
  



  

  نبذة عن حياة الشهيد محمد العربي بن مهيدي

من أعظم شهداء الثورة التحريرية اجلزائرية ومن أحد أبرز واحد  :العريب بن مهيدي

قاد�ا وخمططيها، وهو الذي تشرفت جامعة أم البواقي حبمل امسه، ختليدا لروحه  وتشريفا  

  ذا البطل؟لنظاله و من خالله للمليون ونصف املليون شهيد، فمن هو ه

أم التابعة لوالية  عني مليلةبدوار الكواهي بناحية  1923ولد العريب بن مهيدي يف عام 

وهو االبن الثاين يف ترتيب االسرة اليت تتكون من ثالث بنات وولدين، دخل املدرسة  البواقي

ملواصلة التعليم االبتدائي وملا حصل على الشهادة االبتدائية عاد  باتنةانتقل إىل االبتدائية الفرنسية مبسقط رأسه وبعد سنة دراسية واحدة 

يف عام  .قسنطينةوفيها تابع حممد العريب دراسته وقبل يف قسم اإلعداد لاللتحاق مبدرسة  بسكرةألسرته اليت انتقلت هي األخرى إىل مدينة 

 .ببسكرة، وبعد بضعة أشهر أصبح قائد فريق الفتيان" الرجاء فوج"إنضم لصفوف الكشافة اإلسالمية  1940

وكان  .فضيلة الدزيريةاملطربة  أغاينفكان يهوى  الفنأن هذا مل مينعه من حب ، إال والوطنية الدينيةكان العريب بن مهيدي ملتزما بواجباته 

كالفيلم الذي يدور حمتواه  والثورية احلربيةوالسيما األفالم  األفالمشاهدة خاصة األندلسية منها، كما كان يكثر من م املوسيقىأيضا حيب 

ع الثورة، مثلما كان يلقب أيضا بالعريب البسكري واحلكيم، كان بن فاختذ هذا االسم كلقب سري له قبل أندال زاباتاحول الثائر املكسيكي 

 صطفى لطفي املنفلوطيماليت ترمجها إىل اللغة العربية األديب املصري " يف سبيل التاج"د مثل يف مسرحية ، فقوالتمثيل املسرحمهيدي يهوى 

كان بن مهيدي العبا يف   .االستعماروكانت مسرحيته مقتبسة بطابع جزائري يستهدف املقتبس من خالهلا نشر الفكرة الوطنية واجلهاد ضد 

أحد املدافعني األساسيني يف فريق االحتاد الرياضي اإلسالمي لبسكرة الذي أنشأته احلركة الوطنية، وقد كتب عنه أحد  كرة القدم فكان

شاب مؤمن، بر "اليت كانت تتحدث باسم الثورة اجلزائرية آنذاك يقول أنه  جريدة ا�اهدمن  1957 أغسطس 20العارفني به يف عدد 

كان من أقطاب الوطنية وميتاز بصفات إنسانية قليلة الوجود يف شباب . تقي، خملص لدينه ولوطنه، بعيد كل البعد عن كل ما يشينهو 

قوية  العصر، فهو من املتدينني الذين ال يتأخرون عن أداء واجبا�م الدينية، ال يفكر يف شيء أكثر مما يفكر يف مصري بالده اجلزائر، له روح

  يم وحسن املعاملة مع اخللق ترفعهيف التنظ
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  رجل دوخ وأرهق االستعمار الفرنسي بنضاله وجهاده على بالده ودينه. إىل درجة الزعماء املمتازين

 مايو 8والوطنية، يف  السياسيةمبكان إقامته، حيث كان كثري االهتمام بالشؤون  حزب الشعبإنضم لصفوف  1942يف عام 

كان من بني  1947عام . وكان من بني املعتقلني مث أفرج عنه بعد ثالثة أسابيع قضاها يف االستنطاق والتعذيب مبركز الشرطة 1945

ويف  بسطيفأن أصبح مسؤول اجلناح العسكري  1949ام حيث ما لبث يف ع املنظمة اخلاصةالشباب األوائل الذين التحقوا بصفوف 

ارتقى  1950، ويف عام حممد بوضيافان يتواله يومذاك نفس الوقت نائبا لرئيس أركان التنظيم السري على مستوى الشرق اجلزائري الذي ك

. 1953إىل  بوهرانوبعد حل املنظمة عّني كمسؤول الدائرة احلزبية . أن مت نقل حممد بوضياف للعاصمةإىل منصب مسؤول التنظيم بعد 

 .التارخيية 22ين مث عضوا فعاال يف مجاعة أصبح من بني عناصرها البارز  1954وعند تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل يف مارس 

إلقوا بالثورة  :لعب بن مهيدي دورا كبريا يف التحضري للثورة املسلحة، وسعى إىل إقناع اجلميع باملشاركة فيها، وقال مقولته الشهرية

أصبح أول قائد للمنطقة أعطونا دباباتكم وطائراتكم وسنعطيكم طواعية قففنا وقنابلنا، و  :إىل الشارع سيحتضنها الشعب وأيضا

 )وهران(اخلامسة

ذ ، وّعني بعدها عضوا بلجنة التنسيق والتنفي1956 أوت 20التارخيي يف  مؤمتر الصومامكان الشهيد من بني الذين عملوا جبد النعقاد 

 .1955بداية من سنة  اجلزائر العاصمة، قاد معركة )القيادة العليا للثورة(للثورة اجلزائرية 

 العربي بن مهيدي أثناء اعتقاله 

، 1957 مارسليلة الثالث إىل الرابع من  التعذيبواستشهد حتت  1957 فربايراعتقل �اية شهر 

بعد أن يئس  مارسيل بيجارقال فيه اجلنرال الفرنسي  .بعد أن أعطى درسا يف البطولة والصرب جلالديه

هو وعساكره أن يأخذوا منه اعرتافا أو وشاية برفاقه بالرغم من العذاب املسلط عليه لدرجة سلخ جلد 

ة وجهه بالكامل وقبل اغتياله ابتسم العريب بن مهيدي جلالديه ساخرا منهم، هنا رفع بيجار يده حتي

يف عام  .العامللو أن يل ثلة من أمثال العريب بن مهيدي لغزوت  : للشهيد كما لو أنه قائدا له مث قال

   .و من قتل العريب بن مهيدي شنقاً بيديهأنه ه لوموندلصحيفة  بول أوساريسال الفرنسي اعرتف اجلنر  2001
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  :توطئة

المنتشرة ضمن ضمن المؤسسات الجامعیة العدیدة  –أم البواقي  –تندرج جامعة العربي بن مھیدي 
  .تراب الجمھوریة الجزائریة، في إطار سیاسة الدولة لتطویر التعلیم العالي والبحث العلمي

، تحتل خاللھا كلیة الحقوق والعلوم الثالثة ھدھااومع ةبعجامعة العربي بن مھیدي بكلیاتھا الس
السیاسیة مكانة محترمة، بنشاطھا العلمي والبیداغوجي، وتأطیرھا النوعي وھیاكلھا الحدیثة، بحیث 
تعمل على خلق مكانة محترمة لنفسھا ضمن منظومة كلیات الحقوق والعلوم السیاسیة الراقیة في 

س وبحث متطورة وكذا أنشطة علمیة نوعیة، وفي ھذا اإلطار وھذا باتباع مناھج تدریالدولة،
 –العلوم السیاسیة بجامعة العربي بن مھیدي  و ھذه المسابقة التي أعلنت عنھا كلیة الحقوق ندرجت

  .الجزائر - أم البواقي

عید بالموا احتفاالففي كل سنة تعد وتنظم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة نشاطات علمیة ثریة 
سبات الوطنیة والدولیة، أین یندرج ضمنھا ھذا النشاط والمتعلق بالذكرى السنویة إلعتماد    والمنا

أین ضمت النشاطات التي أعدتھا الكلیة إطالق جائزة العربي  ".المیثاق العربي لحقوق اإلنسان" 
  .شروط والشكلیات المنصوص علیھا في موقع الجامعةي لحقوق اإلنسان العربي، وفقا للبن مھید

  ".حق ومسؤولیة...حریة الرأي والتعبیر"موضوع مھم، وھو  2015/2016لھذه السنة  اختیروقد 

كالھما أداة لآلخر، فحریة فحول الترابط الوطید بین حریة الرأي وحري التعبیر  اثنانال یختلف إذ 
ین یجد أراء متماشیة مع ثقافتھ وخلفیتھ، آما یشاء من أفكار و اعتناقالرأي ھي حق كل شخص في 

ال كاحترام ھذا الحق لنفسھ وسائل للظھور من خالل حریة التعبیر المتماشیة مع األنظمة الوطنیة أو
  .ثم مع األنظمة الوطنیة أو باحترام المواثیق والثقافات العالمیةالقوانین والنظام واآلداب العامة،

ارسات والحقوق عن األطر إال أن الحال ال یكون دائما بالصورة المرغوبة، فغالبا ما تخرج المم
وضعت لھا سواء بأسباب مبررة أو غیر مبررة وھو حال حریة الرأي والتعبیر منذ نشأتھ، التي 

حوار "ال " صراع الحضارات"بصدد  بأننا االعتقاد سادحتى  وخصوصا في الفترة األخیرة
من یدفع د دائما المجھودات الدولیة ال تتوقف عند أول عقبة أو آخرھا، بل یوجلكن ". لحضاراتا

تعاون مھما كانت ثقافاتھا أو السلم وال كنف بالعربة إلى األمام ألنھا حتمیة على األمم أن تتعایش في
  ...لغاتھا أو دیاناتھا أو جنسھا أو لونھا أو عرقھا

العدید من المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة لھذه الحقوق وحاولت  تصدتوفي ھذا اإلطار 
من اآللیات التي یكون  مثلھا، وباتخاذ عدد من المبادرات وبخلق وإعمالھاأطیرھا تكریسھا وت

والمعاھدات الدولیة، سواء في إطار دولي أو  االتفاقیاتفعقدت " حریة الرأي والتعبیر"غرضھا 
 افقد ورد وفي ھذا الصدد تضمنت العدید من ھذه الوثائق بنود وأحكام متعلقة بھذین الحقینإقلیمي، 

من العھد الدولي للحقوق  02فقرة  19والمادة  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمن  19لمادة في ا
، كما ورد ھذا الحق في المیثاق 217Aوفي قرار الجمعیة العامة رقم  1976المدنیة والسیاسیة لعام 

  .10المادة  اإلنسانالعربي لحقوق 



وحیوي  أساسينھ حق أعات دیمقراطیة، وحریة التعبیر في خلق مجتم أھمیةفكلھا اتفاقیات أكدت 
  .الشؤون العامة لبالده إدارةفي تنمیة شخصیتھ ووعیھ السیاسي وفي مشاركتھ في  لإلنسان

وضع حدود  ألجلوالقیود التي قد تحد من مجالھ وھذا  ھذا الحق قد تعتریھ بعض الضوابط  أن إال
حریة "، تحت مسمى أخرى وشعوب أممتعد على حقوق ومقومات ومقدسات  أيمناسبة لمنع 

فال بد عند ممارسة الحق في الرأي والتعبیر أن یرافقھ التزام ذاتي بالمسؤولیة ، "الرأي والتعبیر
ال بل عدم المساس بالتعایش السلمي بین مختلف فئات المجتمع  ،عما یبدر من ممارس ھذا الحق

  .الوطني والدولي

المعني ) 1(ى غرار المقرر الخاص لألمم المتحدة میدانیة وعملیة عل أخرىآلیات  اعتمادتم  كما 
والذي تمدد والیتھ الموضوعیة  1993وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر المنشأ سنة  بتحدید

والتعبیر على المستوى  الرأيحریة  إعمالومكلف بمھام متعلقة كلھا بمدى كل ثالث سنوات، 
  .إفریقیاوعلى مستوى  األمریكیتینعلى مستوى  مقرر خاص بحریة التعبیر إنشاءالوطني، كما تم 

من " المسؤولیة"ن ھذا الحق تم تكریسھ بسبل ووسائل شتى، لكن تحت ضوابط وحدود معینة إلذا ف
إبداء الرأي بشتى الوسائل شریطة عدم المساس بحقوق ومقومات  وأجل ضمان ھذا التعایش 

  .ومقدسات اآلخرین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ---------------------- ---------------------------------------------------------------  

تھدف إلى متابعة  مواضعیةآلیة  ھي، و2000آلیة تابعة لمجلس حقوق االنسان  ھيالخاص  المقرر): 1(
موضوع من موضوعات حقوق االنسان على نطاق العالم، ولمزید من المعلومات عن المقررین الخاصین ارجع 

  . لمفوضیة السامیة لحقوق االنسانالى موقع ا

  



  

  "العربي مسابقة العربي بن مھیدي لحقوق اإلنسان"لمشاركة في ل الشروط العلمیة

  

جائزة العربي بن مھیدي لحقوق اإلنسان "فضال عن الشروط العامة للمشاركة المنصوص علیھا في نظام 
تخضع األعمال المرشحة لنیل  .ي أم البواقيمدیر جامعة العربي بن مھیدالمحدد بمقتضى مقرر السید  "العربي

  :الجائزة إلى الشروط الخاصة اآلتیة

 
بأي  یسبق نشرهو یكون أصیال و لم  المعاییر األكادیمیة الدولیة الخاصة بالنشر یلزم عمل المرشح بمراعاة .1

  .شكل من األشكال
لعمل المحرر باللغة الفرنسیة أو و ا 14 حجم  traditional arabicالمنجز باللغة العربیة بخط  یحرر العمل .2

  .12حجم  time new romanاإلنجلیزیة بخط 
طلبة "صفحة بالنسبة للمشاركین في صنف  20ة و ال یفوق حصف 15رشح عن تصفحات عمل الم دال یقل عد .3

 3ة بالنسبة لألصناف األخرى المنصوص علیھا بالمادة حصف 40ة و ال یفوق حصف 20یقل عن  الو ."التدرج
  .كنظام  بین الخطوط  1,5ام الجائزة مع احترام معیار من نظ

  .مقالال آخرتدرج الھوامش في  .4
و یكون        العربیة، الفرنسیة و االنجلیزیة أیا كانت لغة اإلنجاز  :باللغات وجوبایرفق العمل بملخص ینجز . .5

  .كل مرة بكلمات مفتاحیة ال یتعدى عددھا خمس كلمات أو عبارات امتبوع
    :البرید االلكتروني للمسابقة عن طریقفقط   PDFبشكل  عملیرسل ال .6
   . 2015نوفمبر  07غایة  إلى اإلعالنابتداء من تاریخ نشر ھذا  یسري الترشح .7
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