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 *سفيان لوصيف
 

 

، وقد تواجد األمريكيون 1942في شمال إفريقيا في نوفمبر  ءالحلفايتناول المقال بالدراسة والتحليل إنزال  الملخص:

في عدة جهات من الجزائر، وكان للوجود العسكككككرم األمريكي بالث األير سككككياسككككيا واقتعككككاديا واجتماعيا، ويمكن 

كان بمثابة إشكككارة واضكككحة علو التحوات الآارئة فن او في مواقين القوت، والتي بد ت ت هر  توضكككيل  لي في  ن 

عندما دخلت الوايات المتحدة األمريكية الحرب إلو جانب دول الحلفاء، وكان لها دور هام في تآور الوضكككككك  علو 

للقوة العسككككرية من قعزعت  العكككعيد المحلي،  يع لعبت القواعد العسككككرية وما تقوم ب  من  نتكككآة اسكككتعراضكككية

السلآات الفرنسية بالجزائر، خعوصا بعدما يبت بالملموس ضعف القوة الفرنسية في مواجهة التوس  الناقم سنة 

، وخالل فترة تقارب يالث سككككككنوات ترو األمريكيون بعككككككماتهج في نفوس الجزائريون، من خالل تو يفهج 1940

امة الجزائريين، وتقديج يد العون والمساعدة لبعض الجزائريين، كما كان كعمال في المنتآت األمريكية واا تكاو بع

بعض المسككككنولين األمريكيين ين رون إلو الجزائر ن رة التككككفقة وصككككر وا بمككككرورة تحريرهج من ااسككككتعمار 

 .، وه ا من  توقي  الميثاق األطلسيالفرنسي

 
 الوايات المتحدة األمريكية.، الحرب العالمية الثانية، اإفريقيإنزال الحلفاء في شمال ، الجزائر الكلمات المفتاحية:

 

 

The American presence in Algeria during World War II and its repercussions 

Sofiane Loucif 

Abstract: The Article deals with study and analyses the landing of allied in North Africa 

in November, 1942.The Americans were present in several parts of Algeria particularly 

Oran region, the presence of American military had political, economic and social impact, 

this can be illustrated since it was regarded as a clear signal on the emergency 

transformations of scales of power at that time which began to appear when the United 

States of America entered the war alongside the allied countries. In addition to this, it 

played an important role in the development of situation at the local level where the 

military bases and their review activities of military force agitated the French authorities 

in Algeria particularly after the weakness of the French force in facing the Nazi expansion 

in 1940 be proven to be palpable For nearly three years, The Americans left their mark 

on the Algerians through employing them as workers in American installations 

,contacting with all the Algerians and helping some of them. Some US officials looked at 

Algerians with a pity and declare the need to be freed them from French colonization. 
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 مقدمة:

القتال ومحاولة  لمانيا ودول  ، وتوسكككككك  جبهات1939بعد انداع الحرب العالمية الثانية سككككككنة    

المحور فرض السيآرة في  وروبا والمناطق الحيوية، وبعد سقوط فرنسا في يد الناقية وإقامة ن ام 

موالي لها تمكككررت معكككالل الوايات المتحدة األمريكية، فقررت الت لي عن الحياد ودعج  لفائها، 

رية اسككككككيما القريبة من  وروبا بهد  وبدخولها ميادين الحرب  قامت العديد من المراكز العسككككككك

سنة  كان للوجود األمريكي  ير عليها  1942تحريرها من سيآرة األلمان، فبعد اإلنزال في الجزائر 

 في الجوانب ااقتعادية والسياسية. 

 اإلنزال األمريكي في الجزائر:

واألنسكككككب إسكككككتراتيجيا  ن يق  قررت القيادة العامة المتككككككلة من  مريكا وإنجلترا  ن  من األجدر    

إنزال قوات الحلفاء في شككمال إفريقيا، وتتكككيل قواعد عسكككرية يمكن من خاللها ضككرب  لمانيا في 

فاء   وروبا، فاق علو إنزال قوات الحل كا تج اات لة جرت بين إنجلترا و مري عد مفاوضكككككككات طوي وب

لبريآاني ونستون تترشل ال م بالتواطئ المغربية والجزائرية، و لي بتوصية من رئيس الوقراء ا

  باللغة الفرنسككككية، والتي ن   L’opération Torche  طلق علو ه ه العملية اسككككج التككككعلة  و  

والواقعة تحت  Pattonقاعدة  مريكية تحت قيادة الجنرال باتون  1ااتفاق  ن تكون الدار البيمككككككاء

ندال   ندل ما يتكفل الجنرال فرا بة  مريكية، بين يادة القوات اإل Frendlendallمراق نجلو  مريكية   بق

نجلو النزول في وهران تحت مراقبة بريآانية،  ما بالنسككككككبة للجزائر العاصككككككمة فكانت القوات اإل

في  1942نوفمبر  8كككانككت عمليككات اإلنزال في ، و2 مريكيككة تحككت قيككادة الجنرال األمريكي ريككدر

 .    3الجزائر العاصمةمدينة الدار البيماء المغربية، ووهران، ومدينة 

 لف عسكككككرم بريآاني، وكان  23 لف عسكككككرم  مريكي و والي  49وقدر عدد القوات بـكككككككككك     

نة وهران فكان إنزال قوات  ية،  ما في مدي ها الغرب مة من جهت نة الجزائر العاصكككككك اإلنزال في مدي

قوات ن ام فيتكككي الحلفاء يتج بالتدريج وبالبطء و لي لعوامل معرقلة في الميدان، وخاصكككة تعكككدم 

وال م استآاع  تد عدد معتبر من الموالين ل  يماهي عدد قوات اإلنزال، فحديت اشتباكات  كرت 

 .   4قتيل وجريل، واشتد القتال  كثر في داخل   ياء المدينة 700المعادر وقوع ما يقارب 

د الجزائريين قد إسككككككتراتيجيا بامتياق ل لي نج كان الوجود األمريكي عامة  ديا عسكككككككريا وجيوو   

علقوا  ماا كبيرة علو  مريكا لل الص من قبمكككة الفرنسكككيين، فالرئيس األمريكي روقفلت عبر  ن  

مبتهج باانمككككككمام إلو صككككككف الحلفاء وقال:ق  ن مجيء القوات األمريكية... هو تآهير للتككككككمال 

ا واقتعكككككاديا، يج اإلفريقي من الناقية وإنقا ه من سكككككيآرة المحور، ال م يريد التحكج في  سكككككياسكككككي

سيكون فاتحة عهد جديد من السالم والرفاهية في   ضا ...  ن النعر ال م سيحعل علي  الحلفاء،

 .5شمال إفريقيا ق

 االنجليزي األمريكي: اإلنزالالموقف الجزائري من 

ر ب السكككككان بالتواجد األمريكي علو األراضككككي الجزائرية، فقد ا ر وا في  منق ا وخالصككككا من    

السكككككيآرة الفرنسكككككية ااسكككككتعمارية، وتعاطف التكككككعب م  القوات األمريكية، قد علو  لي معاملة 

ة والحلوت اتاألمريكان للسكككككككان بالآيبة،  يع كانوا يوقعون عليهج المالبس ويقدمون التككككككوكو

 فال العغار، التيء ال م لعب دورا كبيرا في اند ار قيمة التواجد الفرنسي.لألط

ألنهج ر وا فيهج الم ل  من رقبة  ر ب السياسيون الجزائريون  يما بالوافد الجديد علو بالدهج،و   

، وفق ما ن  علي  الميثاق األطلسي وعرفت ه ه المر لة نتاط 6ااستعمار الفرنسي والتحرر من 

لسياسية الجزائرية، مثل الزعيج السياسي فر ات عباس وجماعة الن بة ونتاط جمعية العلماء السا ة ا

، ونمال  زب التعب الجزائرم ال م كان ينتط سرا بعد  ل  من قبل 7المسلمين الجزائريين

السلآات الفرنسية، وكانت لفر ات عباس عالقات مباشرة م  الدبلوماسيين األمريكيين في الجزائر 

 ، ه ا األخير ال م كلفت  الوايات المتحدة األمريكية بمتابعة  Murphy Robertمنهج القنعل   ن كر 

 .الملف الجزائرم

 الجزائر في عيون الجنود األمريكيين:
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تحككدث األمريكيون عن الجزائر من  1942نوفمبر  08في الجزائر يوم  بعككد اإلنزال األمريكي    

انتقائية وجيو سياسية، فالجزائر كانت في  عينهج عبارة عن قاوية خالل قراءة استندت إلو معآيات 

تاري   تابعة لعمبراطورية العثمانية، وت كروا ال صككككككغيرة لفرنسكككككككا، ووا دة من  قدم اإلمارات ال

ضد طرابلس وفي  1805األمريكي وصلت  بالتمال اإلفريقي، مثل قعف األسآول األمريكي سنة 

وفي عدد من تقارير وخرائط هيئة األركان  كرت سكككككا ل  ضكككككد الجزائر العاصكككككمة، 1815سكككككنة 

التمال اإلفريقي بالتاطئ البربرم في صورة فوتوغرافية لمعالل ااستعالمات،  خ ت في جانفي 

سفلها بأن ه ا  دث في   البالد  1943 توضل توقي  الحليب علو  طفال الجزائر العاصمة، وكتب  

 القديمة لدام الجزائر  .

نتر مسنول القسج األمريكي للحرب دليل  ول العادات والتقاليد المحلية، فقد تج  1943وفي سنة    

التآرق في ه ا الدليل للسكان األصليين بناء علو   كام يآلقها عليهج المعمرين األوروبيين، وال ين 

بية يعتبرونهج دائما كأنهج  ناس دون  همية، وكان ه ا العرض التاري ي يكتف وي هر الم اهر السل

 للسياسة الفرنسية، فقد تج تو يف واستعمال كلمات   اضآهاد   و  استغالل   العرب.

وتمكككمن ه ا الدليل قعككك  ممكككحكة  كرت في  جوانب من الحياة ااجتماعية للجزائريين، منها    

 ني   لو  ردت الدخول إلو م بزة فقج بنزع   ائي عند المدخل، ألن ال باق متعود علو  ن يمكككككك  

علو األرض عند إخراج  من الفرن، مما يجعل الزبائن يرفمككككككون شككككككراء ال بز إ ا كانت ال بز 

األرض متسكككك ة بآين األ  ية  ، ومن جهة  خرت دائما ما يتج ترجي الجنود األمريكان بعدم البحع 

في الدخول في عالقات م  النسككاء وإا فهنهج سككيعرضككون  ياتهج لل آر وجاء في ه ا  مر  ا  روا 

ء عندما تدخلون إلو منزل ما، صككككككيحوا علو النسككككككاء بتغآية وجوههن،  و اابتعاد عن من النسككككككا

طريقكج  ، ومن  جل القمككككككاء علو سككككككوء تفاهج  غلب العاملين في القوات األمريكية تلقوا قاموس 

 .8صفحة يحتوم علو كلمات  ساسية 53عربي من  -انجليزم 

لها نعكككيب، فقامت بهعداد بآاقات تتمكككمن  وكانت معكككلحة العمل النفسكككي  يمكككا تريد  ن يكون   

رقنامات إسالمية و رسلتها إلو األعيان واإلداريين الفرنسيين، و كد مسنول شنون المكتب األهالي 

في وهران ب عككككككوص األمريكيين ال ين كانوا يبحثون عن الميزة المتككككككرقية عندما قاموا بزيارة 

وبية لج تنل اهتمامهج، بالعكس فقد فمكككلوا ولو  كبريات المدن الجزائرية فالتكككوارع واأل ياء األور

 األ ياء العربية من خالل التردد علو األسواق والحمامات المغاربية.

فمدينة وهران بتعدد مجااتها و يارها ااسككككككبانية لج تثر فمككككككول األمريكيين، فال م نال إعجابهج    

علو  افة الحي نال إعجاب   د ودهتتهج هي شوارع السكان السود وقريتهج،   د محالت الحالقة 

الجنود، فتفاجأ في الغرفة ال لفية للمحل برجل وامر ة تعمل قابمكككككة وكانت جميلة والنقود تنتقل من 

عارة، وبد  بت يل وهو يحلق شككعره فقال ديد إلو يد خلف سككتار مفتوق قليال، فت يل نفسكك  داخل بيت 

كواجهة للدعارة  لكن  كان م آئا ألن غرفة  ن  من المنآقي  بأن ه ا النوع من التجارة يسككككككت دم 

 النوم لج يكن في الواق  إا غرفة تدخين يتج فيها ت وق نتوة الحتيش.

 الموقف األمريكي من الجزائر كمستعمرة فرنسية: 

كان ال آاب الرسكككمي األمريكي  ول الجزائر متمكككاربا متأرجل بين  ولويتين، البراغماتية التي    

ولوجية، والكفاق ضككككد المحور فرض علو الحلفاء بوضكككك  كاتج العككككوت علو نافسككككت كثيرا اإليدي

   Macmillanم     1943مام  3  يوم  Murphyخالفاتها وتقديج جبهة مو دة، فقد  ممككككككو   

اتفاق يعر  موقف الدول المتحالفة تجاه فرنسكككككككا، فقد كان الهد  هو إعادة إلو   هان السكككككككان 

، فقد 1940ي كسكرت بواسكآة اانهيار العسككرم والمعنوم في سكنة الجزائريين الهيبة الفرنسكية الت

تج التوصية بعدم ا تقار السلآات الفرنسية، وعدم تقديج انآباع بالتتكيي بسيادتها علو األقاليج التي 

 تمتلكها.

قاه يوم     قد  ل كان  لت في خآاب  وعد التككككككعوب  1941جانفي  6ولكن كما هو معلوم  ن روقف

تحت الوصككككككاية بالحريات األرب  المتكككككككلة من العقيدة األمريكية المناهمككككككة  ال اضككككككعة  و التي
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لالسكككتعمار، والتي هي مهيكلة في الميثاق األطلسكككي ال م تج إممكككا ه في وقت قريب م  تتكككرشكككل، 

وفي الميككدان ككان عكس  لكي فكالمئككات من القوات األمريكيككة المرابآككة فنك او في الجزائر   هرت 

يزة للكتلة اإلسالمية، فمعاينتهج بدت وكأنها قرار اتهام للوجود الفرنسي   ال رو  غير مستقلة ومتح

 . 9نحن األمريكان عاملنا الجزائريين كهنسان،  ما الفرنسيين فيعاملونهج  سوء من الكالب  

وعبر الجنود األمريكيين عن تعاطفهج م  الجزائريين ي كر   دهج قائال: ق الر لة التي قمنا بها    

ل المآلة علو وهران كتكككككفت لنا فقر العرب... األطفال  فاة األقدام، الرجال ينامون علو علو التال

األرض، سحابات من ال باب تهاجج كل وا د منهج  ، كما روت رسام كاريكاتورم  مريكي بعد القيام 

بنزهة في الحي الوهراني،  ن  صكككككككدم بر يت   غلبية الجزائريين  فاة األقدام وهزيلي األجسكككككككام، 

 فحياتهج رخيعة في  عين السلآة ااستعمارية.

كما  كر ه ا الرسام  ن    ر ت وا د من الفرنسيين يعتر  ب نب  بأن  قتل   د األطفال الجزائريين    

دوارات، وإ ا دهس عنزة  و  مار يتج  ةبدهسكككككك  بسككككككيارت ، وفي ه ه الحالة يتج تغريم  ب مسكككككك

ممكككككاعفة الغرامة  ، فالرسكككككومات كانت ت هر بقوة  ن الفرنسكككككيين تركوا الجزائريين يموتون من 

 الجوع، بقدر ما  نهج انفردوا بامتالو األراضي الممتاقة.

 1942نوفمبر  26 ، ففي يوم  Robinettوكانت روق الر مة والتعاطف قد عانقت الجنرال       

سكان  ول  عندما توقف م  و دت  في   د المناطق الجزائرية من  جل الغ اء، تجمعت  تود من ال

الجنود ال ين كانوا يأكلون طعاما شهيا من معلبات الحساء والفاصوليا والععير، فكان جم  كبير قد 

رنس   وشككككاهدوه يعد  كلت ، منهج شككككي  برفقة يالث  واد صككككغار ابسككككا ب Robinettاقترب من   

واينان من  واده يلبسككككككان يياب رية بال    ية، في  ين كان الثالع  كبرهما عاريا تماما باسككككككتثناء 

   Robinettجمجمت  المحلقة والتي كانت مغآاة بآربوش   مر، وكانوا كلهج مه بون كما  كر   

تكواطة،  شيئا، رضوا بمتاهدتنا،  عآيت كل وا د منهج طعام بال و كلت بنفسي قائال:ق لج يآلبوا 

جزء من  ألبين لهج بأن  ل ي ، شكككرني األب بلغة فرنسككية سككليمة، يج قال ألواده  لن تتكككروا السككيد، 

فقال كل وا د منهج شكككرا، عندما ابتعد الجيش لو وا بأيديهج بهشككارة الوداع، لن  نسككو  بدا التككر  

 والقدر الآبيعي له ه العائلة الجزائرية  .

الجزائر ا ينتقدون كل نقد، فالعديد من الجنود فرضوا عنعريتهج المناهمة كان األمريكيون في    

للجزائريين، كان السككككككان يتكككككار إليهج باسكككككج األوباش الق رين، واللعكككككوص، والبعض منهج كانوا 

ضككحايا إعدام جماعي بحجة م ادعة بأنهج جواسككيس  لمان، وقتل الجزائرم  صككبل سككريعا رياضككة 

 و خ هج كهشارات  يناء تمارين التدريب علو إطالق النار.  في بعض الو دات القتالية

توقفت قوات الجيش الثاني  1943واإلفراط في شككرب الكحول عق د من الوضكك   كثر، ففي مارس    

نار علو كل  قام الجنود بهطالق ال بالكحول، ف من  جل الغ اء في المدينة، وكانت الوجبة متككككككبعة 

د منهج تملق عالنية بأن  تمكن من قتل يالية وجرق اينين فخرين الجزائريين ال ين يعككككادفونهج، وا 

تاقة لفترة  ستفاد ه ا الجندم من  رو  الت فيف باألعمال ال ه ا ما قال   مام المحكمة العسكرية، وا

 معينة، في المقابل األعمال التي  ديت في الآار  لج يتج معاقبة  م تجاوق.

سة قاموا بزرع الرعب في قرية، فقد  ادية  خرت ععابة من المغتعبين ين    تمون إلو كتيبة الهند

تج ااعتداء علو جزائريات بو تككككككية، من بينهن النسككككككاء فوق األربعين سككككككنة واألرامل وفتاة  ات 

ياليين سككككككنة مريمكككككككة بالتيفوس، وتج اإلسككككككراع في إطالق تحقيقات عن ه ه اانتهاكات، لكن تج 

 .10عقوبات محتملةالسكوت عن القمية ولج ينتج عن  لي  م 

 1943مارس  31  فأرسككككككل يوم  Giraudو يارت اعتداءات الجيش األمريكي سكككككك ط الجنرال     

رسككككالة إلو إيزنهاور  كره بعمليات القتل والجرائج األخرت التي تورط فيها العديد من الجنود، وبعد 

تباه من جديد بانعدام األمن، شهر من  لي قام قائد هيئة األركان بهعالم قيادة الحلفاء من  جل لفت اان

واإلجابة من القيادة العليا األمريكية كانت بهعادة التتديد علو الن ام وقيادة  عداد قواتها من الترطة 

 العسكرية.
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وجهة ن ر  ول الجزائريين جاء  Star and stripsفي صحيفة    1943وصدر خالل جويلية    

علو غرار  لي ضرورم، فهو يلم     يتنا ويبي  لنا  فيها ق إ ا كان العربي غالبا ا ينف ، فهو

البرتقال، ويقدم البيض لجنودنا، في خط المواجهة علو الرغج من إطالق النار من العدو، ويلتمس منا 

 والتدخين  . والتكواتةدائما من  جل الحعول علو العلكة 

وكتكككف  ول موضكككوع عدم المسكككاواة ااجتماعية بين األوروبيين والجزائريين فالوضكككعية كانت    

مأساوية في نا ية قسنآينة،  ين تج رت بكثافة ب ور المجر وااستياء ال م  شعل المنآقة في مام 

م ، فالفقر طغو علو البالد رغج مجيء األمريكيين ووعودهج بالمسككككاعدة ااقتعككككادية، فالن ا1945

 ااستعمارم ماقال دائما يعيش في  الة متعلبة، وال رو  المعيتية للجزائريين تراجعت.

وسككادت الال مسككاواة وتحكمت في قمككية األجور، فالعمل متسككاو لكن  جرة العامل من األهالي لج    

تكن  بدا مسكككككاوية ألجرة األوروبي، فاألرصكككككدة العسككككككرية كانت انعكاسكككككا شكككككب  كامل للعالقات 

إلو السككلآة صككرق بأن قوات األهالي سككتتلقو نفس    Giraudاعية، فعندما وصككل الجنرال   ااجتم

األجر والرصككيد، وسككتسككتفيد من نفس  رو  اإلسكككان مثل الجنود األوروبيين وا شككيء تغير من 

ما  نهج  لي،  ماتهج  سككككككو  مما نجد، عل قل، وطعامهج  دنو وم ي فاألهالي الجزائريين تلقوا  جرا  

 في العديد من المرات بعدم تحسن  روفهج.اشتكوا 

، والقدرة 250إلو  100، فالمنشر تجاوق من قاعدة 1944و 1939فتكلفة الحياة تماعفت بين سنة 

الترائية للفئات المتوسآة والعاملة لج تتب  نفس التدر  والتقدم، فقد  وصو إيزنهاور بأن الجزائريين 

% بعد عمليات اإلنزال،  10بأن تكون  جرتهج قائد  ال ين تج تو يفهج من طر  الجيش األمريكي

، والعائلة 1944فرني في فيفرم  10إلو  5فاألجرة اليومية للعمال الفال ين تأرجحت  ين  لي بين 

فرني في التهر لألكل، و تو لو كانت  كثر  400المتوسآة  ات  ربعة  فراد تحتا  علو األقل إلو 

لحج  و منتجات  خرت ضكككككرورية ألن الغ اء الرسكككككمي هو غير فهو ليس متأكد  ن يتمكن من  كل ال

 كافي.

سية للدعاية األمريكية،     سا سا، كانت  جة   سست  فرن سادت الال مساواة في التعليج ال م   و يما 

 ن   قل من عتكككككر األطفال المسكككككلمين في سكككككن  1943و سكككككب لجنة ال براء فقد  كرت في سكككككنة 

نة تلقوا تع 14إلو  5التمدرس من  % من األطفال األوروبيين  80ليما، في  ين  ن  ما يقارب سكككككك

تابعوا تعليمهج والدروس باللغة العربية تج إهمالها، فحالة مدرسككة قرفنية في النا ية الوهرانية  يارت 

 من طر  عمدة القرية. 1943جدا  ين  قدم علو إغالقها في جويلية 

 زائراإلسهام األمريكي في تطوير الحالة الصحية في الج

كانت  1940بجهود السككلآات الفرنسككية لتحسككين معيتككة األهالي، فقبل سككنة  األمريكيون اعتر    

الرعاية العكككككحية في الجزائر متحكج فيها من قبل فرنسكككككا، وكانت هناو معكككككلحة مركزية للن افة 

العمومية والآب الوقائي مسككيرة من طر  مفتش مركزم تحت مسككنولية  من القآاعات، فالتقسككيج 

دائرة علو ر سككككككها وضكككككك  طبيب مهنت  الآوا  في الدواوير  112دارم للجزائر المنبثق من  اإل

والتلقيل واإلشرا  علو المستوصفات، فيما تج تس ير ممرضات  وروبيات ومساعدات العحة من 

 األهالي من  جل التكفل بالنساء.

ة، فكان معهد باسكككتور وتج إرسكككاء  داة ناجعة و ات صكككيت عالمي من  جل دف  السكككياسكككة العكككحي   

  بالتعاون م  مديرم العكككحة العمومية، وقام  Edmond Sergentبالجزائر ال م يسكككيره الدكتور  

بتلقيحات كبيرة ضد السل، وكان لها  يرا في خفض نعف الوفيات في  وساط األطفال الجزائريين، 

ون واكتتككككككفوا الحالة ولكن  رو  الحرب قد خربت جزءا كبيرا من ن ام الرعاية، ونزل األمريكي

العحية الكاريية للجزائر عامة وللآائفة المسلمة بال عوص، و خآار انتتار األمراض تسارعت 

في قرية نا ية الجزائر العاصكككككمة من طر  العقيد  1943وهددت الحلفاء، فتج إطالق تفتيش سكككككنة 

القمل علو المالبس ، وسككككمل بمعاينة تكاير المالقم ويليام سككككتون التاب  للآب العسكككككرم األمريكي

 الرية للسكان مما سبب فقر الدم المزمن للسكان.
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وكانت الوضككككككعية مأسككككككاوية في األ ياء الكبرت، وتج اقتحام مدينة وهران بواسككككككآة القمامات    

والبعوض، فاألراضكككككي التكككككاسكككككعة تحولت إلو مسكككككتودعات القمامة التي ترمو في الهواء الآلق 

ات، فالعديد من األ ياء تحولت إلو مجارم مفتو ة، و اول وال الء، مما جلب  عداد من الحتككككككر

األمريكيون الحعككككككول علو تعاون البلدية المحلية من  جل معالجة المتكككككككاكل الم تلفة فالدكتور   

Gasser Jules  تفهما كبيرا، وسككاعد األمريكيين  1943    هر من  تولي  شككنون المدينة في  فريل

علو اارتقاء بقواعد جديدة للن افة في  وسكككككاط السككككككان، ونال شكككككهرة  يناء مسكككككاره كم ت  في 

 البكتيريا و مو التيفوئيد.

عامل  60وقد تج إنجاق بعض المتكككككككاري ، وقام األمريكيون إضكككككككافة إلو  لي بتو يف  والي    

جزائرم، ال ين قاموا في سككتة  شككهر تحت إدارة رقيب والدعج المالي المتمثل في شككا نتين لت لي  

 المدينة من قماماتها ون فوا المستودعات الممتلئة بالقا ورات. 

وكان اجتثاث األمراض المعدية القاعدة ال هبية للسككياسككة األمريكية للمسككاعدة، فال شككيء تج توقع     

اإلنزال، لكن خآورة الوضكككككك  دعككا إلو إقككامككة ن ككام مسكككككككاعككد، فككالآبيككب العقيككد    في م آآككات

Howard   Hutter  مسككككككنول في نا ية وهران عن وا دة من القواعد الآبية في شككككككمال إفريقيا  

لقوات الحلفاء اهتج بمحاربة ال هور العنيف لألوبئة مثل المالريا، التيفوس، الآاعون، فكانت خمس 

 .11 غلبها  مراض األمعاء الباطنية 1945إلو  1943رت من سنة  اات مرضية  ه

ويتج التعر  سريعا علو الت   ال م مست  العدوت ويتار إلي  باألصب ، فكان الفرد الجزائرم     

تقليديا ين ر إلي  كحامل للفيروس بسبب معيتت  السيئة، فال يتج وضع  تحت المراقبة الآبية لكن يتج 

اتجاه ، وكل المدنيين ال ين يعملون لحسكككاب الجيش األمريكي تج تلقيحهج ضكككد  خ  إجراءات وقائية 

في عماات  1943عربي من جانفي إلو مارس  3700التيفوس والجدرم، فتج إ عككككككاء ما يقارب 

 وهران والجزائر وتج تحعينهج ضد العدوت.

إلو غاية اقتراق   هب 1943  منرخ في جانفي  Perim longوفي تقرير للكولونيل األمريكي      

بأن يتج إخماع مو في المآعج والنادم العسكرم من الآباخين وال دم إلو يالث تحاليل 

 بيكتويولوجية بهد  إبعاد كليا إمكانية  ن يكون الت   قد تعرض للعدوت.

واقتن  المجتم  الجزائرم بفكرة  ن الوايات المتحدة سككككككتحقق لهج قفزة سككككككياسككككككية من جهة إلو    

شعار  ن  مريكا ستنق  الجزائريين وستعيد لهج  ريتهج،  1943نتتر في الجزائر في ربي   خرت، وا

وصككككككا ب ه ا التككككككعار هو الدكتور محمد بن جلول رئيس فدرالية المنت بين المسككككككلمين بالنا ية، 

و اولت دعاية المحور اسككككككتغالل األ داث، فاإل اعات األلمانية التي كانت تتمت  بعككككككيت كبير في 

تقول   ا تموتوا من  جل الحلفاء، طيعوا  ئمتكج ومرابآيكج ال ين يقودونكج نحو طريق  العاصككككككمة

سية، فين رون  كثر  اإلسالم  ، وكان غالبية الجزائريين يرفمون فكرة انعهارهج في الآائفة الفرن

 من  م وقت ممو نحو الحلفاء من  جل تحسين معيرهج. 

 :12األمريكيون في مدينة وهران

قد ، ف1945و 1942نمط الحياة األمريكية منتتر في النسيج ااجتماعي الوهراني خالل فترة  كان   

جلبت القوات األمريكية إلو وهران طريقة عيتككككككهج، فالمدينة  صككككككبحت  مريكية ولج تعد  ليكانت 

الجديدة، والعديد من النغمات الموسكككككيقية الجديدة  طربت   ان السككككككان بالمرور  مام بهو العكككككليب 

 Croonersواللورين، ويمكن سككماع جنود يغنون  ول بيانو مقآوعة    سأل مر في شككارع األلزاا

  كانت فرق موسككككككيقية  Létanz  ونزهة    Petit Vichyفي  ديقة    1943مام  28 ، وبدءا من 

آات  قدم  جمل اللق نت ت كا ما ف ما السككككككين بالمجان، و  يا و قاط  يوم قدم م عة للجيش األمريكي ت تاب

ودية، فالتكككباب الجزائرم ال ين يمارسكككون مهنة تلمي  األ  ية وك ا بائعي البرتقال تمكنوا من الهولي

 تعلج بعض الكلمات اإلنجليزية.

وفي األكتكككككاو وجدت الكثير من الجرائد المعروضكككككة علو الرفو ، وك ا المجالت العكككككحافية    

  وكانت تباع  strips Stars and   التككهرية، واألسككبوعيات التي كانت تباع في مدينة مثل صككحيفة

 Billبوا د فرني، كل يوم يغمكككب المكككباط عندما يكتتكككفون رسكككومات كاريكاتورية لعكككا بها   
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Mauldin  لج يكن  1943 ، التي تتسلو بالنقد خعوصا عن القائد فرير ويلسن وابتداء من ديسمبر

إنتككككاء معككككن  بوهران بآلب  من المجدم جلب صككككناديق الكوكا كوا من الوايات المتحدة، فقد تج

 سري  من إيزنهاور.

وكان العلج األمريكي بنجوم  يرفر  في كل األمكنة، مسكككيرة اسكككتعراضكككية كبيرة جابت شكككوارع    

، عيد ااسككتقالل األمريكي ال م تجاوق في 1943جويلية  4للمتككاة وتج إ ياء  كرت  45 ي الفرقة 

وكان الحنين للوطن جد منير فأعوان الجيش األمريكي ا تفال  اا تفال الوطني الفرنسي ال م  قيج، 

لج يتمكنوا من مقاومة الوضكككككك ، و رادوا معرفة ما يجرم في بالدهج، اللعب، دفاتر الميالد،  وادث 

منزلية، اشككككككتركوا في جرائد مدنهج، وكانت المعلومات المحلية تجعلهج يثورون بعنف، وا د منهج 

بأن عمال المناجج األمريكية  1943  في شككككككهر جوان  Wiscon starاندهش عندما قر  جريدة   

قاموا بهضككككككراب ألسككككككباب مالية في  ين  ن مواطنيهج يموتون في جبهات القتال، فقام بلعن هناء 

 .13الممربين ال ين ا يعرفون واجب التمامن

يرة   قرية صغ Glen Ellynرسالة إلو معارف  في   1943  في  كتوبر  Martinوكتب البحار      

في   ياء شككيكاغو بأن الجزائريين فقراء، وبأنهج ا يحبون الغسككل، وبأن النسككاء متحجبات بعككورة 

كاملة، فقط فتحة صكككغيرة علو مسكككتوت الوج  لكي يتمكن من الر ية عند المتكككي، لكن كانت هناو 

  ، قال1943ر ت  خرت للحقائق الوهرانية بما  ن الحياة في وهران كانت مناسكككككبة في شكككككهر  وت 

Frank Hempel  متكككاة في رسكككالة وجهها ألهل  بأن   ابن   صكككبحت  168  التاب  لألمن السكككرم

شككهيت  مفتو ة و صككبل سككمينا بسككبب  كل  التمر والبآي ، والليالي منعتككة ونحن نآهو الدجا  طيلة 

 اليوم، و صبحت تقريبا  سود بسبب التمس  .

للمتككككاة روت لعائلت  كيفية قمككككائ   34لكتيبة   التاب  لFrank Mauroجندم من مدينة نيويورو    

كلج شككككككرق  10  الواقعة علو بعد  Canastelفراغ  في وهران، فهو ي هب يوميا للسككككككبا ة في   

ما دف  الثمن وكان يلزمني نزول وادم بـكككككككككككك  كان لزا قائال:   نة  مدي متر من  جل االتحاق  210ال

ب هو صعود الوادم، كان ال مر ل ي ، األكل بالسا ل، وعندما  نهي السبا ة يبقو لي التيء األصع

جيد، العمل ليس صعب، التيء الو يد ال م ينق  هو  لوت الكراميل  ، مما جعل والداه يبعثان ل  

في إيآاليا من طر  قناص، و دث  لي  ربعة  Mauroكمية منها و يمككككا شككككفرة  القة، وقد قتل 

 سنة. 21ت ، ولج يكن عمره فن او سو1945مام  7 يام قبل هدنة 

وإضككافة إلو السككبا ة كانت التسككلية قد اقدهرت بوهران، ومن  جل ت فيض التوتر فتحت بنايات    

الحفلة الراقعككككككة  1943جويلية  17، قاعة الزوا  بفندق المدينة اسككككككتقبلت يوم للهوالبلدية  بوابها 

مدنيين وعسكككككككريين الكبرت للوكالة األمريكية للمنونة علو صككككككوت  كسككككككترا ملونة كان الرق ، 

اختلآوا بهخاء، كان هناو جنراات وعقداء من بين الحمككككككور،  نتككككككأت العديد من المالهي الليلية 

بمبادرة من العكككليب األ مر األمريكي لكل الرتب، ضكككباط، جنود، بسكككآاء، فكان لهن نادم خاص 

 .14مزود بحانة، قاعة،  س رة، ماكيا ، مرشات، غر  نوم

متآوعين من الجنود السككود بفمككل مبد  الفعككل بين األجناس ال م شكككل وتج ت عككي  ناديين لل   

  عبارة عن قاعة كبيرة بنيت  Le country clubجزء من العادات األمريكية األكثر شككعبية، كان   

من الحجارة من طر  سككككككجناء الحرب اإليآاليين، كان مدرج  ععككككككرم،  ما الحفالت فقد كانت 

منهج  5000رية الهندسة، و دة مكونة  ساسا من الجنود السود  والي التابعة لس 484تنديها الفرقة 

مرابآين في المنآقة تج تدريبهج من  جل القتال، لكن عندما قدموا إلو وهران تج تسككك يرهج لألعمال 

 اليدوية علو غرار تفريث السفن والعتاد والعديد منهج   س نفس  م لوا وبال قيمة.

 Stars and ة األمريكية بعيدا عن الرياضكككككات األكثر جا بية جريدة  وبقت لعبة البيزبول والكر   

Strips  خععت لهما عناوين عريمة، وانتعارات نادم كرة القدم لالتحاد الرياضي اإلسالمي

بوهران ضكككككككد اعبي السككككككوا ل األوروبية لج تتآلب  م تعليق، فاألمريكيين يهتمون فقط بقدرات 

 و داتهج الرياضية.
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 حرية كبيرة:بناء قاعدة ب

اسككككككتثمرت القوات األمريكية كثيرا في تهيئة مركب الميناء بوهران ومرسككككككو الكبير، فقد قررت    

ر األمريكيون األشغال  السلآات الفرنسية جعل  من بين  كبر الموانئ علو غرار ميناء طولون، وطو 

األكثر  همية في البحر التي كانت قد انآلقت بالميناء قبل الحرب، وبناء قاعدة بحرية كبيرة كانت 

  شهر فيها المئات من الجنود واألطنان من التجهيزات. 6المتوسط الغربي، وعرفت النور بعد 

سفينة    206إلو  195تج إنزال من  1943وفي فيفرم     ،  Liberty ships 38طن من العتاد من 

لت السرية الثالثة شا نة في الليل، وتو 474شا نة نعف مقآورة، وتج ت عي   479فتج تس ير 

  تسيير إدارة السفن  Lastayaبالميناء التابعة للجيش األمريكي تن يج التجارة، فيما تولو الكولونيل  

 واألروقة عوض السلآات الفرنسية.

تج تفريث  1943جوان  30إلو  1942نوفمبر  8و سكككككككب  عككككككيلة النتكككككككاطات في الفترة من    

طن من المواد الم تلفة بوهران ال م يتكككككل القائمة األولو لموانئ شككككمال إفريقيا، يج  1.282.332

 125275طن في ميناء عنابة وسكككيكدة  745742بعيدا عن ميناء الدار البيمككاء المغربية تج تفريث 

ست را  طن لل تعلة وك ا ا حعول علو ه ه النتيجة تآلب إصالق التركيبات المعآلة  يناء عملية ال

 .15النفايات التي عرقلت األ واض

وإضككككافة إلو  لي قامت ببناء  نبوب بآول عتككككرة كلج ال م يربط المكان المسككككمو فيكتور هيجو    

وا ية للت زين  ات سككعة تقدر بـ بالحي الوهراني بمآار السككانية وطفراوم،  ين تج تتككييد براميل ف

بعد شككهر من اإلنزال  صككبل الميناء مجهز للعمل  1942ديسككمبر  9هيكتولتر، وفي  3015و 2097

، وتج تجهيزها بكل 1943جانفي  7بعككفة كاملة، و صككبحت قاعدة وهران بعككفة رسككمية عملية يوم 

راديو، ورادار، محآة مال  ة المعدات التقنية التي اسككتلزمت  هميتها اإلسككتراتيجية تركيب محآة 

 Andrewشكككككاملة،  ماية ممكككككاد للجو، مراقبة القوافل، دوريات بحرية تحت قيادة نائب  ميرال   

Bennett  إلو سلآة قائد هيئة األركان. 1942 ، وانتقلت في ديسمبر 

نة، فتج تغيير و ا   مدي غة من ر ال يا عادة صكككككك ية إلو إ غ ائ تاد والمنتوجات ال ئف و دت ت زين الع

منسسات عمومية وخاصة، وضج األروقة المركزية التي كانت تحفة  مرية لبلدية امبار، وجعل 

منها المسكككككتودع الكبير للجيش األمريكي، والعتكككككرات من العقارات تج تسككككك يرها هنا وهناو لنفس 

  ال م كان يسكن في شارع جوفر،  Fargueتعود للمدعو    Lyon 10الغايات مثال بناية في شارع 

متر من  جل وضكككككك   7000فيما تج اسككككككتغالل طابق تحت األرض م عكككككك  لل مور مسككككككا ت  

المسككككتلزمات الآبية، وتج تحويل مسككككتودع سككككتروان في شككككارع القناصككككة إلو قاعة فرقة موسككككيقية 

 عسكرية بعدما تج تفريغ  من السيارات.

سكككككككة األمريكية والتي للهند 120و 70وبما  ن الهياكل الموجودة لج تعد كافية تج دعوة السككككككرية    

بواسككككآة الحفريات والكاسككككحات قامت ببناء في المحيط الجنوبي مسككككتودع كبير يحتوم في قاعدت  

م زن قودت بآرق مبلآة، وشككككككبكات من المجارم الجديدة ومولدات كهربائية،  30المبلآة علو 

سككرية لمدة  طن، وكانت ا تياطات ال خيرة تكفي 8000وقدرة الت زين له ا المسككتودع وصككلت إلو 

يالية  شككككككهر، وكميات كبيرة من المنونة الغ ائية علو غير المعتاد، وكانت  وقات العمل للحمالين 

 ساعة في األسبوع. 100إلو  60تتراوق ما بين 

، وتولو النقيككب جور  1943 فريككل  30واقتحمككت التكنولوجيككا األمريكيككة هكك ا المسككككككتودع يوم   

، وتج إنتاء معسكر إيواء 1944إلو ديسمبر  1943ت  في مام بورنتميع من فرجينيا مسنولية إدار

 جناق. 75سرير و 500جندم تج بنا ه في عدة  يام وقود المستتفو بـ  1500يمج 

ـ      16000و كثر من  لي بالنسبة للمواد سريعة التلف، تج بناء علو محيط الميناء م زنين للتبريد ب

رضككككيات من اإلسككككمنت و سككككقف من القرميد، والوايات لكل وا د، بنيت من رماد الحديد وبأ 3متر

المتحككدة األمريكيككة برهنككت و  هرت علو علو تكنولوجيتهككا عبر اإلشككككككغككال العموميككة، فككالجيش 

األمريكي جلب مع  مولدات كهربائية جد ناجعة، لكن ن را لتزايد  اجيت  قرر مراقبة عمل المركز 

 كان وهران.الكهربائي للجيش األمريكي والمست دم األول لس
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 تشغيل الجزائريين: 

ومن  جل تنفي   عمال فرعية كرف  األوسكككككككاخ التي تراكمت  يناء إنزالهج في شككككككمال إفريقيا تج    

تو يف يالية فا  عامل جزائرم، فالنتككككاطات المرفئية واإلنتككككاءات العسكككككرية ج بت السكككككان 

األهالي، وكان األجر ممككاعف مرتين  و يالث من األجر ال م كانوا يتقاضككون  قبل مجيء الحلفاء، 

الجزائريين ال ين تج تو يفهج كحمالين عملوا بمككككمير عالي، وطلبوا الر مة بسككككبب فقرهج المدق  و

فالعديد منهج يرتدون لباس مرق  وممزق، ولج يكن لدت األمريكيين إا يقة محدودة اتجاههج، فالكثير 

عوهج تحت من العمال لج يثقوا فيهج واعتبروهج معككدر العديد من عمليات السككرقة في الميناء، فوضكك

الرقابة الدائمة، وبما  ن التككككككرطة العسكككككككرية لج يكن لديها األعوان الكافين سكككككك ر فريق الميناء 

 خعوصا ل لي اينين من كتائب الهندسة ألجل ضمان  من الم اقن.

ومكتب اليد العاملة المدنية كان تحت رقابة الجيش األمريكي، ويسير من مقرات  الواقعة في شارع    

اب ، وتدفقت عروض وطلبات العمل بأمر من الجنرال فرير ويلسككككن نجل المكتب في كليمنعككككو الر

، والنعككككككف تج تو يف  من طر  المكتب نفسككككككك   يناء قيارات  لم يمات الثكنات، 1000تو يف 

تج  100ش    والي  1000والنعف األخر تقدم فرديا إلو المكتب مزود بتوصيات، ومن هناء 

 اايآاليين مكانهج، وتج توجيههج علو الفور إلو مقاوات  خرت. رفمهج من  جل وض  السجناء 

كان الوجود األمريكي عبارة عن معكككككككدر عمل     ية العككككككغيرة  لداخل مدن ا و ول وهران في ال

ومداخيل، وفي مدينة بو نيفية بني مسككتتككفو وكان الوجود األمريكي في البداية يتكككل ضككغآا، لكن 

العحي، وإصالق المجارم، ومستتفو فخر تج إنتا ه بتلمسان، تج إشراو السكان في صيانة العتاد 

 و ف مدنيين في  عمال المحاسبة. 1943ومن فيفرم إلو نوفمبر 

 : الوجود األمريكي االنجليزي في عموشة

ية في  واخر نوفمبر     جا ناء ب ية إلو عموشكككككككة من مي ، 1942دخلت القوات اإلنجليزية واألمريك

في عموشككة وفخرها في خراطة، وانتتككر القليل والقال بين عامة الناس، وكانت القوات  اشككدة  ولها 

 ن اانجليز واألمريكان هج  لفاء فرنسككا  توا ليآردوا األلمان، وكانت ه ه الحتككود  ات هيبة كبيرة 

 .16وبدت كما ي كر السعيد لعبيدم فرنسا  مامهج ضعيفة ا مكانة لها

فاء في عموشكككككككة في ا    يا، والتي كانت وقد تركزت قوات الحل لدم  ال لفيرمة  ين  قيج الملعب الب

فورني  ، خاصككككككة بعد األخآاء الفاد ة التي ارتكبوها بعد مقتل وإصككككككابة طفلين في  تعر  بفيرمة

 واد مرغج، وكان المسكككككتوطن طورا ال م اسكككككتغل ه ه بالكراء من فروني غير راضكككككي عن قدوم 

 .17يست دمونها لعسعا   و في  الة المرورة األمريكان للمنآقة، وكانت لهج طائرة هيلكوبتر

وفي تيزم نبتككككار اسككككتقروا في قرية بوشككككامة في  رض بن سككككحنون  مقران  اليا، وكانت قيادة    

األركان متمركزة في البآحاء، في قرية بوشكككامة كانوا يقومون باسكككتعراضكككات عسككككرية وتدريبات 

يات  ثانية، عمل كبيرة، وكان يتكككككككاركهج جنود جزائريون جندتهج فرنسكككككككا خالل الحرب العالمية ال

يقومون بها لج يتكككككهد لها مثيل من قبل، وكانوا يتدربون علو سكككككالق المدفعية التي تآلق عسككككككرية 

 .18ق ائف كبيرة باتجاه الحرشة و واد مرغج

وكان جنود الحلفاء من األمريكان واانجليز يتواصككلون م  سكككان عموشككة، خاصككة التعامل معهج    

السككوداء م  األهالي، والكثير من الجنود  في التجارة بيعا  و مقايمككة، فعر  عنهج ممارسككة التجارة

كانوا يبيعون السككككالق لهج خاصككككة المسككككدسككككات األمريكية العككككن  وال خيرة، والمالبس واأل  ية، 

تترون من الجزائريين بعض المنتجات خاصة البيض، ون كر عدة روايات  سجائر، في المقابل ي وال

 منها: 

 

 

 رواية يوسف كبور: 
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ان ي كر قائال: ق كنا نبي  لهج البيض ويبيعون لنا المالبس، والبترول ال م عن تعامل  م  األمريك   

لتر، ومعآف وسروال، و نا بيعت لهج البيض،  3نستعمل  في إشعال المعابيل، وقد اشتريت منهج 

و بي اشككككككترت منهج السككككككالق بندقية ومسككككككدس، ه ا األخير سككككككلمت  للمجاهدين  ين اندلعت الثورة 

 .19التحريرية

 السعيد لعبيدي:رواية 

وكنا نتعامل معهج في البي  والتراء، نتترم منهج السالق والعتاد وبعض األياث والمالبس، نحن     

متر، وا تف نا ب  إلو الثورة التحريرية، واسككككت دمناه في  2في عائلتنا اشككككترينا منهج منتككككار طول  

د مسعود عباشة خيمة كبيرة جدا قآ  األعمدة الكهربائية و عمدة خآوط الهاتف، واشترت منهج القاي

كانوا يقيمون فيها، وات  ها القايد وسيلة فال ية لال تفا  بالقمل والتبن، وكان الحا  عبد هللا يتترم 

منهج السالق ويحتفظ ب  في الغابات، وباع  فيما بعد لمسعود قيتوني ال م لعب دورا كبيرا في شراء 

م  اانجليز، وبدوره باع  في األوراس اسككككككيما بعد  مع ج السككككككالق من الجزائريين ال ين تعاملوا

 تأسيس المن مة ال اصة التي كانت تحمر للعمل العسكرم والثورم.

قعككك  طريفة كانت لسككككان المنآقة في تعاملهج م  اانجليز واألمريكان  ات مرة  هب صكككالل    

وانتزع من  الدلو وقال ل  عد خلدون بدلو ممتلئ بالبيض ليبيع  لهج كالمعتاد ف ر  إلي    د الجنود، 

من  يع  تيت، لج يتقبل صككالل اإلهانة ولج يتمالي نفسكك ، فقرر  ن يأخ   ق ، وغير بعيد عن مقرهج 

  وجد مسكككككدسكككككا  خده و دبر عائدا،  Jeepكان يراقب ما يجده كي ينتقج منهج، واقترب من سكككككيارة   

 وباع  في السوق السوداء واشترت من يمن   عانا.

 ن سكككككككان الجهة انبهروا بما يملي اانجليز ال ين كانوا األكثر تواجدا في بوشككككككامة، واتفق الحق    

بعض التكككككباب  ات الليلة  ن يقتحموا خيج العتاد، واهتدوا إلو فكرة  ن يأتوا بحمار ويمكككككعون فوق 

لج  هره التبن، وعند ااقتراب من ال يج يمككرمون النار في  هره، و ين اشككتعلت النار في الحمار 

يتمالي نفسكك  و رغموه علو اختراق ال يمة، فاسككتيقظ الجنود اانجليز النائمون تحت الفزع وخرجوا 

 .20هاربين، وبعدها تقدموا و خدوا ما فيها من  غراض وسالق

 رواية عباس شريطي:

كان جنود من الجيش اانجليزم يبيعون للناس المالبس واأل  ية في السككوق السككوداء للجزائريين    

في عموشة وغيرها من المناطق، و ات يوم  هب  عاد مسعود وصولة صالل للتراء منهج تفآنت 

رات قيادة اانجليز لهج ليال، فألقي القبض عليهما وسكككجنا، وكان السككككان يبيعون لهج البيض، وفي م

 خرت يككك هكككب األطفكككال إلو مقرهج  كككاملين  بكككات البيض لبيعهكككا لهج في ر  إليهج جنود فخرين 

تير شريآي ال م كان  فينزعون منهج ما في يدهج ويمربوهج بالركل، ومن ضحايا التعامل معهج ب

 كبر متعامل معهج يتترم من عندهج القهوة، السكر، الزيت وهي مواد كانت مح ورة خالل الحرب 

المية الثانية، ا تباع إا بالتقنين وبكميات محدودة جدا، وفي إ دت المرات صككككككعد إلو التككككككا نة الع

المحملة بالمنونة فدهسككككككت ، و ولت  إلو  شككككككالء متنايرة هنا وهناو، وت تلف الروايات بين الفعل 

 .21المتعمد من جنود الحلفاء  و سقوط  المفاجئ

 الجزائر:الموقف الفرنسي من التواجد األمريكي في 

وللقمكككككككاء علو تأيير الوايات المتحدة األمريكية علو الجزائريين كانت البداية بفعكككككككل وطرد    

العناصر الجزائرية من جهاق الدرو الفرنسي، لكي ا يتج ر يتهج م  الترطة العسكرية األمريكية، 

ت ودية وتج الرجوع إلو طرق المغط وااستفزاق ضد  ولئي ال ين يحاولون التحالف  و إقامة عالقا

سية  وامر بهجبارية الوشاية إلو المحاف ة عن كل  سلآات الفرن م  العدو األساسي، وقد  صدرت ال

جزائرم متعاون م  معكككككككالل الحلفاء  و يتآخو م  القوات األمريكية، وتج فرض ه ه المهمة علو 

ما   دث ت وفا كبيرا في  وسكككككككاط الجزائريين، و  د ية، وهو  نا ية الوهران ياد في ال األعيان  الق

 المسلمين ترجو األمريكيين بعدم كتف عالقت  معهج.

  د األعيان المعروفين في وهران قد تج اسككككككتعآاف  من طر  المكتب لتككككككرق لما ا قام وكان     

بدعوة ضكككككباط  مريكيين عنده، فأجاب بأن    س بواجب المكككككيافة اتجاههج، فقيل ل  بأن  يجب علي  



 

 97 سفيان لوصيف... .الوجود األمريكي في الجزائر خالل الحرب العالمية الثانية

 

 

 

تديد ألن   األمريك تديد الرقابة ضد المتتب   خ  الح ر ال سوا جيدين تجاه الجزائريين  ، وتج ت يين لي

فيهج، فانتتككرت معلومة والتي بموجبها قام العديد من عمداء المدن في العمالة بأمر مو فيهج باعتبار 

 كل جزائرم  قام عالقة م  األمريكيين هو عدو لفرنسا.

عن ال ونة لعشكككككارة إلو المتعاونين، فه ا ما وبمرور الوقت لج يعد التحدث عن األعداء فقط لكن    

 ين قام بعض العرب بعقد عالقات مميزة م  القوات األمريكية  Canastel دث بالقلعة السككككككا لية 

مما سبب قلقا، ون كر  الة العحفي والكاتب محمد السعيد قاهرم العمو السابق في جمعية العلماء 

يين المسككككلمين، إ ا ما   هروا عنادا في مسككككاندتهج المسككككلمين كتككككف اانتقام ال م تعرض ل  الوطن

وميولهج لألمريكيين، ولعدم طاعت  للسككككلآات ااسككككتعمارية التي طلبت من  الت لي عن صككككداقت  تج 

 طرده من و يفت . 

قدم شكوت للجنرال فرير يلسون قائد قاعدة بوهران ومما جاء فيها   من  نهاية  1943وفي نوفمبر    

ت في قمككككككية الحلفاء، و قمت العديد من العالقات م  م تلف التكككككك عككككككيات ان رط 1943جانفي 

السكككياسكككية والعسككككرية األمريكية، ونتيجة له ا بعض قادة اإلدارة الفرنسكككية صكككر وا لي بأن ا  قيج 

عمل  و عالقة لعككككالل الحلفاء، من جهة  خرت طلبوا مني بهلحاق اسككككتعمال كل الوسككككائل من  جل 

لفاء، مثل اان راط في عمليات متككبوهة تعككغر هيبة وشككهرة األمريكيين تتككوي  قمككية  مريكا والح

ونتككر في األوسككاط اإلسككالمية افتراءات عليهج، رفمككت  ن  فعل ه ا كمبد  طبيعي بالنسككبة إلنسككان 

مثلي ال م  ممو  يات  كاملة كعحفي ورجل سياسي في خدمة الديمقراطية ضد الفاشية والناقية، 

بي، وإضافة إلو  لي تج إطالق متابعات قمائية لالنتقام مني، وك ا تج تلفيق ون را له ا الموقف السل

دسائس ضدم وضد العديد من  صدقائي، وبعض الت عيات اإلسالمية فعلت عكس ما امتنعت  نا 

 القيام ب ، فيما ي   التحريض ضد األمريكيين فتج مكافأتهج جزيال  .

وقام األمريكيون بجوات دعائية داخل األراضككككي إل هار السكككككان األصككككليين بأن  كومتهج هي    

التي تسكككاعدهج اقتعكككاديا، وبأنها هي الو يدة التي تمكككمن التزود بالمنونة للجزائر وليسكككت اللجنة 

ن  ربي   يد عون، وم ما  ية ك ية 1944الوطن عا لد بد  معكككككككالل ا با  ية في  ورو ثان هة ال  م  فتل الجب

األمريكية في الت لي عن التزاماتها اتجاه الجزائر، تاركة السكككككا ة شكككككاغرة للسكككككلآة ااسكككككتعمارية 

الفرنسية في سياستها للتحكج في اإلقليج وسكان ، فكان الوطنيون والمثقفون الجزائريين مت وفون من 

من  جل ر وا تحرر فرنسككككككا وكان  دث كئيب مث ل نهاية  مالهج  1944ه ه اللح ة، وفي ديسككككككمبر 

 تغيير سلمي لوضعيتهج.

وكانت الحرب ضد  لمانيا اقتربت قد من نهايتها، لكن ااستقالليين لج ييأسوا من  مريكا التي بد ت    

، واتمككككل  كثر 1944بهدارة  هرها لهج، و هر الموقف السككككلبي األمريكي من الجزائر من  فيفرم 

طر  القوات الفرنسككككية، و صككككبل بديهيا  ن  يناء   داث التككككغب المغربية التي تج قمعها بتككككدة من 

 روقفلت لن يتحرو في  الة تمرد عربي.

تج مال  ة تتكككككاب  الر ت بين المسكككككنولون  1944وبعد قيارة ديغول إلو واشكككككنآن في جويلية     

الفرنسككيون واألمريكيون، وا ظ   د الرسككميين بالمكتب المركزم لالسككتعالمات بأن  مريكا تعلمت 

الها، وبأنها وضعت جانبا  وهامها المناهمة لالستعمار من  جل سياسة  كثر واقعية، الكثير من  إنز

ب آوتهج األخيرة من خالل الجمعيككة العليككا للككدفككاع عن  1945وقككام الوطنيون في نهككايككة فيفرم 

الجزائر، وتلقت المفوضككككية األمريكية بالقاهرة م كرة تل   تاري  العالقات الفرنسككككية الجزائرية، 

و إصككككال ات خاصككككة ومما جاء فيها   بأن تتوقف كل المبادرات اإلدماجية للجزائريين في ودعت إل

 الدولة الفرنسية  ، واستعجلوا الديمقراطية لدعج تحرر الجزائر.

 1945 فريل  12الرئيس روقفلت ال م وع د شكككككعوب شكككككمال إفريقيا بالحريات األرب  توفي يوم    

 8المحررين التي  راد األمريكيين نتككرها قد طويت يوم  دون  ن يتمكن من تحقيق رغبت ، وصككورة

عندما انتهاء الحرب وهزيمة  لمانيا، واشكككتعلت   داث في نا ية قسكككنآينة، وعمت فيها  1945مام 

 الم اهرات ومات عترات اآلا  من الجزائريين ومائة قتيل من األوروبيين.
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قتيل،  1500فرنسككي  كر إ عككاء  والقم  ال م تالها  عآو  عككيلة متمككاربة، معككدر  كومي   

قتيل، مهما تكن ضككككك امتها فه ا القم   40000و 7000لكن المعكككككدر األمريكي قدم  عكككككيلة بين 

 دهش في كل الحاات الر م العام األمريكي فحسككب  مين الدولة بالنيابة جوقيف غروت  ن ق شككعر 

ة األمريكيين عندما بحزن عميق لل سككككككائر في األرواق البتككككككرية ق، شككككككيء محزن عبر عن   غلبي

ا  وا  ن تسكككككليمهج العتاد الحربي للجيش الفرنسكككككي قد سكككككاهج في تعزيز الن ام ااسكككككتعمارم في 

 الجزائر، وه ا ما تنكره فلسفتهج السياسية.

تسككا ل يفرض نفسكك  هل كان لألمريكيين خلفياتم قام الجنرال ويلسككن بتحديد المعايير القانونية،     

آات الحرب، في  رشكككيف فرنسكككا الحربي في شكككمال إفريقيا الموضكككوع تج تبريرها بواسكككآة م آ

بوقارة التكككنون ال ارجية تج عنونة ملف   هدا   مريكية علو قواعد الحلفاء  ، خعكككوصكككا القواعد 

، وتج تسكككككليج  مريكا  رية اسكككككتغالل بنزرت، الدار 1944و 1943الفرنسكككككية خالل فترة سكككككبتمبر 

ت شككائعات تقول  ن  مريكا سككتحتل المدن األخرت، وشككائعات البيمككاء، داكار، وهران،  ين انتتككر

معدر المتكل، فقد منحت ألمريكا قواعد بحرية في شمال  1942فيفرم  22محلية، كانت اتفاقيات 

إفريقيا منها علو السكككا ل الجزائرم، فنا ية وهران ضكككمت مسكككتغانج، نمور، بني صكككا ،  رقيو، 

 وهران، مرسو الكبير.

اعد تق  في نا ية الجزائر العاصكككككمة شكككككرشكككككال، تنس،  ما ميناء الجزائر فكان ل  واينين من القو   

قانون خاص إ  كان تحت مسكككنولية اإلدارة البريآانية، وا يسكككتغل إا في ال دمات العكككغيرة مثل 

، 1943ت زين الوقود، ورشكات التعكليل ومركز راديو، و كثر من  لي كان منقتا إلو غاية جويلية 

ميرال هنرم كونت قائد القوات البحرية للحلفاء في البحر المتوسككككط، فالبحرية الملكية وكان نائب األ

 كانت تمتلي يالث قواعد كلها تق  علو السا ل الترقي بجاية، عنابة، سكيكدة.

 1942فيفرم  22ندد ديغول باتفاقيات  1944مام  15و يناء جلسككككة المجلس ااسككككتتككككارم ليوم    

وتوسكككككك   ااتفاقيات  ،نية بأن فرنسكككككككا لج يتج  خ ها بعين ااعتبار في ه ه بقول     تمنو القول عال

السكك ط ليآال األوسككاط الديغولية، فقاموا بحملة دعائية خبيثة ضككد األمريكيين، واتهموهج  نهج قاموا 

بهلحاق المغرب لهج، وسكككككياسكككككتهج الغاممكككككة  ول  هدافهج في شكككككمال إفريقيا   لقد قام األمريكيون 

و السكككة الحديدية والتجهيزات العمومية، و اولوا مراقبة الحياة ااقتعككادية في شككمال بالسككيآرة عل

 إفريقيا  .

واقدادت شعبية ديغول في األوساط السياسية ألن  قام بتحريي  بل المواطنة ولعب دورا كبيرا،     

زيز سكككلآت  و هر في  عين الجمي  كالرجل القوم في وج  مزاعج التآمر األمريكي، و يمكككا قام بتع

علو الم آط الككداخلي، فككالمككككككغط   هر نوع من العزم م  الوايككات المتحككدة األمريكيككة، لج يكن 

روقفلت مسكككككتعجال بالحعكككككول علو موافقة، فال شكككككيء كان واضكككككحا في تفكيره، فآبق ال آاب 

ات المزدو  مرة يحتج بأن  ا يملي  م غرض في ممتلكات فرنسا في ما وراء البحر، وتمهيدا اتفاقي

  Clark Darlan   ن بأ قال  ن   لت ترو  سككككككرارا اب مات، لكن روقف ه ه االتزا ية ب  ،  كره عالن

مت و  من تسككككليج التحكج في التككككنون المدنية لألهالي في شككككمال إفريقيا إلو لجنة وطنية ت مكككك  

ة لسلآة ديغول، و يما خآط بنفس  باا تفا  لعدة سنوات ببعض المناطق من  جل منفعة إستراتيجي

 علو المستوت العسكرم.

  قككائككد البحريككة الفرنسككككككيككة  Raymond Fenaudنككائككب األميرال    1944مككام  25وفي يوم    

بواشككنآن قال ل   ن لدي  رسككالة لديغول علو شكككل دعوة لزيارة الوايات المتحدة األمريكية بعككفة 

دولة، غير  ن  علو  رسكككمية، فأجاب روقفلت بأن  ا يمكن  دعوة الزعيج الفرنسكككي كون  ليس رئيس

اسكككتعداد اسكككتقبال  بتكككرط  ن يقوم هو بتقديج الآلب، وبعد مداوات معمقة قامت بها اللجنة الوطنية 

 قرر ديغول ال هاب إلو واشنآن.  1944الفرنسية المجتمعة بالجزائر العاصمة في جوان 

يارة من     مت الز ية  10إلو  6ودا ياد1944جويل ها داف  ديغول عن سكككككك ة فرنسكككككككا علو ، وخالل

مسكككككتعمراتها في شكككككمال إفريقيا وسكككككالمة اإلقليج الجزائرم، وعرض علي  روقفلت ن رت  ما بعد 

الحرب إلو رجوع فرنسكككككككا لحق تقرير معككككككير التككككككعوب واان راط في  لكي، بهكد  مراجعكة 
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الآمو ات السككككوفياتية، لكن ديغول رفض  لي رغج اسككككتقبال  بحفاوة، لكن  بقي متتككككددا في موقف ، 

ل  يناء المنتمر العحفي عند اختتام قيارت  فعرق قائال: ق  نا مقتن  بأن روقفلت ليس لدي   م وسئ

 نية في ضج  م إقليج فرنسي ق، ومن جهت  قدر الرئيس األمريكي  نانية الموقف الديغولي.

وات و ينها قام األمريكيون بمراجعة  هدافهج من األسكككاس فكانت التسكككوية الودية، و علنت قيادة ق   

سية، فالقرار تج  1945فيفرم  27الحلفاء في البحر المتوسط في يوم  بعودة وهران إلو الرقابة الفرن

ية يوم  يات عدة العمل قا ناقل عن ال يا، وتج الت بل  ن يكون فعل ية  29 خ ه عدة  شككككككهر ق ، 1945جويل

تفريغها  وعوضت لمدة شهر من طر  مفرقة صغيرة بحرية،  ما المستودعات والمستتفيات فقد تج

 بالتدريج، وجمعت المستلزمات الآبية في بناية وا دة في مركز المدينة باستثناء و دة المراقبة.

، وتناقلت عن جزء من تجهيزاتها 1945سبتمبر  30وانسحبت القوات األمريكية من وهران يوم    

دير قيمتهككا بـ دوار،  مكا التجهيزات البككاقيككة تج تقكك 328851للحكومكة الفرنسككككككيككة و لكي بكدف  مبلث 

دوار، فقد تج تفكيكها واسكككككترجعت من طر  م تلف معكككككالل جيش الوايات المتحدة  6694209

 . 22األمريكية

 خاتمة:

كان للوجود العسككككرم األمريكي بالث األير علو الجزائر سكككياسكككيا واقتعكككاديا واجتماعيا، ويمكن   

توضكككيل  لي في  ن إنزال القوات األمريكية علو األراضكككي الجزائرية بمثابة إشكككارة واضكككحة علو 

دور  التحوات الآارئة فن او في مواقين القوت، وكان لدخول الوايات المتحدة األمريكية للجزائر

هام في تآور الوضكككك ،  يع لعبت القواعد العسكككككرية وما تقوم ب  من  نتككككآة اسككككتعراضككككية للقوة 

العسكككرية من قعزعت السككلآات الفرنسككية بالجزائر، خعككوصككا بعدما يبت بالملموس ضككعف القوة 

، وب لي ترو األمريكيون تاري ا لهج في الجزائر 1940الفرنسكككية في مواجهة التوسككك  الناقم سكككنة 

ل فترة تقارب الثالث سككنوات من التواجد ال م كان فاعال في تأييره علو نفسككية الجزائرم ال م خال

 كان يعاني من الفقر والحرمان ال م كرس  ااستعمار الفرنسي من  ا تالل  الجزائر.
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