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 مقدمة 

 اجراءات..  مدججين جنود..  واهتياج جلبة..  آه ثم..  آه ثم..  آه   

 سماع عند عليكم يتوجب..  التجربة فئران..  للساكنة بالغ..  صارمة

..  التراب في رؤسكم ضعوا..  االرض الى اخلدوا..  مدوي انفجار صوت

 الذي واالثر..  االنفجار صوت زوال..  حين الى..  عليه انتم ما على ابقوا

 . به تشعرون

 بقى من وبقى..  حصدتهم..  نووية رعونة جحيم..  االنفجار دوى     

 الجريمة التجربة بعد ما النباتية البذور لملمة في بهم زج..  الحياة قيد على

 بعد ما الجثث فرز تيسر معدنية قالدة برقبته(  يربوع او فار)  لكل.. 

 يقطنون..  يبتسمون وهم القالدة تسلموا..  بسطاء..  واالحتراق االنفجار

 يصنع ماذا يعلمون ال..  بهم االنفراد ويمكن..  قله..  الصحراء اطراف

 . رقان هي تلك. . يعرفوا ولن..  بهم

 من إدراكه استطعنا ما خالل من شعرنا لكننا لغته حتى نفهم نكن لم    

 نتذكر زلنا وال الجميع سيداهم خطرا هناك أن العسكريين بعض كالم

 ، الزمن من حين بعد إال لها ذرفهم سر ما نفهم لم التي الجنود بعض دموع

 على أيدينا ووضعنا أرضا انبطحنا اإلنذار صفارات سمعنا الواقعة لحظة

 صوت تبعه اإلشعاع قوي ابيضا ضوءا رأينا ذلك رغم و المغلقة أعيننا
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 تتكلم األرض كأن و قويا كان و فقط دقائق خمس حوالي بعد قوي انفجار

 رمى موعد غير من الحيوانات ولدت األشجار انتكست بعده كبير زلزال

 تشعر أن دون االنفجار لحظة مولودها وضعت امرأة..  بيضه الدجاج

 بعدها يدعى صار و بسروالها موجود طفلها و الصدمة من واستفاقت بذلك

 . عيان شاهد..  سكوبيدو. . هللا عبد سماني الحقيقي اسمه و" بالقنبلة"

 وارليت نيامي الى.. اغادير الى واينيكر رقان من..  منادي نادى           

..  الخروج سفر..  وجاوا تمبكتو..  والكفرة فزان..  وابشي انجامينا.. 

 خاصرة..  هناك الحياة قيد على منهم الباقين انقاذ..  المكان اخالء

 الكوكب ظهر على..  اخر مكان الى انتشالهم.. النازفة االفريقية الصحراء

..  االمر تعذر ان..  باريس ضواحي وان..  االشعاع مركز عن بعيدا.. 

 . المكان تطهير حين الى

 قدر ، تليه التي واالجيال جيلنا عاش وما ، عشت ما فرنسا اسامح لن"     

 خلفت ، ارضنا لوثت ، ومحيطنا حياتنا سممت لقد ، لها خلفته الذي لماال

 ومستشفيات مصحات على الطواف كلفتنا التي المستعصية االمراض لنا

 افقرت ، الخلقية التشوهات ، العقلية العاهات ، عالج عن بحثا العالم

 القليم والحيوانية الطبيعية الثروات على قضت ، المياه سممت ، االرض
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 كل وفي ، وقحط جدب ، مقفرة ارض المكان اصبح ، الصحراوي قانر

 . الضرر لجبر المسافة هوة وتتسع ، االلم يزداد عام

 لسكنى صالحة تعد لم ، الوراثية واألمراض ، السرطان بالد رقان    

 في االمل ، لحالنا ثرتتك ال لكنها ، الكارثة حجم تعي وفرنسا ، البشر

 مستشفي لنا توفر..  االهتمام من شيء لنا تخصص ان الجزائرية الحكومة

 الحقيقي االنساني المطلب كان وان . . آالمنا معالجة في متخصص

 الى نقلهم..  االقليم اهل انقاد الجزائرية والحكومة فرنسا على يستوجب

 وتوالت ، معاناتنا طالت لقد. . البشر لسكنى صالحة ، ضررا اقل اماكن

. . فرنسا نسامح لن .. احد لدى اهتمام نجد ال..  االمد طال..  صرخاتنا

 .كلمات شاب من رقان  

 الخطورة شديد أمرا أن بينهم فيما الفرنسيين الجنود كالم من فهمنا"    

 لم..  الموضوع في يتحدث حين الدموع يدرف كان من ومنهم،  سيحدث

 نيينمه كعمال استلمنا..  بنا ستلحق التي الكارثة حجم هو ما نعرف نكن

..  حمايتنا اجل من رقابنا على تعليقها منا طلب..  سالسل الفرنسيين لدى

..  صغيرة زجاجية قطعة داخل سائل به..  األشكال من شكل بها تبمث

 الحمودية منطقة إخالء الجميع من وطلب.. " النيفو" يشبه .. مقياس وكأنه

 الساعة ودحد في .. كلم 58 بحوالي عنها تبعد التي رقان إلى واللجوء
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 صفارات سمعنا 3691 فيفري 31 يوم صباح دقائق وبضع السابعة

 على وتتبعنا..  السماء في تحوم كانت التي الطائرات أطلقتها التي اإلنذار

 وغلق..  األرض على باالنبطاح..  مسبقا لنا قدمت التي التعليمات إثرها

 أنها رغم أعيننا إلى مر   كبير ضوء انتشر حتى دقائق إال هي وما..  أعيننا

 له اهتزت..  كبير انفجار دوي سمعنا حتى قصيرة لحظات..  مغلقة كانت

..  الكابوس انتهى..  الوصف من حقه نعطيه أن يمكن ال..  األرض

 ليأخذوا الفرنسيون وعاد..  كبير خراب و مدمرة بيئة على بعدها لنستفيق

  " . حصل الذي ما..  بعدها وال..  حينها نعرف نكن لم..  السالسل تلك منا

 النامي للعالم المتقدم العالم استغالل مدى تبرز شتى صور من صورة      

 تدمير صور من صورة.  الحياة وافقار المكان بتدمير ثراتاك دون ،

 كريهة بروائح تزفر تأوهات مجرد الكلمات هذه وتبقى( .  افريقيا)  قارتنا

 ومسمع مرأى على.  نسانيةاال ضد لجريمة عظمى دولة ارتكاب روائح ،

  !! هذا يحدث..  االلسن تخرس.. 

   

 صرخة

في مثل هذا اليوم وفي العالم .. عاما  81قبل .. 0131فبراير  31)    

أجمع تقف اإلنسانية موقف المشدوه أمام هول اللحظة وما تشير إليه من 
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زال األخبار القادمة كل صباح تطالعنا بتداعياتها التي جعلت مآسي ، ال ت

ففي الثالث . . من ساعاتنا رحى لحركة الحزن في عمق الضمير اإلنساني 

أجرت فرنسا أول تجربة نووية بصحراء  3691عشر من فيراير عام 

 (كاتب جزائري . ) الجزائر

   

  صرخة

يا سيدي لكان عدد سكان الجزائر اليوم ال يقل ” سفن الحضارة ” لوال      

لقد ارتكبت فرنسا أبشع و أفضع عملية إبادة .  (8)مليون نسمة  111عن 

كاتب  .بالم عبد الوكيل  . ( ..يمكن أن ترتكبها قوة استعمارية في الكون

 ( رسالة عاجلة للسفير الفرنسي .. ) وصحفي

   

  صرخة

كان هناك فيلم وثائقي للمخرج عز الدين مدور  3651كان كذلك في )   

دايره على التجارب كذلك تعرض لضغط وتهديد وكاين هناك أكثر من هذا 

تعرف أستاذ أحمد متى اكتشفنا أن التجارب . .. ول لك أكثر من هذاأق

المجتمع المدني في . وأنصح الناس .. 3668؟ في 3695 استمرت إلى 

http://libya-2.blogspot.com/2009/03/blog-post_8384.html
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عروة  عباس  ( .الجزائر ما ينتظر قرارا حكوميا وأن يأخذ المبادرة في هذا

  . سويسرا -لوزان  جامعة في الطبية الفيزياء أستاذ/ 

     

   

  صرخة

..  ( رقان .. التأثيرات البيئية للتجارب النووية الفرنسية بالصحراء  )   

.. بالمدرسة العليا لألساتذة في العلوم االنسانية لنيل درجة الماجستير اجازة 

ال يزال  الملف..   اروقة المؤسسات التعليمية في. .الجمهورية الجزائرية 

 . يتموضع على الطاولة

 

  صرخة

حذر من اتساع .. صراع الذاكرة .. ما يحدث بين الجزائر وباريس  )   

األمر يحتاج إلى تشريح .. تأثيره في فرص المصالحة .. الهوة بين البلدين 

معمق يراهن على تحديات المستقبل حتى ال يستعمل التاريخ لتبرير 

وجود إجماع وطني داخل الجزائر حول .. ه إكراهات المستقبل ونقائص

بإمكان .. تباين في مواقف داخل المجموعة الفرنسية .. تجريم االستعمار 
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ؤرخ الم( .. .األحزاب الفرنسية إدانة المؤسسة االستعمارية بصفة رسمية

 .بنجامين ستورا ..  الفرنسي 

 

 

  صرخة

الخروج من التنافس .. يخ تجاوز هذا االستغالل السياسي للتار.. مبادرة )  

صعوبة .. الحاصل حول اتساع حرب الذاكرة أمر في غاية الصعوبة 

تجاوز إرث الماضي من جهة وضرورة الخروج منه لفتح آفاٍق من 

.  . االزدهار المشترك في ظل السلم واالحترام المتبادل من جهٍة أخرى

مونت كارلو ( .. .لكنه تاريٌخ يتوجب على األجيال الجديدة كتابته وإنجازه 

 . 41/70/4741..  الدولية  

   

  صرخة

ملف التجارب النووية التي أجرتها القوات الفرنسية خالل الفترة "     

ملف ضحايا التجارب النووية النقاش حول لكن ..  ثقيل "االستعمارية 

القضية أصبحت تتجاوز تعويض ..  الفرنسية في الجزائر ما زال مفتوحا

https://www.facebook.com/elvitoa
https://www.facebook.com/elvitoa
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األشخاص المصابين بداء السرطان جراء التعرض لإلشعاعات النووية 

 ". الى البحث عن طرق لتطهير البيئة في المناطق التي تعرضت لإلشعاع

 . عباس الشريف دمحم .. المجاهدين وزير ..

 

   

  صرخة

قررت نيجيريا قطع عالقاتها الدبلوماسية  4694غرة شهر يناير عام     

 .مع فرنسا احتجاًجا على التجارب النووية الفرنسية في الصحراء اإلفريقية

 

   

 صرخة 

العظيم ، هل ويبقى أخطر التساؤالت إلدارة مشروع النهر الصناعي ) 

جرت عمليات قياس لنسبة اإلشعاع والتلوث الذري ، الذي يظل في النهاية 

من اإلجراءات الروتينية ، لحوض غدامس وجبل الحساونة ، ولغيره من 

 .األحواض ؟ 

ً بالطاقة النووية على       وأهون هذه األسئلة ، أليس لدينا مركزاً مختصا

 ً مسرحاً مفتوحاً لحرب ذرية حقيقية  دراية بأن الصحراء الكبرى كانت يوما
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، وهل لديه معلومات مؤكدة عن نصف قطر التأثيرات المباشرة وفقاً 

للمقاييس الدولية ، ويقع تحت طائلة المسئولية الجنائية والمدنية ويستحق 

 .الواقعون ضمنه التعويض ؟ 

 0131ديسمبر،  9الثالثاء،  .. (..الصحراء الليبية في مرمى األسلحة الذرية الفرنسية .).الهادي عبد هللا مفتاح    

 صرخة

لبحت والتحقيق فى االضرار التى لحقت بالفزازنه جراء هذا ل ثمة حاجة) 

تساوه  - باننا فى هذه المنطقه مافيدك.. عام البغته  ..االنفجار النووى 

ويقال فى اليوم الواحد ، اقفلت بيوت ولم يبقى لها اى اثر  - ى عتبهبواد

وترك اثر الى ،  ةاستمر الحال فتره طويل، اشخاص  5_3يدفنون من 

.. عيان ناس شهود اوبيننا ..  ذلك الوقت ذالناس يعانون من، يومنا هذا 

 ( . بل اختفائهم من الوجودحبذا استجوابهم ق

   

 

 صرخة 

زال في فزان تظهر مئات ت حتي الساعه ال..   وال يزال االلم مستمر    

وفي مدينة سبها حاضرة فزان ال .. المجهولة السبب  يةحاالت السرطانال

افه الي انخفاض ضا.. يدفن فيه من مات بالسرطان  دون انيمر يوم 

http://libya-2.blogspot.com/2010/12/blog-post_07.html
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خاصه ان سيول االمطار .. ي قبله ذال في كل جيل عن ةمستوي الخصوب

.. رة االمطار دوهي المغذي الوحيد للمياه الجوفيه في فزان بسبب ن

مما يعزز فرضية النفايات النوويه .. مصدرها الصحراء الجزائريه 

 .دمحم صالح ..  المطموره

 

  صرخة

يبقى العبور الى عالقات افريقية فرنسية خجوال ما لم يحضى بمباركة    

 . ل الصحراءاه

 

   

 

 اهل الصحراء.. صرخة 

مطالبة فرنسا باالعتذار الرسمي الصريح حول جرائمها النووية  – 3    

بالصحراء وتقديم التعويض المادى والمعنوى بما يتالئم واالضرار التى 

فادت به هذه التجارب من الناحية لحقت بالساكنة من اهل الصحراء ، و ما ا

 .العلمية كالحق في الوصول الى التكنولوجية النووية وتقنياتها ومزاياها 
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الدعوة الى تشكيل اطار قانوني وسياسي علمي ، وتاسيس مركز  – 0     

عال للدراسات المتعلقة باالشعاع ومدى تأثيره على الحياة بمناطق 

 .الصحراء

 

الى فتح االرشيف المحتوي على الوثائق الفرنسية دعوة فرنسا  – 1     

المتعلقة بالتفجيرات النووية وادراك الحقائق كاملة بشأن اماكن دفن النفايات 

وكذا االرشيف المتعلق بفترة احتاللها القليم فزان بليبيا وسياسات . السامة 

 .االغالق والترهيب التي انتهجتها آن ذاك 

 

 .وتبعات تطهير المنطقة باسرها تحميل فرنسا مهمة  – 1    

 

تعويض الدول المتاخمة عن الضرر الذى لحق باالراضي  - 8      

 .الزراعية والموارد المائية جراء التجارب 

 

ايقاف عبث شركة اريفا الفرنسية والثلوت الناجم عن انشطتها في  – 9    

 .التنقيب عن اليورانيوم بالصحراء
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 اغتيال الفقراء

 

 
 

 

قفزت الى الواجهة تأوهآت بيئية تحمل رائحة جرائم تقترف في        

ملتقى ومعبر .. من مدينة سبها حاضرة االقليم .. انا جنوبي .. الجوار 

افريقيا .. القادمون من بالد ما وراء الصحراء .. فدين من اهل الجنوب الوا

 .السمراء 

في قرى ومداشر شمال .. تأوهآت تحمل مؤازرة لمعاناة اهلنا في الجوار     

 تأوهات شهيقها مشبع بعبير.. تأوهات تحمل اآلم ضحايا وجريمة .. النيجر 

باألتربة وغبار تلك المناطق  حبات الرمل ، ورياح القبلي الموسمية المنتشية

 Greenpeaceتأوهات كشف عنها تقرير لمنظمة السالم االخضر .. 

 3نشر بعد زيارتهـا لمدينــة آرليت و ضواحيهـــا شمال النيجر ، بتاريخ 
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يشير الى أن . ولم يحضى باهتمام اعالمي  0116من شهر نوفمبر  6إلي 

مرة الحد  811يفوق بمقدار  مستوي األشعاع الذري في المدينة و ضواحيها

المسموح به دولياً ، ويؤكد على االخطار الجدية المنتظرة للساكنة ولالطفال 

الذين يلعبون في شوارع تلك القرى والمدن ، والناجمة عن مخلفات التعدين 

الفرنسية التي تقوم بسرقة اليورانيوم  AREVAالناتجة من نشاط شركة 

وقد دعت المنظمة الى ضرورة اتخاذ سنة ،  81من تلك المناطق منذ 

تدابير عاجلة لحماية السكان ، ويبدو ان مقترف الجريمة يدرك حجمها فلم 

يسمح لفريق المنظمة باالقتراب من مناطق نشاط الشركة المحاط باجراءات 

 . امنية مشددة

النيجر دولة فقيرة حسب معايير األمم المتحدة ، بسبب التصحر الذي     

يعد النيجر .. هناك تشتعل األزمات وتُنهب الثروات والموارد . .تعاني منه 

سنة ومؤسسة  11ثاني أكبر دولة منتجة لليورانيوم في العالم ، ومنذ 

هذا البلد األشد فقًرا في العالم .. الفرنسية تستنزف مصادر هذا البلد ” أريفا“

 من حاجته للطاقة% 51يزود دولة فرنسا الغنية في الشمال بحوالى 

ل مشروعات فرنسا إلنتاج الطاقة النووية.. الكهربائية  ِّ بالمجان .. ويمو 

واكبارا لكرمه تترك ورائها ازمات صحية مزمنة ، ال تتوقف عند . تقريبًا 

تلوث التربة والهواء بالمكان ، بل ان المنظمة تحدثت عن ارتفاع مستوى 
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لنوع من االنشطة وبالنظر الى ما يحتاجه هذا ا.. االشعاع بالمياه الجوفية

التعدينية من كميات كبيرة من المياه ، فقد برز في االفق نضوب المراعي 

وتراجع نشاط الرعي كاحد اهم االنشطة الرئيسية التي يمارسها السكان 

 .وتشكل مصدر استمرار الحياة بتلك االقاليم 

جال هذه هي التكلفة الخفية للطاقة النووية ، الفقراء األبرياء من الر     

والنساء واألطفال المعرضين لإلشعاع ، ومناطق مهددة بفقدان التوازن 

 .البيئي وإنعدام الحياة 

هذه هي صورة من صور شتى تبرز مدى استغالل العالم المتقدم للعالم       

صورة من صور تدمير . النامي ، دون اكثرات بتدمير المكان وافقار الحياة 

ذه الكلمات مجرد تأوهات تزفر بروائح كريهة ، وتبقى ه( . افريقيا ) قارتنا 

.. على مرأى ومسمع . روائح ارتكاب دولة عظمى لجريمة ضد االنسانية 

 !!!!!!!!!!يحدث هذا .. تخرس االلسن 

 صرخة

الغاز الطبيعي ، الذهب ، الماس ، اليورانيوم  البترول ،.. منها  )  

ت سطح األرض، ثروات والفوسفاط والكثير مما تخبئه القارة السمراء تح

، مند االستقالل  كثيرة وغير محدودة أصحابها يعيشون على األمل واألحالم

وهم ينتظرون أن يرفع االستعمار يده عن هذه الثروات بخروجه لكنه طال 
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هذه الثروات التي يتهم . .رج االستعمار وتبعته كل الخيرات عليهم األمد وخ

، حياة أكثرية سكان الدول الفقيرة ليس لها أي اثر على ، ها يالغرب بسب

باإلضافة إلى سوء ، والقلة القليلة من النخب المتنفذة هي التي تستفيد منها 

 .التدبير وغياب الحكامة الجيدة جعلت من هذه الكنوز نقمة ال نعمة

ورغم أن الشركات الغربية ملزمة من الناحية القانونية واألخالقية       

مبادرة الشفافية في الصناعات حسب ما تنص عليه بنود 

بحيث تلتزم الدول المنضوية تحتها على ضرورة كشف  االستخراجية

الكميات المستخرجة من المعادن المختلفة باإلضافة إلى اإليرادات التي تم 

صرفها آو  ضمانة كافية حول طريقة ، لكن ذلك ال يشكل توريدها للدول

وليس هذا وحده معضلة  .ة توجيها لخزينة الدولة أو للحسابات الخاص

فمشكلة مناقشة العقود مع الشركات والتي غالبا ، ثروات الدول اإلفريقية 

 ، زد عليه الرشوة وغياب الشفافية ، تكون مجحفة تجاه الدولة المصدرة

 .كلها عوامل تجعل العائد الفعلي لهذه الثروات صفرا لفائدة الشعوب

نسبة ال تتعدى  رول أو اليورانيوم إال منال تستفيد الدول المنتجة للبت ..     

في النيجر كانت شركات إنتاج اليورانيوم ملتزمة بدفع .. في المائة  08

في المائة من اإليرادات للحكومة مما دفع المجتمع المدني وحركة  8،8

التمرد الى دفع الحكومة الى مراجعة سعر اليورانيوم وطالبو شركات 
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إلى مليار دوالر عن السنوات الماضية التي التنقيب بدفع تعويضات تصل 

 . كان فيه العقد مجحف تجاه النيجر

أما من الناحية البيئية فما تسبب فيه سوء استغالل هذه الثروات ال  ..    

يمكن حصره خاصة للمعادن الملوثة كاليورانيوم الذي يشكل تهديدا لسكان 

عايير الدولية الستغالل المدن الشمالية للنيجر في غياب شروط السالمة والم

كلم حول  51مثل هذه المعادن والتي تفرض عدم إقامة المناجم في مدار 

كلمترات عن مدينة ارليت  9المدن في حين ال تبعد هذه المناجم سوى ب 

 .ألف نسمة 58حوالي 

وتشكل مطارح النفايات مصدرا الخطر لتلوت المياه وتسرب الغبار      

المشعة إلى مياه الشرب والى أجسام  (l’uranate) الذي يحتوي على مادة

سكان المنطقة المحيطة بالمناجم مما ظهرت آثاره السلبية من خالل ارتفاع 

حاالت التشوهات الخلقية على الحيوانات وعند اإلنسان أيضا وكذلك تفشي 

 .بما فيها السرطان أمراض كثيرة في المنطقة

هذه االدعاءات وعزت تفشي  وقد دأبت شركات التنقيب على نفي كل     

األمراض إلى قساوة الظروف الطبيعية وعلى أنها تجري كل المراقبة 

المطلوبة تحت إشراف المعهد الفرنسي لألمن اإلشعاعي والنظافة النووية 

لكن واقع سكان مناطق اليورانيوم غني عن . أكدت احترام المعايير الدولية 
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الذين لم يكونوا على علم  الوصف سواء من فيما يخص وضع العاملين

بالمخاطر الصحية لعملهم ولم يعطوا ابسط إجراءات السالمة وكانوا ال 

يعالجون إذا تعرضوا لسرطان الرئة حسب ما أكدته بعض تقارير الشبكات 

أغنياء على عتبات . " ."  الدولية ضد ضحايا استغالل الشركات األجنبية

 . علي أسندال.. ( الفقر
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 خطاب فرنسا 

 

 

     

ت فرنسا التي الى اهالي فزان الكرام والشجعان ، ابعث اليكم بتحيا  )    

ان فرنسا في فزان وفي . حقق سالحها تحريركم وسيؤمن منذ اآلن حمايتكم 

غير فزان ، هي الصديقة المخلصة والمجربة للمسلمين وستبقى كذلك ، 

وبفضل هزيمة عدونا المشترك ستجد فزان تحت السلطة الفرنسية النظام 

 . ( والسالم إن شاء هللا 

رال ديغول قائد جيوش فرنسا الحرة اهل فزان بهذه الكلمات خاطب الجن     

، ( دورنانو ) م ، ومن على شاهد قبر المقدم 3611يناير /  39بتاريخ 



 21 

وببقات البهجة استقبل الناس قدوم تلك الجيوش الزاحفة صحبة الجيش 

الليبي لتحرير الوطن من العدو المشترك ، الفاشي المستبد الذي ضجروا 

علت حينها اهازيج الفرح .. مجنزرة الجرارة من بطشه ومقارعة جيوشه ال

 .ترحيبا وتهليال بقدوم فرنسا الصديق المساند والمخلص 

دغدغ احالم اهل فزان المترقبة للحظة التخلص من االستبداد        

وما ان استتب لجيش فرنسا احكام السيطرة ، قلب .. الفاشستي االيطالي 

هيب ، وبدأت مالحقات من ظهر المجن ، ونهج سياسة االغالق والتر

يصدحون باالستقالل ، ومن يرفضون الحاق فزان بمستعمرات فرنسا في 

 . تشاد ، الجزائر.. الجوار 
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عنوان مذكراته الجنرال ديغول ، قائد جيوش فرنسا الحرة " النفير "         

ية االولى يتحرى فيه واقع فرنسا ما بعد الحرب العالم..  3611 - 3615. 

، واسباب الهزيمة ، كمقدمة  لوصف العمليات الحربية الستعادة السيطرة 

 .خالل الحرب العالمية الثانية 
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ابرز ما جاء بالكتاب حول العمليات في ليبيا ، اجتياح الجنوب الليبي ،      

فإن مدفع بير حكيم اعلن للعالم برمته ، بداية نهوض " وموقعة بير حكيم ، 

وان العالم عاد فعرف فرنسا حين اطل في بير حكيم ، شعاع من .. فرنسا 

. ، حسب تعبيره "  مجدها المنبعث ، واقبل يعانق جباه جنودها المدماة 

ويبدو . وتزامنت الواقعتين في خطة موحدة إلنهاك قدرات قوات المحور 

ان السمة العالمية للحرب هي التي حتمت عليه التصرف على نحو تظهر 

فرنسية الى جانب حلفائها ، إال ان افريقيا الشمالية كانت دائما  معه قوات

بدلت كل ما في وسعي لحصر الجهد االكبر فوق الميدان : " يقول . الهدف 

الذي يهم فرنسا مباشرة ، اكثر من غيره ، اعني افريقيا الشمالية ، فإذا 

ي ليبيا يصبح من الالزم ان نعمل ف.. تالشى الجيش االيطالي في الحبشة ، 

. " 

كان : " ولتحقيق المهمة وجد نفسه امام خيارين ، واختارهما االثنين معا     

اما ان ندفع نحو فزان انطالقا من تشاد ، ذلك الرتل : لدينا وسيلتان للعمل 

الصحراوي الذي بذل لوكلير زمنا طويال في اعداده ، واما ان نخوض 

لقوات المتحركة التي وضعها ميدان ليبيا ، الى جانب االنجليز ، بتلك ا

فقررت ان استخدم الوسيلتين ، . الرمينا في المشرق على اهبة االستعداد 

 " .  ولكن ضمن ظروف يكون معها عمل جنودنا لفائدة فرنسا ، المباشرة 
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كان فتح فزان ، والزحف من ثمة على طرابلس ، يشكالن عملية "   

، لم يعد في االمكان تكرارها إال مجازفة نهائية ، فإذ هي لم تكلل بالنجاح 

بعد زمن طويل ، نظرا للمصاعب الجسيمة التي ينطوي عليها تشكيل رتل 

يستمر لوكلير في اتباعي ، وال يخضع إال لي ... تشاد ، وتجهيزه ، وتموينه 

، الى ان يأتي اليوم الذي يلتقي فيه مع حلفائنا على سواحل المتوسط ، وعند 

وكان تشبثي بهذا االستقالل . وضعه تحت امرتهم  ذاك ، يصبح من المنطق

الذاتي يزداد بمقدار ما كان فتح فزان يضع في ايدينا رهنا لتقرير مصير 

 " .ليبيا ، تقريرا نهائيا ، من بعد 

لم يكن يناسب .. لالندفاع نحو فزان ، .. اتخذ لوكلير استعداداته ، "  ..     

كر وفر ،  وكان لوكلير يتحرق لشنها  قواتنا في تشاد ، إال ان تقوم بغارات

قام بها قاطعا فزان خالل ادار ، مع دورياته . فبراير  1، فأذنت له بها في 

المقاتلة تساندها طائراته مدمرا عدة مراكز للعدو ، وآسرا عددا من جنوده ، 

انهم قادرون على .. مستوليا على كمية من عتاده ، ثم عاد الى قواعده 

وكان . ، ما دامت االحداث في ليبيا تجري حتما لمصلحتهم  انتزاع الواحات

عليهم ان ينتظروا ، مع ذلك ، عشرة اشهر طويلة ، في جو حار شديد 

الحرارة ، فوق الحصباء والرمال ، قبل التأكد من الظفر ، واالنتقال الى 

ان .. ايه . . شطآن المتوسط حيث ينفضون عنهم الغبار الذي علق بهم  
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لما تتسلق الرابية يا فتى .. ق شجوا ، وتنهدات الكبرياء ترتفع القلب يخف

فأنا لم افهم السهل إال . السهل ؟ ذلك كي استطيع ان ارى السهل جيدا 

 " .برؤيته من اعالي الذرى 

لنفسه بالتوجيه العام للعملية واسند القيادة ( لوكلير ) احتفظ الجنرال       

وتمكنت قواتنا التي انقسمت الى مجموعات ( انغولد ) المباشرة الى العقيد 

م ،  3610/  30/  00عديدة من االقتراب من العدو دون علمه ، ففي 

/  3/  1منه ، وفي 09كانت في الويغ الكبير وبلغت مشارف سبها يوم 

منه  5سقطت براك واستسلم موقع القطرون الحصين بدوره ، وفي  3611

سبها المركز العسكري االيطالي دخلت قواتنا مرزق العاصمة الدينية و

 .الرئيسي في فزان 

أعلن ( دورنانو ) غداة الذكرى الثانية لمصرع المقدم  3/  30في       

بالغ فرنسي أنه في أقل من ثالثة اسابيع احتلت الوحدات الفرنسية التابعة 

أسير وغنمت ثالثة اعالم (  911) لفرنسا المقاتلة كل اقليم فزان ، واسرت 

 .ين مدفعا وثماني عشرة دبابة وعدد كبير من االسلحة والعربات واربع

تمت اقامة التنظيم االداري والعسكري المعد سلفا تبعا لتقدم مختلف        

) التجمعات العسكرية الفرنسية ، وقد وضع هذا التنظيم تحت سلطة العميد 

 .الذي عين حاكما عسكريا لفزان ( ديالنج 
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 .خطابه اليتيم الى السكان ( ديغول ) جه الجنرال و/  3/  39وفي     
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  صرخة

ان ليبيا ، وقد كانت ممرا للغزاة الذين يسلكون سبال محصورة بين  )     

البحر والصحراء ، بقدر ما بدأت وسائل الموصالت تتحسن باستئناس االبل 

ة الى ، تحولت الى معبر تتصادم فيه التيارات القادمة من الجهات االربع

اليوم الذي فرضت فيه عليها ظروف السياسة المتوسطية سيادة اوربية 

 .وهكذا استعادت بعضا من مصيرها االول 

وبهذا صارت طريقا للتوغل موجه طوليا ، النها توفر خاصة للوسائل      

 .الميكانيكية ، اقصى طريق الى داخل القارة االفريقية 

مسألة الليبية مهما كان التبسيط في ان مظاهر التناسخ الجغرافي لل     

 .عرضها ، تكشف عن اهمية وتعقيد تلك المسألة 

وفي هذه االرض ، كما االمر عبر مجمل تاريخ افريقيا الشمالية ، كان      

هناك الصراع االبدي بين العنصر المحلي والعنصر االجنبي ، سواء 

عمل التركيبي استعملت المقاومة لتأكيد وجودها وسيلة الخوارج او ال

ان المقاومة تتحرك في نظام موزع فتبدد في … المزجي للطرق الدينية 

تلك الصراعات التي ال تجدي معها الطرق التي . صراعات الصفوف 

استعملتها فرنسا في االوقات العصيبة من الحرب العالمية االولى بالمغرب 

الذي تتصف به  االقصى بنجاح يعود الى التكيف الذكي مع االزمنة واالمكنة



 28 

سياستنا االهلية ، خاصة عندما يقودها حدس نفسي وهيبة شخصية لرجل 

 .مثل الجنرال ليوتي 

ان ايطاليا بسبب عجزها عن تقرير الطريقة التي يجب ان تسير عليها       

اظهرت ليبرالية مبالغ فيها  اخدت تتارجح بين اقصى الطرفين ففي البداية 

 .معدة بعد لالستفادة منها ، فكان الفشل كامال ال تتالئم مع اوساط ليست 

اما الدرس المستفاد من هذا كثيرا ما ينسى بالرغم من قرب العهد به ،     

فيجب ان يحذرنا من االراء والمواقف التي ال تستوحي من تجارب الناس 

بل من نظم ايدولوجية توجهها عاطفة انسانية كذابة ، قد تكون سخية ولكنها 

ذ تتجه عكس هدفها هي نفسها النها ترفض ان تأخد في اعتبارها عمياء ، ا

الحقائق المحلية فاالنتفاضة الشاملة التي ستندرج عن مثل هذا التهور 

انه بينما كان عدد : والنتيجة . ستؤدي في المقابل الى اقسى اشكال القمع 

وفي السكان يتزايد في الثالثين سنة االخيرة باطراد في افريقيا الشمالية 

مصر ، فانه في ليبيا قد بقى ثابتا بصعوبة رغم المحاوالت الكبيرة لتهجير 

المسألة الليبية في ..  الفرنسي جاك بيشون .( .. االيطالين التي لم تنجح 

 .تسوية السالم 

   

 صرخة 
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بعد ان خرجت ايطاليا من شمال افريقيا ، صار التحكم في ليبيا أحد اهم  )  

م في البحر المتوسط ، وهو أمر وثيق الصلة باألمن مشاكل تسوية السال

العالمي ، ويهم على االخص أمن فرنسا نفسها وأمن بريطانيا ومصر ، 

وهي الدول التي ستبقى مجاورة لليبيا مهما كان مصيرها النهائي ، كما يهم 

وكذلك أمن .. كذلك األمن الجماعي الدولي للموصالت البحرية المتوسطية 

ية التي ستتطور حتما بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب من الخطوط الجو

   .جاك بيشون ( .. أجل ضمان العالقات عبر القارات 

 

 للجنوب  رتل لوكليراجتياح خطوط .. الجنرال لوكلير 
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 31 

 

 قلعة مرزق

 

 حاضرة اقليم فزان.. قلعة قاهرة سبها .. فورت لوكلير 
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 استراحة على الطريق .. فريق الشاحنات الفرنسية العابرة للصحراء 
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 مستند رسمي للمعامالت االدارية بفزان اوان الحاقه اداريا بوالية قسنطينة بالجزائر
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 تداول فزان..  الفرنك االفريقي
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وقد ثم احراقها من طرف ليبيين  1956جانت بالجزائر لسيارات الفرنسية العابرة نحو واحة ا.. صورة ال     

من .. والى فزان ومرافقيه يتفقدون عقب الحادث .. قدموا من واحة غات مناصرة لمعاناة اشقائهم في الجزائر 

 . ابنه مصدر الصورة.. بينهم الوالى سيف النصر عبدالجليل والحكمدار دمحم المهدي 
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 اعتقال واغالق وتعذيب

 

      

صور " .. محطات " الوزير الصيد في مذكراته  ..ابن فزان  يروي لنا   

سياسة االرهاب والتعذيب والقمع والرعب التي عاشها اسالفنا في فزان من 

تلك المعاناة التي لحقت ..  الجيش الفرنسي  تحت وطأة وجبروت سلطات 

ب االستقالل عن به اثر كلمة نطق بها امام اللجنة الرباعية الدولية يطل

زارت اللجنة جميع انحاء  " : يقول  . فرنسا كنموذج لتلك المعاملة المقيتة 

م في قريتنا التي تعرف 8491ابريل  62االقليم وكان آخر اجتماع لها في 
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واتذكر كان يوم جمعة ، لذلك استطعنا ان نحشد له اآلف . باسم قرية الزوية 

مجاورة ، جاؤوا بخيولهم وابلهم الناس رجاال ونساء من جميع القرى ال

تناولت الكلمة خالل .. ترأس االجتماع رئيس الوفد الروسي ،.. وحميرهم ، 

وتحدث .. االجتماع وقلت ان مطالبنا تتلخص في استقالل ليبيا ووحدتها 

المندوب الفرنسي ، لما  ألنيهنا س.. اخرون وعبروا عن الموقف نفسه 

ستقالل بلدي وال اكره فرنسا ، وسألته لماذا تكره فرنسا ؟ اجبت انا اطالب با

 ألنهنحن ال نريد قتالكم : قاوم الفرنسيون المانيا حين احتلت بالدهم ، وقلت 

تحدث المندوب .. وانتم جئتم لتسألوننا ماذا نريد ، ال قدرة لنا على ذلك 

الفرنسي مجددا مشيرا الى ان فرنسا تقدم المواد التموينية للسكان وستطور 

وادى حديث المندوب الفرنسي الى استفزاز الحاضرين وشرعوا .. قليم  اال

في الهتاف باستقالل ليبيا ووحدتها ، وصرخ المرابط سيدي بن عليوه على 

انا رجل كنت ذا مال ، ولدي قطعان من :  رئيس الوفد الفرنسي ، قائال له 

كتني مني القوات العسكرية الفرنسية كل ما املك وتر فأخذتالماشية ، 

في الليل وكنت  …   عريانا حافيا ، فهل هذا هو تطوير فرنسا لفزان ؟

اصلي في المسجد مع بعض االخوة ، هجمت علينا مجموعة بقيادة 

متصرف جديد جاء لتوه الى المنطقة يدعى ديبا وهو من اشرس من عرفت 

واخذوني الى المنزل الذي كان قد طوق بجنودهم . من الضباط الفرنسيين 
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، وشرعوا في جمع  ميع جهاته ومن اعاله ايضا ، وقاموا بتفتيشه من ج

كانت هناك مكتبة لوالدي لم يأخذوا منها اي كتاب لكنهم . الرسائل فقط 

ووضعوا في يدي الحديد .. بعثروا الكتب بحثا عن اية رسالة بداخلها 

. واقتادوني الى القلعة العسكرية في براك ، وهناك عشت اياما ال توصف 

وبعدها قدموا لي ماء .. يت معتقال لمدة ثالثة ايام دون اكل او شرب  بق

اثناء ذلك القوا القبض على عدد . ساخنا بالملح وقليال من التمر المسوس 

وبعد مضي ..  "الجمعية الوطنية السرية بفزان  "كبير من اعضاء جمعيتنا 

حقيق يبدأ كان الت. خمسة عشر يوما من االعتقال ، شرع في التحقيق معي 

في الساعة العاشرة صباحا وينتهي في الساعة الثانية عشرة ، ثم يستأنف في 

طلب مني .. الساعة الرابعة بعد الظهر ليستمر حتى الساعة السادسة مساء 

رفضت .. المحققون التوقيع على بعض االوراق مقابل اطالق سراحي 

انت ستعدم : م قائال هنا احتد احده. التوقيع ونفيت جميع التهم الموجهة لي 

ثم انهالوا .. سحب مسدسه ووضعه على صدري .. سواء وقعت او لم توقع 

كان ضربا مبرحا واستمرت عملية الضرب والتعذيب . علي بالضرب 

وتحول جسمي الى ندوب وجروح تسيل . لفترة اسبوعين ، وكانت تتم يوميا 

.. جروح وتقيحت وبعد ان ازدادت حدة التعذيب ، تعفنت ال. منها الدماء 

احضروا طبيب فرنسي وكان من القساوسة وحين زارني سألني لماذا اكره 
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اذن لماذا تكلمت مع اللجنة الرباعية : قال . فرنسا ، فاجبته بأنني ال اكرهها 

استمر وضعي على هذا الحال . . النك قمت بذلك لن اعالجك : واضاف 

. مجرمين وغيرهم داخل المعتقل عدة شهور ، سمح لي باالختالط ، 

ثم امر بنقلي الى منطقة نائية .. واصبحت اعمل معهم في االشغال الشاقة 

اسمها الدويسه ، كانت السلطات العسكرية الفرنسية انشأت بها حقول 

تجارب زراعية ، وهكذا شرعت اعمل في تلك الحقول وقد كانت بعض 

لعمل عمال اراضيها صخرية فطلب مني تكسير الصخر بالفاس ، كان هذا ا

اثناء وجودي بالمعتقل رحل كثير من رجالنا الى طرابلس .. شاقا ومرهقا 

ونشرت في االوساط السياسية اخبار االعتقاالت والتعذيب والقتل .. سرا 

شدة الخوف الرهيب الذي كان سائدا آنداك ، لم .. الحاصل في اقليم فزان 

لسلطات الحاكمة ، فزان اللهم إال اذا كان لدى ا  يكن يوجد راديو في

ضوء .. صورة موجزة  " ..  او اي منشور  وممنوع دخول اية صحيفة

، ناحية قرية نائية اسمها الزوية  على زاوية مما كان يجري في فزان آنداك

ان ينقل ما عاصر  " الوزير الصيد  "شبابها  ألحدبوادي الشاطي قدر 

م يجد من يجمعه ويؤرخ وعانى ، وما تحمله الثقافة الشفهية مما لم يدون ول

وال .. تقادم الزمن .. له يعج بفضائع يصعب سردها كما اقتفاءها احيانا 

تزال تلك المأساة ماثلة في النفوس ، وسوم تجاعيد وجوه من ال يزالوا على 
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  تحكي حسرة قبل ان تنطق ، وكثيرا منهم ال يفضل مجرد.. قيد الحياة 

والم دفين .. سردها من حرقة وحزن  لما يلحقه.. تذكر تلك السنين العجاف 

أال يستوجب هذا مطالبة فرنسا االعتذار لتلك الجرائم .. بعمر كل العصور 

أال يستوجب مقاضاتها واعادة ملف التعذيب وسياط الموت البطيء الى .. 

وكي تكون عبرة .. كي ال تتكرر المجازر ..  الطاولة وردهات المحاكم 

  . وطن تألم كثيرا وال زال للتاريخ ولالنسانية ولذاكرة
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 السخرةاعمال 
 

 

.  
 

    

..  فرنسا لجيش المصاحب االعالمي الفريق تصوير من .. الصورة    

 لشق عفبس طريق تعبيد..  فزان اقليم لسكان السخرة اعمال من جانب

 جريد قطع..  النوع هذا من عمل النجاز يلزم ما تتأمل ان ولك..  الرمال

 ويظهر .. والتصفيف  النقل اعمال .. الرئيسي الغداء مورد النخيل

  المهمة اداء في يتكاسل او يتهاون من .. يراقب مزهوا الفرنسي المشرف

. 
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 ورؤى.. اوراق 
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 جثثحرق ال   

 

   

م 8491عندما احكمت فرنسا سلطتها على اقليم فزان بعد اجتياحه عام       

انتهجت سياسة االغالق والترهيب وفصل االقليم عن اقليمي طرابلس . 

وفي مقابل . اقه اداريا بوالية قسنطينة بالجزائر الفرنسية والح. وبرقة 

عنجهية االجنبي واشتداد الحنق الشعبي ، بدأت اصوات الرفض تعلو ، بل 

واختار الشيخ المجاهد عبدالقادر بن مسعود الفجيجي قيادة  فرقة من رفاقه 

ومريديه والقيام بهجوم مباغث على مركز االدارة العسكرية الفرنسية  

يروي الوزير دمحم عثمان الصيد في . زان ، بمقر قلعة قاهرة بمدينة سبها لف

في    ": يقول . تلك الحادثة كمعاصر نكب على اثرها ” محطات ” كتابه 
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م هجموا على مركز قيادة القوات الفرنسية  8491اواسط شهر يوليو 

 مستعملين السيوف ، وبعض البنادق ، واستطاعوا قتل حراس المعسكر عند

.. مدخل القلعة واقتحموها ورفعوا فوقها علما اسود تتوسطه نجمة وهالل 

للوهلة االولى اعتقد قادة القوات الفرنسية ان القلعة تعرضت لهجوم كبير ، 

فتسلقوا نوافذها وخرجوا الى المعسكر المجاور لها ، وتجمعوا بعد ذلك ، 

ة الى سبها ، وطوقوا القلعة حتى مطلع النهار ، واغلقوا الطرق المؤدي

وهاجموا ابن مسعود ومن معه وكانوا في حدود خمسين رجال ، وابادوهم 

ان يبلغ الحقد مداه  . "عن آخرهم ثم سكبوا على جثثهم البنزين واحرقوها 

ويحرق االجساد بعد الموت  ، تلك جريمة بشعة بكل المقاييس ، تقشعر لها 

ان يتم سكب .. م االبدان ، ومخالفة صريحة لكل اعراف الحرب والسال

البنزين على من جاء مدافعا عن ارضه واهله ، ثم اشعال النار في اجسادهم 

وستظل وخز كريه في جسد المستعمر الفرنسي وتاريخ جيش فرنسا ، بل . 

والمرحلة الكولونيالية برمتها وان اقترفت جرائم اخرى توازيها بشاعة ، 

هؤالء والهل الصحراء وانه لمن باب االنصاف ان تعتذر فرنسا السر 

عموما بقدر ما قاسوا من ويالت وبطش طوال فترة احتاللها القليم فزان 

من احتالل لم يكن اقل منها جسارة في بطشه وتنكيله بالسكان  المنقذبذريعة 

ومهما تقادم الزمن فإن مطلب االعتذار يشكل انصافا . االصليين للمكان 
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، بل وانتصار للقيم االنسانية  الصحراء وضحايا الحادثة ألهلليس فقط 

لفرنسي ثانية في اي بقعة اخرى ، كي ال تتكرر الهولوكست ا.. وعبرة 

والبد . الجيش الفرنسي دخيل على ارض الغير و.. للحرب اخالقها ايضا 

الملف الى ردهات المحاكم ، والزام فرنسا  إلعادةمن تكثيف الجهود 

 . الزمن تقادمباالعتذار عن فعلتها مهما 
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 فتح االرشيف الفرنسي 

 

 
       

 

   

 الكتمان طي افريقيا لشمال الفرنسية االستعمارية المرحلة ارشيف ظل     

 يتعلق فيما وبالذات االرشيف عن بالكشف المطالب تتوقف ولم ، زال وال

 رأس ..  وأجيال ألجيال ضرره اثر والممتد البالغ االثر ذات ئمبالجرا

 . الجزائر بصحراء الفرنسية النووية بالتجارب المتعلقة االسرار االولوية

 في وتسببت السيطرة عن خرجت  نووية  رعونة يعد حدث ما ان      

 ئرالجزا دولة حدود عند يقف وال ، مقبلة طويلة لعهود يستمر بيئي تلوث

 الرمل حبة ونوك والرياح الرمال حركة ،، الجوار دول الى يتجاوزها بل

 الفرنسي التعنت .. ، سنة الف 41 بـ تقدر لمدة باإلشعاع تحتفظ الواحدة

 فرنسا تحميل .. االرشيف عن لكشفاب المطالبة الحقوقية االصوات  الجم
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 سدى المطالب كل ذهبت .. المرعبة الجرائم تلك عن التاريخية المسؤولية

 الحاالت عالج كفالة .. الصحراء شعب تعويض .. المنطقة تطهير ..

 . الخلقية التشوهات .. السرطانات  .. المرضية

 ، للتجارب 53 الذكرى مناسبة . م 4741 فبراير 41 الجمعة اليوم     

 على تؤكد التي التسريبات اولى عن الفرنسية ”لوباريزيان“  صحيفة كشفت

 وجنوب افريقيا شمال منطقة وتضرر السيطرة عن التفجيرات خروج

 لتحديد التجارب مع بالتزامن وضعت خريطة واقع من ، بالكامل الصحراء

 رفع عسكرية خريطة أول ولتكون . م4697 سنة إلى تعود االنتشار مدى

 النووية التجارب تداعيات أن " : الصحيفة أكدت ..  السرية طابع عنها

 إلى النووية إشعاعاتها امتدت الجزائرية الصحراء في فرنسا بها قامت التي

 منطقة ..  " الوسطى إلفريقيا الشرقي والجنوب الغربية إفريقيا غاية

 االمتداد .. البالغ التأثر طائلة تحت خاص بوجه فزان الليبي الجنوب

 43 ظرف في تداعياتها امتدت .. التفجيرات لمناطق الصحراوي الطبيعي

 . الجوار بدول المحيطة المناطق كل إلى التفجير بعد يوما

 بأن اعترفوا الفرنسي الجيش أفراد بعض " ان اوضحت الصحيفة    

 والتربة المياه تلوث في بتسب ما آنذاك األمنية للمعايير التجارب بفقدان

 الضارة المواد ان اذ ، وتشوهات وعاهات ومزمنة غريبة امراض وتفشي

http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-document-choc-sur-la-bombe-a-en-algerie-14-02-2014-3590523.php
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 430 والسيزيوم 434 اليود مثل الجوي بالهواء التفجيرات قذفتها التي

 . الوقت مرور مع ضارة جد تاثيراتها تبقى ، السكان يستنشقها والتي

 عن الصحيفة ونقلت . ويالج بالغالف وتبعثرها حدتها تخفيف من بالرغم

 يمكن ال " قوله ، النووية بالتجارب المختص بيرلو برونو الفرنسي الخبير

 الرئيسي السبب هي الضارة المشعة المواد هذه أن اليوم ينكر أن أحد ألي

 ." بالمنطقة والشرايين القلب وأمراض السرطانية األمراض من للعديد

 استجابة يأتي لم  .. " فاعد سري " المصنفة الخريطة عن الكشف    

 الراعية الحقوقية للمنظمات وال ، االول المتضرر الصحراء اهل لمطالب

 المحاربين قدامى لمطالب استجابة الجنائي التحقيق اطار في بل ، ببلدانهم

 . المتضررين الفرنسيين

 االشعاع مستوى وقياس النظر بإعادة يهتم من الجديدة ليبيا في نتوقع    

 اهل حق من وهل .. ؟ وانواعها المستوطنة االمراض وحصر ببالجنو

 لفترة المؤرخ الفرنسي االرشيف عن بالكشف المطالبةو السؤال فزان

 انه ونقول ، قريبا لعله او ، بعيدا نذهب ان نريد ال ؟ لفزان فرنسا احتالل

 . بالمكان كيماوية او نووية اياتنف طمر المستبعد غير من
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 فرنسا احتالل بفترة المتعلق االرشيف لفتح ملحة جةالحا .. ننتظر    

 والترهيب االغالق سياسات طائلة تحت حدث ما تحرى .. فزان إلقليم

 . ذاك آن انتهجتها التي

   

 صرخة 

ما يزال التاريخ يكشف عن فظاعة ما خلفته التجارب النووية )     

،  وثيقة سرية تقشعر لها األبدان نظرا لخطورة ما تحتويه.. الفرنسية 

، وكذب  نوويةتوضح توزيع وانتشار المواد المشعة بعد التجارب ال..

، وتجاوز التركيز االشعاعي ، عتبة  فرنسا نفسها من خالل هذه الوثيقة

صول المقذوفات والخطورة في مناطق عدة باإلضافة إلى تلوث المياه و

،  إلى مناطق مأهولة بالسكان 430والسيزيوم  434النووية كمادتي اليود 

ن وأمراض وهذه المواد تسبب العديد من األمراض على غرار السرطا

وتعتبر هذه الوثيقة قطرة في بحر من الوثائق . القلب واألوعية الدموية

. السرية حول التجارب النووية والتي ما تزال فرنسا تحتفظ بها في أرشيفها

 .صحيفة البالد الجزائرية  ( .. 
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 عون للوطن

 ..لجهاد الليبي هاجر االالف من الليبيون الي النيجر وتشاد في حقبه ا     

. وصارت لهم درية واسعة ..  ٤٣٩١واستوطنوا هنالك اعتباًر من عام

(( ّملس))يطلقون عليه عام  ..الي ان جاء عام  ..قطعان  ناتاحيوال ومن

 بتاوأصناتهم ابعدها ماتت اغلب حيو.. هذا العام هطلت فيه مطر .. 

واعتقد انه هنالك ..  ارواح عائالت بالكامل  غربيه حصدت ةالبشر حم

 .ة بين التفجير الفرنسي وهذه االباد ةعالق

   

Ibrahim Mo Re 

 عليها يسلط ان يجب التي القضايا هذه.  تناقش ان يجب التي القضايا هذه 

 وغير مرتفع الجنوب في باألورام المصابين عدد ارتفاع ان..  الضوء

 الدائرة في سرطانية بأمراض مصاب 44 من اكثر اعرف انا..  معقول

 كيان اي او لجنة او رابطة تنظيم المنطقة اهل على يجب..  مني القريبة

 بيانات قاعدة وتكوين والتحقيق فيه والبحث االمر هذا لمتابعة اسم اي تحت

 المؤتمرات وعقد لها االنظار ولفت للعالم وإظهارها الخصوص بهذه

 دولية قضية الى لتحويلها القرار صناع على المستمر طوالضغ الدورية

https://www.facebook.com/mohamad.you.77
https://www.facebook.com/mohamad.you.77
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 المتطوعين اول واني..  المناطق هذه سكان حق في نكراء جريمة فهذه

 . اللجنة هذه لتشكيل
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 الفرنسية السفارة امام اعتصام

 

 تاريخ على ومرآة ، نفيسة ثروة التاريخية والتحف االثار روائع تعد      

 وحقب ، مختلفة ازمنة عبر بالمحكوم الحاكم وعالقة ، انوالمك االنسان

..  مقتنياتها على المحافظة على الدول تحرص. . البالد بها مرت تاريخية

 تاريخها عبر ليبيا تعرضت .. حين بعد وان منها نهب ما سترجاعال تسعى

 تاريخية حقب الى تعود التي االثرية النفائس من الكثير نهب الى الطويل

 ، الرومانية االمبراطورية بصمات يحمل ما منها ، القدم في موغلة

 مؤخرا صحفية تقارير اوضحت .. الراهنة اللحظة الى وصوال ، والعثمانية

 اثرية قطعة االف ثمانية منها. . فبراير ثورة ابآن حدثت نهب عمليات الى
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 القطع هذه بعض ووصفت بنغازى مدينة فى البنوك احد قبو من سرقت

 "العثمانى البهو"  اسفل قبو استهدفت اخرى عملية. "  بثمن التقدر " بأنها

 النادرة التماثيل من مجموعة يحوي..  الليبى التجارى المصرف لمبنى

 االيطالي االستعمار نهبه ما عن ناهيك .. القديمة والعمالت  والمجوهرات

 .      وموسيليني

 عشر.. "  "  توللي اردريتش " االنجليزي القنصل شقيقة مذكرات في      

 بتاريخ كتبت ، القرهمالي باشا على عهد " ..  طرابلس بالط في سنوات

 اروع ما ":   الكبرى لبدة اثار فرنسا لسرقة تؤرخ.  م 1783 يوليو 3 يوم

 اعمدة سبعة ان حتى ، لبدة في عليها العثور تم التي الرومانية النصب

 تزيين في واستعملت ، لجمالها فرنسا الى نقلت قد الحجم ضخمة غرانيتية

 فإن الزمن تقادم رغم والنفائس االثار هذه.     "  عشر الرابع لويس قصر

 ..  الطاولة على الملف وضع  .. وحيا  قائما يبقى باستعادتها المطالبة حق

 . فرنسا مقاضاة

 لن االعتصام ..  الفرنسية السفارة اماممواطن  عتصاما هل يجدي      

 اليوم في االعمدة وإعادة القصر تفكيك سيتم  ..بالتأكيد ..  اكثير يطول
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 الصداقة طابع اضفاء في وترغب ودودة الحديثة الحرة فرنسا..  التالي

 . بالذات ونحن افريقيا شمال شعب مع الدائمة

 لويس قصر هدم األمر تطلب وإن ، اعمدة سبعة العالقة صفو يعكر لن      

 وحميمة وليدة عالقة مستقبل وعلى ، النفس لىع اهون ذلك..  عشر الرابع

 ما فمتى..   فرنسا سفارة ابواب على جوعا يتضور ليبي مواطن فقدان من

 . مشرقة صفحة على سوداء ونقطة ، محرجة حادثة ستكون حتفة لقي

 وإن فرنسا سفارة امام االعتصامب افكر ..ايضا  انا..  مترددا زلت ال      

 بمطالبة يتعلق..  ما حد الى شخصي منها. . اخرى ومطالب ألغراض

 ايغل " نظام وتشغيل بتوريد متهمة فهي ، االعتذار الفرنسية امنيستي شركة

 االنترنت نشطاء من بالكثير زج والذي.  سابقال للنظام االنترنت لمراقبة " 

 . السجون زنازين داخل

 النووية التجارب عن الناجمة باآلثار يختص عام شأن هو ما ومنها     

 والكشف ، المنطقة تطهير ضرورة الى ، الصحراء اهل وتعويض الفرنسية

 وخفايا ، النووية النفايات دفن وأماكن ، بالمرحلة المتعلق االرشيف عن

 . لفزان الفرنسي الجيش حكم ابان والترهيب االغالق سياسات
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 فرنسا برئا ال..  السياسي المشهدب واالرتباك التخبط حالة.. وبالمرة       

 احياء فرنسا محاولة عن يقال ما صدق استبعد ال..  مباشر ضلوع من

 والماء النفط وحيث..  نحن حيث هنا..  فزان حكم في القديمة اطماعها

 . الموارد حروب زمن .. المتجددة والطاقات

 عشر الرابع لويس يا لماذا "..  والمارة السفارة وجه تين لوحانوي اشهار   

 السفارة حيث العاصمة الى السفر..   " ؟ فرنسا يا لماذا ":  ىرواالخ..  ؟

 ومحدودة مشروعة طلبات في جعبتنا .. القرار صناعة ومفاصل الفرنسية

 وسنعود..  يومين او يوم..  لتلبيتها..  كثير وقت منا تأخذ ال قد..   ويسيرة

 "..  ال الم..  الزمالءو اسرتي .. سأدعو.. وان تأخرت مطالبنا . . ظافرين

 .  حصار الى تتحول ان واخشى " . الهيلوله وتكبر
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 فرنسي جندي شهادة

 

” االمن العام امضيت فترة تخصصي في .. اسمي بريسون ايفون       

العليا ، على ” قسنطنطينة ” وهي قرية كبيرة تقع في هضاب ” بسان ارنو 

تسلمت العمل  3681مايو  9وفي . ” صطيف  ” بعد ثالثين كيلومترا من

وكان لدي آنئذ من العمر اربع وعشرون . في وظيفتي كظابط في البوليس 

 . عاما

قة سطيف حيث قتل في تقع في وسط منط” سأن ارنو ” أتذكر بأن       

وكان االوربييون . مدة ثالثة ايام أكثر من اربعين الف من الجزائريين 

الذين كلفت بتأمين الحماية لهم ، هم انفسهم أولئك الذين ساهموا في 

استمر هؤالء  3681وحتى عام . اصطياد العرب قبل عشر سنوات 

ئم صيده بما الرجال يسترجعون الخواطر عن مآثرهم ويقارن كل منهم قوا
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قليال من الصالت ” سان ارنو ” وقد اقمت ، في . ارتكبه اآلخرون 

وعلى العكس فإني قد خلقت لنفسي صداقات مع . الخاصة باالوربيين 

وكان بديهيا أن يقوم . الجزائريين وحتى مع بعض الوطنيين المعروفين 

ي وهما من رؤسائ” المبرت ماريوس ” و  ” فافيني انطوان ” المفوضان

ولم يفت االوربيون ممن هم اكثر اهتياجا ، تذكيري في كل  . بتحذيري

 . قمع العرب وإذاللهم : سانحة ، بالقاعدة

، وبسرعة فائقة احسست  3681وانطلقت الثورة في الفاتح من نوفمبر     

فان اعمال . بانتسابي لمعسكر اؤلئك الذين يقاتلون من اجل امة جزائرية 

لها والتي كانت تسنح لي الفرصة ألراها في  التعذيب التي ال حصر

: ممارستي ألعمال وظيفتي ، سوف تعمق حقدي على النظام االستعماري 

الذي يشد وثاق الجزائري فيه الى سيارتين عسكريتين تسير كل منهما 

 باإلبهامباتجاه معاكس لألخرى ، تعذيب كالسيكي بالماء بالكهرباء وتعليق 

  .. وبالخصي

يوم ، مع ذلك ، قضت زوجتي الليل مستيقظة كما كان شأنها  وذات      

كنا نقطن فوق احدى صاالت ) منذ عدة اسابيع بسبب صراخ المعذبين 

ولم تطق صبرا على ذلك ، فذهبت تحتج بعنف ( سان ارنو  –النعذيب في 



 69 

. للعسكريين ولوحدات االمن الجمهوري المسؤولين عن تلك االعمال 

ولقد حدث في هذه . فعها مسدسان رشاشان في رئتيها فاعيدت الى البيت يد

الحقبة ان قام احد اعضاء الخلية المحلية لجبهة التحرير الوطني الجزائري 

والى هذا العضو نفسه سوف اقدم مختلف المعلومات . باالحتكاك بي 

 .. الجديرة بمساعدة حرب التحرير الوطنية

ني لقضاء اجازة بعد ان سافر المفوض فافي 3689وفي حزيران عام      

 . انهكه التعب لقيامه مدة شهور عديدة بجلسات التعذيب

وقبل توقيفي اطلقت علي رشة من مسدس سريع الطلقات ، تغطية     

ولم ..  3689سبتمبر  09الكاتب بن ملحود سعيد  في  .. لمقتل بن ملجود

. ح بويش وتزايد تنفيذ القتل بالجملة تحت اشراف قائد السال.. اكن اصبت 

وهكذا فان خمسين جزائري على االقل سوف ينفذ فيهم القتل في ارض 

 . تابعة لعمدة سان ارنو

وال يخامرني الشعور بأنني قد خنت .. انني فعلت هذه االمور جميعها       

المارتينيكي االصل ،  . ” فرانز فانون” ، ” سيولوجية ثورة ” . فرنسا

 .نضال الفرنسي الجنسية ، والجزائري ال
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 االفريقية الصحراء لهولوكوست 55 الذكرى

 نتوقع..  الفضيع والجرم النووية الرعونة لتلك 88 الذكرى اطاللة مع     

 رقان واحة اهل تعزي التي المقاالت من سيل بالمناسبة نلحظ ان العادة كما

 . الجلل مصابهم في عموما االفريقية الصحراء واهل الجزائري والشعب

 ايام الثالثة خالل الصحف واجهة تتصدر سوف المقاالت من يلس     

 له تهتز صادح بصوت ترفض..  شديد بعجب تشجب..  تندد..  المقبلة

 تستذكر..  وصفحات وصفحات..  الكلمات لخط الحاملة الصحف اوراق

 بهم زج ، باالالف بسطاء اناس دما تبكي..  الرهيبة المجزرة ضحايا

..  التاريخية المحرقة نبكي ايام ثالثة..  نووية تجارب فئران ليكونوا

 للمقاالت القادم الموسم في نلتقي ان والى..  الصحراء هولوكوست

..  القادم االحتفالي الموعد في..  والكارثة الجريمة بتك المنددة الصاخبة

 ارواح الى..  نتوجه..  0139 فبراير 31..  المقبل العام..  89 للذكرى

 واالجيال..  االلم ويالت يعانون زالوا ال ومن..  دوافق ممن الضحايا

 رمل بذرات االشعاع تاثير بقاء مدة..  قادمة سنة الف 01 مدى الى القادمة

 يندد مقال كل مع..  المنسية لحقوقهم صونا..  بالدعاء نتوجه..  الصحراء

 . يشجب..
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 مراسالت

 يتوري المحترماالخ الفاضل االستاذ عبد القادر الف                \

 

قرأت مقالتكم على النت والحظت متابعة لها تطلب منكم متابعة التحقيق      

يهمني توثيق جميع الحاالت . في قضية سقوط ضحايا في المنطقه حينها

المرتبطة بالتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ومحيطها 

 .العربي واالفريقي

ل االشعاع واعمل بروفسور بهذا االختصاص في انا استاذ باحث في حق     

جامعة وهران وقد بحثت ونشرت العديد من الكتب واالبحاث عن هذا 

وقد اشرت عني في مقالكم االخير نقال . والى اليوم  3663الموضوع منذ 

ان توثيق حاالت االصابات المشابهة على . عن صحيفة النهار الجزائرية

وانا . عاد التأثيرات االشعاعية ومحيط االنفجارالتراب الليبي مهم لتقدير اب

شخصيا تحدثت عن هذا الموضوع في محاضراتي خصوصا عن تجربة 

والتي خرجت من تحت  3690مونيك سافير الفرنسية في االول من ماي 

جرائم  -االرض وحسب شهادات مسجلة في كتابي الموسوم يرابيع رقان

و المرجع االساسي لكل من كتبوا فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية وه

. لدينا شهادات متطابقة المراض جنوب الصحراء. بعدي عن هذا الموضوع
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تفجير مونيك او بيريل خرجت من نطاق السيطرة ومن عمق جبل 

متر لتخرج عبر االنفاق والجبل المفتوح الى  913تاوريرت من عمق 

ت الى التراب كم ككتلة نارية اكتسحت منطقة تاظروك ووصل 391مسافة 

ارجو التواصل معنا لتوثيق حاالت كثيرة اشارت اليها . الليبي اشعاعاتها

 .التعقيبات على مقالتكم من ليبيا

 

وهران الجمهورية  -قسم التقانات الحيوية/ كلية العلوم/ جامعة وهران

 .الجزائرية

 0/1/0116وهران في  -البروفسور الدكتور عبد الكاظم العبودي 

 يرمع كل التقد

 

 

 االخ العزيز الفاضل الدكتور عبد القادر الفيتوري

 تحية عربية خالصة

تابعت كل . شكرا على ردكم الطيب الكريم وبهذه السرعة والهمة    

ماكتبتموه وراجعت ايضا رسالتكم الى االخت الدكتورة عائشة القذافي 
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د في هوامش مقالتكم ونشرها على العديد من المواقع وكذلك ماور

لقد سبق لي ان زرت عددا من البلدان العربية ومنها العراق . االلكترونية

بلدي قبل الغزو واالحتالل وحاضرت في هذا الموضوع وعن كتبي التي 

وقبلها رافقت السيد جورج كلوي في قافلة .  نفذت جميعها حول الموضوع

قافلة حول امراض السرطان لالطفال بسبب ليورانيوم مريم مستشارا لل

، بعدها  المنضب والحديث حول ضحايا اليورانيوم المنضب في العراق

متخصصا زار جنوب العراق   0113جزائريا -ترأست فريقا أوربيا

لتقصي الحقائق على الميدان في جنوب العراق وتحديدا منطقة الرميلة 

تشابه الحاالت المرضية الناجمة عن والفاو في محافظة البصرة حيث ت

كذلك . التعرضات االشعاعية وما ينجم عنها من امراض محددة العواقب

جامعة دمشق والوكالة السورية للطاقة الذرية اللقاء  0119دعتني صيف 

محاضرة حول هذه الموضوعات على مدرج الوكالة والجامعة وتسليط 

زائرية المنكوبة بالتلويث الضوء على الوضع المأساوي في المناطق الج

وال مانع لدي من قبول دعوة مماثلة . االشعاعي في مناطق رقان وتمنغست 

وقد سبق . عند توفر الفرصة والوقت المناسب. الى جامعة سبها أو غيرها

لي زيارة الجماهيرية في عدة فرص كاستاذ جزائري الجنسية وفي مناسبات 

 .خاصة
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عدة  ألسبابواسعة جدا ويجري عليها التعتيم المناطق الملوثة باالشعاع     

وهي غالبا ما تكون خالية من السكان اال البدو الرحل ، رغم تواجد مدينة 

قريبة من مناطق التفجيرات السطحية االربع وهي مدينة رقان وسكانها 

االف نسمة وفيها عدد من الواحات والمناطق الحضرية  31االن حوالي 

عة وانتشرت فيها االمراض المختلفة وقد اشرفت التي انهارت فيها الزرا

شخصيا على ست دراسات جامعية عليا كانت ميدانية في الحقول 

البيولوجية والصحية والبيئية في هذه المدينة بفضل وجود طلبتي من ابناء 

المدينة نفسها ومن ابناء المنطقة والتي قدمت جزء من نتائجها في المؤتمر 

 -الصحراء الجزائرية نموذجا  -النووية في العالم  العالمي حول التفجيرات

المنعقد في الجزائر الول مرة تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد 

وهي الورقة الوحيدة في المؤتمر التي  31/0/0119العزيز بو تفليقة يوم 

قدمت نتائج ميدانية مباشرة عن الموضوع الول مرة ولم تنشر بعد ضمن 

ر رغم مرور قرابة عامين من قبل وزارة المجاهدين ملفات ذلك المؤتم

لكني سانشر جميع نتائجي خالل هذا . المشرفة على اعمال ذلك المؤتمر

ومن . سنة من المتابعة والتقصي المباشر 35العام انشاء هللا، وهي حصيلة 

النتائج التي ارسل لك ملخص عنها تلك المقارنة في حاالت من االمراض 

صابت االبل في مناطق جنوب العراق ومثيلتها في الجزائر والظواهر التي ا
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والتي قدمتها ضمن اعمال المؤتمر العالمي السلحة الدمار الشامل حول 

بعد احتالل العراق وارسل لك  0111اليورانيوم المنضب بالمانيا عام 

 .الملف المتوفر لدي االن مع هذه المراسلة

ف ان االبل تقطع فيافي الصحراء االبل تبقى عينة مهمة للدراسة النك تعر

العربية وتمر احيانا وغالبا ضمن قوافل البدو االرحل الى المناطق الملوثة 

وقد نشرت لي صحيفة الحياة . في اقليم توات فيتعرض منها الى االشعاع 

سنوات ملخص بحثي ودراستي التي القيتها  31اللندنية مقالة منذ اكثر من 

نفايات النووية التي تقتل االبل في الصحارى في مدينة وادي سوف حول ال

العربية وهي منشورة في كتابي يرابيع رقان جرائم فرنسا النووية في 

المجمل في علوم االبل " ولدي كتاب معروف عنوانه . الصحراء الجزائرية

متخصص في علوم االبل وفيه جزء هام حول اوضاع االبل في " 

راض ناجمة عن تعرضات اشعاعية الصحاري العربية وما تعانيه من ام

وكيمياوية بسبب بقايا النفايات النووية المتروكة هنا وهناك او من تلك التي 

تم دفنها بطريقة سرية كما حدث في صحارى موريتانيا من قبل دوائر 

المهم للعلم هنا ان . ومخابر بحث اسرائيلية ونشرت عن ذلك مقالة في حينها

االربع وخاصة االولى اليربوع االزرق  التفجيرات النووية الفرنسية

واليربوع االبيض هما اسرائيليتان وقد نشرت عنهما بحثا طويال وتفصيليا 
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. يفضح ان االدعاءات والمزاعم الفرنسية بالتفرد في تلك التفجيرات 

والحقيقة ان تسمية التفجيرات باليربوع االزرق واليربوع االبيض داللتان 

المساهمة االسرائيلية منذ تجارب الصواريخ عن حضور اساسي للخبرة و

والتسمية الهم تفجيرين . في مناطق بشار 3689اريحا في منطقة حماقير 

باالزرق واالبيض اشارة الى العلم االسرائيلي وشعار اسرائيل الكبرى من 

المهم الموضوع يطول الحديث فيه من عدة جوانب وهو . النيل الى الفرات 

المفيد هنا القول ان جميع مقاالتي السابقة توقعت ولكن . متشابك ومعقد

واشارت الى احتمال وصول التلوث عن تجارب فرنسا واسرائيل في 

ومنها ان متابعة الغيمة . الصحراء الجزائرية الى الحدود الغربية من ليبيا

قد تحركت ببطئ نحو  31/0/3691النووية الناجمة عن تفجير رقان 

لليبية وعبرت االجواء ببطئ شديد بما فيها من الشرق الجزائري والحدود ا

حمل كبير لمواد السقط النووي والمواد المشعة ترافقها مراقبة الطائرات 

يوما وسقطت  30الفرنسية وحتى االمريكية ووصلت حتى نجامينا ولمدة 

كما ان . اثرها امطارا حامضية ملوثة في جنوب الصحراء وعلى نجامينا

منطقة اينيكر في جبل تاوريرت وما جاوره شمال  التفجيرات الباطنية في

تمنغست رافقتها تقديرات وتجارب خاطئة وفضيعة من قبل الخبراء 

الفرنسيين عكست عن عدم المامهم في تقدير طاقات االنفجارات او حسابها 
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كيلو طن اي  309بشكل دقيق والتي وصلت بعضها الى طاقات بحدود 

ادى الى انفالت الوضع وتدافع االتربة سبعة اضعاف تفجير هيروشيما مما 

كيلومتر شرق مكان  391والنيران والمواد النشطة اشعاعيا الى حدود 

المسماة بيريل  3690ماي / وبهذا فان تجربة االول من ايار . التفجير 

 36استغلت الفرصة بين اعالن وقف اطالق النار بين الثورة الجزائرية في 

لتنفيذ  3690تموز/ جويليه  8رسميا  واعالن االستقالل 3690مارس 

واحدة من اكبر حاالت الرعونة النووية على االرض واستمرت التفجيرات 

وهناك خالفات الزال النقاش عنها محتدما . 3699المسماة باطنية الى عام 

حتى اليوم حول محتوى ومضمون نصوص اتفاقيات ايفيان التي انتهت 

ا الكثير من الغموض حول حق فرنسا بحصول الجزائر على استقاللها وفيه

في االستمرار من عدمه من استغالل القواعد النووية ومناطق الصحراء 

تشير بعض المعطيات غير المنشورة . الجراء تجارب نووية ام ال؟؟؟؟؟

رسميا بعد ان وزير الخارجية االسبق خميستي وربما كريم بلقاسم 

. عا حياتهما ثمنا لموقف ما المفاوض الرئيسي في اتفاقيات ايفيان قد دف

وخاصة ان حادثة إغتيال وزير الخارجية خميستي بعد التفجيرات التي 

اعقبت االستقالل تثير الكثير من االسئلة فهو قد رفع صوته باالحتجاج على 

تلك التجارب بعد االستقالل واغتيل فجأة كما اعلن حينها على يد متشرد 
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ل عن مقتل الوزير الشهيد تم وهو كان أومجنون في العاصمة الجزائرية وقي

يسعى الى تهدأة غضب طلبة الجامعة الجزائرية المنتفضة حينها وهم 

يطالبون بالغاء االتفاقيات من طرف واحد واالنسحاب من اي التزام تجاه 

فرنسا التي الزالت تتحكم بوضع المناطق الصحراوية وقاعدة المرسى 

خ احمد بن بله وقبل االنقالب عليه في الكبير البحرية بوهران ايام حكم اال

 .3698جوان  36

 :وفيما يخص مسعاكم الستكمال البحث أرى 

انه البد من تسجيل الشهادات المتوفرة عند اهل المنطقة بشكل : أوال  -

 .دقيق

الشروع بدراسة مسحية جامعية لسكان وحيوانات المناطق االكثر : ثانيا  -

ة دراسة معدالت االصابات بالسرطانات احتماال للتعرض االشعاعي وخاص

المختلفة وتحديد االحصاءات حول ذلك ومقارنة المعدالت المرضية مع 

مثيالتها عند سكان المناطق االخرى البعيدة في ليبيا والشرق الجزائري 

 .والجنوب الصحراوي 

لقد حدثني قناصلة افارقة من دول جنوب الصحراء في احد ملتقياتنا       

بوالية تمنغست ان نفس االمراض والظواهر مالحظة ومسجلة في  العلمية

بلدانهم ولكن تسعى الجهات الفرنسية على منع الحديث عنها او نشر 
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يمكن اخذ دراسات عن االبل في المنطقة ومتابعة : ثالثا  –. الحقائق حولها

الوالدات في الحيوانات والبشر حول التشوهات الخلقية في الوالدات 

حاالت االجهاض والخصوبة البشرية والحيوانية وحتى االنتاج  وحصر عدد

النباتي ونوعيته والتغيرات المالحظة عليه وغيرها من الدراسات التي 

 .يعرفها المختصون بهذا الحقل

تقبل مني فائق التقدير وساتابع معكم اي جهد مثمر حول هذا        

التعاون  الموضوع مستقبال سواء على المستوى الشخصي او عبر

االكاديمي عبر جامعة وهران قسم التقانات الحيوية حيث اعمل هنا منذ عام 

3651. 

 عبد الكاظم العبودي. د.ا

 استاذ الفيزياء الحيوية والكيمياء الحيوية االشعاعية

 جامعة وهران -كلية العلوم / قسم البيوتكنولوجيا 
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 عبد القادر الفيتوري. اخي االستاذ د

 تحية وبعد

استمرارا للتواصل ومتابعة المستجدات ابلغكم باني سارسل لكم عدد من      

الدراسات التي نشرتها حول الجرائم التي اقترفتها فرنسا على ارض 

الجزائر ومنها الملف التالية حول جريمة اول استخدام حربي وعسكري في 

بهجوم الجيش الفرنسي الحتالل مدينة االغواط  3580ديسمبر  التاريخ في

 1511واستخدامه االسلحة الكيمياوية وابادة ثالثة ارباع السكان اي حوالي 

من سكان المدينة التي كانت القوات الفرنسية تطوقها  1511من مجموع 

وهذا البحث والدراسة تنشر الول . من كل جانب وبعشرة اضعاف سكانها

سنة  391ء في الجزائر او الخارج وهذه الجريمة الشنيعة ظلت مرة سوا

في خانة المسكوت عنها وقد نشرت عنها اخيرا ملفات عديدة في صحيفة 

القادسية االسبوعية الشهرين الماضيين وسجلت عنها حلقة تلفزيونية لم 

موضوعها . ترى النور بعد وربما سيفرج عنها بعد االنتخابات الرئاسية

ارسل لك الملف على ان ازودكم به . عن هذا التاريخ المنسيشكل صدمة 

كامال على ملف ورد بعد ان القي محاضرة عن الموضوع بمناسبة يسوم 

نيسان في مدينة االغواط التي تستضيفني محاضرا عن /افريل 36العلم يوم 

الموضوع المنسي بابادتها الول مرة في هذه المدينة التاريخية وسأكون 
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هذا االسبوع مطالبا ان ينعقد مؤتمر عالمي حول جرائم  هناك نهاية

وبهذا . االستخدامات الحربية الكيمياوية واالبادات الجماعية الناجمة عنها

الصدد انا بحاجة الى توثيق ال يقل اهمية لمثل هذا الموضوع هو استخدام 

االيطاليين لالسلحة الكيمياوية في ليبيا وخصوصا الخماد ثورة الشهيد 

الن لدي بعض المعلومات المتواضعة اجمعها في . جاهد عمر المختارالم

سياق بحث اعده حول استخدامات االيطاليين لالسلحة الكيمياوية في ليبيا 

وهو موضوع يستحق لتوثيق يمكننا . والحبشة وما نجم عنها من ابادات

التعاون حوله والبحث والنشر عنه، خصوصا انني احضر االن لترتيبات 

ؤتمر علمي وتاريخي سواء على المستوى الوطني او المغاربي او عقد م

الدولي حول االبادة في االسلحة المحرمة دوليا خالل الفترات االستعمارية 

 .ومنها قضية االغواط وقضية عمر المختار

 تقبل مني اسمى التحيات الصادقة

  العبودي. د.ا
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 االخ الدكتور عبد القادر الفيتوري

 حفظكم هللا ورعاكم

 تحية وبعد

 .أشكركم على التواصل االخوي اوال وعلى الهمة في المتابعة

انا أقدر ماجاء في رسالتكم السابقة من ان فتح ملفات مثل هذه في     

ا ظروف سياسية معينة تُختبر فيها نوايا العدو االستعماري باالمس كايطالي

او فرنسا او غيرهما ممن ابتلى بها الوطن العربي وتحمل أوطاننا من 

الجرائم ما تشكو االرض احمالها من ظلم ودماء، لكن ال يمنع من البحث 

والتوثيق فيه من الناحية التاريخية والعلمية واالخالقية سواء داخل او خارج 

لدي من بدايات انا عزمت االمر على متابعة هذا الموضوع وما توفر . ليبيا

تشجعني للسير فيه اسوة بملف االغواط او غيرها من جرائم االبادة 

 ..االستعمارية

وانا سعيد كل السعادة اليوم بما وصلني منكم مهما كان متواضعا لكن        

والهميته في مسار توثيقي لهذا الموضوع او غيره ضمن رسالة دكتوراه 

ة اسلحة الدمار الشامل وهي لي في اخالقيات البحث العلمي بموضوع

منجزة تماما اال لبعض الرتوش االخيرة قبل السحب والطبع النهائي غدا 

نيسان الجاري في قسم الفلسفة / وسأقدمها للمناقشة العلنية نهاية شهر افريل
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نشرت منها عدد من المقاالت في المجلة العربية للعلوم . جامعة وهران

 39السنة  16ربية والثقافة والعلوم لعدد الصادرة عن المنظمة العربية للت

وظهر فصل كامل منها في كتاب مشترك التاليف مع نخبة  0110مارس 

قدم له " بعنوان االخالقيات العلمية والتكنولوجية" من الباحثين العرب

نشرته المنظمة العربية 0118االستاذ الدكتور علي مصطفى بن االشهر 

ة الدعوة االسالمية العالمية واظن انه موزع للتربية والثقافة والعلوم وجمعي

 .بليبيا من قبل الجمعية المذكورة

" وموضوع اطروحتي المسجلة في الجامعة منذ اربع سنوات حول        

ونظرا الن الرسالة تضم " اخالقيات البحث العلمي في اسلحة الدمار الشامل

تها التقانية والثاني ثالثة ابواب رئيسية االول حول اشكاليات العلوم وتطبيقا

حول جوانب االخالق واالخالقيات العلمية كما تضم بابا واسعا ثالثا بثالث 

وفي الفصل االخير حول . فصول واسعة حول االسلحة و الحرب واالبادة

االبادة وردت حادثة استخدام االيطاليين لالسلحة الكيمياوية ضد المجاهدين 

ل واسع فارجو السماح لنا بادراج ما الليبيين ولكن من دون توثيق او تفصي

وصلني منكم اليوم الى هوامش الفصل الخاص باالبادات الكيمياوية كتوثيق 

وذكر للحادثة ريثما تتوفرلي الفرصة اكبر للبحث فيها من جوانبها العلمية 

بال شك سأرسل لك نسخة من اطروحتي . والتاريخية والفلسفية االخالقية
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خالق بعد مناقشتي لها في قسم الفلسفة تخصص للدكتوراه في فلسفة اال

 .نيسان الحالي/ فلسفة االخالق بجامعة وهران في نهاية شهر افريل

 تقبل مني اسمى آيات المحبة والتقدير
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 االخ الدكتور عبد القادر الفيتوري

 تحياتي

 وبعد

ل ما طلبتموه مني سادرس المالحظات والمقترحات الوافيكم باجابة حو     

 .مدروسة عما ينبغي التحرك به من خطوات التأسيس للجمعية المرتقبة

اما حول الردود والمتابعات المرسلة من قراء مقالتك فالمقالة االخيرة     

ة ويهمنا اكثر تسجيل حاالت التشوهات الخلقي. ذات أهمية حول السرطانات

الخ من ظواهر ... والخصوبة وتباعد الوالدات ونقصها وحاالت االجهاض

ذات صلة باالشعاع، لكن نحتاج الى احصائيات ومقارنة مع االحصاءات 

الوطنية للسرطانات وغيرها من الظواهر اآلنفة الذكر ومقارنات مع ما 

ن يقابلها في جهة مناطق الحدود الجزائرية ذات التماس مع فزان وغيرها م

حتى المناطق الحدودية من تونس مع . المناطق االفريقية جنوب الصحراء

الجزائر مثل منطقة وادي سوف في الشرق الجزائري يشكون من اصابات 

غامضة للسرطانات ولكن ال يجب ان تؤخذ كل االقوال بمحمل الربط 

بالتجارب النووية وعما يشاع عن السرطانات هنا وهناك الن تطور وسائل 

الطبي ساعدت على كشف الحاالت السرطانية المبكرة وبات الناس  الكشف
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يتناقلون اخبارها وقد يبالغون في بعض االحيان، ولكن السرطانات الناجمة 

عن االشعاع، سواء المباشر او غير المباشر، لها ميزاتها ومعدل اعمار 

اني اصحابها قياسا العوام الستينيات ومن السرطانات ما تظهر في الجيل الث

من االبناء او االحفاد الذين يحتمل ان تعرض آبائهم الى االشعاع بطريقة او 

ومن السرطانات ذات صلة بالتماس مع مواد ملوثة اشعاعيا او من . اخرى

معادن ثقيلة او نفايات ومعدات مشعة مطمورة في رمال الصحراء وقد 

 .الخ..تجرفها السيول والوديان

مع المعطيات والتقارير الطبية الموثقة والصور البد من االنتقال الى ج     

وانا على استعداد لمساعدتكم . وتوفير االحصائيات المقارنة لكل الظواهر

في االستشارة العلمية مستقبال ولوضع التصورات المطلوبة للعمل العلمي 

ال ادري هل كان هناك مسح وطني ليبي لمستويات النشاط . الدقيق

ير الطبيعي لتلك المناطق الممتدة عبر الصحراء االشعاعي الطبيعي او غ

. ومع منطقة تاظروك وغربها وصوال الى عين إمقل شمال والية تمنغست

في الجزائر وحسب علمي تم مسح لقياسات االشعاع في جميع مناطق 

الجزائر ولكن لم تنشر ولم تتاح لنا فرصة االطالع عليها او المقارنة لتلك 

ا اعرف ان هناك دراستين قامت بها بعثات المستويات االشعاعية كم

مشبوهة المصداقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واحدة في الستينيات حول 



 87 

المياه الجوفية في الصحراء وقد حاضرت حولها قبل عشر سنوات والثانية 

 صدرت في

وبعد ست سنوات اي في عام الفين وخمسة من زيارة الوفد المشبوهة         

بر عام تسع وتسعين وقد فندت العديد من المعطيات فيها في بحثي في نوفم

الذي قدمته في الملتقى الدولي للجارب النووية في العالم الصحراء 

 .الجزائرية نموذجا في الجزائر قبل عامين

اما مناطق الجوار ذات التماس بمنطقة التفجيرات وهي اينيكر وجبل       

تويات اشعاعية عالية حتى هذه اللحظة تاوريرت فانا متأكد من وجود مس

وسجلتها بنفسي مع عدد من الخبراء كانوا في زيارة خاصة للموقع، لهذا تم 

عزل المنطقة باالسالك الشائكة ووضع عالمات تحذير للمواطنين على 

كم حول منطقة التفجيرات التي يطلق عليها بهتانا بالتجارب  11-11مدى 

كيلو  301نية والتي بلغت طاقات احد تفجيراتها الثالثة عشر حتى الباط

طن اي ثمان اضعاف تفجير هيروشيما واندفعت حممها الى الحدود الليبية 

بعد  3698وهي ما تسمى تجربة بيريل في فيفري من عام . شرقا

 االستقالل

 وهذا لم يمنع السكان المحليين من جلب االسالك النحاسية بما فيها     

اسالك السياج الجديد واستخدامه في بعض الصناعات التقليدية من نحاسيات 
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بل تم جلب بعض منصهرات الصخور التي تكسو سطح الجبل . وغيرها

. وبيعها للسواح كمواد مرصعة لبعض الحلي والصناعات المعدنية السياحية

الجهل يفتك بالناس ياسيدي والمنطقة غير محروسة ومفتوحة غالبا لبعض 

لمارين بها يستغلهم تجار خردة الحديد والمعادن وقد نقلوا الكثير من ا

كل هذه االحتياطات يجب . النفايات الى اماكن اخرى وتهريبها الحقا

دراستها علميا ويجب ان تضم اية جمعية عندكم ولنفترض تسميتها الجمعية 

افة الى الليبية الصحراوية لمتابعة جرائم االحتالل الفرنسي النووية تضم اض

مختصي القانون والتاريخ والفيزياء والبيئة والصحة واالعالم نشطاء سلم 

وحقوق انسان من شخصيات عربية وعالمية ولو بالشكل الشرفي وتنسق 

جهودها معنا هنا في الجزائر ومع جمعيات مماثلة صديقة لنا من جمعيات 

 حيث ينتظم AVENضحايا التجارب النووية منهم في فرنسا جمعية 

الضحايا في منظمة وجمعية نشطة نعرفهم جيدا ونحن نتواصل معهم دائما 

ومع جمعية هامة في لضحايا بولونيزيا ومعنا جماعة أخرى من هيروشيما 

ومن استراليا وكل منهم له نظام داخلي وبرنامج عمل ونشطاء وعلماء 

 فيزياء وطب وبيئة ونتطلع الى التنسيق الوطني والمغاربي والعربي لخلق

راي عام عالمي مناهض للجريمة النووية والكيمياوية وتطالب بحقوق 

 .وانصاف الضحايا
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 ساعود الحقا بمراجعة كثير من النقاط الحقا معك ومعذرة من هذه العجال

 

 االستاذ الدكتور عبد الكاظم العبودي
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 ز الدكتور عبد القادراالخ العزي

 تحية طيبة وبعد

اسعدني نشاطكم وجميع المحاور ذات قيمة علمية وفكرية وانسانية      

تستحق التدخل وكم أتأسف ان ندوة فلسطين في بيروت قد تأجلت فضيعت 

كل محور يستحق العمل والتدخل من خالله وأظن . . علي ندوتكم في سبها

ا وآالمنا تستحق منا التذكرة بها ان الموضوعات ذات الصلة بتاريخن

والحديث عن نزع اسلحة الدمار الشامل يمكن ان يكون . . وإضاءة جوانبها

 .قرار االقوياء وليس للضعفاء من دور لهم سوى االنصياع

 االستاذ الدكتور عبد الكاظم العبودي
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ه شهادة اعتز بها لالستاذ الدكتور عابد القادر الفيتوري من جامعة هذ      

سبها من ليبيا الشقيقة وهو يستعرض هنا بصبر وتواضع وإيثار واخالق 

عالية بعضا من جهودنا المشتركة ونضالنا من اجل انصاف ضحايا 

التجارب النووية والكيمياوية الفرنسية في بالدنا، وهي شهادة لها قيمتها 

مية والتاريخية تأتي متزامنة اليوم مع الذكرى الخامسة النطالق نشاط العل

” جرائم فرنسا” والثانية لذكرى انطالق موقع ” صرخة الصحراء” موقعنا 

ضحيات كبيرة االستاذ عابد القادر الفيتوري تالتي يشرف عليهما بصبر و

رغم مرضه بسرطان الركبة ومالزمته العالج القاسي في المستشفيات 

اخل وخارج ليبيا والتزاماته العلمية واالكاديمية الواسعة ليضع امام د

المعنيين والباحثين والدارسين والطلبة واالعالميين في وطننا العربي 

والعالم سفرا علميا وكشفا بالحصيلة الطيبة لجهدنا المشترك الذي لوال 

ل الدؤوب ارادة الفيتوري ومتابعته المستمرة لما تمكنا من انجاز ذلك العم

الذي عجزت الكثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجمعوية من 

 .تقديمه

هذه الشهادة االنسانية والعلمية التي تصدر من االخ الفيتوري اليوم     

بعد خمس سنوات وبمناسبة ” صرخة الصحراء” بمناسبة مراجعته لنشاط 

رقان في ” بوك الذكرى السنوية انطالق صفحتنا المشتركة على الفيس
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والتي اصبحت بمجملها احدى وسائل التوعية الجماهيرية ” الذاكرة

وغيرها من ” جرائم فرنسا” و ” صرخة الصحراء” والتواصل تكمل 

باسم كل القراء والزمالء المشاركين في …  الكتابات والمقاالت واالنشطة

و له باسترداد هذا الجهد نتقدم بالتقدير واالمتنان الى اخينا الفيتوري ، ندع

 .عافيته وقهر المرض والسالمة ومزيد من النشاط والتألق في مهماته كلها

 عبد الكاظم العبودي. د.ا
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 فرانز فانون

 

 

قدم الى .. المستعمرة الفرنسية .. فرانز فانون من جزر المارتينيك       

.. وقد اطلع على مجازر المستعمر .. وفي منطقة البليدة .. الجزائر كطبيب 

قدم .. يعانيه الشعب الجزائري  و عين ماان ما يعانيه شعبه ه ورأى

.. اشرف على صحيفة المجاهد .. استقالته وانضم الى صفوف الثورة 

معذبو االرض " اشهر مؤلفاته .. لثورة اتحدث بالمؤتمرات الدولية مندوب 

وان .. اراد ان يعري المستعمر .. " وجوه سوداء باقنعة بيضاء " و " 

.. حقيقة هذا القادم من وراء البحار يوجه نداءه الى المستعمر ويضع امامه 

 .فانون االفريقي الثائر.. وما يجب عمله لمحو االستعمار 
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آخر مؤلفاته " فرانتز فانون " لمؤلفه "  معذبو االرض" يمثل كتاب       

ومرحلة النضج الفكري لصياغة الدور الذي حدده لنفسة عندما قرر 

االنخراط في صفوف الثورة الجزائرية ، او باالحرى الثورة االفريقية 

ليحمل عبء تمزيق احشاء المستعمر االجنبي الفرنسي ، والوقوف في وجه 

ساب الشعب والوطن الجزائر ، بل تطلعاته التوسعية ليس فقط على ح

فاضحا لجرائمه المتوحشة في حق الشعوب . واالمم االفريقية جمعاء 

المطالبة بالحرية واالستقالل ، تلك الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي 

بأسم الثقافة والحضارة الغربية ، وليتخذ من الجزائر والثورة الجزائرية 

باسباب تحطيم آمال الفرنسيين وانصار  موقعا وموقفا للمقاومة ولالخذ

 . L Algerie Francaise. الجزائر الفرنسية 
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( في البحر الكاريبي)هاجر إلى فرنسا من جزيرة مارتنيك الفرنسية      

، وصار واحدا من فالسفة الثورة  هاجر إلى الجزائر.  حيث ولد وتربي

، اى قبل سنة  مهقبل أن يرى تحقيق حل3693الجزائرية، لكنه توفي عام 

 .من استقالل الجزائر 

ً : " حملت افتاحية الكتاب قولته الشهيرة        ،  سواء أقلنا تحريراً وطنيا

ً  نهضة قومية ؛ وكيفما كانت العناوين  ، أم اتحاداً بين الشعوب ، انبعاثاً شعبيا

، فإن محو االستعمار إن هو إال حدث  المستعملة والمصطلحات الجديدة

 " .اً عنف دائم

انتماءه إلى عصر ال يحول دون تمكينه من إغناء عصرنا بأشياء كثيرة       

لقد تهيأ لفانون ان يعيش اللحظة التاريخية عن قرب ، وترعرع في كنف .. 

البيئة الفكرية واالنتاج الثقافي الفرنسي ، وسبر اغوار التيارات الفكرية ، 

المتنوع من أجل استيعاب  وتعامل بجدية مع ذاك المناخ الفكري المتعدد

المستجدات النظرية ، وتمثلها ، وبالتالي استثمارها في بوثقة انتاجه الفكري 

، وفي تحديد مساره وخياره ، وقد تبلور بانحيازه الى تيار اليسار ، والى 

المساندة المطلقة للثورة الجزائرية وللشعب الجزائري الذي يرزح تحت 



 96 

، ويتوجع بهمجيتها شعبه الصغير في موطنه  ذات الوطأة التي يئن بأآلمها

عبر طريق . ، بل وافريقية الفرنسية بوجه عام " جزر االنتيل " االصلي 

الناطق " المجاهد " طويل من النضال بالقلم والكلمة بدأ من مقاالت صحيفة 

وجوه سوداء بأقنعة " ، " سيويولجية ثورة " باسم الثورة الجزائرية ، 

و في عام " . معذبو االرض " هاء بخالصة التجربة وانت" ، " بيضاء 

، أوفدته الحكومة المؤق تة للثورة سفيراً لها في غانا التي كانت 3691

ومن بعدها الى مؤتمرات شتى .. المركز الفعلي  لحركة الوحدة األفريقية 

 .ممثال لها 

لقد سعت فرنسا بكل ما في وسعها عندما احتلت الجزائر الى حرق       

تدمير االرث الثقافي وكل ما يتعلق بالثقافة الوطنية لردم هوة االختالف و

الحضاري والثقافي بين الشعبين ، بل انها في لحظة ما وعندما وجدت 

نفسها في مواجهة صعوبات جمة لتحقيق اهدافها ، واصبحت عاجزة 

،  3681بالتزامن مع انبالج فجر الثورة الجزائرية في صبيحة اول نوفمبر 

ت الى التظاهر بالحاجة اعالن سياسات توفيقية في محاولة الخماد نار سع

لقد ادرك فانون مطامح المستعمر التي تميزت بالنهب والسلب . الثورة 

فسعى . والتدمير واالستغالل ثارة ، وبنهج االستالب الثقافي ثارة اخرى 

ام بدورها الى توسيع شبكته السرية مع الطبقة المثقفة من اجل حتها على القي
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وقيادة الحركة النضالية ليس في الجزائر فحسب ، بل وفي عموم افريقيا 

فرانس جونسون أحد اقطاب اليسار الفرنسي لقد اختار . وداخل فرنسا ذاتها 

تشجيع .. " وجوه سوداء بأقنعة بيضاء " ون البارزين كتابة مقدمة كتاب فان

نون مع اليسار الفرنسي ايضا وفي المقابل انبرت تجربة فا. ألفكاره الثورية 

مواقفه النقدية له بسبب عدم حسم هذا اليسار لموقفه من االستعمار  .. 

 .الفرنسي بشكل خاص ، واالستعمار الغربي بشكل عام 

ض       يرى فانون ان كارثة اإلنسان األسود تكمن في واقع أنه تعر 

في واقع أن ه أقدم في كارثة اإلنسان األبيض وال إنسانيته تكمنان .. لالستعباد

 .مكان ما على قتل اإلنسان 

الدور الذي اراده للمثقف بدأ بالتنديد باالعمال االجرامية الوحشية التي      

اتسمت بها مرحلة الخمسينات والتي تجاوزها التاريخ ، الى تحرير الثقافة 

واهمية تشكيل وعي قومي يقف صامدا وسدا منيعا في وجه العصاب 

وحالة االستالب الثقافي الممارس والتي ما انفك المستعمر  االستعماري

يؤطر لها ، ينبه المثقف لدوره المتوخى منه تزامنا وضرورات المرحلة ، 

ويوجه لتعرية محاولة المستعمر تجريد البالد المستعمرة من تاريخها 

وماضيها ، وسبيله الى ذلك استثمار حقل الثقافة القناع السكان االصليين 

. القيم السائدة عن تقديم تصور لمستقبل واعد لهم يحقق طموحاتهم  بعجز
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ولم يكتفي بتحديد دور المثقف المستعمر في تعرية هذه االكاذيب ، وخوض 

المعركة بانعاش الثقافة القومية للشعوب المستعمرة وتحريرها من هذا 

ى برأيه بل وفتح ابواب مستقبل يعزز االمل بالعمل ، وذلك ال يتأت. االحتقار 

انك ال تستطيع ان تقوي االمل ، . دون االنخراط في المعركة جسدا وروحا 

وان تشارك في المعركة . وان تهب له عمقا وكثافة ما لم تشارك في العمل 

بعضالتك ، فمسؤولية المثقف هي مسؤولية شاملة ال تنحصر في تحرير 

ات االيدي ، بالقتال الثقافة القومية واحياء قيمها بندر القلم فقط ، بل بقبض

والمواجهة في ميادين المعارك حيث يخوض الشعب المعركة الحقيقية ، لذا 

يثني على ما يفعله اولئك الرجال والنساء الذين يقاتلون االستعمار الفرنسي 

لذا يؤكد فانون على نهج المقاومة . في الجزائر بقبضات ايديهم العزالء 

بالسالح والثقافة والفكر : ة المختلفة المتعددة الطرق واالساليب واالصعد

 .والفن ، والسياسة كوسيلة للتحرر 

. ، كتب إدوارد سعيد بحثا أكاديميا حول فانون  قبل وفاته بسنوات قليلة    

، لالشتراك في  ، لهاجر إلى فلسطين إنه ربما لو بقي حيا: " قال في حقه 

الفرنسي جان بول  اما الفيلسوف" .. الثورة ضد االحتالل اإلسرائيلي 

فقد اهاب " معذبو االرض " سارتر الذي كتب توطئة كتاب فانون 

ايها االوربيون ، اقرأوا هذا الكتاب ، : " باالوربيين قراءة الكتاب قائال 
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فبعد ان تسيروا بضع خطوات في الظالم ستجدون أناسا أجانب . ادخلوا فيه 

لعلكم قائلون لماذا .. ا اليهم اقتربوا منهم ، واصغو. قد تحلقوا حولنا النار 

 ".ان فانون يشرح امركم الخوته .. نقرؤه 

قال عنه ابرز قادة . وفي اشادته بدور فانون ومعانقته الثورة الجزائرية     

لم يكن فانون رفيق في المعركة فحسب ، بل كان : " الثورة احمد بن بال 

ياسي ما هو ضمانة مرشدا وموجها ، النه ترك لنا من انتاجه الفكري والس

 . "للثورة الجزائرية 
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 قرصنة جوية

 

 

.. فرنسية حادثة قرصنة جوية  مكبلين باالصفاد فيالقادة الخمسة     

يا .. الزعيم ابوضياف بينهم ..   00-31-3689اختطاف طائرة مدنية 

وبعد زمن طويل من تكون .. بعد االستقالل الزعيم  اغتيل ..  ة للحسر

 . برصاصة جزائريةو ..  الدولة
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 يوميات ثورة

 

  

 

اندالع الثورة التحريرية و صدور بيان اول نوفمبر و ميالد جيش  13-33-3681

 وجبهة التحريرالوطني

 اعالن حالة الطوارئ 11-11-3688

 (أفريل 01إلى غاية )مؤتمر باندونغ  3688-11-35

 مشروع سوستال االصالحي 3688

 ( زيغود يوسف )هجومات الشمال القسنطيني  01-15-3688

 تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائرين 01-10-3689

 انعقاد مؤتمر الصومام 01-15-3689

 ( اختطاف الطائرة )القرصنة الجوية ضد زعماء الثورة  3689-31-00
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 تأسيس إذاعة صوت الجزائر 3689-13-13

 ( ايام5 )اضراب الشعب الجزائري  05-13-3689

 عاد ديغول لحكم فرنساانقالب عسكري في الجزائر ا 3685-18-31

 تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس 36-16-3685

 (موقف اغرائي)مشروع قسنطينة  11-31-3685

-  ديغول –عرض مشروع سلم الشجعان  31-31-3685

 اعالن ديغول لحق تقرير المصير 39-16-3686

 محادثات موالن 3691-19-08

 بب زيارة ديغول للعاصمةمظاهرات شعبية بس 33-30-3691

 (سويسرا)محادثات لوسارن  01-10-3693

 مظاهرات الجالية الجزائرية بفرنسا 39-31-3693

 ( مارس 35الى غاية  )مفاوضات ايفيان الثانية  3690-11-19

 وقف اطالق النار 36-11-3690

لصالح  –نعم  –بالمئة    69 )االستفتاء العام للشعب الجزائري 13-19-3690

 ( ستقاللاال

 االعتراف باستقالل الجزائر 11-19-3690

 . االستقالل  3690 -  19 - 18
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 العربي بن المهيدي

 

 

     

احد القادة الخمسة للثورة ..  القائد العربي بن المهيدي ليلة اسره      

" القوا بالثورة الى الشارع يحتضنها الشعب " وصاحب مقولة .. الجزائرية 

 :الذي قبض عليه  -في الصورة   -قال في حقه النقيب الفرنسي 
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عربي بن المهيدي اذا حاولت استعادة االنطباع الذي تركه في نفسي ال       

بعدما القيت القبض عليه ، واذا استذكرت الليالي التي قضيناها نتحادث ، 

فإنني اتمنى لو ان لي رئيسا مثل ذلك الرجل ، اتمنى لو كان لي الكثير من 

الرجال من طينة العربي بن المهيدي ، كان العربي بن المهيدي بطال خارقا 

عل مثيرا لالنبهار ، وعندما كنت ، كان هدوؤه وسكينته واقتناعه بما يف

انت قائد التمرد ، وها انت وقعت بين ايدينا : اتحادث معه ، كنت اقول له ،

وانتهت معركة الجزائر ، بل خسرتم حرب الجزائر كلها ، فكان العربي بن 

: ال تصدق ذلك ، كان يذكرني بأغاني المقاومة التي تقول : المهيدي يرد 

لقد ألمني فقد العربي بن . إنه سيحل اخر مكانه انه اذا مات رجل واحد ف

المهيدي ، كنت اعرف انني لن اراه ابدا ، سلمته الى قيادة االركان ، جاء 

فريق خاص الستالمه ليال ، فقدمت للعربي بن المهيدي التحية الشرفية 

بالرغم من ان القانون يمنع ذلك ، لكن يجب عليك ان تعترف لخصمك 

انا الذي قدمت له تحية . بن المهيدي كان رجال عظيما  فالعربي. بالشجاعة 

سلم . ثم اختفى العربي بن المهيدي .. السالح مع مفرزة صغيرة من الجيش 

 . المهم انه مات.. الى العدالة او الى معسكر لالعتقال 
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 سعدي ياسف

 

 

 (لحظة االسر  .. اسد القصبة .. سعدي  ياسف.. الصورة ) 

ياسف سعدي في حي القصبة الشهير في الجزائر العاصمة عام ولد           

عشر حين احتل ، تلقى تعليمه األول بالقصبة حتى سن الرابعة 3605

المدرسة التي كان  3610نوفمبر  5الجيش األمريكي واإلنجليزي في 

نة الثورية للوحدة اللج انظم لعضوية. . يدرس فيها واتخذوها مقرا لهم

عام . .  تكفل بربط االتصاالت مع خاليا المناضلين بالقصبةوالعمل و

 مستقلة للعاصمةعين قائدا للمنطقة ال .. تاريخ بداية معركة الجزائر  3689

، وساهم رفقة حسيبة بن بوعلي وعلي البوانت وغيرهم من الفدائيين في 
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، وكان يتخذ من القصبة ملجأ له ولباقي  تكثيف العمل الفدائي للعاصمة

 01واصل نضاله إلى غاية اعتقاله من طرف فرقة المظليين في .  الفدائيين

لكن لم يتم تنفيذ .  ، وتعرض للتعذيب وحكم عليه باإلعدام3689سبتمبر 

 (ويكيبيديا ).الحكم وأفرج عنه بعد وقف إطالق النار
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 حسيبة بن بوعلي

 

مدينة شلف شمال الجزائر ..  3615جانفي  35 ..حسيبة بن بوعلي ..      

سنة .. ..  إنضمت إلى صفوف الثورة التحريرية في سن  السابعة عشر ..

أصبحت عنصرا نشيطا في فوج الفدائيين المكلفين بصنع ونقل  3689

وأستغلت وظيفتها بمستشفى مصطفى باشا للحصول على مواد  .. القنابل

، وكان لها رفقة زمالئها دور كبير في  ياوية تساعد في صنع المتفجراتكيم

البيت العائلي في غادرت  ..بحي القصبة  ..إشعال فتيل معركة الجزائر 

واصلت نضالها بتفان إلى أن تم . .بعد إكتشاف أمرها 3689أكتوبر 

، وأمام رفض  قوات العدو حاصرت المكان ..التعرف على مكان إختفائها 
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( .. عمر الصغير .. محمود بوحميدي .. علي البوانت .. ) يبة وزمالئها حس

ذلك يوم حدث .. بنسف المبنى بمن فيه  جيش الفرنسي، قام ال تسليم أنفسهم

.. دورا عظيما  حسيبةلعبت  ..لقيت حتفها ورفاقها   ..3689أكتوبر  5

يذكر مآثرها  انتج فيلم . . خلدت في التاريخ.. تركت أترا كبيرا في النفوس 

 " . الجزائرية حسيبة .." 
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 علي البوانت

 

 

عين  ..في مليانة ولد .. اسمه الحقيقي علي عمار ..  3611مايو  31 ..   

انضم إلى صفوف .. سجن لمجاهرته برفض الوجود الفرنسي ..   الدفلى

وشارك في القيام بعدة هجومات .. فوج الفدائيين بالعاصمة  ..ثورة التحرير 

وقد شكل مع حسيبة بن بوعلي  .. على مراكز الجيش والشرطة االستعمارية

كة في حلق البوليس ، ومجموعة من الفدائيين شو وطالب عبد الرحمان

 . الفرنسي
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 قبر علي البوانت في مقبرة العالية

 

مار الفرنسي قام االستعلقد  .. لقي حتفه  3689أكتوبر عام  5في       

.. محمود بوحميدي .. بنسف المنزل الذي كان يأويه رفقة حسيبة بن بوعلي 

 .فسقط األربعة .. عمر الصغير
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 قلق جنوبي

 

خالل "  الطويل الكساد"  فترةافرز .. جوقة ..  ريقيااف نحو التدافع       

 االوروبي االقتصاد إلنقاذ الحاجة اضحت..  18 القرن من االخير النصف

فزان ..  البكر القارة افريقيا التوجه نحو..  الثروات عن البحث تستدعي

 الموارد حرب عصر..  بوابة افريقيا ..  جنوبا البرية للتوغل الممرات ايسر

 واقليم مجرد معبر بري من ، تغيرت النظرة.. اتخذ التدافع صيغة جديدة  .. 

..  المعادن..  العذب الماء..  النفط.. الى مصدر للثروات .. مقفر  صحراوي

لم  العجوز كما ان القارة..  امساك..  جرمة..  اكاكوس..  التاريخية الكنوز

 . تعد وحدها
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 قلق فرنسي

 

 
 

 

      

 عام منذ أفريقيا في مرة 51 من أكثر نحو عسكريا   فرنسا تدخلت     

 عندما م 1943 عام االولى..  ليبيا في مباشر بشكل مرتين منها. .. 1961

 الفاشية ايطاليا جيوش طرد بغية الجنوب الليبي الحرة فرنسا جيش اجتاح

 الصدارة في الفرنسية القوات كانت حيث م 2111 مارس في والثانية.. 

 المدنيين لحماية ليبيا الدولي في التدخل اجازة المتحدة األمم يتتصو بعد

  1984 -1983 اعوام خالل الموعد في كانت اخرى ومرة ، المحاصرين

 قوات لمناصرة جندي 3111 من المكونة "مانتا "  بالعملية سمي فيما

 . التشادي الشمال لمتمردي الداعمة الليبية القوات ضد انجامينا حكومة
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 مرة افريقيا شرطي بعودة تنبئ االفق في تلوح مؤشرات ثمة كنل     

 الى تشير التي االتهامات تكررت فقد..  الليبي الجنوب..  للمكان اخرى

 وزير تعبير حسب  "االفعى  عش"  فزان ففي..  للتدخل ملحة حاجة

 ذهب ، تعود حتى تتوقف ان ما طاحنة حرب رحى ، تدور الفرنسي الدفاع

 السيطرة على المتنازعة االطراف من والجرحى القتلى مئات ضحيتها

 حرب منحى الصراع واتخذ.  القذافي كتائب قبضة غياب بعد الفراغ وملء

 وأخرى متطرفة لجماعات معسكرات عن وحديث..  قبلي وتطاحن اهلية

..  للتدريب ومعسكرات للقاعدة رموز وعن..  التشادية للحكومة مناوئة

 تهدد اضحت السالح لعبور نشطة حركة تخلق امني انفالت وحالة

 . برمتها وافريقيا بل ، والصحراء الساحل منطقة استقرار

 عين عملية وضحايا احداث افريقيا شرطي ذاكرة عن يغيب ال كما    

 اريفا شركة امتياز اليورانيوم مناجم وعملية..  الجزائري بالجنوب وناس

 الليبي الجنوب عبر قدموا سللونمت دائما والمتهم..  النيجر شمال الفرنسية

 . منه وانطالقا

 عن المكررة دبي ادريس التشادي الرئيس تصريحات في تهيئة نلمح    

 انشئت ، مناسبة وبيئة خصبة ارض في يتغول مستطير وشر محدق خطر
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 في المضمرة االتهامات تتكرر وبالمثل.  وقواعد تدريب معسكرات

 . جرالني بحكومة نافدين وزراء تصريحات

 وان..  فزان اهل تطلعات من اكبر بالمحيط يجري ما شيء وكأن    

،  االستقرار عدم من حالة ذيوع يبدو ما على يستوجب النجازه التمهيد

 بالمنقذ مضض على للقبول تهيئتهم ثم ، ومن الساكنة نزق على تبعث

 . اتى حيث ومن..  وجد اينما القادم

 وحان اقتربت ، قد عشها في الفعىا على االنقضاض ساعة ان يبدو     

 . اعلى وتمثيل دولي مستوى وعلى..   الواجهة الى الملف عاد..  القطاف

بتاريخ  يلتقي..  المرة هذه(  الفالس مانويل)  الفرنسي الوزراء رئيس

 لدول خصصها زيارة في التشادي والرئيس 2114 نوفمبر، 21 الجمعة

 الليبي الجنوب ان: "  هناك من ويعلن..   والنيجر تشاد..  الجنوبي الجوار

 اغسطس 21 انطلقت التي " برخان"  لعملية(  كبير قلق)  موضع يشكل

 " أنه ) . ..الساحل بمنطقة المسلحة الجماعات مكافحة بهدف م ، 2114

 الروابط الى وقلق اليوم بانتباه ننظر اننا.  ..  الجماعات من العديد " معقل

ً  نعلم كذلك..  ،"  داعش "و المعلنة غير بيةاالرها الجماعات هذه بين   تماما

..  المنطقة هذه الى غداً  يعودوا ان يمكن والعراق سوريا في افراداً  ان

 . (  األول الخط على هي التي والنيجر تشاد ، مع معا العمل علينا ويتعين
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 الجنوب..  الحرب وطبول الخطر اجراس تدق..  نارية تصريحات      

..  نسجت الممكنة المبررات كل حيث..  هناك..  والضحية دفاله الليبي

..  سوريا من العائدة والجماعات داعش بل..  والتطرف التشدد..  االرهاب

 عش..  ؟ الفوري للتدخل كاف هذا أليس..  الجوار لدول الداهم والخطر

. . فرنسي قلق..  القديم الحلم..   الغناء المعادن..  والماء والنفط..  االفعى

 .. المعركة ساحة الجنوب..  االزفة ازفت لقد

 لو " صحيفة مع مقابلة في لودريان إيف جان الفرنسي وزير الدفاع    

..  لإلرهابيين ، معقاًل  تحول ليبيا جنوب أن) : يكرر " ديمانش  دي جورنال

 ،" االسالمية  الدولة تنظيم"  داعش بين ترابط نقاط ظهور اليوم نشهد

والصحراء  الساحل منطقة في بالقاعدة االن حتى مرتبطة نتكا ومجموعات

 بزمام االمساك"  داعش"  يحاول حيث ليبيا ، في درنة في وخصوصا ،

 بالد في القاعدة قياديي ابرز احد"  بلمختار يوجد المنطقة هذه في.. االمور

 " ..  الدين انصار جماعة"  زعيم غالي اغ اياد وأيضا ،" االسالمي المغرب

 االتحاد على ، 2115 في. امامنا مطروح الليبي الموضوع بان واثق اان

 القضية لهذه ، التصدي المجاورة ، والدول المتحدة ، واألمم االفريقي

 من قريبة مسافة على منظمة ارهابية تنظيمات وجود ان..  الساخنة االمنية

 االن حتى كانت حركات بين اندماج هو نخشاه ما. .. امننا، يهدد المتوسط
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 القاعدة ، من منبثقون وهم الساحل ، في نواجههم من: بينها  ما في تتقاتل

 . ( داعش خالفة تحت يونيو /حزيران  منذ صفوفهم وحدوا ومن

 وطالما( ..  داعش)  مربض الليبي الجنوب..  التصريحات .. خالصة   

. . معاقلهم الطائرات تدك العراق شمال وفي..  النحو هذا على التوصيف

 حل عن الدبلوماسي والكالم..  تنتظر االخرى هي هنا معاقلهم ان بد فال

 ساعة تحين ان الى االجواء لتلطيف..  اعالمية فقاعة إال هو ما سياسي

 . الصفر

هرج ومرج ومخاوف مزاجها دور المستعمر االجنبي االوروبي         

فرق بين مستعمر ة أن ال عندها فوجئ اهل فزان بحقيق  ..وعالقته بافريقيا 

بدأت مرحلة جديدة من النضال كللت بخروج المستعمر الفرنسي .. واخر 

 . رغم كل مناوراته إللحاق االقليم بمستعمراته السابقة في الجزائر وتشاد

.. ام ان المؤرخون هم الذين يتكررون ، التاريخ يعيد نفسه  هل   

ال للتدخل في   ".. ل تهو .. الحرب االعالمية  ..ارهاصات القادم المزعج 

أدع فرنسا الدولة الصديقة التي ساندت الثورة .. وذاك يصرخ ..  "فزان 

إلى عدم االنجرار وراء التصريحات األخيرة التي صدرت من مسئولين 

ريحات وإن مثل هذه التص.. لدول صديقة ومجاورة في حق الجنوب الليبي 
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رون على حل مشاكلهم ان اهل فزان قاد..  تعطي شعورا بوجود أمر مدبر

فما الذي ينتظر فزان الواقعة بين .. ومدركون لالخطار المحيطة بهم  .. 

  . المطرقة والسندان ؟ االيام تجيب
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 الحلم القديم

 

 
 

 

بدأت فرنسا عملياتها الميدانية بمنطقة الساحل والصحراء بدءا من       

وتقرر تجهيز واعادة تجهيز اربع قواعد عسكرية فرنسية ، في .. نجامينا 

نجامينا عاصمة تشاد ، نيامي عاصمة النيجر، وغاو ، وتيساليت بشمال 

.. لى تمركز القوات الخاصة بجمهورية بوركينا فاسو باإلضافة ا.. مالي 

 211طائرة هليكوبتر ،  21جندي فرنسي ،  3111ومع قوة عاملة قوامها 

 6مدرعات لإلمداد التكتيكي واالستراتيجي ،  11عربة مدرعة ، و 

، القتحام عش االرهاب . طائرات مقاتلة ، وثالثة طائرات بدون طيار
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ات المسلحة من الجهاديين بشمال مالي حسب والمخدرات ومالحقة الجماع

 .وصفهم 

لقد مهدت للعملية العسكرية مستعينة بدور رؤساء دول الساحل لتبرر     

 " عمليةكما هو الحال عندما اطلقت غطاء الشرعية ،  وإعطائهالتدخل 

، في أعقاب دعوة الرئيس المالي تراوري  2113يناير  11يوم " سرفال 

ورة وقف تقدم اإلرهابيين نحو العاصمة ، تلى ذلك ، األمم المتحدة بضر

عاما مضت ،  51قامت فرنسا بانجاز أكبر عملية عسكرية لها منذ 

وخالل العمليات .. وبررت الخطوة ، انها تأتي دعما للجيش المالي 

 161الميدانية دمرت القوات االفريقية المهاجمة باسم فرنسا ، أكثر من 

قبل الجماعات االرهابية كمقار للخدمات مبني قالت انه يستغل من 

 21مركبة ألية ، وأكثر من  121الى  باإلضافةاللوجستية ومستودعات ، 

طنا من الذخائر ، ومئات من األسلحة  221، و . طنا من نترات األمونيوم 

 .حسب ادعاءات فرنسا . التي ضبطت لدى الجماعات 

من قبل " سرفال " ملية أعلن عن نهاية ع 2114يوليو  13بتاريخ        

.. الهاللية "   على أن تحل محلها. وزير الدفاع الفرنسي ، جان إيف لو

.  ، االسم الرمزي للعملية الفرنسية الجديدة في منطقة الساحل"برخان 

 .وستواصل مكافحة اإلرهاب بالمنطقة ، مع البعد اإلقليمي 
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 وبمعنى ما ،. لريح الكذب في مهب ا تعني. كلمة ايرانية " الهاللية "   

شكل الكثبان الرملية االشبه بالهالل ، حيث تتبعثر الرمال نحو المنخفض ، 

   .وتتخذ شكال جديدا بفعل عاصفة الرياح أحادية االتجاه 

العملية الجديدية تتضمن توحيد القوات المرابطة المنتشرة بخمس دول    

تحت لواء ، ( وتشاد بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر ) افريقية 

، أمر القوات الفرنسية في . Palassetمتجانس بقيادة الجنرال جان بيير 

وقائد قوة ليكورن الفرنسية في ساحل العاج (.  2112-2111) أفغانستان 

، والذي كان له دور أساسي في عزل الرئيس السابق  (2111 -2111) 

 .لجمهورية ساحل العاج لوران غباغبو 

. فرنسية الجديدة في منطقة الساحل تشمل أربع قواعد اقليمية القوة ال   

( تشاد ) ؛ في نجامينا ( مالي ) مجموعة معركة الصحراء في غاو 

وطائرات هليكوبتر  2111طائرات ميراج ) مع القوات الجوية  بالتضافر

القوات الخاصة في (.. من طراز بوما وطائرات النقل والتزود بالوقود 

 ( .النيجر) ، ومركز استخباراتي في نيامي ( ركينا فاسو بو) واغادوغو 

لمهام مراقبة الحدود . يرابض اكثر من الف جندي .. في قاعدة مالي     

كل هذا ( .. شخصا  51إلى  31) مع الجزائر ، ووحدات صغيرة جوالة 

يتم بتواطؤ وثيق مع الحكومات المعنية ، تبرره حسب افادة وزير الدفاع 
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 16اهدات التعاون في مجال الدفاع ، منها اتفاقية وقعت يوم الفرنسي مع

ونظيره ، بين وزير الدفاع بجمهورية مالي ، باه نداو  2114يوليو 

وفي تشاد حيث سمح باقامة قاعدة فرنسية اخرى . الفرنسي ، جان إيف لو 

، لدعم مجموعة الصحراء ، وتحديث مركز القيادة "ابشي " بالشمال 

 .مينا العاصمة المشتركة بانجا

في النيجر ، قاعدة جوية بالعاصمة نيامي ، ثالث طائرات بدون طيار     

واخيرا تجهيز قاعدة ماداما شماال ، . ، طائرات التجسس االستخباراتي 

 .جندي نيجيري  311بها اكثر من . بالقرب من الحدود مع ليبيا 

اضه من غياب هنا في فزان الكل يدلو بدلوه ، من يعبر عن امتع       

.  من سيدافع عنا ؟ : الدولة ، ومن يلقي بالالئمة على اهل فزان ، يتسأل 

، يشتم  بفزان والجنوب عموما ستقرار الوعدم ااالمني نفالت اال حالة

فقط ، صرح دبلوماسى عربى فى  باألمس. .رائحة فرنسا منها البعض 

، بانه يتوقع تدخل فرنسا العسكرى فى لصحيفة الشرق األوسط  باريس

ويراهن على ذلك ، وما يعرقل  .. الجنوب الليبي قبل شهر مارس المقبل 

 ما لم يكشف. .، ربما حاجة الى تنسيق مع دول الجوار ، مصر والجزائر 

ثمة غيوم ملبدة تكاد تحجب .. على ما يبدو .. عنه اكثر بكثير مما تسرب 

  . الجنوب الليبينور الشمس في سماء 

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=13185&article=800492&feature#.VKeM68lQ7RR
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 استعدادات فرنسية على الحدود الليبية.. ماداما 

 

 
 
 

 

.. نقطة سيطرة حركة عبور المسافرين بين ليبيا والنيجر .. قلعة مادما      

أكثر من مجرد كونها موقع .. وين محطة توقف حدودية لإلمداد والتم

.. م 1931للجيش ، واحد الحصون التي بنيت فترة االستعمار الفرنسي عام 

أكتوبر  23وفي . تحيط بها األسالك الشائكة ، وحقل من األلغام األرضية 

م ، أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطتها إلعادة تجهيزها من جديد  2114

في ظل عملية . لطائرات الهليكوبتر  كنقطة تمركز لقواتها ، وقاعدة

Barkhane  حرص وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان .. برخان

تهدف .. وحسب الشرق االوسط . م  2114ديسمبر   31على زيارتها في 

توجيه رسالة تقول عنها األوساط الدفاعية الفرنسية إنها : " الزيارة الى 
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مام فرنسا وقلقها من الوضع في كل إبراز مدى اهت: ذات بعدين ؛ األول 

أنحاء ليبيا ، وخصوصا في الجنوب الليبي الذي تقول عنه باريس إنه أصبح 

 " .بابا له على المتوسط " و"  قاعدة خلفية لإلرهاب " 

 

 
 

اعالن  افتتاح  مطار قاعدة ماداما الفرنسية ..  2114ديسمبر  4تاريخ       

 CN235( ايرباص ) حيث هبطت اول طائرة للقوات الجوية الفرنسية . 

ساعات  3على المدرج ، استغرقت رحلتها من  انجامينا العاصمة التشادية 

ديسمبر كانون  7 في C160وتبع ذلك طائرتان ترانسال . دقيقة  41و 

 .قادمة من مطار ديوري هاماني بالعاصمة النيجرية  نيامي . االول 
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وتعزيز . متر  0011جدد المسار القديم للمدرج ، وثم توسعة مداه الى     

وجعله أكثر إحكاما وموائمة الستقبال طائرات السالح .  الخدمات االرضية 

واضافة موقفين للطائرات والعديد من منصات هبوط . الجوي الفرنسي 

 .طائرات الهليكوبتر

 ارشيف االنترنت.. صور  -
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اختير موقع مادما البعاد استراتيجية بالدرجة االولى ، باألمس كما        

اليوم ، التنصت على القوات االيطالية المرابطة في فزان والجنوب الليبي 

. اريخي فرنسي يخدم النوايا عامة ، باإلضافة الى ما تمثله القلعة كإرث ت

وبالمناسبة ليس ثمة حاجة للبحث عن المياه ، فقد استغل احدى االبار 

بمعرفة مؤسسة ) القريبة من الموقع ، والتي انجزتها ليبيا منذ سنوات 

مخيمات .. وقد تم االنتهاء من تركيب المستشفى الميداني ( .. القذافي 

عملية الهاللية " .. ظروف االقامة لهم الخدمات الهادفة لتحسين و.. الجنود 

ونحن هناك في الوقت المناسب ، .. مفتوحة على جميع السيناريوهات 

وآيا كان الشكل الذي تفرضه الوقائع مستقبال ، .. والنتائج ملموسة بالفعل 

 ".ماداما تلعب دورا رئيسيا في اية عمليات ضد وكر االرهاب الليبي 



 126 

  

 

قال النقيب إبراهيم عبد هللا ، الذي يقود الشراكة النيجيرية في ماداما ،       

لمساندة رجاله في حركة التحكم عبر الحدود ، . انه سعيد لعودة الفرنسيين 

معبر التجاري ، الذي تعبره العديد من الشاحنات المحملة وتأمين هذا ال

 .والتي كثيرا ما تعرضت البتزاز االرهابيين . . بالسلع والقادمة من ليبيا 
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 باالرهاب نقبل ال تقول باريس

 

 

 2114دسمبر  31وزير الدفاع الفرنسي يتفقد المنطقة الحدودية 

 

 صحيفة كتاب ابرز احد ، الين بارليوت كتب  11/11/2115 بتاريخ     

 (  ليبيا في االرهاب تحدي تواجه باريس)   الفرنسية الفيجارو

 : المقالة ملخص

 دريان لو ايف جان الفرنسي الدفاع وزير دق بالفعل أشهر عدة قبل    

 شهر في وعبر.  ليبيا تجرف التي الفوضى الى ونبه ، الخطر ناقوس

 حالة"  اسماه ما عن الفيجارو ةبصحيف كتبه عمود في الماضي سبتمبر

 الحين ذلك ومنذ.  ليبيا في يقع ما حيال الدولي المجتمع وواجب"  التأهب

 في وبالتحديد ، ومؤخرا.  عينه والجزع الموضوع مرات عدة ليكرر عاد

 " . ارهابي وكر"  بـ ليبيا جنوب وصف ، الماضي األسبوع
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 وامتنانه بتحياته تقدم ، جاميناان التشادية بالعاصمة االربعاء مساء وفي     

 بمنطقة"  الهاللية"  عملية بتنفيد المكلفة الفرنسي الجيش مفارز الى

 الى البالد بتحول القبول يمكن ال اذ للمستقبل رؤيته عن واعرب ، الساحل

 . عليه هو ما على الوضع وباستمرار ، لإلرهابيين مالذ

 ، بالعملية المكلفة الفرنسية ةالقو بعناصر السنة راس ليلة اجتماع وفي    

 المسألة بشأن التعبئة"  الى اخرى مرة دريان لو دعا.  مجند 1111 قوامها

 مع ، االوروبية القارة واجتياحه االرهاب تمدد خطر وعن ، عينها

 العميق الخطأ من سيكون" الوزير قال. .  االمنية الفوضى استمرار

 في نفسه يطور االرهاب مرتع افيم سلبيا موقفا يقف أن الدولي للمجتمع

.  بهذا نقبل ال ان يجب..  واضاف.  المتوسط االبيض البحر حوض قلب

 اشهر غضون في الساحل منطقة تتحول ان اخشى ، التردد هذا اجواء وفي

 " . جمر مرجل الى

 اإلجراءات هي ما:  يتسأل.  النيجر جمهورية رئيس إيسوفو، مامادو       

 الدفاع وزير ان .. ؟ النارية التصريحات هذه مثل عن تنجم أن يمكن التي

 الضغط سياق في رسمت المسارات لكن ..  تفاصيل اي يقدم لم الفرنسي

 الى دعيا ، تشاد ذلك في بما ، البلدان من العديد..  المتنامي اإلقليمي

 تدخل إلى بحاجة نحن.. تأخير  دون ليبيا في الدولي العسكري التدخل
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 سوف فإنه وإال ، القذافي بسقوط المرتبطة ألضرارا إلصالح عسكري

 في انسجام عن مامادو اعلن ، أفريك جون صحيفة وعبر.  علينا يقضى

 . شركائهم ومع.  ديبي ادريس التشادي نظيره مع الرؤى

 وفي سياسي ، حل إلى الحاجة بانتظام يؤكد الفرنسي الخارجية وزير    

باشراف  حوار الجراء يناير 5 عدالمو ان على اتفقوا قليلة ايام غضون

 ان.  الليبية األزمة فرقاء بين( UNSMIL) ليبيا في المتحدة االمم بعثة

 الشعب جوار الى الوقوف وواجب الدولي المجتمع على تقع ليبيا مسؤولية

 . االستقرار دروب على للعثور.  جنب إلى جنبا الليبي

 في اساسيا جزءا ستكون فرنسا"  ان ، دريان لو ايف جان قاله ما      

 ال ..  السيناريوهات كافة على مفتوح الباب وان ، المستقبلية الصورة رسم

 المستشار خالل من ، قليلة أيام قبل شعرت ..  ليبيا في خيارات توجد

  2115 والتحديات . . فيه مرغوبا يعد لم التراخي أن الوزير، من المقرب

     . 

 على النيجر شمال مادما   دريان لو ايف جان  زار الماضي الخميس     

" ..  الهاللية"  عملية ادارة وبؤرة ، االمامية التمركز نقطة ، الليبية الحدود

..  االستعمارية للحقبة يعود قديم حصن بموقع عسكرية قاعدة لتدشين



 131 

 الجهاديين قبل من بالبشر االتجار لمكافحة منصة بمثابة تكون لها متوقع

 . مالي شمال إلى ليبيا بجنو من العابرين
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 رخصة جديدة

تتحسس " .. شارلي ايبدو " بدأت فرنسا تستعيد انفاسها بعد حادثة       

.. تهيئ نفسها لردة الفعل .. تتبع اثر اقدام المنفذين .. مكامن الخطر 

حرب الحضارات " شن الرئيسي الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي اعلن 

الرئيس الحالي ".. حرياتنا " ردا  على الهجمات التي اعتبرها تستهدف " 

فرنسا ستتحرك على .. عملياتنا لن تنتهي في الساحل األفريقي : ) والند ا

حاملة الطائرات شارل ديغول .. الصعيد الدولي ولن تتأثر بأي ضغوط 

لوضع الحالي في ليبيا يساعد ا.. ستتعاون مع دول المنطقة ضد اإلرهابيين 

.. فرنسا لن تتحرك خارج المجتمع الدولي في ليبيا ..على انتشار اإلرهاب 

 اإلرهابليبيا قرين  يحشر اسم..  ةالديباجة المطولة العنتري وسط هذه( .. 

. 

خطب الرؤساء ، صناع القرار  .. ليبيا في صدارة الحدث الفرنسي    

 . عاما 71عمره عالني البال  انتهى الفاصل اإل . .الفرنسي 
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ان هذه الحرب : " تكتب ( الحكومية ) صحيفة الفيجارو الفرنسية         

تعمدنا لفترة طويلة ان ال نراها ، وكانت تحصل بعيدا عنا في سوريا 

لم يقع سهوا وال هو بالخطأ .. غمس اسم ليبيا  .. " والعراق وليبيا 

 .المطبعي 

ذرائع ..  بداية حقبة اخرى..  الكولونيالية عودة فرنساهل هي        

يد ، ردا على اهانته  ةالجزائر للسفير الفرنسي بمنش بآيصفعة .. مستجدة 

لتنتهي الصفعة باحتالل " وانابليوناه " اليه داخل قصره ، وصرخة االخر 

عندما  ..الثالثة " الفحم " حرب هل هي ارهاصات  . .عاما  031الجزائر 

مان االحتماء من برد الشتاء وقد منعوا من استخدام الفحم لم يستطع االل

زمن .. بمنطقة االلزاس واللورين المقتطعة من بالدهم لصالح فرنسا 

 .الحرب العالمية االولى .. هزيمتهم 
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 الحرب االعالمية

كاتب فرنسي يدعى رينو جيرار يكتب لصحيفة   : الفرنسية لوفيجارو    

تولى تغطية العديد من الصراعات خالل الثالثين عاما له سبق لوفيجارو ، 

دمة االماضية كمراسل للصحيفة ، ومؤلف كتاب حروب الشرق االوسط الق

يقدم في مقالة ما يعتقد ان على فرنسا القيام  به ، يضع خمسة ملفات ذات ، 

اهمية يوصي بوجوب التقدم فيها بخطوات واثقة ونحن نقترب من نهاية 

زعزعة استقرار منطقة الساحل ( 1.. )  2115ن تحسم مع العام العام ، وا

األزمة األوكرانية اذ ان بوتين (  3.. ) النزاع النووي اإليراني (  2.. ) 

في حاجة إلى المساعدة للخروج من الرمال المتحركة وأسفر تنامي النزعة 

.. ) القومية في دونيتسك ووهانسك عن تردي الوضع االقتصادي الروسي 

تجارة المعاهدة (  5.. ) تغير المناخ وظاهرة االحتباس الحراري(  4

 .الحرة 

فيما يتعلق بالنووي االيراني يقترح سياسة سلمية تجنب المواجهة مع     

مج سلمية ، يكفل استقطابها في احكام ايران ، ومساعدة ايران في خلق بر

رطان الفكر او س. مواجهة الفكر الوهابي المتنامي في الشرق االوسط 

 .السني كما يصفه 
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االستقرار استثمار  إلعادةاما فيما يتعلق بمنطقة الساحل ، يقترح       

غطاء االمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، وكذا االستعانة بالجيش 

 .المصري في برقة وفزان بليبيا ، وبالجيش الجزائري في طرابلس ومالي 

 . سبة لبقية الملفات الخمس ومثلها بالن.. انتهت هرطقاته    

 

تصدر  عنوان..   أفريقيا إلى والحاجة العالم "هافنغتون بوست الفرنسية " 

 : واجهة الصحيفة

وهي  -، وآخرها  " أفريقيا وبقية العالم " توالت قمم  2111منذ سنة )     

والتي ُعقدت يومي ( الواليات المتحدة  -أفريقيا ) قمة   -األولى من نوعها 

 51أغسطس بواشنطن ، تحت إشراف باراك أوباما وشارك فيها  6و 5

 -أفريقيا )هي قمة  2115رئيس دولة أفريقية ، وستليها أخرى في سنة 

 ( .الصين

 -أفريقيا / أوروبا  –أفريقيا ) قبل ذلك كانت تُعقد قمم بين القارات       

يقيا وبلدان معينة ، أما اآلن فهي تتجه أكثر نحو تنظيم قمم بين قارة أفر(أسيا

، فالعديد من البلدان مثل فرنسا والصين والهند واليابان وتركيا لها قمم 

دورية مع أفريقيا ، والنظام الجديد للسوق تغير تدريجيًا ليصبح قوامه 
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دعه يمر، " منافسة شرسة بين الفاعلين ، ومن هنا فصاعدًا أصبح شعار 

 .لسائد هو ا" دعه ينتشر، كل  لنفسه والسوق للكل 

الطبقات : وهناك أمران أساسيان هما سر هذه الحاجة إلى أفريقيا      

السوق األفريقية ) دوالًرا في اليوم  21إلى  3المتوسطة التي تربح من 

شراء " ) االستيالء على األرض " وأراضيها الصالحة للزراعة ( الداخلية 

 ( .أو كراء األراضي الزراعية على مدى بعيد 

، كما تصف بعض " وجهة جديدة للتنمية " أوباما ذكر أن أفريقيا  باراك   

، ففي أفريقيا ، القارة التي انخرطت "أرض المستقبل " التقارير أفريقيا بـ 

التعاون بصفة عامة والبراغماتي منه ) في نظام العولمة ، وإن كان التعاون 

في أفريقيا ( قلم الجيد والمتأ) مع الصين شأنًا رسميًا ، فإن حضور الهند ( 

يتركز باألساس على مجموعة خاصة متمركزة في شرق أفريقيا وجهة 

 .المحيط الهندي

وإذا كان السوريون واللبنانيون يخسرون مواقعهم فإن اإلسرائيليين     

يربحونها ، في حين تبدو تركيا نشيطة هناك وتستمر البرازيل ، هذا البلد 

فريقية ، في االستثمار هناك ، وأما ذو الجذور المزدوجة األوروبية واأل

فإنهم ، وبعد انسحاب طيلة فترة ( األمريكيون واألوروبيون ) الغربيون 
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الثمانينات والتسعينات ، يريدون استعادة مواقعهم التي خسروها ، بينما تُبقي 

 .أستراليا عينها على سوق الثروات الباطنية في القارة األفريقية 

 :قهما للسيطرة على أفريقيا الغرب وأسيا في طري  

في السنوات األخيرة أحرزت الصين األسبقية على الواليات المتحدة        

التي عادت لالهتمام بأفريقيا ، فاالستثمارات الصينية وما حققته الصين في 

) ، في الشرق ( ساحل العاج ، نيجيريا ) كامل أنحاء القارة ، في الغرب 

( جنوب أفريقيا ، جنوب السودان ) في الجنوب ، ( أثيوبيا ، الموزمبيق 

، أثار اهتمام األمريكيين بأفريقيا التي أصبحت ( الكونغو ) وفي الوسط 

جبهة اقتصادية ، فأفريقيا ال توفر فقط عائدات استثمارية ال مثيل لها في 

في مجال البنية ( أو تقريبًا كذلك ) العالم ولكنها تُعتبر أيًضا موقعًا مكشوفًا 

إنجاز كل شيء ، وهذا ( إعادة ) لتحتية والنظم األيكولوجية ، حيث يجب ا

التكنولوجيا ، توزيع السلع ، النقل ، الصحة ، ) يشمل كل مجاالت النشاط 

 ...(التعليم ، المناجم ، المالية ، السياحة

لهم نقاط قوة ذات تأثير ؛ شركاتهم ( أوروبا وأمريكا الشمالية ) الغربيون    

ة وإمكانياتهم في مجال الصناعات الغذائية وقوة جذب كبيرة للتعليم العالمي

في حاجة إلى  -وقد سقطوا ضحية أزمة اقتصادية  -العالي ، هم كذلك 
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الصين ، الهند ، ) بعض الموارد األفريقية ويريدون أن يواجهوا أسيا 

في ( كوريا الجنوبية ، ماليزيا ، دول منظمة اتحاد دول جنوب شرق أسيا 

( األوسط واألقصى ) والشرق ( الجنوبية ) ذا المجال المهم ، السيما أسيا ه

، والتي من المؤكد أنها غنية بالثروات المعدنية ، والتي دخلت في مرحلة 

 .تبعية غذائية 

من الواضح إذن أن أفريقيا ليست فقط مسرًحا للنزاعات والبؤس       

ون وأصحاب القرار والهجرة ، وليس السؤال الذي يطرحه المستثمر

كيف ندخل : " ، بل "هل يجب علينا التوجه نحو أفريقيا؟ : " السياسي اليوم 

، فموقع أفريقيا المركزي وسط العالم " أفريقيا ؟ وفي أسرع وقت ممكن 

له دالئل عديدة ( أوروبا ، القارة األمريكية ، أسيا ) ووسط بقية القارات 

أن تكون القلب : الذي سيالزمها أبدًا حول القدر الذي منحه إياها الخالق و

 . النابض للعالم
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 الدائمة الهيمنة..  افريك فرانس

 

  

 سحرية ولمسات..  االفريقيين نفوس في الخاص وقعه له اسم(  أفريك فرانس)     

 تسويق اجل من والنفوذ التأثير شبكات اهم احدى انها..  الحديث افريقيا تاريخ في

 السياسية الخريطة رسم في متعدد بادوار قامت لقد.  االفريقية قارةبال فرنسا سياسات

 عقد الستار خلف تعمل كمنظمة انشاءها تاريخ منذ افريقيا وجغرافيا واالقتصادية

 جديد عهد"  عنوان تحت .  ديغول الجنرال الحرة فرنسا قائد من وبأمر ، الستينات

 تمركز بدايات"  فوكار جاك"  الشبكة عراب اسس"  الفرنسي االستعمار مع

 يفلت ال ان الهدف..  عموما وافريقيا السابقة المستعمرات بدول الفرنسي االخطبوط
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 موطئ فرنسا تفقد ال وان..  االستعمار بعد ما مرحلة في الفرنسية الهيمنة زمام

 لقب لينال مهمته في ونجح ، الظل في"  فوكار جاك"  عمل لقد..  بافريقيا ارجلها

 لألشخاص والمساعدة المساندة تقديم على نهجه وارتكز" .  افريقيا سيد"  االليزيه

 . الحكم الى الوصول من وتمكينهم.  لفرنسا بالوالء يدينون الذين
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 القانون الفرنسي

 

سيرة .. رواية سردية لالديب صنع هللا ابراهيم ( .. القانون الفرنسي )     

وقائع لرحلة باحث في التاريخ الكولونيالي دعي لحضور مؤتمر علمي في 

بمناسبة الذكرى المئوية لحملة نابليون بونابرت .. العاصمة الفرنسية باريس 

بما حوت من .. زم حقائبه واوراقه البحثية ح.. م  1798على مصر عام 

وفي باريس يطوف .. رؤية تستنطق العامل المحلي ألثار تلك الحملة 

شارع الشانزلزيه .. متحف اللوفر .. برج ايفل .. متجوال بمعالمها التاريخية 

ومن داخل .. متأمال  النقلة المدنية الفرنسية .. نهر السين .. قوس النصر .. 

تمر يصف اعراق الباحثين ، رؤاهم ، شكوكه حول االغراض ردهات المؤ

التي اقيم ألجلها المؤتمر ، وما حمل ثاني اقدم جامعة فرنسية لمنحه كل هذا 

 .م  1431جامعة بواتييه التي تأسست عام . االهتمام 
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مؤتمر يبرر التاريخ االستعماري لفرنسا ليخلع عليه جبة البراءة      

جل االوراق المقدمة كانت .. الحضارية والتاريخية واالنسانية والضرورة 

ومن .. لتؤكد نجاح حملة نابليون باألمس .. تصب او باألحرى تخدم الهدف 

 ..بعدها الحقبة الكولونيالية 

هدفها لم يكن اقامة مستعمرة فرنسية في الشرق ، .. الحملة لم تفشل ”       

لممكن انقاذ البلد الغارق في فلم يكن من ا. وانما توجيه مصر نحو الحضارة 

ظلمات الجهل والتخلف إال بإحداث تغيير في بنية النظام السياسي ، وهو 

تغيير لم يكن من الممكن ان يأتي من الداخل الن المجتمع المصري في حالة 

فالحملة . عقم تام ، ومن ثم ليس هناك مخرج إال على يد تدخل اوروبي 

 .” حالة التوحش والهمجية  كانت الوسيلة الوحيدة للخروج من

ان واجب الفرنسيين ” : قائال .. محاضر اخر اعتلى المنصة           

وان الحملة كانت علمية ثقافية .. المقدس تحضير الشعوب ولو بالقوة 

الجنود الفرنسيين علموا المصرين الحرية . وليست عسكرية استعمارية 

 .” واسس الديمقراطية 

لنهضة المصرية الحديثة بدأت بالصدمة الحضارية التي ا”  .. اخر         

وان الحملة اخرجت مصر من العصور المظلمة . احدثتها الحملة الفرنسية 
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.. الف قتيل  311عدد القتلى المصريين .. وكانت بداية تاريخها الحديث 

 “ذهب المدفع وبقيت المطبعة  اول مطبعة بالعربية في مصر 

ع لنابليون الفضل  في تحطيم قوة المماليك التي يرج”  .. باحث اخر     

 .” كانت عقبة في تطور المجتمع المصري 

يعرض الباحث ورقته التي تستند الى تحقيق لمخطوط عثر عليه من          

يفند من خاللها الطروحات التي تريد ان تظهر .. ذلك االرث المتبقي 

ا اخر للقانون الفرنسي لتدشن فيما بعد تبرير.. الجانب المضيء للحملة 

الذي اجيز مؤخرا من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية ، قانون رد االعتبار 

” وفي نص مادته االولى ..  23فبراير  2115قانون .. للنهج االستعماري   

تعرب االمة عن امتنانها للنساء والرجال الذين شاركوا في المهمة التي 

 .” لبحار انجزتها فرنسا في االقاليم وراء ا

يرد .. ينبري الباحث وكأنه نخس عش الدبابير في موطنه االصلي       

.. ويقض الماضي االستعماري لفرنسا بمجمله .. على المشككين بالمخطوط 

وال يفوته ان يحملق في عيون .. بدءا من نابليون ، وانتهاء بالجنرال ديغول 

لمؤتمر ، كما بزواريب الحسناوات وأجسادهن  شبه العارية ، هنا بردهات ا

يسجل كل .. وحانات الفنادق والمطاعم واالستضافات على هامش اللقاء 
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.. غلبة هوى النفس وكوابح العقل .. فضوله وميوله .. صغيرة وكبيرة 

كل ذلك  ال يثنيه عن .. وطيف هيفاء ال ينفك يحاصره .. هواجس تطارده 

 .المهمة 

.. ” شاتوبريان” ولة الكاتب الفرنسي يذكر المؤتمرين او المتآمرين بمق    

ولم . ان مجد نابليون لم يكلفنا إال نحو مائتين او ثالثمائة رجل كل عام ” 

بيير ”  وبالكاتب الفرنسي . ” ندفع إال ثالثة ماليين من جنودنا ثمنا له 

” مصر شغف فرنسي ”  وعنوان كتابه يجيب عن فحوى اللغز  ”  سوليه 

 .ا وشهد شاهد من اهله.. 

يسرد االثار البعيدة المدى التي تركتها القوى االستعمارية خلفها لتعمل     

..  في البنى السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية الهشة في الغالب 

محو اللغة .. سياسة االستيعاب والتذويب التي انتهجتها فرنسا في الجزائر 

لتجارب النووية الفرنسية ا..  ضرب وحدة العرب والبربر .. العربية 

الفرنك .. الف انسان فئران تجارب  42بالصحراء الجزائرية والضحايا 

االثار النفيسة .. الثروات المعدنية .. الفرنسي االفريقي والهيمنة االقتصادية 

المسلة ..  ومحتويات الجناح المصري بمتحف اللوفر .. التي نهبت 

 .لعاصمة باريس الفرعونية التي تتوسط اعرق ميادين ا



 144 

فرنسا كانت اكثر الدول االستعمارية ! .. ‼أي ماض مضيء هذا ؟       

الثقافة ..  ألنها ارادت ان تجعل من مواطنو المستعمرات فرنسيين .. قمعا 

الكولونيالية  اعتمدت نهج نقد العادات الثقافية والدينية وإبرازها على انها 

.. ف من االحتالل للجزائر فقط وكم هي كلفة قرن وني.. تضطهد المرأة 

 .وقوافل الموت المالييني بالشمال االفريقي جملة 

يذكر الباحث بحجم تلك المعاناة التي ال تزال تنخر جسد امة  اكتوت       

وفروا علينا : ويهمس قائال  .. يستأذن التاريخ ..  بلهيب الحقبة الكولونيالية 

 .حبكم القاتل 
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 لجوء انساني 

اشعلت سيجارتي .. احتسيت فنجان قهوتي .. استيقظت من نومي     

.. اوراقي المبعثرة ..تفقدت حاجياتي .. النفض غبار الهموم الوضيعة 

هرشت اطرافي .. وسادتي الجانحة  .. ممحاة وقلم رصاص مكسور

ولقد سررت حقا عندما تأكد لي ان .. اضناني لسع الناموس ليلة االمس ..

. ان من يراني يعتقد ، انني استسلم للكآبة .. مكانه تماما  راسي ال يزال في

 . دع الشيطان ، فلسنا بحاجة اليه.. وللشيطان 

.. اذكر يوم ان استدعاني الشيطان .. دائما اؤكد اننا لسنا بحاجة اليه       

 .. وقال بصوته الذي يأكل نصف الحروف

اخشى عليك ان تغرق .. ال تمضي وقتك في التحبير .. اصغي الي      –  

سنتغلب .. هيا لنصعد الى القمة .. تعال لنحرق المراحل  .. في انفاق العقل

 . على الجبل ايها الرفيق

 : اجبته مدعورا

وهذا .. انني هنا ال اجد انسانا اتحدث اليه .. اغرب ايها االبله        –

 . فال تسمم قلبي وتمزق خلوتي.. يؤنسني ويمتع وحدتي 
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  : ودمدم بصوت مخنوق ثنى شفتيه

شقي من ال يستطيع التخلص .. شقي من يريد ان يعجب االخرين        –

.. زمجر .. ادار ظهره .. ضرب رجله باألرض .. من االفكار القديمة 

.. وفي الحال ، برقت بدهني ومضة .. ارعبني توعده  .. توعدني وتوارى

.. طال سمرنا .. ثانية  عاد.. (.. انتظر  ( ..مهال : صرخت عليه .. فكرة 

 . وتواعدنا اللقاء في الغد.. هدمت االجوبة القديمة ..   انصت اليه بإمعان

وفي .. عيناه تقدحان شررا .. كث الشعر .. بدين   ..كان في الموعد     

.. مهتم بالشأن العام وتداعيات االحداث .. قوسه اكثر من وتر واحد 

كان كلما اغرق في .. انه هو االخر ليبي بدأ لي   ..تحليالت معمقة للواقع 

وكأن ذكريات مرعبة تدور .. واستشاط غضبا .. الكالم ، زاد خياله اشتعاال 

نفضت الغبار عن   ..والصمت .. اتعبني االنفعال   ..مثقلة بالدماء  .. بدهنه

 . حذائي ومضيت

ن انتظر سأخبرك شيء ع) مهال .. نادى ورائي .. لم يتركني وشأني      

محط رؤوسنا ومعق   ..فزان .. عن فزان والمستقبل .. يا للهول  .. (  فزان

تمتم .. داعب لحيه الدسمة .. يهمني ان اعرف ، عدت ادراجي  ..  تمائمنا

 :  بعبارات غير مفهومة
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متى ستعزم .. عواصف وتراتيل جنائزية .. ارى نفحات ريح جنوبية    

تحارب االرض والريح وهجير ..  القدوم ايها المحار الملتصق بالصخرة

يكمن الشيطان .. ففي التفاصيل .. انصحك ان تأتي لمشورتي ثانية . فزان ؟ 

 . وتوارى عن النظر .. كما تقولون.. 

وكاد الدوار .. صارت عظامي تطقطق ، ارهقتني الفكرة ليلة امس       

  . ان ؟ما عسى ما ينتظرنا هنا في فز.. شعرت بوهن شديد  .. ينهش حيلتي

،  24اتابع التغطية االخبارية لقناة فرنسا  وانا.. هذا الصباح      

تغطية مباشرة ..طارئ  ألمر والمستشارة االلمانية تتحدث ، قطع االرسال 

.. لكلمة الرئيس الفرنسي هوالند حول الخارطة السياسية لفرنسا مستقبال 

من الحروب نحو  تحدث عن الحاجة لمعاملة انسانية تليق بظروف الفارين

استخدام القوة في مواجهة التطرف .. الحاجة لتشكيل قوة افريقية .. اوروبا 

وعن بلدي ليبيا ، اقر بخطأ فرنسا عندما تركت البلد يتخبط بمفرده في  ..

جماعات ارهابية متطرفة بالجنوب الليبي  الفوضى ، واردف علمه بوجود 

 . حيث انا.. فزان .. 

يبدو ان ساعة االنقضاض على   ..ويح بالحرب والدمار ارعبني التل       

تعبير ب "عشى االفعى  "فزان .. االفعى في عشها قد اقتربت وحان القطاف 
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على مستوى رئاسي   ..عاد الملف الى الواجهة ..  وزير الدفاع الفرنسي

 . هذه المرة  وتمثيل اعلى

جنوب الليبي ال.. تصريحات تدق اجراس الخطر وطبول الحرب          

هذا ليس وقتا .. التشدد والتطرف .. هنا حيث االرهاب .. الهدف والضحية 

.. الماء النفط و  ..وال نسج المبررات .. لتكرار جوقة حرب الثروات 

ال .. الوقت يمر .. وافريقيا سلة الغذاء .. القديم الحلم و..   المعادن الغناء

 بلسان الرئيس نفسهو.. ما يبرره  خيار له سأطلب اللجوء ، ..مجال للتفكير 

الى  الهجرة.. نحو باريس .. سأحزم حقائبي . .المعاملة ستكون اكثر لطفا  ..

 .  لجوء انساني.. فرنسا 

 ( وين اروح واتبهدل بها العمر .. الحروب تقطع رؤوس البشر والنخل )    

. 

 

 

 
 

 

 

 



 149 

 مساندة االستبداد 

 

.   

       

 Amesys االن اصبحنا ندرك الكثير مما حدث ، ودور شركة      

لقد .. الفرنسية في كل ما لحق بنا من اآلم وما كابدنا من معاناة السجون 

فى هذا ومبادئ أال يتنا.. تجسست على ايميالتنا وقدمتنا على طبق لجالدنا 

بعد تحرير طرابلس تم العثور .. الحرية التي نظرت لها الثورة الفرنسية 

على عدة وثائق في مركز قيادة الوحدة االلكترونية تؤكد ضلوع الشركة 

والشركة نفسها اعترفت ببيع معدات تجسس على . الفرنسية في الجريمة 
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  " نظام تجسس شحنت 6001االنترنت الى النظام الليبي ، وخالل عام 

Eagle    .. "لي ليبيا وارسلت مهندسيها لمهام التركيب والتدريب ، بينما ا

غير انها بررت موقفها بسند مشاركة ليبيا . الحقيقة للتشغيل واعمال الرقابة 

وان النظام الليبي استثمر االجهزة في . في الحملة على االرهاب آن ذاك 

ذا الحد رفضت دعوى السجناء الليبيين عند ه.. غير الوجهة التي اريد لها 

  .بالمحاكم الفرنسية 

 "م  6002الفرنسي ساركوزي نفسه يقول في تصريح له في ديسمبر      

أستطيع أن أشهد على التعاون بين األجهزة الفرنسية واألجهزة الليبية خالل 

ئيس اما عندما اصبح الر..  "السنوات األربع التي كنت فيها وزيراً للداخلية 

ت عليها االقتصاد  فقد وقعت عينه منذ البداية على طريدة سمينة يتقو 

الذي يؤكد على . ” جوزيف كيروز ” الفرنسي في سنواته العجاف ، بتعبير 

الصي اد والطريدة : القذافي  –ساركوزي : ) هذا المعنى في مقالة له بعنوان 

اولة إضاءة مح.. وفي الديباجة يبين غرضه .  80/ 6088/80بتاريخ ( 

” بعض الزوايا المعتمة في العالقات الملتبسة بين الرئيسين ، عالقات بدأت 

انها قصة معاناة طويلة   . وانتهت دموية بسقوط النظام الليبي” حميمية 

.. هذا الملف طمر االن   .. تخللتها وسبقتها محطات مؤلمة.. بدأت منذ امد 

 .‼ وال ادري لما 
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مقاومة مقابل كأي شيء اخر فستفقد قدسيتها وتنزع اعتقد اذا كان لل     

كما انني ادرك جيدا ان فرنسا هي التي سجنتني ، وليس .. عنها هالة النور 

 .   القذافي واجهزته

شذرات من " .. مذكرات سجين " ذكرت حادثة السجن في كتابي       

 : الدكتور طلعت مراد.. قدم للكتاب .. سيرة زمن العتمة 

منا ال يتمني إن يأتي الماضي غدا حينما يغدو الحاضر سجن من )    

مترامي االطراف المسجون فيه هو الوطن ليذوب كحفنة رمل بين شدقي 

الطغيان اختزل التاريخ في حبة دواء ازدردها ومعها ازدرت مقدرات 

لقد برر مصادرة الماضي في . الوطن وثروته ليغذي أوهام المجد الواهي 

ونه حتي أصبح كفطر الماء الراكد يقدم حلوال هي ل( اخضوضر)كتاب 

وهكذا وجد اإلنسان … نفسها كانت مشكالت أرهقت كاهل اإلنسان الليبي 

الليبي نفسه مرغما كي يودع جزءا أساسيا من تاريخه كمن يودع ماض 

 .عزيز ولي 

وكانت قضبان السجن هي الوليد الشرعي لدولة الطغيان ليكبل بها عقل    

الصديق الدكتور عبدالقادر الفيتوري جاء ، لليبي قبل أرجله اإلنسان ا

نموذجا لهذا اإلنسان القابع خلف قضبان سجنه قانطا من بزوغ فجر جديد 

فبراير المباركة  82إلي أن فاجأته رياح الحرية ونسائمها مع هطول أمطار 
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والتي بحق جاءت مفخرة لإلنسان العربي وهي تدك بنجاعة معاقل الطاغية 

طر كتيبه هذا وقد عادت إليه الثقة في اإلنسان الليبي الذي اثبت انه قادر فس

 .حتي النخاع علي تبديل حاضره وكسر أغالله وأصفاده 

إن كل جزء من الكتاب يحكي عن مرحلة من مراحل الذات الحائرة      

وهي تحث الخطي علي تجاوز واقع مرفوض لكي يحل مكانه واقعا اختارته 

ا صبرها في مرحلة الطغيان فإنها نبضات قلب الثائر الذي هي فال يعيبه

عندما يتجاوز بتجربته مصاف الحس الزائل تتجاوز هي به إلي مراقي 

 .الفكر الثابت 

 

مناجاة مقطبة الجبين مع ( سجن انفرادي مع الذات ) وهكذا جاء في     

الذات الحائرة يستعرض فيها ولها موضوعات عدة ذات عالقة بصلب 

غيان وجسمه عندما يحشر الوطن في زنزانة وضعت علي احد جدرانها الط

هذه صورة موجزة من سيرة العدالة في بالد . صورة طبيعية لميكيافللي 

وحيث العدالة ال تمنحنا فرصة . الممنوع ومملكة الصمت كما يقول الكاتب 

التمتع بحرية استنشاق األكسجين من الهواء الجوي مباشرة دون إذن مسبق 

العدالة التي باسمها ينال األحمق كل شيء وال ينال الطيب . من الحكومة 



 153 

والحكيم سوى الكراهية واالضطهاد ، وباسمها يحشر الضعفاء في زنزانة 

 .واحدة 

فإنها مجموعة من الرسائل ( قصاصات قادتني إلي الزنزانة ) أما      

وطن غائب عن الصغيرة التي من خاللها يرسل المؤلف زفراته وآهاته إلي 

الساحة مستلب ومسروق من عدة جوانب االقتصادي والثقافي والسياسي 

من خالل أقسام هذا الجزء التي جاءت لغتها متوهجة تعكس . والتاريخي 

معاناة الكاتب كأنه يناجي فيها نفسه فلم يكن يدور بخاطره أن الفجر آالت 

لقلق تؤام الطغيان الفقر وا –وهكذا من خالل ، فبراير بقريب  82مع ثورة 

 –تأبين ليبيا الغد  –تقرير امني  –ليبيا وحيتان النفط  –تأؤهات سياسية  –

أيقونة  –الغروب ومولد الظالم  –كنا بالد  –وداعا يا وطن  -من أكون؟

 .يستشرف بشارة الثورة وبواكير فجرها  –وغيرها من الرسائل  –الرعب 

ف يعرج من خالل عرض علمي فإن المؤل( صديقي وكتابي ) أما في      

فلسفي تضمنه كتابه الي طرح فلسفي لقضية الديمقراطية والحاكمية 

والطغيان حول إرادة الطاغية المستبد وقدرته على اإلكراه تلعب دورا أهم 

مما يضطلع به العقل والحقيقة في تكوين اآلراء المسيطرة وتنصيب هذه 

التاريخ العربي واإلنساني  اآلراء كايدولوجيا مضللة متنقال بين صفحات
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إلظهار تهافت هذا الطغيان وفساده من خالل محادثة متخيلة مع صديق كان 

 .قد اطلع علي كتاب المؤلف حول منطق ابن حزم وفلسفته 

وها هو الوقت قد أزف ليشرك الكاتب االخر الشريك في الوطن والغبن     

نتقال المشروع من في قراءة خلجات نفسه لينتقل تساعده الثورة في اال

محض مناجاة مع الذات خطها من خالل قصاصات كانت قد قادته الي 

السجن ال لشيء اال ألنه كان ناقدا الذعا لتخريجات نظام الطغيان الذي كان 

 .داخل السجون والمعتقالت . ……يريد ان يبني ليبيا الغد 

ة الكتابة صحيح ان الكتاب قد تجاوز بأعجوبة مراحل أساسية في منهجي     

لكن عزاؤه انه امتطى الكاتب ظهر الكلمة المتوهجة فهي وحدها التي 

بمقدورها ان تبوح بما يجيش به صدره ومكنون قلبه الذي اعتصره األلم 

وهي وحدها التي ستمكنه من ان يفرك كلتا .. زهاء أربعة عقود ونيف 

 ( رادطلعت م. د ..انبالج فجر جديد … عينيه وهو ما بين مصدق ومكذب 

 

 

 

 

    . 

  

 

http://aihat.libyablog.org/files/2014/03/p31dec7h.jpg
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 خاتمة

الحاضر مفخخ مليئا .. الماضي يتعايش مع الحاضر ويحترب معه        

.. حروب ، القحط ، القتل ، التشرد ال.. باالنفجارات والقتل والبشاعة 

 . والنهايات الدامية 

صحراء بقياس نسبة التلوث اإلشعاعي لمسح  حاجة إلجراءثمة        

تزامن التفجيرات مع هبوب رياح نقلت الغبار المشع عبر  .. الليبي الجنوب 

 13اراضي اقليم فزان ليصل الى نجامينا عاصمة دولة تشاد الشقيقة بعد 

كم طوال ، من واقع تقارير  81كان امتداد الغمامة النووية قد بلغ .. يوما 

.. دثت عن متابعة الطائرات الفرنسية واألمريكية لحراك الغمامة النووية تح

حركة الرمال والرياح  ..ان الخطر بات متحركا وواسعا وشامال وليس ثابتا 

حركة العديد من نتائج االنشطار النووية من السيزيوم .. دقائق الرمل   .. 

تحتفظ .. اء والسترونشيوم والكاربون المشع ستظل في المحيط واالجو

اغلب التجارب  ..الف سنة  24بطاقاتها االشعاعية لمدد تصل الى 

والتفجيرات النووية الفرنسية استعملت البلوتونيوم مادة لالنشطار النووي 

في تفجيراتها ، وما كشف عنه مؤخرا عن استخدام  البلوتونيوم ايضا 

بولين  وادرار  بتجارب التفجير البارد في مواقع العديد من اآلبار في حقل
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تيكرتين في عين ايكر وغربها وفي مواقع االنفاق تحت االرض والجبل ، 

 .مليار سنة  4,5علما بأن نصف العمر الزمني لنشاط البلوتونيوم يصل الى 

 

.. نتوجه ..  الفرنسية اويةوالكيم النووية الرعونة تلك ضحايا  الى        

 المناطق في اهلنا من يالهموأج ابنائهم وحياة حياتهم طالت من ولكل

 االقتصادي التدهورو ..  واألمراض واآلالم  المآسي تلك .. المنكوبة

 واقليم،  رقان ضحايا..  النكراء الجريمة تلك جراء..  والصحي والبيئي

 عين ، الهوقار الى،  والواحات،  الساورة واقاليم،  ادرار ووالية،  توات

 ونيف وبني الناموس ووادي حماقير طقمنا سكان،   تمنغست والية،  إيكر

 سبها،  براك،  ادري ..في  الليبي الغرب سكان الى..  الجزائر بشار بوالية

،  الكفرة الى العوينات،  غات،  اوباري،  القطرون،  عتبة وادي،  مرزق، 

 وأحوازها الصحراء تخوم كل في الرحل اهلنا الى..  ربيانة،  تازربوا

 الى..   ومالي والنيجر تشاد الى غربيةمال مملكةال جنوب من االفريقية

 اويةالكيم النووية رعونةال ضحايا..  والمقبلة والحاضرة الماضية االجيال

 االزمنة من العقود عشرات امتداد على بالصحراء الفرنسية الصاروخية

 عموم في اهلنا كل الى..  الفرنسي االحتالل جرائم ركام تحت المنسية

 اليوم يأتي ان أمل وكلنا..  الجلل مصابهم في االسى اركهمنش . . الصحراء
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 ذاك كل رغم..   بلداننا في الضحايا وينصف الحقائق كل فيه تتكشف الذي

 الزالت التي المناطق تطهير على والعمل..  األرشيف لفتح الرافض التعنت

 تالنفايا دفن مواقع عن الكشف المجرمين والزام ، واشعاعيا ائياكيمي ملوثة

 االرض على مكشوفا منها تبقى ما ورفع ، اويةوالكيم المشعة اشكالها بكل

 الصحية الرعاية مستلزمات وتقديم ، الساكنة تعويض الى واالسراع.. 

 واإلطارات الكوادر وتدريب ، المتخصصة المستشفيات وبناء والعالج

 بصيغ والمطالبة..  والمتابعة الكشف في المحسوس دورها ألخذ الوطنية

 ومؤسساتنا جامعاتنا طريق عن والبحثي العلمي التعاون من واضحة

 تلك وراء من اليها المتوصل العلمية النتائج من لالستفادة األخرى الوطنية

 .. الزمن طال مهما..  التجارب
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 مالحق

  

مروال يزال الضرر مست..   مخلفات ال تزال قائمة  

 

 رقان في الذاكرة
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المؤرخين والباحثين الجزائريين عليهم كتابة تاريخهم وتوثيق جرائم االستعمار الفرنسي، من دون االعتماد على 

ر وفاقد للمصداقية وزير المجاهدين طيب زيتوني، فبراير … أرشيف فرنسا، ألن ـ حسبه ـ هو أرشيف مزو   

2115  
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 التذكارية التجارب النووية الفرنسية  Moruroa ::اختبار تحت األرض وفي ايكر2691عر الناجم عن االنفجار الد
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 مجمع النوويبناء الاصطفاف عمال 
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 .. ازالة الرادارات ..  تفكيك المواقع
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 مجع عمال لبناء جممع التجارب
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 فئران التجارب
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 معدنية استخدمها الساكنة في صناعة االدوات وبناء االسقفمخلفات 

 
  صور  Moruroa..  لنووية احيوانات باقفاص للتجارب 
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فرنسا تقتلهم غطرسة مقيتة ، لم يروا في غير القفز على افريقيا مخرجا القتصادهم  ساسة      

وقد ال تثنيهم حالة االرباك المستجدة ، لكنها سوف تلقي بضاللها على المشهد .. المهدد باالنهيار 

 .، وقد تعرقل مخططات ان لم تقطع الطريق عليها 
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 . دفن الخردة .. حمودية   .2692سبتمبر : : .. صور   Moruroa..  تفكيك المواقع
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كرناختبار تحت األرض في اي  :: Moruroa  لتجارب النووية الفرنسيةلالتذكارية  
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