
AZ ALGÉRIAI HÁBORÜ TÖRTÉNETÉHEZ 
(1954—1962) 

Ács Tibor 

Afrika legújabbkori hadtörténetének egyik leghosszabb és legvéresebb 
háborúja 1954—1962 között folyt Algériában. Az algériai nép nemzeti 
felszabadító fegyveres küzdelme a francia gyarmati uralom ellen 1954 no
vember elsején robbant ki. A háború 1962 márciusában ért véget, amely
nek eredményeként a világ térképén megjelent a független Algériai De
mokratikus és Népi Köztársaság. A tanulmány szerzője a teljesség igénye 
nélkül kísérli meg e háború előzményeinek és jellemzőinek, továbbá fő 
szakaszainak és a hadviselési módok néhány vonásának bemutatását. 

A háború előzményei, jellemzői és fő szakaszai 

Az algériai háború kitörésének okai és történelmi gyökerei a múlt szá
zadba nyúlnák vissza. Algéria Észak-Afrika (2 381 700 négyzetkilométernyi) 
középső részét foglalja el, és hadászati helyzete, természeti kincsei, valamint 
gazdasága mágnesként vonzotta a francia hódítókat. 

Algéria gyarmati leigázása 1830. június 14-én hajnali 3-lkor kezdődött 
meg. A francia expedíciós hadsereg 2., 3., 14. és 37. gyalogezredei partra 
szálltak a Sidi Ferruch-félszigeten.1 Az ország meghódítása 1890-ben a déli 
oázisok elfoglalásával fejeződött be. A háború tehát kisebb megszakítá
sokkal több mint ötven évig tartott. Ebből az a tizenöt év (1832—1847) emel
kedik ki, amikor Abd el-Kader vezette az algériai nép fegyveres ellenállását.2 

Algéria kolonializálásának koncepciója Bugeaud marsall nevéhez fűződik. 
Katonapolitikai, hadászati, harcászati elvei és módszerei, a felégetett föld 
taktikája, a 6000 emberből és 1200 lóból álló gyorsan mozgó katonai oszlopok, 
az erődök hálózata, a négyszögbe állított csapatok hadrendje, az oszd meg és 
uralkodj elv, a bennszülötteket ellenőrző katonai közigazgatás, az úgyne
vezett arab irodák, a földrablások és az európaiak letelepítése. Bugeaud 
a francia gyarmati hadviselés „klasszikusának" tekinthető, s tételeit a 

l Journal d'un officier de l'Armée d'Afrique. Paris, Chez Anselin, Successeur de Magimel, 
1831. 74—76. o. 

2 Lásd Fournler, Paul: L'état d'Abd-el Kader et sa puissance en 1841 d'après le rapport 
du sous-intendant militaire Massot. Revue d'Histoire Moderne et Contenporaine, 1967. ápri
lis—júniusi sz. 123—157. o. 
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XIX. és XX. századi gyarmati háborúkban rendszeresen alkalmazták is 
a franciák.3 

Kevésbé ismertek Marxnak és Engelsnek Algériával foglalkozó munkái 
és levelezése.^ Ezekben nagy rokonszenvvel vizsgálták az algériai nép tör
ténetét a francia gyarmatosítás időszakában. Leleplezték a hódítók barbár 
hadviselési rendszerét, a kínzásokat és részletesen bemutatták a független
ségét védő nép hősi harcát. Levonták azt a következtetést, hogy a francia 
gyarmati uralom nem lesz maradandó Algériában. Engels hadtudományi 
műveiben elemezte a XIX. századi algériai háború hatását az egyetemes 
hadügy fejlődésére.5 Nagyra értékelte az algériai hadművészetet, de ki
emelte a francia hadszervezet, fegyverzet és harcászat előrevivő elemeit — 
könnyűgyalogság, vontcsövű fegyver stb. — is. Többek között rámutatott 
arra, hogy az algériai háború tapasztalatai alapján szervezték meg számos 
európai hadseregben a könnyűgyalogságot. 

A francia gyarmatosítók Algériát gazdaságilag, politikailag és katonailag 
tartósan az anyaországhoz akarták láncolni. „A kolonializmus — évszáza
dos uralma folyamán — egyfelől a francia gazdaság, másfelől a gyarmati 
kiváltságok alapján alakította ki az algériai gazdaságot. E rendszernek meg
felelően — a politikai és gazdasági elnyomó eszközök egész arzenáljáva] — • 
az algériai népet az általános elmaradottság keretei között jtartotta."6 Az 
algériaiaknak ezt a megállapítását a tények sokasága bizonyítja. A francia 
földrablások eredményeként a legtermékenyebb 2 703 000 hektár 21650 
telepes és néhány monopólium kezén volt. A mezőgazdasági termelés évi 
értékét 1953-ban 140 milliárd frankra becsülték. Ebből 92 milliárd jutott 
a gyarmatosítóknak és csak 48 milliárd az algériaiaknak, holott ők alkot
ták a mezőgazdasági népesség 98%-át.7 A szaharai olaj felfedezése (1954) 
és kitermelése (1957-ben 100 ezer, 1959-ben 4,5 millió és 1961-ben 20 mil
lió tonna) még tovább erősítette a francia imperializmus Algériának gyar
mati sorban való tartására irányuló törekvéseit. „Franciaország nem létező 
koronájának legértékesebb drágakövei az észak-afrikai területek. . . el
vesztése harmadrendű hatalommá süllyesztené .. ."8 

Az algériai helyzetet bonyolító mozzanat volt a lakosság sajátos össze
tétele. 1954-ben az európaiak száma 984 ezer, az algériaiaké több mint 9 
millió volt.9 Az a körülmény, hogy a francia gyarmatbirodalomban egye
dülállóan nagyszámú állandóan letelepedett európai volt található, önma
gában is különleges helyet biztosított Algériának. Az európai származású 
telepesek a francia monopóliumok segítségével külön társadalmat alakítot
tak ki, mely biztosította a gazdasági, a politikai, a kultúra és más vonat
kozásban kiváltságos helyzetüket. Nem ismerték el az algériai nemzetet; 
azt állították, hogy évszázados civilizátori tevékenységük eredményeként 
alakult ki az ország és a lakosság arculata — „Francia-Algéria".10 A ke-

3 Lásd példának Über den Gebirgskrieg in Afrika. Übersetzt aus den Schriften des Ma-
raschal Bugeaud. Wien, Verlag Seidel-Sohn, 1869. 16. o. 

4 Marx: Bugeaud de la,Piconnerie és Engels Algéria (Marx—Engels Művei. 14. köt. 214— 
216, 18—25. o.) — Algériával kapcsolatos levelezésük megtalálható Karl Marx—Friedrich En
gels: Briefwechsel. II. Band: 1854—1860. Berlin, Dietz Verlag, 1949. és IV. Band: 1868—1883. 
Berlin, Dietz Verlag, 1950. 

5 Lásd részletesen: A francia könnyűgyalogság; A vontcsövű puska története; Bugeaud 
marsall a harc erkölcsi tényezőjéről; Hadseregek tündöklése és bukása; Európa hadseregei 
és más munkák. (Ezek megtalálhatók Engels Frigyes Válogatott Katonai írásai I—II köt., 
valamint Marx—Engels Művei 11., 14. és 15. köteteiben.) 

6 Alger républicain, 1964. április 5—6. sz. 
V Részletes gazdasági statisztikai adatokat tartalmazza az Algéria 54. Encyclopédie Men

suelle d'Outre-Mer. Paris. Numero Spécial, 1954. 
8 Newsweek, 1952. december 22. sz. 
9 Alger républicain, 1955. július 3—4. sz. 
10 Lásd Une ouvre Françoise l'Algérie. Alcon, Paris, 1929. 296. o. es Juin Pierre Alphonse: 

Le Maghreb en Feu. Pion, Paris, 1957. 24. o. 

— 516 — 



gyetlen gyarmati kizsákmányolás annyira kiélezte a francia kolonialisták 
és az algériai nemzet közötti fő ellentmondást, hogy az háborúra vezetett. 

A francia és a NATO katonai terveiben fontos szerepet szántak Észak-
Afrikának, de elsősorban Algériának. A francia katonai vezetés és „a 
NATO bizonyos felelősei úgy tekintették, mint a nyugati stratégia egysé
gét."11 Azt hirdették, hogy a szocialista országok elleni atomháború esetén 
„stratégiai értéke jelentős a NATO számára. Maga a tér, amely rendelke
zésre áll, mégha nem is számítjuk azokat az ultramodern adukat, mint Bi-
zerta és Mers-el-Kebir, amelyek szintén a szövetségesek rendelkezésére 
állnak."12 Az amerikaiak nyíltan kijelentették: „Algéria védelme a NATO 
valamennyi országát é r in t i . . . Franciaország az Amerikai Egyesült Álla
mok teljes támogatását élvezi ebben a harcban .. . Algéria négy megyéje 
a francia terület elidegeníthetetlen része és benne van a NATO övezeté
ben. Az USA ezért járult hozzá, hogy Franciaország csapatokat küldjön 
Algériába, mert Algéria védelme fontos a NATO számára . . ."13 Ily módon 
nemhiába szerepelt a NATO alapokmányának 6. szakaszaként az a megálla
pítás, hogy „a szerződő felek elleni fegyveres támadásnak tekintik az al
gériai francia megyék elleni fegyveres támadást."14 A szerződést a francia 
gyarmatosítók az algériaiak 'megkérdezése nélkül kötötték meg, ily módon 
hozzájárult ez is ahhoz, hogy az algériai nép fegyveres küzdelmet indítson 
Algéria függetlenségének kivívása érdekében. 

A második világháború után alapvetően megváltoztak a nemzetközi erő
viszonyok. Franciaország meggyengülve került ki a háborúból. A Szovjet
unió és a társadalmi haladás erői megerősödtek. A szocializmus kilépett 
egy ország keretéből és világrendszerré vált. A kedvező külső körülmények 
mellett beértek a nemzeti felszabadító forradalmak feltételei is Indokínától 
Afrikáig a francia gyarmatokon. Megkezdődött a francia imperializmus 
gyarmatbirodalmának agóniája, melyet a katonai erőfeszítés sem tudott 
megállítani.15 . 

Algériában a nemzeti felszabadító küzdelem a második világháború után 
a kedvező feltételek következtében fellendült. A különböző osztályokat és 
rétegeket képviselő pártok egyre elszántabb harcot folytattak a független
ség kivívásáért. Különösen az ötvenes évek elején lángolt fel hevesen a 
nemzeti felszabadító küzdelem. 1951-ben megalakult a Szabadság Védel
méért és Tiszteletben Tartásáért Harcoló Algéria Front, amelybe az Algériai 
Kommunista Párt, a Demokratikus Szabadságjogok Diadaláért Küzdő Moz
galom (a legnagyobb nacionalista kispolgári szervezet), az Algériai Mani
fesztum Demokratikus Szövetsége (a városi kis- és középpolgárság pártja) 
és az Ulemák Egyesülete (muzulmán vallási szervezet)16 tömörült. Ez az 
antiimperialista szervezet volt az első, mely arra törekedett, hogy a nem
zeti mozgalom valamennyi irányzatát egységfrontba tömörítse. A gyar
matosítók látva a veszélyt, valóságos hadjáratot indítottak a front ellen. 
Aktivistáit — nacionalistákat, kommunistákat — tömegesen tartóztatták 
le, bántalmazták, majd bebörtönözték őket. Az üldözés csak fokozta a harc 
hevességét, a politikai törnegakciók, tüntetések és sztrájkok számát. Az 
algériai kikötőmunkások voltak az elsők, akik megtagadták az Indokínába 

U Revue de Défense National (a továbbiakban RDN.), 1957. 10. sz. 1444. o. 
12 RDN. 1958. 3. sz. 434. o. 
13 Revue Militaire d'Information (a továbbiakban RMI.) 1956. 270. sz. 11—12. o. 
14 Nemzetközi szerződések gyűjteménye. 1944—1958. Budapest, Közgazdasági és Jogi kiadó, 

1958. 143. o. 
is 1946 elején a francia imperializmus rendelkezik — a brit után — a világ második leg

nagyobb gyarmatbirodalmával, területe több mint 12 milió km2, lakosága pedig kb. 73 mil
lió volt. 

16 A francia elnevezésük Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (a 
továbbiakban MTLD.), Union Démocratique du Manifeste Algérien. 

— 517 — 



induló hajók berakását. Az Algériai Front a kezdeti sikerök után nem 
tudott olyan hatékony programmal fellépni, mely az egész algériai népet 
magával ragadta volna. Működésével kapcsolatban a pártok között olyan 
véleményeltérések támadtak, amelyek a front feloszlatását idézte elő, még 
mielőtt hivatását teljesítette volna. Az Algériai Front rövid működése azon
ban előkészítette a jövőt. 

1954-ben a nemzeti felszabadító mozgalom súlypontja — a francia gyar
matbirodalmon belül — Észak-Afrikára helyeződött. Erre az időre az algé
riai nép többsége azt tapasztalta, hogy a nemzeti felszabadító mozgalom 
békés útja tovább nem járható. Ezt a felismerést több belső és külső kö
rülmény — a nyomor és a gyarmati elnyomás fokozódása, a hegyekben 
a hazafias OS (Organisation de Secreté) titkos katonai szervezet partizán
harca, a legbefolyásosabb nacionalista párt, a Demokratikus Szabadság
jogok Diadaláért Küzdő Mozgalom kettészakadása és válsága, a vietnami 
nép győzelme, a szocialista világrendszer hatása, Egyiptom támogatása és 
a Maghreb (Algéria, Tunézia, Marokkó) függetlenségéért folyó közös harc 
koordinálása17 — segítette elő. ,,Az algériaiak már torkig voltak a francia 
kormányok hazugságaival, be nem tartott ígéreteivel és csaló választásai
val. A nemzeti követelésekre egyre kegyetlenebb elnyomás volt a válasz. 
Az algériaiak előtt világossá vált, hogy a békés fellépéstől már nem vár
ható semmi, s csak a fegyveres küzdelem indíthatja el Algériát azon az 
úton, amelyet Marokkó és Tunézia vágott."18 

A forradalmi helyzetet és a fegyveres küzdelem feltételeineK megérését 
azonban a nacionalista pártok, de az algériai kommunisták sem ismerték 
fel. A helyzetet legtisztábban az MTLD forradalmi szárnyának néhány 
volt tagja látta.19 Ezek a hazafiak 1954 márciusában megalakították az 
Egység és Akció Forradalmi Bizottságát (Comité Révolutionnaire pour 
l'Unité et l'Action — CRUA).20 A bizottság elkészítette politikai és ka
tonai tervét a fegyveres felkelés kirobbantására. Létrehozták a politikai és 
katonai tevékenység szervezeteit, az FLN-t (Nemzeti Felszabadulási Front — 
Front de Liberation Nationale) és az ALN-t (Nemzeti Felszabadító Had
sereg — Armée de Liberation Nationale). Országszerte megindult a titkos 
szervező munka. A fegyveres küzdelemre való előkészületek közben a 
szervezők nem feledkeztek meg arról sem, hogy az érlelődő nemzeti fel
szabadító forradalomban ki kell várni azt a történelmi pillanatot, amely 
a sikeres kezdethez nélkülözhetetlen. 1954. október 10-én a CRUA a kato
napolitikai helyzet sokoldalú elemzése után elhatározta, hogy 1954. október 
31-től november l-re virradóra megkezdi a fegyveres felkelést.21 Ez a 
döntés helyes volt, a nemzeti demokratikus forradalom elkezdését ugyanis 
még nem lehetett kitűzni. Utalhatunk ennek kapcsán Leninre, aki a fegy
veres felkelés művészetéről írva rámutatott: „De a felkelést igenis kitűz
hetjük, ha valóban előkészítettük és, ha a népi felkelés a társadalmi vi
szonyokban már végbement átalakulások folytán lehetséges... A felkelést 
ki lehet tűzni, ha azok, akik kitűzik, befolyásolni tudják a tömegeket és 
helyesen ki tudják választani a pillanatot.^22 

Az algériai háború korunk bonyolult történelmi és társadalmi jelensége 
volt. Ezért szükséges megvizsgálni mindkét hadviselő fél oldaláról a há-

17 Bouzar, Nadir: J ' a i c ru en la F rance . Comité de Libera t ion du Maghreb au Caire, 
1954. 285—287. O. 

18 Alleg, Henri: Hadifoglyok, Budapes t , Kossu th Kiadó, 1962. 112. o. 
W A ki lenc tö r t éne lmi személyiség: Hosin Ait Ahmed , Mohamed Budiaf, A h m e d Ben 

Bella, Larb i Ben M'Hidi, R a b a h Bitat , M o h a m e d Khidder , Belkasszem Kr im, Ben Boulaid és 
Didouche Mourad volt . 

20 El Moudjahid, 1958. augusz tus 22. sz. 
21 El Moudjahid, 1959. szep tember l. sz. 
22 Lenin Művei 8. kö t . Budapes t , Szikra, 1954. 144—145. o. 
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ború politikai céljait és tartalmát, a társadalmi jellegét és típusát, a fegy
veres küzdelem méreteit, eszközeit és időtartamát, amelyek együttesen 
meghatározzák a lefolyt háború jellemző sajátosságait és periódusait. 

1954. november 1-én a fegyveres küzdelem megindításával egy időben 
az FLN kiáltványt intézett az algériai néphez, amelyben vázolta politikai 
célkitűzését: „Programunk fő célja a nemzeti függetlenség."23 Ezt erősíti 
meg az FLN 1956. augusztus 20-án elfogadott programja is: „A" doktrína 
világos. A cél, amit el kell érnünk, a nemzeti függetlenség, a gyarmati 
rendszer lerombolása révén, az eszköz a forradalom."24 Az FLN okmányá
ból kitűnik, hogy az elsődleges cél Algéria függetlenségének kivívása. A 
nemzeti demokratikus foradalom szociális céljait ezért csak általánosan 
fogalmazták meg: a gyarmati uralom következményeinek felszámolása, 
agrárreform, demokratikus köztársaság stb.25 Alapvetően ezt az tette in
dokolttá, hogy a politikai, diplomáciai, ideológiai és nem utolsósorban a 
fegyveres küzdelemre minden osztályt és réteget mozgósítani kellett. 

A háború súlyos megpróbáltatásai a tömegek öntudatát olyan szintre 
emelték, amely a dolgozók osztályalapon való tömörülésének fontos moz
gatóerejévé vált. A harc szociális céljainak konkrétizálódása az FLN veze
tésében és az ideiglenes kormányban vezető szerepeket betöltő megalkuvó 
elemiek ellenére ment végbe. A megalkuvó áramlat a háború céljait csu
pán a függetlenség kivívására akarta korlátozni, nem kívánt gyökeres 
társadalmi átalakulásokat, nem szorgalmazta a nem kapitalista úton való 
haladást.26 Míg az ,,1954. november 1-i felkelés csak Algéria politikai prob
lémáját vetette fel és mindenekelőtt a függetlenség kivívására irányult, a 
hosszúra nyúló háború és a nép által hozott roppant áldozatok a gazda
sági és társadalmi élet átalakítására irányuló törekvéseket váltották ki."27 

A fegyveres küzdelemre való áttérés egyik sajátossága és nehézsége 
abban nyilvánult meg, hogy az FLN és tömegszervezetei csak a háború 
kibontakozásának időszakában létesültek. Az FLN minden osztály és réteg 
antiimperialista nemzeti egységfrontjává fejlődött. Az ALN katonai sikerei 
lehetővé tették az FLN hálózatának kiépítését Algériában. Az FLN és az 
ALN elszakíthatatlan volt egymástól. Hivatalosan az ALN az FLN alá
rendeltségébe tartozott, de facto azonban a politikai és katonai akciókban 
önállóan cselekedett. Az ország belsejében az FLN a hadsereg politikai 
szerveként működött, amelynek feladata a lakosság mozgósítása volt a 
fegyveres küzdelem maximális támogatására. Az ALN jellegét meghatá
rozta az a körülmény is, hogy a háború folyamán mint politikai tényező 
is szerepet játszott. 

Az algériai néptömegek — a parasztság, a munkásság, a kispolgárság — 
alkották a nemzeti felszabadító háború mozgató erőit. A háború legna
gyobb tömegerejét és az ALN gerincét a parasztság adta. A munkásosztály 
aktívan részt vett a harcban, de a vezető szerepet a (kispolgárság játszotta. 
Az összes nemzeti erő politikai és katonai szövetsége az FLN és az ALN 
keretében valósult meg. Az FLN-be fokozatosan belépett jninden naciona
lista párt, de előzőleg kimondták feloszlatásukat.28 Az Algériai Kommu-

23 La révo lu t ion a lgé r i enne p a r les tes tes . P a r i s , Ed i t ions Maspe ro , 1961. 160—161. o . : 
Uboldi, Rafael: Zaprozcsenn i j r epo r t áz s . Moszkva , Goszpol i t izdat , 1959. 86—89 o.. 

24 Uo. 140—141. o. 
25 El Moudjah id , 1956. 2. sz. 12—13. o. 
26 B é k e és Szocia l izmus, 1964. 8. sz. 176. o. 
27 Alger r épub l i ca in , 1964. ápr i l i s 5—6. sz. 
28 Bedjaoui, Mohamed: La revolution algérienne et le droit. Editions de l'Association 

Internationale des Juristes Démocrates, Bruxelles, 1961. 87. o. 
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nista Párt 1956-ban akcióegységet kötött az FLN-el, szerves részének te
kintette magát és annak keretében harcolt.29 

A francia kolonialisták azt állították, hogy „Algéria szerves része Fran
ciaországnak. Éppen olyan "értelmetlen azt állítani, hogy Algériának poli
tikai problémái lehetnek, mintha Poitonról vagy Bretagnéról mondanánk 
ugyanezt." Az algériai nép szabadságharcáról azt hirdették, hogy külföld
ről táplált mesterséges „mozgalom, amelyhez a gyújtóanyag Moszkvából 
érkezik."30 A francia imperializmus gyarmati háborúját „Francia-Algéria" 
célkitűzésével vívta. Algériában a háború azért robbant ki a francia ural
kodó körök szerint, mert a „pánarab neoimperialisták agressziós merény
letre" készülnek a francia nép és Franciaország déli területei ellen. A 
pszichológiai háborúk szellemében hamisított „zsákmányolt" iratokkal azt 
bizonygatták, hogy az arabok azt hirdetik: „Elhódítjuk a keresztényektől 
azokat a városokat, amelyek valamikor mór őseinké voltak", vagy „a mai 
mohamedán világ bosszút áll azért a vereségért, amelyet Martell Károly 
mért a mór seregekre Poitiers-nél". Soustelle, a hírhedt ultra politikus a 
francia politikával elégedetlenkedve következőket írta az algériai háború
val kapcsolatban: „Lassan mozdulnak meg a demokrácia erői. Képesek 
lesznek-e a pánarab imperializmus által meggyújtott háború és bizonyta
lanság tüzét kioltani."31 A „kommunizmus" és „muzulmán irredentiz
mus" mellett a politikai tévedéseket, a gazdasági hibákat, az algériai gyar
mati közigazgatás és karhatalom gyengeségét okolták a háború kirobban-
tásáért.32 

Az algériai nép igen nehéz körülmények között vívta fegyveres küzdel
mét. A háború menetét — kedvezően és kedvezőtlenül — befolyásolták 
politikai, gazdasági, katonai, földrajzi és demográfiai tényezők. A franciák 
a számukra kedvező, vagy látszólag előnyös tényezők hatására, szinte jel
szóként kijelentették: „L'Algérie n'est pas l'Indochine."33 Igazuk volt, Al
géria nem volt Indokína. Az algériai hadszíntér földrajzi viszonyai a fran
ciáknak kedveztek. Indokína 12 ezer km-re volt Franciaországtól. Algéria 
ellenben 800 km-^re a földközi-tengeri kikötőktől, és 2 óra alatt értek al
gériai terület fölé anyaországbeli repülőtereikről a francia légierő gépei. 
Ez lehetővé tette a gyors hadianyag- és csapatszállításokat. A franciák a 
határzárakkal, az ország partvidékének és légterének ellenőrzésével meg
nehezítették a kapcsolatok fenntartását, és Algéria valóságos sziget hely
zetébe került. Algéria éghajlati, növényzeti és földrajzi viszonyai — ki
véve az Atlasz déli részét és a Szaharát — hasonlítanak Franciaorszá
géhoz. Ezért az algériai hadszíntér nem volt a francia fegyveres erők 
számára olyan szokatlan, mint az indokínai földrajzi környezet, a dzsun
gelek, a trópusi éghajlat stb. Algéria telepes gyarmat volt, ahol 10 millió 
algériaira 1 millió európai jutott. Indokínában viszont 1939-ben csak 
30 000 francia élt. Az európaiak kezében összpontosult közigazgatás a fran
cia ^imperializmus és fegyveres erejének szilárd támasza és aktív részt
vevője volt az algériai nép ellen vívott háborúban. Algéria gazdasági éle
tének irányítása Franciaország és a francia telepesek kezében volt. A fran
cia export 11,3%-a (172 milliárd frank) irányult Algériába, az algériai ex
portnak viszont 60%-a (102 milliárd) került Franciaországba.34 

29 p. c. A.: No t r e Peup le va incra . 18 n o v e m b r e 1960. 19., 47. o. Idézi Bedjaoui: i. m. 87. o. 
és Béke és Szocial izmus, 1958. 2. sz. 

30 RDN. 1958. 1. sz. 6. o. 
31 RDN. 1956. 7. sz. 824—827. o. 
32 „250 hivatalnok íróasztal mögül irányította az országot"; Franciaország 40 millió la

kosára 35 ezer csendőr, 70 ezer rendőr, 105 gépesített csendőrszázad és 20 század köztársa
sági gárdista jut, míg Algéria 10 millió lakosára 2000 csendőr, 4000 rendőr és 8 gépesített 
csendőr század jut.(RMI. 1956. 275. sz. 38. o.) 

33 Lásd RMI. 1959. 270 sz. 40—44. o. 
34 U. o. 43. o. 
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A francia gyarmatosítók fegyveres erőiben szolgáltak a „Corps Expé
ditionnaire" katonái, akik az indokínai háborúban bizonyos harci tapasz
talatokat szereztek a partizánhadviselésben. Ezenkívül a francia katonai 
vezetés az indokínai háború tanulságait figyelembe véve fejlesztette ki és 
alkalmazta hadviselési módját. Ezek a megvizsgált politikai, gazdasági, 
földrajzi és katonai hátrányok a háború során még jobban kiéleződtek. 
Az algériaiak a vietnamiakkal ellentétben nem tudtak állandó időtarta
lommal jelentős összefüggő területeket felszabadítani, erős belső hátországi 
bázisokat kiépíteni és ott megvalósítani a háború országos vezető szervét. 
Mindezek a tényezők megakadályozták az ALN-t abban, hogy a partizán
harcmódról, a gerillaháborúról áttérjen a regulárishoz közel álló hadvi
selési módokra. 

A háború indítékairól és céljairól bemutatott tények és események vi
lágossá teszik az algériai háború legfontosabb vonásait. 

Politikai tartalma és társadalmi jellege szerint az algériai nép részéről 
igazságos, haladó, a francia imperializmus részéről igazságtalan, reakciós 
volt a háború. Típusa alapján ez a háború a gyarmati sorban élő algé-
gériai nép nemzeti felszabadító háborúja volt, amelynek az a jellemzője, 
hogy a francia imperialisták gyarmati háborújával szemben felkelésből 
nőtt át partizánháborúba. A szervezett fegyveres küzdelem jellegét vizs
gálva megállapíthatjuk, hogy méretei alapján helyi háború, mely Algéria 
területén dúlt, bár lángjai át-átcsaptak Franciaországba, Marokkóba és 
Tunéziába. A harc nemcsak a két hadviselő fél céljaiért folyt, hanem az 
emberiség haladásáért is, így a nemzetközi osztályharcnak egyik fontos 
csatáját is jelentette. Ezért támogatta a francia gyarmatosítókat a NATO, 
az algériai nemzetet pedig a szocialista országok és az antiimperialista 
erők koalíciója. Az algériai küzdelem eszközeit tekintve hagyományos fegy
verekkel folytatott háború, melyben az abszolút haditechnikai, az élőerő, 
a szárazföldi, a légi és a tengeri fölény a francia fegyveres erők oldalán 
volt. Időtartama alapján elhúzódó háború volt, amely 1954. november 
1-től 1962. március 19-ig — 2695 napig tartott. 

A politikai és hadiesemények alapján e háborúnak négy fő szakasza 
különböztethető meg: az első 1954 novemberétől—1956 augusztusáig: a 
második 1956 szeptembertől—1958 májusáig; a harmadik 1958 júniusától— 
1960 januárjáig; a negyedik pedig 1960 elejétől—1962 márciusáig tartott. 

Az algériai nép nemzeti felszabadító háborújának első szakaszát min
denekelőtt a fegyveres küzdelem kibontakozása jellemezte. Az ALN sza
kasz és század erejű támadó vállalkozásai 1954 november elsején 70 rajta
ütéssel kezdődtek. A francia „tisztogató" és „felgöngyölítő" hadművelete
ket 1954. november 9-én indították meg az Aures-hegységben, de célju
kat nem érték el. 1954 végéig mintegy 500 fegyveres összecsapás zajlott 
le. 1954 januárjában a francia erőfeszítések nyitányai a Véronique és Vio
lette hadműveletek voltak, de a katonai helyzet ennek ellenére egyre rom
lott. 1955 július és augusztusában az ALN támadásokat indított. A leg
véresebb ütközetek augusztus 20-án Constantino és Philippeville^városok
ban zajlanak le. Itt érte a francia hadsereget — egyik tábornokba szerint 
— „augusztus 20-a szomorú napja".35 1955 "végére — nem tekintve a 
súlyos veszteségeket — az ALN mintegy 20 000, a gyarmati haderő pedig 
200 000 főt számlált. 1956-ban a hazafias erők támadásaira a franciák az 
Espérance, Arquebuse, Poitiers, Basque és más hadműveletekkel válaszol
tak. A háború első szakaszában az algériaiak több mint 24 000 fegyveres 
akciót hajtottak végre, a harctevékenység szinte az egész országra kiter-

35 RDN. 1956. 12. SZ. 1462. o. 
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jedt. Az ALN megerősödött és létszáma 40 000 főre emelkedett. A haza
fiak minden wilayában támaszpontokat, a függetlenné vált Marokkó és 
Tunézia határ területein pedig erős bázisokat építettek ki. A francia gyar
matosítók célkitűzésüket, a nemzeti felszabadító erők megsemmisítését 
képtelenek voltak végrehajtani annak ellenére, hogy haderejük létszámát 
80 000 főről 400 000 főre emelték.36 

A háborúnak ebben a szakaszában — 1956-ban — valósult meg az FLN-
ben a nemzeti felszabadító mozgalom irányzatainak egysége37 Az algériai 
események felkeltették a nemzetközi közvélemény figyelmét is. Az algériai 
kérdés 1955. október 1-én került először napirendre az ENSZ közgyűTésén. 
A háború első szakasza az 1956 augusztusában összeült FLN kongresszus 
nagy jelentőségű eseményével zárult le. 1956. augusztus 20-án az algériai 
hazafiak Soummam-völgyi kongresszusa kidolgozta és keretbe foglalta az 
FLN politikai programját, katonapolitikáját és katonai doktrínáját.38 

A háború második szakaszára a hazafias erők politikai és katonai kon
szolidációja volt a jellemző. Az ALN létszáma 1958-ban elérte a 130 000 
főt. A felszabadító hadsereg az ország erdős-hegyes körzeteiben támasz
pontokkal rendelkezett és fegyverzete korszerűbbé vált. Az alakulatok 
között állandó rádióösszeköttetés létesült. Az ALN harctevékenysége ösz-
szehangolttá vált és vezetése javult. A felszabadító hadsereg hadműveletei 
és akciói kiterjedtek az ország minden körzetére és településeire.39 Az ALN 
az elért nagy sikerek mellett hibákat is követett el. Az algíri csata meg
indítása, mely 1956. szeptember—1957 július között folyt, a hazafiak súlyos 
•vereségével ért véget. Ezenkívül a zászlóaljak harcbavetése és az arcból 
mért csapás erőltetése 1957jben sem vált be. A francia hadsereg létszáma 
1958-ban elérte legmagasabb létszámát, 825 000 főt, és a legkorszerűbb 
harci eszközökkel szerelték fel. Algéria szárazföldi, tengeri és légi határait 
lezárva, kegyetlen terrort alkalmazva sem tudták azonban a felszabadító 
erőket megsemmisíteni. A pacifikációs politika kudarcot vallott. Az FLN 
és az ALN megalakította közigazgatási és tömegszervezeteit. Az elért si
kerek 1956—1958-ban tovább növelték az FLN nemzetközi tekintélyét és 
fontos fórumokon hallathatta szavát. A szocialista országok egyre hatá
sosabban támogatták az algériai nép harcát. A francia burzsoázia egy része 
kivezető utat keresett az algériai válságból. 1958. május 13-án40 ez ellen 
léptek fel a legreakciósabb elemek, a monopóliumok, az európai telepesek 
és a tisztikar. Az ultrapuccs nemcsak a „háború győzelmes befejezésének" 
politikájához vezetett Algériában, hanem a IV. francia köztársaság buká
sához és az V. köztársaság személyi hatalmi rendszerének megteremtéséhez 
is. Az 1958. május 13-i lázadás és a vele kapcsolatos események a francia 
gyarmatosítók legjelentősebb próbálkozása volt az ultrák, a reakciós ka
tonai körök és a monopóliumok erőinek egyesítésére, hogy megakadá
lyozzák a független Algéria megteremtését.41 

Az algériai forradalom számára a legveszélyesebb és legnehezebb periódus 
a háború harmadik szakasza volt. Kegyetlen harc kezdődött a gyarmato
sítók és a hazafiak között az algériai tömegek megnyeréséért. De Gaulle 
tábornok hatalomra jutása után az FLN és az ALN súlyos megpróbálta
tásoknak volt kitéve. Az algériaiak különböző rétegeire irányuló fran
cia katonai, politikai, ideológiai és gazdasági nyomás elérte a csúcspontot. 

36 L 'Armée de Libera t ion Nat ionale . Mai, 1960. Répub l ique Algér ienne Minis tère de l ' In-
ío rma t ion . 1—4. o. 

37 Faucher, Jean-André: L 'Algér ie rebel le . Pa r i s , G r a n d Damier , 1957. 84. o. 
38 Lásd részle tesen az El Moudjahid (numero spécial) kü lön számában . 
39 El Moudjahid, 1959. november 1. sz. 
40 planchais, Jean: L e m a l a i s e d e l ' a r m é e . P i o n , P a r i s , 1958. 113—114. o. 
í l JLKuî ï ian i té , 1958. m á j u s 21. sz. 
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A gyarmatosítók a felfokozott katonai hadműveleteket és akcióikat hatal
mas neokolonialista demagóg kampánnyal — „a francia—muzulmán barát
kozás" — kapcsolták össze. Abból a célból, hogy katonailag szétzúzzák az 
ALN-t, a franciák kidolgoztattak egy tervet Challe tábornokkal, az al
gériaiak megnyerésére pedig elkészítették az úgynevezett „Constantine-
tervet", amelyet de Gaulle jelentett be 1958. október 3-án. A gyarmati 
hadsereg Challe-terv alapján az ALN támaszpontjainak és erőinek meg
semmisítésére törekedett/2 A hadműveletek során a felszabadító hadsereg 
minden támaszpontját körülkerítették, átfésülték és elfoglalták. A lakos
ságot elszigetelték és átcsoportosították táborokba abból a célból, hogy 
holt teret hozzanak létre az ALN alakulatok körül/'3 A hadműveletek 1958 
szeptemberében kezdődtek meg nagy erőkkel a III. wilaya területén — 
Faure tábornok parancsnoksága alatt 35 000 katonát vetettek be a haza
fiak ellen. Ezt követték a Brumaire, Couronne, Éclair, K 21, Etincelle, 
Jumelles, Pierres Précieuses, Flammèche, Cigale és más hadműveletek. 
A sort 1960 elején a Marathon hadművelet zárta be. Egy-egy francia had
műveletben 10 000—50 000 fő vett részt. A Challe-terv 1958—1960 között nem 
érte el célját: nem\ tudták szétzúzni a hazafiak katonai erejét. Bár az 
ALN e súlyos harcokban jelentős veszteségeket szenvedett, a küzdelmet 
egy pillanatra sem hagyta abba. Kitért a hatalmas túlerő elől és a harc
tevékenységet kis alegységekkel folytatta tovább az ország minden vidé-
kén.44 A franciák 1960-ban bejelentették a Challe-terv minden hadműve
letének „győzelmes befejezését", ennek dacára haderejük havonta több 
mint 400 fő veszteséget szenvedett/'5 A parasztok tömeges áttelepítése és 
a kegyetlen terror nem hozta meg gyümölcsét: az FLN és a hazafias köz
igazgatás élt tovább. Az ALN marokkói és tunéziai területen állomásozó 
alakulatai 1958 és 1959 folyamán erős koncentrált támadásokkal részben 
tehermentesítették az ALN belső erőit és biztosították a minimális után
pótlást. Ezenkívül a gyarmati hadsereg 250 000 emberét kötötték le a ha
tárok mentén. Az ALN alegységei 1959-ben >a Szaharában is támadásokat 
indítottak.46 1959 decemberében a katonai vezetés megjavítása érdekében 
megalakult az ALN vezérkara. A háborúnak ebben a szakaszában az erő
viszony 80 000 : 825 000 volt a franciák javára. Az ALN nemcsak a francia 
hadsereg túlerejével szemben állta meg a helyét, hanem a nép segítsé
gével szétfoszlatta „Francia Algéria" mítoszát: 2958. szeptember 19-én 
megalakult az Algériai Köztársaság ideiglenes kormánya. De Gaulle tá
bornok 1959. szeptember 16-án kénytelen volt az algériai nép önrendel
kezési jogát elismerni. Egy harmadik erő létrehozására irányuló kísérlete 
csődöt mondott. A Challe-terv kudarca maga után vonta a neokolonializ-
mus erejének vereségét az FLN elleni harcban, amely az algériai töme
gekre való befolyásért folyt. A felszabadító hadsereg akciói áthúzták a 
gyarmatosítók szándékait és kompromitálták őket a világ előtt. A háború 
harmadik szakaszának döntő jelentősége volt. E szakasz megpróbáltatá
saiból a felszabadító mozgalom és hadserege becsülettel került ki, gazda
godva katonai és politikai tapasztalatokkal, és megerősítve tömegbázisát. 
A háborúnak ez a periódusa az 1960. január 24-i reakciós lázadás, a szél
sőséges gyarmatosító körök és de Gaulle közt fokozódó ellentétek jegyében 
zárult. 

42 L 'Armée França i se , 1960. 39—40. sz. 4—10. o. 
43 F r a n c e Observa teur , 1959. ápri l is 16. sz. 
44 Le Monde, 1959. december 11. sz. es El Moudjahid, 1961. f eb ruá r 20. sz. 
45 Algérie, n u m e r o spécial de La Nouvel le Cri t ique. 1962. No. 134. 22. o. 
46 Lásd Forces Aré innes França ises (a t ovább iakban FAF.) , 1960. 156. sz. 243—252. o. 
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A háború következő, negyedik szakaszát az jellemzi, hogy a kolonializ-
mus elleni harc súlypontja a városokra helyeződött át. A felszabadító 
hadsereg pedig egy sor hibát kijavított. Mindenekelőtt azt a következte
tést vonta le, hogy -meg kell erősíteni a politikai felvilágosító munkát és 
a fegyveres küzdelmet össze kell kapcsolni a politikai tömegakciók
kal. A sztrájkok és tüntetések, az 1960 májusi választások tömegbojkottja, 
az 1960 december és 1961 január közti politikai jellegű városi tömegmoz
galmak nagyon hatásosan támogatták az ALN hadműveleteit. A katonai 
vezetők — ellentétben az ideiglenes kormánnyal — a tömegdemonstrációk 
folytatása mellett foglaltak állást.47 Elérték azt, hogy a tömegek még job
ban az FLN és ALN köré tömörültek. Leleplezték és meghiúsították de 
Gaulle neokolonialista manővereit. Az algériai városokban fellendült haza
fias, tömegakciók végleg eltemették az ultrák ama reményeit, hogy meg
őrizzék „Francia Algériát" és jelentős mértékben aktivizálták a francia 
nép harcát az algériai békéért, lehetővé tették ~~az FLN nemzetközi tekin
télyének növekedését. 1960 decemberében az ENSZ közgyűlése határozatot 
jogadott el Algéria támogatására az önrendelkezésért és a függetlenségért 
folytatott harcában. 1961 decemberében az Algériai Köztársaság ideiglenes 
kormányát már több mint 30 ország ismerte el. Az ALN katonai ereje 
növekedett ebben a szakaszban és különösen a határmenti alakulatok tá
madásai voltak jelentősek.^8 1960—1961-ben több száz támadást hajtottak 
végre a határzárak ellen. Különösen 1961 márciusa és decembere között 
a tunéziai arcvonalon folyt szinte szünet nélkül a harc. 1961 elejére a 
belső alakulatok is újjászerveződtek és fokozták harctevékenységüket. 
A felszabadító hadsereg tevékenysége és a széles néptömegek politikai 
állásfoglalása végül is tárgyalásokra kényszerítette a francia kormányt. 
1960-tól folytak a megbeszélések és a francia—algériai egyezmény végle
ges szövegét az eviani tárgyalások (1962. március 7—18.) idején hagyta jóvá 
a két fél. Ez megnyitotta az utat Algéria függetlensége felé. Az egyez
mény kompromisszum volt és néhány gazdasági-katonai engedményt is 
tartalmazott a franciák javára.49 A hadműveletek megszakítása 1962. már
cius 19-én délben azonban új feltételeket teremtett Algériában az FLN és 
az ÁLN számára. Emellett súlyos problémát jelentett a legnagyobb "váro
sokban, hogy a fasiszták, a Titkos Katonai Szervezet — az OAS garáz
dálkodott. De vérengzései és provokációi sem tudták előidézni a hadmű
veletek megindítását.50 1962. július 1-én az algériai nép a választásokon 
a függetlenség mellett döntött és 3-án az ALN alakulatai bevonultak a 
városokba is, amelyek addig a francia hadsereg ellenőrzése alatt álltak. 

Ebben a szakaszban a felszabadító hadsereg vezetői egyre határozot
tabban szorgalmazták a társadalmi haladás programjának kidolgozását és 
emiatt ellentétbe kerültek az ideiglenes kormánnyal,^ amely a független
séget végcélnak tekintette, és az országot a kapitalista útra akarta ve
zetni.51 1961 júliusában komoly válság alakult ki a hadsereg vezetői és az 
ideiglenes kormány között. A vezérkar lemondással fenyegetett. Az 1961 
augusztusában megkötött kompromisszum dacára az ellentétek megmarad
tak és elmélyültek minél inkább közeledett a szabadság napja. 1962. már
cius 19-én a vezérkar kiadta a jelszót: „A függetlenség csak lépcsőfok, a 

47 In format ions Algér iennes . No. 28. Novembre—Décembre , 1960. 1., 6. o. 
48 Lásd Revue Mili taire Suisse, 1962. 2. sz. 49—57. o. 
49 Lásd az eviani egyezmény teljes szövegét Allias, Maurice: Les accords d 'Evien. Meaux, 

1962. L 'Espri t , Nouveau. 299—325. o. 
50 Lásd részletesen az OAS tevékenységérő l k iado t t ké t d o k u m e n t u m köte te t . Lancelot, 

Marie-Thereze: L 'Organisa t ion A r m é e Secrete . 1—2. Pa r i s , 1963. 
51 El Moudjahid, 1961. ok tóbe r 1. sz. és In fo rmat ions Algér iennes , No . 34. Août—Septembre 

1961. 3., 10. o. 
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végcél a forradalom."52 Hangsúlyozta a szociális forradalom programjá
nak kidolgozását. 1962 májusában elfogadott tripoli program elvetette a 
kapitalista utat.53 Az ALN ebben az időszakban nemcsak azzal szerzett 
magának érdemeket, hogy megakadályozta a burzsoá erők konszolidáció
ját és egyengette az utat a nem kapitalista fejlődésnek, hanem azzal is, 
hogy döntő mértékben járult hozzá a zavaros 1962-es esztendőben a riva
lizáló csoportok felmorzsolásához, a polgárháború megakadályozásához, 
amelyből csak az imperializmus húzhatott volna hasznot. 

Az algériai hadviselési mód 

Az algériai nép és az ALN hadviselési módját alapvetően a kolonialista 
rendszer következtében kialakult gazdasági és társadalmi viszonyok hatá
rozták meg. A gyarmati ország katonai erőforrásait tekintve lényegesen 
hátrányosabb helyzetben volt Franciaországénál. Ennek ellenére kialakul
tak azok a történelmi feltételek és erők — az FLN és az ALN —, amelyek 
az elkerülhetetlenné vált háborúban minden nehézség ellenére biztosí
tották az algériai nemzet győzelmét. „Egy népnek —•_ írta Engels —, amely 
függetlenségét akarja kivívni, nem szabad a szokásos harci eszközökre 
szorítkoznia. Tömegfelkelés, forradalmi háború, gerillák mindenütt, ez az 
egyetlen eszköz, amelynek segítségével egy kis nép egy naggyal elbánhat, 
amelynek segítségével egy kevésbé erős hadsereg ellenállhat az erősebb-
nek és jobban szervezettebbnek."r/l 

Az idézett engelsi tétel az észak-afrikai ország esetében is érvényesült. 
Az algériai nép igazságos törekvései megnyilvánultak hadviselében, az 
általános és részleges hadászati célok, a harctevékenység formáinak és faj
táinak kiválasztásában is. A nemzeti felszabadító háború hadművészetét 
az algériai nép atapvető stratégiai célja, a függetlenség kivívása és a tár
sadalmi előrelépés határozta meg. Ez döntő hatást gyakorolt a fegyveres 
küzdelem céljára, irányaira, méreteire, intenzitására és feszitettségi álla
potára. 

A fegyveres küzdelem szervezői és vezetői tanulmányozták és sok kér
désben követték a szocialista hadtudományt és korunk nemzeti felszabadító 
háborúit. Különösen az indokínai háború történetéből merítettek az ALN 
parancsnokai, mert közülük sokan a francia expedíciós hadtest katonái 
voltak. Számos fogságba esett és átállt algériai katona harcolt az észak
afrikai önkéntes dandárban a vietnami nép szabadságáért.55 A Vietnami 
Népi Felszabadító Hadsereg hadművészetének értékes elemeit — a gerilla 
hadviselés, a fegyveres erők felépítése stb. — a háború során sikerrel 
alkalmazták.56 

52 El Moudjahid, 1962. márc ius 19. sz. 
53 L 'Humani t é , 1962. j ún ius 2. sz. es Alger républ ica in , 1962. s zep tember 2—3. sz. 
5<i Engels Frigyes vá logatot t ka tona i í rása i I. kö t . Budapes t , Zr ínyi Ka tona i Kiadó, 1960 

84—85. o. 
55 RMI. 1956. 270. sz. 40. c. 
56 Giap t á b o r n o k Guer re du peuple a r m é e du peup le (Paris, Maspero , 1967) c. m u n k á 

j ában megha tá roz t a a v ie tnami h á b o r ú ka tegór iá já t , amely elhúzódó idő ta r t amú volt, egy 
deffenzív, egy e rőegyensúly i és egy e l len támadás i szakaszból állt. „Ellenállási h á b o r ú n k — 
az összefoglaló ér tékelés szer int — olyan ger i l l aháború volt, amely fokozatosan regulár i s 
h á b o r ú b a m e n t át, a ger i l laháború fokozatosan k o m b i n á l t mozgó hábo rúba , he lyenként pe 
dig á l lóháborúba m e n t á t . " (Giap i m : 98. o.) Lényegé t t ek in tve a mozgóháború — bá r e rősen 
magánvise l te a ger i l l aháború vonása i t — olyan h a r c m ó d volt, ame ly a regulár i s egységek le 
küzdését szolgálta. Viszonylag komoly (több zászlóaljnyi) e rőösszpontos í tásokat hoztak lé t re , 
ki ter jedt hadműve le t i te rü le ten , t á m a d á s o k céljából az ellenség élőerőinek megsemmis í té 
sére. Az ALN bizonyos időszakokban a v ie tnami pé ldá t aka r t a szinte mechan ikusan a l 
ka lmazni . 
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Az algériaiak harctevékenységük célkitűzéseit a háború típusának meg
felelő formákon és 'kereteken keresztül valósították meg. A politikai és 
katonai szervezetek felépítése párhuzamos és sokban hasonlított a viet
namihoz. „Láthatatlan, megfoghatatlan és összefonódik a lakossággal" — 
keseregtek a franciák.57 Az ALN és FLN a wilaya-rendszer segítségével 
az egész ország területét behálózta. Algériát katonai-politikai szempontok 
alapján hat wilayá-ra (tartományra) és az algíri autonóm mintaqua-ra 
(zónára) osztották. I. Aurés-Nemetchas, II. Észak-Constantinois, III. Ka-
bilia, IV. Algír, V. Órán, VI. Szahara és a főváros Nagy-Algír autonóm 
zóna. Minden wilaya 3—7 zónára (mintaqua), a zóna több körzetre (na-
hia), a körzet bizonyos számú szektorra (quism), a szektor falvakra (duar), 
a település frakciókra és sejtekre oszlott.58 

A partizánerők reguláris haderővé való fejlődésének és a területi disz-
lokáció elveinek kialakulási folyamata 1956 augusztusában zárult le. Az 
elérendő célokat az FLN 1956 augusztusi Soummam-i kongresszuson ho
zott katonapolitikai határozatok és az elfogadott katonai doktrína rög
zítette, amely egyben meghatározta az ALN és parancsnokainak politikai 
és katonai funkcióit is. A különböző területi egységek parancsnokai egy
ben az FLN legmagasabb képviselői is voltak. Ök jelképezték az FLN és 
az ideiglenes kormány hatalmát.59 

Minden parancsnoknak három helyettese volt — katonai, politikai, ösz-
szekötő — felderítő. Ez a hármas tagozódás a településektől a wilayákig biz
tosította a katonai vezetés folytonosságát és rugalmasságát. 

Az Algériai Forradalom Nemzeti Tanácsa az ALN-t 1956 augusztusától 
a Végrehajtó és Koordináló Bizottság irányítása alá helyezte. A CCE (Co
mité de Coordination et d'Exécution) 1957 júniusig az országban vezette 
a fegyveres küzdelmet. Ezt követően hatáskörét két bizottság vette át. 
A Keleti Katonai Hadműveleti Bizottság (Comités des Opérations Mili
taires Est — COM Est) az L, IL, III. wilayák, a Nyugati Katonai Hadmű
veleti Bizottság (COM-Quest), pedig a IV., V. és VI. wilayák harctevé
kenységét irányította. A két bizottság az ideiglenes kormány megalakulása 
után a fegyveres erők minisztériumának keretében működött. 1959 decem
berében a két hadműveleti bizottságot megszüntették és létrehozták az 
ALN vezérkarát. 1960 januárjától a fegyveres erők minisztériumának ha
táskörét egy három miniszterből álló bizottság vette át.6D 

A Soummam-i kongresszus határozata alapján a hadseregbe bevezették 
a rendfokozatokat és jelzéseket, amelyeket a jobb karon hordtak. A wilaya 
parancsnoka ezredes (három vörös csillag), helyettesei őrnagyok (két vörös 
és egy fehér csillag). A zónaparancsnok százados (két vörös csillag), he
lyettesei hadnagyok (egy-egy vörös és fehér csillag). A körzetet alhadnagy 
(egy vörös csillag) irányította három tisztjelölttel (egy fehér csillag). A 
szektort főtörzsőrmester (vörös V fehér vonalakkal) vezette három törzs
őrmesterrel (három fordított vörös V). Az ALN jelvénye egy vörös csil
lagból és félholdból állt, amelyet a sapkán viseltek.61 

Az ALN személyi állománya önkéntesekből toborzódott. A tömegek haza
fias lelkesedése és áldozatkészsége szükségtelenné tette a kötelező katonai 
szolgálat bevezetését. „A hadsereg a néptől kapott mindent: az új kato
nákat, az élelmezést, a felvilágosításokat és híreket, a menedékhelyeket, 
az anyagi eszközöket: a nép terjesztette a propagandanyagot és teremtette 

57 RMI. 1958. 290. SZ. 73. O. 
58 El Moudjahid, 1958. szeptember 19. sz. 
59 Lásd az ún. Soumman-i programot. 

6'0 Bedjacui: i. m. 51. o. 
61 A Nemzeti Felszabadító Hadseregben nem volt tábornoki rendfokozat. 
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meg az összeköttetést a harcoló egységek között. Más szavakkal: a forra
dalmi ellenállási mozgalom mély gyökereket eresztett az algériai töme
gekben."62 Ezt illusztrálja a felszabadító háború több mint egymillió hősi 
halottja, és az a tény, hogy csak a partizán vállalkozásokban 300 000 har
cos vett részt. 

A területi felosztás mellett igen figyelemre méltó volt az algériai fegy
veres erők szervezése és összetétele. A legkisebb alegység a faoudj, a raj, 
amely két félrajból állt, összesen 11 fő, 2 tizedes és egy őrmester. A ferqa, 
a szakasz 3 rajból, összesen 35 fő, 1 parancsnok és 1 helyettesből állt. A 
háború alatt klasszikussá vált az alapvető harcászati egység, a hátiba, a 
század, amely 3 szakaszból, 5 tisztből, összesen 110 főből tevődött össze. 
Az ALN legnagyobb alakulata a failek, a 3 századból, 20 tisztből, összesen 
350 emberből álló zászlóalj volt. Az algériai hadsereg szárazföldi erőkből 
és szakszolgálatokból állt és csak a háború utolsó szakaszában kezdték el 
a haditengerészet és légierő személyi állományának kiképzését.03 

A szárazföldi erők az egyenruhában küzdő katonákból, a moudjahidi-
nes-ekből (harcosok) és a polgári ruhában harcoló partizánokból, moussabili-
nes-ekből és fidaiyines-ekből tevődött össze. Egy-egy wilayában a háború 
különböző időszakában nagyon változó volt a létszám. A moudjahidines-eké 
1000—5000 fő, a moussabilines-ek és fidayines-ek 5000—15 000 fő. A 
moussabilines-ek, a partizánok rombolták a közlekedés és híradó vonalakat, 
bizonytalanságban tartották az ellenséget, felderítették a francia csapat
mozdulatokat, biztosították a harcfeladatok végrehajtásánál az utánpótlást 
és együttműködtek a reguláris alakulatokkal. A fidaiyines-ek olyan har
cosok voltak, akik önállóan vagy kisebb csoportokba tömörülve a váro
sokban és falvakban különöseri veszélyes feladatokat hajtottak végre; 
szabotázsakciókat katonai, rendőri, közigazgatási és gazdasági objektumok 
ellen, megsemmisítették a legkegyetlenebb kolonialistákat és a nemzet 
árulóit.64 Az ország belsejében a zónakommandók voltak az ALN nagy 
harcértéket képviselő elit alakulatai. Állományuk a különböző katibák 
rendfokozattal bíró, jól képzett és felfegyverzett katonáiból kerültek ki. 
Egy-egy fontos harcfeladat végrehajtására alkalmazták őket. Ezeket bázi
suk, a wilaya, zóna és körzet alapján számozták. (Például 321. kommandó, 
III. wilaya, II. zóna és 1. körzet.) 

Az ALN fontos alkotó elemei a tunéziai és marokkói területen állo
másozó határmenti alakulatok voltak. Ezek a vezérkar közvetlen irányí
tása alatt fegyelmezett, katonailag ütőképes és politikailag képzett erővé 
váltak. A határmenti alakulatokban nem érvényesült a belső egységekre 
jellemző regionalizmus. Sikerült a különféle emberekből és osztagokból 
létrehozni az egységes nemzeti hadsereg alapját. 

A felszabadító hadsereg fontos részeit alkották a speciális és szakszol
gálatok: a tisztiiskolák és kiképzőtáborok, az ellátó, a műszaki, a híradó, a 
felderítő, az egészségügyi, a szociális és a közigazgatási szolgálatok. Az el
látó szolgálat a lakosság segítségével rendszeresen biztosította az élelmet, 
a felszerelést és a haditechnikai eszközöket a harcoló egységek részére. 
A műszaki alegységek jelentős támogatást nyújtottak az objektumok rom
bolásához és a határzárakon történő átkelésekhez. A fejlett híradó szolgálat 
lehetővé tette az állandó és jó kapcsolatot az ALN alakulatokkal és a kül
földön levő támaszpontokkal. Segítségével rendelték el az erők összpon-

62 Alger républ icain , 1964. ápri l is 5—6. sz. 
63 L'Armée de Liberation Nationale. Mai 1960. République Algérienne Ministère de l'In

formation. 10—11. o. 
64 El Moudjahid, 1958. szeptember 19. sz. 
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tosítását vagy szétszóródását, ami fokozta az ALN hatékonyságát és moz
gékonyságát. A jól működő felderítő szolgálat biztosította a harctevékeny
ség sikerét és óvta az alakulatokat a veszélyektől. A hadsereg egészségügyi 
szolgálata — melyben nagy szerepet játszottak a nők — hősies erőfeszí
téseket tett, hogy a franciák kíméletlen üldözése és bombázásai ellenére 
működtesse segélyhelyeit és mentse a sebesülteket. Az ALN szociális szol
gálata rendszeresen támogat ta a háború által sújtottakat. 

Az algériai harcosok áthatolnak a műszaki záron 

A politikai megbízottak forradalmi intézménye az ALN egyik jellemző 
sajátossága. A politikai megbízottak fáradhatat lanul fejlesztették a had
sereg és a nép nemzeti tudatát , formálták erkölcsi-politikai arculatát.65 

Az ALN nemcsak fegyverrel harcolt. A politikai megbízottakon keresztül, 
röplapok kiadásával és felvilágosító munkáva l igyekezett meggyőzni az 
algériaiakat. Propagandát fejtett ki, hogy bevonja a fegyveres küzdelembe 
az ország minden vidékét. Megteremtet te a gyarmatosí tókkal párhuzamos 
saját közigazgatási szervezetét, az OPA-t (Organisation Politico-admi-
nistraire), amely felépítésében a wilaya-rendszerhez igazodott és a politikai 
megbízottak i rányí tot ták munkáját . Ez a politikai-közigazgatási szervezet 
nem volt országosan központosított. Igazságot szolgáltatott, biztosította a 
hadsereg ellátását, tájékoztatta az ALN-t, felállította a helyi biztonsági 

65 El Moudjahid, 1959. január 15. sz. 
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csoportokat, iskolákat létesített, segített a mezőgazdasági munkában stb. 
Az ALN a gyarmati háború leleplezése érdekében a francia fegyveres 
erők személyi állománya között is végzett politikai munkát. A felszabadító 
hadsereg — mint hadviselő fél — tiszteletben tartotta a hadi jogot és szo
kásokat, a genfi egyezményt, amelyet a háború során a francia imperia
lizmus fegyveres erői durván és rendszeresen megsértettek.66 

Az ALN haditechnikája 1957-ig nagyon hiányos és korszerűtlen volt. 
Néhány 81 milliméteres aknavetőből, körülbelül 100 géppuskából, 300—400 
golyószóróból, 2000 géppisztolyból, több mint 10 000 hadipuskából, nagy
számú vadászpuskából, aknából és robbanóanyagokból állt. 1957 elejéig a 
fegyverzet 60—65%-át a vadászpuskák alkották. Ezek aránya még 1958 
közepén is 25—30%-ot tett ki. Minden alegység rendelkezett golyószóró
val vagy géppuskával. A fegyverzet nagyon vegyes volt: olasz Beretta ka
rabély, angol BSA 303 puska, német Mauser, amerikai Thomson géppisz
toly, angol Lewis géppuska, német MG 34—42 géppuska olasz kézigránát 
stb. A felszabadító hadsereg haditechnikai eszközeinek kiegészítése és 
utánpótlása 3 forrásból eredt: zsákmányanyagból, átállásokból és külföldi 
szállításokból. Az utóbbiak a határnak 1957-ben történt lezárásáig Marok
kón és Tunézián keresztül jutottak az országba. Ettől kezdve az ALN 
nagyra értékelte azt a támogatást, amelyet a fegyverellátás terén a Szov
jetunió és a szocialista országok nyújtottak. A hadianyag tengeri úton 
jutott Algériába Egyiptom, Bulgária és Jugoszlávia révén. A szocialista 
országok internacionalizmusa tettekkel támogatta az algériai nép igazságos 
háborúját. 

Algériában a francia hadsereg és az ALN erőviszonya 10 : 1 arányú, de 
Otto Heilbrunn nyugati katonai szakértő szerint is: nem egyszer volt 
olyan kritikus periódus, amikor „egy algériaival szemben egy teljes dan
dár" állt.67 Ezért az ALN hadászati céljának — a vietnamiból eltérően — 
nem a döntő katonai győzelem kivívását, a francia fegyveres erők teljes 
megsemmisítését tekintette. Ezt az erőviszonyok a háború négy szakaszá
ban nem tették lehetővé.68 A hadászat azt szolgálta, hogy katonai tekin
tetben megszakítás nélkül gyengítse a francia fegyveres erőket, érzékeny 
csapásokat mérjen a gyarmati közigazgatási apparátusra. ,,Az a céljuk — 
írja Bonnet francia ezredes —, hogy Algériában minél nagyobb számú 
francia katonát kössenek le és növeljék a háború nehézségeit, nyomást 
gyakorolva pénzügyeinkre és belső egyensúlyunkra."69 Az ALN folyamatos 
támadó hadműveletei arra irányultak, hogy kimerítsék az ellenséget, meg
hiúsítsák a gyarmati közigazgatás pacifikációs erőfeszítéseit, politikailag 
kompromitálják a francia imperializmus gyarmati háborúját a nemzet
közi közvélemény előtt, biztosítsák a politikai győzelmet azországon belül, 
végsősoron kivívják Algéria függetlenségét. Ezek vezettek el a későbbi 
béketárgyalásokhoz.70 

Az ALN alakulatok számának növekedésével a gerillaháború kiterjedt 
egész Algéria területére. Partizánharc folyt a városokban is, ahol a fegy
veres alegységek állandóan támadták a fontos objektumokat, a francia 
csapatokat és a rendőrséget. A partizánháború az általános terror lég
körét teremtette meg a gyarmati közigazgatás és algériai ügynökei körül. 

06 Bed jaou i : i. m. 56—58. o. 
67 Heilbrunn, O t to : Pa r t i zán war fa re . London, George Allen a n d Unwin . Ltd. 1962 165. o. 
68 L'Algérie en Guer re , 30 m a r s 1958. Edi t ions El Moudjahid. 1—4. o. 
69 Bonnet, Gabriel: Les guer res insurrec t ionnel les révolu t ionna i res de l 'Ant iqui té à nos 
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„Elhatározott szándékunk volt, hogy a terrorra terrorral válaszolunk"71 — 
jelentették ki az algériaiak. A háború második szakaszától kezdve Fran
ciaországban is csapásokat mértek a gazdasági és katonai célokra. Az ALN 
hadművészetét a mozgékonyság, kezdeményezés, határozottság, ötletgaz
dagság, rugalmasság, leleményesség, önállóság, gyors elhatározás, szétszó
ródás és decentralizáltság jellemezte. Harctevékenységét áthatotta az az 
elv, hogy „elbújni, amikor nagy erővel jönnek, támadni, amikor nem szá
mítanak rá."72 Az algériai hadsereg harctevékenységének fajtái a várat
lan meglepetésszerű támadás, rajtaütés, rejtett tűzcsapás, csapdábaejtés, 
átjárók elzárása, diverzió és merénylet. 

A felszabadító hadsereg hadművészete élénken reagált a gyarmatosítók 
által alkalmazott minden új harceszközre, harctevékenységi formára, faj
tára, és kialakította az ellentevékenységet. A háború első szakaszától a 
francia katonai vezetés bevetette a napalmot a nehezen megközelíthető és 
jól védhető erdős-sziklás-hegyes terepen kiépített ALN állások és támasz
pontok ellen. Ha az uralgó magaslatokról az ALN harcosai tűzzel fo
gadták a támadó franciákat, akkor azok a légierővel csapást mértek az 
állásokra. „A harcosok taktikája akkor az — írták az algériaiak —, hogy 
rátapadnak a visszahúzódó francia katonákra; a napalm és a gyújtó
rakéták így az elhagyott sziklákra hullanak. Ez a gerillahadviselés, a moz
gékonyság, ami lehetővé teszi nekünk, hogy kikerüljük a napalmot."73 

A hadtörténelemben először 1955-ben a franciák Algériában alkalmazták 
a fegyveres küzdelemben, mint harceszközt, a helikoptert. A helikopterek 
tömeges megjelenése az algériai hegyekben kezdetben pánikot és félelmet 
keltett az ALN alegységek soraiban. A harcosok futásnak eredtek és így 
súlyos vereségéket szenvedtek az ALN alakulatok. De rövidesen elmúlt 
a pszichológiai sokk és bár korszerű légvédelmi fegyverekkel nem rendel
keztek, kidolgozták a helikopterek elleni harc metodikáját: a légi figye
lést, az álcázást, a gyalogsági fegyverek, a mesterlövészek alkalmazását, a 
helikopter leszállásakor a rejtett tűzcsapást stb. Az algériaiak egyre ha
tásosabb ellentevékenységgel számos francia helikopter bevetést kudarcra 
kárhoztattak.7'' 

Az ALN harcát az ország belsejében a gerillahadviselésének megfele
lően raj, szakasz és század, esetenként zászlóalj és ezred erővel vívta. 
A háború második szakaszában erősödtek meg a tunéziai és marokkói 
határterületeken állomásozó, kb. 50 000 főnyi ALŇ zászlóaljak. Mozgó had
viselésük és erős koncentrált támadásuk a határzárak ellen biztosították 
a belső erők utánpótlását és kialakították az algériai—-marokkói és az 
algériai —tunéziai arcvonalakat. Ezek a frontok lekötötték a francia had
erő egyharmadát, mintegy 250 000 embert. A háború harmadik és negye
dik szakaszában voltak olyan időszakok (1959—1960), amikor a franciák 
a határok szinte teljes lezárásával és erőteljes hadműveletekkel nagy vesz
teségeket okoztak az ALN belső erőinek. A felszabadító hadsereg alakulatai 
a legválságosabb időkben harctevékenységüket 8—10 fős harci csoportokra 
tagolódva, nehéz körülmények között folytatták. 

De ezen a válságos helyzeten is túljutva az algériaiak hadművészete arra 
kényszerítette a gyarmati hadsereget, hogy erőit szétaprózza a határok 
erődrendszereibe, s az ország belsejében található objektumok és őrállá-
sok ezreibe. Az egész háborúra jellemző volt a franciák szétforgácsolódási 

71 Express, 1958. június 1. sz. 
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folyamata. Ez súlyos ellentmondást idézett elő, mert a francia katonai 
vezetés csak ideiglenesen tudott „dinamikus" erőket koncentrálni az ALN 
elleni hadműveletekre és a már megtisztított területek feletti uralomra. 
Az ALN alakulatai minden súlyos csapás ellenére újjászerveződtek és a 
nép segítségével a területeket a francia „négyzetesítés" dacára ellenőrzé
sük alá vonták. 

A háború alatt az algériai vezetés több esetben hadászati jelentőségű 
hibákat és tévedéseket követett el. Ezek mindenekelőtt azokkal az objek
tív nehézségekkel magyarázhatók, amelyekkel az FLN és ALŇ irányítói
nak a háborúban meg kellett küzdeniük. De a hadviselés területén el
követett hibáknak voltak szubjektív okai is, amelyeket érdemes röviden 
megvizsgálni. 

A szabadságharc kirobbantása helyes volt, de katonai és politikai elő
készítése nem volt elég alapos. Nem tisztázták olyan alapkérdéseket, mint 
a kivívandó függetlenség szociális tartalma és a szövetségesek problé
mája.75 Ennek következtében a fegyveres küzdelemre való áttérés nem 
jelentette az általános fegyveres felkelést, amire néhány vezető töreke
dett. 1956 augusztusáig a felszabadító hadseregnek nem voft központi irá
nyító szerve, a wilayák önállóan folytatták harctevékenységüket. A helyi 
érdekek hangsúlyozása és a széthúzás rendkívül hátráltatták a hadműve
letek koordinálását. Ez a regionalizmus hátrányosan éreztette hatását a 
külföldön beszerzett fegyverzet elosztásában is. Ehhez járultak még a 
katonai parancsnokok közti nézeteltérések, a belső katonai vezetés és az 
FLN külföldi képviselete közti ellentétek is. 

A „Mindent alárendelni a háborúnak, a fegyveres küzdelemnek, az 
ALN-nek" jelszót helyesen tűzték ki, a vezetők azonban hosszű időszak 
után (1960) ébredtek tudatára annak, hogy a fegyveres küzdelem elsőbb
sége korántsem jelentheti a politikai munka és tömegakciók elhanyago
lását.76 Ellenkezőleg, a fegyveres küzdelmet össze kell kapcsolni és alá 
kell rendelni a politikai célkitűzéseknek, éppen a fegyveres küzdelem ki
bontakoztatása érdekében. A szubjektivizmus következménye volt, hogy 
a polgári lakosság, de az ALN személyi állománya között is esetenként 
lebecsülték ,a politikai nevelést. Nehezen sikerült megvalósítani a külön
féle — fegyveres, politikai, ideológiai, diplomáciai és gazdasági — harci 
formák harmonikus összekapcsolását. 

A szabadságharc vezetői túlértékelték lehetőségeiket, a francia imperia
lizmus nehézségeit, és alábecsülték annak katonai erejét. Énnek egyik bi
zonyítéka, hogy a katonai vezetők rövid tartamú háborúval számoltak, 
noha a háború elhúzódott.77 Az 1956—57-es sikerek és a téves helyzet
elemzés, amely a háború „erőegyensúlyi állapotáról", egyensúly idősza
káról beszélt, arra késztették az ALN vezetését, hogy a gyors katonai dön
tés kierőszakolása érdekében a gerillahadviselésről a reguláris, illetve ah
hoz közelálló hadviselésre térjen át. De a vietnamitól eltérően az algériai 
viszonyok között a már bemutatott okok miatt ezt lehetetlen volt meg
valósítani. Az FLN egyik 1957-es röplapja szerint az ÀLN fejlődése le
hetővé teszi, hogy „a gerillaháborúról áttérjen a tömegtámadásokra és 
hosszantartó állásharcokra", és e harcmód szellemében már „száz meg száz 
emberünk harcol napokig tartó ütközetekben".78 Az erőviszonyok reális 
felmérésének mellőzése és a türelmetlenség veszélyes hadászati, hadmű-

75 Alger républ ica in , 1964. ápri l is 5—6. sz. 
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veleti és harcászati következményekkel járt. Egyes vezetők türelmetlen
ségből*, hadászati célként az „algériai Dien Bien Phu" jelszavát hangoz
tatták és követték. Ez helytelen volt, mert az ország belsejében a nehéz
kes és könnyen sebezhető zászlóaljak alkalmazása, valamint az ellenség 
csapataira arcból mért csapások erőltetése során az ALN a francia fegy
veres erőktől rendre tragikus vereségeket szenvedett. 

Különösen nagy hadászati hiba volt 1956 végétől 1957 augusztusáig 
a hadműveleteknek a fővárosra, Algírra való kiterjesztése. A főváros 
birtoklásáért folyó algíri csatában a hazafias erők súlyos kudarcot szen
vedtek. Az ALN elvesztette Algírt, mint hátországot, a CCE-nek 1957 
júliusában Tunéziába való menekülése pedig szinte helyrehozhatatlan 
politikai és katonai károkkal járt. Megszűnt a hadászati, a központi és 
politikai vezetés az ország területén. A nehézségek fokozódtak. Az ország 
területén a központosításra irányuló későbbi kísérleteket a francia had
sereg megakadályozta. A wilayák egymástól függetlenül működtek, külön
féle politikai, csoport és személyi érdekek, ellentétek alakultak ki, melyek 
károsan befolyásolták a háború menetét, majd a függetlenség utáni viszo
nyokat.79 

Az ALN hadművészete az objektív és szubjektív okokból fakadó átme
neti kudarcok ellenére eredményesen szolgálta a nemzeti ügyet. Ezért ál
lapította meg joggal az FLN 1964-es kongresszusa: „Á felszabadító hadsereg 
fontos tényezője volt az algériai népnek a francia kolonializmus felett ara
tott győzelmében. Az önkéntes harcosokból megszervezett ALN nemcsak a 
harc eszköze, hanem a fegyveres küzdelem által lehetővé tett forradalmi 
átalakulások védelmezője is volt."80 

A francia gyarmatosító hadviselés 

A háború kitörése 1954. november 1-én meglepetésszerűen érte a francia 
kormányt és a katonai vezetést. Ezt bizonyítja helyzetelemzésük, amely 
szerint „egy törzsi felkeléssel állunk szemben, amilyenektől hemzseg észak
afrikai történetünk."81 Hibás helyzetértékelésük alapján határozták meg a 
hadászati célt, a harctevékenységi formákat és fajtákat. Az algériai nép 
elleni háborúban a gyarmati haderő főparancsnoki tisztségében nyolc fran
cia tábornok váltotta egymást.82 Személyiségük rányomta bélyegét a had
viselésre, de egyben bizonyította a francia katonai vezetés és hadművészet 
válságát, kapkodását és tehetetlenségét. Nem egy francia szakértő az ALN 
elleni hadviselési mód jellemzőit a főparancsnokok nevével fémjelezte.83 

„Az indokínai háború — írta Chapelle francia tábornok — sok mindenre 
megtanított bennünket: lehet, hogy ütközeteink elérték céljukat, de nem 
oldották meg a hadászati feladatokat. A harci cselekményektől függetle
nül és velük párhuzamosan folyt az ország földalatti és partizánmozgó
sítása, mely megkönnyítette a szállásainkra való ellenséges behatolást, 
megnehezítette hírközlésünket és felderítésünket, arra kényszerített ben
nünket, hogy erőinket biztosításra és járőrözésre fecséreljük, megbénította 

79 Lásd Letters adressées au G. P. R. A. au Cours de la guerre pour l'indépendance. 
Algir, 1962. 50. o. 
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hadtápunkat és végeredményben minden értéktől megfosztotta hadá
szati sikereinket."84 Az indokínai háború tanulságaiból kiindulva a fran
cia katonai teoretikusok — Bonnet, Poirier, Souyris, Ximenes és mások — 
megalkották az úgynevezett „forradalmi háború" elméletét.85 

„A forradalmi háborút — írta Bonnet ezredes — következő egyenlettel 
lehet meghatározni: partizánháború + pszichológiai háború — forradalmi 
háború."86 

Bonnet azt állította, hogy ezzel az egyenlettel korunkban a világot „za
varó" minden forradalmi megmozdulásra érvényes törvényt sikerült meg
fogalmazni. Levonták azt a következtetést, hogy a „pszichológiai háború" 
akcióinak segítségével visszavághatnak a nemzeti felszabadító háborút 
folytató erőknek.87 E koncepció alapján a háború csak akkor marad „klasz-
szikus", ha a polgári lakosság nem vesz részt a közvetlenül a hadműve
letekben. „Mikor a háborút egyenruhában vagy anélkül, de hadseregen 
kívül viselik, akkor a háború forradalmi lesz. A polgári személy partizán, 
franc-tireur, gerilla, ellenálló lesz. Ha azt a háborút a törvényes hatóság 
szervei ellen viselik, a forradalmi háború azonkívül még felforgató is."88 

Az algériai háború második évében állami doktrínává emelték a „for
radalmi háború" tételét és elveihez alkalmazkodott a francia gyarmatosító 
hadviselési mód. A francia imperializmus a háború alatt többször megvál
toztatta hadászati törekvéseit. Először „Francia-Algériáért" küzdött. Ez
után felmerült a neokolonialista elképzelést szolgáló algériaiak által válasz
tott algériai kormány létrehozásának terve a legszorosabb gazdasági, ka
tonai, külügyi és kulturális együttműködésben Franciaországgal. Végül el
ismerte Algéria leválási és függetlenségi jogát, azonban számára a lehető 
legkedvezőbb kompromisszumért — az olaj források és a katonai bázisok 
megtartásáért harcolt. Ennek megfelelően módosult a francia hadászati 
cél is. 

A francia katonai vezetésben a pacifikáció három irányzatának hívei ve
télkedtek. Az egyik irányzat a statikus megszállási és hadműveleti tevé
kenységre esküdött. E tevékenység sikerének biztosítása érdekében Algéria 
területét különböző nagyságú négyzetekre kell osztani. A „négyzetesítés" 
(„quadrillage") keretében a hadsereg ellenőrzi a területet, oltalmazza az 
érzékeny pontokat és a lakosságot, valamint ez lehetővé teszi a „fegyve
res lázadók" elszigetelését és megsemmisítését. A másik irányzat a dinami
kus hadműveleti tevékenységet követelte, amelynek lényege, hogy állan
dóan és nagy erővel rombolni kell az ellenfelet, az „ALN bandáit". De szá
mos katonai vezető a két forma kombinációjának alkalmazása mellett tört 
lándzsát.89 

A harctevékenységi formák és fajták alkalmazásáról folyó vitában mind
egyik irányzat hivatkozott Algéria meghódítójának, Bugeaud marsallnak a 
hadviselésére.90 „Némelyek kétségbe vonhatják a négyzetesítés erényeit és 
kijelentik, hogy Bugeaud gyakorlata bebizonyította, hogy a nagy mozgé
konyság szükségtelenné teszi a félig álló védelmet. Ezek összekeverik a 
hódítási módszereket, amely az egész lakosságot ellenségként kezeli, a pa
cifikáció módszereivel. A valódi probléma az, hogy megfelelően adagol-

84 RDN. 1956. 1. SZ. 143. O. 
85 Lásd részletesen Poirier: Un instrument de guerre révolutionnaire: le FLN. RMI. 1957. 

289. sz. és 1958. 290. sz. ; Ximenes : Guerre revolutionäre en Algérie. RMI, 1958. 297. sz. ; 
Souyris: Réalité et aspect de la guerre psychologioue. RMI. 1959. 302. sz.: Delmas: La 
guerre révolutionnaire. Paris, Presses Universitas, 1959. és más munkákban. 

86 Bonnet: i. m. 60. o. 
87 RMI. 1959. 302. sz. 10. o. 
88 Eric Muraise: In t roduc t ion a l 'h is toire mil i ta i re . Pa r i s , Char les-Lavauzel le . 1964. 131. o. 
89 RDN. 1959. 5. sz. 808—809. o. 
90 RDN. 1959. 1. sz. 82—91. o. 
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juk a négyzetesítésre alkalmazott csapatokat és azokat, amelyeket az ál
talános hadműveletekre alkalmazunk."91 

Algéria volt a franciák 10. katonai kerülete, amelyben az algíri, oráríi 
és constantinei hadosztályok állomásoztak, amelyek a háború során had
testekké fejlődtek. Haditengerészetileg a 4. tengeri kerülethez, légtere pe
dig az 5. légi kerülethez tartozott.92 A háború alatt a francia gyarmati had
sereg 16 hadosztálya az algíri, oráni és constatinei hadtestek alárendelt
ségében tevékenykedett. A haderőt statikus és mozgó formákban alkal
mazták. A statikus („quadrillage") formában a szektorok csapatai és a 
mozgó formában az általános tartalék csapatai működtek. 

A gyarmati szárazföldi hadsereg szétbontakozott Algériában. Az algíri, 
oráni és constantinei hadtestek megszállási és hadműveleti területén zó-
nákat, szektorokat, alszektorokat, körzeteket, alkörzeteket és őr állomásokat 
hoztak létre. Egy francia megszálló századra nagyjából 10 négyzetkilométer 
terület védelme jutott. A franciák a hadszíntér négyzetesítésekor nem vet
ték figyelembe az ALN wilaya-rendszerét.93 Vegyük például az algíri had
testet és a szemben álló ALN erők elhelyezkedését. 

Franciák Algériaiak 
Algíri hadtest (Algír) III., IV. és VI. wilaya 
Észak-algíri zóna IV. wilaya 1. és 2. zóna 
Algír Blida -f algíri autonom zóna 
Bouzaréak alszektor 
Nyugat-algíri zóna III. wilaya 3. zóna 
Orleansville 
Dél-algíri zóna II. wilaya 1. zóna 
Médéa IV. wilaya 2. zóna 
Kelet-algíri zóna III. wilaya 1., 2. és 3. zóna 
Tizi-Quzou VI. wilaya 1. és 2. zóna. 

A különböző nagyságú négyzetek parancsnokai egyben a közigazgatási 
jogkört is gyakorolták. Egy-egy zónát egy-egy hadosztály tartott megszáll
va és parancsnoka tábornok, aki prefektusi funkciót is ellátott. A szektor 
alprefektusi hatáskörrel rendelkező ezredes vezetése alatt állt. A struktúra 
további elemét a körzetek alkották, és ezred- vagy zászlóalj parancsnokok 
irányították. Az alkörzetek és őrállomások parancsnokai század- és sza
kaszparancsnokok voltak. A zónát vezető tábornok — számos beosztott 
ezredesével — és 20—30 000 embere az ALN egy ezredesével vagy őrna
gyával, legfeljebb 1500 algériai harcossal állt szemben.94 

A francia katonai vezetés és az ultrafasiszta körök hármas jeladat meg
oldását követelték: az FLN és ALN szétzúzását, a külső segítség megakadá
lyozását és a franciabarát algériai közigazgatás felépítését. Ezért az algé
riai háborúban három egymást kiegészítő katonai-politikai erőfeszítés meg
valósításáért harcoltak. 

Azt hirdették, hogy az első tevékenység a hadsereg hagyományos terü
lete. A másodikat komplex módon vezetik és jelentős benne a hadsereg 
feladata, de más szervek is tevékenykednek. A harmadik erőfeszítés az 
egész nemzeté. „A hadsereg — mondták — az ország öntudata, és előfutár 

91 Muraise: i. m. 137. o. 
92 Az 1949. j a n u á r 4-i 49—226. számú rende le t a lapján . 
93 Bonnet: 1. m. 254—255. O. 
94 Duchemin: i. m. 96. o. 
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szerepet játszik, mert mögötte jönni kell a tőkének, technikának és az 
együttérző embereknek."95 

A franciák sokat beszéltek a gyarmati hadsereg pacifikációs tevékeny
ségéről és meghatározták a pacifikáció fogalmát: „Az a hivatás, ami a 
hadseregre van bízva Algériában, alapvetően különbözik attól, amit idáig 
betöltött. A felforgató tevékenység csak részben harci tevékenység. A 
problémát, ami ránk nehezedik, nem lehet klasszikus háborúként felfog
ni, melynek célja az ellenség harci erejének rombolása. A játszmát egy 

Francia „átfésülési" hadművelet és eredménye 

népesség ellenőrzése és védelme alkotja, melyet az ellenség a propaganda, 
a terror stb. eszközeivel megpróbál befolyása alá vonni. A dolgok jelenlegi 
állása szerint az algériai hadsereg akcióit nem háborús, hanem pacifiká
ciós akciónak lehet neveni. Ennek a pacifikációs akciónak minden falura 
ki kell terjednie."96 

A pacifikáció során a francia statikus és mozgó erők általános és helyi 
feladatokat oldottak meg. „A küldetés — a katonai szakemberek szerint 
— két kategóriára oszlik: 

„ROMBOLNI — ÉPÍTENI."97 

95 R M I . 1958. 297. SZ. 38—40. O. 
96 R D N . 195T. 10. sz. 1445. o. 
97 R D N . 1958. 1. sz. 22. o. 
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ROMBOLNI alatt értették a FLN-nek „a felkelés valódi ideggócának'7 

szétzúzását, az ALN-alakulatok megsemmisítését, amelyek „gyakran látvá
nyos csapásokat hajtanak végre a rendészeti erők ellen" és „megtestesítik 
a nép szemében a felkelés erejét". Allard tábornok — az algíri hadtest 
parancsnoka — ezt írta: „annyi mint visszaadni a népnek a szabadságot, 
megszabadítani a morális és fizikai nyomástól. Megszabadítani a félelem
től, amely megbénítja. Ez küldetésünk első számú célja: inkább rendőri 
mint háborús feladat."98 

ÉPÍTENI alatt értették a „békét és új rendet felépíteni. Ez a pacifikáció 
küldetése. Először fel kell venni az emberi érintkezést a lakossággal. Se
gíteni és oltalmazni minden területen, hogy az FLN vállalkozások követ
tében elveszett és megrendült bizalom helyreálljon."99 

A franciák harctevékenységük során a hazafias erőket utánozva nagy 
mozgékonyságra törekedtek és a harc különböző fajtáit — rajtaütés, szét
szóródás, csapda, lecsapás stb. — alkalmazták. A hadászati védelmet szol
gáló statikus és a hadműveleti-harcászati támadást biztosító mozgó csa-
patcsoportosítási formák mellett a franciák nagy jelentőséget tulajdonítot
tak a szárazföldi, légi és haditengerészeti erők szoros együttműködésének. 
A szakcsapatok működési szféráját is meghatározták. A hadtörténelemben 
új harctevékenységi formákat és fajtákat is alkalmaztak az ALN ellen. 
A legnehezebb és legkegyetlenebb feladatokat az elitcsapatokra, a hírhedt 
ejtőernyősökre bízták. A 10. és 25. ejtőernyős hadosztályok egységei részt 
vettek a szárazföldi hadműveletekben, a határzárak védelmében, helikop
teres és ejtőernyős bevetésekben, valamint rendőri akciókban.100 

A szárazföldi erőket pacifikációs küldetésük során megerősítették a lé
gierővel. A légierő sokrétű tevékenységet hajtott végre: bombázást, oltal
mazást, felderítést, légi fényképezést, ejtőernyős bevetést, légi és sebesült
szállítást, erősítést vitt a veszélyeztetett övezetekbe, segített a csapdába 
esett francia egységek megmentésében, fedezte a szállítmányokat, felderí
tette, üldözte és csapásokat mért az ALN-alakulatokra. A légierő 800, kü
lönböző típusú repülőgéppel (Nord—2500, Broussard, RB—26, T—6, Po-
tez—75, B—26 stb.) volt ellátva. A légierő bombázásai során a napalmot 
is alkalmazta. A három hadtestparancsnokság mellett harcászati légi cso
portosítást szerveztek.101 A csoportosítások minden hadosztály zónájában 
légi harcálláspontokat hoztak létre. A légierő — az állandó őrjáratozás 
mellett — készültségben álló tartalékokat is képzett a váratlan légi felada
tokra. A légierő fontos szerepet játszott Algéria légterének és a határok 
ellenőrzésében. A francia légierő nem egy esetben súlyos veszteségeket 
okozott a kezdetleges légvédelemmel rendelkező ALN-alakúlatoknak.102 

1955 áprilisától a helikopterek alkalmazása az algériai hadszíntéren nagy 
szolgálatot tett a franciáknak. Kezdetben csak csapat- és sebesültszállítás, 
összeköttetés és felderítés volt a feladatuk. De rövidesen új harctevékeny
ségi forma és fajta jelent meg, a helikopter desszantosztag és a helikopter 
támadás: „Ez — írta Lacroix francia alezredes — egy kombinált harcte
vékenység, amelyben a helikopter lényeges szerepet játszik az ütközet 
kezdeti fázisában. Azután gyalog hajtjuk végre a döntő beavatkozást. Bi
zonyos esetekben, ha a helikopterek száma és a beavatkozó alakulat mi
nősége megengedi, az alakulat és a repülőgépek tevékenysége nem más 
mint a pikádorok és peonok tevékenysége az arénában. A helikopter, a 

98 Uo. 
99 Uo. 28. o. 

100 FAF. 1959. 144. sz. 71—82. O. 
101 Grupements Aériens Tactiopnes — GATAC. 
102 FAF. 1959. 150. sz. 57—64. o. 
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torreádor — miután tanulmányozta az ellenfél viselkedését és számos szín
lelt támadással kényszerítette azt saját felfedésére — jön, hogy megadja 
a végső döfést . . . E tevékenység során a harcászati meglepés nélkülözhe
tetlen: szükséges gyorsan és erősen ütni, mielőtt az ellenség eltűnne az át
szegdelt terepen, amely mindenféle mélyedésekkel, árkokkal van tele."103 

Az algériai utakon, nehéz erdős-hegyes terepen néhány kilométer megté
tele több órába került. A helikopter néhány perc alatt biztosította az átjá
rást és az erőkkel való gyors manőverezést. 

A francia helikopter deszantosztag bevetés előtt 

Algériában 1955. november 1-től a légierő két — 22. és 23. — helikop
ter ezrede kb. 250 db géppel (HL—19, H—34, Aloutte stb.) tevékenyke
dett. A 22. ezred övezete a marokkói határtól a Blidan, Bu-Gezálin és 
Djelfán keresztül északról délre húzódó vonalig terjedt. A 23. ezred Algír 
és Constantine körzetében működött. Az ezredek helikopter állománya he
likopter desszantosztagokba szervezve települt Algéria egész területén. 
Egy osztag hat szállító és két „Pirat", egy alegység három szállító- és egy 
„Pirat" helikopterből állt.104 Minden H—34 típusú szállítóhelikopter fedélze
tén 10 deszantkatonával egy-egy rajt képezett. Az osztagok könnyen át
települhettek, mert mozgó ellátó bázissal rendelkeztek. A hegyi körzete
ket egy vagy több osztag tartotta ellenőrzés alatt. E körzetekhez tartoztak: 
Varsenis, Djurdjura, Bubám, Kabilia, Babér, Aures és a Collo-félsziget. 
Az ezredek a légierő parancsnokság alárendeltségébe tartoztak fötartalékot 
képezve, és állományából jelölték ki a különböző feladatokat végrehajtó 

103 R D N . 1958. 5. sz . 836—837. O. 
104 A „Pirat", a H—34-es felfegyverzett helikopter volt, egy 20 mm-es és két 12,7 mm-es 

géppuskával felszerelve. 
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erőket. Nagyobb hadműveletek idején a helikoptert tömegesen, korláto
zott harctevékenység esetében kisebb csoportban csapásmérő helikopter-
osztagként vagy egyenként alkalmazták. A helikopterek az algériai hábo
rúban 400 000 órát — ebből 300 000 óra a harcibevetés — tartózkodtak a 
levegőben. A helikopter harctevékenység fő eljárása a manőver és a meg
lépés, de mindig szoros együttműködésben a légierővel és a szárazföldi 
csapatokkal erős tűztámogatás oltalma alatt.105 

A háborúban fontos szerepet töltött be a francia haditengerészet. A 
Földközi-tenger és az algériai partvidék állandó ellenőrzésével és lezárá
sával a felszabadító hadsereg tengeri úton szállított utánpótlását akadá
lyozta. Emellett a haditengerészet kommandói szárazföldi hadműveletek
ben is részt vettek.100 

A franciák 1957-ben, hogy izolálják a „külföldről táplált lázadást", nagy 
energiával építették ki a marokkói és tunéziai határokon a kettős védelmi 
és- műszaki zárat — a megerődített vonalakat. A határzár 5000 volttal te
lített, 4—6 méter széles és 2 méter magas drótakadályokból, elektromos 
jelzőberendezésekből, radarállomásokból és az általuk irányított lövegek
ből, fényszórókból, farkaskutyákból, repülőkből és helikopterekből, tábori 
védelmi állásokból és erődítményekből, kiürített és tiltott határmenti zó
nákból állt, amit 4—5 francia hadosztály biztosított. A „Barrage Quest"-be 
épített 1150 kilométer elektromos hálózatot 39 áramfejlesztő telep működ
tette és 19 radarállomás, valamint 3 530 000 db aknából telepített akna
mező biztosította. A „Barrage Est" 1501 kilométernyi hálózatát 63 áram
fejlesztő telep üzemeltette és 3 300 000 akna, valamint 11 radarállomás 
biztosította.107 A „keleti sorompót" Bone—Tébessa—Négrine vonalában 320 
kilométer hosszan építették ki. A „nyugati sorompót" Ain Sefraig kb. 250 
km hosszúságban megerődített vonal, Ain Sefratól Colomb-Bécharig pedig 
állandó ellenőrző járőrözés fedezte. A műszaki akadályok segítségével sem
legesített határmenti zónákat francia rohamegységek tartották megszáll
va, melyek állandóan készenlétben álltak arra, hogy felvegyék a harcot az 
ALN marokkói és tunéziai területen elhelyezett és áttörést végrehajtó ala
kulatai ellen. A határok „mindezek ellenére nem teljesen átjárhatatlanok" 
— állapították meg a franciák is.108 

1955-ben a franciák létrehozták a területi alakulatokat, az „Unites Ter-
ritoriales"-eket (UT), amelyekbe minden európai telepes beléphetett, aki 
a 45. évét nem töltötte be. Egy hónapból 10 napot töltöttek szolgálatban. 
1957-ben 50 000, 1959-ben 120 000 fő volt a létszámuk. Az UT tevékenyen 
részt vett a fasiszta puccsokban, ezért az 1960. január 24-i puccs után fel
oszlatták, de az OAS formájában 1962-ig gyakorlatilag tovább élt. 

A franciák kidolgozták a városok ALN akciócsoportjai és sejtjei, a fi~ 
deyinek elleni katonai és rendőri eljárásokat. „Egy engesztelhetetlen el
lenséggel szemben, amely a legbrutálisabb eszközöket alkalmazza, új mód
szereket kellett bevezetni. A tények kényszere által ehhez kellett a fran
cia eljárásokat alkalmazni"109 — indokolták kegyetlen tetteiket a gyarma
tosítók. A megtorló feladatra a városokban az ejtőernyősöket vetették be. 
A párák véres kegyetlenséggel, kínzásokkal és gyilkosságokkal fojtották 
el a „terrorista fészkeket". Elszigetelték a városok " veszélyes negyede'it, 

105 Lásd rész le tesen : FAF. 1963. 196. sz. 445—467. o. 
106 RMI. 1956. 271. sz. 24. O. 
107 Revue His tor ique de l 'Armée, 1966. 1. sz. 176—177. o. 
108 Bonnet: i. m. 257. o. 
109 Revue Militaire Suisse, 1958. 9. sz. 453. o. 
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amelyeket ezután rendszeres kutatásnak vetettek alá. Házról házra, lakás
ról lakásra jártak és minden „gyanús" algériait letartóztattak. 

A francia katonai vezetés tudta, hogy olyan hadszíntéren kell tevékeny
kednie, ahol a lakosság aktív módon befolyásolja a háború menetét. Fel
ismerték: „Egyetlen hadsereg sem képes hosszú időn át harcolni olyan nép 
ellen, amely gyűlöli."110 Ezért kétségbeesett „beiratkozási" propagandába 
kezdtek az algériai lakosság „politikai tarkaságának", „kevertségének", 
„osztály szétaprózódottságának" és az eltérő műveltségének a kihasználá
sa érdekében. „Végsőkig vitt pszichológiai háborút viselni, felváltva a ter
rorakciókat az egyesülésre való felhívással, állandó jelenlét, nehogy kiját-
szák a választást."111 Ez volt a francia lélektani hadviselés vezérelve. 

A gyarmati' háború első vonalában megjelentek a lélektani hadviselés 
specialistái is. 1956 nyarától erőteljesen fokozták a lélektani megdolgozást 
Algériában. „A hadsereg szerepe a pszichológiai akcióban" című direktíva 
meghatározta a katonák feladatát: „légy emberséges", mert küldetésed
del Franciaországot képviseled". „A hadsereg képviseli és teremti meg a 
kapcsolatot a nép és a kormány között."112 A francia tisztek „teljesen meg
barátkoztak a pszichológia fegyverével, amelynek felhasználása az 5° 
Bureaux-ra (5. ügyosztály) hárult."113 Az 5. ügyosztály — a négy hagyo
mányos feladata mellett — a pszichológiai háborút is irányította. A fran
cia lélektani hadviselés vezető szerve megfelelő személyi, anyagi és tömeg
kommunikációs eszközökkel rendelkezett Algériában. 

A háború első évében az ALN csapásai és a nép ellenállása következ
tében szétesett a polgári gyarmati közigazgatás. A francia főparancsnok
ság katonai közigazgatást hozott létre 1955 szeptemberében. A Különleges 
Közigazgatási Hivatal, a Section Administrative Spéciale (SAS) példaké
pének a Bugeaud marsall által 1844-ben megalakított „Bureaux Arabes"-t, 
az arab irodákat tekintették. „A közigazgatási, pénzügyi és katonai eszkö
zök lehetővé teszik számukra, hogy újjászervezzék a településeket. Uta
kat, kutakat, iskolákat építenek, fejlesztik az egészségügyi ellátás és az el
hanyagolt területeket. A kút, az út, az iskola és villamosság egy valódi 
emberi felszabadulás konkrét elemei, amelyhez a biztonságot a helyszínen 
toborzott segéderők szolgáltatják. Ez a SAS hivatása, amely emberi kap
csolatokat teremt, kiűzi a félelmet és lángra gyújtja a remény . . . — han
goztatta Bonnet. — Mint az arab iroda tisztje, a SAS tisztje is ugyanazt 
a bizalmat élvezi és megoldja minden pacifikáció alapját, a politikai prob
lémát."114 A SAS gyarapodó szervezetei — 1956-ban 180, 1957-ben 532 
és 1959-ben 600 — segítségével hajtották végre a franciák, az algériaiak 
millióinak könyörtelen áttelepítését és hozták létre a koncentrációs tábor
nak beillő településeket.115 

A SAS tisztek alakították meg az együttműködő algériaiakból álló fegy
veres kiegészítő erőket: Groupes Mobiles de Protection Rulalet — GMPR 
(Falu védelmi mozgó csoportok), a Groupes d'Auto — Défenze-t GAD (Ön
védelmi csoportok), a Harkast és Maghzen-t.116 Létszámuk így alakult: 

110 RDN. 1956. 1. sz. 151. O. 
111 FAF. 1955. 5. sz. 818—819. O. 
112 RMI. 1956. 274. sz. 11. O. 
113 A francia hadse regben 1950. ápr i l i s 1-től m ű k ö d i k kü lönböző elnevezések alat t a lé

lek tan i hadviselés i rány í tó szerve. 1957 novemberében a „ B u r e a u x Pzycho log iques" á t a l aku l " 
5° B u r e a u x - a " . Az 5. i roda algériai p a r a n c s n o k a Gardes ezredes a fasiszta OAS egyik vezére 
volt . 

114 Bonnet: i. m. 260. o. 
115 France Observa teur , 1959. ápri l is 16. sz. 
116 RDN. 1958. 1. sz. S8. O. 
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1955 1957 1957 1959 1960 
Harkas 2 000 16 900 41500 57 500 
Maghzen 3 500 8 000 12 200 19 000 19 000 
GAD 3 200 6 000 12 000 
GMPR 4 500 13 200 34 324 

A megvizsgált hatalmas francia katonai gépezet minden elemére és had
viselésére a rombolás és a népirtás volt a jellemző. A gyarmatosítók 8000 
települést pusztítottak el; ezer és ezer hold erdőt égettek fel; egymillió 
algériait öltek meg; több mint három millió embert telepítettek ki a fal
vakból és tömörítettek a létrehozott központokba, lényegében koncentrá
ciós táborokba ; 400 000 embert börtönbe zártak vagy internáltak ; 300 000-en 
menekültek át Marokkóba és Tunéziába, 700 000-en pedig a falvakból a 
városokba.117 

De a francia genocid hadviselési mód kudarcot szenvedett, mert tele 
volt ellentmondásokkal. Az algériai francia hadsereg 825 000 katonája nem 
bizonyult elegendőnek, mert az egész nép ellen kellett hadat viselnie. A 
pacifikálásnak ez a módszere meghazudtolta a francia lélektani hadvise
lés propaganda célból hirdetett „barátkozását" s leleplezte képmutató és 
demagóg voltát. A gyarmati háború és a hadviselés módja lezüllesztette a 
francia hadsereget és elégedetlenséget váltott ki Franciaországban. Az if
júság tiltakozott a meghosszabbított katonai szolgálat miatt. A háború na
ponta 3 milliárd régi frankba került és akadályozta a francia gazdaság fej
lődését. A tömegek tiltakozása egyre növekedett, mert az életszínvonal 
csökkent, a demokratikus jogokat megnyirbálták. Ezenkívül a háború el
húzódása nemzetközileg elszigetelte Franciaországot. Az események ilyen 
alakulását a NATO-szövetségesek jelentős része sem nézte jó szemmel. 

A franciák és az algériai nemzeti felszabadító erők hadművészete közti 
párviadalból az utóbbi került ki győztesen. Az ALN és az algériai nép el
szántsága, leleményessége és kitartása annak arányában fokozódott, mi
nél embertelenebb hadviselési formákkal és módszerekkel került szembe. 

* 

Az algériai nemzeti felszabadító háború értékes tanulságokat szolgál
tatott a hadtudománynak. De ezek a hadtörténeti tanulságok nem alkot
nak recepteket. A fegyveres küzdelmet, a hadviselés módját minden or
szág konkrét körülményei, a gazdasági, társadalmi, politikai és katonai fel
tételei határozzák meg. Ennek ellenére az algériai nemzeti felszabadító 
háborúból leszűrt tanulságok hasznosak lehetnek az imperializmus ellen 
vívott más háborúkban is. 

Az algériai háború ismételten igazolta azt a tételt, hogy az abszolút fö
lényben levő imperialista fegyveres erővel szemben — megfelelő feltéte
lek és törvényszerűségek között — hatásosan tudják a gerillahadviselést, a 
partizánhadviselési módot alkalmazni a szabadságukért küzdő népek. De 
ez a háború azt is bebizonyította, hogy korunkban az imperializmus ellen 
egyetlen nép sem tudja csak önmagára támaszkodva sikeresen megvívni 
háborúját. Ezért vált elengedhetetlen törvényszerűséggé a szocialista or
szágok és az antiimperialista erők támogatásának szükségessége. Algéria 
is példa arra, hogy a háború folyamán nem egyedül a francia gyarmatosí
tókkal kellett szembeszállni, hanem a mögötte álló és nagy segítséget nyúj
tó agresszív NATO-val is. 

117 Alger républicain, 1964. április 5—6. sz. 
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Az algériai nemzeti felszabadító háború ismételten figyelmeztet arra, 
hogy milyen fontos a centralizált, folyamatos és magas színvonalú katonai 
vezetés. De emellett a rugalmasság és decentralizáltság is jellemezze. A 
bonyolult és állandóan változó helyzetekben a különböző szintű katonai 
vezetésnek megfelelő önállósággal kell rendelkeznie. A katonai hadműve
leteket feltétlenül politikai és diplomáciai akciókkal kell alátámasztani — 
és fordítva. Feltétlenül meg kell óvni a fegyveres küzdelem támaszpontjait 
és utánpótlási bázisait. Állandó és tervszerű politikai és tájékoztató tevé
kenységet kell folytatni a lakosság, az ellenség és a nemzetközi közvéle
mény előtt. 

Az algériai háborúban a franciák számos korszerű harci eszközt alkal
maztak és próbáltak ki. Tömegesen vetették be a harci helikoptereket a 
hazafiak ellen. Magas fokú műszaki zárótechnikát — robbanó és nem rob
banó akadályok, új rendszerű aknatípusok — alkalmaztak Algéria hatá
rain. Széles körűen rendszeresítették és használták a technikai felderítő 
eszközöket. Ezek és más technikai eszközök növelték a francia csapatok 
tevékenységének hatásfokát és esetenként átmeneti harcászati-hadműveleti 
sikereket eredményezett, de hadászati céljukat — a felszabadító hadsereg 
megsemmisítését — nem tudták elérni. Az algériai hazafias erők minden 
új harceszközzel és eljárással szemben ki tudták dolgozni és eredménye
sen tudták alkalmazni az ellentevékenység formáit és eljárásait. 

Az algériai nemzeti felszabadító háborúból többek között ezeket a had
történeti és hadművészeti tanulságokat lehet levonni. Napjainkban szem
tanúi vagyunk az algériai háború néhány tanulsága — helikopterellenes 
harceljárás stb. — sikeres felhasználásának a dél-vietnami nép felszaba
dító küzdelmében. 
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Т И Б О Р А Ч : 

К ИСТОРИИ АЛЖИРСКОЙ ВОЙНЫ 
(1954—1962) 

Резюме 

Автор статьи — не стремясь к полноте — показывает несколько черт предшествую
щих событий, главных периодов и способов ведения войны и Алжире. Французские 
колонизаторы во время своего столетнего царствования экономически, политически и 
с точки зрения военного дела навек хотели привязать к метрополии «французскую 
Алжирию». И в планах Н А Т О (Северо-атлантический пакт) отвели важную роль 
Алжирии. Но после второй мировой войны началась агония французской колониаль
ной империи, которую не могли остановить никакие военные усилия. К 1954 г. в Ал
жирии сложились условия^ которые сделали необходимым начало вооруженной нацио
нально-освободительной борьбы. 

Автор показывает, после какой подготовки начали алжирские патриоты в октябре 
1954 г. вооруженное восстание за независимость. В Алжирии политический и военный 
союз национальных сил был осуществлен в рамках Национального Фронта Освобож
дения и Национальной Освободительной Армии. В статье даны важнейшие черты 
войны, ее политический и общественный характер, тип, размеры, средства и продол
жительность. По политическим и военным событиям определено и характеризовано 
четыре главных периода войны. 

Автор излагает алжирский способ ведения войны, на формирование которого ока
зали влияние социалистическая военная наука и особенно военное искусство вьетнам
цев. Справедливые стремления алжирского народа проявлялись в ведении войны, в 



военном искусстве освободительной армии, в общих и частичных стратегических це
лях, в выборе форм и видов боевых действий. Стратегической целью алжирцев не 
было уничтожение французских военных сил, так как условия для этого были не под
ходящими. В 1957 г. не принесло успеха стремление А Л Н , перейти от партизанского 
способа ведения войны к регулярному. Но партизнаская война была распросотранена 
на всю территорию страны. Партизаны непрерывно ослабляли французские вооружен
ные силы и наносили ощутимые удары по колониальной администрации. Борьба ал
жирского народа и операции его армии наконец обеспечили политическую победу. 

В статье далее показан французский колониальный способ ведения войны и его ме
ханизм, следовавший принципу «разрушать — строить», служащему кровопролитым 
жестокостям и вызыванию больших людских потерь. Французы в ходе боевых дей
ствий стремились к высокой маневренности и пользовались разными видами боя, 
копируя при этом патриотические силы. Кроме статической структуры, служащей стра
тегической обороне и структуры подвижной перегруппировки сил, обеспечивающей 
оперативно-стратегическое наступление французы придали большое значение тесному 
взаимодействию огромных по численности (в составе 825 000 человек) и имеющих 
абсолютное превосходство в боевой технике сухопутных, воздушных и военно-морских 
сил. 

Впервые в военной истории в 1955 г. в Алжирии французы пользовались вертолё
тами в большом количестве, как боевым средством. В 1957 г., чтобы изолировать 
«питанное из-за границы восстание», на марокканских и тунисских границах выстрои
ли двойное оборонительное инженерное заграждение. Отчаянная психологическая кам
пания французов не достигла успехов среди алжирцев. Французский способ ведения 
войны потерпел поражение в Алжирии. 

Из единоборства военного искусства французов с национальными освободительны
ми силами Алжирии победителем вышли последние. Алжирия стала независимой. На
конец автор делает несколько выводов по урокам алжирской войны. 

TIBOR ÁCS: 

ZUR GESCHICHTE DES ALGERISCHEN KRIEGES 

(1954—1962) 

Resümee 

Der Verfasser der Studie zeigt uns, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erhe
ben, einige Umrisse der Antezedenzien, der wichtigsten Phasen und der Kampf
weise des Algerischen Krieges. Die französischen Kolonialisten wollten „Franzö-
sisch-Algerien" während ihrer Jahrhunderte langen Herrschaft wirtschaftlich, po
litisch und militärisch für ewig ans Mutterland ketten. Auch in den Plänen der 
NATO wurde Algerien eine wichtige Rolle zugedacht. Nach dean zweiten Weltkrieg 
beginnt jedoch die Agonie des französischen Kolonialreiches, dean auch die militä
rische Kraftanstrengung keinen Einhalt gebieten kann. Für das Jahr 1954 ent
wickelten sich in Algerien Voraussetzungen, die den Beginn des bewaffneten na
tionalen Befreiungskampfes unabwendbar machten. 

Der Verfasser unterrichtet uns darüber, nach was für Vorbereitungen die alge
rischen Patrioten im Oktober 1954 den bewaffneten Aufstand, zur Erringung der 
Unabhängigkeit begannen. Das politische und militärische Bündnis der nationalen 
Kräfte in Algerien verwirklichte sich im Rahmen der Nationalen Befreiungsfront 
und der Nationalen Befreiungsarmee. Die Studie skizziert die wichtigsten Züge des 
Krieges, seinen politischen und gesellschaftlichen Charakter, seinen Typus, seine 
Ausmasse, Mittel und seine Dauer. Aufgrund der politischen und militärischen 
Ereignisse charakterisiert er die vier Hauptetappen des Krieges. 

Der Verfasser macht uns mit der algerischen Kampfweise bekannt, auf deren 
Entstehung auch die sozialistische Kriegswissensohaft und im besonderen die 
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Kriegskunst der Vietnamesen von grossem Einfluss war. Die gerechten Absichten 
des algerischen Volkes offenbarten sich in der Kriegführung, in der Kriegskunst 
der Befreiungsarmee, in den allgemeinen und partiellen strategischen Zielen und 
in der Auswahl der Form und Art der Kampftätigkeit. Das strategische Ziel der 
Algerier war nicht die Vernichtung der französischen bewaffneten Macht, das er
möglichten die Umstände nicht. 1957 hatte das Bestreben der NBA, vom Guerilla
krieg zur regulären Kriegführung überzugehen, keinen Erfolg. Die Partisanen
kämpfe dehnten sich jedoch auf das ganze Gebiet des Landes aus. Ohne Unterlass 
schwächten sie die französische Kriegsmacht und fügten der Kolonialverwalrtung 
empfindliche Schläge zu. Der Kampf des algerischen Volkes und die Operationen 
ihrer Armee sicherten zu guter Letzt den politischen Sieg. 

Im weiteren führt uns die Studie die französische Kolonialkampfweise und ihren 
Mechanismus vor, die dem Prinzip ZERSTÖREN-BAUEN folgte, das der Dezimie
rung des algerischen Volkes, sowie den blutigen Grausamkeiten diente. Indem die 
Franzosen die vaterländischen Kräfte nachahmten, strebten sie im Laufe ihrer 
Kampftätigkeit nach grosser Beweglichkeit und wandten verschiedene Arten des 
Kampfes an. Neben der, der strategischen Verteidigung dienenden statischen und 
den operativen taktischen Angriff sichernden beweglichen Kräftegruppierungsstruk
tur, massen die Franzosen grosse Bedeutung der gewaltigen Heeresstärke (825 000 
Mann) und der engen Zusammenarbeit der Land-, Luft- und Seestreitkräfte bei, 
die in absoluter kriegstecbnischer Überlegenheit waren. 

Zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte verwandten die Franzosen 1955, in Al
gerien den Helikopter massenweise als Kriegsgerät. Um die „aus dem Ausland 
genährte Erhebung" zu isolieren, bauten sie 1957 an der marokkanischen und tu
nesischen Grenze die doppelte Vertei dl gungs- und technische Sperre. Doch auch 
die verzweifelte psychologische Aktion der Franzosen führte bei den Algeriern zu 
keinem Erfolg. Die französische genocide Kriegführung misslang in Algerien. 

Aus dem Zweikampf der Kriegskunst zwischen Franzosen und den algerischen 
Befreiungskräften gingen letztere siegreich hervor. Algerien wurde unabhängig. 
Zum Schluss erläutert der Verfasser einige, aus dem Algerischen Krieg gezogene 
Lehren. 
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