
 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 69  07العدد 
 

         بين ةفي مواجهة نشاط الحركة الوطنيسياسة القمع الفرنسية 
نموذجاأمنطقة تابالط  ،في الجزائر  1954 -1945  

تيارت -جامعة ابن خلدون  -د. محمد بليل   
 ملخص 

عرفت عمالة اجلزائر و بلدياهتا، نشاطا سياسيا ملحوظا بعد هناية 
احلرب العادلية الثانية، وذلك بعد السماح لألحزاب الوطنية بإعادة ىيكلتها وفق 
القانون الفرنسي ، صلم  عن ذلك بروز تنافس سياسي قوي فيما بينها لكسب 

س االستعمارية يف اجلزائر عمليات االنتخابية باجملالالأصوات اجلزائريُت يف سلتلف 
 وبادليًتبول .
تابالط التابعة  بلديةاخًتنا منوذجا من البلديات ادلختلطة ، شلثلة يف و 

إداريا يف ىذه الفًتة لدائرية ادلدية ، حيث شهدت قمعا استعماريا يف حق نشطاء 
النتصار للحريات األحزاب الوطنية اجلزائرية ، خاصة حزب الشعب /حركة ا

أنصارىا بادلنطقة إىل ادلضايقة و حرماهنم من رض مناضلوىا و ية، فتعالدديقراط
هبدف الضغط على التيار االستقاليل  ؛شاركة يف االنتخابات و اعتقال بعضهمدلا

االستقاللية ، شلا أدى هبذا التيار إىل تبٍت  التعبَت عن أفكاره يستطيع، لكي ال 
يف  ادلنتهجةلسياسة االستعمارية دلواجهة ا 1954العمل ادلسلح يف الفاتح نوفمرب 

 اجلزائر .
Résumé 

Le département d’Alger et ses communes a connu 
une activité politique marquante ,après la deuxième guerre 
mondiale ,celui-ci est passé après la permission au partis 
politiques nationaux de réorganiser envers la lois française ,  
cette situation a abouti une forte concurrence politique 
entre ces partis, pour acquérir les voies des algériens dans les 
différentes sortes d’élections aux conseils coloniaux  dans 
l’Algérie et la Métropole.  



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 70  07العدد 
 

En a choisi comme modèle, parmi les communes 
Mixtes ,la commune Mixte de Tablat soumettait 
administrativement sous l’arrondissement" d’el média" dans 
cette période ,qu’elle a subi une répression coloniale contre 
les activistes des partis nationaux algériens en particulier le 
parti du peuple Algérien /mouvement du triomphe pour les 
libertés démocratiques  

Les militants et partisans de ce parti ont  été opprimé 
et privé  de la participation aux élections et ensuite 
l'arrestation de certains d'entre eux , pour objectif ,de faire 
la  pression sur le courant nationaliste pour qu’il ne peut pas 
exprimer leurs idées indépendantistes, conduisant cette 
tendance à l'adoption de l'action armée au premier 
Novembre 1954, pour faire face à la politique coloniale 
consacré en Algérie.  
  

 مقدمة
ا هاشتدت ادلضايقات االستعمارية على نشاط احلركة الوطنية ، خاصة جناح   

علنيا بعد السماح و ية خالل احلرب العادلية الثانية الذي عمل يف السر  االستقاليل 
ت حزبية لتوعية السكان قامت بتجمعاإلعادة تشكيل األحزاب الوطنية ، اليت 

هبدف نقل انشغاالت  شاركت يف سلتلف عمليات االنتخاب ،ادلسلمُت و 
سنركز يف ىذه  حيثاجلزائريُت داخل اجملالس ادلنتخبة إلبراز الواقع ادلرير ذلم ، 

 بشكل خاص. منطقة تابالطعمالة اجلزائر بشكل عام و على  الدراسة
العامة لعمالة  امنا إشكالية كربى حول األوضاعمن ىذا ادلنطلق تطرح أمو    

و تدور يف خلدنا  ادلسلط عليهاوالقمع االستعماري  منطقة تابالطاجلزائر و 
 اآلتية :رلموعة من التساؤالت 

 ما ىي أبرز مظاىر  الوضع العام لعمالة اجلزائر و بلدياهتا ادلختلطة ؟
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 احلياة السياسية الوطنية ؟ ما ىو موقف مسؤويل ىذه البلديات من
 فيما ذا دتثلت أشكال و أساليب القمع ادلسلطة على احلركة الوطنية يف ادلنطقة؟

يف  منطقة تابالط مسامهة مدى ما و  لك؟ذما ىي ردود الفعل ادلختلفة من و 
 1954نوفمرب الفاتحعمليات 

اخلاصة بسياسة القمع ، الدراسة يف ىذه ذلك ما سنحاول أن صليب عليو      
منطقة من خالل دراسة منوذج  الفرنسية ادلسلطة على احلركة الوطنية اجلزائرية 

و الثوري ،       و اذلدف من ذلك التعريف مباضي ادلنطقة التارخيي .تابالط
من خالل اعتمادنا على رلموعة من التقارير السرية  الرافض للسيطرة االستعمارية 

اليت نقلت لنا (1) العامة االستعالماتالفرنسي وجهاز شرطة  االستعالماتجلهاز 
  .يف تقاريرىا معاناة  اجلزائريُت

  ابالطالجزائر و منطقة ت الوضع العام لعمالة - 1
ذلك أهنا   ،اآلمالالثانية مليئة باجلراح و  خرجت اجلزائر من احلرب العادلية      

شباب جند ال حيثاحملور ، حا  لعمليات عسكرية بُت احللفاء و كانت مسر 
االستعمارية ، اليت ورشات العمل للدفاع عن فرنسا اجلزائري يف ميادين احلرب و 

 وعدهتم بأهنا ستكافئهم باحلرية و تقرير ادلصَت .
لسابقة يف قمع السكان لسَتهتا ا 1945لكن فرنسا عادت بعد سنة       

، حداث الثامن مايو كانت أو  بالتعبَت عن آماذلم ،عدم السماح  ذلم و اجلزائريُت 
قد شاركت عمالة ذتنا غاليا ، و دفع خالذلا الذي  ؛مأسوية على الشعب اجلزائري

قّدمت عدد كبَت االنتفاضة الشعبية و اجلزائر كغَتىا من ادلناطق األخرى يف ىذه 
 من الشهداء .

بلدياهتا من ىذا ادلنطلق سنحاول أن نتعرف على واقع العمالة و دوائرىا و و       
للتعرف على مشاركتها يف النشاط  طبالالبلدية المختلطة لتا ، مركزين على

 . الفرنسيةالتقارير األمنية باعًتاف تعرضها للقمع االستعماري،و  السياسي
يف الشمال و ىي اجلزائر وىران  كربىرلزئة إىل ثالثة عماالت   كانت اجلزائر      

ة من البلديات ، بلديات كامل كل عمالة توجد هبا نوعُتقسنطينة  و و 
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  يف حُت ، (2) للمًتبولأقاليم جنوبية تابعة مباشرة بلديات سلتلطة ، و الصالحيات و 
 زلجهال شلثالاحلكومة الفرنسية،معينا من قبل  ،كان حيكم اجلزائر حاكما عاما

وايل على كل عمالة و نائب  ينوب عنوي للحكومة العامة يف اجلزائر ، و التنفيذ
 .(Préfet et Sous Préfet)التابعة لكل عمالة  ةائر الوايل على الد

صااااااااالحيات شاااااااايخ بلديااااااااة أور  منتخااااااااب كاااااااان ياااااااارأس البلديااااااااة الكاملااااااااة الو     
رللاااااااااس بلااااااااادي منتخاااااااااب حساااااااااب اذليئتاااااااااُت االنتخاااااااااابيتُت ، وحيكااااااااام البلدياااااااااة و 

أعضااااااء و   أوربياااااون منتخباااااون أعضااااااءحااااااكم مااااادي وجلناااااة بلدياااااة هباااااا  ةادلختلطااااا
دارة ن لاااااااااااإناااااااااااون عاااااااااااادة مااااااااااان األشاااااااااااراف و موالاااااااااااو ، يكو مسااااااااااالمون معيناااااااااااون 

تتكاااااااون مااااااان  ،كانااااااات عمالاااااااة اجلزائااااااار وهباااااااذا التقسااااااايم اإلداري، .االساااااااتعمارية
بلديااااااة سلتلطااااااة ، منهااااااا  24بلديااااااة كاملااااااة الصااااااالحيات و  123ساااااابعة دوائاااااار و

 1876الااااااايت أصااااااابحت مركااااااازا اساااااااتيطانيا يف سااااااانة  بالطالبلدياااااااة ادلختلطاااااااة "تاااااااا
بعاااااااااد التعاااااااااديل ، و ''المديةةةةةةةةةة''دائرة لااااااااا تابعاااااااااة  1879،وبلدياااااااااة سلتلطاااااااااة مناااااااااذ 

اإلداري االساااااااتعماري خاااااااالل ثاااااااورة التحريااااااار ، أصااااااابحت دائااااااارة تابعاااااااة لعمالاااااااة 
سااااااانة  ()المديةةةةةةةةاجلديااااااادة  طةةةةةةةر يالتمث أحلقااااااات بعمالاااااااة  1956سااااااانة  اجلزائااااااار
، فقاااااااد بلااااااا  عااااااادد ساااااااكان االساااااااتعمارية حساااااااب إحصاااااااائيات اإلدارة، و 1958

نساااااااااااااااامة مساااااااااااااااالم و  2300000نساااااااااااااااامة ماااااااااااااااانهم  2730000العمالااااااااااااااااة :
      .(3)و الباقي من الفرنسيُت جنسية  نسمة من األجانب 17250

، فكانت تتكون من ىضاب عالية أما دائرة ادلدية اليت تنتمي ذلا تابالط      
أور   6000، تتكون من عّدة بلديات كان هبا  ديةحتاذيها أيضا ادلرتفعات البلي  و 
 مارسال بالنشارحكم السيد قد نسمة من السكان ادلسلمُت ، و 210000و 

أقرب وبالتايل فبلدية تابالط ادلختلطة ،1947 -1944 ، ما بُت دائرة ادلدية
عرب التاريخ زلطة  "تابالط"شكلت  .حيث(4)ةرة ادلديئدلقر العمالة منها دلقر دا

باعتبارىا حلقة وصل بُت  الفرنسيُت،و  العثمانيُتو  ادلسلمُترومان و إسًتاتيجية لل
 .ادلدن الساحلية و الداخلية
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نتيجة للضغط الدديوغرايف ادلتزايد يف اجلزائر ،حاولت اإلدارة االستعمارية طرح و   
دوائر جديدة ، ماالت و إضافة علتنظيم إداري جديد و  عدة مشاريع إصالحية ،

احلاكم و      أرسلت عّدة تقارير من الوالة؛ و إدماج ادلناطق اجلنوبية بالشمال و 
قام نواب اجلمعية حول الوضع العام يف اجلزائر، و الفرنسي ىل وزير الداخلية إالعام 

الفرنسية مبناقشة ادلوضوع دون الوصول إىل رأي موحد إىل غاية اندالع الثورة 
عمالة اجلزائر و بلدياهتا  أوضاع سلتلف  فةيتطلب منا ذلك معر و .(5) التحريرية

و سنركز يف ىذه الدراسة على منطقة ادلختلطة ، ادلوزعة بُت دوائرىا السبعة 
 . البلديات اجملاورة ذلا و       تابالط 

، فقد اىتمت اإلدارة االستعمارية مبشاكل البلديات ادلختلطة  ،ذلذا الغرضو    
اإلفريقي لالىتمام بأوضاعها ادلختلفة فأنشأت جلنة خاصة بشؤون الشمال 

إىل بلديات كاملة  ؛حيث حاول ادلشرع حتويل بعض ىذه البلديات ادلختلطة
فصل أجزاء منها و حتويلها إىل مراكز بلدية مستقلة ، لكن ىذا الصالحيات ، و 

، بسبب دتاطل اإلدارة االستعمارية يف تطبيق بنود ادلشروع مل يتحقق إاّل بعد مّدة 
 . (6) ون اخلاص للجزائرالقان
الفرنسية مبختلف أجهزهتا ،  االستعالماتمن جهة أخرى قامت أجهزة و      

بكتابة تقارير سرية حول البلديات ادلختلطة يف نشرات شهرية بشكل دائم عن 
، ففي تقارير شهرية للعديد من ىذه البلديات ، أمثال  (7) أوضاعها ادلختلفة

تابالط التابعة إداريا لدائرة و  التابعة إداريا لدائرة اجلزائر''باليسًتو'' )األخضرية( 
يتضح من التقارير حول ىذه  حيث"أومال" التابعة إداريا لدائرة تزي وزو ،ة وادلدي

، تسجيل احلالة النفسية للسكان ادلسلمُت بأهنا ىادئة أحيانا مع البلديات 
اإلدارة احمللية مبراقبة قيام شاط السياسي لألحزاب الوطنية ، و مالحظة بعض الن

لسكان ركزت ىذه التقارير على انشغاالت او         صارمة ذلذه األنشطة ،
اإلدارية من خالل التطرق لألوضاع الداخلية  السياسية و ادلسلمُت واألوربيُت معا،

اخلارجية ؛كالقضية الفلسطينية واألزمة الكورية   ألوضاعمتابعة سكان العمالة لو 
األوضاع  االقتصادية واالجتماعية  ورصدت لنا أيضا   لسوفييت ،وفاة ستالُت او 
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، من جفاف ضرب ادلنطقة  حيث نقلت انشغاالت السكان،، اليت عرفتها ادلنطقة
تسبب يف نقص احملاصيل الزراعية بتابالط  والعديد من ادلناطق اجملاورة 

الفرق على ىذه التقارير إىل أوضاع الشركات الفالحية ، مركزة  ذلا،وعرجت
قد دخل ووضحت  لنا، بأنو  وت''ر ''لسيد  لك S.A .Rوجهة الفالحية ادل

 6احلبوب ، مبعدل قنطار من 1300حوايل  SIPالشركة  االحتياطية لألىايل 
 و ىو إنتاج منخفض بسبب اجلفاف .قنطار يف اذلكتار الواحد 

، فقد أرسلت ادلدرسة  تابالط نطقةمسؤويل عمالة اجلزائر مبنظرا الىتمام و       
للتدريب احلراش حاليا"  ''Maison Carrée'' ''لميزون كار الفالحية 

تج الدور الزراعي ادليداي لطلبتها يف التعاونية الفالحية لتابالط ، شلا جيعلنا نستن
كذلك يف تدعيم اإلنتاج النبايت والكروم و  الذي لعبتو ىذه البلديةاالقتصادي و 

ىو غرام منو و  500كل  و   47ن حوايل أنتج أحد ادلعمريإنتاج العسل ، حيث 
و قام ىذا حسب تقرير احلاكم اإلداري للبلدية  ،leroy "لوروي" ادلدعو ب

األخَت بتدعيم ثالثة فالحُت مسلمُت خباليا النحل لتوسيع ىذا اإلنتاج بادلنطقة 
بنقص طقة نأشارت ىذه التقارير أيضا إىل األوضاع االجتماعية لسكان ادلو ،

انتشار البطالة باستثناء أيام موسم احلصاد أو األعمال ادلومسية ادلرافق الصحية و 
 .(8)األخرى 

كانت ذات كثافة سكانية عالية نستخلص شلا سبق ذكره  بأن عمالة اجلزائر ،      
ادلراكز البلدية و القرى الفالحية ، لبلديات ادلختلطة و تنتشر هبا عدد كبَت من ا، و 

حزاب الوطنية ادلطالبة باحلرية ورفض االستبداد األساسية لألالنواة  اليت شكلت 
إحدى ىذه البلديات اذلامة اليت تطرقت ذلا التقارير  تابالطكانت والقمع ، و 

بذلك شكلت يف نظرنا ة بشكل مفصل يف شىت ادليادين ، و األمنية االستعماري
ا الفالحي هرغم طابعالثورة ادلسلحة ، دة خلفية لنشاط احلركة الوطنية و قاع

ىدوء سكاهنا ، لكن التسلط االستعماري على أبنائها جعلها تتبٌت والريفي و 
رطت يف العمل الوطٍت اخنحيث العمل السياسي ادلناىض لإدارة االستعمارية ، 

التعذيب باعًتاف للمضايقة و           فتعرضوا ،ىا يف ىذا النشاطساىم أبناؤ و 
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ذلك ما صيغة سر  جدا، اليت كانت حتمل  ؛رية نفسهاالتقارير األمنية االستعما
  ذه الدراسةذل ن نتعرف عليو يف العنصر ادلوايلسنحاول أ

 القمع االستعمار  المسلط على نشطاء  الحركة الوطنية بالمنطقة – 2
نظرا للكم اذلائل من الوثائق السرية لألجهزة األمنية االستعمارية، اليت اطلعنا    

ركز على بعضها من أجل معرفة احلركة الوطنية، فإنٍت سأ ا حول نشاطعليه
 طقة.نادلضايقات الكبَتة لنشاط احلركة الوطنية بادل

  الجزائريينمراقبة اإلدارة االستعمارية للنشاط السياسي للسكان  – 2/1
ادلوضوع ، إىل قيام األجهزة األمنية هبذا اخلاصة  التقاريرالعديد من  أشارت      

يف اجلزائر ادلستعمرة مبراقبة نشاط احلركة الوطنية يف عمالة اجلزائر و دائرة ادلدية و 
بالضغط على سكان  اإلدارة احمللية موضحة قيام،  البلدية ادلختلطة لتابالط

إجبارىم على االبتعاد عن العمل السياسي باستخدام عّدة أساليب و  ادلنطقة
متعاملُت من السكان احملليُت مع اإلدارة سلربين و و  بإرسال جواسيس قمعية

 maure بادلوريسكية ادلعروفة لتخويف اجلزائريُت يف مقاىي األىايل ،االستعمارية
متابعة بعض النشطاء مثل ما حدث يف بلدية "باليسًتو" اجملاورة لتابالط ، و  

يف السجن و ىو من دوار ''بٍت خلفون''بسبب  بوضعوللمناضل ''ناظور عمر''
 .(9)نشاطو السياسي 

حلركااااااااااة االنتصااااااااااار للحريااااااااااات الدديقراطيااااااااااة ماااااااااان إمضاااااااااااء  يف تقرياااااااااار آخاااااااااارو     
األمااااااااُت العااااااااام للحركااااااااة ، مرساااااااال لألماااااااام ادلتحاااااااادة :"   ''الحسةةةةةةةةين لحةةةةةةةةول''

ورد يف ىاااااذا داث الااااايت وقعااااات يف اجلزائااااار ..." و يتحاااادث فياااااو عااااان رلماااااوع األحاااا
أىااااااااااام األحااااااااااداث الااااااااااايت وقعاااااااااات بعمالاااااااااااة اجلزائاااااااااار ، بقياااااااااااام الشااااااااااارطة التقرياااااااااار 

االسااااااااتعمارية بعااااااااّدة بلااااااااديات بإلقاااااااااء القاااااااابض علااااااااى مناضاااااااالُت سياساااااااايُت ماااااااان 
منطقاااااااااة ''األربعااااااااااء'' و التضاااااااااييق علاااااااااى مناضااااااااالي منطقاااااااااة ''تاااااااااابالط'' بااااااااادائرة 

تااااااااوقيفهم و منااااااااع االحتجاجااااااااات وادلظاااااااااىرات ادلؤياااااااادة ''ادلديااااااااة'' ماااااااان خااااااااالل 
 . (10) حلاج''للزعيم ''مصايل ا
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نشااااااااااط ،زائاااااااااريُت ُت اجلمرتعياااااااااة العلمااااااااااء ادلسااااااااالوكااااااااان لألحااااااااازاب الوطنياااااااااة و    
واساااااع قباااااال إثقاااااايف بادلنطقاااااة ، مااااان خاااااالل التجمعاااااات و اجتمااااااعي و و   سياساااااي

توعياااااااة ساااااااكان األريااااااااف و القااااااارى ،  ادلساااااااامهة يفللجزائاااااااريُت لالخناااااااراط فيهاااااااا و 
التحاااااااادث مااااااااع الساااااااالطات واخلَتيااااااااة للفقااااااااراء  و  القيااااااااام باألعمااااااااال اإلنسااااااااانية و 

شاااااااااكواىم ضاااااااااد بعااااااااااض ريُت و برفاااااااااع انشااااااااااغاالت اجلزائااااااااا ،االساااااااااتعمارية احمللياااااااااة
.إضاااااااااافة لقياااااااااام بعاااااااااض األحااااااااازاب األوربياااااااااة كااااااااااحلزب جتااااااااااوزات أعاااااااااوان اإلدارة 
مبحاولتهماااااااااااااا  SFIOو احلااااااااااااازب االشاااااااااااااًتاكي  PCAالشااااااااااااايوعي اجلزائاااااااااااااري 

 ادلنتخباااااااااة رفاااااااااع انشاااااااااغاالهتم يف اجملاااااااااالس تمالة اجلزائاااااااااريُت بالااااااااادفاع عااااااااانهم و اسااااااااا
 . (11)  ''بادلًتبول''

ة ، قامااااااات بااااااادور باااااااارز يف التوعياااااااة ديكنناااااااا أن نساااااااتخلص أن احلركاااااااة الوطنيااااااا  
النشاااااااط الاااااادءوب لفضااااااح ادلمارسااااااات القمعيااااااة  ، الاااااايت ساااااانحاول أن نتناوذلااااااا و 

 وايل ذلذه الدراسة.يف العنصر ادل
المطبقةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةى األسةةةةةةةةةةةةةالي  البوليسةةةةةةةةةةةةةية القمةةةةةةةةةةةةةع الق ةةةةةةةةةةةةةائي و  – 2/2

 (1954 -1945الجزائريين)
بنشاااااار  Thenaut (S)قاماااااات الباحثااااااة الفرنسااااااية ''تينااااااو ساااااايلفي''       

، موضااااااحة أنااااااو قضاااااااء غريااااااب و قااااااد  (12) دراسااااااة حااااااول القضاااااااء االسااااااتعماري
تتبعااااات رتياااااع مراحااااال القضااااااء القمعاااااي ادلسااااالط علاااااى اجلزائاااااريُت، مناااااذ إصااااادار 

ي عبااااااارة عاااااان إجااااااراءات ادلراساااااايم و القااااااوانُت الزجريااااااة اخلاصااااااة باألىااااااايل ، و ىاااااا
ضااااااع ماااااان خالذلااااااا ؛ و  1944و  1844ت قرنااااااا كااااااامال مااااااا بااااااُت زجريااااااة اسااااااتمر 

 ن يف سجن كبَت .اجلزائريو 
)أرشااااااااايف اإلدارة خاااااااااالل تصااااااااافحنا للعلاااااااااب األرشااااااااايفية باااااااااإكس بروفاااااااااانس و    

ة وثاااااائق تتضااااامن تقاااااارير دورياااااة جلهااااااز االساااااتعمارية للجزائااااار(، عثرناااااا علاااااى عااااادّ 
و            SLNAالفرنسااااااااااااااي ادلعااااااااااااااروف ب )س.ل.ناااااااااااااااا(  االسااااااااااااااتخبارات

، كتباااااااات و نقلاااااااات  يف PRG (13) لالسااااااااتعالماتمصاااااااالحة الشاااااااارطة العامااااااااة 
بعمالاااااة   تقاريرىاااااا بشاااااكل مفصااااال القماااااع االساااااتعماري ادلسااااالط علاااااى اجلزائاااااريُت 
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و البلدياااااااة      بشاااااااكل عاااااااام و مااااااان بينهاااااااا تقاااااااارير عااااااان دائااااااارة ادلدياااااااة  اجلزائااااااار
''، فأشااااااااارت بعضااااااااها إىل القمااااااااع القضااااااااائي الااااااااذي ساااااااالط ادلختلطااااااااة ''لتااااااااابالط

علااااااااى بعااااااااض ادلناضاااااااالُت السياساااااااايُت ، ماااااااان خااااااااالل زلاكمااااااااة رلموعااااااااة ماااااااانهم 
عشاااااااوائية باهتاماااااااات ''الفرنساااااااية Nantesمبحكماااااااة اجلناياااااااات مبديناااااااة ''نونااااااات 

ذكااااارت بشاااااكل واضاااااح :" أناااااو كلماااااا قااااابض علاااااى بسااااابب انتماااااائهم السياساااااي و 
 شرطة سلتصة ذلذا الغرض ...". يعذب و ىناكري ، حياكم بقسوة و جزائ
 بشااااكل دقيااااق شلااااا الغاااارض ماااان ىااااذه التقااااارير ىااااو إطااااالع ادلسااااؤولُت الفرنساااايُتو 

األمنيااااة تتااااابع بشااااكل كثيااااف شلااااا جيااااري أن الساااالطات احملليااااة و و  جيااااري يف اجلزائاااار
 . ''سر  جدا""يف ىذه البلديات ، وكانت ىذه التقارير حتمل عبارة 

،إىل اسااااااااتخدام األجهاااااااازة  14التقاااااااااريرماااااااان جهااااااااة أخاااااااارى تطرقاااااااات ىااااااااذه و       
ادلياااااااااه   خااااااااراطيم -التعااااااااذيب منهااااااااا:و  األمنيااااااااة لًتسااااااااانة ماااااااان أساااااااااليب القمااااااااع 

 .استخدام األدوات الكهربائية الغطس يف ادلاء  و و 
األساااااااليب ، ماااااان خااااااالل وقااااااد ذكاااااار ادلفاااااارج عاااااانهم ماااااان سااااااجن البلياااااادة، ىااااااذه 

شاااااااكواىم  للنائاااااااب العاااااااام لقضااااااااء اجلزائااااااار حاااااااول شلارساااااااة ادلكلفاااااااون باااااااالتحقيق 
معهااااااام يف مراكاااااااز االعتقاااااااال قبااااااال حتاااااااويلهم إىل ساااااااجن البليااااااادة . و قاااااااد ورد يف 

:'' بااااااأن القمااااااع كااااااان واضااااااحا فيمااااااا بااااااُت (15)دراسااااااة خاصااااااة"  اااااارب اجلزائاااااار" 
م  لالعتقاااااااال يتعااااااارض أي ماااااااواطن مسااااااال،ففاااااااي اجلزائااااااار قاااااااد 1954و  1947

ألقصاااااااااى العقوبااااااااااات مبجاااااااااارد الكتابااااااااااة أو النطااااااااااق بعبااااااااااارات تساااااااااايء للساااااااااايادة و 
أو القيااااااام بتوزيااااااع نشاااااارات أو جرائااااااد معاديااااااة الفرنسااااااية يف اجلزائاااااار كاالسااااااتقالل 

 لفرنسا''.
سااااااااااااالنا االفرنساااااااااااااي ) االساااااااااااااتعالماتجلهااااااااااااااز  أشاااااااااااااارت تقاااااااااااااارير أخااااااااااااارىو      

،SLNA)  و  1951و 1950لعااااااااااااااّدة شااااااااااااااكاوي ، أرساااااااااااااالت يف ساااااااااااااانوات
           االساااااااااااتنطاق كيفياااااااااااةالعاااااااااااام حاااااااااااول ظاااااااااااروف اعتقااااااااااااذلم و إىل النائاااااااااااب  1952

 :16منها ،شلارسة التعذيب يف حقهماالستجواب و و 
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رسالة شكوى من السيد ''شريان أزتد'' من منطقة "ادلدية" ، حيث مّت القبض  -
ساعة  48عليو من قبل جهاز أمنها وقال يف شكواه:'' أنٍت بقيت يف ادلعتقل دلّدة 

دون أكل و ال شرب ، وقد تلقيت ضربات مستمرة باألرجل و بعدىا مّت نقلي 
، و مّت نزع 1950أبريل 20وم إىل "فيال" خاصة بالتعذيب يف مدينة اجلزائر ي

و بقائي دلّدة طويلة يف العراء و تلقيت نفس التعذيب  الذي عرفتو بادلدية ، ثيا  
و بعده  ملوث ،و         ىو ماء بارد غطسي يف ادلاء دلرات عديدة ، و  حيث متّ 

وزو"لالستجواب ،حيث مّت هتديدي  ذلك مّت اقتيادي إىل قاضي التحقيق ب"تزي
ًتاجع عن زلضر التحقيق الذي أرغمت على توقيعو بالقوة ...''و ال الةيف ح

  ramidiاشتكى أيضا يف رسالتو من بعض رجال األمن أمثال ''راميدي''
 وآخرون . ’‘ havard''ىافاردو
، حيث يعرض رلموعة من ادلناضلُت  17تابالط و يف تقرير آخر خاص منطقة    

إىل التعرض  ، MTLD  الدديقراطيةالسياسيُت حلركة االنتصار للحريات 
 للسجن و العقوبات ادلالية، وىم كاآليت:

 بوبكر دراجي من أومال)سور الغزالن(  -
 وضاح العاتق من  //       //  -
 سعيدوي مصطفى من تابالط   -
 براىيمي الشارف من      // -
 بن العامل العامل من        //   -
 دروجي الطاىر   من      // -
 حدو زلمد        من       // -
 عثماي العيد       من        //  -
 سعيدون ابراىيم     من دوار زيانة  بتابالط   -
 قرواي مهدي        من      //       //  -
 مزيان تركي و فرحاي عمار و فرحاي زلمد من نفس الدوار .  -
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نا و عقوبة مالية تراوحت ما مّت احلكم عليهم ما بُت ستة أشهر و سنة سجو      
أشارت ىذه التقارير إىل القمع و بُت ستة أالف فرنك وعشرة أالف فرانك .

، اليب ردعية يف حق اجلزائريُت ادلمارسُت للعمل السياسي ادلسلط، باستخدام أس
 حسب تعبَت اإلدارة االستعمارية الفرنسية . ،بذريعة زلاربة احلركات االنفصالية

األمنية تستغل بعض األحداث للتنكيل بالوطنيُت بعد اكتشافها كانت األجهزة و 
 مالت تفتيش واسعة  اليت قامت، بالقطاع القسنطيٍت  (O.S)للمنظمة اخلاصة

، واعتقال كل مشتبو فيو ؛ حيث (18)يف حق ادلناضلُت مبنطقة تابالط و ضواحيها
 ذلا .تناول تقرير مفصل للعناصر اخلطَتة بادلنطقة و ضرورة التصدي 

نظرا ذلذه ادلمارسات البوليسية يف حق ادلناضلُت الوطنيُت بعمالة اجلزائر ، نتج و    
لت يف حدوث موجة من االحتجاجات عنها ردود فعل عديدة ، دتث

االستنكارات للقمع ادلسلط على احلركة الوطنية من قبل زعماء بارزين أمثال و 
دة''آجلي روبويكان'' ''فرحات عباس''و 'مصايل احلاج''،حيث تطرقت جري

وضحت  ''مجموعة من أسالي  القمع''يف مقال ذلا حتت عنوان ، (19)اليسارية
االنتصار للحريات الدديقراطية ، أصدرت بيانا حول  من خاللو:''أن حركة

دلستمر ادلوضوع  قالت فيو، أن معلومات واردة تشَت إىل القمع االستعماري ا
 لالستعالماتو أضافت أيضا  : '' أن أجهزة األمن  بشكل وحشي...'' ، 

فت دأر و        ، هبدف تربير قمعها للوطنيُت ...''  العامة تريد إجياد جو غَت أمن
موضحة عل لسان البيان السابق ذكره : ''أن ذلك ال خييف اجلزائريُت الذين 

يدة يف عدد أضافت نفس اجلر و .يتطلعون إىل حتقيق السيادة الوطنية ادلفقودة ...''
احلزب الشيوعي االنتصار للحريات الدديقراطية و  : '' أن منتخيب حركة20آخر ذلا

القمع و بالتماس ينتقدون فيو اجلزائري للمجلس البلدي ''حلسُت داي'' ، تقدموا 
 اليقظةطالبوا من السكان ادلسلمُت ق سراح ادلعتقلُت السياسيُت ، و يطالبون بإطال

 حتقيق احلرية...''. من أجل
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ىي شلثلة يسارية ، فقد اجلزائر ، و أما إحدى أعضاء اجمللس العام لعمالة     
تقدت العنف ادلفروض على اجلزائريُت من قبل اإلدارة ، و صّرحت بأهنا نا

 .  21سنة 130ُت اجلزائريُت الذين يتعرضون للقمع منذ ممتضامنة مع  ادلسل
التقارير السرية ، باعًتاف األجهزة األمنية ، حول دلقارنة ما ورد يف ىذه و      

لحكومة العامة يف طبقة يف اجلزائر ، مع تقارير احلاكم العام لسياسة القمع ادل
من خالل ادلرسلة إىل وزير الداخلية الفرنسي ، صلده يربر ىذه األفعال  ،اجلزائر

قراطية ، ويف إشارتو إىل األنشطة اخلطَتة حلزب حركة االنتصار للحريات الددي
ادلقابل صلد تقرير آخر يورد بأن رلموعة من ادلناضلُت السياسيُت للحزب تظاىروا 

شلا ال  ،PRG (22)العامة  االستعالماتمبدينة اجلزائر ضد تصرفات رجال شرطة 
شك فيو أن ىذه التقارير تعًتف بوجود قمع،لكنها حاولت تربيره مبحاربة 

 .لفرنسية االنفصاليُت والرافضُت للسيادة ا
ن األحزاب الوطنية  ذلذه الغاية صلد بعض شلثلي السكان ادلسلمُت مو      

مناضلي حقوق اإلنسان يتعاطفون مع اجلزائريُت ، من خالل رفع واليسارية و 
، ذلك ما سنحاول التطرق لو يف العنصر انشغاالهتم باجملالس احمللية و اجلهوية 

 .ذلذه الدراسةادلوايل 
المنطقة في رفع انشغاالت السكان بالمجلس الجهو   دور منتخبي – 3

 لعمالة الجزائر
إن التطرق ذلذا ادلوضوع ، ىو تكملة لدور احلركة الوطنية يف اجملالس ادلنتخبة      

اجمللس  أن عتباراُت على ادلستوى اجلهوي ، بم، يف عرض مشاكل السكان ادلسل
منها  ،بلدياهتاادلدية و  ةبينها دائر ومن  بلديات العمالة ،العام ديثل رتيع دوائر و 

للسكان من ادلستقلُت ادلسلمُت  أن ىؤالء ادلمثلُتو . "تابالطل ادلختلطة"البلدية 
كانوا يدافعون يف ،  بعض أعضاء األحزاب الوطنية وادلؤيدين لإدارة االستعمارية و 

 .(23)تدخالهتم عن السكان ادلسلمُت 
على قائمة ادلنتخبُت للهيئة الثانية ذلذا اجمللس وجدنا أمساء وعند إطالعنا       

فارس عبد ''و  بوشنافة محمدبارزة ، من بينهم شلثلي دائرة'' ادلدية ''  أمثال '' 
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قاما بالدفاع  رزتان يف ىذا اجمللس ،من بوغاري و مها شخصيتان با'' الرحمان
ماعية ، كقلة ادلرافق جتاالعن سكان ادلنطقة ورفع انشغاالهتم االقتصادية و 

كان اجمللس العام يف تشار البطالة يف صفوف ادلسلمُت، و انالصحية والتعليمية و 
 امبناقشة السياسة العامة للحكومة يف اجلزائر،وحكامهالعديد من دوراتو ، يقوم 

، بالتطرق Leonardو ليونارد   ’’Naegelan’‘أمثال ''ناجيالن''  ،العامون
االجتماعية، إضافة إىل تدخل أعضاء احلزب الشيوعي يف و للمسائل االقتصادية 

 ادلسائل السياسية اخلاصة بالقمع االستعماري ، شلا كان يثَت حتفظات وايل العمالة 
يقوم برفع اجللسات معتربا أن ىذا اجمللس ال خيولو القانون بالتحدث يف ادلسائل و 

  . (25)السياسية
الشيوعيُت ، يقومون بتقدمي يُت و من الوطن كان أعضاء اجمللس العامو     

الضغط على طالق سراح ادلسجونُت السياسيُت و التماسات ، حول العفو وإ
 .(26)احلكومة العامة ، لًتفع ىذا االنشغال إىل حكومة ادلًتبول 

  سائلإن دور أعضاء اجمللس العام لعمالة اجلزائر ، كان مهما يف مناقشة رتيع ادل
دوائرىم و كانوا يعودون إىل بلدياهتم    الذيننشغاالت اخلاصة بسكان ادلنطقة ، اال

 ادلختلفة .رفع انشغاالهتم لاللتقاء بالسكان و 
الضغط ادلستمر من ، وشلارستها دارة االستعمارية نظرا للتعتيم اإلعالمي لإو       

مؤيديها من بعض السكان احملليُت ، سئمت احلركة و    قبل أجهزهتا األمنية 
مل جتد بدا من استخدام ذات االجتاه االستقاليل من ىذه ادلمارسات ، و الوطنية 

أسلوب ادلقاومة ادلسلحة للضغط على ىذه اإلدارة لتستجيب لتطلعات اجلزائريُت 
 وميف يمنطقة تابالط مع موعد جديد للتاريخ ، ؛ حيث كانت عمالة اجلزائر و 

 . 1954الفاتح من نوفمرب 
 
 
 1954مشاركة منطقة تابالط في ثورة التحرير خالل الفاتح من نوفمبر  -4
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شهدت عمالة اجلزائر كغَتىا من مناطق الوطن األخرى ، اندالع الثورة      
مل تغب منطقة تابالط عن ىذا احلدث و      ، 1954ادلسلحة ليلة ألول نوفمرب 

 اذلام .
العام للجزائر ''ليونارد'' بإرسال تقرير مفصل إىل وزير الداخلية قام احلاكم و 

، و جاء فيو سرد 27حول الوضع العام يف اجلزائر1954نوفمرب  07الفرنسي يوم 
 ألىم األعمال اإلجرامية حسب وجهة نظره ، ومنها مهارتة ادلنشآت العمومية

مدينة و يلت حاليا ""تسيمسقطع خطوط اذلاتف الرابطة بُت ''فياالر'' و  بتابالط 
ة باعتقال األشخاص ادلتورطُت . حتدث التقرير عن حترك األجهزة األمنياجلزائر ،و 

ادلنخرطُت يف حركة االنتصار للحريات يد من أبناء تابالط ادلتعاطفُت و اعتقل العدو 
 الدديقراطية .

عرفت ادلنطقة زتلة قمع واسعة استهدفت السكان  حداث،ونتيجة ذلذه األ    
ىذه السياسة ادلنتهجة يف  روني ليوناردأكد احلاكم العام ، حيث لمُت ادلس

، من خالل التفاصيل عما وقع ليلة أول نوفمرب (28)اجلزائر أمام اجلمعية اجلزائرية
أكتوبر من قبل التقارير  31حيث قال:'' أنٍت تلقيت أنباء عن أحداث ليلة 

أضاف أنو بعد ذتانية أيام ، إجرامية، و ،وقد اعتربىا أعماال  األمنية واجلرائد ...''
فإنو قد تلقى دعما من وزارة الداخلية للجزائر من أجل احلفاظ على أمن اجلزائر 

 حسب اعتقاده .
 16آخر لو أمام اجلمعية اجلزائرية يوم من جهة أخرى قال يف خطاب و     

االنتصار اخنراط حركة ، و  ثو نظرا لألحدا :'' أتأسف للقتلى 1954نوفمرب 
للحريات الدديقراطية يف ىذه األعمال ، فإنٍت طالبت من احلكومة حّل ىذا 

 . (29) ''احلزب
قمع عشوائي ، دون لسياسة ال، استخدام فرنسا يف اجلزائر  نظرنايف  ذلك ربتيع   

رفض السيطرة إىل قائع اليت أّدت بالشعب اجلزائري الو حتليل للظروف و 
بعد ما جرب معها األساليب  ل العنف الثوري ،استخدام وسائو  ةاالستعماري

 السلمية دلّدة طويلة.  
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،  jean van jour''(30)من جانب آخر عرض السيد ''جُت فان جور و      
لذين سقطوا يوم عيد القدسيُت ، من العام عرضا عن اجلرحى و القتلى امدير األ

وادلناطق اليت وقعت فيها األحداث   أتعهد بتحقيق األمن يف العمالةقال :'' إنٍتو 
بعمالة اليت وقعت مبنطقة ألوراس و ...'' .و ذكر أيضا سلتلف العمليات بالتفصيل 

منطقة القبائل و منطقة الظهرة مبستغاًل ، دتثلت حسب رأيو يف اغتياالت اجلزائر و 
حاول حتليل ىذه و        كنات الدرك و قطع وسائل االتصال،ومهارتة ث

ىذه العمليات  األحداث ، مستفسرا عن كيفية دتكن ىذه اجملموعات من تنفيذ 
لقمع والزجر ادلسلط على اعًتاف باىو و  ،، رغم السياسة األمنية ادلتشددة

 اانقسامهدلتوفرة لديو عن حركة االنتصار و عرج إىل ادلعلومات األمنية ااجلزائريُت ، و 
عالقة ذلك باألوضاع الدولية و  التابعُت للمنظمة اخلاصة بروز رتاعة من األفراد و 

قّدم ا العديد من ادلعلومات ...'' . و ، و قال :'' أن اجلهات األمنية كانت لديه
إن شرطة تربيرات حول صلاح ىذه العمليات أمام اجلمعية الوطنية قائال :'' 

       م ...'' ، العامة جاىزة حلراسة األجانب و مراقبة الوضع العا االستعالمات
أشار أيضا حلملة ساعدة اجلزائر على االستقرار ؛ و طالب من ادلًتبول مو 

و منها  مركزا على بعضها،اليت مست اجلزائريُت بدوائر عمالة اجلزائر ،االعتقاالت
: 
 توقيف ثالثة أفراد من ''شون مارشال '' -
 من'' أومال'' ذراع ادليزان.شخص  11توقيف   -
 بباعلي //     09//             -
 بوفاريك //     04 //            - 
 الصومعة //     16  //            -
ال تعكس حقيقة ما جرى يف األيام األوىل  ،ىذه اإلحصائياتأن  صلد   

يف  ةتقارير أخرى أشارت إىل اعتقاالت واسعالندالع الثورة التحريرية من خالل 
بأنو حاول التقليل من  ،نعتقد من جانبنا، و (31)ارصفوف حركة االنتص

 اجلزائريُت.جتنب احلديث عن السياسة القمعية اليت سلطت على و  األحداث،
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  خالصة 
إىل اإلجراءات و األساليب البوليسية ادلتواضعة يف ىذه الدراسة تطرقنا     

 ،خصوصا على وجو نطقة تابالطمو          اليت شهدهتا عمالة اجلزائر ،القمعية
دلا تعرض لو اجلزائريون بالبلديات  ،يف حق السكان العزل إبادةحرب  باستخدام
ذون اليت كانت تسَت من قبل حكام مدنيُت غَت منتخبُت ، كانوا ينف ،ادلختلطة

رغم ىذه السياسة و ؛ قمعي يف حق اجلزائريُتالسياسة القمعية بشكل زجري و 
لنا  كشفتاة السياسية الوطنية . و يف احلي ط تابالمنطقة شاركت  القمعية ، فقد

نطقة كغَتىا من البلديات ادلختلطة ، اليت توجد هبا  ادل، أن  الوثائق ادلطلع عليها
استثنائية  ؛ كانت ختضع لقوانُت صارمة و  اجلزائريُتكثافة سكانية كبَتة من 

 ت بنائها لالعتقاالض أيعر وتومنعهم من النشاط السياسي ،  عليهمبالضغط 
 .(32)مصادرة أراضيهم  ادلطاردات و و 

التنفيذية للبلديات ادلختلطة  والكاملة الصالحيات  قد قامت األجهزةو     
إىل احلكومة العامة 1954مفصلة قبل سنة العماالت ، بإرسال تقارير و  الدوائرو 

 والثقافية ؛االجتماعية و االقتصادية ر ، تشَت إىل األوضاع السياسية و يف اجلزائ
رتعت ىذه التقارير يف ملف شامل حتت عنوان '' اجلزائر يف نصف قرن  حيث

   .(33)من خالل تقارير السلطات احمللية يف اجلزائر
 :نتائج اخلاصة هبذه الدراسة يف ما يلي ذلذه الغاية استخلصنا بعض الو  
اد دلدينة اجلزائر إسًتاتيجية، باعتبارىا منطقة إسنمنطقة تابالط منطقة  تعترب ا -
 مهزة وصل مع دوائر عديدة كادلدية و تزيوزو و البليدة .و 
 شارك سكاهنا يف احلياة السياسية ، باخنراط أبنائها يف األحزاب الوطنية .  -
،باعتقال العديد مضايقات على النشاط السياسيتعرضت ادلنطقة لقمع أمٍت و  -

ستعمارية  ملة  ض العقوبات ادلالية عليهم، و قيام اإلدارة االفر و من ادلناضلُت 
  .الثورة التحريرية هتديد لسكاهنا خالل اندالع

دفعت قّدمت الشهداء و يف أحداث التاريخ الوطٍت و ، منطقة تابالطسامهت  -  
إننا كباحثُت عن احلقيقة ورىا النضايل يف رتيع زلطاتو ، و بسبب د ،ذتنا غاليا
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من التارخيية نشهد ، بأن ادلنطقة كان ذلا دورا بارزا خالل نضال احلركة الوطنية 
، شلا هبذه ادلنطقةخالل قراءتنا ادلتواضعة للوثائق اخلاصة بنشاط احلركة الوطنية 

يف الفاتح  جعلها من بُت ادلناطق األوىل اليت سامهت يف تفجَت الثورة ادلسلحة
  . 1954نوفمرب 
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ادلستوطنُت ، رسالة دكتورة  حتت إشراف ، فغرور دحو قسم التاريخ و علم اآلثار 
 535 – 409ص ص  2008، جامعة ألسانيا وىران 

االستعمار الفرنسي يف اجلزائر  و انعكاساهتا على بليل زلمد ، تشريعات  -      
،القطاع الوىراي منوذجا ، رسالة ماجستَت  حتت 1914و  1881اجلزائريُت بُت 

قسم التاريخ و علم اآلثار ، جامعة ألسانيا وىران ، إشراف مهديد ابراىيم ، 
 108 – 58ص ص،ينظر فصل عن التشريعات العقارية : 2007 – 2006

33 – G.G.A , L’Algérie du Demie Sicle, Vue par 
les Autorités Locales1954. 

، من تناولت ىذه التقارير سلتلف أوضاع السكان ادلسلمُت  بالبلديات و الدوائر 
 وجهة نظر السلطات احمللية االستعمارية الفرنسية .

 و قام األستاذ شنتوف بدراسة حول نفس ادلوضوع :
Chentouf (T), L’Algérie en 1954 , Document 
d’archives , OPU  Chapitre N°III p p 177 – 20 
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 : المالحق

: يتناول وثيقة خاصة مبجموعة مناضليي حركة االنتصار 01الملحق رقم 

 للحريات الدديقراطية من تابالط 

 CAOM boite N° 4I/226بسبب نشاطهم السياسي ، أنظر: اعتقلوا

: شكوى ألحد ادلعتقلُت بسجن البليدة للنائب العام لقضاء 02لحق رقم الم

 اجلزائر ، أنظر:

 CAOM boite N° 4I/226 
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