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إصاادار أحكااام صااورية ضااد الجزا ااريين  و تنفيااذ  علااى 1830عملاات الساالطات الفرنسااية االسااتعمارية منااذ احااتالل الجزا اار ساانة لطاملااا    :امللتقةةى ديباجةةة

 ا الرؤوساااااااااااااة أنها آلة وحشية تفصل بهاااااااااااااصة أكثر متعة خاااااااااااح باملقصلاااااااامستخدمين أساليب بشعة و مرعبة  و اعتبروا أن الذبأحكام اإلعدام على املقاومين 

ترهيااااب للعقاااااب الشااااييت كااااان جسااااتعمل لااااي الجزا اااار كوساااايلة رد  أن هااااذا ايااااذكر الباااااحثون   و 1843ماااارة ساااانة  اسااااتخدمفها لااااي الجزا اااار ألول عاااان األجساااااد  و  

در بن زلوف بن دحمان لوقوفه لي ذلك الوقت ضد فرنسا  ثم أرزقاي كانت أول عملية إعدام باملقصلة لي الجزا ر لعبد القالحد من املقاومات  و االجزا ريين و 

 خارجين عن القانون الفرنس ي.   و كان من ال 1895البشير الذي أعدم مت رفاقه لي لعزازقة سنة 

 ةاااااات أعمار املحكوم عليهم باإلعدام باملقصلاااااكانل  و اااااااألرجلوا األيدي و م مكبااااهن و ااااااااااااة املوت املناضلين الجزا رييااااااااااااااحاست املحاكم الفرنسية إلى ااقد أرسلل        

و أعااوان حيااث كااان يااتم نحاارهم أمااام القضاااة و رجااال القااانون  ساانة  هاااالء الااذين واجهااوا املااوت الشااييت لااي مجاازرة ف يعااة 22أو رميااا بالرصااات ال تتجاااوز  

حاااف وا علااى ثبااا هم  و كاناات معنويااا هم صاالبة كااالفوالذ  و أنهااا كاناات مرتفعااة دارة االسااتعمارية  و رغاام قساااوة املشااهد فااون هاااالء الااوطنيين املخلصااين قااد إل ا

باملحااااكم  مالقضااااة رفقاااة مسااااعد ه يت اااركاااان ي بينمااااشاااعة أن تضااات حااادا لحياتاااه لاااي أي لح اااة  فن آللاااة املاااوت البمكااااملمااان رغااام إدراك كااال واحاااد مااا هم أناااه 

حكاوم امل تفاجأوا بابتسامات ارتسامت علاى وجاو يلانهيار الثوار لح ة سماعهم قرار املحكمة القاض ي بوعدامهم و توسلهم لهم لتخفيف الحكم  العسكرية 

 و كأنهم يقولون أن حيا هم فداء لوط هم. باإلعدامعليهم 

العشاارات  1958الرابعااة ساانة  ةاااااااااإلااى غايااة سااقوه الجمهوريااة الفرنسي 1954ة ساانة ااااااااااااااايرير حة منااذ اناادال  الثااورة التااااأعاادمت الساالطات االستعماري حيااث       

فتكاا أكثر فعالياة و  ااستمرت اإلعدامات كذلك لي فترة حكم الجنرال دجغول  فكان الفرنسيون يرون لي ذلك األسلوب اإلجرامي الشييت سالحمن الجزا ريين و 

 ة اااي التضحيااااااااااذين جعدون نموذجا رائعا لي أسمى معانالم بأحرف من ذهب  و ااااااااااااااخالدة لشهداء كتبوا تاريخه ءااااااااااااالي سجل الثورة التحريرية أسمبالجزا ريين  و

 االستقالل.من أجل الحرية و 

و قد قيل بأن املقصلة توقفت مرتين و تعطلت و لم  بسجن سركاجي  1956جوان  19الذي أعدم باملقصلة يوم  الشهيد أحمد زهانةو من أبرز هاالء       

و لي قسنطينة كان الشهيد  عبد القادر فراج،أصر الجالدون على قطت رأس زبانة  و لي نفس اليوم أعدم عكس ما ينص عليه القانون   و لكن هت رأسطقي

ين نسيلفر بالكدية  كما قطعت رؤوس العديد من الجزا ريين و ا بالسجن العسكري  1956أوت  07أول من نفذ فيه الحكم بتاريخ  بلخيرية محمد

 ة ااااااااالي الجزا ر العاصمشهيد   69  و هيداش 51م اإلعدام بلغ لي وهران اااااااااااااااااااألرقام أن عدد املحكوم عليهم املنفذ فيهاملتضامنين مت الثورة الجزا رية  و تذكر 

 لي فرنسا. واجزا ري أعدم شهيد 22لي قسنطينة  وشهيد  57و 

  التاي ميااات الفتاارة  لمااةامل ءساودامان بااين م اات اآلالف ماان الصاافحات الإال صاافحة ار الجزا ااريين ماا  ااي وتنفيااذها علااى الثاو  باإلعادامت الحكاام اقارار إن          

قاراءة وتمحايص هاذ  األحاداث والجارا م الفرنساية  لجزا ار املعاصارن واملختصاين لاي تااريخ االبااحثيعلاى الياوم توجاب ي  ولهاذا االستعمارية الفرنسية للجزا ار

التااااي قاماااات بهااااا الساااالطات الفرنسااااية كشااااف حجاااام وبشاااااعة الجاااارا م واملجااااازر الرهيبااااة   و اسااااات التاريخيااااةماااان خااااالل الشااااهادات و الوثااااا ق و الدر  وتوثيقهااااا

أنفسااهم وقاادموا وضااحوا با  نؤوسااهم ملمااا وعاادوا  واسااتخالت العباار والقاايم العاليااة للثااوار الشاارفاء الااذين قطعاات ر  لااي حااق الجزا ااريين العاازل االسااتعمارية 

 .شهداء واقطوسأرواحهم لي سبيل دي هم ووط هم 

دام ااااااااااااااا' املحكاوم علايهم باإلع وم ب:ااااااااااااااااااااملوس امللتقاى الاوطنيهاذا م اااتفاصايل ارتأيناا تن يمان قضاايا و ماا يثيار  ا املوضو  لي تاريخ الجزا ر املعاصار  و ألهمية هذو 

 يين.الجزا ر الباحثين و  ناملتخصصيمن األساتذة  بمشاركة نخبةلي الثورة التحريرية ' 

 :ىامللتقأهداف 

 الوثا ق املتعلقة باملحكوم عليهم باإلعدام.ات الشفوية و شهادت الجم -
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 محاور امللتقى

 
 
 
 
 
 
 

 ي. فرنسا االستعمارية و القانون الدول في قوانينأحكام اإلعدام  - 1

 املقاومة الوطنية.  االستعمار الفرنس ي و   املحكوم عليهم باإلعدام في فترة  - 2

 أعالم و شخصيات ثورية جزائرية حكم عليها باإلعدام: بين التنفيذ و السجن املؤبد.  - 3

 . أصدقاء الثورة الجزائرية: املحكوم عليهم باإلعدام - 4

   –دراسة تحليلية تاريخية  –اإلعدام مذكرات املحكوم عليهم ب - 5

 عدام.  وثائق و شهادات املحكوم عليهم باإل  - 6

 األدبية.املحكوم عليهم باإلعدام في الكتابات التاريخية و  - 7

 



 2022جوان  20 -19يومي                 2جامعة سطيف                    "املحكوم عليهم باإلعدام خالل الثورة التحريرية" املوسوم ب: لتقى الوطني األول امل
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 يتم إعالم املشاركين الذين تم قبول ملخصات بحوثهم بعد إخضاعها للخبرة العلمية. -
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