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التفجريات النووية الفرنسية يف اجلزائر كأحد أهم مناذج جرائم اإلابدة اجلماعية يف القرن العشرين
شريفة كبلع
قسم الدراسات الدولية ،كلية العلوم السياسية والعبلقات الدولية ،جامعة اجلزائر-3اجلزائر

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
سيتم يف هذا البحث الرتكيز على أمهية دراسة جرائم اإلابدة اجلماعية؛ وذلك من خالل تبيان أحد أهم النماذج اترخيية اليت حصلت فيها

انتهاكات كبرية ضد اإلنسانية ،إذ تعد التفجريات الفرنسية يف اجلزائر أحد أهم مناذج جرائم اإلابدة يف القرن العشرين ،اليت كانت هلا أاثرها

املدمرة يف مجيع املستوايت ،ولتوضيح هذه اجلرمية ضد الشعب اجلزائري من طرف االستعمار الفرنسي ،سيتم التطرق إىل واقع وحقيقة جرائم
اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية يف اجلزائر ،ردود الفعل العربية والدولية خبصوص تفجريات اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية يف اجلزائر ،نتائج
اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية ابجلزائر ،وآاثرها املدمرة يف حق اإلنسانية ،فهي أفعال تعد من اجلرائم الدولية؛ ألهنا تدخل ضمن حمظورات

االتفاقيات الدولية ،كاتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها سنة  ،8948واتفاقيات جنيف األربع؛ لذا جيب املطالبة ابلتعويض
الفرنسي عن جرائم اإلابدة اجلماعية الناجتة عن التفجريات النووية يف اجلزائر.

الكلمات املفتاحية :جرائم – اإلابدة اجلماعية  -اإلنسانية – التفجَتات النووية الفرنسية  -يف اجلزائر.

مقدمة
شهدت اجلزائر منذ احتبلذلا على يد ادلستعمر الفرنسي
سنة  1830إىل غاية استقبلذلا جرائم وانتهاكات كبَتة ضد
اإلنسانية قام هبا ادلستعمر ،استعملت فيها كل وسائل اإلابدة،
غَت أن أىم وسيلة إابدة مجاعية استعملت ضد الشعب
اجلزائري ،ىي التفجَتات النووية الفرنسية يف اجلزائر ،اليت تعترب
حقيقة أىم جرؽلة إابدة مجاعية ضد اإلنسانية يف القرن
العشرين ،وىي ذبارب ألسلحة دمار شامل نووية وكيميائية
وصواريخ ابليستية قامت هبا فرنسا يف عدة مواقع من الصحراء
اجلزائرية أثناء احتبلذلا ذلا دون إبعاد السكان من تلك ادلناطق
أو ربذيرىم ،إذ كان أول تفجَت نووي دبنطقة "رقان" يف 13
فيفري  1960اليت أمسيتها بـ " الَتبوع األزرق" ،وهبذه
التفجَتات تكون فرنسا قد سجلت أول دخول ذلا إىل اندي
القوى النووية ،ومل يقف األمر عند ىذا احلد ،بل استخدمت
 150سجينًا من ادلساجُت الذين اعتقلتهم ،وعلقتهم أبلواح

وأغمضت أعينهم ابلقرب من التفجَتات كفئران ذبارب يف
أول ذبارهبا ،إذ قدر عدد ضحااي تلك اإلابدة النووية اجلماعية
شهيدا ،كما خلّفت التفجَتات النووية
الفرنسية 42000
ً
الفرنسية ادلتتالية ثرارا مدمرة ال يزال يعا ي منها الشعب
اجلزائري إىل اآلن ،كتفشي أمراض السرطان ،وتلوث ثابر
ادلياه ،وانتشار العقم يف أوساط النساء ،ووالدة أطفال
مشوىُت ،إذ تسعى اجلزائر إىل أخذ االعًتاف الفرنسي
جبرائمها وطلب التعويضات لضحااي التفجَتات النووية.
هدف البحث :يهدف البحث إىل تبيان إحدى جرائم اإلابدة

اجلماعية الفرنسية ادلرتكبة ضد الشعب اجلزائري ،وذلك من
خبلل الًتكيز على أىم تلك اجلرائم الواقعة يف القرن العشرين
أال وىي جرؽلة التفجَتات النووية يف اجلزائر ،اليت تبُت مدى
انتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم ادلرتكبة ضد اإلنسانية ،اليت
مل رباسب عليها فرنسا إىل اآلن ،ومل تعًتف هبا وآبرارىا ادلدمرة
معا.
اليت ال تزال أتثَتاهتا قائمة يعا ي منها اإلنسان والطبيعة ً
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إشكالية البحث :تتمثل إشكالية موضوع البحث يف ما يلي:
ما حقائق وسللفات اإلابدة النووية اجلماعية الفرنسية ضد
الشعب اجلزائري؟

فرضية البحث :لقد كانت جلرؽلة اإلابدة النووية اجلماعية
الفرنسية أن أحدثت ثرارا مدمرة يف الشعب اجلزائري مل يسلم
منها أي كائن حي ،اليت بينت فظاعة تلك اجلرائم النكراء.

أسباب اختيار موضوع البحث :يعود السبب الرئيسي
الختيار موضوع البحث إىل التعريف إبحدى جبرائم اإلابدة
الفرنسية ضد الشعب اجلزائري األعزل ،وادلتمثلة يف جرؽلة
اإلابدة النووية ضد الشعب واألسرى والكائنات احلية األخرى،
اليت ال تزال ثرارىا إىل اآلن ربصد األرواح إثر اإلشعاعات،
اضا أخرى كالعقم عند النساء وأمراض السرطان
أيضا أمر ً
سللفة ً
واإلعاقات اجلسدية والذىنية لؤلطفال احلديثي الوالدة ،إذ مل
تكن الكتاابت والبحوث تشَت إىل ذلك إال منذ سنة 2000
إىل غاية الوقت احلايل؛ ولذلك وجب التعريف دبثل ىذه
اجلرؽلة ومقاضاة فرنسا عليها وتعويض الضحااي الذين يعانون
منها إىل اآلن.
منهجية البحث :لقد مت االعتماد على توليفة من ادلناىج

كمثل ادلنهج التارؼلي ،الذي أستخدم دلعرفة أحد األحداث
اليت جرت يف ادلاضي خبلل الفًتة االستعمارية الفرنسية
للجزائر بقصد دراسة وربليل ادلشكبلت اإلنسانية اليت
أحدثتها تلك الوقائع التارؼلية ،وكذا ادلنهج اإلحصائي وادلنهج
القانو ي ،اللذان ؼلدمان موضوع البحث.

هيكلية البحث :سنحاول من خبلل ىذه ادلشاركة البحثية
معاجلة موضوع" :التفجريات النووية الفرنسية يف اجلزائر

كأحد أهم مناذج جرائم اإلابدة اجلماعية يف القرن

العشرين" ،ولئلجابة عن ذلك سنتناول ادلباحث التالية:

 .8واقع وحقيقة جرائم اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية يف
اجلزائر.
 .2ردود الفعل العربية والدولية خبصوص تفجَتات اإلابدة
اجلماعية النووية الفرنسية يف اجلزائر.
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 .3نتائج اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية ابجلزائر ،وثرارىا
ادلدمرة يف اإلنسانية.
 .4ادلطالبة ابلتعويض الفرنسي عن جرائم اإلابدة اجلماعية
الناذبة عن التفجَتات النووية يف اجلزائر.

 -0واقع وحقيقة جرائم اإلابدة اجلماعية النووية
الفرنسية يف اجلزائر

رغم كل جرائم اإلابدة والتقتيل والتعذيب اليت مارستها
فرنسا ضد الشعب اجلزائري طيلة االحتبلل ،إال أهنا مل تقلع
عن جرائمها حىت يف ثخر أايمها ابجلزائر( ،)1لقد قامت فرنسا
ابلتجارب النووية يصح أن نسميها ابجلرائم النووية يف الصحراء
اجلزائرية يف منطقة "رقان  ،"Regganeحيث استباحت فيها
حرمة األرض واإلنسان ( ،)2ربت إشراف مباشر من الرئيس
الفرنسي ثنذاك شارل ديغول ،إذ بلغت شدة التفجَت الذي
أجري على سطح األرض مخسة أضعاف التفجَت الناتج عن
قنبلة ىَتوشيما وقد مسيت تلك أول ذبربة نووية فرنسية بـ
"الَتبوع األزرق  ،)3( "Gerboise Bleuكما قامت فرنسا
بتحويل أكثر من  42000مواطنًا جزائرًاي إىل منطقة "رقان"
من بينهم رلاىدون حكم عليهم ابإلعدام ،وقد استخدمت
فرنسا خبلل ىذه التفجَتات النووية أسرى مت القبض عليهم
اتبعُت جليش التحرير الوطٍت اجلزائري ،ويبلغ عددىم ضلو
 155أسَتا ( ،)4مت استقدامهم من سجن يف مدينة "معسكر"
وأوعلتهم أبنو سيتم نقلهم إىل سجن ثخر دبدينة "بلعباس" (،)5
وقد مت توزيع ىؤالء ادلساجُت اجلزائريُت بشكل متباين عن
نقطة الصفر (نقطة االنفجار) دلعرفة الدرجات ادلختلفة لتأثَت
اإلشعار النووي فيهم ( .)6استيقظ سكان منطقة "رقان"
الواقعة يف والية "أدرار" ابجلنوب الغريب اجلزائري صباح يوم
 13فيفري  1960يف الساعة السابعة وأربع دقائق على وقع
انفجار ضخم ومريع ،جعل من سكان اجلزائر حقبل للتجارب
النووية ( ،)7إذ أحس السكان بزلزال كبَت متبوع بغبار كثيف
مع وميض ضوئي ؽلكن رؤيتو من منطقة "كرزاز" بوالية
"بشار" على بعد  650كلم من منطقة االنفجار ،ولقد
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استمر ذلك الدخان والغبار حىت منتصف النهار ،مث اذبهت
جنواب انحية منطقة "برج ابجي سلتار" وىي أقصى
سحبو ً
منطقة حدودية مع ادلستعمرة الفرنسية مايل ثنذاك ( ،)8وىو ما
أدى إىل انتشار ادلواد ادلشعة الناذبة عن االنفجار النووي على
كبَتا ،أنشأ ما
مساحات كبَتة ،إذ كان التلوث ادلوضعي ً
يسمى بـ "الغمر القاعدي" الذي يبلغ مداه مخسة أميال
مربعة ،وسرعة انتشار اإلشعاع خبلل تلك ادلساحة قدرىا
مخسون ميبل يف الساعة (.)9
وقبل أسبوع من يوم التفجَتات عمدت السلطات
الفرنسية إىل إجبلء عائبلت اجليش الفرنسي من منطقة "رقان"
ضلو مدينة "أدار" قصد إبعادىم عن خطر التعرض
لئلشعاعات النووية ،رغم تعمدىم تعريض سكان منطقة
"رقان" لذلك اخلطر غَت مبالُت ابلقوانُت واألعراف الدولية وال
اإلنسانية ،أما اإلجراءات الوقائية اليت ازبذهتا السلطات
الفرنسية يف تلك الفًتة السابقة للتفجَت ،فتمثلت يف توزيع
النظارات السوداء وادلبلبس الواقية على اجملندين الفرنسيُت دون
اجلزائريُت ابلقاعدة العسكرية الفرنسية بـ "رقان "Reggane
(.)10
ولقد مت مساع دوي االنفجار ورؤية ضوئو يف مناطق
متفاوتة البعد عن موقع التفجَت كـ "برج ابجي سلتار" (800
كم) و"أولف" ( 200كم) و"بشار" ( 800كم) إذ استمر
دخان االنفجار حىت منتصف النهار واذبهت سحبو ضلو
انحية "برج ابجي سلتار" الواقع يف أقصى اجلنوب دبحاذات
احلدود ،وقد تلت تفجَتات "رقان" تفجَتات رانية يف
 1960/04/01مسيت بـ "الَتبوع األبيض" (اجلربوع
األبيض) ،فجرت بطاقة ضلو  10كيلو طن ،مث تلتها ذبربة رالثة
يف  1960/12/27مسيت بـ "الَتبوع األمحر" كانت طاقتها
التفجَتية أكثر من  20كيلو طن ،وقد أعطيت التجارب
الثبلثة ألوان العلم الفرنسي كحدث مهم يف اتريخ فرنسا (،)11
فبخروج فرنسا من اجلزائر تركت ادلواقع النووية دون ازباذ البلزم
للحيلولة دون أن تشمل أتثَتات النفاايت النووية اإلنسان
والبيئة ( ،)12إذ بلغ رلموع التفجَتات النووية الفرنسية بصحراء
نوواي وذرًاي ،وقد كانت تلك األفعال
اجلزائر 17
تفجَتا ً
ً

صارخا لكل مبادئ القانون الدويل والقيم
ادلشينة انتها ًكا
ً
اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
وعن سبدد اإلشعاعات النووية ،فعقب ذبربة "الَتبوع
األزرق  "Gerboise Bleuيف  13فيفري  1960بـ "رقان
"Reggane؛ نشرت وزارة الدفاع الفرنسية خريطة ُربدد رلال
التلوث اإلشعاعي يف حيز ضيق من الصحراء اجلزائرية ،إال أنو
عند نشر اخلرائط احلقيقية – بعد إخراجها من دائرة أسرار
الدفاع  -سنة  2013تبُت أن الغبار النووي قد طال أرجاء
وصوال إىل إفريقيا الغربية
واسعة من منطقة الساحل اإلفريقي ً
والوسط ،حيث وصل مدى اإلشعاعات إىل السنغال وتشاد
وإفريقيا الوسطى وموريتانيا بعد أربعة أايم من التجارب النووية،
أما مايل فقد وصلها بعد أقل من  24ساعة من تلك
التفجَتات (.)13

 - 0ردود الفعل العربية والدولية خبصوص تفجريات
اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية يف اجلزائر

كبَتا لدى
لقد أرارت التفجَتات النووية يف رقان صدى ً
األوساط الدولية وكانت ذلا ردود أفعال متباينة نذكر منها:

 - 8العراق :نقل راديو بغداد (إذاعة بغداد) عن وكالة
اإلعبلم العراقية تصرػلًا للناطق الرمسي لوزارة الشؤون اخلارجية
العراقية جاء فيو ما يلي" :إن التجارب النووية اليت أجرهتا
فرنسا على الًتاب اجلزائري تثَت الدىشة والقلق يف العامل أمجع،
فهذه التجربة الذرية تعد تعداي واضحا على سيادة اجلزائر وأمن
شعبها كما أهنا تعترب ربداي للشعوب التواقة للسلم وربداي
لآلمال الرامية إىل وضع حد للسباق ضلو التسلح النووي،
سباق إبمكانو أن يفجر حراب نووية ،وابلتايل فإن العراق
حكومة وشعبا ال يسعها إال أن تعلن عن تضامنها مع اجلزائر
حكومة وشعبا وأن يقف معها يف كل اخلطوات اليت تراىا
ضرورية من أجل الدفاع عن أمنها وتقوية سيادهتا" (.)14
 – 2اجلمهورية العربية املتحدة (مصر وسوراي) :لقد كان

موقف اجلمهورية العربية ادلتحدة – ثنذاك – كغَتىا من بقية
الدول العربية منددة ومستنكرة دلا اقًتفتو فرنسا ضد اجلزائريُت
189
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عامة والصحراء بوجو اخلصوص ،وىذا ما صرح بو وزير الثقافة
والتوجيو الوطٍت "عبد القادر حامت" يف قولو" :مادامت
التجارب النووية الفرنسية تشكل عمبل عدوانيا واضحا ذباه
اجلنس البشري يف تطلعاتو ومستقبلو ،فلذلك تعترب خرقا
حلقوق الشعب اجلزائري" ،وعليو فقد عارضت مصر العملية
من أساسها أشد معارضة.
 – 3ليبيا :قدمت احلكومة الليبية يف العاصمة طرابلس مذكرة
احتجاج شديدة اللهجة إىل السفارة الفرنسية ضد التفجَت
النووي يف الصحراء اجلزائرية ،ومن جهة أخرى وجو الوزير
األول اللييب "زلي الدين الفكيٍت" برقية إىل السيد "أمحد بن
بلة" يعرب من خبلذلا عن تضامن حكومتو مع اجلزائر يف
موقفها الشرعي يف معارضة ىذه التجارب على أرضها (.)15
 – 4املغرب :إن معارضة ادلغرب للتجارب النووية يف
الصحراء اجلزائرية ترجع إىل فيفري 1959م ،إذ وجهت
رسائل إىل فرنسا وبقيت دون مفعول شلا أدى هبا إىل استدعاء
ىيئة األمم ادلتحدة يف دورهتا الرابعة عشر للجمعية العامة،
وعندما فجرت القنبلة الذرية ألغت ادلغرب االتفاقية
الدبلوماسية ادلربمة مع فرنسا يف  28ماي 1956م ،شلا يعٍت
أن احلكومة الفرنسية لن سبثل ادلغرب يف الدول اليت ليست
لديها سفارات هبا كما مت استدعاء سفَت ادلغرب بفرنسا (.)16

 – 5غينيا :صرحت إذاعة "كوانكري" أن العبلقات الغينية
الفرنسية معرضة لبلنقطاع يف حال استمرار فرنسا يف ذبارهبا
النووية يف الصحراء اجلزائرية ،وقد علق راديو "كوانكري" على
ىذه التجارب النووية ومدى أتثَتىا يف العبلقات بُت الدول
العربية وفرنسا.
صارما وجريئًا ضد ذبربة اإلابدة النووية
 – 6غاان :ازبذت قر ًارا ً
أمرا بتجميد
الفرنسية يف اجلزائر ،إذ أصدر رئيسها "نيكروما" ً
أموال كل الفرنسيُت إىل غاية التعرف على نتائج تفجَت القنبلة
ومعرفة نتائجها.
 – 7أوغندا :نظم أىم حزب حكومي وىو "حزب مؤسبر

الشعب" مظاىرة شعبية حاشدة يف العاصمة "كامباال"
احتجاجا على التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية،
ً
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واعترب احلرب أن فرنسا اليت اهنزمت رباول اآلن إابدة الشعب
اجلزائري ببطء ،كما خرجت مظاىرة حاشدة أمام السفارة
الفرنسية ابلعاصمة "كامباال".
 - 8إثيوبيا :أدان الرأي العام اإلثيويب التفجَتات النووية

الفرنسية موقف فرنسا الرافض لفتح زلادرات حول منع
التجارب النووية ،وكتبت صحيفة صوت إلثيوبيا "إذا أرادت
فرنسا ربدي الرأي العام العادلي ،وإذا أكدت موقفها يف
االستمرار يف ذبارهبا النووية عليها أن تفعل ذلك يف أراضيها
وليس يف القارة اإلفريقية وقد أكد اإلمرباطور "ىيبل سيبلسي"
موقف ببلده ىذا برفضو لكل األسلحة النووية ادلدمرة ليس يف
إفريقيا فقط بل يف العامل كلو (.)17
 – 9يوغسالفيا :أعلنت مساندهتا ادلطلقة للحكومة اجلزائرية

ادلؤقتة ،وقد جاء التأييد على لسان رئيس الربدلان والناطق
الرمسي لكتابة الدولة للشؤون اخلارجية ،وقد ندد بشدة
التجارب النووية الفرنسية على األراضي اجلزائرية ،كما أكدت
اجلرائد اليوغسبلفية ادلوقف اليوغسبليف حكومة وشعبًا من
السياسة الفرنسية ادلتعفنة ادلطبقة يف الصحراء اجلزائرية إثر
استقبال رئيس الربدلان اليوغسبليف "بيًت ستامبوليك" ألعضاء
البعثة اجلزائرية ،كما جاء تصرػلها الرمسي من خبلل الناطق
الرمسي لكتابة الشؤون اخلارجية اليوغسبليف ،الذي اهتم فرنسا
خبرقها للسيادة اجلزائرية من خبلل التجارب النووية ،وخرق
رلهودات اذليئة األشلية الرامية إىل منع التجارب النووية يف
العامل.
 – 81االحتاد السوفيايت :قد عارض ىذه التجارب وأعرب

عن رفضو القاطع ذلا ،وكتبت وكالة "اتس" السوفياتية ما يلي
"لقد قامت فرنسا بتفجَت نووي جديد يف  18مارس
ابلصحراء والًتاب الوطٍت للجزائر ،ويف ىذا الصدد ترى
السلطات السوفياتية أن ما أقدمت عليو فرنسا ىو ربد للرأي
العام العادلي".
 – 88الوالايت املتحدة األمريكية :رحب البنتاغون

ابلتجربة وأثٌت األمريكيون على اإلجراءات األمنية والوقائية اليت
ازبذهتا فرنسا ،وقد صرح الرئيس "إيزهناور يوم  17فيفري
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1960م يف ندوة صحفية أبن التجربة الفرنسية أمر طبيعي،
ففي األول قامت بريطانيا بتجربتها النووية مث تلتها فرنسا
وليس ىنالك ما يضر ،وقد أعرب عن أملو يف أن تتوصل
ادلفاوضات حول احلد من السباق النووي إىل حل موفق (.)18
 – 82هيئة األمم املتحدة :مل يندد مندوبو الدول الغربية

ىذه التفجَتات بل كان ىناك أتييد حكومي من طرف أعضاء
احللف األطلسي ،شلا دفع دبندوب تشيكوسلوفاكيا "كال
 "Karelإىل اهتام فرنسا بعرقلة مؤسبر نزع السبلح وذباىلها
لقرارات ىيئة األمم ادلتحدة ،كما أكد مندوب بلغاراي
"ميلكوتراابنوف" أن تفجَت القنبلة يف الصحراء اجلزائرية شاىد
على لعب خطَت من طرف فرنسا تغذيو الوالايت ادلتحدة
األمريكية ،إذ تشجع فرنسا على التمادي فيو ،أما أكثرية
الدول اليت قد أدانت التفجَتات فهي اذلند ،إثيوبيا ،بولونيا،
كندا واالرباد السوفيايت ( ،)19ولقد أرار قرار ىيئة األمم
ادلتحدة ادلرقم بـ  )XIV( 1379موجة أخرى من ردود
األفعال الدولية ،إال أنو ويف ظل غياب قواعد دولية ربكم أو
تنظم موضوع التجارب النووية جاء القرار يف صيغة طلب
موجو إىل فرنسا للعدول اإلرادي عن ىذه التجارب يف ظل
غياب أي التزام دويل ،كما مل يشر القرار يف أي حيثياتو أبن
األمر يتعلق ابلقيام بتجارب نووية فوق اإلقليم اجلزائري
ادلستعمر ،ويفهم من القرار أبن ىذه التجارب تتم فوق اإلقليم
َ
الفرنسي ،كما يعود سبب أتخر القانون الدويل يف ميدان
تنظيم التسلح النووي إىل عدم رغبة واستعداد الدول النووية يف
مناقشة القواعد الدولية اليت ربكم موضوع األسلحة النووية،
وىو ما يفسر فشل زلاوالت اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة يف
تطوير القانون الدويل يف رلال االستخدام العسكري لؤلسلحة
النووية ( ،)20وبذلك نكون أمام شغور قانو ي وال بد من
التأسيس لتكييف قانو ي يسمح دبنح صفة اجملرم الدويل لفرنسا
مع تصنيف التفجَتات النووية ابلصحراء اجلزائرية يف دائرة
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلابدة اجلماعية (.)21

 - 3نتائج اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية ابجلزائر،
وآاثرها املدمرة يف حق اإلنسانية
لقد أحدثت فظائع التجربة النووية الفرنسية بـ "رقان" يف
 1960/02/13ابجلزائر جرؽلة إابدة مجاعية ال تزال ثرارىا
ادلدمرة يف حق اإلنسانية إىل غاية اآلن ،ويف ما يلي نورد أىم
ما خلفتو وأحدثتو تلك اإلابدة:
 - 8جعلت فرنسا من سكان اجلزائر حقبل للتجارب النووية

إذ مت ربويل أكثر  42000مواطنًا جزائرًاي إىل منطقة رقان
وكذا ربويل رلاىدين حكم عليهم ابإلعدام إىل فئران ذبارب.
 - 2بلغ عدد ضحااي التجارب النووية بـ "رقان"42000 :

شهيدا جزائرًاي ،ىذا دون إحصاء التجارب التكميلية النووية
ً
الفرنسية اليت بلغت  17تفجَتا ابجلزائر.

 - 3التفجَت النووي بـ "رقان" كان أقوى من
تفجَت"ىَتوشيما" بـ  5مرات.

 - 4معاانة سكان ادلنطقة من اإلشعاعات النووية لفًتة تزيد
عن  4500سنة ال تبقي وال تفرق بُت إنسان أو حيوان أو
نبات.
أسَتا جزائرًاي ألول تفجَت نووي بـ "رقان"،
 - 5تعريض ً 150

هبدف معرفة مدى أتثَت اإلشعاعات النووية على اجلنس
البشري.
 - 6إحداث سحابة مشحونة بعناصر مشعة نتجت عن ىذه
التجربة األوىل وصلت إىل غاية "نيامي" ابلنيجر وكان نشاطها
اإلشعاعي أكثر من  100000مرة من معدذلا العادي.
 - 7انتشار العقم يف أوساط النساء.

 - 8ىناك  40منطقة زليطة بـ "رقان" إىل اليوم متضررة
بشكل كبَت من خطر اإلشعاعات ،ورغم انقضاء عشرات
السنُت على تلك التجارب النووية ،إال أن قطر ادلنطقة زليطة،
مشعا بصفة حادة ما دفع السلطات حلظر الدخول
ال يزال ً
إليها ،كما أن ادلساحات اليت استهدفها اإلشعاع كانت
شاسعة وأكرب من ادلتوقع ومتداخلة التأثَتات.
 - 9التشوىات اخللقية ادلستفحلة لدى ادلواليد اجلدد ،كصغر
حجم مجامجهم.
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 - 81زوال مظاىر فصل الربيع يف ادلناطق اليت خضعت
للتجارب.

 - 88تلوث ثابر ادلياه ،إذ أدت التفجَتات النووية إىل تلوث
بيئي رىيب نتج عنو اختبلل يف النظام البيئي واإليكولوجي
( ،)22وأدت اإلشعاعات إىل اطلفاض يف التنوع اإلحيائي
والثروة احليوانية ،واختفاء عدد من أنواع الطيور والزواحف،
كما تعرضت الًتبة للحرق النووي شلا جعلها غَت صاحلة
للزراعة فتدىور الغطاء النبايت واطلفض إنتاج احملاصيل الزراعية
فيما تعرضت ادلياه السطحية واجلوفية للتلوث اإلشعاعي (.)23

 - 82سلاطر بيئية امتدت دلساحة  600كلم مربع ،فيما
تسببت النفاايت وبقااي التفجَت يف إابدة  60ألف جزائري بُت
 1960إىل  ،1966ويف ىذا الصدد مل يتوان اخلبَت النووي
والناشط الفرنسي "بريتو ابرليو" يف اهتام الدولة الفرنسية
ابقًتاف جرؽلة ضد السكان بعد وقوفو على طريقة ردم
النفاايت النووية واألدوات والتجهيزات ادلستعملة خبلل
التجارب النووية بكيفية سطحية حبيث مل تتبع القواعد العلمية
يف ذلك (.)24
 - 83تفشي أمراض السرطان وأمراض أخرى خطَتة وقاتلة،
إذ انتشر سرطان اجللد والدم والنخاع العظمي وكذلك سرطان
الرئة ،وفقدان البصر وانتشار ظاىرة صداع الرأس جراء تلك
االشعاعات النووية اليت حدثت إثر التفجَتات النووية (،)25
فحسب دراسة قام هبا الباحث يف جامعة وىران اجلزائرية "عبد
الكاظم العبودي" فقد أثبت من خبلل دراستو "التجارب
النووية الفرنسية وأخطار التلوث اإلشعاعي على الصحة والبيئة
نوعا من
يف ادلدن القريبة والبعيدة" أنو قد مت إحصاء ً 42
السرطان إذ أوضحت اإلشعاعات النووية والتلوث اإلشعاعي
ترك انعكاسات خطَتة على اجلسم بتكسَت ادلواد العضوية
واخلبلاي والتأثَتات يف اجلينات الوراثية شلا سبب التشوىات
وخصوصا لدى األطفال
اخللقية وىي تصيب الكروموزومات،
ً
واألجنة يف األرحام" ،وأوضح اخلبَت والناشط الفرنسي "برونو
ابرليو" ادلختص دبتابعة التجارب النووية بقولو "ال ؽلكن أن
ينكر أحد اليوم أن ىذه ادلواد ادلشعة الضارة ىي السبب
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الرئيسي للكثَت من األمراض السرطانية وأمراض القلب
والشرايُت ابدلنطقة" ،واص ًفا سلسلة التفجَتات النووية الفرنسية
بتجارب اإلابدة حيث مت استعمال سكان ادلنطقة كفئران
ذبارب (.)26
ففي أول إحصاء طيب جزائري أجري عام 1990م على
مستوى مناطق التفجَت النووي شلثلة يف منطقة رقان وما
جاورىا ،مت تسجيل إصاابت أبشكال عدة من األمراض
السرطانية يف النخاع العظمي واجللد والدم والغدة الدرقية يف
مرحلة الطفولة ،وإجهاض عدد كبَت من النساء وارتفاع نسبة
الوفيات يف الوالدات ادلبكر ،وارتفاع نسبة الوفيات عند الوالدة
وتساقط الشعر ،وزايدة نسبة الصم والبيكم وادلتخلفُت ذىنيا،
كما سجلت ادلبلحظات الطبية أمراض العجز الكلوي النامجة
عن التعرض لئلشعاع النووي (.)27

 – 84كما أن أتثَت االنفجار قد جعل من ادلكان التفجَتي
عبارة عن طبقة من الغبار الذري ،تغوص فيو األرجل إىل
مستوى الركبتُت ،فوقوع منطقة "رقان" يف الصحراء ووجود
كثبان رملية إضافة إىل الغبار الذي تنتجو احلرارة احملروقة،
ونظرا لتعرض ادلنطقة للرايح ادلومسية ،األمر الذي جعل الغبار
الذري ينتقل إىل مناطق بعيدة عن التفجَتات ،فمن أضرار
الغبار الذري ما ىو معروف دبرض "بوفريوة" الذي يصيب
النخيل إذ تغرب النخيل بغبار داكن ،شلا تسبب يف سقوطها
قبل نضجها.

 – 85احًتاق العديد من الغاابت الصحراوية اليت كانت
ابدلنطقة ،وارتفعت درجة حرارة ادلنطقة شلا أثر بيئيا عليها،
فهاجرت العديد من احليواانت اليت كانت تعيش ىناك.

أيضا إىل ذبفيف ادلياه من
 – 86لقد أدت التفجَتات ً
خصوصا من ما يعرف بـ "الفقارة" اليت كان يعتمد
منابعها
ً
عليها السكان يف مشرهبم وري زراعتهم وابلتايل القضاء على
ادلورد االقتصادي لسكان ادلنطقة (.)28
 – 87استخدام السكان كفئران ذبارب ،فقبل أربعة أشهر
من التفجَت قامت السلطات االستعمارية الفرنسية بعملية
إحصاء عدد القرى والبيوت ومت ترقيم مجيع اخليام ،وإحصاء
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البشر واحليواانت واألشجار والنبااتت كما مت توزيع قبلئد
ربمل أقبلم القياس للتعريض اإلشعاعي ،حيث سيقت إىل
ادلنطقة سلتلف احليواانت من مجال وماعز وكبلب وأرانب
وقطط وفئران وزواحف وحشرات وطيور وبذور نبااتت سلتلفة،
ونبااتت وضعت يف أماكن زلددة وأجهزة خاصة قصد التعرف
على أتثَت اإلشعاع خبلل وبعد تفجَت القنبلة ،إذ يقول "احلاج
عبد هللا" وشاىد عيان" :عندما جاء اليوم احملدد ذىب
الفرنسيون إىل البيوت وأماكن تواجد الناس وراحوا يعلقون ذلم
أطواقا كتبت عليها أمساؤىم ،ونفي الشيء فعلوه مع
احليواانت ،واذلدف من ذلك التعرف على جثث الضحااي
وأماكن تواجدىا قبل وبعد االنفجار" (.)29

 – 88حدوث التلوث اإلشعاعي للًتبة ،إذ يعترب التلوث
اإلشعاعي للًتبة من أخطر ادللورات كونو ال يرى وال يشم وال
ؽلكن اإلحساس بو ،وخَت مثال على ذلك تلوث مناطق كبَتة
وشاسعة ابدلواد اإلشعاعية يف مناطق التفجَتات النووية ال
سيما يف منطقة "رقان" اليت أقر هبا خرباء الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف تقريرىم ،الذي نشر يف شهر مارس 2005م (،)30
وذكر يف ىذا التقرير أبن ىذه التجارب ىي األخطر من
نوعها ،وأن اإلشعاعات ما تزال قوهتا ضارية يف صحراء
اجلزائر ،خاصة وأن فرنسا مل تتخلص من البقااي اإلشعاعية،
وأصبحت بذلك جرؽلة القتل متواصلة بفعل التأثَت اإلشعاعي
ادلتواجد ابدلناطق ادلتضررة (.)31

 - 4املطالبة ابلتعويض الفرنسي عن جرائم اإلابدة
اجلماعية الناجتة عن التفجريات النووية يف اجلزائر

إن التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر اليت وجهت على
أىايل منطقيت "رقان" و"إيكر" وماجاورعلا ،ابإلضافة جملموعة
األسرى الذين مت توثيقهم يف أعمدة ابلقرب من النقطة الصفر
للتفجَت وتعريضهم لتلك التفجَتات ،ىي أفعال تعد من
اجلرائم الدولية؛ ألهنا تدخل ضمن زلظورات االتفاقيات الدولية
كاتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها سنة
 1948واتفاقيات جنيف األربع (.)32

فادلادة الثانية مثبل من اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية
وادلعاقبة عليها لسنة  1948قد نصت على أفعال تدخل
ضمنها التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية ،إذ
نصت ىذه ادلادة على ..." :تعٍت اإلابدة اجلماعية أاي من
األفعال التالية ،ادلرتكبة عن قصد التدمَت الكلي أو اجلزئي
جلماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية ،بصفتها ىذه:
 .0قتل أعضاء من اجلماعة.
 .0إحلاق أذى جسدي أو روحي خطَت أبعضاء اجلماعة.
 .3إخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية يراد هبا تدمَتىا
ادلادي كليا أو جزئيا.)33( "...
وابلفعل مارست السلطات الفرنسية يف ذبارهبا النووية على
الصحراء اجلزائرية االنتهاكات ادلذكورة يف ادلادة الثانية السابقة
الذكر ،فقد مت قتل األىايل واألسرى جراء التفجَت – تعريضهم
وعرضت الباقي لظروف معيشية غَت
لبلنفجار اإلشعاعات – ّ
عادية – ملوثة – ابإلضافة إىل األضرار اجلسدية والنفسية
الكبَتة (.)34
ابإلضافة إىل خروقات التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر
التفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها ،فقد
ذباوزت كذلك السلطات الفرنسية يف ىذه التجارب ادلنصوص
عليو يف اتفاقيات جنيف األربع ،ومن ذلك ما نصت عليو
ادلادة  50من اتفاقية جنيف األوىل من اعتبارىا من ادلخالفات
اجلسيمة  -القيام ابلقتل العمد والتعذيب أو معاملة ال إنسانية
دبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم احلياة ،وتعمد إحداث ثالم
شديدة أو اإلضرار اخلطَت ابلسبلمة البدنية أو الصحة – ىذه
األفعال اليت تطابق وتشابو بعض ما مت القيام بو من ذبارب
نووية فرنسية يف الصحراء اجلزائرية (.)35
غَت أن السطات الفرنسية كما سبق التنويو لو ساب ًقا مل
تكتف ابلتجريب على األىايل العزل بل قامت جبلب
رلموعات من ادلساجُت الذين اعتقلوا أبسباب نضالية ،الذين
يدخلون يف حكم األسرى ،ومارست عليهم التجارب
بتعريضهم خلطر اإلشعاعات ،ما يعترب سلالف للمادتُت 19
و 22من اتفاقية جنيف الثالثة اخلاصة دبعاملة أسرى احلرب،
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اليت تقضي إببعاد األسَت عن اخلطر ،إذ نصت ادلادة  19على
أن غلب أن:
"يتم إجبلء أسرى احلرب أبسرع ما ؽلكن بعد أسرىم...
وال غلوز أن يستبقوا يف منطقة خطرة ...غلب أن ال يعرض
أسرى احلرب للخطر دون مربر ،"...واإلشعاعات النووية تعترب
كبَتا ،كما أكدت على ذلك ادلادة  87فقرة  3من
خطرا ً
ً
نفس االتفاقية حُت نصت:
" ...ربظر العقوابت اجلماعية عن أفعال فردية،
والعقوابت البدنية ،واحلبس يف مبان ال يدخلها ضوء النهار،
وبوجو عام أي نوع من التعذيب أو القسوة "...وبناءً على
رلمل ىذه النصوص ،اليت جرمت تلك العينات من
االنتهاكات الفرنسية يف اجلزائر ،ومع ثبوت ادلسؤولية الدولية
على فرنسا واليت تسمح ابحملاكمة ( ،)36أتيت ادلرحلة ادلتعلقة
زلاكمة ومطالبة فرنسا ابلتعويض عن جرائم اإلابدة اجلماعية
الناذبة عن التفجَتات النووية يف اجلزائر.
ؽلكن أن تتجسد فرص زلاكمة فرنسا على جرائمها
االستعمارية يف اجلزائر ،ومن بينها جرؽلة اإلابدة اجلماعية
النووية ضد اجلزائريُت وذلك من خبلل اعتماد هنجُت:
 – 4.8احملاكمة بواسطة احملاكم الوطنية ذات االختصاص
العاملي (القضاء البلجيكي)

لقد جاءت ادلادة  146من اتفاقية جنيف الرابعة لتفرض
على الدول األطراف فيها أبن يتخذوا من اإلجراءات التشريعية
وما يلزم لفرض عقوابت فعالة على األشخاص الذين يقًتفون
أو أيمرون ابقًتاف إحدى ادلخالفات اجلسيمة ،كما واصلت
ادلادة كذلك إبلزام أطراف االتفاقية دببلحقة ادلتهمُت ابقًتاف
أو األمر ابدلخالفات اجلسيمة ،وبتقدؽلهم للمحاكمة ًأاي كانت
جنسيتهم ،حيث تتمثل اإلجراءات التشريعية اليت أشارت ذلا
ادلادة  146يف ادلوائمات اليت تدخلها الدولة الطرف يف
االتفاقيات إىل سلتلف قوانينها (الدستور ،التشريع ،التنظيم)
قصد جعل زلاكمها الوطنية سلتصة يف مثل ىذه االنتهاكات
اجلسيمة الدولية ادلنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربع،
وىذا ما ذىبت إليو بلجيكا ابلفعل حينما أوجدت القانون
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ادلؤرخ يف  1993/06/16وادلتعلق ابدلسؤولية عن
االنتهاكات اجلسيمة لبلتفاقيات الدولية جلنيف 1949
وبروتوكوالهتا األول والثا ي ،حيث أعطى ىذا القانون للقضاء
البلجيكي صبلحية النظر يف اجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية
يف أي مكان وزمان على أساس أن ادلبدأ ال ؼلتلف ابختبلف
اجلماعات البشرية ودينها وثقافتها أو اذباىها السياسي أو
الفكري وغَته (.)37
وتعترب ادلادة السابعة من قانون  1993/06/16النص
اختصاصا عادليًا يف
الصريح عن اختصاص القضاء البلجيكي
ً
نظر اجلرائم الدولية الداخلة يف اتفاقيات جنيف األربع لعام
 ،1949إذ نصت على أن" :القضاء البلجيكي يف نظر
االنتهاكات اجلسيمة يف  1993/06/16والتعلق ابدلسؤولية
عن االنتهاكات اجلسيمة لبلتفاقيات الدولية جلنيف 1949
وبروتوكوالهتا األول والثا ي ،وىذا بغض النظر عن مكان وزمان
ارتكاهبا" ،وما دام القانون البلجيكي ادلرخ يف
اختصاصا عادليًا يف نظر
 1993/06/16ؽلنح قضاءه
ً
انتهاكات اتفاقيات جنيف األربع لعام  ،1949ومن مث فإن
جل اجلرائم الفرنسية تدخل ضمن انتهاكات اتفاقيات جنيف
األربع ( ،)38وعليو فالقضاء البلجيكي سلتص ابلنظر يف ىذه
اجلرائم وابألخص جرائم اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية ضد
الشعب اجلزائري.
أما من حيث عرض القضية على القضاء البلجيكي فهناك
حلول عدة ،إما بدمج نوعي وكمي أو ابستقبلل نوعي وكمي،
فاحلل األول "الدمج النوعي والكمي" يقصد بو أن غلتمع
ضحااي ذبارب اإلابدة اجلماعية النووية معا لطرح قضيتهم أمام
كما (من
القضاء البلجيكي ،وىنا سيكون قد اجتمع الضحااي ً
ونوعا (من حيث تعدد اجلرائم) ،كما ؽلكن
حيث العدد) ً
للضحااي أن يطرحوا قضاايىم على مستوى فردي ال مجاعي
مع تفريق كل قضية عن أخرى ،وىذا ىو احلل الثا ي
"االستقبلل النوعي والكمي" ،غَت أن احلل األول أفضل من
الثا ي ذلك أن القضاء البلجيكي ويف مواجهة عدد منظم
ومعترب من الضحااي يُ ِّ
كون فكرة واضحة عن صدق وجدية
ادلتضررين من ىذه اجلرائم ،ىذا ابإلضافة إىل أن الضحااي
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ابجتماعهم سيكون عملهم ونشاطهم أكثر عملية وفعالية،
األمر الذي سيؤثر كذلك يف جانب التمثيل القانو ي أين ؽلكن
للضحااي وكنتيجة لتنظيمهم؛ االتصال دبحامُت متمرسُت سواء
جزائريُت أو أجانب وعلى دراية معتربة ابلقانون عموما والدويل
خصوصا وىذا لتمثيلهم أمام القضاء البلجيكي (.)39
ً
 – 4.2احملاكمة بواسطة حماكم دولية جنائية خاصة:

إن جرائم اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية يف اجلزائر ال
زبتلف عن ما أقًتف فيما بعد يف يوغسبلفيا ورواندا من حيث
كوهنا جرائم إابدة دولية ،فاألوضاع يف ىاتُت الدولتُت –
يوغسبلفيا ورواندا – مت تكييفهما على أهنا قضااي مست
السلم واألمن الدوليُت ،وىو ما اصلر عنو تدخل رللس األمن
حسب الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة إبنشاء زلاكم
دولية جنائية خاصة ،وابعتبار أنو من مبادئ القانون الدويل
اجلنائي عدم تقادم اجلرائم الدولية؛ فإن جرائم اإلابدة النووية
الفرنسية يف اجلزائر وبكوهنا جرائم دولية ،ينطبق عليها ىذا
ادلبدأ الذي أكدتو ودعمتو اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية عام  ،1968وبذلك فإنو من ادلمكن
إنشاء زلكمة أو زلاكم دولية جنائية خاصة دلا وقع يف اجلزائر
من جرائم فرنسية (.)40
غَت أن إمكانية إنشاء زلاكم دولية جنائية خاصة يف حالة
اجلرائم الفرنسية يف اجلزائر صعبة نوعا ما ،ذلك أن قرار إنشاء
مثل ىذه احملاكم مرتبط بصدوره عن رللس األمن ،ىذا اجمللس
الذي يتكون من أعضاء دائمُت وغَت دائمُت ،وتعترب فرنسا
من أعضائو الدائمُت ،وذلا حق االعًتاض (الفيتو) يف القرارات
ادلوضوعية ،اليت منها إنشاء زلاكم دولية جنائية خاصة؛ لذلك
فإن احتمال اعًتاض فرنسا عن إنشاء زلكمة دولية جنائية
خاصة جبرائمها يف اجلزائر وخاصة جرائم اإلابدة اجلماعية
النووية ،أمر وارد بنسبة كبَتة جدا (.)41
ورغم ىذه االعتبارات السياسية اليت تعيق عمل رللس
األمن وتعطل مسائل أخرى مرتبطة بو ،كإنشاء احملاكم الدولية
اجلنائية اخلاصة ،إال أن فرضية إنشاء مثل ىذه احملاكم فكرة
قانونية قائمة ،ذلك أن قرار فرنسا بشأن وجودىا شلكن أن

يكون إغلابيًا ابدلوافقة إذا واجهت فرنسا ضغطًا دوليًا وداخليًا،
دويل عن طريق الدول وابألخص الدولة اجلزائرية اليت ذلا أن
تتباحث مع الطرف الفرنسي هبذا الشأن – التحاكم – ودلا ال
الوصول إىل قانون فرنسي غلرم األفعال الفرنسية يف اجلزائر
عوض سبجيدىا ،أما على ادلستوى الداخلي فيكون الضغط
بواسطة سلتلف أطياف اجملتمع الفرنسي من سياسيُت وابحثُت
وحقوقيُت ،ابإلضافة إىل الدور اذلام للمجتمع ادلد ي هبذا
اخلصوص ،وخَت دليل على إمكانية تغيَت التوجهات السياسية
ىو القانون الفرنسي  2010/02ادلتعلق ابالعًتاف وبتعويض
ضحااي التجارب النووية الفرنسية ادلؤرخ يف ،2010/01/05
وىي التجارب اليت هتربت فرنسا لسنوات من نتائجها الوخيمة
لتعًتف يف النهاية بضحاايىا ،وىذا القانون يفتح الباب
لضحااي ذبارب اإلابدة اجلماعية النووية الفرنسية يف الصحراء
اجلزائرية للمطالبة حبقوقهم وتعويضهم عن األمراض الدائمة اليت
يعانون منها ،وىذا ابالستناد إىل ادلادة األوىل والثانية من
القانون  2010/02اللتُت نصتا صراحة على ادلواقع اجلغرافية
والفًتات الزمانية للتجارب النووية الفرنسية يف الصحراء
اجلزائرية (.)42
إن اعًتاف فرنسا جبرائم اإلابدة ضد الشعب اجلزائري من
خبلل استعمال التجارب النووية يف صحراء اجلزائر ،سيظل
مطلبا تسعى لتحقيقو السلطات اجلزائرية ،ففرنسا بقيت
تكتما حول ىذه اجلرؽلة منذ ذبسيدىا على
ومازالت سبارس ً
مساسا
الواقع حبجة أن العلم دبجرايت ىذه التجارب يعترب
ً
بسر الدولة ،ويف الواقع ما حدث يف ىذه األرض اجلزائرية
يعترب وصمة عار يف جبُت فرنسا والفرنسيُت وكل من ىم يف
سياقهم ،وعليو فبل بد للسلطات اجلزائرية أبن تطالب احلكومة
الفرنسية ابالعًتاف الرمسي جبرؽلتها ،والتعويض عن الضرر
ادلتأيت من ىذه اجلرؽلة ،الذي مل ؽلس اإلنسان فقط بل حىت
احليوان والنبات والطبيعة اإليكولوجية والًتبة ،والشيء ادلؤكد
ىو أن أي تعاطف أو تعويض لن يكفي حملو ثرار الدمار
( ،)43ولذلك ال بد للجزائر أن تسعى جاىدة لسحب كل
ادلعلومات والورائق الواردة يف ىذه القضية من فرنسا بشىت
السبل.
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وال تتأتى ىذه اخلطوة إال من خبلل رفع اللبس عن السر
ادلتعلق ابلتجارب النووية الفرنسية ،حبيث أصبح لز ًاما على
السلطات اجلزائرية مناقشة موضوع رفع السر العسكري أو سر
الدفاع عن ادلوضوعات ادلتعلقة ابلنفاايت واإلشعاعات النووية؛
ألن األمر ال يتعلق ابالطبلع على أسرار عسكرية للجيش
الفرنسي وادلتعلقة بصناعة أسلحة نووية ،وإظلا يتعلق األمر
ابلكشف عن ىذه ادلواقع ادلشعة دلعاجلة ثرارىا الصحية
والبيئية؛ وألن ثرار اإلشعاعات النووية ما زالت قائمة ومستمرة
إىل غاية اليوم؛ فإن الكشف عن مدافن بقااي ادلواد ادلشعة
أمرا ضرورًاي ( ،)44كما ىو
ومواقع النفاايت النووية ،يصبح ً
احلال يف ادلطالبة ابلتعويضات ادلبلئمة من فرنسا لؤلضرار اليت
أصابت وال تزال تصيب احمليط واإلنسان وادلوارد ادلائية اجلوفية
ابلصحراء ،وكذا التعويض االقتصادي وادلادي لسكان ادلناطق
ادلتضررة من اإلشعاعات حلرماهنم من استغبلل ىذه ادلوارد
الطبيعية يف تلك الفضاءات ادللوثة (.)45

اخلامتة
لقد ارتكبت فرنسا ضد الشعب اجلزائري جرائم إابدة ال
تعد وال ربصى منذ احتبلذلا للجزائر عام  ،1830وىي كلها
جرائم يف حق اإلنسانية ،استعملت فيها كل وسائل اإلابدة،
غَت أن أىم وسيلة إابدة مجاعية استعملت ضد الشعب
اجلزائري ،ىي التفجَتات النووية الفرنسية يف اجلزائر ،اليت تعترب
حقيقة أىم جرؽلة إابدة مجاعية ضد اإلنسانية يف القرن
العشرين ،حيث خلفت تلك التفجَتات النووية جرائم ضد
أجيال الشعب اجلزائري منذ القيام هبا ،واليت ال تزال تعا ي
منها تلك األجيال وحىت األجيال القادمة ،كما أن األمر غَت
متوقف فقط على اإلنسان ،بل جرائم أثرت حىت يف البيئة
والنبات واحليوان واألرض أيضا.
وعلى كل فإن ما قامت بو فرنسا يصنف كجرؽلة دولية
توفرت فيها مجيع عناصر اجلرؽلة؛ لذلك ال بد من سعي
السلطات اجلزائرية الرمسية إىل ادلطالبة ابالعًتاف الفرنسي
الرمسي جبرائم اإلابدة النووية ادلنافية لؤلخبلق واإلنسانية ،وكذا
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التعويض عنها وتقدمي كل الورائق اليت تبُت أمكان وجود
النفاايت اإلشعاعية حىت يتم معاجلة ثرارىا ،وحىت ذبنب
مواقعها لكيبل ربدث انعكاسات على البشر وعلى بقية
ادلخلوقات خاصة يف ظل الصحراء اجلزائرية الشاسعة ،إذ
يصعب الكشف عن تلك ادلواقع إال من خبلل الورائق
الفرنسية.
اهلوامش
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THE FRENCH NUCLEAR TESTS IN ALGERIA AS AN IMPORTANT MODEL OF
GENOCIDE IN THE 20TH CENTURY
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ABSTRACT
This study examines one of the most importance of studying genocide, by showing one of the
most important historical examples in which there have been major violations against humanity,
as the French bombings in Algeria are one of the most important examples of genocide in the
20th century, which had devastating effects at all levels. To clarify this crime against the
Algerian people by the French colonialists, the reality and truth of the French nuclear genocide
crimes in Algeria will be addressed, Arab and international reactions regarding the French
nuclear genocide bombings in Algeria, the results of the genocide The French nuclear program
in Algeria, and its devastating effects on the right of humanity, are acts that are considered
international crimes because they fall within the contents of international agreements such as
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in 1948 and the
four Geneva Conventions, so French compensation should be demanded for the genocide crimes
resulting from the nuclear explosions in Algeria .
KEY WORDS: Crimes - Genocide - Humanity - French nuclear explosions - in Algeria.
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