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ملخص:
يبحث هذا املقال يف موضوع الفرق اإلداريةاملختصة ،املعروفة اختصارا بعبارة ( ،)SASوهي
وحداتذات طبيعة مزدوجة (مدنية ،عسكرية) ،أنشئت يف بداية الثورة لتجسيد إسرتاتيجية احلرب املضادة،
بعد أن خسر اجليش الفرنسي مناطق واسعة من الريف اجلزائري لصاحل جيش وجبهة التحرير الوطين .هذه
الفرق اليت ظهرت مبوجب القرار الصادر يف  26سبتمرب  ،1955مثلت رأس احلربة يف إسرتاتيجية العزل
والتجميع لساكنة الريف ،كما كان هلا الدور األساسي يف احلياة االجتماعية والسياسية والعسكرية داخل
احملتشدات.
الكلمات المفتاحية :الثورة اجلزائرية ،احملتشدات ،الفراق االدارية املختصةJacques ( ، )SAS( ،

 ،)Soustelleاحلرب املضادة .
Résumé :
Ce présent article examine le rôle des sections administratives
spécialisées (SAS) dans les camps de regroupement en Algérie. Ces
camps, crées entre 1956 et 1962 par l’armée française, s’inscrivent
dans la volonté de contrôler les populations rurales. Cette stratégie
avait pour but de couper l’ALN de ses assises et, de placer les
populations regroupéessous l’influence psychologique et la
propagande de l’armée.
L’arrêté du 26 septembre 1955 a donné naissance aux SAS.
Leur nombre augmente considérablement, en passantde 30 en
septembre 1955 à 520 en juillet 1957, et à 688 en mai 1961. Ce sont
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ces sections qui furent le fer de lance dans le plan de
pacification, avec trois missions :
- une mission administrative, qui consiste àréadministrer
massivement et rapidement le pays .
- une mission politique,quiconsiste à établir le contact avec les
populations, en assurant un rôle social et économique .
- une mission militaire, qui le plus souvent l’emportera sur les
autres fonctions, en raison de la forte implication des officiers
des SAS dans le quotidien des indigènes.
Ces officiers assistent l’armée dans la tâche de pacification,
voir même la participation dans les opérations militaires.

مقدمة:
اندلعت الثورة اجلزائرية كما هو معلوم يف الفاتح من نوفمرب  ،1954ومل ميض وقت طويل
على ذلك حىت أدركت السلطات الفرنسية مدى العالقة القائمة بني نشاط الثوار وساكنة مناطق
اندالعها ،فرغم اهتامها لقوى خارجية (الكتلة الشرقية ،مصر) فإهنا كانت على يقني تام بوجود احتضان
هلذا النشاط الثوري من جانب السكان ،كما أدركت نفس هذه السلطات أن ما سهل مهمة الرعيل
األول من الثوار يف إجياد قاعدة شعبية ملسعاهم الثوري ،إمنا هو غياب التنمية وغياب اإلدارة الفرنسية يف
مناطق واسعة من الريف اجلزائري .وعليه كان بعث جهاز الفرق اإلدارية املختصة ( )SASليمأل الفراغ
اإلداري يف املناطق الريفية ،وحيسن من ظروف معيشة سكاهنا ،ولكن أيضا وهو األهم ليقوم بتنفيذ عقيدة
احلرب املضادة ( )la guerre contre révolutionnaireاليت تسمح بعزل السكان ومراقبتهم
والتقرب منهم ،وحماولة تغيري مواقفهم عن طريق العمل البسيكولوجي ،خاصة وأن جتربة حرب اهلند
الصينية مازالت ماثلة يف األذهان .وقد وجدت هذه الفرق يف مراكز التجميع (احملتشدات) األجواء
املناسبة لتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية .فما هي املهام اليت وكلت هلذا اجلهاز يف مراكز التجميع؟ وهل اقتصر
دورها على اخلدمات االجتماعية؟ وما هي املهمات السياسية والعسكرية غري املعلنة اليت أنيطت هبا وهل
جنحت يف حتقيق كل أهدافها؟
هذا ما سنحاول جتليته من خالل هذا املقال ،معتمدين على العديد من املصادر واملراجع
املتوفرة لدينا ومركزين على املنهج التحليلي ملا له من أمهية يف استنباط األحكام وتعليلها ،واملنهج
اإلحصائي واملقارن حبكم تنوع املصادر واعتماد بعض املعطيات اإلحصائية.
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ظروف نشأة الفرق اإلدارية المختصة:
بعد اندالع الثورة بوقت وجيز ،شرعت بعض الشخصيات الفرنسية العسكرية واملدنية
تدق ناقوس اخلطر ،وتلمح يف لقاءاهتا وتقاريرها إىل بعض الصعوبات واالختالالت اليت تكتنف العمل
العسكري يف امليدان ،على غرار ضعف اإلمكانات املادية والبشرية ،وافتقار املؤسسة العسكرية لضباط
خمتصني يف الشؤون األهلية ،وأيضا غياب املعلومات الالزمة إلجناح اجملهود احلر  .وهذا ما ذهب إليه
كلمن اجلنرال( )Spillmanواجلنرال ( ،)Cherrièreالذي أحل يف أحد تقاريره على ضرورة االستعانة
بضباط الشؤون األهلية العاملني باملغرب األقصى ،وضرورة إنشاء مكاتب عسكرية خمتصة يف
االستعالمات ،تقوم مبهمة التنسيق بني املصاحل املدنية ونظريهتا العسكرية يف أدىن درجات السلم اإلداري
( البلديات).1
يف هذا الوقت بالذات ،مت تعيني ( )Jacques Soustelleحاكما عاما يف اجلزائر بتاريخ
 26جانفي  ،1955هذا األخري وصل إىل اجلزائر يف  15فيفري من السنة ذاهتا ،وأحاط نفسه
2
بشخصيات حتمل أفكارا ال تبتعد عن تلك اليت يؤمن هبا ،كعاملة االجتماع ()Germaine Tillion
والعقيد ( )Constansالضابط السابق يف اهلند الصينية ،والرائد ( )Vincent Monteilضابط
الشؤون األهلية .والستكشاف األوضاع على أرض الواقع ،قام ( )Soustelleبزيارة ميدانية إىل منطقة
األوراس موطن االنتفاضة ،بدأها بباتنة مث مشونش وأريس فخنشلة وتبسة ،وختمها بالقبائل وإقليم
اجلزائر.3
وخالل زيارته هذه ،الحظ املعين لة من العوائق اليت تؤثر بشكل جدي على كل جمهود سياسي
وعسكري تضطلع به مؤسسات الدولة الفرنسية ،يأيت على رأسها عامل اختفاء اخلدمات األساسية
وغياب اإلدارة الفرنسية ،وضعف تأثريها على شرائح واسعة من الريف اجلزائري ،وذلك بسبب شساعة
مساحة البلديات املختلطة اليت أقرها قانون عام  1875يف املناطق ذات الكثافة األوربية البسيطة ،وكان
قانون عام  1947قد ألغى هذه البلديات نظريا ،لكنها عمليا استمرت يف الوجود ،بل متددت مساحتها
1-CalaudPaillat, dossiers secret de l’Algérie (1954-1985), presse de la cité, Paris,1967,pp,9899.
 : Jacques Soustelle-2شغل منصب احلاكم العام يف اجلزائر من فيفري  55إىل فيفري .56
3-Gregor Mathias, les sections administratives spécialisées en Algérie, Editions L’Harmattan,
1998, p21.
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وتضخمت مهامها بشكل ال يتناسب مع عدد املوظفني اإلداريني القائمني عليها .1يضاف إىل ذلك
استشراء الفساد يف أوساط القيادات األهلية امللحقة هبذه البلديات ،وانزوائها يف املدن مع الكثري من

املصاحل اإلدارية واخلدماتية بسبب حالة الألمن اليت فرضتها الثورة .2والعائق األكرب الثاين الذي وقف علية
( ) Soustelleكان قلة مردود احلمالت العسكرية اليت ينفذها قادة اجليش الفرنسي يف مناطق
االنتفاضة ،وارجع ذلك إىل غياب املعلومات االستخباراتية الالزمة إلجناح املهام احلربية ،وهذا بدوره يعود
إىل انقطاع حبل الوصال بني األهايل اجلزائريني واإلدارة الفرنسية .وكتببهذا اخلصوص " :بأن الوضع هو
مثرة تراكم األخطاء منذ مطلع القرن ومنذ احلرب األخرية ،إلغاء املكاتب العربية والتوقف عن توظيف
املزيد من اإلداريني".3

بعد هذه الزيارة ،أي يف ربيع سنة  ،1955ازداد سعري الثورة يف منطقة األوراس ،وأصبح
لزاما على( )Soustelleاالنتقال إىل الفعل ،وتنفيذ ما كان يعتقد بأنه صائبا ،فأنشأ قيادة موحدة مدنية
وعسكرية ملنطقة األوراس ،وألزم هبا اجلنرال ( )Parlangeوذلك يف أفريل  .1955هذا التعيني مسح
للقائد اجلديد بفرض سلطته على األجهزة املدنية القائمة باإلقليم (دوائر ،مسريين إداريني ،جهاز األمن)
وكذلك الوحدات القتالية .ورغم حداثة التجربة فإن ( )Soustelleأصر على مواصلتها ،فأصدر
مرسوما بتاريخ  5سبتمرب  ،1955أنشأ مبوجبه مصلحة النشاط اإلداري واالقتصادي( ،4)SAAEمث
مصلحة الشؤون األهلية( 5)AAيف  26سبتمرب من نفس السنة .هذا اجلهاز وكل مبهمة معاجلة الفراغ
اإلداري القائم يف املناطق الريفية وتنفيذ إصالحات اجتماعية مستعجلةلصاحل ساكنته ،وهكذا كانت
االنطالقة األوىل ملا يسمى مبصلحة الفرق اإلدارية املختصة(.6) SAS

التركيبة البشرية لفرق (:)SAS

-1على سبيل املثال كانت البلدية املختلطة الريس ترتبع على مساحة  25000كلم . ²انظرHistoria Magazino,n°197 ,1971 ,p :
.12
2-Gregor Mathias ,op , cit, p, 21.
3- ib.id, p, 22.
4-SAAE : Service de l’action administrative et économique.
5-AA : Affaires algériennes.
6-NouaraOmouri, les sections administratives spécialisées et les sciences sociales in militaire
et guérilla dans la guerre d’Algérie, Editions complexes, 2001, pp,384-385.
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ظهرت فرق ( )SASبصفة رمسية مبوجب قرار صدر يف  26سبتمرب1955مثلما سبقت
االشارة ،ونشر يف اجلريدة الرمسية يف الثالثني منه ،وخالل السنوات الالحقة توالت القرارات واملراسيم اليت
وسعت أو عدلت يف الطبيعة القانونية هلذه املكاتب ،كاملرسوم الصادر يف  8جويلية  1957الذي يعطي
صفة ضابط الشرطة القضائية لضابط هذه املكاتب ،واملرسوم رقم  59/1019الصادر بتاريخ  4سبتمرب
 1959الذي رتب هؤالء ضمن السلم اإلداري كواسطة بني نائب الوايل ومسؤول البلدية .1ويتم جتنيد
ضباط هذه الفرق ومساعديهم من ضمن ضباط سابقني حمرتفني يف املؤسسة العسكرية الفرنسية ،أو من
عناصر اخلدمة اإلجبارية .وذلك وفق عقد مدته ترتاوح بني  6أشهر و 3سنوات قابلة للتجديد ،يبدي
خالهلا اجملند إرادة تامة وجاهزية دائمة للعمل يف هذا اجلهاز ،مقابل  31660فرنك .2ورغم إغراءات
هذا الراتب فان االخنراط اإلرادي مل يكن بالعدد الذي يغطي احلاجة املتزايدة هلذه املكاتب ،فتلجأ
السلطات املخولة استثنائيا إىل التحويل التلقائي للضابط وضباط الصف باملهنة إىل هذا اجلهاز.

يتألف الطاقم البشري للمكتب الواحد من (ضابط ،ضابط مساعد 3،ملحقني للشؤون
األهلية ،حماسب ،مرتجم ،ملحقني جبهاز االتصال ،طبيب ،معلم ،منشط) وفرقة شبه عسكرية من حوايل
 30فرد يعرفون باملخازنية .إال أن هذا الطاقم يتغري من حيث تركيبته البشرية تبعا لعوامل عديدة،
كالظروف األمنية السائدة يف اإلقليم ،شساعة اإلقليم ،التعداد السكاين وغريها ،ويشرف املكتب الواحد
على جمموعة سكانية يرتاوح تعدادها ما بني  2000و 4000نسمة ضمن إقليم جغرايف مساحته مابني
 150و 250كلم ،²ويف حاالت استثنائية يفوق هذا العدد وهذه املساحة بكثري ،فمثال مكتب()SAS
واحد يف مقر البلدية املختلطة (عني يوسيف) عمالة (املدية) يشرف على شؤون ساكنة بتعداد 40000
نسمة.3
ونظرا للمهام املتشعبة اليت أسندت هلذا اجلهاز فان الضباط العاملني به خيضعون اىل نوعني من
التكوين:
 تكوين طويل املدى يستغرق سنة كاملة ،يتحصل من خالله املتكون على معارف إدارية وشيء مناللغة العربية واألمازيغية ،مع تسطري خرجات ميدانية من حني ألخر.
1-Gregor Mathias, op, cit, p, 29.
-Ib.id, p, 302
3-ib.id, pp, 41-42
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 تكوين قصري املدى ال تتعدى مدته الشهر ،حيضر فيه املرتشح للعمل اجلماعي يف هذا السلك.ورغم اجملهود املبذول يف جمال التكوين ،فقد ظل ضعف التحكم يف اللغة العربية واألمازيغية
هو العقبة األساسية اليت تواجه املنتسبني إىل هذا اجلهاز ،حيث تؤكد بعض اإلحصائيات أن  %15فقط
من ضباط الفرق اإلدارية املختصة يعرفون اللغة العربية أو األمازيغية ،و %50فقط ميكنهم مراقبة املرتجم
أثناء أداء مهمته.وعليه فنصف هؤالء الضباط ال تتوفر هلم الوسلة اليت متكنهم من التواصل مع األهايل
اجلزائريني ،وهي املهمة األساسية اليت أنشئ من أجلها هذا اجلهاز ،يضاف إىل ذلك قلة التجربة وحمدودية
الطاقم البشري ،حيث تفيد إحصائيات سنة  1960بأن ثلثهم فقط كان من العسكريني باملهنة والثلثني
من ضباط االحتياط ممن ال تتوفر هلم التجربة الكافية.1
عند مغادرته ملنصب احلاكم العام باجلزائر ،ترك ( )Soustelleوراءه  192مكتب
( ،)SASويف عهد خليفته ( )Lacosteالذي نصب وزيرا مقيما يف فيفري  ،1956تسارعت عملية
نش ر هذا النوع من املكاتب بعد أن أصبحت رأس احلربة يف إسرتاتيجية إعادة فرض األمن.وهكذا
تضاعف عددها مبرور الوقت وتوازيا مع سياسة العزل املستلهمة من جتربة صراع اهلند الصينية ،فأصبح
عددها  520مكتب يف جويلية  1957بعد أن كان  30فقط هناية سنة  ،1955وارتفع العدد إىل
 641يف هناية  ،1959وبلغ الذروة مطلع سنة  1961بعدد يناهز  697مكتب و 180فرع ،منها
 20قطاعيا ( .2) SATوال يفوتنا اإلشارة إىل منوذج آخر هلذه املكاتب ،وهو( الفرق اإلدارية احلضرية)
( )SAUاليت أقيمت يف ضواحي املدن اليت يصل تعداد سكاهنا إىل  100000نسمة مث إىل 30000
نسمة ،مبوجب القرار الصادر يف  27نوفمرب  1956ومثيله الصادر يف  27جويلية  ،1957وكان
عددها يف هناية الثورة (ماي  27 )1961مكتب ،منها  12يف اجلزائر العاصمة وحدها.3

1-Mostefa Khiati, les camps de regroupement durant la guerre de libération 1954-1962,
Editions Houma, 2014, p,78.
2-NouraOmouri,op, cit, p, 385.
- SAT : Sections administratives territorialles.
- SAU : Section administratives urbaines .
NouaraOmouri, op,cit,pp,383-395
3-Claude Collot, les institutions de l’Algérie durant la période coloniale, Editions OPU, 1987,
pp, 145-159.
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وبلغ عدد الضباط القائمني على خدمة مكاتب الفرق اإلدارية املختصة ما يقارب  800ضابط،
اشتغلوا يف  270مقر تعرف بـ ( الربج) ،وقد استعان هؤالء الضباط يف مهامهم األمنية إضافة إىل األطقم
اإلدارية بفرق شبه عسكرية من األهايل ( ،)suppletifsاختذت هلا مسميات ختتلف حسب طريقة
تشكيلها ومهامها ،هي :فرق املخازنية ،فرق الدفاع الذايت ،فرق احلركى ،وقد تطور تعداد أفرادها ليصل
يف هناية الثورة إىل  23000بالنسبة لفرق املخازنية و 60000جلموعات الدفاع الذايت و58000
لسلك احلركى.1
لقد استمرت فرق ( )SASيف إدارة مهامها اإلدارية واألمنية إىل غاية اتضاح معامل فكرة
استقالل اجلزائر ،حينها شرعت السلطات الفرنسية يف إدخال بعض اإلصالحات على هذا اجلهاز،
فقلصت من عدد هذه املكاتب ،ليرتاجع إىل  532مكتب يف نوفمرب  1961مث إىل  223مكتب يف
جانفي ،19622ومبوجب مرسوم 1فيفري  1962مت حتويلها إىل جهاز آخر حيمل تسمية (مراكز
املساعدة اإلدارية) ( ،)CAAوقلب هذا املرسوم يف مهامها حيث حجب عنها الدور العسكري،
ويف 18جوان  1962مت حلها بصفة هنائية.3
مهام الفرق اإلدارية المختصة:
إن الغرض األساسي من بعث هذا اجلهاز هو التقرب من األهايل ومراقبتهم ،وحماولة عزهلم
عن الفعل الثوري ،لذلك فبمجرد االستقرار باملركز(الربج) يشرع ضابط املكتب يف وضع جرد شامل
للمعطيات اجلغرافية والبشرية واالقتصادية لإقليم الذي خيضع إلشرافه (جغرافيته الطبيعية ،البشرية
واالقتصادية ،اجلمعيات الكشفية والنقابية وقدماء احملاربني ،احلركات الدينية ،النخبة التقليدية واملعاصرة،
األحزاب املعتمدة واحلركات السرية ،التأثريات اخلارجية ،االنتخابات ،طبيعة االحتجاجات السابقة ،احلالة
السياسية منذ أول نوفمرب ،احلالة النفسية للسكان ،الرتكيبة القبلية ،التنظيم اإلداري احلايل ،القضاء العريف،

1-Benjamin Stora, Algérie, histoire contemporain 1830-1989, Editions casbor, alger,2004,
pp,198-199 .
2-Maurice faivre , les francais musulmans dans la guerre d’Algérie, in, guerre mondiale et
conflits contemporains, n° 177, janvier 1995 , editions PUF , Paris, p 151.
3-GregorMathias ,op, cit, p,385.
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خمطط املنشآت اإلدارية واالقتصادية ،املدارس ،نقاط املاء ،حالة الطرقات) ،1وكل ما من شأنه أن يفيد
يف مراقبة السكان والتأثري عليهم .وعلى العموم ميكن تصنيف مهام مكاتب ( )SASعلى النحو التايل:
 مهام ذات صبغة مدنية:تتلخب يف اجلانب اإلداري واالجتماعي ،ففي اجملال األول تبدو عالقة مكاتب ()SAS
باإلدارة وثيقة ومتنوعة ،وتعىن أساسا بالوثائق اليت هلا ارتباط مباشر مبعرفة السكان ومراقبتهم ،وعليه
يسارع ضباط هذه الفرق إىل تنصيب ملحقات إدارية تعمل حتت إشرافهم ،وهتتم بتوطيد اإلدارة الفرنسية
يف املناطق الريفية والنائية كمرحلة أوىل مث مراقبة سكان هذه املناطق يف مراحل الحقة.
ففي اجملال اإلداري هتتم مكاتب( )SASوفروعها باستصدار وثائق احلالة املدنية ،كشهادة امليالد
والتصريح بالوفاة وبطاقة اهلوية وبطاقات اإلحصاء ،إضافة إىل وثائق أخرى لتصريف الشؤون اليومية
للسكان ،كالتصريح بالسفر وتراخيب العبور ورخب نقل املواد الغذائية ،كما هتتم أيضا بتنظيم
االنتخابات عرب مراحلها املختلفة من اإلعداد إىل اإلشراف على العملية إىل توثيق نتائجها النهائية . 2
ونسرد يف هذا املقام شهادة حية لضاب ط مكتب بنواحي (عني البيضاء) بالشرق اجلزائري ،يوضح من
خالهلا أحد جوانب مهمة مكاتب ( )SASفيقول ...":هنتم بكل شيء يف حينها ،صي األشخاص
ونعطيهم بطاقات للتأكد من هوياهتم ...ويتم ذلك بعد التحديد اجلغرايف لإقليم وإعطاء أرقام للمشايت
واألقسام اليت تقع يف نطاقه ...صي كل شيء :العباد ،املواشي ،وحىت الدواجن.3 "...
إضافة إىل املهام اإلدارية السابق ذكرها وكل هذا اجلهاز مبهمة ذات طابع اجتماعي ،اهلدف منها
التقرب من األهايل وبث الدعاية يف أوساطهم ،خاصة وأن مرسوم  4سبتمرب  1959جعل من ضابط
مكتب ( )SASممثال لرئيس الدائرة يف إقليم البلدية اليت حتتضن املكتب ،وتتلخب مهمته يف تسهيل
مهام رؤساء البلديات وجتسيد براجمها التنموية على أرض الواقع. 4

1-NouaraOmouri, op,cit,pp,383-395.
2-CAOM ,2 SAS ,157, bulletin mensuel de pacification.
3-Nicolas d’Andoque,1955-1962 guerre et paix en algérie l’epopée silencieuse des SAS,
Edition S.P.l , Paris,1977,p,1.
3-Gregor Mathias, op, cit, p, 6.
4-Nicolas d’Andoque, op, cit, p, 95.
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وتتلخب املهام االجتماعية يف املساعدات الغذائية واحلاجيات اليت تتكرم هبا مكاتب
( )SASمن حني ألخر على احملتاجني من األهايل ،وهي ال تزيد عن بعض األلبسة وأقساط زهيدة من
احلبوب أو الدقيق ،توزع بصورة غري منتظمة وال تفي باحلاجة يف يع األوقات ،بل قد تنقطع لفرتات
زمنية طويلة بسبب عدم التزام اهليئات الوصية بصب املخصصات املالية املرصدة هلذا الغرض.
يذكر الضابط ( )N.d’Andoqueيف معرض حديث عن وضعية ساكنة الريف اجلزائري
بأن" املسغبة كانت أولوية أولوياتنا وستبقى كذلك إىل النهاية 1"...وخيب حالة بعينها بأحد مشايت
( عني البيضاء) بالشرق اجلزائري ،حيث استفسر عن مصري أحد األسر اليت زارها يف وقت سابق ،فجاءه
الرد بأهنا هلكت عن آخرها ،يقول املعين "اعتقدت أن السبب كان وباء ما ،إال أن األمر ليس كذلك،
إنه اجلوع بكل بساطة ،فبعد موسم فالحي ضعيف،مل يصبح باإلمكان توفري" الكسرة" الغذاء الوحيد
للبقاء على قيد احلياة ,فكان مصري هذه األسرة املوت يف صمت ،وحىت اجلريان مل يكن مبقدورهم تقدمي
املساعدة ،ألهنم يعيشون نفس الظروف. 2"...
ومن أكرب املهام اليت أسندت إىل املكاتب ( )SASيف اجملال االجتماعي جند مهمة ترقية
الوضعية الصحية ووضعية التمدرس يف الوسط الريفي ،وكلتامها عرفتا إمهاال واضحا لفرتات زمنية طويلة،
حيث تشري بعض اإلحصائيات عشية اندالع الثورة اجلزائرية بأن التغطية الصحية كانت ضعيفة جدا،
(1851طبيب 660 ،قابلة 661 ،صيديل 462 ،طبيب أسنان 149 ،مشفي) ،معظم هذا الطاقم
واهلياكل يتواجد يف املدن الكربى ( 1145طبيب) ،يف حني يبقى الريف واملناطق الداخلية حمروما من
هذه اخلدمات (من  4إىل  8أطباء لكل  100000ساكن) حسب املناطق  3واألمر نفسه يقال
خبصوص قطاع التعليم والتكوين ،حيث أن فئة الشباب دون العشرين سنة يف بداية الثورةمتثل  %55من
جمموع السكان ،وهي ف ئة كان من املفروض أن تكون على مقاعد الدراسة ،إال أن ذلك مل حيدث ،فنسبة
األمية عند الرجال متثل  %95وعند النساء  ،%98وكان طفل واحد من األهايل من بني  6أطفال متنح

1-Nicolas d’Andoque, op, cit, p, 38.
3-Collette et Francis Jeanson, l’Algérie hors la loi, Editions , ANEP,2006 , pp, 190-191.
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له فرصة الدراسة ،وبنت واحدة من  16بنت تتحصل على هذا االمتياز ،ويف املناطق الريفية تصبح
النسبة واحد إىل  60وأحيانا تنعدم متاما.1
الوضع املزري يف القطاعني الصحي والتعليمي كان من أولويات مكاتب ( ،)SASففي
القطاع األول وفرت خدمة تعرف ب(املساعدة الطبية اجملانية) ، (AMG) 2حيث هيئت قاعات هلذا
الغرض يف معظم مقار ( )SASتقدم بعض اخلدمات الصحية البسيطة :احلقن ومعاجلة اجلروح وتوفري
بعض مسكنات األمل ،والفحوصات الطبية .وتعتمد مكاتب ( )SASيف هذا اجملال بصورة شبه تامة
على ما تقدمة الوحدات العسكرية املتواجدة باإلقليم من وسائل ومعدات وطاقم طيب.3

الوضع نفسه يتجلى يف قطاع التعليم ،من حيث قلة اهلياكل والوسائل والطاقم البشري ،وازداد
الوضع تعقيدا بعد انسحاب معظم العاملني يف هذا القطاع و املدن بسبب ظروف الثورة .فكان أمام
ضباط مكاتب( )SASحتدي هذا الوضع املزري باستغالل ما هو متاح من إمكانيات (اعتمادات مالية
للمجموعات احمللية ،اعتمادات مالية توفرها املؤسسة العسكرية ،وسائل متواضعة .طاقم بشري عسكري،
متطوعون وغريها) ،إىل درجة أن عملية التدريس متت يف بنايات هشة ويف اخليم العسكرية ،وأحيانا يف
العراء مثلما ورد يف شهادة الضابط (.4)G.vincent

مهام ذات صبغة سياسية وعسكرية:
املهام املدنية السابق ذكرها ،من خدمات إدارية واجتماعية ما هي إال مقدمة ملهام أخرى أكثر
أمهية ،فالعملية التوثيقية وما يصاحبها من خدمات اجتماعية إمنا اهلدف منها :مراقبة السكان والتأثري
عليهم بسيكولوجيا ومن مثة عزهلم عن الفعل الثوري .وهي قناعة ترسخت لدى السلطات املدنية
والعسكرية الفرنسية منذ بدايات الثورة ،بعد أن أدركت مدى شعبية الثورة وبعد أن تغلغل بعض الضباط
العسكريني احملسوبني على مدرسة اهلند الصينية يف مستويات حساسة للمؤسسة العسكرية الفرنسية يف
اجلزائر ،وكذلك بعد صدور قانون حالة الطوارئ يف مارس  1955وقانون الصالحيات اخلاصة يف مارس
1-Michel Cornaton, les camps de regroupement de la guerre d’Algérie, Editions l’Harmattan,
Paris, 1998, p, 58.
2-AMG, assistance medicale gratuite.
3-Gregor Mathias, op, cit, pp, 68- 73.
4-Ib, id, p, 77.
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من السنة املوالية ،وهو ما أطلق يد ( )Lacosteويد العسكرين يف ممارسة كل أنواع االخرتاق واحلرب
النفسية يف األوساط الشعبية املؤيدة للثورة.
وتبعا هلذا التوجه ،وجدت السلطات الفرنسية املعنية باحلرب املضادة (la guerre contre

 1)révolutionnairesيف مكاتب ( )SASواملكتب اخلامس واملكتب الثاين األجهزة األكثر أهلية
للحصول على املعلومات واحلرب النفسية والرتهيب واإلغراء وبث العمالة ،وغريها من الوسائل واألساليب
املشروعة وغري مشروعة.
فالفرق اإلدارية املختصة وحبكم معرفتها وقرهبا من األهايل ،شاركت بفعالية يف احلرب املضادة،
ليس فقط من جهة البحث عن املعلومة ومراقبة الساكنة ،بل من جهة الكشف عن التنظيم السياسي
للثورة ( 2)OPAوتفكيكه ،وبث العمالة وتشكيل فصائل الدفاع الذايت ( 3)GADواحلركى ،واألكثر
من ذلك املشاركة يف املهمات القتالية ,وكان ضباط ( )SASيف كثري من األحيان يرصدون مبالغ مالية
للمهمات االستخبارية مثلما حصل مع ضابط (( )SASأم جران) الذي كان يدفع للمخربين أجرا
يظاهي  5000فرنك قدمي ،إال أن أشهر الطرق للحصول على املعلومة هي :احملادثة وتنظيم السهرات

والتواجد يف الوالئ.4

فرق ( )SASفي صلب إستراتيجية التجميع:
كانت السلطات الفرنسية منذ البدأ على يقني تام بوجود احتضان شعيب للثورة ،وتبعا لذلك
أصبحت القواعد الشعبية للثورة يف مناطق اندالعها ويف كل اجلزائر فيما بعد موضع استهداف على أكثر
من صعيد :الرتحيل القسري ،التجميع ،املراقبة ،الدعاية واحلرب النفسية .ويف هذا السياق ظهرت فكرة
حتويل املناطق غري اآلمنة إىل مناطق حمرمة ،حيث يتم هتجري ساكنة الريف اجلزائري من قراهم ومداشرهم
النائية وجتميعهم يف مناطق مكشوفة تقع يف الغالب على الطرق الرئيسية أو بالقرب من ثكنات اجليش
 -1احلرب املضادة هي اإلسرتاتيجية العسكرية اليت تبنتها قوى االستعمار يف مواجهة املد التحرري والثورات الشعبية ،وتستهدف القواعد الشعبية اليت
تشكل الوعاء احلاضن للثورة ،وذلك بالتقرب منها ومراقبتها وعزهلا وكانت فرنسا قد جربت هذه اإلسرتاتيجية يف اهلند الصينية ،ولكنها عرفت عصرها
الذهيب يف اجلزائر أثناء الثورة التحريرية.
2- OPA , organisation politico-administrative, liée à l’AL N.
3-GAD, groupe d’autro-défence.
-Gregor Mathias, pp, 112-113.4
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الفرنسي .وتقدر االحصائيات الرمسية عدد الذين مت ترحيلهم حبوايل 2157000نسمة مت جتميعهم يف
حوايل  2600حمتشد .والالفت أن هذه العملية تزامنت مع تعاظم دور مكاتب ( )SASوانتشارها يف
ربوع الريف اجلزائري ،وقد وجدت هذه املكاتب مبعية املكتب الثاين واملكتب اخلامس يف احملتشدات
احلقل املناسب لتنفيذ إسرتاتيجية العزل واحلرب املضادة ،بدءا مبراقبة الساكنة إىل الدعاية عن طريق
اخلدمات االجتماعية إىل احلرب النفسية والعمل العسكري البحت.
المهام اإلدارية الرقابية:
استنادا لقرار إنشاء مكاتب ( )SASيف  26سبتمرب  ،1955الذي يسند مهمة تأطري
الوحدات اإلدارية يف الوسط الريفي لضباط هذه املكاتب ،واستنادا للمرسوم الصادر يف  28جويلية
 1957الذي يعطي صفة ضابط الشرطة القضائية لنفس هؤالء الضباط ،فإن كل املسائل املرتبطة
باحملتشدات كانت من اختصاص ضباط الفرق اإلدارية املختصة ،من الرتحيل إىل اختيار مواقع التجميع
إىل اإلشراف والتسيري.1
وكانت أوىل املهام اليت حتملت هبا فرق ( )SASيف اجملال اإلداري هي :حتديد هوية
األشخاص وإحصائهم ،عن طريق استصدار وثائق عديدة لصاحل املرحلني كبطاقة اإلحصاء ،رخب
السفر و الداخل واخلارج ،رخب اخلروج من احملتشد ،رخب اإليواء ،رخب نقل وختزين املواد الغذائية،
وغريها من الوثائق املرتبطة باجلانب اإلداري .وتعد العملية التوثيقية السابقة مقدمة لعملية املراقبة اليت متس
ساكنة احملتشد وحميطه أيضا ،من حيث تتبع حركة األفراد ومراقبتها ،ومعرفة هوية األشخاص املقيمني
باحملتشد والوافدين إليه ،حىت األحياء واملساكن واخليم مسها هذا النظام ،بوضع عالمات وأرقام تسمح
مبراقبتها والوصول إليها بيسر وسرعة.2
وتتم عملية املراقبة عرب البوابات املقامة يف مداخل احملتشد اليت تضم يف الغالب نقاط مراقبة
( ،)poste de policeوأيضا بواسطة التساريح والرخب السالف ذكرها ،وكذلك عن طريق املطابقة
الدورية للسكان مع البطاقية املتوفرة ملكتب (.)SAS

1-Gregor Mathias, pp, 26-27.
2-ibid, pp,110.
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المهام االجتماعية واالقتصادية:
إضافة إىل العمل اإلداري السابق ذكره حتملت الفرق اإلدارية املختصة مهام ذات صبغة
اقتصادية واجتماعية ،كانت على قدر كبري من األمهية واخلطورة ،والسبب يف ذلك هو األزمة اليت أصابت
عامل الزراعة ،وتربية املاشية يف املناطق اليت شهدت عمليات الرتحيل القسري للسكان وجتميعهم يف
احملتشدات ،فقد أدت سياسة حتريك هؤالء السكان يف حميطهم القريب أو هتجريهم إىل مناطق بعيدة
وإعالن مواطنهم األصلية كمناطق حمرمة ،أدت إىل حرماهنم جزئيا أو كليا من استغالل أراضيهم ،وبالتايل
فقداهنم ملصدر رزقهم األوحد ( الفالحة ،تربية املاشية) ،حىت أن بعض التقارير الرمسية أشارت إىل تراجع
قطيع املاشية إىل الثلثي.1
وقد خلب اجلنرال Parlange2املسؤول األول عن سياسة التجمع هذا الوضع قائال«...
على املستوى االقتصادي كان لعمليات الرتحيل آثارا سيئة  ،تر ت على أرض الواقع بفقر مدقع...
ولكن على األقل كان اقتصاد األسرة اهلش واملتذبذب يؤمن احلدود الدنيا من احلاجيات  ...لقد قمنا
بعملية جتميع للفقر ،وحولناه إىل ظاهرة مزمنة ومرعبة...مصادر العيش اندثرت،قطعان املاشية اختفت،
القطاع الغا تضرر ...وسائل اإلنتاج أصبحت حتت طائلة اإلمهال والضياع...أراضي بعيدة ،حيوانات
بيعت ،إنه اخلراب التام ،املرحلون الذين أصبحوا يعيشون هذا الوضع املزري حيملوننا املسؤولية ،وينتظرون

منا أن نوفر هلم ظروف العيش املقبولة.3»...

هذا الوضع االقتصادي املزري إضافة إىل األمراض واألوبئة وانعدام التمدرس ،كلها حتديات
كان على جهاز الفرق اإلدارية املختصة رفعها وإجياد احللول هلا مبا تتوفر من وسائل وإمكانات ،والبداية
كانت مبحاربة اجلوع عن طريق توزيع بعض املساعدات األولية ،حددهتا بعض التقارير والشهادات احلية بـ
 11كلغ من الشعري للفرد البالغ يف الشهر ،والبعض بـ  10كلغ من القمح ،والبعض اآلخر بـ  900غرام
1-Charles Robert Agéron, une dimension de la guerre d’Algérie , les regroupements de
population, in Militaires et guérilla dans la guerre d’Algérie ,Edition, Complexes,2001, p,
332.
Michel Cornaton, op, cit, p, 93
 ،Guston Parlange- 2ضابط للشؤون األهيلة عني مسؤوال مدين وعسكري على منطقة األوراس النمامشة عام  ،1955مث املسؤول األول عن
املفتشية العامة للمحتشدات والسكان  IGRPيف هناية سنة .1959
3 -Michel Cornaton, op, cit, p, 93
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من الفرينة ،وكانت هذه املساعدات غري رمسية وختضع يف الكثري من األحيان إلرادة ومزاج القائمني
عليها ،مما يؤدي إىل انقطاعها املفاجئ أو استعماهلا كوسيلة للضغط والدعاية.1
ومبرور الوقت اقتنعت السلطات الفرنسية املعنية وعلى رأسها املندوب
العام(2)Delouvrierبضرورة االنتقال إىل طرق أخرى تتجاوز الدعم املباشر ،وتسمح باستفادات
حمدودة من بعض املساحات الزراعية وإطالق ورشات يف قطاعات خمتلفة ( بناء ،أشغال عمومية ،أشغال
غابية ،استصالح األراضي)كحل جزئي ومؤقت المتصاص البطالة ،وجعل قاطين احملتشدات يعتمدون
على أنفسهم أكثر فأكثر ،ومشلت هذه الورشات أشغاال متنوعة كإصالح وهتيئة األراضي ،إصالح وشق
الطرق ،بناء املساكن ،خاصة بعد أن أدجمت هذه املشاريع يف الربنامج التنموي املعروف مبشروع قسنطينة
الذي أعلنه اجلنرال ( .)DeGaulleوقد جاء ذكر مناذج من هذه الورشات واملشاريع يف تقارير ضباط
مكاتب ( ) SASكتقرير ضابط املكتب املسؤول عن حمتشد " عني حللو" املؤرخ يف شهر جوان ،1960
الذي ذكر بأن مشروع بناء  461مسكن وفر العمل حلوايل  350عائلة ،وتقرير ضابط مكتب "بودواو"
الذي أورد بأن املشاريع املسجلة بني أوت  1957وأفريل  ،1958مشلت شق وإصالح  4طرق شغلت
ما بني  53اىل 129عامل .3وعن انقطاع األشغال يذكر ضابط آخر بـأن الغالف املايل املقدر بـ170
مليون فرنك قدمي مل يصل منه سوى  20مليو. 4

وعلى العموم فإن الدعم املباشر الذي كانت تقدمه مكاتب ( )SASوخمتلف املشاريع اليت
سطرهتا يف احملتشدات ويف حميطها ،وحىت املساحات الزراعية اليت وضعت يف خدمة قاطين احملتشدات،
كلها مل ترق إىل املستوى الذي حيل مشكلة اجلوع والبطالة يف مراكز احلشد ،ومل يؤسس إىل تنمية حقيقة
تبعد سكان هذه املراكز عن دائرة الفقر.
الظروف االقتصادية السابقة انعكست على األوضاع االجتماعية ،اليت كانت أصال مرتدية،
فاجلوع واألمراض وارتفاع نسبة الوفيات يف أوساط احملتشدين ،وباألخب فئة األطفال ،هي ظواهر مالزمة

1-Michel Cornaton, op, cit, p, 73.
 : PaulDelouvrier) 2املندوب العام الذي عينه اجلنرال de gaulleإلدارة الشؤون املدنية للجزائر يف  12ديسمرب .1958
3-Michel Cornaton, op, cit, p, 134.
4-Ib. Id , p, 96.
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لكل مراكز احلشد .فليس غريبا أن يركز ( 1)Michel Rocardيف تقريره الذي ظهر إىل العلن سنة
 1959على سوء التغذية وغياب احلد األدىن من الرعاية الصحية.2
وهذه أمثلة من تقريره:
 يف حمتشد حبوض الصومام يضم  900طفل تأخذ املوت طفال كل يوم. يف حمتشد مبنطقة الونشريس يضم  600طفل تأخذ املوت  3أطفال كل  4أيام.3 يف مزرعة ميشال ( 4)ferme michelنسبة الوفيات يف شرحية األطفال تتجاوز  %50مع انتشاررهيب ملرض السل.
يف حمتشد ببلدية املرج يضم  5200فرد ،تويف  250فرد يف ظرف شهر واحد ،ويعاين  %30منسكانه من مرض السل القاتل.
 يف إقليم ( إغزر أمقران) ،ذكر املسؤول عن اخلدمة الصحية :بأن األطفال ما دون  4سنوات يوجدونيف حالة من النحافة الشديدة ،وأن معظمهم ميوتون بعد نقلهم إىل املستشفيات.
يف حمتشد آخر ،يذكر أحد الرجال الدين ( )Jacques Beaumontبأنه كان شاهدا على موت 5أطفال بسبب اجلوع ،وأن السادس كان حيتضر بني أحضان أمه ،وأن املمرضة أقرت له بأن سوء التغذية
حتيل األفراد إىل جمرد هياكل عظمية.5
وعن اجلوع يذكر ( )M.Rodhainمقرر عية ( )Secours Catholiqueيف شهادة
له بأن " ...الدعم الذي كان اجليش الفرنسي يقدمه للسكان انقطع منذ مدة  ،وأن املمرضة القائمة على

 Michel Rocard -1رئيس حكومة فرنسية سابق ،أعد تقريره هذا يف إطار بعثة طالبية كلفت باستطالع أوضاع املرحلني بسبب ظروف
احلرب.
2-Michel Cornaton, op, cit, p, 126.
3-op.cit.
-4ضيعة ألحد املعمرين حولت إىل حمتشد.
5-Michel Cornaton, op, cit, pp, 96-97.
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خدمة املركز أسرت له بأن السكان شرعوا يف تناول احلشائش ملقاومة اجلوع  1"...وهذه الشهادة ليست
الوحيدة بل تكررت يف العديد من املواقع .
وقد عملت مكاتب الفرق اإلدارية املختصة وملحقاهتا يف املناطق الريفية واحملتشدات على
معاجلة هذا الوضع عن طريق بعض اخلدمات ،كخدمة (املساعدة الصحية اجملانية ) ()A.M.G
وتنشيط عملية التمدرس ،وفتح بعض الورشات يف البناء واألشغال العمومية ،معتمدين يف ذلك على
هيئات إدارية وتقنية موجودة من قبل أو مستحدثة ،كمصلحة ( املوارد البشرية والشؤون اإلدارية)
( )S.PA.Aو(حمافظة السكن والبناء الريفي) ( )C.R.H.Rو(مصلحة لاية وهتيئة الرتبة)
( )S.D.R.Sو(صندوق املساعدة للحصول على امللكية واالستغالل الريفي) ()C.A.P.E.R
و(مديرية املصاحل الفالحية) ( ،)D.S.Aوحىت القطاع العسكري ساهم يف املهمات االجتماعية عن
طريق انتداب أطره الطبية والتعليمية ،وعن طريق خمصصات مالية حتت عنوان ( أشغال لفائدة البلديات)
.2
المهام السياسية والعسكرية:
يف هذا السياق ،تعترب املهام اإلدارية واالجتماعية السابق ذكرها غطاء للمهمة األساسية اليت
أنشئت من أجلها الفرق اإلدارية املختصة ،وهي حتديد هوية األشخاص والتقرب منهم ومراقبتهم والتأثري
عليهم بسيكولوجيا ،وبالتايل عزهلم عن املسعى الثوري .
وقد عملت فرق ( )SASبالتعاون مع املكتب الثاين واملكتب اخلامس على البحث عن
املعلومة و بث الدعاية  ،وكانت احملادثة و الزيارات الودية هي الطريقة الشائعة لتحقيق هذا اهلدف ،يذكر
(  )Jean Marie Bretonضابط (  )SASمبركز (عكاز) باجلنوب الوهراين شهادة يعدد فيها
النشاطات ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية اليت كان ينفذها يف مراكز احلشد الواقعة حتت إشرافه ،مث
يعرج على الدور السياسي فيقول " :يف احلقيقة جزء كبري من وقيت أخصصه للعالقات العامة ،لقاءات

1-Michel Rocard , op.cit,p,96.
2-Pierre Vidal Naquet ,op.cit , p,140.
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متنوعة ،حمادثات يف الساحات العمومية ويف مقار البلديات ،زيارات لبعض اخلواص ،حفالت املشوي،
...أخصب نصف يوم أسبوعيا للتعامل مع الناس .1"...
ويسرد ضابط ( )SASآخر ( )Alain Maillardشهادة مشاهبة فيقول " :أقوم بعد
الزوال بتنظيم لقاء يف النادي العسكري مع زعماء املداشر املتواجدين باحملتشد ،ومستشاري البلدية
واملدعوان (حممد) و(سعيد) ،وذلك من أجل الشرب والتحادث وتنشيط العملية البسيكولوجية ،وهو
األهم يف نظري .هذه املهمة تسند اىل (حممد) الذي يتوىل اقناع احلاضرين باالخنراط يف مسعى السلطة
الفرنسية ،والتخلى عن "الفالقة" الذين ال يأيت من وراءهم سوى القتل والفاقة  ...ونظرا لكونه "فالقا"
سابقا ومعرفته اجليدة بالظروف السائدة فان مهماته يف العمل البسيكولوجي كثريا ما تالقي النجاح...
".2
وزيادة على اللقاءات واحملادثة املباشرة ،تستعمل فرق ( )SASوسائل متعددة ،منها على سبيل
املثال :بث اخلطب الدعائية واألناشيد بواسطة مكرب الصوت يف الساحات العمومية وعرب املمرات،
وكذلك عن طريق السهرات بعرض األفالم احلائطية اليت تذكر بأجماد فرنسا وتظهر قوهتا احلضارية

والعسكرية .ويزداد النشاط الدعائي والسياسي زمن االنتخابات ،لكوهنا تشكل ميدانا خصبا للدعاية.3

وال تكتف ـ ـ ــي ف ـ ـ ــرق ( )SASيف احملتش ـ ـ ــدات بال ـ ـ ــدور السياس ـ ـ ــي ب ـ ـ ــل تتج ـ ـ ــاوزه اىل العملي ـ ـ ــات
العسـ ـ ـ ــكرية ،مس ـ ـ ـ ــتخدمة يف هـ ـ ـ ــذه املهم ـ ـ ـ ــة فرقهـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــبه العسـ ـ ـ ــكرية ك ـ ـ ـ ـ ـ (املخازنيـ ـ ـ ــة) أو (احلرك ـ ـ ـ ــى) أو
(جمموع ـ ــة ال ـ ــدفاع ال ـ ــذايت) .وق ـ ــد تس ـ ــتعني بف ـ ــرق عس ـ ــكرية تابع ـ ــة لوح ـ ــدات اجل ـ ــيش الفرنس ـ ــي املتواج ـ ــدة
باإلقليم ،وباألخب مصاحل املكتب الثاين واملكتب اخلامس املكلفة بالدعاية واحلرب النفسية.
تبدأ املهمة األمنية يف كل احملتشدات باإلجراءات االعتيادية اليومية كاحلراسة ليال وهنارا ،مراقبة
السكان عند الدخول أو اخلروج من احملتشد ،فرض منع التجوال ليال ،وغري ذلك من اإلجراءات املرتبطة
باملسائل األمنية .وغالبا ما يتعدى األمر مسألة احلراسة واملراقبة ،فمصاحل (  )SASتسعى دائما جلمع
املعلومات وحماولة تفكيك خاليا جيش وجبهة التحرير املندسة داخل احملتشدات أو تلك اليت تنشط يف

1-Maurice Faivre,op.cit,p,119.
2-Alain Maillard De Morandais, l’honneur est sauf, Editions du seuil, Paris, 1990 ,p,280.
3-Gregor Mathias,op.cit,pp,53-56.
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حميطها 1وهذه شهادة ألحد ضباط ( )De Mollan Henri( )SASتصف بعض أوجه النشاط
العسكري داخل أحد احملتشدات بضواحي (سيدي عيسى) فيقول ..." :نعني مسؤوال على املركز،
تساعده يف املهمة األمنية جمموعة من الدفاع الذايت اليت تتوفر على أسلحة خفيفة  ...ساعة منع التجوال
حتدد باالتفاق مع مسؤول املركز ،والفرقة العسكرية ميكن أن تقوم بدوريات أو تنصب الكمائن يف حميط
احملتشد  .2" ...وقد يصل األمر حد استعمال أساليب غري قانونية وغري انسانية كاملدامهة واالعتقال
واالستجواب واتالف األغراض واملمتلكات .واألكثر من ذلك التعذيب واالعتداء على األعراض ،بل
حىت القتل.
يذكر أحد اجملندين يف مكتب ( )Jaques Pucheu( )SASبأنه تعرف على سكرتري
مكتب ( ) SASب أحد احملتشدات بضواحي (خنشلة) فحدثه ... " :بأن غرفة التحقيق كانت شغالة
ليال وهنارا  ...وأن العديد من السجناء يتم التخلب منهم بعد تعذيبهم ذحبا ،ورميهم يف الشعاب
القريبة.3"...
الخاتمة:
ويف اخلتام نؤكد أن مكاتب الفرق اإلدارية املختصة املشهورة يف األوساط الشعبية اجلزائرية بـ ـ ـ
( لصاص) هي يف حقيقة األمر صورة طبق األصل للمكاتب العربية اليت أنشئت يف بداية االحتالل ،مع
فارق يف اإلمكانيات املادية والبشرية ،حيث متتعت فرق ( )SASبإمكانيات معتربة ،رصدت هلدف
تقويض املسعى الثوري ،إال أن هذه املهمة مل تكلل بالنجاح لكون العملية يف عمومها مل تكن بريئة ،كما
أن اإلصالحات اليت متت يف هذا اإلطار كانت غري ذات فائدة ،وجاءت متأخرة جدا.

1-Noara Oumouri,op.cit,pp,385-388.
2-Maurice Faivre,op.cit,p,111.
3-Pierre Vidal Naquet,op.cit,pp,63-64.
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