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 اإلهداء
  إلى من تحتوٌنً وأعتز بانتسابً لها بلدي الحبٌبة

 -الجزائر-

إلى معلم البشرٌة األول، وهاوٌها إلى نور الحق  

 -محمد صلى هللا علٌه وسلم-

إلى الذٌن زرعوا بذرة الحرٌة وسقوها بدمائهم  

 -درٌسإمر ع-إلى روح الشهٌد البطل 

- أمً الغالٌة–إلى منبع الحنان وفٌض الحب ووافر العطاء 

  –أبً الغالً – نفسً علىإلى الذي أفتخر به وأعزه 

 - نورهان–إلى قرة عٌنً ونور دربً الغالٌة 

ي جمٌعا نإلى إخوا

 2013إلى جمٌع قسم التارٌخ ودفعة 

- سكرةبب–إلى جمٌع أساتذة قسم التارٌخ 

. إلى كل من ساهم من قرٌب أو من بعٌد أهدٌهم ثمرة جهدي

 

 

 



 شكر وعرفان
 ٔياَذا ٔكشًٚا يعُٛاأشكش هللا تعانٗ شكش يقش تًُّ ٔسخائّ انز٘ كاٌ نٙ يششذا ٔ

دًذِ دًذا يعتشف تُعائًّ عهٗ تٕفٛقّ ٔايتُاَّ، سثذاَّ يا سفعت ٚذ٘ إنّٛ ٕٚيا أٔ

 ."ٔقم ستٙ صدَٙ عهًا:" فشدَٙ ْٕٔ انقائم فٙ كتاتّ انعضٚض

كًا أتٕجّ تانشكش انجضٚم ٔٔافش االيتُاٌ إنٗ كم يٍ ساعذَٙ يٍ قشٚة أٔ تعٛذ، 

" فشٚخ نخًٛسٙ"األستار انًششف إلَجاص ْزا انعًم انًتٕاضع ٔأخص تانزكش 

 انز٘ كاٌ عَٕا ٔيششذا َٔاصذا ٔنى ٚثخم عهٙ تشٙء، ال تجٓذِ ٔال تٕقتّ، ٔإنّٛ 

 كًا ال أَسٗ تقذٚى  فائق شكش٘ ٚشجع انفضم فٙ إَجاص ْزا انعًم انًتٕاضع، 

ٔايتُاَٙ إنٗ األستار َصشانذٍٚ يصًٕد٘ عهٗ سؤانّ ٔدعًّ ٔ َصائذّ نٙ ،ٔإنٗ 

 انتٙ ال أَسٗ دعًٓا ٔعطاءْا، إنٗ يٍ كاَت جًٛع أساتزتٙ دٌٔ إستثُاء، ٔإنٗ

، كًا ال ٔاتُٓا انغانٙ ٔسفٛق دستٙ خانذ "حاصة"األو ٔانصذٚقح أختٙ انغانٛح 

عهٗ دعًًٓا " يشاد"ٔصٔجٓا " صْشج"ٚفٕتُٙ أٌ أتقذو تانشكش إنٗ أختٙ انغانٛح 

انتٙ كاَت دشٚصح " ٔفاء"ٔاستقثانًٓا نٙ أثُاء دساستٙ انجايعٛح، ٔإنٗ أختٙ 

. اس٘بستٙ ٔيتتثعح ألراعهٗ دس

 ٖ جًٛع إخٕتٙ عهٗ دعًٓى ٔ تشجٛعٓى نٙتٕجّ تانشكش إلأكًا ال أَسٗ أٌ 

تٕجّ أكًا انغانٙ دزٚفح،عثذ انذفٛط،فؤاد،  نًٕاصهح دساستٙ ٔأخص تانزكش أخٙ

 انقُطشج عهٗ تقذًّٚ ٚذ جأيٍٛ قسى" قاسىلانٓايم ب"تشكش٘ ٔايتُاَٙ إنٗ انسٛذ 

 تشكش٘ تانقُطشج  ٔأتٕجّ" يتذف عًش إدسٚس"انعٌٕ ٔانًساعذج، ٔعًال 

ٔأشكش كم  األصذقاء انزٍٚ قذيٕا نٙ انذعى ".دًٕد٘  " إنٗ أخٙ انغانٙٔايتُاَٙ

 . َسشٍٚ- كُضج– أيُٛح – سأٚح –نثُٗ - سًٛح ستٛعح-ٔانًساعذج ، كم يٍ ٔسٛهح

إنٗ كم ْؤالء نٓى يُٙ جضٚم انشكش ٔانعشفاٌ 
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 مقدمـــة

  

جسدت الثورة التحريرية أروع صور النضال والكفاح التي عاشيا الشعب الجزائري، طيمة قرن 
 .واثنين وثالثين سنة ضد االستعمار الفرنسي الذي حاول القضاء عمى ىويتو وأصالتو العربية االسالمية

 فاالحتالل الفرنسي لمجزائر كان جريمة في حق اإلنسانية وذلك لما مارسو من جرائم بشعة ينّدى 
ليا الجبين ويأبى التاريخ إاّل أن يتذكرىا، لندرك حقيقة الكفاح المرير الذي خاضو الشعب الجزائري في 

ومن ىذا األساس  كان تفجير استراجاعو لسيادتو حين أدرك أن ما أخذ بالقوة ال يمكن أن يسترد إاّل بيا ، 
 أسمع صداىا لمعالم أجمع وىاىو تاريخنا اليوم يذكر الجزائر عمى أنيا المعجزة ، التي 1954ثورة نوفمبر 

التي حّطمت أسطورة فرنسا برجال صادقو اهلل ما عاىدوا عميو، رجاال آمنوا بالثورة قمبا وروحا فباعوا 
أنفسيم في سبيل اهلل لتحيا الجزائر حرة مستقمة، وكان ليم عظيم األثر في مواجية احتالل دام قرن واثنين 

 .وثالثين سنة

        وبفضل عزيمة ىؤالء الرجال الذين حمموا مشعل الكفاح و النضال لتحقيق االستقالل وكانوا قدوة 
حيث نجد لكّل  واحد منيم قصص طويمة مميئة باألحداث و الذكريات و البطوالت  , لشعوب مضطيدة 

 .ليمالتي تبقى خالدة لألبد وىي دين عمينا لتتناوليا األجيال بالبحث و الدراسة لتكون صورة وعبرة 

         ومن بين ىؤالء القادة والرموز التي عرفتيا الثورة خالل سنوات كفاحيا وال تزال الذاكرة الجماعية 
تذكرىم و تحتفل بيم عند كّل سنة الرائد عمر ادريس سي فيصل  من إطارات وقيادة الوالية السادسة،الذي 

دور عمر ادريس سي فيصل في الثورة : اخترتو موضوع دراسة لنيل شيادة الماستر بعنوان 
 (.1959_1954)التحريرية
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 :دواعي اختيار الموضوع

  في الحقيقة ما دفعني إلى اختيار ىذا الموضوع والخوض في غماره جممة من األسباب كانت 
 :أىميا

 .إبراز ىذه الشخصية الثورية التي قدمت حياتيا فداء ليذا الوطن -
انعدام دراسة أكاديمية متخصصة ومعمقة تتناول ىذه الشخصية الثورية التي ساىمت مساىمة فعالة  -

 .في دفع الثورة إلى تحقيق االستقالل
 . اقتراحات بعض أساتذتي وتوجيياتيم من أجل الخوض في الموضوع ومعالجتو بمنظور عممي -
براز  الجوانب التاريخية الخفية التي تحفو ىذه الشخصية ولعمي بمحاولِة ىذه   - الرغبة في البحث وا 

نجازات ىذه الشخصية التي ضحت  أزيل  بعض الغموض وأكون قد ألممت ببعض تضحيات وا 
 .بالنفس والنفيس من أجل تحرير الوطن

وبسبب شخصي وىو مصادفتي في أحيان كثيرة إلسم الرائد عمر ادريس وذلك من خالل المعالم التي  -
جمعت اسمو كمزرعة عمر ادريس التي أقطن بالقرب منيا مما ولد في نفسي فضوال شديدا لمعرفتي 

 .بيذه الشخصية والتقصي حول حقيقتيا

 :إشكالية البحث

 تتناول الدراسة البحث عن دور الرائد عمر إدريس كشخصية ثورية يمتد نشاطيا من المنطقة 
 إلى الوالية الخامسة بعده ثم الوالية السادسة، 1956قبل مؤتمر الصومام  (األوراس النمامشة)األولى 

إرساء قواعد : ومنو سنحاول الوقوف عمى الدور الذي ساىم بو الرائد في الثورة التحريرية، السيما منيا
 :ثم الوالية السادسة وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية (األوراس النمامشة )المنطقة األولى 

من ىو عمر ادريس؟ كيف نشأ؟ ما ىي بيئتو؟ كيف كان نشاطو السياسي؟ متى التحق بالثورة وكيف 
حباط مشروعو؟ وماذا عن نشاطو  تدرج في المسؤولية؟ وكيف ساىم في القضاء عمى حركة بمونيس وا 

 العسكري؟ وماىي الظروف التي أحاطت باستشياده؟
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 خطة البحث

سنة اندالع الثورة التحريرية إلى غاية سنة 1954قسمت بحثي الذي يمتد إطاره الزمني من 
إلى مقدمة وثالث فصول وخاتمة، متبوعة بمالحق، وثائق " عمر ادريس" وىي سنة استشياد الرائد 1959

 .وصور وخرائط ليا صمة بالموضوع، وتعتمد عمييا الدراسة

والذي تناولنا فيو بيئتو بدءا " عمر ادريس قبل الثورة"  ففي الفصل األول الذي يحمل عنوان 
مرورا بمولده وتعميمو، ومن ناحية أخرى تطرقنا لذكر . بالمنطقة التي ولد فييا والتي كانت منطمقا لجياده

كما . بعض صفاتو التي تميز بيا سواء الخمقية أو الخمقية من خالل من عاصره من رفقائو في الكفاح
 . تعرضنا لنشاطو السياسي من خالل الحديث عن نضالو في حزب الشعب والمنظمة الخاصة

تناولنا فيو " عمر ادريس من اندالع الثورة إلى محمد بمونيس"أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان 
وأيضا التحاق عمر إدريس بصفوفيا، ثم تدرجو في  (األوراس النمامشة)انطالقة الثورة بالمنطقة األولى 

المسؤولية حتى مسؤوليتو عمى قيادة الجيش الغربي بناحية الصحراء، بعدىا تناولنا محنتو مع قضية 
 .بمونيس التي بدأت تظير في المنطقة

أما الفصل الثالث الذي اخترت لو عنوان عمر ادريس والوالية السادسة، فقد تناولنا فيو  نشأة 
 بقيادة عمي مالح وظروف استشياده 1956 أوت 20الوالية السادسة بمقتضى قرارت مؤتمر الصومام 

وانعكاسات ذلك عمى الوالية السادسة، وىو تجميدىا، وسعي عمر ادريس إلى جانب سي الحواس في 
 .إعادة ىيكمتيا من جديد، كما تناولنا فيو النشاط العسكري لعمر إدريس ، و أنيي ىذا الفصل بإستشياده 

 :منهجية البحث 

إن طبيعة الموضوع المتمثل في دراسة شخصية ثورية، تعد رمز من رموز وقادة الثورة الجزائرية، التي 
 :الزال يغطييا الغموض، جعمتني أعتمد عمى منيجين تاريخيين ىما

وذلك بيدف اعتماده في وصف واستعراض األحداث التاريخية التي مرت : المنهج التاريخي الوصفي -
 .بيا ىذه الشخصية وفق تسمسل زمني

 الذي يعتمد عمى جمع المادة التاريخية من وثائق ومعمومات تاريخية أوال ثم :المنهج التاريخي التحميمي
دراستيا وتحميميا والتعميق عمييا بعد مقارنتيا لمخروج بنتيجة تعتبر تفسيرا منطقيا لتطور األحداث المتمثمة 

 .من خالل مختمف نشاطاتو ومساىماتو وموافقو في الثورة الجزائرية" الرائد عمر ادريس"في مسيرة 
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 :أهداف البحث

كموضوع دراسة في  (1959-1954)في الثورة التحريرية " عمر ادريس"التعريف بدور الرائد  -1
 .بحث عممي أكاديمي لحاجة األجيال لمتطمع عمى ما قدمو شيداؤنا من أجل استقالل الجزائر

التعرف عمى مسيرة الثورة الجزائرية من خالل دراسة عممية عن شخصية الرائد، والتطورات التي  -2
 . و الوالية السادسة خاصة1959عرفتيا الجزائر عامة حتى استشياده في 

العمل عمى نشر الوعي التاريخي بمنيج عممي يساىم في البحث عن فكر ونضال ومواقف شيداء  -3
 .ورجال الثورة الذين قدموا حياتيم عربونا لموطن دون مقابل

اتخاذ ىذه الدراسة العممية المتواضعة عبرة لتحويل نضال الشيداء وجيادىم إبان الثورة التحريرية  -4
إلى قوة حية تؤثر فعميا في ىذا الجيل واألجيال القادمة بأن استقالل الجزائر لم يأتي ىكذا دون 

 .مقابل وال ىبة من فرنسا

 :مصادر ومراجع البحث

إنو ليس بالسيل عمى طالب باحث أن تتوفر لو المصادر الخاصة بموضوع كيذا أو البحث في 
مجال الثورة عامة، والبحث فييا في حد ذاتو يعد مغامرة، خصوصا إذا كان الموضوع ىو أول دراسة لو 
نو ليس من السيل أيضا الحصول عمى الشيادات   كما ال توجد ىناك دراسات قد توجيو وترشده لذلك، وا 
الحية العتبارات عدة منيا قد تكون متعمقة بصاحب الشيادة الحية في حد ذاتو، أو صعوبة التنقل لو، 
ناىيك عن ذلك قد تكون الشيادات التي تحتاج ليا في ىذا الموضوع غير موجودة باألساس وىذا ما 

واجيني من صعوبات أثناء انجازي لمموضوع، إال أنو كانت ىناك بعض المقاءات الشخصية مع بعض 
 .المجاىدين أمثال زاغز بشير، السعيد باشا، بممبارك تواتي، بجاوي المداني

ن كانت قد اعتمدت أيضا  من جية أخرى تعذر عمي المقاء بعمر صخري، الطيب فرحات، وا 
الصادرة عن المنظمة الوطنية لممجاىدين، كما أخذت من  ((أول نوفمبر))عمى شيادتيم المدونة في مجمة 

محمد "رفيق الرائد عمر ادريس وكذلك مذكرات " مصطفى قميشة"المذكرات التي نشرت مثل مذكرات 
، ومذكرات الرائد لخضر بورقعة، ومصطفى بن عمر أما المذكرات ((حوار مع الذات ومع الغير))" جغابة

المدعو " الطيب فرحات حميدة"غير المنشورة والتي أتيح لي الحصول عمى نسخة منيا مذكرات الرائد 
 .نائب الرائد عمر ادريس" زكريا"
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زيان عشور العالم الزاىد والبطل )قذيفة عبد الكريم : أما المراجع العامة لمموضوع فمقد كان أىميا
الوالية السادسة )درواز اليادي  (1962-1954الثورة في الوالية الثالثة ) ، يخيى بوعزيز (المجاىد

العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة )، محمد العيد مطمر (1962-1954)التاريخية تنظيم ووقائع 
 .، وغيرىا من منشورات المنظمة الوطنية لممجاىدين (التحريرية الكبرى

قائد الوالية " ادريس عمر"وفي األخير ال أدعي أني قد أعطيت صورة كاممة وشاممة عن شخصية الرائد 
نما قد يكون بحثي مقدمة لبحوث ودراسات الحقة،  السادسة، وعن دوره ومساىمتو في الثورة التحريرية، وا 

 .ولعمي أكون أول من تناولو بالدراسة العممية

نو ال يكتب اإلنسان شيئا إال قال في غده لو غير ىذا لكان أحسن، ولو زيد ىذا لكان يستحسن ولو قدم : وا 
ىذا لكان أفضل ولو ترك ىذا لكان أجمل، وىذا من أعظم العبر وىو دليل عمى استيالء النقص عمى بني 

 .البشر

صراره عن انجازي  بعد ىذا كمو ال يسعني سوى أن أقدم لمذي أنا مدينة لو بصبره و توجيياتو ومساعداتو وا 
 :ليذا البحث المتواضع ليكون دراسة أولية األستاذ 

 فريح لخميسي                                                     
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عمر إدريس قبل الثورة 

بيئة عمر إدريس :أوال 

 :الزيبان  ـ1

ذا جمعت قيل زوابن أو زيبان:في المغة  . يقال زاب الشيء إذا جرى وسال وا 

حسب الباحثين إن اسم الزاب في العصور القديمة كان يدل عمى بسكرة وتسمى  :أما اصطالحا

بالزاب النوميدية التي كانت في العصر الروماني تشكل الحدود الرومانية ، وقد أطمقت عدة تسميات عمى 

قسنطينة وطولقة وقفصة ونفزاوة ويقال أيضا الزاب كورة صغيرة  ور والزاب ىناك الزاب الكبير من بسكرة وتوز

كممة بربرية معناىا الصخة ومنيا ما يقال الريغي، والزاب أيضا كورة عظيمة ونير جرار " ريغ: "يقال ليا

لة يتصالن من جوىناك من يقول أن الزاب بمد األندلس أو كورة والزاب نوعان من نير د. بأرض المغرب

 (1 ). الزاب األصغر والضفة اليسرى الزاب األكبر

 ميال تقريبا من الغرب إلى 125طمقت عمى منطقة بسكرة و طوليا أوالزيبان إقميم في بالد الجزائر 

 يندرج في ى ميال من الشمال إلى الجنوب وىو سيل منبسط يتالشى شيئا فشيئا حت40 ـ 30الشرق وما بين 

الزاب الشمالي أو .الزاب الشرقي بين تالل أوراس وشط ممغيغ: وىناك ثالثة أجزاء من الزيبان.(2)الصحراء

الزاب القبمي أو الزاب الجنوبي ويفصمو عن الزاب الشمالي شريط من . بين تالل الزاب ووادي جدياويالظير

  (3).األرض الرممية وسبخات ومن واحاتو أوالد جالل وأورالل والدوسن

 وبالقرب ،ة وسدراتة و بني مغراوة خاصة بني جزرتانسكن الزيبان عدة أجناس بشرية أىميا قبائل ز 

  .(4)بسكرةبمن مضارب ىؤالء بني عبد الوادي الذين تمتد مضاربيم حتى مدينة تيودة إال أن توزيع السكان 

                                                           
(1)

Hubert Cataldo, Biskra et les ziban,p :8  
  7  ـ5 :، ص ص200، دار الثقافة، الجزائر، 1، ط بسكرة في تاريخ زيبانبحاثأ، حميم صيدعبد ال(2)
الجياللي بن ابراىيم العوامر، منشورات ثالة : ، تعالصروف في تاريخ الصحراء وسوف ابراىيم محمد الساسي العوامر، (3)

 95: ، ص2007األباير، الجزائر، 
  164-160: ، ص ص1983، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، الصحراء الكبرى وشواطئيااسماعيل العربي،  (4)
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د تأثر باليجرة الياللية حيث نجد مجموعة من القبائل العربية التي استقرت بالقرب من المدينة وحّمت محل ق

بيا بين ا بعض القبائل البربرية مثل بني عبد الواد ومغرواة باإلضافة إلى قبائل الضحاك والمدن التي استقرو

جبل أوراس شرقا إلى جبل بني راشد غربا وأوالد ماضي الذين تمركزوا ما بين سفوح جبل أوراس المّطل عمى 

وقد كانت قبائل زناتة المستقرة بنواحي بسكرة موالية لمدولة الفاطمية في القرن الرابع اليجري وقد حكم .بسكرة

بسكرة في عيد الحماديين إحدى العائالت الزناتية وىم بني رمان ثم بنو سندى الذين حكموا بسكرة مدة من 

.  الزمن

 أما في عيد الدولة الحفصية فقد حكم المنطقة عائمة بنو مراني ومع بداية ضعف الدولة الحفصية

بدأت التحرشات اإلسبانية تحيط سواحل الجزائر وفي ىذه األثناء برز اإلخوة أبنا يعقوب وكان أول اتصال 

ن آغا وألحقت بسكرة ببايمك الشرق وضمت الواحة الجنوبية حتى ي في عيد حس1534العثمانيين ببسكرة سنة

بني جالب في الجنوب وبعد الغزو  وحكموىا بواسطة عائمة بوعكاز في الشمال وأسرة (1)1532توقرت 

، 1937حتمت مدينة قسنطينة أ ، اشتّدت قوات البالد لمسيطرة والتوسع1830الفرنسي لمدينة الجزائر في صيف 

 حاول التوجو إلى الصحراء لجمع األنصار من بسكرة و الستعادة المدينة غير أن "أحمد باي"ورغم أن الحاج 

فرحات بن "خالو عارض ىذا المشروع أين توجو الباي إلى بسكرة وبعث بأمتعتو إلى القنطرة وأثناء ذلك قام 

وعّين قائدا عمييا من طرف المارشال الفرنسي لكنو عوقب في األخير من . استولى عمى مدينة بسكرةو" سعيد

( 2). لتسند الميمة لعائمة بن قانة في حكم المنطقة"األمير عبد القادر"طرف 

 

 

 

 

                                                           
  .2، ج 14 -09:، ص ص2007 ، دار الحكمة، الجزائر، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية حسان مختار، (1)
 .33 -27:، ص2005 ، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ةاالحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائري، مياسي براىيمإ(2)



عمر إدريس قبل الثورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول   

 

9 

:  ـ القنطرة مسقط رأسو2

 كمم وىي ىمزة وصل بين 54وتبعد عنيا حوالي  (عاصمة والية بسكرة حاليا)تقع بمدية القنطرة شمال 

الشمال والجنوب وتجمع بين طبيعة الصحراء ومناخ التل طابعيا الجغرافي مميز خاصة مضيقيا وآثارىا 

  (1) يحدىا من الشمال ومن الغرب كل من بمدية زالطوق،الباقية من العيد الروماني والمتمثمة في جسرىا العتي

مساحتيا )حدىا سيل الوطاية ومن الشرق عين زعطوط تقدر فيأما الجنوب  (والية باتنة حاليا)بيطام 

 Calceus)كالسوس ىيرقميس وكانت قديما حاضرة رومانية أطمقوا عمييا اسم (2 كمم239.10حاليا حوالي 

Herculis)( 2)  وتضاربت األساطير حول من كان لو السبق في شق الجبل إلى نصفين ىل ىو ىرقل الروماني

. "لعمي بن أبي طالب"أم ىو السيف ذو الفقار 

 أي الجسر (القنطرة)وىي أيضا تعتبر ىمزة وصل بين التل والصحراء وىذا ما يشرح تسميتيا العربية 

ويميز القنطرة عن باقي القرى الصحراوية السيل المنبسط والشاسع حيث تحمييا غابات النخيل من الزوابع  

الرممية الصحراوية القادمة من الجنوب والشمال يقل تساقط األمطار بيذه المنطقة بسبب جباليا 

 (3 ).العالية التي تمنع انيمار المطر وىذا ما يفسر لون السواد بيا

: مولده وتعميمو: ثانيا

بالقنطرة من أب يدعى محمد الصالح بن محمد وأم   1931جويمية  15في  (4) المدعو عمر"محمد ادريس"ولد  

 

                                                           
.  161:، ص2005،بسكرة، (1962-1954) والية بسكرة الشييدقاموس ، مديرية المجاىدين لوالية بسكرة(1)
 بمنطقة األثري والتراث التاريخ جمعية منشورات ،األوراسية والتخوم بسكرة منطقة تراث حول مقاالت ، غانم الصغير محمد(2)

  18: ص الجزائر، باتنة، األوراس
(3)

Marhcel Monmarché, Constantine Biskra, EL Kantra-Timgad, Touggourt, Librairie 

Hachette,Saint germain,Paris,1923,p :45  
، المكتب مقتطفات من تاريخ المنطقة بدائرة االدريسية والية الجمفة جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة بالجمفة، (4)

. 14:الوالئي لممجاىدين بالجمفة، ص
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،نشأ عمر طفال وحيدا مع ثالث أخوات في ظل والديو بالقنطرة وكان والده   بميل بنت محمد دراجيعائشةىي 

الصيد ودراية بالجبال   كان آنذاك معروفا بميارتو في ويممك بستانا صغيرا يعمل فيو لكسب قوت عائمتو،

من  (1)البمدة وخباياىا، و أممو الوحيد أن يرى ابنو متعّمما ليكون فردا صالحا ينفع الناس ويفتخر بوبالمحيطة 

 بالمدرسة الفرنسية 1937 دراستو بالمدرسة اإلبتدائية بالمغة الفرنسية في أول أكتوبر "عمر"ىذا المنطمق بدأ 

 بعد أربع سنوات وىو في المستوى السنة الرابعة ابتدائي، ألنو لم يكن يظير شغفا بيا، (2)وتركيا مرغما

ليبدأ (3)وكذلك ألن اإلدارة الفرنسية كانت ال تشّجع أبناء الجزائريين وتوقف تعميميم وىم في المستوى االبتدائي

ىذه المدرسة (4) بمدرسة اليدى التابعة لجمعية العمماء المسممين الجزائريين1939بعدىا دراستو بالمغة العربية 

 جمعا كبيرا 1947 يناير 9، كما استدعت الجمعية في يوم (5)"موسى بن حمودة"التي دعا إلى تأسيسيا السيد 

محمد البشير "(6 )من الناس لحضور حفل االفتتاح وفي مقدمتيم رئيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين

محمد " من الخطاب ألقيحوحو، محمد العيد، و  وأحمد رضا"ونعيم النعيمي" الدين محمد خير"و" االبراىيمي

 كما ألقى األستاذ ،اإلستماع إلى ما قدمو تالميذ المدرسة ومعمموىا من العروض تم  و"البشير اإلبراىيمي

محمد العيد آل الخميفة قصيدتو العظماء عمى مدرسة اليدى 
                                                           

، (1962-1954)" جوانب من حياتيم"شيداء منطقة األوراس  انتاج جمعية رواد مسيرة الثورة في منطقة األوراس باتنة، (1)
 .1ج  ،640:دار اليدى، عين مميمة الجزائر، ص

، دار القصبة لمنشر، الجزائر، معممة الجزائر، القاموس الموسوعي، تاريخ، ثقافة، أحداث، أعالم ومعالمعاشور شرقي، (2)
  65: ، ص2009

. 02:، ص2006، القنطرة بسكرة، نبذة عن حياة الشييد الرائد عمر ادريس المدعو سي فيصل المنظمة الوطنية لممجاىدين، (3)
.  641:، صنفسوجمعية رواد مسيرة الثورة في منطقة األوراس باتنة، مرجع  إنتاج( 4)
 ثم يميو السيد موسى بن حفيظ وقد عززت الجمعية برؤساء وأعضاء شرفيين 1931 وىو الذي انتخب رئيسا لمجمعية المحمية (5)

. كالدكتور سعدان ومحمد بن المبارك رمضان 
 بنادي الترقي بالجزائر العاصمة بناءا عمى دعوة من المجنة التأسيسية 1931 ماي 5تأسست يوم : جمعية العمماء المسممين(6)

سماعيل وقد تم تعيين ىيئتيا اإلدارية التي قامت بانتخاب إالمؤلفة من جماعة فضالء العاصمة التي كان يترأسيا السيد عمر 
الشيخ عبد الحميد ابن باديس غيابيا رئيسا ليا والشيخ البشير محمد اإلبراىيمي نائبا لو وكان من بين مبادئيا إحياء المغة 

نظر لونيسي رابح، بالح بشير، أالعربية وحرية تعميميا وقد اعتمدت في نشاطيا عمى الصحافة والمدارس والمساجد والنوادي، 
 239-238 :، ص2010تاريخ الجزائر المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الجزائر 
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فتـح جديد قد بـدا في فتح مدرسة اليدى 

 (1)بشرى القنطرة سمت ونمت شبابا رشـدا

 في صفوف الكشافة اإلسالمية الجزائرية تحت إشراف مدرسة اليدى "عمر "وفي أثناء الدراسة انخرط
 دعما كبيرا من طرف أغمبية سكان ىاتو البمدة الذين و لقي ،حيث أسس فوج الكشافة اإلسالمية في القنطرة(2)

قاموا بتجييزه من أكل وعتاد ولباس وىذا الشيء الذي ميد لو الطريق وجعمو من أروع األفواج وأحسنيم تدريبا 

ي واألودية و ىذا جعمو يكتسب دستطالعية إلى الجبال والبوااإلخرجات العسكرية والتدريبات ال عمر  فيوتمقى

 (3).الخبرة العسكرية أيضا

 عمى "شيييحي حشا"إلى جانب ىذا فمقد كان عمر يقرأ القرآن في الكتّاب ويتعممو عمى يد الشيخ 

ة التي يعيشيا الشعب في ظل االحتالل عب، ولكن نتيجة الظروف الص(4)غرار جّل الشباب الجزائري

 جعل  ممااالستعماري جعمو يترك الدراسة مما دفعو لمتذمر ليذا الوضع المتسم بالظمم والجور والتعسف، 

نقطاعو عن المدرسة الفرنسية سابقا إال أنو واصل إورغم (5) باستمرار،ونورجال الدرك الفرنسي يالحق

ات لو تجمع بين التكوين الخمقي الديني والحداثة قالتكوين الديني الوطني الحقيقي، فقد كانت الدروس المل

الشواىد الدينية، وتعمم التاريخ بصبغة إسالمية وكذا جغرافية البمد والتمثيل واألناشيد ولم تكن  إضافة إلى

 في ىذه الفترة تتعارض مع برامج المدارس الفرنسية أو تختمف عنيا، فمقد كان "عمر"البرامج التي تمقاىا 

ن شؤون أليدرس المواد التقميدية من عموم الدين كالفقو المبسط وعموم المغة مثل القواعد والنحو واإلمالء 

مدرسة اليدى لم تكن مضبوطة كميا بسبب التضييق الفرنسي الذي كان يمارس عمى أغمب المدارس التابعة 

                                                           
، 1999الجزائر، ، ، دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع المسيرة الرائدة لمتعميم العربي الحر بالجزائرن فضالء، س محمد الح(1)

 .1، ج 103، 102:ص
. 641:، ص سابقرواد مسيرة الثورة في منطقة األوراس باتنة، مرجع جمعية إنتاج( 2)
. 43:، صالقنطرة مقبرة القطارات منظمة المجاىدين، (3)
. 14:، ص سابق مرجع،مقتطفات من تاريخ المنطقة  جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة بالجمفة،(4)
. 641:، ص نفسوجمعية رواد مسيرة الثورة في منطقة األوراس باتنة، مرجع إنتاج( 5)
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 ومن جية أخرى ، من جية ومطاردة الفرنسيين لو"عمر"وبسبب ىذه األوضاع التي كان يمر بيا  ،(1)لمجمعية

الحياة الصعبة التي تعيشيا أسرتو اضّطر لترك الدراسة والبحث عن عمل لكسب قوتو ومساعدة أسرتو واختار 

 بمسقط رأسو "العيد خير الدين"فبدأ يتدرب عمى ىذه الصناعة عمى يد السيد  (2)بعدىا ميمة صناعة األحذية

 في نفس المينة وانتقل إلى العمل في "عمر شرقي"بالقنطرة، ثم تحول إلى مدينة باتنة لمعمل عند السيد 

بعدىا في سالح آنذاك ،ليتم تعيينو قبل أن يمتحق بالخدمة العسكرية (3 )1951العاصمة في حي القصبة 

، في ىذه الفترة عرف الظمم واالضطياد (والية باتنة حاليا)قضى معظم خدمتو في أريسي و، ليعودالمدفعية

ممارسة من طرف العدو الذي انتيج ال وعرف كذلك حياة التشتت والتفرق (4)الذي كان يعانيو وأبناء جنسو

 ،سياسة فرق تسد واتضح لو أن الجزائري غريب وىو في وطنو الغالي، ال حق لو في الدراسة مثل األوروبي

   ( 5).وال حق لو في التوظيف ألنو بدون مستوى وليس لو الحق ال في األرض الخصبة وال في السكن الفاخر

إنيائو الخدمة العسكرية اإلجبارية عاد إلى مينتو بمدينة بسكرة إال أن صاحب المحل الذي كان فبعد 

 يشتغل عنده سابقا، قد تم إلقاء القبض عميو وزج بو في السجن بسبب نشاطو السياسي وتم نفيو فاستخمفو

 ( 6 ). في محمو وأصبح مسؤوال عنو"ادريس عمر"

جعل  الجنسية الفرنسية، وفرض عميود الجزائري من أصالتو يجرتسمب المستعمر خيرات الوطن و       وب

ستمرار عمى الفرنسيين وينتقم من جنودىم ويتعرض ليم من حين آلخر، وىذا التذمر الذي  إ يتمرد ب"عمر" من

 

                                                           
جامعة ، (((1959-1931)التكوين التربوي لمشييد عمر ادريس وأثره في بناء شخصيتو النضالية))  شخوم سعدي،(1)

  12:، ص  2013الجياللي اليابس، سيدي بمعباس، الجزائر، 
 .1، ج 642:، صسابقمرجع  جمعية رواد مسيرة الثورة في منطقة األوراس باتنة، إنتاج(2)
، "فيصل" المدعو إدريسيوم دراسي حول حياة الشييد الرائد عمر  جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة التحريرية، (3)

. 02:، ص1999والية الجمفة، 
. 642:جمعية رواد مسيرة الثورة في منطقة األوراس باتنة، مرجع نفسو، ص إنتاج( 4)
. 03: ص مرجع سابق،، عمر إدريسنبذة عن حياة الشييد منظمة لممجاىدين، (5)
. 05: جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة بالجمفة، مرجع نفسو، ص(6)
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 (1).كان يمأل قمبو جعمو َيْنظم لمثورة التحريرية في أول وىمة ليا ألنو سئم حياة مألىا الذل واإلىانة

: صفاتو: ثالثا

 رفقائو المجاىدين،  من عمى بعض الشياداتا من خالل صوره الفوتوغرافية وبناءً "عمر ادريس"كان 

 يحمق لحيتو وشاربو عمى الدوام، أما مظيره ،جميل الوجو، متوسط القامة وضعيف البنية وأبيض الوجو

، وحسب ما (2)الشكمي فمقد كان يرتدي قبعتو العسكرية ولباسو العسكري وال يغيره أبدا، وسالحو عمى كتفيو

 فيصل كانت شجاعتو تتضح من خالل النظر إليو سيإن عمر ادريس المدعو ))قالو المجاىد زاغز بشير 

 (3)(.(ومستعدا ألي ىجوم سالحو عمى كتفو ووقفتو وقفة استعداد

 محبوب لدى الجميع فمم "عمر ادريس"لقد كان الشييد "أما المجاىد ورفيقو الطيب فرحات قال عنو 

يكن يفرق بين أحد وال بين قبيمة في المنطقة ويتجاوب مع كل القبائل ويمتحم بيا حتى أصبح اسمو عمى كل 

لسان كرمز لمبطولة وال مكان لو في النزاعات ولم يكن ال من صّناع المؤامرات وال من حياكة 

كان من أكثر األشخاص الذين يكّنون الكره و ،نسان متواضع جدا وبسيط يغار عمى وطنو،إ(4)المناورات

( 5 ).والعداء لمفرنسيين منذ الصغر

 متحمس لمجياد ،إن المجاىد والشييد عمر ادريس كان دائما )): وأما ما قالو رفيقو المجاىد مصطفى قميشة

( 6)(.(يسير عمى خدمة المجاىدين ويعطف عمييم في مظير مثير وىو منشغل

                                                           
. 03: صمرجع سابق،، عمر إدريسنبذة عن حياة الشييدمجاىدين، ال منظمة (1)
 07/07/1934 ببسكرة وىو من مواليد 2012 جوان 19 لقاء خاص مع المجاىد زاغز بشير بمنظمة المجاىدين يوم (2)

طار سامي في الثورة  . سابقابمخادمة بمدية بسكرة وىو مجاىد بالوالية السادسة وا 
.  بالوالية السادسةي مجاىدأحدوىو . ببسكرة 2012 جوان 19لقاء خاص مع المجاىد السعيد باشا بمنظمة المجاىدين يوم (3)
، (مخطوط) قصة الثورة في الصحراء مكائد اإلستعمار ومشاكل الثورة كما عاشيا الرائد زكريا  مذكرات، الطيب فرحات،(4)

. 13:ص
 13: ، ص سابق شخوم سعدي، مرجع(5)
. 39-38 :، ص2006، الجزائر 1 زىية قميشة، دار األمة، ط تر،شاىد عمى جياد الجزائر مصطفى قميشة، (6)
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فمقد كان يقاتل بشدة حتى المناوئين لو، ويعطف عمى أصحابو بصورة تنيي تمك الشدة التي ظيرت 

 (1)،حمل متاعب وعوارض الطريق نيابة عن أصحابو وىذه قمة التفاني واإلخالصتعميو آنفا وكان ىو من ي

 كان شخصا صبورا في الحمالت واليجومات التي كان يشنيا الفرنسيين عميو وعمى جيوشو ورفاقو 

مصطفى "، كما شيد لو المجاىد الجيشفيقف في وجييم بكل إصرار وعزيمة ال يياب أحدا ودائما في واجية 

 رجل فطن وشجاعا يقّدر األمور "عمر ادريس"قول لقد كان أواهلل يشيد عمى ما )):  في شيادتو قائال"قميشة

 شديد عمى األعداء والظالمين ورحيما، حق قدرىا و يوقر الرجال الذين كانوا معو ويحترميم بدون استثناء 

تو يسأل كل واحد منا عن أحوالو فمقد كان كاألب الذي يخاف عمى أبنائو امعنا ورغم كل مشاغمو ومسؤولي

 جّل حديثو عند الجموس و كل األوقات يخفف عمينا بكالمو ويصّبرنا عمى اليوان فيويرعاىم حق الرعاية، 

 (2)(.(شعبو المذين أحبيما حبا ال يوصف، فمقد كان فعال نعم الرجل المجاىد، معو عن وطنو 

 في معركة "عمر ادريس"إثر إصابة الرائد )):  أيضا"زاغز بشير"وفي ىذا الصدد يقول المجاىد 

بجبل ثامر واقامتي معو مدة تقرب أربعة أيام وأنا في عالجو رغم الحالة التي كان فييا ذلك الوقت ال يتحدث 

لمعركة  عن شيء سوى عن الجياد وعن الثورة وىو مصاب لم يرد الجموس وال البقاء لمراحة كان يخطط

 (3)((أخرى و يعّبر عن كرىو لفرنسا كحبو لوطنو ولتحقيق اإلستقالل لشعبو

سمع تأخالق حسنة ال وذو  طيب إنسان فمقد كان "إدريسعمر "أما عن األخالق التي يتصف بيا 

 صبور عمى الرغم من الحياة القاسية التي كان يعيشيا مع إنسانمنو أية كممة قد تجرح شخصا أو تيينو، 

 فصيح كانأسرتو لم يتزوج قط، ىمو وشغمو الوحيد ىو أن يرى الشعب الجزائري يعيش حياة الحرية والكرامة، 

                                                           
. 14:، مصدر سابق، ص فرحاتالطيب(1)
. 40 : سابق، صصدر مصطفى قميشة، م(2)
 . بمنظمة المجاىدين بسكرة 2012 جوان 19 لقاء خاص مع المجاىد زاغز بشير يوم (3)
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 هفي كالمو مؤثرا في خطابو، فطن ويتميز بحنكتو، فكمما أحس شخص منا بالتراجع كان يزيد من معنويات

( 1 ).بحسن كالمو المشحون بالحماس والوطنية

 محبا لمشعر كثيرا ويميل لو أيضا ويقوم بتشجيع من حولو عمى قول الشعر ورجزه كما حصل فيو

جعمو يكتب الشعر ويمقيو عمى أسماعو وأسماع كل المجاىدين وىم في جبال " يحي بختي"مع الشاعر 

 .عمور

 صورة ناصعة لرجل ترّبى في محضن صاف فيو العموم والقرآن فمقد كان مؤىال "إدريسعمر " مّثل 

ألن يتحمل أعباء تئن عن حمميا الجبال الراسيات، ىذه المحاضن التقميدية رغم بساطتيا إاّل أن مضامينيا 

النصر حميف ىذا   عند العدو والخصم وكان فعالتكانت راقية وأعنت بالقيم أكثر من السطحيات التي كان

الذي تميز فعال بالحنكة السياسية والخبرة العسكرية وحسن التخطيط واإلبداع في كل شيء فمقد كان  الرجل

 ألبناء منطقتو وفخرا لوالديو وكان ُيضرب بو المثل أمام الجميع لحنكتو العسكرية ولمواجية العدو دون اشرف

استطاع بفضل ويكن الكره والبغض لكل فرنسي، ، ألن ىذا ما أراده منذ أن كان صغيرا ( 2)تردد أو تراجع

حدسو ووعيو أن يحافظ رغم بذور الخالفات التي بثيا العدو في صفوف واليتو من السيطرة عمى 

 (3).األوضاع

نشاطو السياسي : رابعا

سبا لجمعية العمماء المسممين الجزائريين بعد تمقي ت في بداية حياتو النضالية من"عمر ادريس"كان  

التعميم بمدرسة اليدى كما أشرنا سابقا، ومنخرطا في صفوف الكشافة اإلسالمية الجزائرية بعد تمقيو التدريبات 

 (4).العسكرية والخرجات اإلستطالعية إلى الجبال والبوادي

                                                           
. 42 : سابق، صمصدر مصطفى قميشة، (1)
 13:شخوم سعدي،مرجع سابق،ص (2)
 06: ص مرجع سابق،، عمر إدريسنبذة عن حياة الشييد منظمة لممجاىدين، (3)
 .1، ج 642:، صسابقمرجع  جمعية رواد مسيرة الثورة في منطقة األوراس باتنة، إنتاج( 4)
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وىذا ما جعمو عمى دراية بكل محيطيا وعمى عمم بمسالكيا منزال منزال وجباليا شجرة شجرة وحجرة 

، فمقد فاقت شيرتو الجميع وأصبح اسمو عمى كل لسان، مما اتصف بو من شجاعة وبطوالت بقيت (1)حجرة

 في افي ذاكرة الصغير والكبير، وىناك من الروايات التي ذكرت عمى أنو بدأ النضال وىو شاب وأصبح عضو

 .(2)المنظمة الخاصة

تحول لي من األوائل الذين التحقوا بالثورة عند اندالعيا ثم  و(3) حزب الشعب في صفوفمنتسباكان 

رغم البمبمة التي حدثت، ومن أجل اختبار مدى قوتو ونظمو وأساليبو  فيما بعد إلى قائد سياسي وعسكري،

 (4).الحربية ورصد تحركات أعوانو

                                                           
. 15 :الطيب فرحات، مرجع سابق، ص(1)
 فيفري 15جاء ميالد المنظمة الخاصة إثر انعقاد المؤتمر األول لحركة انتصار الحريات الديمقراطية : المنظمة الخاصة(2)

مجال التسميح باىتمت ولتحضير وتفجير الثورة  سندت رآستيا إلى محمد بموزداد وقد كانت بمثابة الجياز العسكريأ 1947
 .1950سنة وتدريب المناضمين ولم يكتب ليا أن تعّمر طويال واكتشفت 

الجزائريون، ) تحت اسم نجم شمال إفريقيا أسسو العمال المياجرون 1926 جوان 22  فيتأسس ألول مرة: حزب الشعب(3)
نتخب مصالي الحاج رئيسا لمحزب وسرعان ما تحول إلى حزب الرعاية مصالحيم المادية والمعنوية و (سيوننالمغاربة، التو

 نوفمبر 2سيون والمغاربة حّل ىذا الحزب يوم ن انسحب منو التووبعدما طالب باستقالل البمدان الثالثة،  و1927  سنةسياسي
 وفي غيابو ظير حزب جديد أطمق ،1934 فالحقت السمطات االستعمارية مصالي الحاج وأوقفتو 1933 ليعاد تأسيسو 1929

 فأظيره مصالي مرة أخرى تحت اسم حزب 1937  سنةحل من جديدلي 1935عميو اسم االتحاد الوطني لمسممي شمال إفريقيا 
 أين 1941 حمو سنة  يتم ثم،1939 أفكارىم االستقاللية وتقديم مطالبيم إلى غاية نشرالشعب الجزائري وواصل المناضمون 

 زج بالمناضمين 1945 ماي 08ومع اندالع أحداث .1943ألقي القبض عمى المناضمين في الحزب ولم يفرج عنيم إلى غاية 
 أين تأسس الحزب من جديد تحت اسم 1946 مسؤولية الحوادث إلى غاية إصدار العفو العام وتحميميممرة أخرى إلى السجن 

 1953 عرف الحزب عدة أزمات حادة وكانت أزمة .يعود إلى حياة االنتخابات من جديدلحركة انتصار الحريات الديموقراطية 
مبدأ  المصاليين الذين رفضواخطرىا مما أدى إلى انقسام الحزب إلى معارضين المركزيون الذين تبنو مبدأ الكفاح المسمح وأ

يواصل نشاطو إلى غاية اندالع ل لمحزب ( الجناح العسكري) ظيرت المنظمة الخاصة1947 وفي مؤتمر الحزب الكفاح المسمح،
 . 1954الثورة 

      .1، ج 317:، ص2007 الجزائر،  ، مسعود حاج مسعود، دار ىومة:، ترحوار مع الذات ومع الغير محمد جغابة، (4)
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: 1958 إلى 1954عمر ادريس  من اندالع الثورة إلى محنة بمونيس 

:  (األوراس النمامشة)اندالع الثورة في المنطقة األولى / أوال 

كمكد )" سإلياس درم"بمنزؿ  1954بعد اجتماع مجمكعة االثنيف كالعشريف في منتصؼ شير جكاف 

الجزائر العاصمة الذم تمخض عنو اتخاذ قرار تفجير الثكرة المسمحة، ثـ تشكيؿ لجنة مكمفة  (صالمبي

، "مصطفى بف بكلعيد"ك" محمد العربي بف مييدم"، "محمد بكضياؼ:"باإلعداد لتنفيذ ىذا القرار، متككنة مف 

. إلييا في بداية شير سبتمبر، ممثال لمنطقة بالد القبائؿ" كريـ بمقاسـ"، كانضماـ "رابح بطاط"، "ديدكش مراد"

 الذم قامت فيو بالمصادقة عمى بياف أكؿ نكفمبر (1) بالعاصمة،1954 أكتكبر 23كبعد لقاء ىذه المجنة يـك 

نشاء  (جبية التحرير الكطني)، كتسمية 1954 جيش )كعنكاف لمكاجية التي ستشرؼ عمى قيادة الثكرة، كا 

. ، ثـ تقسيـ البالد إلى خمس مناطؽ كتعييف عمى رأس كؿ منطقة  قائد كنكاب مساعديف لو(التحرير الكطني

كتكميفو أيضا " مصطفى بف بكلعيد"قاء أعطي رقـ كاحد لمنطقة األكراس كأسند أمر قيادتيا لمقائد ؿكفي ىذا اؿ

تبدك ىنا األىمية ،"محمد حربي"قكؿ مك" عيسى كشيدة"بميمة إنشاء المنطقة الّسادسة الّصحراء حسب ركاية 

الكبرل التي خص بيا قادة الثكرة منطقة األكراس لحجـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيا، كعمى عاتؽ قائدىا في 

" مصطفى بف بكلعيد"عقب ىذا المقاء مباشرة عقد القائد .مف اندالعيا تحمؿ عبء الثكرة في شيكرىا األكلى

بباتنة  (دكفانة)قرب  (لقريف)بقرية  (مزيطي)"عبد اهلل بف مسعكد"اجتماعنا مع مناضمي المنطقة األكلى بدار 

، كفيِو " محمد خنثر"، "مكسى حاجي"، "عباس لغركر"، "عاجؿ عجكؿ"ك" شيحاني بشير: "حضره كؿ مف

أخبرىـ عف يكـ مكعد اندالع الثكرة المتفؽ عميو، كتال عمييـ نص بياف أكؿ نكفمبر، الذم تـ سحبُو مع نسخة 

  القانكف األساسي لجيش التحرير الكطني، ليشرع بعد نيايتو مف ىذا المقاء في نقؿ كمية مف الّسالح

                                                           
" بشير بديدم"شارع  )،(بكانت بيسكاد)في  (ككنت غيك) شارع 42الكائف في " مراد بكقشكر" االجتماع انعقد بمنزؿ المناضؿ (1)

 .(ػ رايس حميدك حاليا
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صحبة " فرحات بف شائبة"باألكراس، كحممِو عمى مّتف سيارتو كسيارة  (قرية الحجاج)في  (1)المخزكف 

أّمػا الباقي  .إلى األفكاج البعيدة عف المنطقة مثؿ فكج مشكنش كتككت كالكلجة كيابكس كبريكة" شيحاني بشير"

خنقة )بدشرة " دار بكلقكاس" 1954 أكتكبر 31ف الّسالح، فقد كزعُو عمى األفكاج التي اجتمع بيا في ليمة ـ

 (2 ).بعد تقسيميـ كتعييف أىداؼ العمميات األكلى ليـ (الحدادة

"  الحسيف برحايؿ"فكج مشكنش الذم يقػكده " مصطفى بف بكلعيد"ىذا عف األكراس، كفي بسكرة أرسؿ 

ليدليـ عمى األىداؼ المعينة لمعمميات ىناؾ، في الكقت الذم كاف فيو " الطيب خراز"لإلتصاؿ بالمناضؿ 

محمد "بالمناضؿ " عبد القادر العمكدم"قد حضر إلى ىذه المدينة كاتصؿ  حسب ركاية " محمد بكضياؼ"

" بشير بف مكسى"ك" شكشاف"تصؿ بالمناضميف إالذم كّمفُو بتشكيؿ خمية لتفجير الثكرة ىناؾ، كما " بمحاج

كفي ىذا المسعى .  إلستقباؿ الّسالح كتكجييو عبر الشبكة التي تـّ تحضيرىا(3)ذيف أخبرىما باإلستعدادؿاؿ

، أم بعد 1954كاف قبؿ شيكر، كبالضبط في شير جكيمية " (4)محمد بكضياؼ"دائما تذكر الّركايات أيضا أّف 

مف أكالد جالؿ في بسكرة كأعممُو أّف " عاشكر زياف"لقاء مجمكعة االثنيف كالعشريف قد اتصؿ بالمناضؿ 

كانت ". مصطفى بف بكلعيد"الجماعة قّرركا ابتداء العمؿ المسمح، كأّنُو يعتمد عميو في الّصحراء بالتعاكف مع 

                                                           
سيارة "عمى سيارتو كتارة عمى " شيحاني بشير" قد نقؿ رفقة 10/10/1954كاف في "  مصطفى بف بكلعيد"تذكر الركايات أّف (1)

 . تيزم كزك، ذراع الميزاف، برج أمنايؿ، بريكةالسمندك، لخركب،: كمية مف السالح إلى المناطؽ التالية" فرحات بف شايبة
، مذكرة لنيؿ 1959 ـ 1954في الثورة التحريرية  (سي الحواس)دور العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة فريح لخميسي ، (2)

 ، ص 2008/2009شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ التاريخ، 
 (غير منشكرة). 89 ػ 88  :ص

بالقصيعات، " ابف رميمة" بالبيض بمدية أكالد حركات دائرة أكالد جالؿ كالية بسكرة حاليا، درس في زاكية 1919مف مكاليد (3)
بأكالد جالؿ، جند في التجنيد اإلجبارم " المختار"حفظ القرآف الكريـ في بمدة عيف الممح، أنيى مرحمتو الثانكية في زاكية الشيخ 

، ثـ حركة انتصار الحريات الديمقراطية، 1945، انخرط في حزب الشعب الجزائرم، سنة (1944 ػ 1939)الفرنسي مابيف 
 سافر إلى فرنسا، كىناؾ كاصؿ 1948مكمفا بفرع الدعاية كاألخبار، لنشاطو السياسي القي عميو القبض عدة مرات، في سنة 

 عاد إلى الجزائر، ليتـ اعتقالو مرة أخرل بسبب نشاطو، 1953نشاطو كتقمد مسؤكليات عديدة خاصة في مدينة ليكف كفي سنة 
 في معركة  1956 نكفمبر 07، كليمتحؽ بالثكرة، استشيد يـك 1955في الفاتح نكفمبر، تـ اعتقالو أيضا ليفرج عنو في جكيمية 

الرجؿ المحنؾ الذم نعتمد عميو  )):قبؿ استشياده" مصطفى بف بكلعيد"قاؿ عنو القائد . بالقرب مف مسقط رأسو" أكالد خمفكف"
 (((في الصحراء

 .89:فريح لخميسي، مرجع سابؽ، ص (4)
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، قد تحدثت عنيا (أكراس النمامشة) بالمنطقة األكلى 1954نتائج ىجكمات األفكاج األكلى لميمة أكؿ نكفمبر 

جريدة البصائر في خضـ حديثيا عف الحكادث التي عرفتيا باقي مناطؽ الكطف في ىذه الميمة بعنكاف 

كفي خنشمة كقعت مياجمة إدارة الحكز الممتزج، )): ، حيث ذكرت قائمة ما يمي(حكادث الميمة الميالء)

كككميسارية البكليس، ككما كقعت مياجمة رجاؿ العسكرية، ككقع تحطيـ الخزاف الكيربائي، كقتؿ ثالثة مف 

. رجاؿ الجيش

في بسكرة كقع تفجير قنبمة أماـ المعمؿ الكيربائي، كما انفجرت قنابؿ أخرل أماـ الثكنة العسكرية، كأماـ     

كلقد أرغـ ...كفي محطة السكة الحديدية كلقد جرح أحد رجاؿ البكليس كما جرح أحد الحراس (الككميسارية)

رجاؿ مسمحكف عربة نقؿ كبيرة عمى الكقكؼ كأنزلكا ركابيا كاختاركا منيـ ثالثة، ثـ أمركا الباقيف بالّرجكع إلى 

أما الثالثة فيـ قائد مشكنش، كمعمـ فرنسي كزكجو، لـ يمض عمى زكاجيما أكثر مف شيريف فقد . مقاعدىـ

.  كىي اآلف في مستشفى آريس(1)أطمقكا عمييـ الرصاص، فمات القائد كالمعمـ كجرحت زكجتو جراحا خطيرة،

كىي المنطقة الجبمية الكعرة الشاسعة، كقعت عدة حكادث في شتى الجيات ككاف الرجاؿ : في األكراس

المسمحكف يباشركف العمميات ثـ ينسحبكف إلى الجباؿ كيدمركف كراءىـ الجسكر كلقد قتؿ كاحد منيـ كجرح 

آخركف، كحاكلكا االستيالء عمى منجـ إيشمكؿ، لكّنيـ انسحبكا بعد معركة عنيفة أطمقت خالليا ستمائة طمقة 

. المركزية في األكراس مف طرؼ الرجاؿ المسمحيف (أريس)نارية، كحكصرت مدينة 

كقع إطالؽ الّرصاص بقكة مدة ساعة مف الزمف، كاف يسمع عمى مسافة كيمكمتريف مف المدينة، : في باتنة

 (2 )(.(فقتؿ بيا جندياف، كاكتشفت قنبمة في مستكدع الثكنات، لكّنيا لـ تنفجر (الشاسك)كىكجمت ثكنة فرقة 

كتأكيدا مف لساف المجاىديف األكائؿ، " يكسؼ مناصرية"عمى أّية حاؿ فإّف المنطقة األكلى كما يشير الدكتكر 

، كبمغ عددىـ تسعة كثالثيف فكجا قد استطاع منيـ ثالثة 1954أّف األفكاج التي انطمقت ليمة أكؿ نكفمبر 

                                                           
تأثر بمقتؿ المعمـ كقائد مشكنش كجرح زكجتو ، ككف ىذا العمؿ يشكه سمعة الثكرة منذ البداية ، " عاجؿ عجكؿ"تذكر ركاية (1)

 .كىك الحادث الذم تبيف  أنو كقع بسبب ردة فعؿ القائد الذم حاكؿ التخمص منيـ باستعماؿ السالح
 .1954 نكفمبر 292/05: ، عالبصائر(2)
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كثالثيف فكجا مف تحقيؽ الّنجاح التّاـ، كأّف المنطقة قد امتازت عف غيرىا مف المناطؽ األخرل بالنشاط 

 حتى كجدنا في منطقة كادم (1 ).المكثؼ كسرعة اإلنتشار كاإلنتقاؿ مف حرب العصابات إلى حرب المكاجية

المكمؼ " محمد بمحاج"  سكؼ التي لـ تتمكف مف المشاركة في ليمة أكؿ نكفمبر بسبب إلقاء القبض عمى 

بتحضير الثكرة ىناؾ قبؿ ىذه الميمة جعؿ المناضميف يتخمفكف عف اإلعالف في كقتيا المحّدد، إال أّف الحاؿ لـ 

قرب حاسي ) نكفمبر، معركة الّصحيف 17ؿ بيـ سكل أياـ حتى خاضكا بعد أسبكعيف مف ذلؾ في ظم

. ، التي شيدت نيايتيا جمع الكثير مف السالح(خميفة

محمد العربي "كىذه الميزة التي امتازت بيا منطقة األكراس عف باقي المناطؽ األخرل ُيرجعيا 

: إلى سببيف اثنيف ىما" الزبيرم

، مأكل لمناضمي كمسؤكلي المنظمة الخاصة المالحقيف مف طرؼ 1954ككنيا كانت قبؿ نكفمبر : أكال

. الّسمطات االستعمارية كبالتالي ميدانا لمتدريبات العسكرية كمخزنان لألسمحة كالذخيرة

الذم كاف معركفنا كمسؤكال في األكساط الّسياسية، إذ كاف " مصطفى بف بكلعيد"ميزة شخصية قائدىا : ثانيا

عشية الثكرة عضكا في المجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، بحيث كاف يحظى بثقة  

معظـ المناضميف بما فييـ أعضاء المنظمة الخاصة، زيادة إلى ككنِو كاف ثريان مف رجاؿ األعماؿ الناجحيف، 

 (2 ).منحتُو حّبيا كثقتيا حيث تمكف مف أف يكظؼ رؤكس أمكالو في خدمة الجماىير الشعبية التي

 

  

 

 

 
                                                           

 .91:فريح لخميسي، مرجع سابؽ، ص(1)
 .92:فريح لخميسي، مرجع نفسو، ص(2)
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: التحاق عمر ادريس بالثورة/ ثانيا 

محمد " بكاسطة السيد "حسيف شمي" ألكؿ مرة إلى التنظيـ الثكرم رفقة السيد "عمر إدريس"لقد انضـ 

 1955 الذم كاف يعمؿ آنذاؾ اتصاال لجيش التحرير الكطني، ثـ التحؽ بصفكفو سنة "براىيـاؿ بف مبؿ

خاصة الصحراء مف )  الذم كاف مسؤكال في الكالية األكلى"حسيف بف عبد الباقي"باألكراس عمى يد القائد 

 عمى المنطقة الصحراكية آنذاؾ فمكث مدة قصيرة بجبؿ األكراس قبؿ (المنطقة األكلى إلى األكراس النمامشة

عبد المجيد "، "حسيف شمي"، "مكلكد بريش"، "مسعكد شرقي": أف يكمفو بالتكجو إلى الصحراء صحبة كؿ مف

، لتكعية المكاطنيف كانشاء "عاشكر محمد الشاكم"، "عمار بكزكر"، "سالمي عبداهلل"، "ناصر عمي"، "سعيداف

 (1)ؿ اتصاؿ ليـ بمدينة طكلقة كجند معيـأكالمجاف كىيكمتيا تحت نظاـ جبية كجيش التحرير الكطني في 

الد جالؿ حيث أك ثـ كاصمكا طريقيـ نحك مدينة "المرزكقي" ك"محمد بمحاج"، "احمد بكطي"اإلخكة كؿ مف 

، كبالقرب مف أكالد جالؿ تـ االتصاؿ بالسيد "أحمد بمكحؿ" ك"محمد باليادم" افكاف ليـ أكؿ اتصاؿ بالسيد

 (2 ).السجف ا بعد، ككاف حينيا مريض أثناء خركجو مفـ الذم أصبح قائد في"زياف عاشكر"

 عممية التنظيـ كالتعبئة في "عمر إدريس"باشر   الشيخكبتمركز المجاىديف في المكاف المسمى 

 كتككيف (3) في اتصاالتو بالمكاطنيف "عمر"أكساط السكاف كتكعيتيـ برسالة الثكرة كأىدافيا النبيمة كاستمر 

 أيف كاصؿ  نشاطو سكاء في التنظيـ السياسي أك "بككحيؿ"الخاليا كالمجالس، لينتقؿ بعدىا إلى ناحية جبؿ 

. العسكرم ليذه الجبية في ظركؼ عسيرة لمغاية

 ما أصبح محؿ ، كسرعاف1955 في صفكؼ جيش التحرير الكطني سنة "عمر إدريس" برز  إذ

 بعدىا في كؿ "سي زياف عاشكر" فاعتمد عميو القائد "بككيحؿ"المجاىديف كثقة القيادة في جبؿ  إعجاب 

 (4 ).الخطط اإلستراتيجية لمثكرة

                                                           
 03: ، ص  سابؽ ، مرجعنبذة تاريخية عن حياة الشهيد الرائد إدريسالمنظمة الكطنية لممجاىديف، (1)
 03: ، مرجع سابؽ، صيوم دراسي حول حية لشهيد الرائد عمر إدريسجمعية أكؿ نكفمبر، (2)
 .02: ، حزب جبية التحرير، صصفحات مشرقة من تاريخ ثورتناالسعيد عبادك، (3)
 123: ، منشكرات قسـ اإلعالـ ك الثقافة، الجزائر، صمن شهداء ثورة التحريرالمنظمة الكطنية لمجاىديف، (4)
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 :ثانياـ نشاطه ضمن جيش القائد عاشور زيان

 كقائد لمكحدات "مصطفى بف بكلعيد"رسميا مف طرؼ " زياف عاشكر" تـ تعييف 1955في أكاخر سنة 

التي كانت تحت  ( جالؿ شرقادالجمفة كنكاحييا إلى غاية أكال)المكجكدة بالجناح الغربي مف الصحراء الشرقية 

كبمكجب ىذا األمر اكتسى عممو الصبغة النظامية لثكرة التحرير كأسندت لو مسؤكلية  (1)"عمر ادريس"إشراؼ 

أكالد جالؿ، عيف الممح، بكسعادة، األغكاط، الجمفة، حاسي بحبح كسمسمة (2)تكلي منطقة شاسعة مف الصحراء

جباؿ بككحيؿ، كسمسمة جباؿ مناعة، كسمسمة جباؿ قعيقع، كجباؿ الشارؼ، كجباؿ لزرؽ كجزء مف القعدة 

كأثناء تمركزه (4)كىك الذم كسع رقعة كفاحو كأشرؼ عمى شف العديد مف اليجمات كمعارؾ عديدة (3)غربا

 مقاتؿ في صفكؼ 700عمى أنو  كىناؾ مف يزيد (5)مجاىد 400بأكالد جالؿ كّكف جيش ضارب يزيد تعداده بػ 

 .جيش التحرير

 مف المجاىديف األكائؿ الذيف خططكا لمثكرة بكعي كعف قناعة، كما كانت بينو "زياف عاشكر"كاف  

 عالقة حميمة فمقد كاف ىذا األخير يخصو بالتحية كحفاكة اإلستقباؿ كذلؾ ما شيد  "مصطفى بف بكلعيد"كبيف 

ك " الشريؼ شنكفي" أمثاؿ كغيرىـ مف المجاىديف الذيف عرفكه عف قرب(6)"الطيب فرحات"بو الضابط 

 األثناء  ىذهفي (8) حرص سي زياف عمى كضع عممو في اإلطار النظامي الكطنيإذ (7)"محمد عاشكر

إلى عقد اجتماع عاـ في األكراس 1956 مارس 21  يكـكصمتو دعكة مف الشييد البطؿ مصطفى بف بكلعيد
                                                           

 . 5:، ص2007، أفريؿ 20، العدد ، شهادة عمر صخري، الثقافي(تضخيم قضية المجاهدين)ناصر لمجد، (1)
 مذكرة لنيؿ (1962-1956)دور المنطقة الثانية من الوالية التاريخية السادسة في الثورة التحريرية الكبرى ، سالـ جرد(2)

 .(غير منشكرة) 15: ، ص2008شيادة الماجسير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، 
 .04:ص، السعيد عبادك، مصدر سابؽ(3)
 . 15:سالـ جرد، مرجع نفسو، ص(4)
، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر، ص العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبرىمحمد العيد مطمر،(5)

 . 91 ػ30:ص
، 2008،  بمدية البسباس دائرة سيدم خالد بسكرة، نبذة عن حياة الشيخ الشهيد سي زيان المتحؼ الجيكم لممجاىد،(6)

 . 07:ص
 . 53:، مرجع سابؽ، صمن شهداء ثورة التحريرالمنظمة الكطنية لممجاىديف، (7)
 . 113:، ص2007، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر، الطريق الشاق إلى الحرية، مصطفى بف عمر(8)
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ترؾ أثناء غيابو عمر ادريس خميفة لو عمى رأس الجيش غير  أف ىذا االجتماع (1)(بالجبؿ لزرؽ)بتافرنت 

جراء انفجار جياز " مصطفى بف بكلعيد"حمؿ معو فاجعة كبيرة عمى الثكرة بمقتؿ القائد " زياف"الذم حضره 

ىػ قبؿ حضكر 1376المكافؽ لػ 1956مارس  23يـك (2)إرساؿ مفخخ أنزلتو بالناحية مصالح المخابرات الفرنسية

 (3).حضكر كؿ المدعكيف

 كتمؾ الزيارة مشّكمة 1956مدعما في قيادتو لمنطقة الصحراء سنة بعد ذىابو  "زياف عاشكر" سي      ليعكد

لو بداية كعي جديد مف خالؿ اطالعو عمى الخالفات السياسية المكجكدة بيف الجزائرييف كالتي لـ تفمح الثكرة 

في تجاكزىا كفي تكحيد مختمؼ التيارات حكؿ فكرة الجياد ككسيمة لتحرير البالد مف عبكدية االستعمار، إاّل 

أنو أثناء غيابو تعرض جيشو لمؤامرة كادت تقضي عمى كؿ ما بناه فيي مؤامرة لك كتب ليا النجاح لكانت 

 الحركة كحكـ غيابيا نةأدخمت المنطقة كميا في المجيكؿ، كىي أنو أثناء غياب سي زياف كهجيت لو تيمة خيا

 كىك مسؤكال عف خمية حركة انتصار  " أحمد مجمع" كاتصمت إدارة الحركة بشخص يدعى،باإلعداـعميو 

كتكمفو باختيار أحد الجنكد ممف يتسـ بالشجاعة كالقكة مف أجؿ اغتياؿ (4)الحريات الديمقراطية بأكالد جالؿ

( 5). كمف ثـ تكلى القيادة باسـ الحركة الكطنية"زياف عاشكر"

 كأنا برفقة بعض الجنكد "أحمد مجمع"أتاني " سي زياف"في شيادتو أنو أثناء غياب " أحمد عمياف"يقكؿ     

 إقناعو كلـ أكف عمى دراية لما يسعى إلى تخطيطو كاصطحبو إلى الجزائر العاصمة حيث تـ ،فاختار جنديا

 أنو فطنة كأمانة كمسؤكلية إالّ مف طرؼ قادة الحركة بالخطة كمف ثـ عادا معا لتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو، 

 كبتدخؿ المجنة السياسية لمحركة في أمكر الجيش كتنقميـ بيف الجنكد بشكؿ مفضكح منعيـ "عمر ادريس"

                                                           
 . 15:مذكرة جرد سالـ، مرجع سابؽ، ص(1)
 . 54:، ص2009، 1، منشكرات آرتيسيؾ، طزيان عاشور العالم الزاهد والبطل المجاهدعبد الكريـ قديفة، (2)
، 333:، ص2002، شهداء منطقة األوراس جوانب من حياتهمإنتاج جمعية ركاد مسيرة الثكرة في منطقة األكراس باتنة، (3)
 .2ج
 كـ كيقطنيا أعراش أكال نايؿ، أكالد زكرم، أكالد حركات، أكالد رحمة، 60تقع أكالد جالؿ جنكب غربي طكلقة، كتبعد عنيا بػ  (4)

 . أكالد رابح، أكالد خالد، أكالد سميماف، أكالد جالؿ، أكالد عيسى كأكالد الساسي كأعراش أخرل
 . 113:انظر أيضا مصطفى بف عمر، مصدر سابؽ، ص. 61-60:عبد الكريـ قديفة، مرجع نفسو، ص(5)
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بشكؿ نيائي مف القدكـ إلى حيث يتكاجد الجيش كمنع جنكده مف اإلتصاؿ أك التحدث إلييـ، فمقد كاف 

أثناء سفره إلى " سي زياف "التصرؼ إجراء كقائي قاـ بو بكؿ أمانة كمسؤكلية فقد سبؽ لو أف قاـ بتنبيو 

 كما أشاعكا كسط الجنكد أف (1)تصاؿ ىؤالء السياسييف بالجيش كاحتكاكيـ الدائـ بالجنكدإاألكراس لخطكرة 

 إال أنو أثناء عكدتو كجد أعضاء (2) تكفي باألكراس كأكصى لو بالمسؤكلية في حاؿ استشياده"سي زياف"القائد 

 كيخبره بما حيؾ في غيابو "عمر ادريس"المجنة السياسية مجتمعيف خارج الجيش ينتظركنو، ليمتقي بالنائب 

 إضافة إلى مجيء بمكنيس باسـ المصالييف (3)"أحمد مجمع"مف طرؼ أعضاء الخمية ليباشر مباشرة باعتقاؿ 

 (4)كتمركزه بجبؿ مناعة، حيث قاـ القائد زياف باستدعاء الكحدات التابعة لو كعقد اجتماعا عاما لمجيش

حضره بعض المدنييف كالسياسييف  ؼ 1956في أفريؿ " الصفيصيفة"بالمكاف المسمى 

كتطرؽ خالؿ ىذا االجتماع إلى بعض األمكر التنظيمية في الجانب السياسي كالعسكرم عمى مستكل منطقتو 

: كتعرض إلى نقطتيف ىامتيف

. "زياف عاشكر"ػ األكلى؛ تتعمؽ بمعاقبة العناصر المتمردة عمى الثكرة كعمى شخص 

ػ الثانية؛ العمؿ عمى تقسيـ منطقتو إلى نكاحي كجيشو إلى أفكاج كتكجيو قادة األفكاج في إطار تكسيع رقعة 

 (5):الكفاح كمايمي

: ػ ناحية جبؿ بككحيؿ قسميا إلى ناحيتيف1

. "جغالؼ عبد القادر"ػ الجنكبية الشرقية ناحية أكالد جالؿ بقيادة 

 ."م محمد بف اليادمفىا"ػ مف بككحيؿ حتى مسعد بقيادة 

                                                           
 . 61:عبد الكريـ قديفة،  مرجع سابؽ، ص(1)
، أنظر السعيد عبادك، مصدر 09: ص،نبذة عن حياة الشيخ الشهيد سي زيان، مرجع نفسهالمتحؼ الجيكم لممجاىد، (2)

 . 04:سابؽ، ص
 . 62:، صنفسوعبد الكريـ قديفة، مرجع  (3)
 . 05:السعيد عبادك، مصدر سابؽ، ص(4)
 . 17:جرد سالـ، مرجع سابؽ، ص(5)
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شنكفي الشريؼ بف "بقيادة  (البيريف حاليا) 40إلى الطريؽ الكطني رقـ  (بكسعادة)ػ ناحية زمرة أكالد عامر 

 ."الحاج عيسى

 ."حاشي عبد الرحماف" ثـ خمفو 1956 إلى غاية جكيمية "عمر ادريس"ػ ناحية قعيقع كدار الشيكخ بقيادة 

 (1)ر مكاف نشاطو األكؿ بجبؿ لزرؽتغيي بعد "العربي قبايمي"ة بقيادة المدعك يترساف كالشارؼ كزفغناحية ت

: الناحية الغربية قسميا إلى ناحيتيف

 ."الياني عبد الرحماف بف اليادم"ػ ناحية لزرؽ كاألغكاط كحدكد جباؿ القعدة بقيادة 

. 1956 بداية أكت "عمر ادريس"ناحية أفمكا كجباؿ العمكر  كعيف عمى  ػ 

 مكمفا بجمع "كشتكح العيساكم".  عمى رأس ككمندك  كمتنقؿ بالمنطقة"الحاج لخضر ركيني"ػ كعيف 

 (2).األسمحة

 بالتكجو إلى دار الشيكخ لمتصدم "عمر ادريس"نشاطيا أمر القائد سي زياف بكقبؿ التحاؽ األفكاج 

 عمى تنفيذه كنجح في ذلؾ، كبعد "عمر ادريس"لمحركة المناكئة التي تسممت إلى جبؿ مناعة كىذا ما عمؿ 

تفرغو مف طرد بمكنيس انتقمت األفكاج المرافقة لو إلى مناطؽ نشاطيا العسكرم كشرع فكر كصكلو إلى الجية 

  . إلى جباؿ مناعة كقعيقع ناحية دار الشيكخ(3)1956في ربيع 

 ككّكف .عمؿ عمى شرح أىداؼ الثكرة المباركةإذ  ىذه األفكاج تعتبر الطالئع األكلى لجيش التحرير  

، "قيش الطاىر": نداء الكاجب الكطني كأكلى المجنديف  كسرعاف ما احتضنيا الشعب كاستجاب كلّبىالمجالس

كما تـ تعميـ ىذه  (4) كغيرىـ"رحماني عبد الحميد"، "عمكم سالـ"، "حاشي عبد الرحماف"، "ابف شيرة لزىارم"

تضـ بعض )منيا عمى سبيؿ المثاؿ لجنة الجمفة نذكر  تككيف عدة لجاف ك 1956المجاف في المنطقة في سنة 

                                                           
 . 67:عبد الكريـ قديفة، مرجع  سابؽ، ص(1)
، مرجع سابؽ من شهداء ثورة التحريرأيضا المنظمة الكطنية لممجاىديف، : أ نظر.19:مرجع  سابؽ، صجرد سالـ، (2)

 . 52:ص
 . 19:جرد سالـ، مرجع سابؽ، ص(3)
 . 84:مصطفى بف عمر، مصدر سابؽ، ص: انظر. 49:عبد الكريـ قديفة، مرجع سابؽ، ص(4)
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لحرش زيف "، "أحمد" كأخكه "شكالي الطيب"، "عبد القادر بف القصير"، "حساف عبد القادر"العناصر منيـ 

، "الحاج بف زياف"، "فكؽ سمماف"لي بحبح التي كاف مف بيف أعضائيا ع كلجنة "شكفاف محمد"، "العابديف

 أـ ىاني كمف بيف د كأكال"سي أحمد" د فيما بعد، كلجنة الزعفراف تضـ عرشي أكال"بكبكر" كابنو "ىتيات ثامر"

 لجنة األغكط تككنت في ".رتيمي بمخير"، "ف عمي بقاسـ محاد"، "الشارؼ لحكؿ"، "صادقي أحمد"أعضائيا 

محمد بف سالـ بف " لتنظيـ العمؿ الثكرم بالجية ضمت عدة عناصر مف بينيـ 1956السداسي األكؿ مف 

كغيرىـ كعممت ىذه المجاف عمى تنظيـ العمؿ المسمح كتجنيد دفعة ( 1)"حتعيسى مش"، "اف أحمدبكرؾ"، "حميدة

مف أبناء المنطقة كمف مختمؼ نكاحي الجمفة كاألغكاط كباقي مدف كقرل المنطقة خاصة الذيف سبؽ ليـ 

أما  (2) التي سنتطرؽ ليا"عمر ادريس"العمؿ في صفكؼ الجيش الفرنسي كخاضكا معركة قعيقع تحت قيادة 

 فقد استمر في نشاطو التنظيمي كالعمؿ عمى تكعية المكاطنيف لنصرة الثكرة كاستمراريتيا "زياف عاشكر"القائد 

النسنيسة ) بمشاركة إطارات مف الجيش بالمكاف المسمى 1956(3)"سي الحكاس" بعقد اجتماع مع دركما با

بنكاحي بكسعادة كخالؿ ىذا اإلجتماع تـ تبادؿ المعمكمات كالتقطيع الجغرافي بيف القائديف (4)(بأكالد رابح

 "عمر إدريس"تمكف  (5).كتسكية المشاكؿ ك تكحيد المالية التي شكمت ليا لجنة مشتركة كاتخاذ قرارات ىامة

مف تكسيع نطاؽ العمؿ الثكرم ككاف عمى اتصاؿ مستمر بالقادة السالفي الذكر بيدؼ تكحيد الجيكد كتحديد 

كالحسيف بف " "زياف عاشكر"المكاقؼ كاتخاذ اإلجراءات الالزمة ككمؼ باإلشراؼ عمييا مجاىدكف مف أفكاج 

 "زياف عاشكر" كفي ىذا الكضع الخطير الذم آلت إليو الكالية األكلى كاصؿ "كسي الحكاس" "عبد الباقي
                                                           

 .114:مصطفى بف عمر، مصدر سابؽ، ص(1)
 .06السعيد عبادك، مصدر سابؽ، ص(2)
 بمشكنش إحدل قرل األكراس ربط اتصاالتو مع 1923كلد أحمد بف عبد الرزاؽ المدعك سي الحكاس في : سي الحكاس (3)

نشطاء الحركة الكطنية مف أمثاؿ العربي بف مييدم كغيره فمقد بدأ نشاطو السياسي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية كبقرار 
مف قيادة األكراس، ثـ انتقؿ إلى الصحراء مف أجؿ تكسيع قاعدة الثكرة بيا، كما درس تطبيؽ قرارات الصكماـ، عاد مف تكنس 

 كقائد لممنطقة الثالثة لمكالية األكلى كبعد فترة قصيرة تمت ترقيتو إلى رتبة رائد بالكالية ثـ عيف قائد لمكالية 1957برتبة نقيب في 
 سقط خالليا 1959 مارس 29 إثر اشتباؾ مع الجيش الفرنسي بجبؿ ثامر في 1958السادسة بعد استشياد عمي مالح في 

 . سي الحكاس مع رفيقو عميركش
 . 34:فرحات الطيب، مصدر سابؽ، ص(4)
 . 21:، ص1991رمضاف،- شعباف127-126، مجمة أكؿ نكفمبر، عدد التنظيم الثوري بالوالية السادسةعبد القادر ماجف، (5)
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 حتى (1) عمميما بصكرة عادية كتمكنت طالئع جيش التحرير الكطني مف الكصكؿ إلى غرداية"كسي الحكاس"

 غربا حتى بمغت جباؿ القعدة حدكد الكالية "زياف عاشكر"تمنراست أقصى الجنكب كاتجيت أفكاج بقيادة 

الخامسة كنكاحي الجمفة كجباؿ السحارم كقد تمكنت الثكرة مف تجنيد أعداد ىائمة مف الشباب المتطكع لحمؿ 

كما نالحظو (2)جندم 1100 إلى 1956 أكت 20السالح كالجياد في سبيؿ اهلل كالكطف فقد بمغ عدد جنكده قبؿ 

 رغـ كصكؿ دعكة إلى قيادة فرع الصحراء مف طرؼ كريـ (3)أف قيادة الجنكب لـ تشارؾ في مؤتمر الصكماـ

بشر المجاىديف ؼ ككاف الحكاس ضمف ىذه القيادة "الحسف عبد السالـ بف عبد الباقي"باسـ  1956(4)بمقاسـ

إلى أف الدعكة كانت غير كاضحة كمف المفركض أف تكجو إلى قيادة الكالية األكلى التي كاف فرع الصحراء 

تابعا ليا نظاميا إال أنيا ىي األخرل لـ تشارؾ في المؤتمر كعارضت نتائجو كما ىك معركؼ بعد استشياد 

عمي "إال أنو ىناؾ بعض التحفظات لقيادة المناطؽ الصحركاية منيا تعييف (5)"مصطفى بف بكلعيد"قائدىا 

لـ تجرم اتصاال أك تنسيؽ رسمي لقيادة  (6) إال أف قيادة الكالية ، عمى رأس قيادة الكالية السادسة"مالح

 لـ يتعرؼ عمى قرارات كنتائج مؤتمر "زياف عاشكر"كبالرغـ مف أف  (6)(المناطؽ الصحراكية)الصحراء 

                                                           
 . 36:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(1)
 . 21:عبد القادر ماجف، مرجع سابؽ، ص(2)
 بقرية افرم كالية بجاية أكؿ مؤتمر كطني يعقد بالداخؿ بعد اندالع الثكرة كاستمر 1956 أكت 20انعقد مؤتمر الصكماـ في (3)

ثمانية عشر يكما، كقد شكؿ مرحمة ىامة مف مراحؿ الثكرة المسمحة ككاف نقطة انطالؽ كتحكؿ كبير في تاريخيا كأسفر عف 
كضع أسس ثابتة لمستقبؿ الثكرة عمى نظاـ عسكرم كسياسي قكم كفعاؿ كنتج عنو تككيف مجمس كطني لمثكرة كتأليؼ لجنة 

 .   83:أنظر محمد العيد مطمر، مرجع سابؽ، ص. التنسيؽ كالتنفيذ
التحؽ بحزب الشعب الجزائرم استدعتو السمطات الفرنسية بتيمة  (منطقة القبائؿ)، بذراع الميزاف 1922 سبتمبر 14 كلد في (4)

 كذلؾ لما عممت مف مدل تأثيره عمى الجماىير بعد التشاكر مع حزب الشعب 1947 مارس 23المساس بسيادة الدكلة في 
 –الجزائرم، التحؽ بمقاسـ بالجبؿ، كتعرض كالده إلى عقاب صاـر لعدـ تسميمو كأصبح كريـ مسؤكؿ حزب الشعب الجزائرم 

 مجاىد كانكا يمثمكف قيادة أركانو ضاعؼ كريـ بمقاسـ اتصاالتو 22حركة انتصار الحريات الديمقراطية بمنطقة القبائؿ كترأس 
 التحؽ بمجنة التنسيؽ 1954في جكاف . المباشرة مع المناضميف كالمكاطنيف، ككاف عمار أكعمراف مف أقرب المتعاكنيف معو

 نائب 1959- 1958 كأصبح يمثؿ اسـ ميما في جبية كجيش التحرير الكطني عيف 1956كالتنفيذ عشية مؤتمر الصكماـ 
لرئيس الحككمة المؤقتة ككزير لمقكات المسمحة غادر بعدىا التراب الكطني بعد معركة الجزائر كعيف كزيرا لمشؤكف الخارجية 

 .  1970 كشرع في المفاكضات مع فرنسا خالؿ اتفاقيات ايفياف كتكفي في أكتكبر 1961 ككزيرا لمداخمية 1960
 . 219:جرد سالـ، مرجع سابؽ، ص(5)
 . 22-21:عبد القادر ماجف، مرجع سابؽ، ص(6)
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حساسو بنكع مف التيميش جعمو يكثؼ اتصالو بالكالية الخامسة ككثؼ مف عممياتو الفدائية  حيث (1)الصكماـ كا 

 عمى منطقة أفمك كجباؿ العمكر 1956 في أكت "زياف عاشكر" الذم سبؽ كأف عينو "بعمر ادريس"التقى 

كأثناء احتفاؿ قاـ بو بمناسبة حمكؿ الذكرل الثانية الندالع الثكرة حاصرتو . الناحية الشمالية الغربية مف القعدة

فصائؿ مف الجيش كبعض القادة العسكرييف كالسياسييف كاجتماع بعض اإلطارات ناحية عيف فارس بالقرب 

يصادؼ قكات اإلستعمار كىي تقكـ بحممة تمشيط ؿمف جبؿ ثامر عاد إلى الكجو الشرقي مف جبؿ بككحيؿ 

كاسعة بالجية ككقعت معركة طاحنة بالمكاف كاشتباؾ عنيؼ سقط فيو زياف عاشكر مع كثير مف الشيداء 
 كيصرح (3) في نفس المكاف الذم استشيد فيو القائداف سي الحكاس كعميركش1956 نكفمبر 07يـك (2)

لقد فقدت الكالية أسد الصحراء ليبقى لنا صكرة كشخصية صنعت لنا ) :ة الطاىر كيقكؿـالمجاىد ح

( 4)(الحدث

عمر إدريس عمى رأس الجيش الغربي لمنطقة الصحراء الغربية :ثالثا

ظيرت الدسائس كالمؤامرات كما ، بعد استشياد القائد زياف تفرقت الصفكؼ بعد أف كانت مكحدة 

لتبدأ مرحمة جديدة (5)استيقظت األطماع الشخصية في نفكس بعض المرضى بحب المسؤكلية كالتظاىر بيا

 الذم كاف يخمفو في كؿ شيء أثناء (6)كىي مف يككف خمفا ليذا القائد العظيـ أال كىك الرائد عمر إدريس

 .غيابو كتنقمو

                                                           
 . 92:، ص2000 ، دار الحكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 2 ط،شاهد عمى اغتيال الثورةلخضر بكرقعة، (1)
 . 350:محمد جغابة، مصدر سابؽ، ص(2)
، دار المعرفة لمطبع كالنشر، الجزائر، رجال لهم تاريخ متبوع بـنساء لهن تاريخفيصؿ ىكمة كمريـ سيد عمي مبارؾ، (3)

 .172:، ص2010
 3126 :، يكمية جزائرية، عحرار،  األ((محمد الطاهر خميفة هكذا تم اجهاض تشكيل القوة الثالثة))لمجد ناصر، (4)
،ص 26/12/2007، 2993: ،عألحرار، ا"الطاىر لعجاؿ"أنظر أيضا شيادة .  15 ػ11 ػ8: ، ص ص ص2008/ 02/06،

 .9 ػ 8:ص
 . 121:عبد الكريـ قديفة، مرجع سابؽ، ص(5)
،دار ىكمو لمطباعة والجزائر أحداث، قضايا، شهادات... دوغول، ( (3)في كواليس التاريخ))محمد عباس، (6)

 57.55:،ص ص2007كالنشر،الجزائر،
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 إال أنو (1) بالكالية السادسة كانتخبكا عمر إدريس لتكلي مياـ منطقة الصحراءالثكرة اجتمع إطارات  إذ

كعبد " "جغالؼ عبد القادر": مسؤكليف ىما  كأخذ يناكر بكاسطة"محمد بف لكحؿ"أثناء ىذا اإلجتماع جاء 

بف "كلكال ضغط األغمبية لتمكف المصاليكف الذيف كانكا كراء (2) لمنع اختيار عمر إدريس"القادر األطرش

  (3). مف لعب دكر آخر مف أدكارىـ"لكحؿ

صعكبات كبيرة أثناء تأدية ميامو ألف معظميـ لـ يعترفكا بو كمسؤكؿ أكؿ عمى " عمر إدريس"كاجو 

الجيش خاصة لّما تأكدكا بأف نظاـ الثكرة بالمنطقة يسير تحت لكاء جبية التحرير الكطني كأنو ال مكانة 

 مف "العربي القبائمي"لممصالييف في ذلؾ فضاعفكا مف تحركاتيـ كمناكراتيـ ككاف ضمف ىؤالء المدعك 

 ىذا األخير (4)"محمد بف لكحؿ" ك"بكفاتح لجركني" مف نكاحي أكالد جالؿ ك"جغالؼ"نكاحي برج منايؿ ك

 "عمر إدريس"، فحاكلكا زعزعة النظاـ كتشكيو سمعة الثكرة عمكما كسيرة "سي زياف"الذم كاف أحد أصدقاء 

خصكصا كىذه العممية تدخؿ في إطار استراتيجية المصالييف اليادفة إلى ضرب الثكرة كالقضاء عمييا لّما 

أف األمكر أفمتت منيـ كألجؿ ذلؾ شكمكا أفكاجا مسمحة لضرب المجاىديف كما أرسمكا عناصر منيـ بتأكدكا 

( 5).لتنظـ إلى صفكؼ الثكرة لضربيا مف الداخؿ كاإلجياز عمييا كمف ىؤالء العناصر الذيف سبؽ ذكرىـ

 إاّل أنو تقبؿ الصدمة بكؿ شجاعة كىدكء كلـ "سي زياف" عمر ادريس متضايؽ لفقدانو        كاف حينيا

صرار عمى النصر ، كأثناء مؤامرة المصالييف لو يقكؿ رفيقو الطيب فرحات في ىذا (6)يزده ذلؾ إال اقداما كا 

طمبت منو أف يترؾ ىذا األمر لي كيعتمد فيو عمي كأكدت لو أنني سأقنع الجميع كسأساعده ... »: الصدد

كأعتمد عمي في خدمة مصالح .. بكؿ ما أستطيع حفاظا عمى الثكرة ككفاء لمشييد سي زياف الذم كثؽ بي

                                                           
 . 22:عبد القادر ماجف، مرجع سابؽ، ص(1)
  54:، مرجع سابؽ، صمن شهداء ثورة التحرير منظمة المجاىديف،(2)
 . 05:سعيد عبادك، مصدر سابؽ، صاؿ(3)
 . 22:عبد القادر ماجف، مرجع سابؽ، ص(4)
 . 65:عبد الكريـ قديفة، مرجع سابؽ، ص(5)
 . 344:، مرجع نفسو، صمن شهداء ثورة التحريرمنظمة المجاىديف، (6)
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كأكؿ عمؿ باشرنا بو كاف طبعا استدعاء رؤساء الكحدات لإلجتماع الذم « ...منطقتو عمى أعمى مستكل

.  في مكاف يسمى ثنية القمح غرب عيف الممح1956انعقد في ديسمبر 

 مع مساعده الطيب فرحات مع قادة الكحدات باستثناء عبد الرحماف بميادم الذم "عمر ادريس"جتمع      لي

لـ يجتمع بيـ كبقي منقطعا بناحية األغكاط كالقعدة إلى أف تـ القبض عميو مف طرؼ العدك إال أنو لـ يشكؿ 

 "سي عمر" كتـ اتفاؽ الجميع عمى تعييف (1)غيابو أم خطر كدامت المناقشات ثالثة أياـ في ىدكء كاتزاف

رئيسا لممنطقة كتعييف فرحات الطيب المدعك شكقي مساعدا لو كاتفؽ الجميع كتعيدكا عمى احتراـ كؿ كاحد 

منيـ اآلخر كبتنفيذ األكامر كالتعميمات كعمى العمؿ الجماعي كالديمكقراطي ليتكلى مياـ تعميـ الثكرة 

بالمنطقة كفؽ ما تمميو الظركؼ في تمؾ اآلكنة كالحفاظ عمى استقرار النظاـ فييا كمكاجية األخطار التي 

كبفضؿ مساعديو كمعرفتو الدقيقة لممنطقة شيكخيا كأعراشيا استطاع أف  (2)تيددىا مف الداخؿ كالخارج

يجمع صفكؼ المجاىديف حكلو كيقضي عمى الفتنة ليكاصؿ نشاطو الثكرم كيتكج ىذه المجيكدات بإنجاح 

 بنجاح منقطع النظير في كامؿ تراب 1957اإلضراب األسبكعي الذم دعت إليو جبية التحرير في جانفي 

 .المنطقة

 مف أجؿ إدماج الجنكد 1957 مام 8   يكـ ( 3)كسي لطفي ليأتي بعدىا المقاء الذم جمع عمر إدريس       

التابعييف لعمر إدريس الذم كاف متكاجد مسبقا بجبؿ مناعة كقعيقع مف أجؿ تيدئة األكضاع ألنيا كانت 

                                                           
 . 112:مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص: أنظر.  51:طيب فرحات، مصدر سابؽ، صاؿ(1)
 . 17:أنظر جرد سالـ، مرجع سابؽ، ص:.  53:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(2)
 بتممساف زاكؿ دراستو في مسقط رأسو ثـ في الجزائر كعاد 1937 مام 07كلد سي لطفي المسمى بػ دباغيف بف عمي في (3)

، لـ ينخرط خالؿ ىذه المرحمة في أم حزب سياسي إال أنو لـ 1949بعدىا لدراسة في المعيد الثانكم مف جديد بتممساف في 
يمنعو ذلؾ مف االطالع عمى حقائؽ التي تغذم شعكره الكطني كبادر االنخراط في صفكؼ الخاليا السرية لجبية التحرير 

التحؽ بجيش التحرير في تممساف كاشتغؿ سكرتير لممرحـك جابر كبعدىا عّيف . 1955الكطني فكر عرض عميو العمؿ بيا في 
 عيف مسؤكال عف منطقة الشمالية برتبة كابتف 1957مسؤكال عف قسمة تكريف حيث برزت شخصيتو كقائد ثكرم ممتاز في 

 قرر االلتحاؽ 1959 عيف عقيدا كشارؾ في أعماؿ المجمس الكطني بطرابمس كفي 1958كعيدت إليو قيادة الكالية، كفي 
أنظر فصيؿ ىكمة كمريـ سيد عمي مبارؾ .  اثر معركة كقعت بجباؿ بشار1960 مارس 27بالكطف كسقط بعدىا شييدا في 

 . 311:مرجع سابؽ، ص
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مممكءة بطائرات االستكشاؼ التي تحمؽ في سماء الخنادؽ بدكف افراط، فجنكد عمر ادريس كانت عمى 

درجة عالية مف التدريب كاإلنضباط حيث اتجو مساعده الطيب فرحات لمتفاكض مف أجؿ الكتيبة المحتجزة 

 شخصيا بما أنو "سي عمر" إاّل أف سي لطفي أمر باستدعاء كحضكر (1)لدل جماعة مصطفى قميشة

 ككممة (2)مسؤكؿ المنطقة كطمب منو تحرير رسالة بخط يده يطمب فييا اإللتحاؽ بمركز خناؽ عبد الرحماف

السر المتبادلة بيف الطرفيف عف الكيفية أك الطريقة التي تمضى بيا الرسالة تدؿ عمى أف النتيجة إيجابية 

 كىذا  ،كراه كأف األمكر عمى ما يراـ كعادية كاألخرل تشير إلى خطكرة الكضعاكليست نتيجة ضغط أك 

 .(3)دليؿ عمى حنكة الرجميف كحرصيما عمى اتخاذ الحيطة كالحذر

 تخطي "سي لطفي" ك" سي عمر"كاف اإلتفاؽ متخمؿ الحديث عف الكضع في المنطقتيف كحاكؿ     

الحكاجز النفسية كالخصكمات سكاء عمى المستكل السياسي أك العسكرم في جك ثكرم أخكم كتـ التفاىـ عمى 

لينتيي االجتماع (4)كما تـ تأجيؿ بعض المكاضيع التي كانت تتطمب ألف تفصؿ القيادة العميا فييا، عدة نقاط 

أف المقاء كاإلجماع كاف نتيجة مساعي مف بتأكد الطيب فرحات منيا كتصحيح  ك بنتيجة المحضر تـ كتابتيا

قبميـ كيكافؽ سي لطفي عمى ذلؾ كيمضي كؿ طرؼ بصفتيـ مسؤكليف في جيش التحرير الكطني كرؤساء 

 كمساعده الطيب فرحات إلى منطقتيما "عمر ادريس" الرائد كبعد ىذا االجتماع عاد (5)مف مناطؽ الثكرة

:  ككما اتخذت فيو عدة إجراءات تمثمت في ما يمي(6)بقعيقع لترتيب أمكرىا كاإلستعداد لمسفر إلى المغرب

.  المنطقتيف المتجاكرتيف في منطقة كاحدة تسمى منطقة الصحراءحيداقتراح مشركع تك*

.   مف مياميا تبميغ تكصيات االتحاد"عمر ادريس"ارساؿ بعثة عسكرية لزيارة منطقة *

                                                           
، دار 1962-1954الثورة الجزائرية نصر بال ثمن محمد عباس، : أنظر أيضا.  64:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(1)

 .534-532:، ص2007القصبة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
 . 23:مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(2)
 ،  65:طيب فرحات، مصدر سابؽ، صاؿ(3)
 . 25: مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(4)
 .64:طيب فرحات، مصدر سابؽ، صاؿ(5)
 .25: مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(6)
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. تصنيؼ قرارات مؤتمر الصكماـ خاصة فيما يتعمؽ بالجانب العسكرم *

( 1)تنصيب لجنة مراقبة يشرؼ عمييا الضابط عيسى البكباشي مف الكالية الخامسة بعيف المكاف*

 .عبد الحفيظ بكصكؼ (2) لإلتصاؿ بمجنة التنسيؽ كالتنفيذ بالمغرب"عمر ادريس"ترتيب إجراءات سفر *

كلكف قبؿ ىذا عمؿ عمى تعييف سي   تكجو عمر ادريس إلى كجدة بالمغرب1957كفي صيؼ جكاف      

 ألّح عميو لمسفر لممغرب لمقابمة العقيد "سي لطفي"عبد الرحماف بمحاشي نائبا يسير المنطقة أثناء غيابو ألف 

كعزة ب"، "لقرادة بمقاسـ"، "الطيب فرحات" كاختار لمذىاب معو كؿ مف مساعده (3)(بكصكؼ)سي مبركؾ 

 (4 ).زةمجيدة بكعأ" ك"جمكؿ مقالتي" ك"سميماني سميماف

 ىـ في طريؽكاتجيكاطيب فرحات اؿكفي شدة ذاؾ الحر عبر الصحراء القاحمة الجرداء كما كصفيا     

مركز خناؽ عبد الرحماف ليتزكدكا بالمؤكنة كفرقة تؤّمف ليـ الطريؽ كترشدىـ ب، كأثناء طريقيـ مركا (5)لكجدة

 كقائد عمى المجمكعة كانطمؽ الرائد "لمزكـر"عمى المسالؾ ككاف مف كمؼ بالميمة لمذىاب معيـ المدعك 

 مع كؿ ىؤالء الجنكد نحك جبؿ بكنقطة ناحية البيض مجتازينو إلى جبؿ تمدة القريب مف عيف "عمر ادريس"

ليخصكا (6)الصفراء كىناؾ اتصؿ بالمجاىديف المتكاجديف بمركز تمدة كأخبرىـ باليدؼ الذم ذىب مف أجمو

 بأحياء (7)،(سي مبركؾ) المدعك "عبد الحفيظ بكصكؼ" باستقباؿ " سي عمر"المجاىديف كمسؤكلييـ أمثاؿ

                                                           
 . 28:أنظر مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص.   26:جرد سالـ، مرجع سابؽ، ص(1)
 . 116:أنظر مصطفى بف عمر، مصدر سابؽ، ص. 55:، مرجع سابؽ، صمن شهداء ثورة التحريرمنظمة المجاىديف، (2)
 .66:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(3)
 .26:مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(4)
 .66:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(5)
 .26:مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(6)

، تكجو إلى قسنطينة بعد نياية الحرب العالمية الثانية كانخرط بحزب الشعب 1926كلد بميمة في الشماؿ القسنطيني سنة (7)
 اكتشؼ أمر المنظمة فدخؿ عبد الحفيظ في 1950الجزائرم كأصبح أحد األعضاء النشطيف في المنظمة الخاصة كفي سنة 

السرية لنكاحي كىراف كالتحؽ بحركة انتصار الحريات الديمقراطية كأصبح مسؤكؿ دائرة تممساف، كصار في نفس الكقت عضك 
 كبعد حرب التحرير عيف نائبا لمعربي بف مييدم بالمنطقة الخامسة بكىراف 22المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ كشارؾ باجتماع 

مكمفا بناحية تممساف كبعد مؤتمر الصكماـ أصبح عضك المجمس الكطني لمثكرة الجزائرية، كعيف قائدا لمكالية الخامسة برتبة 
، كشارؾ في تأسيس شبكة اإلشارة كاالستعالمات بالكالية الخامسة كبكاليات أخرل في 1956عقيد خمؼ بف مييدم في سبتمبر 
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ظاىرا لقد كاف سي مبركؾ ) :تبادؿ التحيات كشرح المكضكع كيقكؿ الطيب فرحات في ىذا الصددبكجدة 

جيو التكتر كالحذر كمف ثمة اإلطمئناف كاإلنبساط كبعد أف كاف يضع يده عمى مسدسو فكؽ ركبتو عمى ك

أرجعو إلى حزامو كأثناء الحديث معو أجابنا بميجة قكية صريحة كمكجزة لقد حممتـ مسؤكليتكـ كحدكـ في 

كأخبرنا (1)الماضي كأنا اآلف أتحمميا عنكـ لتستمر الجمسة في حديث أخكم ككاف مف أىـ مطالبنا ىك السالح

نو لمف (2)"الطيب فرحات" كمساعده " عمرإدريس" مكدعيف بذلؾ (أنو عمى أتـ االستعداد إلتماـ الميمةب  كا 

الجدير مقابمة شخص مثمو فيك ليس مجرد رئيس لمكالية الخامسة بؿ مرشحا لعضكية لجنة التنسيؽ ك التنفيذ 

 القاىرة فحدس عبد الحفيظ بكصكؼكأحد الشخصيات النافذة التي لعبت دكرا حاسما في التحضير الجتماع 

تو كأمده بالسالح الفعاؿ مف أجؿ مكاجية محنة كبرل ا صادقا ككاف ذات ثقة تامة بو أماـ إطارإدريسعمر ب

( 3).كانت بانتظارىـ كىي مكاجية بمكنيس

 

 محنة عمر ادريس مع جيش بمونيس:رابعا

أثناء سفر عمر ادريس لممغرب اغتنـ الكافد الجديد بمكنيس الذم شكؿ جيشا كجعؿ مقره دار الشيكخ 

  كمسؤكال الذم ترؾ خمفا لو"عبد الرحماف حاشي" ليقـك بإلقاء القبض عمى نائبو ،بالجمفة عمى المنطقة غيابو

 البّد الحديث "عمر إدريس" تعرض ليا  التيكقبؿ الحديث عف أمر المحنة الكبرل. عف الجيش أثناء غيابو

 الثكرة في المنطقة ىاحركة بمكنيس  التي ستعاني مفعف 

 :أ ـ  حركة ابن لونيس
                                                                                                                                                                                           

 بالحككمة 1958، كبعدىا أصبح عضك لجنة التنسيؽ كالتنفيذ، كزير العالقات العامة كاالتصاالت في سبتمبر 1957سبتمبر 
 .1979ديسمبر 31المؤقتة تكفي في 

 .66:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(1)
، مسعكد حاج مسعكد، دار حوار مع الذات ومع الغيرمحمد جغابة، : ، أنظر أيضا64:مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(2)

 .3، ج 115-113، ص2007ىكمة لمطباعة كالنشر،  الجزائر، 
كىكذا ما أكده لنا المقاء مع المجاىد السعيد باشا بمنظمة المجاىديف بكالية بسكرة . 69:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(3)

 .2012 جكاف 16يـك 
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لقد أنشئت حركة ابف لكنيس ضمف االستراتيجية الفرنسية لمقضاء عمى الثكرة الجزائرية بتفجيرىا مف 

خنؽ الثكرة كالقضاء عمييا في ميدىا مستعممة في ذلؾ ؿالداخؿ كىي إحدل المحاكالت التي كانت تستيدؼ 

 أف مصالي ىك " ماسينكف" لألستاذ1955اسـ مصالي، كلـ يكف مجرد مصادفة أف يؤكد جاؾ سكستيؿ في 

 (1).آخر كرقة رابحة

 في ا بارز ك كاف مناضال في بادئ األمر ك ببرج منايؿ في جباؿ جرجرة1912كىك مف مكاليد 

صفكؼ حزب الشعب الجزائرم كحركة انتصار الحريات الديمقراطية كعضكا في مجمس البمدية ببرج منايؿ في 

 أدخؿ السجف في برج منايؿ كىناؾ الحظ عميو زمالؤه في السجف بأنو ربط عالقة كثيقة برئيس (2)1947

 الذم كاف يتردد عميو مف حيف إلى آخر ككاف مف نتائج ىذه العالقة عزلو عف بقية (3)البمدية الفرنسي

المساجيف في غرفة منفردة، مزّكدة بكؿ المرافؽ الضركرية كيسمح ألفراد عائمتو بزيارتو في كؿ كقت كبعد 

خركجو انتقؿ إلى فرنسا، حيث بقي ىناؾ حتى اندالع الثكرة التحريرية فعاد بعدىا إلى أرض الكطف ككّكف 

، ك أنشئت حركتو ضمف اإلستراتيجية الفرنسية (4)باسـ مصالي الحاج جيشا أطمؽ عميو اسـ جيش التحرير

. لمقضاء عمى الثكرة الجزائرية بتفجيرىا مف الداخؿ

تصدت قيادة الكالية الثالثة ليذه الحركة لكنيا لـ تقض عمييا نيائيا، كفّر بمكنيس إلى مشارؼ الكالية         

صبح لو جيش يدعى الجيش الكطني الجزائرم ك لي ، ليبدأ بعدىا فصؿ مف مؤامرة أخرل ،الثالثة كالرابعة

 :ؿساعد عمى انتشاره عدة عكاـ

اشتغاؿ القادة في الكاليات بعمميات التنظيـ كالتعبئة لمكاجية العدك،   -

                                                           
 .129:، ص2012، دار األكطاف لمنشر كالتكزيع، الجزائر 1، طشهادات ووقائع من تاريخ الثورة التحريريةرابح تينة، (1)
 .2، ج 43:، ص1991، دار البحث، قسنطينة الجزائر، سنة1، طممحمة الجزائر الجديدة، عمار قميؿ(2)
 .303:يحي بكعزيز، مصدر سابؽ، ص(3)
  الوالية التاريخية السادسة،1954تقرير الممتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة نوفمبر ، المنظمة الكطنية لممجاىديف(4)

 .1983 فيفرم 6-5المنعقد بمدينة بسكرة، يكمي 
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 الظركؼ الصعبة التي كانت تعيشيا بصعكبة اإلتصاؿ كتبادؿ األخبار كالمعمكمات بيف القادة بسب     -  

. كؿ كالية

عدـ كجكد ىيئة تنسيقية قادرة عمى جمع المعمكمات كاتخاذ اإلجراءات الالزمة كىك ما استدركتو -        

 (1).الثكرة في مؤتمر الصكماـ، فاستغؿ الفرنسيكف ىذه الظركؼ

 كاستعطافيـ بادعائو بالتعرض لمقمع "زياف عاشكر"كبعد اتصالو ببعض جنكد جيش القائد         

كاالضطياد كالمطاردة مف طرؼ القبائؿ طالبا إمداده بالمؤكنة كالسالح، إال أنو لمعالقات المتميزة التي تربط 

كقبؿ تو،  استشار" سي زياف" بحكـ التنسيؽ كالركابط المتينة التي تربطيما فقد قرر"الحكاس" بالقائد "سي زياف"

كصكؿ الرد مف الحكاس بضركرة التأكد مف حقيقة األمر كاختبار نكاياه كمراقبة حركاتو كتصرفاتو كتعامالتو 

 كما بدأت تظير "زيافؿ" شرع بمكنيس في انشاء تنظيـ تابع لو، كىك يعمـ أف المنطقة تابعة (2)مع المكاطنيف،

عمر "زاء ىذه األعماؿ كّمؼ القائد زياف الرائد إ ك،منو بعض التصرفات المنافية لمبادئ الثكرة كالقيـ األخالقية

 مع سي قفي اتصاالتىذا األخير حيث باشر (3). لمحاربتو كالتصدم لو كمف ثمة القضاء عميو"ادريس

الحكاس لمنظر في أمر الحركة الكطنية بقيادة بف لكنيس بالكالية السادسة كاعتمد في البداية إلى جانب الخطة  

العسكرية عمى استمالة السكاف كمحاكلة ابعاد ىذه العناصر عف الكالية السادسة كالتنبيو إلى خيانة بف لكنيس 

( 4).كقطع حركتو عف الشعب الجزائرم مف جية كعف الثكرة مف جية أخرل

: ب ـ المحنة

                                                           
: ، ص2009، دار ىكمو لمطباعة كالنشر،الجزائر،1962-1954الوالية السادسة التاريخية، تنظيم ووقائع اليادم دركاز،  (1)
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 .، مصدر سابؽ 1983المنعقد بمدينة بسكرة، 
 120: اليادم دركاز، مرجع سابؽ، ص(3)
، منشكرات كزارة المجاىديف، أعمال الممتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطنيكزارة المجاىديف، (4)

 150: ،ص2005الجزائر،
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في ظؿ غياب الرائد عمر ادريس كالطيب فرحات مساعده كبعض المسؤكليف أثناء سفرىـ لممغرب 

أثناء غياب ك، لمتعرؼ عمى نتائج مؤتمر الصكماـ كأخذ مقرراتو (كما أشرنا)لإلتصاؿ بمجنة التنسيؽ كالتنفيذ 

 تعرضت المنطقة إلى ىزة عنيفة جدا عمقيا التنافس عمى  القيادة، " زياف عاشكر" كاستشياد"عمر ادريس"

عبد القادر جغالؼ،  مفتاح، عبداهلل السممي، كعبد القادر األطرش، إضافة )كالردة لبعض قادة الكتائب أمثاؿ 

 أعدمتو الجبية، كالمؤامرة الدنيئة "عمر ادريس" بأف (2)(العربي مزياف القبايمي )(1)إلى االشاعة التي ركجيا 

 (عبد الرحمف الحاشي) الضابط "عمر ادريس"لقاء القبض عمى خميفة  إكق ( قعيقع)ىي ما حدث في مركز

الذم تعرض لشتى أنكاع التعذيب كالتنكيؿ لإلنضماـ إلى خيانتيـ كاستغؿ الخائف العربي ختـ قيادة جيش 

التحرير الكطني في تكجيو استدعاءات إلى عدد مف خيرة المسؤكليف كقد زكر في ىذه اإلستدعاءات تكقيع 

 إلسترجاع ىؤالء المسؤكليف الذيف تـ تعذيبيـ بمجرد كصكليـ كاحد بعد اآلخر "عبد الرحمف حاشي"الضابط 

محمد "كلـ ينجك مف اإلعداـ إال الضابط  (3)كأعدمكا جميعا كعددىـ يقارب المئة بيف مسؤكؿ سياسي كعسكرم

حكش )قرية بمركز بف لكنيس ت، كانتشر آالؼ الخكنة في المنطقة ك(4). الذم تمكف مف الفرار مقيدا"بف اليادم

 في العاصمة، فقسـ "TRINQUIER" كطبؽ عمى السكاف طريقة التربيع التي طبقيا  العقيد ترنكي(النعاس

أرض المنطقة إلى قطع كفرض عمى السّكاف كؿ كاحدة حراستيا كالتبميغ بكؿ ما يجرم فييا كالكيؿ لمف 

 لقد كاف المنظر مضحكا مبكيا العمـ الكطني :يقّصر في مركز الجنراؿ يقكؿ الطيب فرحات في ىذا الصدد

 إدريس"في اليكاء فكؽ البيت كالضابط الفرنسي في داخؿ البيت يأمر كينيى بالرغـ مما يحدث إاّل أف الرائد 

ممثمة في عضك لجنة التنسيؽ كالتنفيذ، اؿ تمقى ىذه الصدمة بيدكئو المعتاد كعاىد القيادة العميا لمثكرة "عمر

                                                           
 122: اليادم دركاز، مرجع سابؽ، ص(1)
العربي مزياف القبايمي، كاف ميندسا في صفكؼ جبية التحرير في جيش القائد زياف عاشكر، كظير عف حقيقتو بعد ظيكر (2)

 .المؤامرة

 2 ، ج 648: انتاج جمعية ركاد مسيرة الثكرة في منطقة األكراس باتنة،  مرجع سابؽ، ص (3)
 .73:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(4)
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نو سيكاصؿ الكفاح ضد االستعمار كالخيانة كلك بقي كحده، كمرة أخرل كاف الرائد أقكل مف األحداث أعمى 

 (1).كالتحدّيات

 : ج ـ مواجهته لحركة بمونيس

ابف سميماف " إلى منطقتو بكتيبة كاحدة يقكدىا المالـز "عمر إدريس" دخؿ 1957 سبتمبر 25في   ؼ

 رغـ التكاجد المكثؼ لقكات الخائف بمكنيس ،(قرب مدينة الجمفة) كيتكغؿ بيا إلى غاية جبؿ حكاص "محمد

 سالكة طريقا محاذيا "لغريسي عبد الغني" القادمة مف جبؿ البيض بقيادة المالـز األكلىبينما سارت الكتيبة 

 إلى قكاعدىا بجبؿ "إدريسعمر "كأسرعت في سيرىا فاختمفتا في المكعد كليذا عادت الكتيبة الثانية رفقة 

 بينما اشتبكت الكتيبة األكلى مع جيش بمكنيس في معركة ضاربة شماؿ جبؿ حكاص كقد تكبد فييا (2)العقدة

 بجبؿ مساعد "الحكاس"جيش بمكنيس خسائر فادحة ككاصمت الكتيبة زحفيا نحك الشرؽ حتى التحقت بجيش 

 حمالتو المتكاصمة عمى المظمميف كعناصر الخائف بمكنيس بالرغـ مف الظركؼ القاسية التي  فشف(3)1957

كاف يعيشيا كجنكده، حيث كانكا يأكمكف يكما كيجكعكف أياما، كلكف الرائد كاف خالؿ ىذه الممحمة البطكلية 

، (4)التاريخية عينا ال تناـ كجسدا ال يتكقؼ عف الحركة فينتقؿ مف معركة إلى أخرل كمف كميف إلى ىجكـ

كلقد تـ كضع استراتيجيتو عامة في ىذا الشأف تتمثؿ في تكثيؼ العمؿ السياسي برفع معنكيات الشعب 

 كفي ىذا (5)كاإلكثار مف حمالت تكعية األعراش، كاشاعة ركح التنافس بيف القبائؿ لمتصدم ليذه الحركة،

ما عمؿ عميو الرائد عمر ادريس كاياه ىك أف العمؿ الثكرم يقـك عمى قكتيف، : )الصدد يقكؿ الطيب فرحات 

                                                           
 165-164:، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، ص1962-1954الثورة في الوالية الثالثة يحي بكعزيز، (1)
، محاضرات، كشيادات الممتقى الكطني السابع، اصدارات الجمعية أعالم بسكرة ودورهم في الثورة لتحريرية عبداهلل مقالتي، (2)

  147-146: ، ص2013الخمكدكنية، بسكرة،
، 2012، المتحؼ الجيكم لممجاىد بسكرة، الجزائر، بطاقة فنية لممنطقة الثانية بالوالية السادسة التاريخية، ليكخ الخميفة(3)

 40:ص
 151: ، مرجع سابؽ، صأعمال الممتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطنيكزارة المجاىديف، (4)
 123: اليادم دركاز، مرجع سابؽ، ص(5)
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قكة المكاجية كىي الشعب كقكة المساندة كىي الجيش كمعرفة أف الشعب داخؿ المنطقة ىؿ ىك شريؾ فعال 

 :كىذا كفؽ الخطة التالية(1)، (افي الخيانة كما نشره البعض أـ ضحية لو

. ػ رصد تحركات أعكانو

 .ػ اختبار مدل قكتو كنظمو كأساليبو الحربية

ػ العمؿ لرفع معنكيات الشعب كتكثيؼ العمؿ السياسي بيف صفكفو  

 .ػ تككيف شبكة اتصاؿ جديدة مف مناضميف غير معركفيف لدل الحركة

 صفكؼ الحركة بتكجيو رسائؿ لشخصيات معركفة بنفكذىا في أعراشيا كشرح أىداؼ الثكرة، كفضح ؽتراخػ ا

 .أساليب بمكنيس كدعايتو

ػ زعزعة ثقة الفرنسييف في جدكل ىذه الحركة، كبث الخكؼ في صفكفيـ مف سقكط أسمحتيـ في أيدم 

التي انتصر فييا  25/01/1958يـك " الزرقاء"  كاذاعتيا في إذاعة الجزائر الحرة، ككاف لمعركة (2)المجاىديف

" جيش التحرير الكطني عمى الخكنة كالفرنسييف أثرا بالغا في نفكس المكاطنيف حيث أذيع مقتؿ الضابط 

كقدمت اإلذاعة بالتفصيؿ نكع السالح األمريكي، كرقـ البندقية التي كاف المجاىدكف قد غنمكىا مف " ريككؿ

 (3).قكات بمكنيس في معارؾ سابقة

ػ تكثيؼ حمالت التكعية في صفكؼ األعراش كاشاعة ركح التنافس بينيا عمى نصرة جبية التحرير الكطني 

 (4) التي تنجر عف االستمرار في التعامؿ مع الخكنةالعكاقبكالتعاكف معيا كتنبيييا إلى 

 (5)ػ تجديد قنكات التمكيف بإنشاء عدة شبكات مف المخابئ في نقاط كمراكز جديدة،

                                                           
 74:طيب فرحات، مصدر سابؽ، صاؿ(1)
تقرير الممتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ الثورة والوالية التاريخية السادسة، المنعقد يومي المنظمة الكطنية لممجاىديف، (2)

 .، مصدر سابؽ 1983 فيفري 5-6
 124: اليادم دركاز، مرجع سابؽ، ص(3)
 05:، مرجع سابؽ، صنبذة تاريخية عن حياة الشهيد الرائد عمر ادريس المدعو فيصلالمنظمة الكطنية لممجاىديف، (4)
 .، مصدرنفسو تقرير الممتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ الثورة والوالية التاريخية السادسةالمنظمة الكطنية لممجاىديف، (5)
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الثانية كالثالثة،  حيث حددت الكالية المنطقتيفعمى الخكنة أعداء األمة ، فكانت الحرب بدكف ىكادة 

فت عمييا اليجكمات كخاضت ضدىا المعارؾ بدكف انقطاع، فبعد عكدة القائد ثلمقضاء عمى ىذه المؤامرة كؾ

 فحكصرت (1)صبحت قكات بمكنيس بيف شقي،ػأعمر ادريس مف المغرب مزكدا بكتيبتيف مف الكالية الخامسة 

كأعطت ىذه الخطة ثمارىا ، " سي الحكاس" كمف الجنكب كالشرؽ بقكات "عمر ادريس"مف المغرب بقكات 

مناعة، بككحيؿ، النسنيسة، الميمكنة، أكحيمة، بكديريف، قركف  )بالحاؽ اليزيمة لحركة بمكنيس في جباؿ 

. (الخ.....الكبش، مساعد، كالمقسـ 

 مف الجباؿ إلى األراضي كا بمكنيس، كانسحبأتباعكمف خالؿ الخطة السياسية كالعسكرية تقيقر 

المنبسطة القريبة مف مراكز العدك كبيذا التكتيؾ ازداد شعكر المكاطنيف بثقتيـ في جبية التحرير كظيرت 

الحركة عف حقيقتيا كمؤامرة دنيئة كتنامى شعكر الجماىير بضركرة نصرة الجبية كانتقمكا مف مضاربيـ باتجاه 

تصدعت قيادة الحركة كتفاقمت ، (2)حركة بمكنيس مناطؽ جبية التحرير اآلمنة لنصرتيا، كقطع الدعـ عمى

 أحد مساعديو األقربيف فكاف ىذا "عبد القادر األطرش" بمكنيس نفسو عمى قتؿ إقداـ العالقات إلى حد 

بانفجار الحركة مف داخميا فشب قتاؿ مف عناصرىا سقط اثناءه عدد كبير مف القتمى كالجرحى سبب الحادث 

كالتحؽ بعضيـ بالجيش الفرنسي كعاد البعض إلى أىمو بينما انظـ أفراد منيـ إلى جيش التحرير الكطني 

، كبالقضاء عمى بمكنيس (3)1958 جكيمية 14كالغمكض كلقي الخائف مصرعو ككجدت جثتو يـك  باالرتباؾ

 (4).كحركتو تـ تطيير الكالية مف ىذه الحركة المناكئة لمثكرة، كعمالئيا في المنطقة

                                                           
 152: ، مرجع سابؽ، صأعمال الممتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطنيكزارة المجاىديف، (1)
 124: اليادم دركاز، مرجع سابؽ، ص(2)
 . ، مصدر سابؽ  تاريخ الثورة والوالية التاريخية السادسةالثاني لكتابة تقرير الممتقى الجهوي، المنظمة الكطنية لممجاىديف(3)
 .125: اليادم دركاز، مرجع سابؽ، ص(4)
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: عمر ادريس والوالية السادسة

: الوالية السادسة من النشأة إلى التجميد: أوال

 تـ إنشاء الكالية السادسة رسميا كحدد ليا إطارىا 1956 أكت 20أثناء انعقاد مؤتمر الصكماـ في 

بيردك، كبكقارم، بئر غبالك، عيف بساـ، كمف الجية : مف الشماؿ)):الجغرافي الذم جاء في تقريره ما يمي

( (األخرل يحدىا الصحراء الجزائرية

عمر     " قاـ  إذ(1)الذم قدـ عنيا تقريرا" سي الشريؼ" المدعك " عمي مالح"عّيف عمى رأسيا 

عقاد مؤتمر الصكماـ قبؿ بداية افتتاح فبتقديمو شفييا عكضا عنو بعد أف اضطر لمغادرة مكاف ا" أكعمراف

إلى الناحية الرابعة لمكاجية الكضع الجديد، بعد سماع خبر " سي أمحمد"ك" سي الصادؽ"أشغالو، رفقة 

 (2)"فاطمة بعزم"كثالث ممرضات مف بينيف " عز الديف"اعتقاؿ 

" أكعمراف"ككما ذكر في كثيقة مؤتمر الصكماـ مف خالؿ ماجاء فييا أف التقرير الشفاىي الذم قدمو 

ىذه المنطقة تككنت حديثا كىي تشمؿ عمى الجيات الكاقعة )):  الثكرية مايمي(3)عف كضعية الكالية السادسة

في أحكاز سكر الغزالف، سيدم عيسى، عيف بكسيؼ، شاللة، كىذه النكاحي بمغتيا فرقتنا، أما أحكاز الجمفة 

 مجاىد، مائة 300كاآلف يكجد بيذه المنطقة . كاألغكاط كميزاب، كأقصى الجنكب فمـ تدخميا جيكشنا بعد

 50مائة بندقية حربية رشاشة، عشر رشاشات، :  السالح أماداخؿ الجبيةؿ خمسة آالؼ مناضك مسبؿ 

 (4)((عشرة مالييف أعطيت لممنطقة الرابعة: المالية ك بيستكلي، مائة بندقية صيد

                                                           
 .75، ص2004، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 1، ط1962-1954الثورة في الوالية الثالثة يحي بكعزيز، (1)
 .236لخضر بكرقعة، مصدر سابؽ، ص(2)
يحدىا شماال الطريؽ الرابط بيف البركاقية كبئر غبالك مف الشماؿ الشرقي مدف بريكة كالقنطرة كمنيا زريبة الكالدم، شرقا (3)

الحدكد التكنسية كغربا خط قصر شاللة كعيف ماضي إلى أكلؼ كرقاف كجنكبا الحدكد التكنسية كالنيجرية كتنقسـ الكالية إلى أربع 
 . مساعديف3مناطؽ كستة عشر ناحية كأربع كستيف قسما كعمى رأس ىذه الكحدات قيادة مؤنثة مف مجمس يتشكؿ مف قائد ك

 .135:فريح لخميسي، مرجع سابؽ، ص(4)
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" عمي مالح"يتبيف مف خالؿ التقرير المقّدـ أثناء المؤتمر حكؿ الكالية السادسة، أف قائدىا المعّيف          ك 

لـ يكف عمى دراية تامة بأكضاع الثكرة في كامؿ تراب ىذه الكالية، إذ لـ يكف عمى  " أكعمراف"مف خالؿ تقرير 

     مف تجنيد كتنظيـ كاتصاالت في المنطقة" كسي زياف"، "سي الحكاس"عمـ بما كاف يقـك بو القائداف 

عمي " كمف ىذا يبدك أف معمكمات القائد (1) جندم1100األخير الذم تذكر الركايات أنو استطاع أف يجند 

تصرت عمى األجزاء الشمالية منيا فقط كىي األجزاء التي كانت قد اقتطعت مف تراب الكالية الرابعة  اؽ" مالح

 (2)التي لـ يكف يعرؼ خصكصيتيا ىي األخرل فتؤدم إلى حتفو في أثناء بداية ىيكمتو لمكالية السادسة

 كالية تيزم كزك الميزافالتابعة لذراع  (أمكيرا) ببمدية 1924 فيفرم 14عمي مالح ىك  مف مكاليد 

، ينتسب إلى أسرة محافظة متمسكة بالتعاليـ اإلسالمية، حيث يذكر أف كالده كاف إماما كرجال صالحا، (حاليا)

اعتنى بتربية كلده تربية دينية إذ قاـ بتحفيظو القرآف الكريـ كمبادئ العمـك الفقيية كالمغكية المختمفة التي 

 بدأ 1945تدرس في المدارس المنتشرة في المنطقة كعندما بمغ سف الكاحد كالعشريف مف عمره أم سنة 

، كالذم بعد عاـ مف ذلؾ صار (3)نشاطو السياسي فانظـ إلى حزب الشعب الجزائرم المنادم باالستقالؿ

 أصبح عضكا فييا، كفي 1947في سنة  (L’O.S)مسؤكال لقطاع ناحية، ثـ بعد تأسيس المنظمة الخاصة 

نفس الكقت ينشط في كاجية الحزب الشرعية المتمثمة في حركة انتصار الحريات الديمكقراطية كقد جمب لو 

، إذ تمكنت ذات مرة مف اعتقالو (4)نشاطو ىذا مالحقة السمطات االستعمارية الفرنسية التي أصبحت تتعقبو

لكال تخمصو مف قبضتيا بكاسطة رشكة دفعيا إلى رئيس الدرؾ الفرنسي آنذاؾ فأخمى سبيمو، بالمقابؿ سمح لو 

  ىا ؿبنكاحي جرجرة السفمى، التي استطاع أف ينظـ (أغيؿ أمكال)نشاطو المتزايد تكميفو بميمة رئاسة قسمة 
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 كمؼ بقيادة فكج مف المجاىديف 1954العديد مف الخاليا السرية لمحزب، كفي ليمة الفاتح نكفمبر 

( 1).التابعة حاليا لكالية تيزم كزك( عزازقة)لميجكـ عمى مدينة 

، بعدىا نشاطو الثكرم بيف قيادة فصائؿ جيش التحرير الكطني في المنطقة" سي الشريؼ"كاصؿ        

يكّكف أفكاج المسبميف كينشر الكعي الثكرم بيف المكاطنيف كالمجاف السياسية لجبية التحرير الكطني في 

سنة  (سيدم نعماف) باألعماؿ الحربية حتى أصيب بجركح في ناحية  يقكـالقرل كالمداشر كفي نفس الكقت

 كفي مؤتمر الصكماـ عيف عمى رأس قيادة الكالية السادسة بقرار مف ىذا المؤتمر كما ذكرنا (2).1955

، كىي "عمي زكيكش"مجاىدا بقيادة  (35)سابقا، ككضعت تحت تصرفو فرقة مككنة مف خمسة كثالثيف 

 عنيا أنيا كانت ميمتيا االتصاؿ بعناصر المصالييف كضركرة (3)الفرقة التي يقكؿ الرائد لخضر بكرقعة

، كىك ما تـ فعال، لكف عند سماع خبر اختطاؼ طائرة الزعماء الخمس (4)اقناعيـ بااللتحاؽ بصفكؼ الثكرة

كلعميا ىي الكتيبة التي ذكرت عمى أنيا انطمقت . انقض المصاليكف عمى تمؾ الفرقة التي لـ ينج منيا أحد

. معو مف الكالية الثالثة

أف ممارستو ميامو في الكالية السادسة بدأت " مصطفى بف عمر"كيبدك كمف خالؿ كالـ المجاىد    

 عمى غتية بعد ذلؾ االجتماع الذم عقد في الكالية الرابعة بدكار الصبا1956فعميا منذ أكافر شير أكتكبر 

عمار أصديؽ المدعك "ك" محمد بكقرة: "كحضره كؿ مف" أكعمراف "(5)مشارؼ مدينة البميدة الذم ترأسو

إلى نكاحي شرقي مدينة البركاقية " عمي مالح"المدعك صالح حيث منو انطمؽ " زعمـك محمد"ك" الطيب"

                                                           
 .193فريح لخميسي، مرجع  سابؽ، ص(1)
، 2002، شركة دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1، طمذكرات النقيب، شهادة ثائر من قمب المعركةمحمد صايكي، (2)

 .218:ص
، شيد 1956إلتحؽ بصفكؼ الثكرة في (3)  بالكالية، كاصبح قائد كتيبة الزبيرية تحت قيادة سي محمد بكقرة، كسي صالح زعمـك

، عيف قبيؿ  تفاصيؿ حادثة االتصاالت التي قاـ بو قائد الكالية الرابعة األخير بما عرفو قضية إليزم كمحاكمة الصالح زعمـك
 .االستقالؿ عضك بالمجمس الكطني لمثكرة

 .81:لخضر بكرقعة، مصدر سابؽ، ص(4)
 .61-57:مصطفى بف عمر، مصدر سابؽ، ص ص(5)



 عمر ادريس والوالية السادسة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث

 
46 

سعيدم : "كشاللة العذاكرة كسكر الغزالف أيف كاف ينشط مسؤكليف مف الكالية السادسة ىناؾ مف أمثاؿ

 (1)"البكباشي"كالمحافظ السياسي " أحسف"كالمالـز " الركجي"ك " الشريؼ

جنديا  (60)، كالمتككف مف ستيف "عمر صخرم"كلعميا ىي أيضا المجمكعة التي أشار إلييا الرائد 

كبعد أف أمدتو أيضا جزءا مف  " أحسف"ك" الركجي"الذيف أمدتو الكالية الرابعة بيـ كالذيف كانكا بقيادة المدعك 

جغرافيتيا كالممثؿ في المنطقة الرابعة، التي تشمؿ عمى نكاحي عيف بكسيؼ كالبركاقية، كسكر 

 (2)الغزالف، كالتي أصبحت يطمؽ عمييا المنطقة الرابعة مف الكالية السادسة

( 70)كىك مف الكالية الرابعة أف ىذه القكة التي تعدادىا سبعيف" لخضر بكرقعة"حيف يقكؿ الرائد        

جاءت مف الكالية الثالثة لدعـ الكالية السادسة " الزبير"ك" بمعيد"كنائباه " سي أحسف"مجاىدا، كالتي كاف يقكدىا 

مقرا  (جبؿ المكح)جعؿ مف " عمي مالح"كما يشير إلى أف " الركجي"إلى جانب قكة أخرل يقكدىا المدعك 

، فتمكف المجاىدكف تحت قيادتو 1957إلى غاية شير فبراير  (3)لقيادتو لمكالية الجديد الذم بدأ يؤسس نكاتيا

 .مف السيطرة الكاممة عمى النكاحي التي تشمؿ أكماؿ، سيدم عيسى، بكغزكؿ، الشاللة، ثنية الحد

إيزاء في الجنكب الشرقي  (كاؼ السبع)كقصر البخارم بعد إزاحة عناصر الحركة المصالية مف 

 (4). الكبير الذم يفصؿ بكسعادة عف المسيمةالنشاط

 كرغـ االجتماعات يررابإلى غاية ىذا الشير ؼ" عمي مالح"كلكف مف جية أخرل، يظير أف العقيد 

 لـ يسع إلى االتصاؿ 1957التي عقدت مع ممثمي قادة األكراس في الكالية الثالثة في أكائؿ شير جانفي 

بالذىاب إلى " مصطفى بف عمر"بقادة الثكرة المتكاجديف في الصحراء الشرقية، في الكقت الذم كمؼ فيو 

في حيف ربما لـ (5).الصحراء الغربية التي تمثؿ الرقعة الجغرافية لمكالية الخامسة لإلتياف بالسالح مف ىناؾ
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يشأ االتصاؿ بالكالية األكلى المجاكرة لكاليتو، لعدـ معرفة أكضاعيا التي الزالت غامضة عميو، كىي الكالية 

. 1956 أكت 20التي لـ تحضر مؤتمر الصكماـ 

في ظؿ ىذه الظركؼ التي كاف يعمؿ فييا العقيد سي الشريؼ، كانت ىناؾ ظركؼ أخرل تظير في 

 أرجعيا البعض ممف عايشكا تمؾ الفترة ،غير صالحو بالمنطقة األكلى مف الكالية التي اتخذىا ركيزة لنشاطو

الذم كاف أحد أبناء ىذه المنطقة كمف المجنديف في  " شريؼ بف سعيدم"إلى خيانة أحد مساعديو المدعك 

القكات الفرنسية التي شاركت في الحرب الصينية، التي تعمـ فييا حرب العصابات كاتقاف التدريب 

أثناء عكدتو إلى الجزائر التي كانت تعيش عمى كقع ،كعمى أساليب التنقؿ في المستنقعات كالمناطؽ الكعرة 

اندالع الثكرة التحؽ بصفكؼ جيش التحرير الكطني، كيقكؿ أصحاب ىذا االتجاه، أنو اندس في صفكؼ 

، ثـ بعد ذلؾ أخذ في تنفيذ مشركعو الغادر لمقضاء عمى قادة "عمي مالح"الجيش حتى كسب ثقة قائد الكالية 

رتو التي ككف منيا كتيبة، مالثكرة بالمنطقة كاحدا تمكل اآلخر كالذيف تمكف منيـ فعال بعد أف كجدنا تأييد عش

مف قتؿ قائد الكالية،  (دارؼ) كبقرية السيكؼ غرب 1957كبيذه الحيمة تكصؿ في األخير، كفي شير مارس 

 (1). الجيش الفرنسيكؼكليفتضح أمر خيانتو بعد ذلؾ، كينظـ إلى صؼ

كالتعجيؿ بفشؿ مشركع تككيف " حعمي مال"بينما آخركف يقكلكف إف ىذه الظركؼ التي أدت بمقتؿ  

، القادـ مف الكالية "الركجي" الممقب ماالسـ الحقيؽ" شافعي أحمد"الكالية السادسة تسبب في خمقيا المدعك 

كىك في الحقيقة الشخصية المركزية التي مألت الساحة في المنطقة .الثالثة، كالذم كاف يحمؿ رتبة رائد

الغطرسة كىي التصرفات التي بإذ يقكلكف عنو إنو كاف يمتاز . كلعبت الدكر األكؿ في األحداث حسب ىؤالء

حذاىا عنو جنكده، فأخذ يرتكب تجاكزاتو منيا في الميداف العسكرم، إذ أصبح ال يبحث سكل عف سالمتو 

كأخذ يدفعو إلى خكض المعارؾ مع " الشريؼ بف سعيدم"مرة المالـز إمجاىد تحت 300عد كضع بكأمنو 
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شريؼ " بعد تخمص 1957 كىي التصرفات التي أدت إلى كأد مشركع تككيف الكالية في شير مارس (1).العدك

 (2).قائد الكالية" عمي مالح" ممف كاف إلى جانبيـ كمنيـ العقيد "بف سعيدم

الشريؼ "بينما يقكؿ المجاىد مصطفى بف عمر الذم عاش ىذه األحداث في ىذا الشأف عف كؿ مف 

: مايمي" الركجي"كالمدعك " بف سعيدم

لـ أكف أعرؼ شريؼ سعيدم معرفة جيدة لكني كنت عمى عمـ أنو محدكد األفؽ كتعكزه الثقافة لذا »

الذم كاف " لصاص"ره قد مارسكا عميو ضغكطا، كأنو كقع مثميـ في شباؾ مكيدة نسجيا ااعتقدت أف أىؿ دك

 بعض العناصر الذيف أتكا مف الكالية الثالثة إلى الكالية  كنشطا جدا بمقاطعة عشيرتو المعركفة بأكالد سمطاف

السادسة قد تصرفكا مع السكاف بصفة غير الئقة مثؿ ما صدر عف النقيب الركجي نفسو، كبالطبع ليس ىذا 

 (3)«ما يبرر أك يبرئ تصفيتيـ مف طرؼ سعيدم كمف كاف ليـ ضمع في ذلؾ

أصبح كضع الكالية السادسة في تذبذب، زيادة عمى بطء تعييف " عمي مالح"بعد استشياد العقيد 

: ، إال أنو تـ في األخير عمى النحك التالي(4)قائدا ليا، مف جية كضبط حدكدىا مف جية أخرل

 .ػ الصحراء الشرقية حتى بكسعادة تابعة لمكالية األكلى 

 .ػ الصحراء الغربية تابعة لمكالية الخامسة

صبحت تابعة لمكالية لمرابعة كلتسيير أقية اػ المنطقة األكلى التي تضـ سكر الغزالف عيف بكسيؼ البرك

بصفة مؤقتة إلى حيف  (9رقـ )اسـ منطقة العمميات " سي عبد الحفيظ بكصكؼ" عمييا  أطمؽشؤكنيا

( 5)."عمر ادريس"تتخذ لجنة التنسيؽ كالتنفيذ القرار النيائي كعيد ميمة قيادتيا إلى 

 

                                                           
 .196:فريح لخميسي، مرجع سابؽ، ص(1)
 .220:محمد صايكي، مصدر سابؽ، ص(2)
 .99:مصطفى بف عمر، مصدر سابؽ، ص(3)
 .463: ص،2012، دار النعماف لمنشر كالتكزيع، 1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر بكعالـ بف حمكدة، (4)
 .75:نصر الديف مصمكدم، مرجع سابؽ، ص:   أنظر.198:فريح لخميسي، مصدر سابؽ، ص(5)
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: مساهمة الرائد عمر ادريس في إعادة هيكمة الوالية السادسة: ثانيا

بمجنة التنسيؽ كالتنفيذ أعيد " سي عمر ادريس"ك" سي الحكاس " كؿ مف بعد االتصاالت التي قاـ بيا

 كىذا ما كرد في تقرير الممتقى الجيكم الثاني لكتابة  1958تنصيب قيادة الكالية السادسة في أكائؿ أفريؿ 

، إال أنو (1)1958-1956 لمكالية السادسة كالمخصص لمفترة ما بيف 1954تاريخ ثكرة نكفمبر 

يظير مف خاللو أف كاتبيو مف مجاىدم الكالية  لـ يذكركا بالضبط تاريخ إعادة ىيكمتيا بعد تجميدىا كتعييف 

 1958 عمى رأسيا برتبة عقيد إذ تبيف لنا مف خالؿ بعض المصادر أف شير أفريؿ "أحمد عبد بف الرزاؽ"

أما تعيينو عمى رأس قيادة الكالية يبدك أنو يتكافؽ مع . (رائد)كاف تاريخ تعييف ىذا األخير في رتبة صاغ أكؿ 

ف كاف ىذا األخير يظير أنو "محمد صايكي"ما ذكره النقيب  في مذكراتو كىك شير جكيمية مف نفس السنة، كا 

ىك اآلخر قد أخطأ عندما ذكر أف قرار تعييف الحكاس عمى رأس الكالية السادسة كاف مف طرؼ الحككمة 

 (2)1958 سبتمبر 18الجزائرية المؤقتة التي لـ يعمف عف إنشائيا إال في يـك 

عمى رأس قيادة الكالية السادسة لتمؾ القدرة التي أبداىا في القيادة مف جية " الحكاس"فمقد كاف تعييف 

مع لجنة التنسيؽ كالتنفيذ مف أجؿ " عمر ادريس"ككذلؾ لتضافر تمؾ المساعي كاالتصاالت التي بذليا رفقة 

 كترسيـ حدكدىا فأصبحت تمتد عبر المساحة التي يحدىا مف الشماؿ الطريؽ (3)إعادة ىيكمتيا مف جديد

قية كبئر غبالك كمف الشماؿ الشرقي مدف بريكة كالقنطرة كمنعة كزريبة الكادم كمف الشرؽ االرابط بيف برك

الحدكد التكنسية الميبية كمف الغرب خط قصر الشاللة كعيف ماضي إلى أكلؼ كرقاف كمف الجنكب الحدكد 

كتشمؿ عمى أربعة مناطؽ كستة عشر ناحية كأربعة كستكف قسمة عمى رأس كؿ كحدة مف  (4)المالية النيجيرية

                                                           
 ، مصدر ، الوالية السادسة1954تقرير الممتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة نوفمبر ، ىدالمنظمة الكطنية لممجا(1)

 .سابؽ
 .55:محمد صايكي، مصدر سابؽ، ص(2)
 .53:محمد عباس، نصر بال ثمف، مرجع سابؽ، ص(3)
، مصدر ، الوالية السادسة1954 تقرير الممتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة نوفمبر المنظمة الكطنية لممجاىديف،(4)

 .نفسو
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ىذه الكحدات اإلقميمية قيادة مؤلفة مف مجمس يتككف مف قائد عاـ كثالثة مساعديف لو كفقا لمقررات كادم 

، كما كانت تضـ كحدات عسكرية منتظمة في كتائب كفرؽ كأفكاج ما عدا نكاحي 1956 أكت 20الصكماـ 

نما كانت بيا قيادات مع   الجنكب األقصى التي لـ تكف بيا ىذه الكحدات العسكرية أك الفرؽ أك األفكاج كا 

مجمكعات صغيرة مف المجاىديف تعمؿ عمى طريؽ التنظيمات المدينة لجبية التحرير الكطني كفقا لظركؼ 

 (1).المناطؽ الصحراكية

 مبرتبة صاغ ثاف" أحمد بف عبد الرزاؽ"كعمى أية حاؿ فقد تككنت قيادة الكالية حينيا إلى جانب 

عمى رأسيا   (عقيد)

  (رائد عسكرم)برتبة صاغ أكؿ  (فيصؿ)ػ عمر ادريس 

 سياسي (رائد)ػ الطيب الجغاللي برتبة صاغ أكؿ 

 مكمؼ باالتصاؿ كاألخبار  (رائد)ػ محمد العربي بعزيز صاغ أكؿ 

 (2)مكمؼ بالصحة(  ضابط )ػ محمد الشريؼ خير الديف برتبة

: ثـ تشكمت قيادة المناطؽ األربعة مف مايمي

:  المنطقة األولى

التي كانت تضـ نكاحي البركاقية كبئر أغبالك كقصر البخارم كسكر الغزالف كسيدم عيسى، كعمى 

". عمي بف مسعكد"رأسيا الضابط الثاني 

: المنطقة الثانية

الطيب فرحات "تشمؿ عمى نكاحي الجمفة، األغكاط كالشاللة كعيف كسارة، كعمى رأسيا الضابط الثاني 

 ."حميدةا

                                                           
 .201:فريح لخميسي، مرجع سابؽ، ص(1)
، مصدر ، الوالية السادسة1954تقرير الممتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة نوفمبر المنظمة الكطنية لممجاىديف، (2)

 .سابؽ
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:  المنطقة الثالثة

" عبد الرحماف عبد الالكم"تشمؿ نكاحي بكسعادة كمسيؼ كغرداية كالمنيعة كعمى رأس قيادتيا الضابط 

( 1)"محمد شعباني"الذم استشيد بعد تعيينو، فخمفو 

:  المنطقة الرابعة

محمد "كتتككف مف نكاحي بسكرة كأكالد جالؿ كالزيباف كأمدككاؿ ككادم ريغ ، كعيف عمى رأس قيادتيا 

 أما فيما يخص الدكر الذم لعبو الرائد عمر ادريس في الكالية السادسة كأكؿ صاغ عسكرم سكؼ (2)"شعباني

. نتعرض لو في النشاط العسكرم الذم قاـ بو عمر ادريس

: عمر إدريسلالعسكري  نشاطال: ثالثا

: أىـ المعارؾ التي قادىا الرائد عمر ادريس تتمثؿ في

 :1956 جوان 10 ـ معركة جبل قعيقع 1

كقعت ىذه المعركة بقيادة الشييد عمر ادريس كرفيقو الضابط عبد الرحماف باليادم في تماـ الساعة 

الخامسة صباحا كقعت في جبؿ قعيقع شماؿ الجمفة تحت قيادتو كدامت يكما كامال، استعمؿ فييا العدك كؿ 

 (3)عدتو كعتاده كعمى رأسيـ المجندكف األفارقة السنغاؿ

: ـ أسبابها

إرادة القائد أف يتحدل العدك كفّضؿ أف يعطيو درسا ليبرىف لممناضميف كالمكاطنيف بأف أبطاؿ كجيش 

 (4) مكاف كفي الكقت الذم تقرركنو كتختاركنو أم التحرير متكاجديف كبقكة كقادريف عمى الضرب في

جيشو إلى مكاف آخر بعيدا عف تمؾ المنطقة إال أنو أبى أف  بمع العمـ أنو كاف بإمكاف القائد التنقؿ 

                                                           
 .72:الطيب فرحات، مصدر سابؽ، ص(1)
 73: الطيب فرحات، مصدر نفسو، ص(2)
 .05:سابؽ، صرجع ، ـنبذة تاريخية عن حياة الشهيد الرائد عمر ادريس، المنظمة الكطنية لممجاىديف(3)
 .1، ج 654، مرجع سابؽ، ص، شهداء األوراسإنتاج جمعية مسيرة الثكرة(4)
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 إحراؽ محطة سكؾ الحديدية (1)ريبية نذكر منياخقاـ بعدة عمميات تك أبدا، اهيمقف العدك درسا ال ينس

قناع كالجمفة ب قطع الخط الياتفي الرابط ،بمدينة الجمفة  مسمحا مف رجاؿ الخيالة التابعيف  13حاسي بحبح كا 

لالنضماـ إلى جيش التحرير مما جعؿ العدك يفقد صكابو بما لحقو مف ىزائـ لحشد   لمعدك

 (2)لكنو انيـز مرة أخرل ىزيمة نكراء (قعيقع)كؿ قكاه كقاـ باليجـك عمى المنطقة 

: ـ خسائر العدو

 .6 اسقاط طائرة كىي أكؿ طائرة سقطت بالمنطقة مف نكع ت

 ثقيال ألمانيا، كأسمحة متفرقة 24 بندقية أتكماتكية كمدفعيف رشاشيف بعيار 32غنـ المجاىدكف 

 (3).كتحطيـ عدة سيارات الزالت ليكمنا ىذا

 :خسائر جيش التحريرػ 

:  كمف بينيـإسعافيـ لـ يتيسر ،استشيد في المعركة سبعة مجاىديف متأثريف بجركحيـ العميقة

كجرح العديد مف مجاىديف مف بينيـ (4) مالـز أكؿ سياسي"بمقاسـ زاغر" مسؤكؿ الناحية الثانية، "بمقاسـ مرادة"

صيب بجركح خطيرة، كما كانت ىذه المعركة أ المدعك سميماف األكحؿ الذم "سميماف سميماني"قائد المنطقة 

 (5).فاتحة خير كمؤشرا ايجابيا شجع سكاف المنطقة عمى احتضاف الثكرة كاالنخراط في صفكفيا

 28/29/1958/ 1958 ـ معركة لعريقيب جانفي 2

 أراد مسؤكؿ المنطقة التابعة :أسبابيا تسمى ىذه المعركة بمعركة التحدم أك معركة الصبر كااليماف

 ليذا المكاف بالذات كي يتحدل بيا أعداءه مف الخكنة كاالستعمار لذا طمب مف جنكد "عمر ادريس" الرائد

ذا تحتـ الحاؿ فميكف قبره  كجاءكاأتباعو س ك الجنراؿ بمكني فتنقؿالكتيبة بأف يحفر كؿ جندم منيـ خندقو كا 

                                                           
 .06:، مرجع سابؽ، صيوم دراسي حول حياة الشهيد الرائد عمر ادريس، جمعية أكؿ نكفمبر (1)
 .13:السعيد عبادك، مصدر سابؽ، ص(2)
 1ج، 653:، مرجع سابؽ، صشهداء األوراسإنتاج جمعية مسيرة الثكرة، (3)
 .13:السعيد عبادك، مصدر سابؽ، ص(4)
 .01:جمعية أكؿ نكفمبر، مرجع نفسو، ص(5)
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يزحفكف نحك جباؿ مناعة القريب مف دار الشيكخ إللقاء القبض عمى ادريس عمر كجنكده إال أنيـ تفاجؤكا 

بالرد العنيؼ كالرماية المركزة كدامت المعركة يكميف كامميف حاكؿ فييا العدك احداث ثغرة في صفكؼ الكتيبة  

فيمؽ الفرنسي لتطكيؽ لؿ فاضطر الخكنة لالنسحاب فاسحيف المجاؿ ،نة كلكف دكف جدكلصالمح

 بالمنطقة خالؿ الميمة الثانية كلكف الكتيبة كانت قد خرجت مف الحصار تحت جنح الظالـ كالضبا

 .(1)الكثيؼ

 :نتائجها

ألحؽ الجيش التحرير ىزائـ بالعدك كخرج منتصرا كلـ يصيب أحد بأذل كحقؽ مف خالليا القائد  

 بأحدث أسمحة ـ بالرغـ مف مف مكاجية العدك المدع90انتصارا باىرا بكتيبة ال يزيد عدد جنكدىا عمى 

. كمعدات حربية كالطائرات إال أنو ناؿ شر ىزيمة

 : ـ معركة الزرقة بنواحي الهامل بوسعادة3

بعد يكميف مف معركة لعريقيب انسحب المجاىدكف إلى جبؿ الزرقة بنكاحي اليامؿ بكسعادة أيف 

الحقيـ العدك بفيمقو المشيكر معززا بالدبابات كالطائرات كأحدث األسمحة كاشتبؾ معيـ في معركة دامت يكما 

( 2)كامال

  :أسباب المعركة

 كانت كؿ كاحدة منيا تقـك بمياميا 1957قبؿ أف تمتقي ىذه الفرؽ في جبؿ الزرقة في نياية جانفي 

النسنيسة في الجية المقررة ليا فبالنسبة لفرقة ركيني فقد قامت في نفس الشير معركة ضد قكات العدك في 

 فقد كانت ىي المكمفة بالتحضير لالجتماع في "عامر مييكبي"كعمى أثرىا انسحبت إلى جبؿ الزرقة أما فرقة 

 الصكماـ كلما انتيت ميمتيا مؤتمرحيف كانت فرقة سي الحكاس في الكالية الثالثة حيث استمـ قائدىا مقررات 

                                                           
 .05:، مرجع سابؽ ،صحياة الشهيد الرائد عمر ادريس ،  يوم دراسي حولجمعية أكؿ نكفمبر(1)
 منشكرات مجمة أكؿ نكفمبر، بسكرة، ،1961-1955من معارك المجد في أرض الجزائر المنظمة الكطنية لممجاىديف، (2)

 .99:الجزائر، ص
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الصكماـ كفي الطريؽ اتصؿ سي الحكاس مؤتمر  لمشركع في تنفيذ قررات (1) إلى منطقتياعادتبالكالية 

 غراب كأمره باإلعداد لعقد ف باعتباره قائد تمؾ الجية المتككنة مف بكسعادة كاليامؿ كعي"بعامر مييكبي"

اجتماع في جبؿ الزرقة كفي اليـك األكؿ مف شير فيفرم كصؿ سي الحكاس إلى الجبؿ كمعو فرقتو فكجد 

 المجاىدكف في جبؿ الزرقة حراسة مشددة ككّكنكا أقاـجنكد تمؾ الجية مع مناضمي القكل المجاكرة في انتظاره 

دكرية حراسة ظمت تجكب المنطقة طكاؿ فترة االجتماع لممجاىديف، كقد عمد ىؤالء إلى التمركز في قمـ 

 كخالؿ االجتماع نادل سي مؤتمرالجباؿ كفي المساء اجتمع سي الحكاس بالمجاىديف كأبمغيـ قررات اؿ

الحكاس عمى العديد مف المجاىديف كطمب منيـ االتصاؿ بو عمى التاسعة مف صبيحة اليـك التالي كأغمب 

. الظف أف ذلؾ كاف مف أجؿ تقميدىـ رتبا عسكرية كاسناد المسؤكليات ليـ

: ـ نتائجها

لـ يتمكف المجاىدكف مف معاينة الخسائر التي كقعت في صفكؼ جنكد العدك عمى أف قرية اليامؿ 

: كفاة القائد الفرنسي المدعك:  شاحنات تسير كالدـ يقطر منيا4التي عثرت منيا آليات العدك كشاىدكا

 (2)ريككؿ

 مجاىديف 9 إلى 8استشياد : أما بالنسبة لخسائر المجاىديف

( 3) مدنيا14جرح مجاىد كاحد كأسر مجاىد آخر كاستشياد 

 :1958 ـ معركة الزعفرانية فيفري 4

طة العسكرية لمقضاء عمى الخائف بمكنيس كمف معو خة كاؿدّ  يعداف الع"الحكاس" ك" عمر"بينما القائداف

لكنيس بحشد قكات ضخمة بعددىا كعدتيا مدعمة بجيش الخائف ؼ تفطف ليمركز كحدات الجيش  قد العدككاف

                                                           
 .100: مرجع سابؽ، ص،1961-1955من معارك المجد في أرض الجزائر ، المنظمة الكطنية لممجاىديف(1)
 04:،مرجع سابؽ، صيوم دراسي حول حياة الشهيد الرائد عمر ادريسجمعية أكؿ نكفمبر، (2)
 .05:، مرجع سابؽ، صنبذة تاريخية عن حياة الشهيد الرائد عمر ادريسالمنظمة الكطنية لممجاىديف، (3)
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 كىنا استنجد العدك (1)كحاكؿ اليجـك عمى تمركز الجيش الذم تصدل بقكة كباءت كؿ محاكالتو بالفشؿ الذريع

بأكبر عدد مف أنكاع الطائرات كدامت المعركة يكما كامال انتصر فييا أبطاؿ جيش التحرير انتصارا باىرا 

 (2).رفع معنكيات الجيش كمكاطني الجية

 09/07/1958 ـ معركة المهرية بجبل مناعة 5

بحكالي  (حكش النعاس)عتبر الميرية عمى ربكة فكؽ جبؿ مناعة الشيير الذم يبعد عف دائرة الشيكخ ت

ف معاقؿ ثكرة التحرير  ـ كـ كيعتبر الجبؿ في مجممو معقال60 كمـ شماال كيبعد عف مدينة الجمفة بحكالي 15

 مع الجباؿ المجاكرة لو سمسمة يشكؿ كالمؤكنة كاألسمحة كىكلمذخيرةىا األكلى كبو مخابئ ككازمات تمنذ انطالؽ

جبمية ميمة لمثكرة كضد الثكار كحتى العدك لـ يعقؿ استراتجية الميمة فكانت عيكنيـ مركزة باستمرار عمى 

 العكدة "عمر ادريس" قرر 1958ة كخالؿ شير جكاف مىذه المنطقة عكدة جيش التحرير مف مركز الزعفراف

ىذه المناطؽ أكثر مف أربعة أشير خاضت خالليا كتائبو بمف مركز الزعفرانة بجبؿ مساعد شرقا بعد مككثو 

شارؾ في بعضيا سي الحكاس ، ة ضد االستعمار مف جية كضد أتباع بمكنيس مف جية أخرل بمعارؾ ضار

كمعركة الزعفرانية كليذا قرركا الدخكؿ إلى منطقة العمميات كما حددىا العقيد بكصكؼ عند استحداثو المنطقة 

 انقالب عمى بمكنيس بمقره  ك كقع تمردإف منطقة مناعة كتصادؼ في ىذه األثناء نحك جيش التحرير فاتجو

دار الشيخ تزعمو القائد مفتاح الذم كاف مف المكاليف لو كنفذ العممية عبد القادر لطرش الذم قتؿ في دار 

( 3)اؿ كما فر بمكنيس باتجاه أكالد عامرجببمكنيس كتفرقت جيكشيـ عبر السيكؿ كاؿ

 

 

 

                                                           
 07:، مرجع نفسو، صيوم دراسي حول حياة الشهيد الرائد عمر ادريسجمعية أكؿ نكفمبر، (1)
 23:، مرجع سابؽ، ص1961-1955من معارك المجد في أرض الجزائر المنظمة الكطنية لممجاىديف، (2)
 .116:جرد سالـ، مرجع سابؽ، ص(3)
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: قوات الجانبين

م كالكتيبة األخرل بقيادة ابف سمماف محمد كتحت يسرغجيش التحرير يتككف مف كتبتيف بقيادة ؿ

إشراؼ الرائد عمر ادريس مسؤكؿ المنطقة المدعك فيصؿ كمساعده الطيب فرحات كسميماف سميماني 

 جنديا ككاف مجمكع جنكد 35-25ف كا فصيمة يتراكح ما بيف بيباإلضافة إلى بعض المجاىديف ككاف مف 

 (1) مجاىدا تحت قيادة الضابط عمر ادريس270التحرير حكالي 

جنبي كالمظمييف يقكدىـ الجنراؿ ترنكي األىك عبارة عف فيمؽ مف المشاة : جيش العدو الفرنسي

صاحب خطة التربيع التي طبقيا في عمالة الجزائر العاصمة كضكاحييا كىذا الفيمؽ كاف مدعكما بالطائرات  

  B29-B26(2)االستكشافية كالمقاتمة 

: سير المعركة

يـك قدـ أفراد مف جيش بمكنيس الفاريف مف دار الشيكخ كطمبكا مقابمة عمر بقبؿ نشكب المعركة 

ادريس مكفديف مف طرؼ زمالئيـ الذيف يعسكركف عمى مقربة مف جيش التحرير كدخمكا في مفاكضات مع 

عمر ادريس مف أجؿ االنضماـ إلى جيش التحرير كأكضحكا بأنيـ ينتمكف إلى جيش مفتاح كبعد التفاكض 

 أمؿ المقاء في اليـك المكالي كلكف حدث إف قدمت جحافؿ جيكش فرنسا كطكقت  عمىعادكا إلى رفاقيـ

 كدخمت في قتاؿ عنيؼ مع الجنكد المكاليف لمفتاح كقد قضت عمى أغمبيـ (3)1958 جكيمية 9المكاف يـك 

 كأخذ قادة الفصائؿ كالفرؽ كفي ىذه األثناء كاف أفراد جيش التحرير يستعدكف لممعركة مع العدك الفرنسي

 حتميا فصيمة العريؼ األكؿ بكجمعة كبدأ القتاؿت فالميرية كانت مكاقعيـ كتكزعكا عمى المرتفعات المحيطة 

يبدأ القصؼ المركز بالمدفعية ثـ يترؾ المجاؿ لمطيراف ليصب غضبو عمى ؿ الضحى عمى كتيرة كاحدة عند

فيتساقطكف أماـ  كالركابي كبعد ذلؾ يزحؼ المظميكف كبمجرد ما يقتربكف يستقبميـ رصاص رماة ؿالتال

                                                           
 51:، مرجع سابؽ، ص من معارك المجد في أرض الجزائرالمنظمة الكطنية لممجاىديف، (1)
 .169:جرد سالـ، مرجع سابؽ، ص(2)
 .41:مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(3)
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، كيذكر المجاىد بف صكلة محمد كىك أحد جنكد (1)الطاىر بكجمعةرشاشات المجاىديف مف جنكد فصيمة 

ىذه الفصيمة بأف جنكد المظمييف كالمفيؼ األجنبي كانكا يتقدمكف نحكنا بصدكر عارية ككأني ليـ في حالة 

تخذير لذا كاف يسيؿ عمينا اصطيادىـ كحصدـ بسيكلة ككانكا يزحفكف نحكنا جماعات كالناجكف منيـ يتقمبكف 

ريا كىكذا ظمت المعركة عمى ىذا المنكاؿ حتى الساعة التاسعة ليال معمى أعقابيـ في حالة الذعر كاليست

ككاف القتاؿ مركز عمى ربكة الميرية بينما كانت قيادة جيش التحرير تتابع المعركة عف كثب في مرتفع 

كنا نتابع المعركة مف مكقع آخر ككاف يقكؿ عمر ... )) كعف ىذا المكقؼ يقكؿ الطيب فرحات (2)مقابؿ

كبعد انتياء المعركة قدـ المجاىد ( ( لخبارالفرقة يعطيناادريس مف حيف آلخر يا ترل مايبقاش كاحد مف 

بكجمعة ككامؿ أفراد فرقتو كلـ يصيب إال كاحد منيـ بجركح في قدمو كسمـ عمر رشاشا مف نكع ماط أخذه 

مف مظمي سقط قريبا منيـ كتأسؼ بكجمعة لعدـ قدرتو لمحصكؿ عمى باقي أسمحة المظمييف الذيف سقطكا 

بعيدا عف مكاقع جيش التحرير كاف ىذا النصر معجزة بكؿ المقاييس بأسطكرة محمية تتعمؽ بقمة الميرية التي 

 .فتمت فييا معجزة النصر المبي

: نتائج المعركة

جأتيـ القكات الفرنسية كقاتمتيـ بالطائرات مما اسقكط عدد معتبر مف أفراد جيش بمكنيس الذيف ؼ

 (3).تسبب في خسائر جسيمة في صفكفيـ

 : ـ أما من جانب العدو الفرنسي

 ما بيف قتيؿ كجريح 800قارب ، القضاء عمى العشرات مف جنكد المظمييف كنذكر بعض المجاىديف 

. كاسقاط طائرتيف

 
                                                           

 .78:الطيب فرحات،مرجع سابؽ، ص(1)
 43-42:مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(2)
، مصدر ، الوالية السادسة1954تقرير الممتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ  ثورة نوفمبر المنظمة الكطنية لممجاىديف، (3)

 .سابؽ
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: ـ أما من جانب جيش التحرير

 ػ انتصار المجاىدكف عمى الجنراؿ ترنكى كفرقتو

. 49ػ غنـ أسمحة منيا رشاش مف نكع ماط

لخديمي : م، باإلضافة إلى خمسة مف بينيـبػ سقكط شييديف كىما السعيد التاج كأحمد الشعاف

 (1)لكبير

 : معركة قمتة الرمالػ  6

لـ ييضـ العدك الفرنسي ىزائمو السابقة كخاصة معركة الميرية السابقة كراح يجمع حشكده كقكاتو مف 

مختمؼ المدف المجاكرة ليطكؽ بيا جباؿ المنطقة كدارت معركة ضارية في عز الصيؼ دامت يكما كامال 

استعمؿ فييا العدك جميع األسمحة المحرمة كتحكلت أرض المعركة إلى نار كدمار شامؿ أتى عمى األخضر 

ما كبدكا العدك خسائر معتبرة في بعد شييد كعدد مماثؿ مف الجرحى 30 يكميا أكثر مف (2)كاليابس كسقط

ىما كشافة كاألخرل قاذفة كما استعمؿ ا عسكرم كاسقاط طائرتيف أحد300العتاد كاألركاح في ظؿ أكثر مف 

 طائرة فمقد شارؾ في ىذه المعركة أغمب مجاىدم المنطقة 70العدك في ىذه المعركة القنابؿ النارية حكالي 

( 3)الثانية بقيادة الرائد عمر ادريس

 :معركة جيمال ػ 7

 كانت قد بمغت أخبار لممجاىديف بأف الرائد عمر ادريس برفقة المالـز األكؿ 1958في أكاخر سنة 

، كقرركا عممية "جركة"ككتائب مف جيش التحرير الكطني، كعمى أنيـ غادركا جباؿ " عبد الحميد خباش"

أم منظار كقد سميت بيذه التسمية مف طرؼ العدك الفرنسي كربما كاف " جيماؿ"عسكرية سميت بعممية 

                                                           
 .43:مصطفى قميشة، مصدر سابؽ، ص(1)
، دار اليدل لمطباعة كالنشر، عيف مذكرات، شهادات ومواقف لمسيرة الثورة في الوالية األولى مصطفى مراردة بف النكم، (2)

 64: ، ص2009مميمة الجزائر، 
 95-93: ، ص ص2010، دار األمة لمطباعة كالنشر،مذكرات من مسيرة النضال والجهادعبد الحفيظ أمقراف الحسني،  (3)
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ككاف الرائد ينكم بعد إنياء المعركة العبكر لفؾ " كقاد"يستعمؿ فييا المنظر كثيرا، فيذه المعركة كانت بجبؿ 

. الحصار عنيا

: ـ نتائجها

 .24ػ غنمت الكتائب مف العدك أربعة قطع سالح خفيفة منيا رشاش مف نكع 

جرحا بميغا كتسرب الرصاص إلى رجمو فأصيب بكسر بالغ الخطكرة، " عمر ادريس"ػ أدت إلى جرح الرائد 

 (1)سببت لو إعاقة دائمة جعمتو ال يستطيع االستغناء عف بغمتو أثناء تنقالتو المستمرة

: استشهاده: رابعا

 إلى حدكد الكالية السادسة في طريقيـ (2)أثناء مرافقة الرائد عمر ادريس لسي الحكاس كسي عميركش

 : إلى تكنس، كاف عمييـ اختيار الطريؽ الذم يسمكو القادة كىك إما

الشماؿ القسنطيني أك الحضنة األكراس أك منطقة ميزاب في جنكب األكراس المؤدية إلى تكنس 

 .( 3)قريففجنكبا عبر مسمؾ جنكب 

فاختاركا الذىاب عمى مسمؾ منطقة ميزاب في جنكب األكراس، تفاديا لخط مكريس المكيرب عبر 

" سي الحكاس"المعبر األكؿ كلتجنب كجكد العدك في المعبر الثاني، كىذا االختيار الذم كاف مف اقتراح العقيد 

                                                           
 .126 ـ 125:رابح تينة، مصدر سابؽ، ص(1)
 بتسافت أكقمكف دكار آيت كاسيؼ، قرية صغيرة بجرجرة، لعائمة متكاضعة انتقؿ إلى غميزاف أيف فتح 1926 أكتكبر 31مكاليد (2)

، 1947محال صغيرا لممجكىرات، مناضؿ في صفكؼ حزب الشعب الجزائرم كالحركة مف استمرار الحريات الديمقراطية في 
 عندما أحاط االضطياد بمناضمي 1950، كألقى القبض عمى عميركش كتـ سجنو في 1948انضـ إلى المنظمة الخاصة في 

 منع مف البقاء بالعاصمة فقرر السفر إلى فرنسا، ناضؿ بباريس في قسمة 1952المنظمة الخاصة، كعندما أطمؽ سراحو في 
الدائرة الخامسة عشرة حركة انتصار الحريات الديمقراطية ثـ عاد بعدىا لمجزائر كباقتراح مف كريـ بمقاسـ أصبح مسؤكؿ جبية 

 28التحرير الكطني عمى كامؿ كادم الصكماـ كسيدم عيش بالبكيرة، كغيرىا كبعد قراره لمسفر مع سي الحكاس إلى تكنس في 

 . سقط شييدا بيف الجمفة كبكسعادة في معركة كبيرة1959مارس 
 .12:لخضر بكرقعة، مصدر سابؽ، ص(3)
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كىك الذىاب عبر الصحراء إلى تكنس ألف جباؿ األطمسي تـ القضاء عمى فاعميتيا في التنقؿ عبر خط 

. ، كأف قكات االحتالؿ أخذت تتعقب الخطى مف أجؿ القضاء عمييـ في الداخؿ(1)المكيربيف" مكريس"ك" شاؿ"

كىذا ما حصؿ مع عميركش إذ تـ تعقبو قبؿ خركجو مف كاليتو كتـ ىـز الكتيبة التي كانت برفقتو 

 مجاىدا كأسر ثمانية آخريف، إال أف عميركش تمكف 73بفضؿ بعض المرشديف مف الخكنة كراح ضحيتيا 

 حسب ما  1958 ككاف ذلؾ في شير مارس (2)رفقة حرسو الخاصق مف النجاة مف ىذه المعركة ككاصؿ سير

 حيث مكثكا حكالي أسبكع في مركز جبؿ (3)"بف صابر"المدعك " محمد بكزيد"صرح بو المجاىد 

بحضكر " الحكاس"بالقرب مف طكلقة بالناحية األكلى مف الكالية السادسة، حيث عقد فيو  (يمةحميشـ ش)

قرب  (الميمكنة)لينتقمكا بعدىا إلى جبؿ ، ما جاء في قرارات اجتماع قادة الكاليات حكؿ اجتماعا " عميركش"

حيث مكثكا مدة أسبكع تـ فيو االتصاؿ ب الثالثة،كادم الشعير الذم يدخؿ ضمف الناحية األكؿ مف المنطقة ا

 (4).مع ضباط الجيش بالناحية

قاـ " جبؿ ميمكنة"قبؿ مغادرتيـ " سي الحكاس"كفي ىذا الشأف تذكر بعض الركايات عمى أف 

( 5):بتقسيميـ إلى ثالث أفكاج

 
                                                           

،دار ىكمو لمطباعة كالنشر (1962-1954)دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية شكقي عبد الكريـ، مرجع سابؽ،(1)

 .151:ص.2004كالتكزيع،الجزائر،
 .167:فريح لخميسي، مرجع سابؽ، ص(2)
، بالحدكد الجزائرية 1956 بمدينة الجمفة، التحؽ بصفكؼ جيش التحرير في شير نكفمبر 1939 جانفي 25مف مكاليد (3)

الميبية، كاف قبؿ ذلؾ قد درس في مدارس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بالجمفة كتقرت، كانخرط في الكشافة اإلسالمية 
الجزائرية، كاشتغؿ كسائؽ بشركة فرنسية تدعى الشركة الكطنية لمنقؿ بالجنكب عمى الخط الرابط بيف تقرت كجانت، يمكف مف 

كذلؾ في الظالـ " عميركش"، ك"سي الحكاس"الغفالت مف قبضة القكات الفرنسية في نياية المعركة التي استشيد فييا العقيديف 
 .بعد أف تمكه في قمب شجرة

 .156:شكقي عبد الكريـ، مصدر سابؽ، ص(4)
 المنعقد 1962-1959 التقرير الجهوي لموالية السادسة حول تاريخ الثورة التحريرية لمفترةالمنظمة الكطنية لممجاىديف، (5)

 .1987فريل  أ17-16، بتاريخ (المسيمة)ببوسعادة 
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:  ـ الفوج األول

 .لـ يغادر كبقي في جبؿ الميمكنة كمف أصحابو المجاىد أحمد بف شركدة

: ـ الفوج الثاني

 جنديا مسمحيف بأحسف األسمحة، كسار فيو الفكج نحك جبؿ 140كيضـ " الحكاس" يمثؿ فيو حرس 

 " بمعميرملمكس"ثامر تحت قيادة 

:  ـ الفوج الثالث

" اسماعيؿ خميؼ "كالمالـز " عمر ادريس"ككاف يضـ العقيديف كمختمؼ القادة المرافقيف منيـ الرائد 

 كما يسميو أىؿ منطقتو فيك امتداد لجباؿ األطمس الممتدة (1)كغيرىـ متجيا مف جبؿ ميمكنة إلى جبؿ ثامر

مف الغرب إلى الشرؽ، كمف خصائص طبيعتو أنو أجرد صخرم متكاضع االرتفاع، يربط صدره كسفكحو 

بأحزمة صخرية صعبة التسمؽ إال مف نقاط محدكدة، كعند ىذا الجبؿ كاف جنكد جيش التحرير مف قبؿ قد 

، كفييا أيضا (النابالـ)أقامكا في ىذه األحزمة الصخرية خنادؽ كمغاكر منيا حتى تمؾ المانعة مف قنابؿ 

أقامكا أحكاض الماء المصنكعة مف اإلسمنت، بحيث فيو يطبخ الطعاـ كيستريح كؿ عابر سبيؿ مف 

كمف خصائص طبيعتو الصخرية الكعرة، التي جعمتو في منعة تامة عف الدبابات في الحيف  (2)المجاىديف

 عمى الكىاد تسمؿ المشاة إلى قمتو، كذلؾ بسبب فكىة ىذه الخنادؽ المنيعة قعترض إطاللة خنادؽتالذم 

 تمتد عمى ،المتقاطعة بزاكية مختمفة بحيث أف كؿ خندؽ منيا تحرس اآلخر عمى مسافات طكيمة في الكادم

.  طكؿ النظر

                                                           
 .170:فريح لخميسي، مرجع سابؽ، ص(1)
 المنعقد 1962-1959 التقرير الجهوي لموالية السادسة حول تاريخ الثورة التحريرية لمفترةالمنظمة الكطنية  لممجاىديف، (2)

 .1987فريل  أ17-16، بتاريخ (المسيمة)ببوسعادة 
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أما مغاكره الصخرية فإنيا ال تنفع معيا قذائؼ المدفعية، كخطر الطيراف الذم تصده فكىات ىذه 

تجاه قاعدتو عديـ الفائدة، إ، بحيث يجعؿ ىجكميا الجكم اآلتي ب(1)سفؿ منحدر الجباؿأالخنادؽ المتجية إلى 

 .كىجكميا الذم يأتي عكس ذلؾ أم مف قاعدة الجبؿ نحك قمتو يعرضيا إلى خطر اإلصطداـ بو

خص القكات المحمكلة جكا، فإف أم طائرة عمكدية تيـ بالنزكؿ عمى قمتو تحرؽ قبؿ أف م أما في ما 

 .تالمس األرض

 الخصائص الطبيعية التي يمتاز بيا م ككف النقاط المحتممة لمنزكؿ محركسة بأكثر مف فكىة، كه

المتعدد القمـ المتكاضعة التي تشرؼ عمييا القمة الرئيسية التي شيدت العديد مف المعارؾ " ثامر"جبؿ 

، كلقد كاف المجاىديف حينيا كمعظميـ مف الضباط كالكتّاب ال يممككف سكل أسمحة قميمة (2)الضارية مع العدك

سكل رشاش مف " عمر ادريس"أما الرائد  (49نكع ماط )، يحمؿ رشاشا "سي الحكاس"إذ كاف العقيد ،كخفيفة 

كأسمحة أخرل يممكيا المجاىديف مف " بالد القبائؿ"بالكالية الثالثة " حبني فرحك"غنميا أثر معركة " فمبار"نكع 

 منيكة، فبعضيـ لمسير الطكيؿ كالبعض "جبؿ ثامر"ثر معركة إرشاشات مختمفة، كلقد كانت حالة الجنكد 

 ".عمر ادريس"اآلخر مصابا بجركح كما ىك الحاؿ مع الرائد 

 مارس ُأمرنا بالتحرؾ، كلـ نكف 28أنو في " محمد بكزيد"خص مجريات المعركة فيذكر مأما فيما    

 الميمكنة ) مجاىدا ما بيف ضابط كجندم، ككانت المسافة التي قطعناىا ما بيف48 كاف عددنا إلى أيف،ندرم 

كاف ىك اآلخر مف مجمكعة الرائد عمر ادريس " حرزاهلل أنيؼ"أما .  كمـ70 ال تقؿ عف (إلى جبؿ ثامر

 مارس بمغادرة جبؿ ميمكنة دكف تحديد الجية التي 27سي عمر أخبرنا مساء يـك   أف الرائد:يقكؿ (فيصؿ)

. نقصد الذىاب إلييا

. الذم قدـ مف الكالية األكلى رفقة عدد مف الجنكد"محمد الشريؼ بف عكشة "منيـ 

                                                           
 .326:يحي بكعزيز، مرجع سابؽ، ص(1)
 174:فريح لخميسي، مرجع سابؽ، ص(2)
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 طائرات العدك، إال أنو تـ كصكلنا إلى ناسير كسط األشجار خكفا مف أف تكشؼف أثناء طريقنا كنا 

قد طمب منا أف نكقد " عمر ادريس"كاف  ، كعميركش الجبؿ" سي الحكاس"جبؿ ثامر، كفي الكقت الذم صعد 

زالة اإلرىاؽ قمنا  كإلشتد في رجمو نتيجة البرد القارص في تمؾ المحظةإلو النار حتى يخفؼ عنو األلـ الذم 

 إلىشركؽ رأل المجاىدكف أف قكات العدك تتجو نحكىـ اؿكقبؿ (1).بريؽ القيكة، كبينما كاف الماء يغميإبإعداد 

جبؿ ثامر قرب بكسعادة فتخمكا عف الجماؿ كالخيكؿ، كأسرعكا في المسير عمى األرجؿ، كأخذت الطائرات 

تحمؽ فكقيـ لتتعرؼ عمى أماكنيـ، كحث سي الحكاس المجاىديف عمى اإلسراع في السير لإللتحاؽ بقمة 

بتيف انسحبتا قبؿ مبتيف اثنتيف مف الجنكد في انتظارىـ، كلكف الكتمالجبؿ أيف كاف يتكقع أف يجد ىناؾ كت

 (2).حضكرىـ لعدـ عمميما بقدكميـ إلى ىناؾ كىذا ما أكّد بكجكد مؤامرة ضدىـ

 مف األشجار، كبدأت المعركة ركلـ يكف ىناؾ بْد مف اإلصطداـ بالعدك في مكاف غير حصيف، كعا

 . خاللياحكالي الساعة السابعة كالنصؼ صباحا، كتمكف الرائد عمر ادريس مف اسقاط طائرة

كعمى الساعة الحادية عشرة أخذت جمكع المفيؼ األجنبي تزحؼ عمى الجبؿ كتمكنت مف أسر 

فشرع جنكد األعداء بإيقاؼ إطالؽ القصؼ . مجاىد أفشى ليـ سر كجكد عميركش كالحكاس في المكاف

، إال أنيما استشيدا معا في خندؽ كاحد (3)بالطيراف ك الزحؼ عمى الجبؿ عمى أمؿ القبض عمييما أحياء

 كابف "عمر ادريس" مف الجمفة كالرائد "محمد بكزيد"رج كأسر كؿ مف جك. كاستشيد معيما أغمب المجاىديف

محمد الشريؼ " كحارسو (4)"محمد سعيد عيساني" ككاتبو "عميركش" كمرافؽ "اسماعيؿ خميؼ"، ك"حرزاهلل

 29يقكؿ المجاىد تينة في مذكراتو أنو في يـك  (5)بعد استشياد العقيديف سي الحكاس كعميركش " أكراغ

بعد أف كمؼ العدك خسائر تفكؽ التصكر " جبيؿ ثامر"في معركة " عمر ادريس" أسر الشييد 1959مارس 

                                                           
 .1، ج 144: ، مصدر سابؽ، صحوار مع الذات ومع الغيرمحمد جغابة، (1)
 .326:يحي بكعزيز،  مرجع سابؽ، ص(2)
 .23:، مرجع سابؽ، صمقتطفات من تاريخ المنطقة بدائرة االدريسية والية الجمفةالمنظمة الكطنية لممجاىديف، (3)
 139: رابح تينة، مصدر سابؽ، ص(4)
 .100:، ص1997، دار األمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1، طوما خطر عمى بال بشرمحمد جغابة، (5)
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مف قكة إقدامو كضراكة قتالو، فألقى عميو العدك الفرنسي القبض جريحا في كتفو كمصابا في رأسو، اعتقمو 

،ػ بعدما أعجبكا (1)الجيش الفرنسي، ثـ راح يستدرجو بشتى المغريات حتى يثرم التكاجد الفرنسي كيدعمو

قناعو (2)بكفاءاتو في التخطيط العسكرم ، فأرادكا أف يقكـ ليـ بتكجيو خطابات لمشعب الجزائرم لمتأثير عميو كا 

ظؿ صامدا متمسكا بمبادئ الثكرة، ثـ نقؿ معتقال كىك يعاني " عمر ادريس"بحتمية ىذا التكاجد، لكف الرائد 

 (3).ألـ اإلصابات إلى كالية الجمفة كي يؤدم الميمة التي ظمت القكات الفرنسية تفرضيا عميو

 عمى مبادئو كظؿ العدك الفرنسي يحاكؿ معو حتى يئس، حيث اعترؼ بإصراره  استمرقإال أف

الضابط الفرنسي في تمؾ الساعات بأف الرائد يفيض عزة، كنقؿ بعدىا إلى المركز العسكرم بالجمفة حيث 

قضى بو فترة مف الكقت ذاؽ خالليا كؿ أنكاع التعذيب كالترىيب كلـ يتمكف العدك كأف يظفر منو بأم سر 

مف أسرار الثكرة كبعد كؿ ىذه المحاكالت مف الجيش الفرنسي أماـ الرائد عمر ادريس، أمر الككلكنيؿ جيرار 

 (4).قائد المركز العسكرم، بالجمفة بإعدامو في األسبكع األكؿ مف شير جكاف بمدينة الجمفة

كيقكؿ المجاىد بممبارؾ تكاتي في شيادتو أف ما تميز بو الرائد مف حنكة سياسية كعسكرية، أنو لما 

إلتـز  إال أنوتـ إلقاء القبض عميو قامت فرنسا بالتجكؿ بو في كؿ سجكف الكاليات مف أجؿ إقراره أنو 

عمر ادريس قامت ؿ أثناء اعتقاؿ السمطات الفرنسية :كىك ما أكد عميو المجاىد السعيد باشا يقكؿ (5).الصمت

بالتمثيؿ بو في كؿ األماكف مف أجؿ اإلفصاح عف أسرار الثكرة إال أنو لـ يحرؾ ساكنا، كمع كؿ أنكاع 

التعذيب كالترىيب التي لقييا كاف دائما يفتخر بثكرتو كلما أجبرتو فرنسا عمى الخطاب الذم يكجيو لمشعب 

 إنني لفخكر لما قدمتو مف أجؿ»: الجزائرم إلقناعو بحتمية تكاجدىا قاـ بإلقاء عكس الخطاب كىك يقكؿ

                                                           
 .138:رابح تينة، مصدر سابؽ، ص(1)

)2(Mohamed teguia, l’Algérie en Guère, Office des publication  universitaire, 
Alger,2007,p 139 , 

 .139:رابح تينة، مصدر سابؽ، ص(3)
 .08:،مرجع سابؽ، ص"سي فيصل"يوم دراسي حول حياة الشهيد الرائد عمر ادريس المدعو المنظمة الكطنية لممجاىديف، (4)
 . بمنزؿ المجاىد14/02/2013 :حكار مسجؿ معو يـك(5)
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« ...خرج العدك مف أرضنافالجزائر ال ييمكـ أمرم ألنني سعيد بمكتي شييد فال تيأسكا ككاصمكا الجياد لكي 

كعمى ىذه العبارات األخيرة كمحاكالت فرنسا التي لـ تجدم ليا نفعا لقي الرائد عمر ادريس حتفو كأمرت فرنسا 

بإعدامو كتـ رمي جثتو في الخالء إلى أف تـ العثكر عمييا مف قبؿ راعي كاف يرعى بغنمو في نكاحي الجمفة 

 ق ىناؾ، كلـ يتـ تحديد التاريخ الذم استشيد فيو القائد عمر ادريس إال أف1959 جكاف 6بقرب بكسعادة يـك 

 (1).1959 جكاف 6 كمصادر أخرل تذكر يـك 1959 جكاف 2ذكر أنو يـك ت الشياداتبعض 

                                                           
 . بمنظمة المجاىديف لكالية بسكرة15/06/2013: حكار مسجؿ معو يـك(1)
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 خاتمة

 الوالية السادسة الرائد عمر أحد إطاراتختاما ليذه الدراسة العممية التي تناولت فييا جوانب من مسيرة     
، ودوره ومساىمتو خالل الثورة التحريرية الكبرى، وعمى طول فترة زمنية امتدت منذ "سي فيصل"ادريس 

م، ومن جممة ما توصمت إليو حول ىاتو الشخصية 1959 إلى غاية استشياده سنة 1934والدتو سنة 
: بعض النتائج المتمثمة في ما يمي

  مساىمة عوامل عديدة في صقل ىذه الشخصية، منيا البيئة العربية األصيمة التي نشأ فييا
.  وحب الوطنو الكفاحواألسرة المناضمة التي ترعرع بين أحضانيا وتشجيع والده عمى التعميم 

  كان من بين األوائل الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير، ممبيا نداء الواجب " عمر ادريس"إن
 . الوطني فقد ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة ألجل الوقوف في وجو العدو

  كان أقوى من األحداث والتحديات والظروف الصعبة التي كان يعيشيا آنذاك، " عمر ادريس"إن
 .خاصة مع مطاردة الدرك الفرنسي لو ومراقبة كل تحركاتو

  وىب كل حياتو وكرسيا لخدمة الجزائر من أجل أن تنال استقالليا بين األمم، " عمر ادريس"إن
جيو حين نجد أن ىذا الرجل عاش حياتو لمثورة واالستقالل ولم يفكر اولم يكن ييمو أي خطر يو

 .حتى في تكوين أسرة وال أوالد فشغمو الشاغل حبو لوطنو
  كان متميزا في كل شيء في ُخمقو وأخالقو فكان يسير عمى خدمة المجاىدين " عمر ادريس"إن

سأل عن أحواليم وىذا ما شيد لو الكثير من المجاىدين فمقد مّثل صورة ناصعة يويعطف عمييم و
 .لرجل تربى في محضن صاف

  عمر ادريس من خالل نشاطاتو وقدراتو وتحمل الصعاب في كل الميام التي كانت "إن الرائد
تسند لو بفضل ذكائو وشجاعتو منذ بداية انخراطو في العمل الثوري جعمت منو محل إعجاب 

لّما تأكدوا ،الكثير فمن نائب لقائد إلى صاغ أول عسكري فالكل كان يعتمد عميو ويضع الثقة فيو 
خالصو  .وحبو الشديد لمثورة من كفاءتو وا 

  مدركا لطبيعة الحرب ومناورات االستعمار الفرنسي التي وقف منيا موقفا " عمر ادريس"كان الرائد
صارما من خالل نشاطو العسكري وما أكده ذلك مواجيتو والتصدي لحركة محمد بن لونيس 

 .الخائن
  كان عرضة لممضايقة واالستفزاز من طرف السمطات الفرنسية التي جعمت منو " عمر ادريس"إن

ىدفا البد من إبعاده خاصة لما تميز بو من حنكة عسكرية وبعد ما تم إلقاء القبض عميو جريح 
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قدمت لو فرنسا شتى المغريات لما أعجبوا بو لكفاءاتو في التخطيط العسكري إال أنو ظل صامدا 
 ألقت عميو أنواع التعذيب وفي ،يمانوإمتمسكا بمبادئ الثورة، ولعجز فرنسا أمام صالبتو وقوة 

 . نياية المطاف أمر الكولونيل جيرار بإعدامو

 .اوغيرىا من النتائج التي تؤكد مساىمتو ودوره في الثورة الذي ال ينكره إال جاحد

. وفي األخير آمل أن أكون قد قمت بإنصاف رجل حر، محاولة بذلك إظيار دوره في الثورة التحريرية

واهلل ولي التوفيق    
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 (1 )ممحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من القرض المضغوط، إعداد المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة ): المصدر
 (1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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 (2 )ممحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "  الهامل بمقاسم" بالقنطرة  السيد  سممت لي من طرف أمين منظمة المجاهدين
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 (3 )ممحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في جبال أوالد نايل:                   واقفا عمى اليمين

 .عمر إدريس، فرحات حميدة، سميمان األكحل، ولزكرم،أكمي رضا، مع جنود آخرين

 

 

 .127: مصطفى بن عمر، مصدر سابق، ص: المصدر
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 (4 )ممحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                              صورة لمرائد عمر إدريس

 

 

 http://www.djelfa.info/ar/homme_histoire/1762.html: المرجع
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 (5 )ممحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         عمر إدريس مع رفقائه في نواحي جبل ثامر بالجمفة

 

 

 

 

 http://www.djelfa.info/ar/homme_histoire/1762.html: المرجع
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 (6 )ممحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من اليمين إلى اليسار

 .ادريس عمر، سي لطفي، الطيب فرحات في القعدة عشية الرحيل إلى المغرب

 

 

 67: ص. الطيب فرحات، مصدر سابق :المصدر
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 قائمة المصادر والمراجع

 :الوثائق: أوال

 منشورات وتقارير المنظمة الوطنية لممجاىدين: 

مقتطفات من تاريخ المنطقة بدائرة  جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة بالجمفة، .1
 .، والية الجمفة، المكب الوالئي لممجاهدين بالجمفة، الجزائراإلدريسية

يوم دراسي حول حياة الشييد الرائد  جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة التحريرية،  .2
 .1999، والية الجمفة (فيصل)عمر ادريس المدعو 

 ،نبذة عن حياة الشييد الرائد عمر ادريس المدعو سي فيصلالمنظمة الوطنية لممجاهدين،  .3
 .2006القنطرة، بسكرة، 

 .القنطرة مقبرة القطاراتالمنظمة الوطنية لممجاهدين،  .4

 الوالية 1954تقرير الممتقى الجيوي الثاني لكتابة تاريخ الثورة  المنظمة الوطنية لممجاهدين، .5
 .1983 فيفري 6-5السادسة المنعقد يومي 

التقرير الجيوي لموالية السادسة حول تاريخ الثورة التحريرية المنظمة الوطنية لممجاهدين،  .6
 .1987 أفريل 17-16بتاريخ  (المسيمة) المنعقد ببوسعادة 1959-1962

 المذكرات الشخصية : ثنيا

 المنشورة: 

 .2007، دار هومة لمطباعة والنشر، الجزائر، الطريق الشاق إلى الحرية، (مصطفى)بن عمر  .7

، دار الحكمة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طشاىد عمى إغتيال الثورة، (لخضر)بورقعة  .8
2000. 

، در األوطان لمنشر والتوزيع، 1، ط شيادات ووقائع من تاريخ الثورة التحريرية،(رابح)تينة  .9
 .2012الجزائر، 

مسعود حاج مسعود، دار هومة لمطباعة والنشر : ، ترحوار مع الذات ومع الغير، (محمد)جغابة  .10
 3 ، ج 2، ج 1، ج2007والتوزيع،الجزائر، 

 .1997، دار األمة لمنشر والتوزيع، الجزئر، 1، طماخطر عمى بال بشر، (محمد)جغابة  .11
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، شركة دار األمة لمطباعة 1، طشيادة ثائر من قمب المعركة، مذكرات النقيب، (محمد)صايكي  .12
 .2002والنشر، 

 .2010، دار األمة لمطباعة والنشر، مفكرات من مسيرة النضال والجياد، (أمقران)عبد الحفيظ  .13

، دار هومة لمطباعة والنشر، ، مذكرات مداني بجاوي مجاىد وشيد ومسار(بجاوي مداني)العربي  .14
 .2012الجزائر 

، دار األمة لمطباعة والنشر المسيرة الرائدة لمتعميم العربي الحر بالجزائر، (محمد الحسن)فضالء  .15
 1ج. 1999والتوزيع، الجزائر، 

، دار األمة، الجزائر، 1، ترجمة زهية قميشة، طشاىد عمى جياد الجزائر، (مصطفى)قميشة  .16
2006. 

، دار مذكرات شيادات ومواقف من مسيرة الثورة في الوالية األولىبن النوي،  (مصطفى)مراردة  .17
 .  2009الهدى لمطباعة والنشر، عين مميمة، الجزائر، 

 غير المنشورة: 

مذكرات، قصة الثورة في الصحراء مكائد االستعمار المدعو زكريا،  (حميدة)فرحات الطيب  .18
 .(مخطوط )ومشاكل الثوار كما عاشيا الرائد زكريا 

 .المقاءات الخاصة والشيادات الحية: ثالثا

 . بمنظمة المجاهدين بمدينة بسكرة19/06/2012لقاء خاص مع المجاهد السعيد باشا يوم  .19

 . بمنظمة المجاهدين بمدينة بسكرة19/06/2012لقاء خاص مع المجاهد زاغز بشير يوم  .20

 . بمنزله قرب مؤسسة لحميمي رشيد14/02/2013لقاء خاص مع المجاهد بممبارك التواتي يوم  .21

 . بمنظمة المجاهدين بسكرة26/04/2013لقاء خاص مع المجاهد مداني بجاوي يوم  .22

 الكتب العربية: رابعا

جوانب من "، شيداء منطقة األوراس إنتاج جمعية رواد مسيرة الثورة في منطقة األوراس باتنة .23
 2، ج 1، دار الهدى،عين مميمة، الجزائر، ج1962-1954" حياتيم

 .2012 دار النعمان لمنشر والتوزيع، 1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر بن حمودة بوعالم،  .24

، دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع، 1، ط1962-1954، الثورة في الوالية الثالثة بوعزيز يحيى .25
 .2004الجزائر، 
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، دار هومة لمطباعة 1962-1954الوالية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع درواز الهادي،  .26
 .2009والنشر، الجزائر، 

دار هومه لمطباعة ،(1962-1954)دور العقيد عميروش في الثورة الجزائريةشوقي عبد الكريم،  .27
 .2004والنشر والتوزيع،الجزائر،

 .2000، مطبعة الوادي، الجزائر 1، طأبحاث في تاريخ زيبان بسكرةصيد عبد الحميم،  .28

، ديغول والجزائر أحداث، قضايا، شهادات، دار هومة (3في كواليس التاريخ )عباس محمد،  .29
 .2007لمطباعة والنشر، الجزائر، 

، دار القصبة لمنشر والتوزيع، (1962-1954)الثورة الجزائرية نصر بال ثمن عباس محمد، .30
 .2007الجزائر،

، تعميق الجياللي بن ابراهيم الصروف في تاريخ الصحراء وسوفالعوامر ابراهيم محمد الساسي،  .31
 .2007العوامر، منشورات ثالة، الجزائر، 

 .1983 المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، الصحراء الكبرى وشواطئيا،العربي إسماعيل،  .32

، منشورات جمعية التاريخ مقاالت حول تراث منطقة بسكرة والتخوم األوراسيةغانم محمد الصغير،  .33
 .والتراث األثري بمنطقة االورس باتنة الجزائر

 .2009، منشورات آرتيسك، 1، طزيان عاشور العالم الزاىد والبطل المجاىدقذيفة عبد الكريم،  .34

 2، ج1991، دار البحث ، قسنطينة، الجزئر، 1، طممحمة الجزائر الجديدةقميل عمار،  .35

 2، ج2007، دار الحكمة، الجزائر، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائريةمختار حسان،  .36

، در الهدى، عين العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبرىمطمر محمد العيد،  .37
 .مميمة، الجزائر

 .، منشورت قسم اإلعالم والثقافة، الجزائرمن شيداء ثورة التحريرالمنظمة الوطنية لممجاهدين،  .38

، منشورات مجمة 1961-1959من معارك المجد في أرض الجزائر المنظمة الوطنية لممجاهدين،  .39
 .أول نوفمبر بسكرة، الجزائر

، دار هومة لمطباعة والنشر والتوزيع، اإلحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائريةمياسي إبراهيم،  .40
 .2005الجزائر، 

، دار المعرفة لمطبع رجال ليم تاريخ متبوع بنساء لين تاريخهومة فيصل وعمي مبارك مريم سيد،  .41
 .2010والنشر، الجزائر، 
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، منشورات وزارة أعمال الممتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطنيوزارة المجاهدين،  .42
 .2005المجاهدين، الجزائر، 

 الكتب الفرنسية  : 

43. Cataldo Hubert, Biskra et les ziban,  

44. Monmarché Marhcel, Constantine Biskra, EL Kantra-Timgad, Touggourt, 

Librairie Hachette,Saint germain,Paris 
45. Teguia Mohamed, l’Algérie en Guère, Office des publication  universitaire, 
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 الرسائل الجامعية: خامسا

 )دور المنطقة الثانية من الوالية التاريخية السادسة في الثورة التحريرية الكبرى جرد سالم،  .46
 .2008مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، ( 1956-1962
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، (1964-1954)االستقالل

2008. 

 : المحاضرات والمقاالت والحوارات الصحفية: سادسا

-1931)التكوين التربوي لمشييد عمر ادريس وأثره في بناء شخصيتو النضالية سعدي شخوم،  .49
 . جامعة جياللي الياس، سيدي بمعابس، الجزائر(1959

 .، لجنة اإلعالم والثقافة والتكوين، الجمفة، الجزائرصفحات مشرقة من تاريخ ثورتناعبادو السعيد،  .50

 شعبان، 127، 126، أول نوفمبر، عدد التنظيم الثوري بالوالية السادسةعبد القادر ماجن،  .51
 .1991رمضان 

، جريدة ىكذا تم اجياض تشكيل القوة الثالثة )حوار مع محمد الطاىر خميفة، لمجد ناصر،  .52
 .02/06/2008 يوم 3126صوت األحرار، يومية جزائرية، ع 

 .2007، أفريل 20، الثقافي، العددشيادة عمر صخري (تضخيم قضية المجاىد)لمجد ناصر،  .53
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 الجرائد والقواميس : 

 .1954 نوفمبر 292/05البصائر، ع .55
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