوسكاةعشأ)ةيسيطانغمورهكلا

.(تانوتوربلاوتانورتوينلاوافلاتيبتاميسج)لثمةيميسج

Non)نيؤمريغعاعشإ-ب -Ionizing Radiation)ةردقلاهلسيليأ

نويزفلتلاوويدارلاتاجوملثماهلالخرمييتلاتارذلانييأتىلع

ةريصقلاةيجوملالاوطألاتاذةيرارحلاتاجوملاورادارلاتاجومو

ةيجسفنبلاقوفةعشألاوءارمحلاتحتةعشألاتاجومو(فيوورکیم)

رزيللاةعشأويداعلاءوضلاو

:ةيوونلابراجتلا-اب

1938ماعرخاوأيفنيلربيفيوونلاراطشنالافاشتكاناك

،1945ىلإ1938ةنسنمةدتمملاةرتفلايفةيوونلاةروثلادلومباناذيإ

هتاهجوتتددحوملاعلاهجوتريغةلئاهةيجولونكتوةيملعةروث

ىلعقابسلاروذبايناملأترذبثيح،نرقفصنةرتفلةيجيتارتسإلا

يكلدرالیزوللصألايرجملا،يئايزيفلاملاعلالمعوةيوونلاةحلسألا

ملاعلامعددقوتلفزورسيئرلاىلإيناملألاراطشنالاءابنألالصت

يهو

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_2_2938_184.pdf
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ىلعايباجياتلفزورسيئرلاحتفناو،هاجتالااذهنياتشناتربلأريهشلا

مت1945ماعىلإ1942نمةعقاولاةرتفلايفو،درالیزويلملاعلاحارتقا

ةعانصلةمزاللاةيراطشنالاداوملاجاتنإلريبكلانتاهنامعورشمذيفنت

.ةيوونلالبانقلا

ةلبنق)ةيرذةلبنقلوأريجفتمت1945ةيليوج16يفو

فقوثيحنطولیک20اهتردقوكيسكموينءارحصيف(موينوتولب

ميقأبلصلانملاعجربنمملك25-15نيبحوارتيدعبىلعءاملعلا

تقفنأيتلاةلبنقلاتعضوجربلااذهةمقىلعو،وکیسکموینةيالويف

،رالودنويلم(2000)يفلأنمرثكأاهعنصىلعةدحتملاتايالولا

قيربرهظ-راجفنالامامتإلددحملاتقولا-احابصةسماخلافصتنم

ةزهتراصنأثبليملمثتوصيإعمسيملةهربدعبو،رصبلايمعي

نمرثكأىلإءاضفلايفعفترتةفيثكةباحستناكجربلاناكميفو،ةيضرأ

نيتلبنقعنصءاهنإلدجبلمعلاىلعازفاحةبرجتلاحاجنناكو،مك12

نيتزهاجناتلبنقلاتنام1945توأنمسماخلاحابصيفو،نييرخأ

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاتقلأ1945توأ09و06يفو،مادختسالل

تدأونيتينابايلايكازاغانواميشوريهيتنيدمىلعنييووننيتلبنق

1.ةيناثلاةيملاعلابرحلاءاهنإىلإناتيوونلاناتلبنقلاناتاه

يوونلاحالسلارجفنيفيك-5

وأراطشنالانميتأتنأنكمييوونحالسنعةجتانلاةقاطلانإ

ديحولاراطشنالاىلعوأدمتعتىلوألاةحلسألاتناك.راهصنالاةرذنم

نم235ريظنلااميسالو)ةيراطشنالاداوملاىمسيامتارذللا

تاقالعلاصصخت،ريتسجامةركذم،ةيوونلاةحلسألانمدحلا.ةرودنفوبداعس

2010-2009ةيعماجلاةنسلا،ةنيطنسق-يروتنمةعماج،تامظنملانوناقوةيلودلا
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هذهةاونلافصقببسبةيراطشنالاداوملاراطشناثدحي.(وينارويلا

مدطصتهرودبيتلانيرخآلاجتنتتانورتوينلاهذه.تانورتوينلابتارذلا

:لاكشأةثالثيفةقاطللريبكقالطإتالعافتلاهذهقفارت.رخأتارذعم

ةعشملاوةيكيناكيملاوةيرارحلا

:ةيوونلاتاريجفتلةيحصلاراثآلا:اثلاث

برحلانمزيفءاوس،قباسلايفةيوونلاةحلسألامادختسالناك

عيمجيفتيرجأيتلاةيوونلابراجتلايفوأ1945ماعيفنابايلادض

ةيوونلاةحلسألا.ةئيبلاوناسنإلاةحصىلعةيثراكجئاتن،ملاعلاءاحنأ

ترمدةيرانفصاوعتلعشأيكازاغانواميشوريهيفترجفنايتلا

ءابطألاتايفشتسملاواهبةطيحملاقطانملاتمدهوةنيدملازكارم

ديدعلاو.اليحتسمنيجانلاىحرجلاجالعلعجامىلتقلانيباوناكاضيأ

ائيطبواملؤماتوماوتام،قحالتقويفاوفوتراجفنالانماوجننمم

فلتىلإتاعاعشإلاتدأكلذك.يعاعشإلاممستلابمهتباصإءارج

لايجألاىدلةيثاروتاهوشتبببستام،نيجانلاىدليوونلاضمحلا

ةيرانلاةركلاوتاعاعشإلااياحضنب،راجفناللةعمتجملاراثآلا.ةقحاللا

ةبارقرجفتمت،1945ماعذنمو.ليتق200.000نعلقيالامغلب

نممغرلاىلعو.رابتخالاضارغألةيوونلالبانقلانم2000
هنأ

مت

ةيوونلابراجتلانمعشملارابغلاراثآنأالإ،ةيئانلاقطانملايفاهرجفت

ناكناتسخازاكيف.يكازاغانواميشوريهلبانقنمارمدتدشأتناك

.ةيتايفوسلاةيوونلابراجتلانمةباصإينويلمىلعديزيامكانه

ةيثارولاتاهوشتلاو،عاعشإلااهببسييتلاتاناطرسلاروهظتلمش

ايلارتسأيفتارابتخالانمةلثاممتارثأتترهظدقو.ركبملاتوملاو

يلازور"ردقتو.دحتملاتايالولاوئداهلاطيحملارزجونيصلاورئازجلاو

1

Paul Quilès Jean-Marie Collin , Michel Drain . l'illusion nucléaire , Edi

tion Charles Leopold Mayer, 2018 , p 144
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

رابتخاوجاتنإءارجةيملاعلارئاسخلا"ةيويحلاتاءاصحإللليتریب

1ةمسننويلم20و10نبامةيوونلاةحلسألا

نع،2016-2012يتنسلالخيرجاثحبةدحونعرداصريرقتيفو

لالخنم،ةيسنرفلاايزينيلوبناكسةحصىلعةيوونلابراجتلاريثأت

و،غامدلاطيطخت:لثمتاصوحفلانمددعبمايقلاو،ةيريرسلاةظحالملا

هذهيفو.خلا..ةينيجلاتامييقتلاو،يسيطانغملانينرلابريوصتلا

دعبيأ،ثلاثلاليجلاىلعةيوونلابراجتلاجئاتنىلعنوفقيةساردلا

تابارطضادوجوو،ةمهمةينيجتارييغتكانهلجسدقو،ةنسنيثالث

نم،ايزينيلوبيفبابشلاىتحونيقهارملاولافطألانيبهرشنمةديدش

،ةريبكةيفرعملكاشمو،دحوتلاضرميهتابارطضالاهذهنيب

ةيجولوفرومتاهوشت،ةردانتامزالتم،يلقعفلخت،ةيسفنتابارطضا

لكيهلا)ةذاشلاتالاحلا،ةيرجنحلاوةيوفشلاقوقشلالثمةيجراخ

)لثمةيلخادتاهوشتو،(خلا...ةيصخلاتاهوشت،فارطألاوأ،يمظعلا

ىلعتاهوشت،تارمملارومضوا،باوبلاقيضت،بلقلالخادتالاصتا

ةيعاعشإضارمأاهدعنيتلاوماروألاضارمأ.(خلا...ءرملاىوتسم

ليثمتلاتابارطضا،(خلا..ماظعلاناطرس،ةيقردلاةدغلا،مدلاناطرس

ببسيامميبصعلايجولويزيفلاروطتلايفذوذشلاكلذكو،يئاذغلا

ببسب،ةيكاردإلاو،ةيقئالعلاوةيفطاعلاو،ةيكرحسحلاومنلاتابارطضا

ةلحرملالخ،يزكرملايبصعلازاهجلاءانبيفةلمتحملاتاليدعتلا

ومنفعضو،يبصعلانيتوربلانیوكتفعضك)ينينجلاروطتلا

ايردنوكوتيملالكيهو،ايالخلاةيجولويزيفرييغتو،ةيبصعلاكباشملا

،ریونيلأ
Religions،ىلوألاةعبطلا،يوونلاحالسلاىلعءاضقلا for Peace2013،

.04
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1.كلذنم

ءاضعألافئاظورييغتو،ةيبصعلاايالخلاتالبقتسمریس،ءاشغلالكايه

(...ةيبصعلاتانومرهلا

،دادجألاىلعتيرجأيتلاةينيجلاتاساردلاريرقتلااذهيفدرودقو

تارفطيهله،ةدوجوملاةينيجلاتارييغتلالهحورطملاؤسلايقبو

دكأتلارمتسمثحبلاىقبيو،ةيثارو

يفناطرسلاىضرمبصاخفلمحتفدقفناطرسلاصخياميفو

عاونأرثكأنموتاباصإلانمريبكلاددعلارظنةيسنرفلاايزينيلوب

ناطرس،ةيقردلاةدغلاناطرسويدثلاناطرس:يهةباصإناطرسلا

1983ةرتفلايفهبنيباصملاددعدازيذلاو،لاجرلاىدلتاتسوربلا

مرولاناطرسوةرجنحلاناطرسو،1995-1990ةرتفلاىلإ1989

امك،مدلاناطرس،ةئرلاناطرس،يمضهلازاهجلانارطسو،يعاخنلا

ركذلاةقباسلاةرتفلاسفنيفتادالولايفريبكضافخنالجس

:ةيوونلاتاريجفتلااياحضلةيسفنلاةحصلا

تمتهايتلاةيملاعلاثوحبلاجئاتنانلاقمنمبناجلااذهيفضرعن

لامعألالخنم،ةيوونلاتاريجفتلااياحضلةيسفنلاةحصلانعثحبلاب

ةثراكنمنيررضتملاةحصلوحارسيوسيفةمظنملاةودنلا

3،لیبونريشت

1

2

Christian SUEUR, Les Conséquences Génétiques des Essais Nucléaires

français dans le Pacifique, chez les petits -enfants des Vétérans du CEP, et

des habitants des Tuamotu Gambiers. Janvier 2018 , France , pp 09-97 .

Christian BATAILLE, Et M. Henri REVOL, Rapport sur les incidences

environnementales et sanitaires des essais nucleaires effectues par la

france entre 1960 et 1996 et elements de comparaison avec les essais des

autres puissances nucleaires , Office parlementaire d'évaluation des choix

scientifiques et technologiques , 2001 , pp 11-112

3

يعاعشإلابرستللةثراكأوسأكايملاعفنصتلبونريشتةثراكلبونريشتةثراك

7لاةجردلانمةيوونةثراككتفنصونآلاىتحةيرشبلااهتدهشيئيبلاثولتلاو

نمعبارلامسقلايف1986ناسين/ليربأنمنيرشعلاوسداسلايفةثراكلاتعقو
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

Konstantinمدقو،اهدعباماع20دعبةثراكلاجئاتناهيفضرعيتلاو

N. LOGANOVSKY،نمنيررضتمللةيسفنلاةحصلالوحثحب

يفهثحبجئاتنتصخلو،لبونريشتثداوح

ةيعامتجالاوةيبطلاتالكشملاىدحإةيلقعلاتابارطضالالثمت

؛لیبونريشتةثراكدعبىرخأاماع20،نيررضتملانيبةيسيئرلا

كاذنيحتناكيتلاايناركوأيفتايبيربةنيدمنمبرقلابلبونرشتةطحملعافم

ءاربخلاءارجإدنعةثراكلاتثدحو.قباسلايتايفوسلاداحتالاتايروهمجنمةدحاو

قالغإدعبليغشتلايفأطخىدأو،اهيلعءابرهكلاعاطقنارثأرابتخالةبرجتةطحملاب

عافتراىلإءابرهكلاديلوتومدختسملاموينارويلاديربتيفةمدختسملاهايملاتانيبروت

قئارحلاوتاراجفنالاتفلخ.لاعتشالاةجردىلإعبارلالعافملابموينارويلاةرارح

ءاضيبلاايسوراهيتراجوايناركوأيفترشتناةيوونلاتاعاعشإلانمةلتاقةباحس

حايرلاتدعاسىرخأتاباحسثالثىلإةيوونلاتاعاعشإلاةباحستأزجتو.ايسورو

ايناملأىلإاهنموكيشتلاىلإةيناثلاوةيفاندنكسإلالودلاوادنلوبىلإنهالوألمحيف

تنلعألبونرشتةثراكثودحبقعو.ايكرتونانويلاوايراغلبواينامورىلإةثلاثلاو

اقوطتماقأو،ةبوكنمةقطنمتايبيربةنيدملمشتيتلاةقطنملاةيناركوألاتاطلسلا

فلأةئامنمرثكأتلجأو،لعافملاناكمنمارتموليكنوثالثاهرطقةفاسملاهلوح

نفدفييكةموكحاهتذفنيتلاتاءارجإلاتلمشامك[1].كانهمهنكاسمنمصخش

،تاعاعشإلانمديزملابرستعنمل،ةحلسملاةناسرخلاببوطعملالعافملافيلغتو

تاققشتلاهذهلةجيتنو.تاققشتلةريخألاتاونسلايفضرعتفالغلااذهنأريغ

رالودرايلمفلكتيس،بلصلانميفاضإفالغدييشتبيلوديلاممعدبايناركوأتأدب

جاتنإيفلبونرشتتالعافمدحأرمتساو.م2012ةنسيفهنملمعلاىهتنادقو

.لماكلابةطحملاقالغإمتخيراتلااذهنمنيماعدعبو،2000ماعىتحءابرهكلا

:ىلععالطالانكميتامولعملانمديزملا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D

8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9% 8A%D8%B1 %D9% 86%D9% 88%D8

%A8%D9% 84
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-0.15هلضرعتلادعبةيغامدةيعاعشإتاريثأتثدحتنأنكمي-

0.5Sy؛

:نيررضتمللةيلقعلاةحصلاىلعليبونريشتةثداحريثأتلمش-

ةيسفنلاتابارطضالا•

خملايفيوضعفلت•

راحتنالا•

نمزملابعتلاةمزالتم•

ماصفلافيطتابارطضا•

يبصعلاساكتنالاوةخوخيشلاةيلمععيرست•

ةركبملاةخوخيشلا:

ةيلبقتسملاةيلقعلاةحصلاةياعرىلعةماعلاةحلصملازكرتنأبجي

.عاعشإلااياحضلل

ةيلقعلاةحصلابةقلعتملاةيئابولاةلدألايفةريبكتارغثكانه-

تاعرجلاراثآلةيجولويبلاتايلآلامهفيفهنأكلذك،نيحشرملل

؛غامدلاىلعةضفخنملا

يسفنلاليهأتلاةداعإوةيلقعلاةيحصلاةياعرلايفاصقنانهدهشن-

1.نيررضتملل

نمنيررضتمللضرملاضارعأروهظةدمبةصاخلاثاحبألاجئاتنيف

ةدمنإفناطرسلاىضرمبةصاخلاويكازاغانواميشوريهةيرذلاةلبنقلا

ىلعف،رمتسمقلقةلاحيفنوشيعينيررضتملالعجتضارمألاروهظ

سفنيفنيؤملاعاعشإللضرعتلادعبناطرسلارهظتاللاثملاليبس

لكيفناطرسلاتالاحثودحلةيلوطةسارد.وضعلاسفنيفوةدملا

وهامك،ةنيؤملاتاعاعشإلللئاهلاضرعتلاةلاحيفهنأترهظأوضع

1

PSR, IPPNW , La santé des liquidateur (décontamineurs) 20 ans après

l'explosion de Tchernobyl 2005 , Le Dniepr, 2010, pp 08-10.
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

.زاهجنمفلتختتاناطرسلاروهظلاةرتف،ةيرذلاةلبنقلاعملاحلا

دنعةصاخ،ضرعتلانمتاونسسمخدعب،دادزيمدلاناطرس

دعبتاونسرشعيلاوح،ةيقردلاةدغلاناطرسيتأيمث.لافطألا

نمةنسنيرشعدعبلوح،ةئرلاويدثلاناطرسمث.ضرعتلا

،نولوقلاوةدعملاتاناطرسيفةدايزكانه،ةنسنيثالثدعب.ضرعملا

1.(خملايفمرو)ةيئاحسلاماروألاودلجلاتاناطرس،نيعبرأدعب

.يكازاغانيف15واميشوريهةلاح48نع1972ماعةساردتفشك

يعيبطلااهمجحيفعضرثكأسأرلاطيحمنأينعيسأرلارغص

يلقعلافلختللبحاصملاسأرلارغصظحولو.رمعلاسفنيفلفطلل

سايقجئاتنترفسأدقو.يكازاغانيفاواميشوريهتالاح10يف

عاعشإللاوضرعتلافطألردصلاطيحمونزولاولوطلاوسأرلاطيحم

طيحمنأ،ةدالولادنمةنس17ةدملعاعشإللنيضرعمريغلافطأو

ريغلاةنيعلايفمهنارقانملقاعاعشإللنيضرعملالافطأللسأرلا

،ةتوافتمتاجردبةضفخنممهئاكذتاجردتناكو،عاعشإللةضرعم

تاعاعشإلاةعرجعمبسانتي،تاناطرسلاعاونأنمديدعلاىلإةفاضإلاب

لمحلاةرتفوسأرلامجحرغصةدشومألااهاقلتتيتلاةنيؤملا

.عوبسأ15ىلإ08نيبامتردقيتلاو

يكازاغانواميشوريهيفاماع19ةدملةيلوطلاتاساردللاعابتو

دهشدقفةيدسجلاوةيسفنلاةحصلانعثحبلااهيفزكريتلاو

Nanao KAMADA, La vieille dame d’Hiroshima, JPPNW c/o Hiroshima

Prefectural Medical Association , 2018 , p 41
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يتآلاتاهمألانأظحلدقف،سأرلامجحونزولاولوطلاومنعبتت

دقفرفصلاةطقننمفصنورتمولیکنملقأعاعشإلتضرعت

09نملقأماقرأ19و09نيبومنلاةيلمعللقأماقرألجس

ةنراقم19نملقأو
1.عاعشإللةضرعمريغلاةنيعلاعم

:ناقربةيوونلاتاريجفتلا:اعبار

:ناقرةنيدملةيفارغجلاةساردلا-1

رئاودىدحإيهونطولليبرغلابونجلاىصقأيفناقرعقت

اهدحت،6مقرينطولاقيرطللةمهمةطحمرخآيربتعت،راردأةيالو

راتخملايجابجربةرئادو،تسارنمتةيالوابونجو،ةتنكةيوازةرئادالامش

.ايناتيرومةيروهمجابرغوفلوأةرئاداقرشو

اهللختتو،ةيعارزتاحاواهيفو،يوارحصلاعباطلااهحطسىلعبلغي

رتمولیک124.298:باهتحاسمردقتوعافترالاةليلقباضهولابج

.عبرم

1

Nanao KAMADA, op.cit. p45-47

2

يفيسنرفلايرامعتسالادهعلاةليطايلودةمرحملاةحلسألالامعتسا،لافجرامع

57.ص،2007،نيدهاجملاةرازو،طد،رئازجلا

359



ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

م

:ناقربةيوونلاتاريجفتلانعةجتانلاةيدسجلاتاهوشتلا-2

الاجراوناكءاوس،بیرجتللالقحرشبلااومدختسانييسنرفلانإ

اموريجفتللرفصلاةطقنلوحسوردمطمنقفومهعيزوتمتوءاسنوأ

ىلتقلاءاوستاريجفتلادعبمهيلعراثآلاةعباتموريجفتلالالخاهلوح

.رفصلاةطقننمدعبألاطاقنلايفىحرجلاوأراجفناللبرقألا

يفةحصلاىوتسمروطتكةيبطلاةبقارملاوتايئاصحإلابايغيفو

ريجفتلاةيلمعدعبولبقةيرامعتسالاةرتفلايفاصوصخناقرةقطنم

براجتلادعبناقرةقطنمبةحصلاعوضومفليتمصلالظي،ىلوألا

1967لبقيندملالجسلابايغلكلذوةيوونلا

ةيسنرفلاةيرامعتسالاتاطلسلاتماقريجفتلانمرهشأةعبرألبقو

ءاصحإومايخلاعيمجميقرتمتوروصقلاوىرقلاددعءاصحإةيلمعب

لمحتدئالقعيزوتمتامكىرخألاتاتابنلاوراجشألاوتاناويحلاورشبلا

فلتخمةقطنملاىلإتقيسدقل.يعاعشإلاضيرعتللسايقلامالقأ

فحاوزونارئفوططقوبنارأوبالكوزعامولامنمتاناويحلا

ةددحمنكامأيفتعضوتاتابنوةفلتخمتاتابنروذبورويطوتارشحو

ريجفتدعبولالخعاعشإلاريثأتىلعفرعتلادصقةصاخةزهجأو

.ةلبنقلا

:نعبراجتنارئفكخویشولافطأولماوحءاسنوءانجسلامعتسا

تايطعملاتنيبCNERMNRرئازجلايفةيسنرفلاةيوونلابراجتلا

ارارضأتثدحأ،دقبراجتلاهذهنأكشللالاجمعديالامبةيملعلا

ةيئزجلاةايحلاببسبةريثكالايجأاهريثأتلاطيدق،ةحدافةيرشب

1.عاعشإلااهشيعييتلاةليوطلا

1

صصخت،ريتسجامةركذم،ناقريفةيسنرفلاةيوونلامئارجلاحاتفلادبعيسورعلب

.78-77ص.2016-2015،ناسملت،دياقلبركبيبأةعماج،خیرات

360



ىلعةزجنملاتاجاطروبرلانعبتتويرظنلاانثحبلالخنم

قفتييتلاوتاهوشتلانمةريثكعاونأانلجسناقربةيوونلاتاريجفتلا

:دجنتاهوشتلاهذهنيبنم.ةيوونلاةلبنقلاببسبتناكاهنأاهلك

-3
:ناقربةيحصلاةثراكلامجح

ءايزيفلايفصصختملاوةورعسابعروسيفوربلابسح

تزواجتدقوبراجتنارئفكنييرئازجلااسنرفتلمعتسادقف،ةيبطلا

دقو..يلاموايناتيروموايبيلىلإةدتممةيرئازجلاءارحصلاراجفنالاراثأ

:مهوبراجتلاهذهنمةررضتمتائفعستكانهو،اهتقواوجتحا

يففالأ8،يرئازجفلأ42بمهددعردقنيذلالجرلاوناكسلا-1

نويلم2دوجوبتاريدقتكانهروسيفوربلابسحو،طقفناقرةنيدم

براجتلالالخنمو،ةيوارحصلاقطانملايفتاريجفتلانمررضتم

عاعشيفمهدلبيفبراجتلانمنيررضتمللنوناقاوعضوةيكيرمألا

.نيررضتممهوربتعاملك700

مهئاطعإلالخنمبراجتنارئفكالعفةقطنملاينطاقاولمعتسادقو

مهلامعتسادكؤياممةنياعمبنييسنرفلااوماقتاريجفتلادعبودئالق

.براجتنارئفكةقطنملاناكسلا

رقي،(ویرابونیرب)ةيوونلابراجتلايفصصختملايسنرفلاثحابلا"

يفةيوونلااهبراجتىلوأريجفتلالخيرئازجفلأ42اسنرفلامعتساب

.رئازجلاءارحص

نممهمظعمناكنيذلاوءانبلاورفحللودنجنيذلالامعلا-2

نوموقيمهنأمهوربخادقو،لماعفالأ10بمهددعردقيونيلقتعملا

.بهذلانعبيقنتلاب

ثيحب،نيدهاجملانممهلجناكنيذلاىرسألاونيلقتعملاضعب-3

لقتعم150مهفاريدقتورفصلاةطقننمملك2دعبىلعاوبلص

يفيناملأهدعأجمانرببسحمهداسجأىلعتاريجفتلارثاىلعفوقولل

.تقولاكلذ
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

.مهقوقحبنوبلاطيمهواولغتشانيذلانييسنرفلادونجلا-ا

،ساحنلافئاحصلثمتايافنلااولمعتسانيذلالجرلاناكسلا-5

تلقنتكالسألاونداعملاهذهواهعيبوأتيبلايفاهلامعتسال،ديدحلا

ىلإضارمأوتاعاعشإلااهعملقنتوةراجتلاراطإيفىرخأقطانمىلإ

.سانلا

رمعفصنردقيثيحبلحرلاونيميقملانمةمداقلالايجألا-6

.طقففصنلاىلإلصتلاذهلةنسفلأ24وهموينوتولبلا

لجأنمناقربةيركسعلاةدعاقلابنيدجاوتملانييرئازجلادونجلا-7

.ةينطولاةمدخلاءادأ

بالقنالالخناقرلقتعمىلإاولسرأنيذلانييسايسلانيلقتعملا-8

.1992

.ةيفوجلاهايملاوةيتابنلاوةيناويحلاةورثلايهوةئيبلا-9

لسنلايفبراجتلاهذهءارجثراوتينأنكمياموةمداقلالايجألا

.دافحألاوءانبألاو

،دلجلاقورحورارمحا:یعرجلانمةيبتعىمستاينقتوةيمتحراثأكانه

زاهجلابةصاخلاوةيعاعشإلاتامزالم،قرزألاءاملالثمنويعلاضارمأ

.ةرشابمراجفنالادعبةينآلاراثآلاضعبهذهويبصعلا

ةعرجلاتناكامهميأ،ةيبتعالوأةيمتحریغوةيلامتحالاراثآلا-2

اهنم،رثأكانهنوكيفةليلق

يفةريبكجئاتنوبراجتكانهو،ناطرسلاعاونأنمعاونألضرعتلا-1

،ةقباسلابراجتلا

لقنيوايالخللةيويحلارصانعلارثأتلالخنمةينيجتارييغتثودح-2

يكازاغانواميشوريهيفةلثاممجئاتنتثدحدقو،لايجألاىلإاذه

.ةريبكتاهوشتتفلخوقارعلابةيوونلابراجتلاو
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ليلحتبنارهوةعماجنميدوبعلاذاتسألاماقدقفروسيفوربلابسحو

.عاعشإلااهيفدجودقوةقرفتملابراجتلاضعبولبإلابيلح

عاعشإلالقنتنمديزيتاعاعشإلابةعبشملانكامألاهذهةرايزنإ

11يفتلشفدقفةيسنرفلاةموكحلليرسريرقتلالخنمو،ضارمألاو

يفمكحتلامدعيأةبرجتلاءاوتحانمانكمتيملو13نمةينطابةبرجت

1.ةبرجتلانمةثعبنملا(رابغلالالخنم)تاعاعشإلا

نألوقي،ةيوونلاةسدنهلايفصتخميروصنمرامعثحابلالوقي

صخشلليتأتيتلالايجألايفرشابملكشبرثؤتةيوونلاتاعاعشإلا

ررضلانافةيبروألالودلاواكيرمأيفتيرجأيتلاثاحبألاناو،ررضتملا

2.22ليجلاىلإرمتسمىقبينأنكمي

رصقيفانههنألماهرمعديسلا،1960يرفيف13ةيعمجسيئرلوقي

نینادامیت

يوونلاريجفتلااياقبنمةيديدححئافصباهحطسأةفقسمتويبتلازال

ارظنو.لزانملاكلتيفتاعاعشإللةريبكةيمكدجودقويذلاو

،لهجنعةيوونلاتاريجفتلااياقبنمديدعللةقطنملاهذهلامعتسالا

ةليخدوةبيرغضارمأمهتقطنميفتمع

ناقريفةيسنرفلاةيوونلابراجتلااياحضلةيدسجلاتاهوشتلا-ا

:ةيسفنلاةحصلاقيقحتقيعت

،ناقريفةيسنرفلاةيوونلابراجتلااياحضليحصلافلملا

،ملاعلايفةيوونلاتاعاعشإلانمنيررضتملاتافلمفوفرنعبئاغلا

1

ميدقت

2

،دودحالبةصح،رئازجلاتاريجفتنعةيخيراتلااهتايلوؤسمواسنرف،ةورعسابع

.2010يام26،ةريزجلاةانق،روصنمدمحأ

:ميدقت،مومسملاثرإلا...ناقر،قئاقحجمانربةينزيزفلتةصح،سوبرخرداقلادبع

.2014سرام31،ريازدةانق،ةمظعوبةبيتر

ناقرنمتارتموليك5دعبىلعنيندامیتعقت

3
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيملاعثاحبأجئاتنلالخنمةتبثم،ةيدسجتاریثأت،نيريثأتمهلقلخ

ةحصلاقيقحتمدعوهرخآريثأتو،قبساميفاهضرعمتيتلاوةهباشم

ةسرامممدعل،يدسجلاويسفنلاقفاوتلاقيقحتمدعلةيسفنلا

ةيناكمإمدعل،درفيأاهلىعسييتلافادهألاقيقحتمدعل،قوقحلا

رطسألايف،نيررضتملليدسجلاويسفنلالفكتلامدعلو،تاذلاءاضرإ

لكيفوةيسنرفلاةيوونلابراجتلانمةررضتمتالاحضرعنةيلاوملا

.ررضلابسحةيسفنلاةحصلاقيقحتةبوعصضرعياهنمةلاح

:يلسانتلازاهجلاتاهوشت

:ىلوألاةلاحلا

مدقيذلاو،ناقربمداقلاثيغلاةيعمجسيئربسح:نامثعديسلا

زاهجلاىوتسمىلعتاهوشتنميناعييذلاونامثعديسلاةلاح

هتلاحصيخشتلجأنمتايفشتسموتادايعةدعاولاجيتلاويلوبلا

رهشأةتسدنمهتباصإيتلاتاهوشتلانإفملعلل،ىودجنودنكلو

ديسلانإفملعلل،لبقنماهلثملجسيملويديفلاليجستخيراتنم

،ةيوونلاتاريجفتلانمررضتمکضرعدقو،نسلايفمدقتملجرنامثع

ةردانلاضارمألاهذهببسنإف،مداقلاثيغلاةيعمجلاسيئربسحو

ناقرةنيدمىقبتونآلادحلاهتلازامتيمليتلاوةيوونلاتايافنلا

.ةرمتسماهتاناعم

:ةردانتاهوشتبةديجتادالو

:ةيناثلاةلاحلا

ةدلاومتةصحلاليجستتقويفناقربةلوفطلاوةمومألاةحلصميف

هوشتو،ةماعنطبلاوأةرصلاةقطنمسمهوشتلاوردانهوشتبلفط

دقتاهوشتلاهذهنإفيرظنلاانثحببسحو،ناسللاىوتسمىلع

تقلخيتلاوةيوونلاتاعاعشإلااهببسةديدجتامزالتملةيادبنوكت

لفطلاةدالوءانثأتدجاوتيتلاوةلباقلابسحو.تانيجلايفتارييغت

يه
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ام

ملوةردانتاهوشتبلافطأةثالثةدالوبدهشتعوبسألكيفاهنأتلاق

نمنيفوختمورظتننانأبةدالولكيفو،ةينهملااهتربخةليطاهدهشت

يفطقفاهتدهاشتاهوشتلاهذهولفطلاىلعنوكتسيتلاتاهوشتلا

بسحرمتسمديازتيفيهوىرخأتايالويفدجوتالوناقرةنيدم

رماضةيريفشةلباقلاهبتلدا

صلابةباصمةديدعتالاح

:ةثلاثلاةلاحلا

نميناعيلماكليجةقيضلاهتقزأنيب،ناقربتبارعاترصق

نوناعيمهلك،ليجلاسفننملافطأضرع،روهزلارمعيفمهوممصلا

املو؟تاذلابممصلااذاملحورطملاؤسلاىقبي.لكشملاسفننم

...ادجةطيسبمهتينمأ،؟تاذلابليجلااذهاذاملو؟تاذلابتبارعاترصق

اولخيالهنإفرابجلادبعيزيزعيفصلابسح...ةصاخةسردمطقفديرن

ضارمأنوعراصيتالاحنمناقرةنيدمروصقنمرصقوأ

تاثاعبنالااهببس،اهصيخشتثيدحلابطلاىلعيصعتسيةثيبخ

مسالاقلطأدقو،1960يرفيف13يوونلاريجفتلااهفلخيتلا،ةيوونلا

.راهنليلحوتفمحرجلاىقبيل،ناقريفةطسوتمىلع

:ةيومفوةيهجوتاهوشت

:ةعبارلاةلاحلا

هوشتنميناعت،1960يرفيف13ةطسوتميفةرهزةذيملتلا

اهنيعتدقفاهنأثيح،نينيعلاىوتسمىلعوكفلايفوهجولايف

تلاقاهدقفتنإلبقاهبلفكتلاتاطلسلانمىنمتتىرخألانيعلاو

تاملكب...لاحلايروسیميادلاووةيقبتملاينيعدقفأنأىشخأةرهز

يحيأ
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

نوكألىفشأنأىنمتألوقتوةرهزمتخترمجلاكعومدوةئيرب

:ناطرسلاتالاحلتفلمروهظةذاتسأ

:ةسماخلاةلاحلا

ناقرىفشتسميفلغتشيمهدیسوایفطصمروتكدلاةداهش

ناطرسلابةباصملاتالاحلانافروتكدلابسحو،تاونسةدعل

ثدحت،ىرخألةنسنمقلقمديازتيفناقرىفشتسميفةلجسملاو

لابقتسابفلكموهوةيناطرسلاتالاحلانعصاخلكشبروتكدلا

2013يفامأةلاح24انلجس2012يفف،ناطرسلاىضرمهيجوتو

ةمهمتاصصختدجويفسأللو.ةقثومتالاحلاهذهوةلاح30لجس

،قيرفكلمعللجاتحنو،ةيالولابارتىوتسمىلعةدوجومريغ

نمتاعرجلصخشلاضرعتاملكناطرسلابةباصإلالدعمدادزي

2موينارويلا

ةيتوصوةيوغلتابارطضا

:ةسداسلاةلاحلا

2

اذكو،توصللنادقفوةديدشةحبنميناعيلفطةلاحلضرع

ةنراقمماعرخأتو،عمسلايفصقناذكو،سفنتلايفةديدشةبوعص

نماونكمتيملونطولاربعيربكتايفشتسمةدعللقنتدقو،هنارقأب

نعليقنكلوضرملاببسفرعيملريخألايف،هتلاحصيخشت

دلاوبسح،ببسلاةلوهجمةيتوصلاراتوألاىوتسمىلعسبيتةيناكمإ

ةانق،رئازجلا-راردا-ناقريسنرفلايوونلاعاعشإلااياحضةصح،رابجلادبعيزيزع

15DZAIR2016ربمسيد.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D

9% 86%D9% 8A%D9% 88%D9% 85
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دوجو

ةردانتالاحلابقتسالدادعتساىلعامئادةقطنملايفاننإف،لفطلا

.ةيوونلاتاعاعشإلاببسب

:نويعلاضارمأ

:ةعباسلاةلاحلا

ماصع،ميلحلادبع،دارفأةسمخنمةنوكتمةلئاعةلاحلضرع

ةيوونلاتاعاعشإلاببسبمالظلايفالإرونلاىرتالةلئاعمهنورخآو

،ليللابالإةيؤرلامهنكميالمهنأثيح،راهنلايفرصبلاةمعننماومرح

مهعمنيدلانعو
بسحو.ةلئاعلادارفأسفنىلعةأتأتانظحال

لوقي،سمشلاةعشأدوجودنعمهرصبفعضبنورعشيمهنإفةلئاعلا

نمسانلاجارخإليملعثحبءارجإوةساردلايفقوفتلاىنمتأ،ماصع

1.جالعلاداجأيفمهدعاسأوةمزألاهذه

يفيرذراجفنالوأيفنويعلاضارمألةديدعتالاحتلجسدقو

ناكو،ةنس22رمعلانمغلبيباشةلاحل،1945فيرخيفامیشوریه

ةبسننأدجوتيرجأثاحبألقفوو،رفصلاةطقننم780دعبىلع

ةبسننأدجوو،رفصلاةطقننمبارتقالاىدمبايسكعديزتةباصإلا

اذهو،رفصلاةطقننمملك2نملقأل%20بةسدعلاماتعإبةباصإلا

ماتعإةباصإلانأدجواذكو.لافطأاوناكاذإنيررضتمللديزيلدعملا

نيررضتملاناعدقو،ادجركبمتقويفةخوخيشلانيعلاةسدع

جئاتنلاهذهو.داحلاعاعشإلاةمزالتمکنمرفصلاةطقننمنيبيرقلا

45صخشلةسدعماتعإلجسدقو،2002-2000حسملالختشهب

رفصلاةطقننمرتم950دنعةنس12رمعيفعاعشإللضرعتةنس

صصحلالالخنمو..ةخوخيشلانيعلاةسدعماتعإةنس55دنعو

1

:ميدقت،مومسملاثرإلا...ناقر،قئاقحجمانربةينويزفلتةصح،سوبرخرداقلادبع

.2014سرام31،ريازدةانق،ةمظعوةبيتر

2

Nanao KAMADA , op.cit .. pp 46-47
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةلجسملا
ررضتمةلاحضرع،ناقربةيوونلابراجتلانمنيررضتملاعم

هتروصدجت)هرصبهرثأىلعدقفوفصنوماعنسيفعاعشإللضرعت

.(قحلملايف

ةيلقعضارمأ

:ةنماثلاةلاحلا

،ةنس25ليلجلادبعوةنس30ةليمجشيعتةلئاعةلاحضرع

ةيكرحةقاعإبنيباصمنيصخشمهنمنأثيح،ةنس18ميحرلادبعو

فلختبنيباصممهلكو،ةطيسبولوةيلالقتسالارهاظملكبايغعم

طقفةدعاسملادجأنأىنمتأ...ةلئاعلابألوقي،ديدشيلقع

:ةعساتلاةلاحلا

ةدعببيصأ،ناقربةايحلاةدعاقبلمعيناك،ملاسجاحلا

نمنايناعينينثامهنموايلقعىضرممهلكءانبأةسمخبقزروضارمأ

ريجفتلاموينمهنافملاسجاحلابسحو،ةنس30مهربكأ،ممصلا

1.اذهانمويةياغىلإضارمأنميناعي

تاهوشتوماروأ

:ةرشاعلاةلاحلا

نيهوشتبدلوهرمعنمنيتنسلازواجتيمللفط،نيدلاريخ

متورهظلايفمرونميناعيهنأثيحسأرلاورهظلاىوتسمىلع

ةيكرحةقاعإنميناعيوهو،يغامدءاقستسادوجوعم،هلاصئتسا

.ةيلقعو

:مزقتلاتالاح

نمناقرناكسةاناعملاتاداهش/ةيوونلاتاريجفتلل59ىركذلا،نارقمةزياف

.2019يرفيف13،ةيرئازجلاىلوألاةانقلا،رابخألاةرشن،ةيوونلاتاعاعشالا
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:رشعةيداحلاةلاحلا

ةيلقعوةيكرحتاقاعإبنوباصملافطأةدالوناقريفدهشامك

دنعمهومنفقوتدارفأدهشىرخأتالاحو،ةماهةيدسجتاهوشتو

نكلوةنس30و26رمعبتاباشوبابشدجتثيح،ةركبملاةلوفطلا

.تاونسثالثونيماعلافطأدسجب

:ىرخأتالاح

ةيوونلاةلبنقلااهتببسيتلاتاهوشتلاىلعانثحبلالخنم

ءانثأناقربةايحلاةدعاقبنولمعياوناكصاخشألاتالاحاندجو،ناقرب

اوبيصأنمزلارورمعمو،ةيسنرفلاةيوونلابراجتلاتاريجفتلريضحتلا

رظنا)تاقاصتلاوتاجنشتيفلثمتتفارطألاىوتسمىلعتاهوشتب

يتلاودارفألاماظعىوتسمىلعتاهوشتيفاهصخلندق(قحلملا

.اهلبقالتاريجفتلادعبترهظ

نكلواعيمجاهضرعانعسياليتلاوتالاحلانمديدعلاكانهو

رظنا).تادايعلاوتايفشتسملايفلجسياممليلقلاوهضرعام

(روصلاقحلم

:ناقربةيسنرفلاةيوونلاةبرجتلادادتما-5

ريثكلامضتوناكسلابةلوهأمناقرةقطنموتاوتميلقإناك

بونجوحنلفاوقللاكلسمواقيرطخيراتلاربعناكوتاحاولانم

.ةرواجملاةيقيرفإلالودلاوءارحصلا

نمءاوسائطاخناكناكملارايتخانأىلإريراقتلاعيمجريشتامك

وأيلحملاىوتسملاىلعالةيخانملافورظلاوأةيفارغجلاةيحانلا

يرذلاطقسلاكرتثيح،يراقلاويملاعلاىوتسملاىلعلب،يميلقإلا

قطانمونابايلاولاغتربلابونجاهرأثاعاعشإلابةلمحملامويغلاو

ىلإيرذلاطقسلالوصومتكلذكوةيقيرفإلاةراقلابونجيفوانيماجن

.يسلطألابرغةيكيرمألاةدحتملاتايالولايضارأ
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

ةيسنرفلاةيركسعلاةسسؤملايفتادارإلاعارصىلإبراجتلاعوضخ

هديفنتتاوطخويسنرفلايوونلاعورشملايفيليئارسإلالغلغتو

1.ناقريفىلوألاتاريجفتلايفةصاخ

:قيبطتلابناجلا:اسماخ

:ناقرنمتالاحبينوفطرألايسفنلالفكتلا

جهنملااذهىلعاندمتعادقو:ةلاحلاةساردجهنم:عبتملاجهنملا-1

لالخنمةسسؤموأةعامجوأدرفلاةلاحبمتهتةلاحلاةساردنأرابتعاب

ةدقعمبولسأكةقباسلاعاضوألاويلاحلاعضولانعتامولعمعمج

لامعتسالالخنمف،(75ص،2007،نورخآوسابعلیلخدمحم

ةدحوللمئاقلاعضولانعةلادتانايبعيمجت،ثحبلاتاودأنمددع

یوقلاولماوعلايفرظنلادعبوةئيبلاعمتاقالعلاوةيضاملاتازاجنالاو

،اهتاقالعولماوعلاكلتجئاتنليلختوقمعباهكولسددحتيتلا

يفلمعتامكةدحوللةلماكتمةلماشةروصئشنينأءرملاعيطتسي

اندمتعااذهلو.(186ص،1999،راديوددمحمحاتفلادبع)عمتجملا

.جهنملااذهىلع

يفانتدايعيفاهلابقتسامتتالاحلايهةساردلاةنيع:ةساردلاةنيع-2

.ةيارددمحأةعماج

3

2

.56ص،قباسلاعجرملاسفن،لافجرامع

راد،سفنلاملعوةيبرتلايفثحبلاجهانمىلإلخدم،نورخآوسابعلیلخدمحم

.2007،ندرألانامع،ىلوألاةعبطلا،عيزوتلاورشنللةرسيملا

ةفرعملاراد،ةيناثلاةعبطلا،سفنلاملعيفثحبلاجهانم،راديوددمحمحاتفلادبع

ص.1999،رصم،ةيردنكسإلا،ةيعماجلا

75

3

186
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ميدقت-5

يبطلازكرملابةينوفطرألاةيئاصخألابتكم:ةيناكملادودحلا-3

لالخنماهضرعمتةلاحو.راردأةيالو،ةيارددمحأةعماجبيعامتجالا

.يرئازجلانويزفلتلايفةينويزفلتةصح

.ةلباقملا،ةظحالملا:ةساردلاتاودأ-اب

:تالاحلا

ىلوألاةلاحلا

ك.ر:بقللاومسالا

ىثنأ:سنجلا

.يوناثةثلاثلا:يميلعتلاىوتسملا

تيبلابةثكام:لمعلا

لفطلمأوةجوزتم:ةيلئاعلاةلاحلا

راردأةيالو،ناقر:ناونعلا

ىوكشلا

انبتكمبك.رةديسلالابقتسامت،2019ربمفون24خيراتيف

هلءارجإمتيذلااهلفطبةقوفرم،ةعماجلابيعامتجالايبطلازكرملاب

ممصلانميناعيناكيذلاويعقوقلاعرزللةيلمع

1

،ایحارجعضوييلخادنيأزجنمنوكتتعمسللةدعاسمةادأوه:يعقوقلأعرزلا

.نالصفنيالنكلونالقتسمنائيزجلاناذهو،ايئاوهطبتري،يجراخءزجو

Olivier Deguine , L'implant cochléaire , centre hospitalier,universitaire,

CHU Toulouse , 2012 , p 04.

2

ذنمعمسلاةساحنممرحيذلالفطلاكلذوهو،ةيعمسلاةقاعإلاوأ:ممصلا2

ملعتدرجمباهنادقفنموأمالكلاملعتلبقةيعمسلاةردقلادقفنموهوأ،ةدالولا

.ةعرسبتدقفملعتلاراثآنأةجردلمالكلا

راد،ىلوألاةعبطلا،ةصاخلاتاجايتحالايوذليعمتجملاليهأتلا،يمهفدیسدمحم

.119ص.2007،ةيردنكسإلا،رشنلاوةعابطلاايندلءافولا
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

لاؤسلانمدبال،اهتروريسوةلباقملاءانثأيف،ينوفطرألالفكتلالجأنم

دوجونعو،جاوزلاةبارقمعوةدالولاولمحلافورظةروريسةلاحنع

ةدالولاولمحلافورظلكتناكدقو،ةلئاعلايفتالاحلاهذهلثم

اهبيرقاهجوزنأةجوزلاتلاقدقفجوزلاةبارقنعو،ةديجوةيعيبط

نأببيجتتناكفةلئاعلايفةدوجوملاضارمألانعاهلاؤسدنعنكلو

انحرطف،يهاهتلئاعريغنمةددعتمةيضرمتالاحاهبجوزلاةلئاع

مهنأالتباجأف،ةلئاعلانمسيلجوزلابأوأجوزلامأتناكاذإلاؤسلا

اهنمانبلطتامولعمرثكأةفرعملو،راردايفنطقننحنوناقربنونطقي

ضارمأاهيفرشتنتناقريفنطقتيتلاانتلئاعنأتلاقف،رثكأحرشتنأ

دنميادلاونطقياننكلوةبيرقلاةبارقلامغرفانتلئاعفالخىلعةفلتخم

تفاضأو،انتلئاعيفضارمأدجويالاذهلراردايفانهادجةليوطةدم

نينطاقلاعيمجللتببستاعاعشإلاوةلبنقلاببسبناقرنأ:ةلاحلا

.نيتلاحوأةلاحهيفدجتوالإلزنمدجويالف،ةفلتخمضارمأكانه

،ناقريفتنكتباجأف؟نينطقتتنكنيألمحلاةرتفيفاهانلأسمث

لزنميفنآلاانأتباجأف؟نآلاواهتلأسف،فسألاحمالماهيلعترهظو

انثأةفيفختارايزبموقأنكلو...ينباجالعلجأنمراردايفيتلئاع

(ةيالولاجراخلمعيهنأل)لمعلانمجوزلامودق

نمدجوي؟تباجأف،جوزلاةلئاعيفةرشتنملاضارمألانعةلاحلاانلأس

...ايكرحنوقاعممهنمو،اركبمنوملكتيالنمو،نييسفنىضرممه

.ضارمألانمريثكلاو

اذهلميلسودبيوه:تباجأوتكحض:جوزلاةحصنعاذامواهانلأس

.هتلئاعلثمضیرمدلويسينبانأعقوتأمل،هبتلبق

ضارمألاراشتنايفببسيهةيوونلاتاعاعشإلانأةدكأتمتنأاذامل

؟اذهلببسيثارولماعكانهسيلوجوزلاةلئاعيف
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يدج انأنكلو،كلذكيبأوانلةبيرقكلذكهمأو،يلاخهابأ:ةلاحلابيجت

يفدجاوتمناكهابأنأطقفركذتيوهيللوقييبأىتح،ناقربنطقيمل

مهئانبأويتوخإ،ةلئاعلانمجرخنمطقفيبأنكلوفيضيو،راردا

.ناقربانلئاعنميجوزنالانأنييداع

ملوناقريفنونطقيملاهيدلاونألوقلاديرتاهنأةلاحلامالكنمانمهف

كلذدعبوأناقربةيوونلابراجتلاةرتفيفاءاوسعاعشإللاوضرعتي

.كانهاونطقيملمهنأل

؟ضيرملفطدلويناقريفنطقينملككمالكبسحاهتلأسف

راجفنالاءانثأاورضخوأةلبنقلايفاولمعمهدادجأومهءابأنم:تباجأف

مهنمومهئانبأعممهتاناعمينيعبتيأروكانهتشعانأ،نوناعيمهف

تلجانأاذهل.مهجالعنماونكمتيملوىضرممهواوربكمهئانبأنم

...ينباجالعلجانمرئازجلا

نملمحلاةرتفيفينبالةيامحلاوةيدغتلالكترفو:ةلاحلافيضت

ءاشامهللاردقنكلوانلثمدلوينأتينمتو،ضيرمنوكيالألجأ

....لعف

:ليلحتلا

دمحأةعماجبيعامتجالايبطلازكرملابانبتكميفلبقتسن

تاهوشتويوغلرخأتنميناعتيتلاتالاحلانمديدعلاراردابةيارد

نممهيدلاواوكتشينيذلاذيمالتلانمديدعلاوممصتالاحوةيومف

يفلكاشمكانيتأتيتلانويعلاضارمأاذكو،ةيسردملاتابوعصلا

اهلبقتسنيتلاتالاحلامظعمواهريغوزييمتلاةبوعصوهابتنالاوزيكرتلا

نيعنمتاراشتساانيتأتو،فلوأ،يلاس،ناقر،ةتنكةيواز:طخلا

ىلإدوعيببسلانأامبرلو...اهريغو،سانمأنيعنمتالاحوحلاص

.اهرواجاموناقرةنيدمينكاسةحصىلع،تاعاعشإلاتاريثأت

انعمجتالاحةدعنمةدحاوالإيهام،ةضورعملاةلاحلانإ

نإ.لاقملااذهيفاقباستضرعيتلاتالاحلالثماهلثميهو،راوحاهب

يهناقريفةيوونلاتاعاعشإلانأدكؤتةلاحيهةضورعملاةلاحلا

ف
ي

يه
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ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

يفثاحبألاجئاتنهدكأاموهو،لايجألاربعتاهوشتثودحيفببس

.يكازاغانواميشوريهاذكوةيسنرفلاايزينيلوب

ببسبيهجوزلاةلئاعيفتاهوشتلانأىلعةلاحلاديكأتنأ

نمنوناعيناقرةقطنميفةنطاقريغلاةلئاعلانأليلدلاوتاعاعشإلا

تاريثأتلةيلودلاريراقتلااهتعضويتلاتابارطضالاوتاهوشتلاسفن

نمنوناعيجوزلاةلئاعنأىتح،نيررضتملاةحصىلعتاعاعشإلا

رخآليلدالإضرعامو.ةيدسجتاهوشتوةيسفنةفلتخمتابارطضا

.ناقرناكساهشيعييتلاتاناعملانع

:ةيناثلاةلاحلا

م،ا،ر:بقللاومسالا

ىثنأ:سنجلا

يماسينقت:يميلعتلاىوتسملا

تيبلابةثكام:لمعلا

نيلفطلمأوةجوزتم:ةيلئاعلاةلاحلا

راردأةيالو،ناقر:ناونعلا

ىوكشلا

ةيئاصخأكيوعمجلاانطاشنلالخو2015ةنسنمليرفأرهشيف

داشرإلااهيفمتييتلاوةيغامدلاةيكرحلاةقاعإلالافطأءايلوأل،ةينوفطرأ

نييئاصخألاصقنلارظن)ةيوغللامهئانبأتاردقريوطتيفيدلاولا

انايحأأجلنتالاحلالكبلفكتلاةبوعصوةقطنملايفنيينوفطرالا

يهمهتلباقممتيتلارومألاءايلوأنيبنم،(ةيوعوتتاءاقلميظنتلا

IMCةيغامدلاةيكرحلاةقاعإلانماهنبايناعييتلاوم،أ،رةديسلاةلاح

،علبلارسعو،باعللاناليس،ةلغللماتبايغوسأرلاعم

مهلقنتةيناكمإبسحايدرفمهبلفكتلامتيتلاتالاحلانيبنمتناك

مهجامدإليهستلجأنممهتاردقريوطتلاديهمتمهنبانسرغصو

مجحرغص
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نأاملع،ةجوزوأجوزءاوس،دجنعابأناقريفنطقتةلئاعلا،البقتسم

يفةهباشمتالاحدوجونعمألاعمانراوحلالخ،براقأجاوزجاوزلا

دوجونعانلاؤسنعو،ةلئاعلايفIMCتالاحدجويالهنأتباجأ،ةلئاعلا

تابوعص،يساردرخأتدجويهناتباجأ،ةيسفنلكاشموأتابارطضا

نووطنيةلئاعلايفصاخشأدوجواهتباجبسحودجوتتالاح،ةيسردم

مهدحولامئادنكلو،نوركفياميففرعتنأنودمهسفنأنع

ءيشيإظحالتمللمحلاةرتفيفهنامألاعمیرجملاراوحلالالخنم

،يداعءيشلكناكو،نبالانعلکشمدوجوبئبنيءيشثودحوأ

.(ةدالولارسع)،ةدالولاةدمتلاطنكلو

تلاق،ةيوونلاةلبنقلاةرتفيفءابآلادوجونعانلاؤسنعةلاحلادريف

اوناكوناقريفنونطقياوناكمهلك،همأوجوزلابأويمأويبأمعن

،رتوتلااهيلعرهظ،رمألانعينيثدحتنأنكميلهاهتلأس،اهلنیرضاح

يبأو،راغصانكامدنعرمألانعاريثكانلنوكحيناك،ريبكءيشتلاقو

(ةلاحلارثأت)....ضيرمينبادلوامدنعيلدنسناكيذلاو،يفوت

باحسناو،مألاىلعمئادقلقظحالن،لفطلاةلاحانعبتتلالخ

مأللرركتمبايغلجسنو،مئادلاهلمعوهرفسببسبليق،بأللمات

،ةريصقةدميفاهيلعلصحنيتلاجئاتنلاوجالعلايفمدقتلاةيلباقمغر

رعشاانايحأرركتيصصحلانعبايغلاببسنعانلاؤسدنعو

ناقرلوقأعقاولارمألمالستسالابرعشاانايحأو،(بائتكا)"ةطنقلاب"

لهلءاستأ...نوقاعممهونسلايفاومدقتتالاحیرأ،نوناعي

ملعلل.يللصحيامفرعأالنكلوةجيتنلاىرأيننأمغر،ينبايفشيس

وهببسلاناكو،جوزلارفسلارظنةيجوزلاتيبتكرتكلذكةلاحلاهذه

تاونسةدعلاندنعةلاحلاعباتت.يبطقيرفلجاتحيهنألنبالاجالع

ضیرمرخآلفطةدالونمافوخىرخأةدالوةديدعتاونسلتضفرو

اهتلاحنكلو..ىرخأةرمةلاحلاتلمح،2019يفو،ةلاحلالوقبسح

.جالعلافيقوتلترطضالمحلاةرتفيفةجرحلاةيحصلا

مهلك
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ليلحتلا

اهيلعبلغتييتلاتالاحلانمةلاحيهةضورعملاةلاحلانإ

لفكتلانعمأللةيسفنلاةلاحلاترثأ،لبقتسملانمفوخلا،قلقلا

وعلبلارسععم،ةلغللماتبايغنميناعيناكيذلاولفطلينوفطرألا

ناليسوعلبلارسعجالعمتجالعلامدقتعمو،باعللفيثكنالیس

ةملكلاىلإالوصوتاملكلاضعبقطنيحبصأةغللةبسنلابو،باعللا

نودلاحلمحلاءانثأةيحصلااهفورظلمألافقوتنكلو،ةلمجلا

لفكتلاةلصاوم

ثحبلاجئاتنيفترهظيتلاتالاحلاعمقباطتت،ةضورعملاةلاحلانإ

سأرلامجحرغصنيبةقالعكانهنإتدجويتلاو،اميشوريهيف

بأومألاوبألااهيفضرعتةضورعملاةلاحلانإ،عاعشإللضرعتلاو

عاعشإللرمتسملكشبضرعتىلإةفاضإلاب،ةعشأللجوزلامأوجوزلا

نمديزتةقطنملاةصاخلاةيوجلالماوعلاناو،ةقطنملايفنطقتاهنأل

ةسمالملاوأةقشنتسملاةعرجلاةدايزويعاعشإلاضرعتلاصرف

.رشابملكشب

ةياقولا

نمنيررضتمللةيسفنلاةحصلاقيقحتليئاقوجمانربك

ةيلوألاةياقولايهوثالثتايوتسميفثحبلابجيةيوونلاتاريجفتلا

يتلاتاءارجإلا:ةيلوألاةياقولالمشتو،ةيثلاثلاةياقولاوةيوناثلاةياقولاو

ةنيعمةيضرمتالاحثودحةبسنضفخلوأةرطيسللاهذاختانكمي

دضعينمتلااهنمةريثكةلثمأكانهو،اهنمنوناعيالنيذلاناكسلانيب

ةيلقعلاوةيبصعلاتابارطضالاصرفنمديزتدقيتلاضارمألا

.ةيلقعلاضارمألاىلإةيدؤملاصرفلانمديزتيتلاضارمألا

يفةيسفنلاتابارطضالاوضارمألاصيخشتبمتتف:ةيناثلاةياقولاامأ

اهيلعةرطيسلانكميىتح،اهجالعىلعلمعلامثبسانملاتقولا
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ضعبفاشتكالاثم،اهلنيرثأتملانيبىوتسمىندأىلإاهرثأفيفختو

ببسبناقريفةرثكبرشتنتيتلاوةيسفنلاوةينامسجلاضارعألا

يلاتلابواهريغوةيكرحتاقاعإوأتاناطرسلاوأةيقردلاةدغلاتابارطضا

.ايئاقووايجالعةبسانملاتاءارجإلاذختت

دنعاهذاختابجييتلاتاءارجإلانمنوكتتيهف:ةثلاثلاةياقولاامأ

تابارطضالاىلعةرطيسلاىلإفدهتو،ضارمألاوأتاهوشتلابةباصإلا

ايمسجوايسفنضيرملاةلاحروهدتنمةياقولاو،هنعةمجانلاةيسفنلا

يكلهلبسانملاليهأتلامتيهترسأوضيرملاةدعاسمبو،ايعامتجاو

.ةيعيبطلاهتلاحىلإدوعي

نمف،افنآاهيلإراشملاةثالثلاتايوتسملايفةيئاقولاريبادتلاثحبدنعو

مثةعاضرلاروطبءادبةفلتخملاةايحلالحارمىلإريشننأبسانملا

1.ةخوخيشلافبابشلاوابصلاوةلوفطلا

1

.24-23صصقباسلاعجرملاسفن،ةيبرعتاعماجةذتاسأنمةبخن
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ةيرئازجلاءارحصلايفةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلا

:ةمتاخلا

براجتلاراثأوةيسفنلاةحصلافلميفةيلودلاثاحبألانإ

ةحصىلعماعلكشبيسفنلايوونلافلملاىرحألابوأةيوونلا

يذلايبطلالجسلابايغوهو...دحاوةلكشمههجاوت،نيررضتملا

دعبةيبطلاةعباتملابايغو،راثآلاهذهىلعيلعفلافوقولابمهلحمسي

.ةميرجلاىلعارتستو،ضومغرثكأرمألانملعجراجفنالا

ىلعةيسنرفلاةيوونلابراجتلاةقطنم،ناقربةيدومحلارصق

ايلعفو،ةايحيأنمةيلاخةقطنماهنأىلعحرس،ةيرئازجلايضارألا

ىلعفوقولل،براجتنارئفكرجشلاوناويحلاو،رشبلااهيفلمعتسا

.رمعتسملامرججئاتن

تاهوشتيفلثمتت،ةيحصثراوكنم،ناقرناكسيناعيمويلا

اهنمو،رصبلانادقفاهنمنويعضارمأ،ةيكرحوةيلقعتاقاعإ،ةنجألا

مهددعريخألااذهو،هعاونألكبممصلااذكو،ةيراهنلاةيؤرلاتابارطضالا

داسجأدجنفومنلايففقوتلتالاحو،لفكتوهتافتلانودنكلوادجماه

ىوتسمىلعو،مفلاوهجولاىوتسمىلعتاهوشتو،رابكلارمعولافطأ

ةيكرحلاةيسحلاتابارطضالاودحوتلاتابارطضاو،ةيلسانتلاءاضعألا

وهالاحفتسارثكألاضارمألانمو.ةيسفنلاضارمألانماهريغو

يفببسموينارويلانأايملعدكأيذلاوثيبخلاضرملااذه،ناطرسلا

،محرلاويدثلاناطرسدجنف،اهعاونألكبةيناطرسلاضارمألاقلخ

نمعاونأةدعوةيقردلاةدغلاو،تاتسوربلاناطرسوةئرلاناطرسو

ةررضتملاتالاحلاىلعايسفنرثؤت.ثودحلاردانوهاماهنمتاناطرسلا

يفلبقتسملاقلقتالاحيفمهلخدتمهبيصتيتلاضارمألاف،مهيلاهأو

وأةيناطرسضارمأبةباصإلانمقلق،یضرموأنيهوشملافطأباجنإ

ءايلوأنأدجناهتالاحنسحأيفو،خلا...ةكرحلانادقفوأ،رصبلانادقف

جالعلاةلصاوميفةيسفنلامهتلاحمهيلعرثؤيمهيقفارموتالاحلا

ةيلوألاةثالثلاهتايوتسمبيئاقوجمانربعضننأنآلامهملانم.لفكتلاو
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براجتلاتايافننأ:اهنم،لكشملاثودحنمديزتيتلابابسألاىلع

ضرعتلالعجيامم،ةعاسلادحلمدرتملةيدومحلايفةيوونلا

.اهلمئادلاضرعتيفاهراوزلوةرواجملاقطانمللواهينكاسلتاعاعشإلا

سيئرببسنوكتيتلاوةيمسوملاحايرلابرارداةقطنمفرعت

جراخىتحنوكتدقو،قطانمةدعربع،ةيلاعتاعرجبتاعاعشإلالقنلا

ىتحتاعاعشإلالقنتلعجياممةيدودحةيالوناقرنأةصاخ،ةيالولا

.ةرواجملالودلاىلإ

،ةيفوجلاهايملاو،تاراقفلاربعيقسلاماظنبرارداةيالوزيمتت

.ةيوونلاتاعاعشإللضرعتلاةعقرعاستانمديزيدقامم

قطانملانماهرواجاموناقرةنيدمزيمتيتلاتاطاشنلانم

لقنةكرحنوكتهباشامودايعألاكتابسانملايفو،يعرلاطاشنوه

اعبتةرواجملاتايالولللصيدقوةيالولابارتربعريبكلكشبمنغلا

هناف،نارهويفتيرجأيتلاثاحبألابسحو،يشيعملاطمنلاهباشتلا

عستتعاعشإلانأدكؤيامم،ةاشملايفعاعشإلانمةبسندجودق

ةرفوتملافورظلابسحهتعقر

اهيفلمعتساتاطاشنيه،ةيديلقتلاتاعانصلاوتاطاشنلا

يتلاو،هريغوديدحوساحننمةيسنرفلاةيوونلاتاريجفتلااياقباقباس

جراختاعاعشإلالقنتلةصرفىطعأامم،تاعاعشإلابةعبشمتناك

.ةيالولا

حرتقنو،لولحلايفضوخلانودلكاشملايفضوخلااننكميال

:يلاتلا

لقنتراثأعبتتو،ةيوونلابراجتلاقطانميفةعشملاتايافنلامدر:الوأ

لجانماهنمةعونصملاةيديلقتلاءايشألالزانملايفتايافنلاكلت

.تاهوشتلاهذهلةببسملاتاعاعشإلانمليلقتلا

379



ةيلحملاةيمنتلاونوناقلاربخم-راردأ.ةيارددمحأةعماجتاروشنم

لالخنملبناقرةنيدميفطقفسيلنيررضتملابلفكتلا:ايناث

بارتيفتابارطضالاوضرملاضارعأمهيلعترهظنيذلاىضرملا

عاعشإللضرعتلاببسبنوكتدقاهنأايملعدكأيذلاوةيالولا

يوونلا
.

براجتلارثأعبتتلتاصصختلاةددعتمةيثحبةيلخءاشنإ:اثلاث
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.هنمةياقولالبسو،ريبكلكشب

يفعتةيبطتازيهجتو،تاصصختلايددعتمءابطأريفوت:اسماخ

تايناكمإلامغرىرخأتايالوىلإلقنتلانمةقطنملاهنكس

.جالعلاةريسملوط،ةدودحملا

لجأنميلودواينطو،دوهجلافيثكتبجي،ريخألايفو

قطانملاوناقريفةيعامتجالاوةيسفنلاوةيحصلاةمالسلاقيقحت

قلخلجأنمةيسنرفلاةيوونلابراجتلانمةررضتملاةرواجملا

.هبناوجلكيفيوسعمتجمويسفنلاقفاوتلا
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Preamble

The nuclear arms race erupted immediately after the end of

World War II, when the United States of America, Britain and

the Soviet Union reached the nuclear weapons , France

wanted to do the same. The later asked for the assistance

and
the help

of
Israel

after
being rejected

by
their

allies

Britain and the United States of America for help Then

France
start

a preparation
for

a range
of

nuclear testing
on

Algerian territory,
and

continued tonuclear testing until 1966

to transform the components of its nuclear program into
its

Pacific and Atlantic islands.

France conducted the first nuclear test in Reggan in the

region
of

Adrar
in

February 1960, dubbed (
The

Blue Gerbil)

the bomb tried in that area was powerful and its
strength

was
doubled than

the
strength

of the
bomb dropped

on Hi

roshima. Subsequently, France conducted other nuclear tests

in areas of the Algerian desert, similar to the Ineker- in

Tamenrasset region and oued Namous in Bechar region , all

this under a media blackout on the whole experience and the
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risks
to

humans, animals
and

the environment,
and

through

the
promotion

of the
French intelligence services

to the
myth

of the bomb's clean even persuaded the French military who

have served in the test sites leaving in the tens of thousands

of victims of the population

Despite the
serious

damage caused
by

these nuclear
tests,

which
are

characterized
by

continuity, which remains danger

ous
and

repercussions
for

thousands
of

years,
France has

not

up to now cleaned up the region of nuclear radiation, and

neither compensate the injured,
nor want to

recognize these

crimes.

After a period of nuclear testing, health interests in areas

exposed
to

nuclear radiation have recorded the prevalence

of
cancers

and eye
injuries, a large number of abortions

among women, and increases in the number of mutilated

children. The damage
was

not limited
to

health damage, but

rather was the result of contamination of the environment
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and groundwater, which led to deterioration in agricultural

production

In
order

to
uncover the hidden,

and give an
account

of
the

embodiment
of the

right
to

information and
see the negative

effects of
nuclear explosions

on
the human environment,

and

the
extent

of
psychological

and ecological
health damage, ,

and compensation of victims , law and local development la

boratory
at

Ahmed Draia University documented this
in

a

book by inviting researchers and interested in the field of

rights, history, psychology, physics and other aspects related

to
the subject

in the
book through

the
following

axes:

The first axis:Nuclear- tests in Reggan documentation and

source issue

-
The

documentary about French nuclear explosions.

- nuclear explosions
in

the international
press.

- Oral histories and their role in the documentation

efforts.
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The second axis: The legal dimensions of the crime .

- The
legal

basis for criminalizing bombings and
com

pensating victims .

- The problem of the victim's element in the French

nuclearexplosions
in

the Algerian desert .

- The
role of

human rightsorganizations
and

civil socie

ty in the definition of crime .

The
third

axis:
The health, psychological,

social,
economic

andenvironmental effects of nuclear explosions

-Health effects

- ;Psychological effects ;

-Social influences;

-Economic impacts ;

-Environmental impacts.
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