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  ...............أهدي هذا العمل المتواضع  

  إلى كل الذين سقطوا على درب الثورة من أجل تحرير الجزائر

   ”و قـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا   “إلى الذين أوصاني ربي أن أدعوا لهم دائما  

  أمي و أبي حفظهما اهللا

...و كانت األمن و األمان...إلى من أرضعتني الحنان  

...إلى التي تحزن لحزني و تفرح لفرحي  

...إلى من أعانتني بالصلوات و الدعوات  

الغاليةإلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمي    

...جهده لرعايتي و تعليمي  إلى الذي رباني وأفنى  

...إلى من عمل بكد في سبيلي و علمني معنى الكفـاح    

...ب العلم و التعليمإلى من غرس فينا األخالق وح  

.إلى القـلب الكبير أبي أدامه اهللا لي    

.إلى من ساندني طوال هذا العمل إلى زوجي أدامه اهللا الصحة و العافية  

إلى من تجمعني بهم ذكريات طفولة جميلة...من أثروني على نفسهمإلى    

  إلهام: و وردة حياتي أختي الغالية   عبد المجيد ، أنور ، بن عليإخوتي  

  عبلة نوال رفيقة ابتسام ومريم: وكل صديقـاتي  

إلى كل من أحب رسول اهللا عليه  أزكى صالة و السالم    

  ا و صغير كل باسمهإلى كل أفراد عائلتي و عائلة زوجي كبير 

  إلى كل من قدم يد المساعدة النجاز هذا البحث  

  إلى األساتذة األفـاضل أعضاء لجنة المناقشة  

  .إلى كل هؤالء اهدي باكورة جهدي العلمي

         

  وسـام قرسيف                          



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  أحمد اهللا تعالى الذي وفقني في إنجاز هذا العمل  

لخميسي أقدم اخلص الشكر و وافر    حاألستاذ الفـاضل فريإلى  

االمتنان على كل ما قدمه لي من توجيهات و نصائح و  

  معلومات  التي  ساعدتني كثيرا إلخراج هذا البحث إلى النور  

و شكر كبير إلى كل المشرفين و المناقشين و إلى كل  

  أساتذة التخصص  

و لو بالكلمة    و إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد حتى

  .الطيبة  





 المقدمة

 أ 
 

و  قد اعتبرها حربـا تحریریـة ، )م 1962-1954 (إن البعض ممن تناول الثورة الجزائریة 

و         أنهــا مجــرد عمــل عســكري تحكمــت فیــه الظــروف أكثــر ممــا تحكمــت فیــه األفكــار      

، و لكـــن الحقیقـــي أنهـــا انطلقـــت مـــن معطیـــات تاریخیـــة و مســـیرة نضـــالیة االســـتراتیجیات الحربیـــة

تغیـرات جوهریـة فـي جمیـع  و تطوراتها األیدیولوجیة و لذلك فقد أحـدثت إحداثهاظلت متتابعة في 

  .المیادین

لقــد جــاءت ثــورة نــوفمبر المجیــدة بعثــا قویــا للجزائــر بكــل أبعادهــا و مفاهیمهــا مستخلصــة 

  .وطن شماال و جنوبا ، شرقا و غرباالمقاومات السابقة التي عمت أرجاء ال إخفاقالعبر من 

و قــد عــانى الشــعب الجزائــري قرنــا و اثنــین و ثالثــین ســنة تحــت نیــران االحــتالل الفرنســي 

لــذي ظــل یقــاوم طیلــة حیــث حــاول هــذا األخیــر مســح الشخصــیة العربیــة اإلســالمیة لهــذا الشــعب ا

بنائـه بمـا یزیـد عـن ملیـون و نصـف الملیـون شـهید لتعـیش الجزائـر ، كمـا قـدم خیـرة أاالحـتاللفترة 

  .حرة عربیة 

جبهـــة التحریـــر الـــوطني الجزائریـــة اســـتطاعت أن تقـــود الثـــورة ، رغـــم اإلمكانیـــات  أنكمـــا 

البســیطة التــي كانــت فــي حوزتهــا ضــد دولــة اســتعماریة تفوقهــا عــدة و عتــاد ، لكــن الثــورة بفضــل 

 1956أوت  20 (ن تدخل مرحلـة جدیـدة بعـد مـؤتمر الصـومام التحام الشعب حولها استطاعت أ

الــــذي یعــــد مــــن المحطــــات البــــارزة فــــي تــــاریخ الثــــورة التحریریــــة و مــــا أفــــرزه مــــن تحــــوالت و  )م 

مستجدات على مختلف األصعدة ، حیث نظم البالد تحت قیـادة مركزیـة و أوجـد جیشـا نظامیـا و 

  .هیاكل تنظیمیة للثورة 

-1956(الثـــورة الجزائریـــة بـــین ســـنة (جـــاء اختیـــاري المیســـوم بــــ مـــن كـــل هـــذا و انطالقـــا 

1958.(  

   :إلىلهذا الموضوع فتعود أما عن أسباب اختیاري 

  .ا من المواضیعالرغبة الشخصیة و الملحة في دراسة تاریخ الثورة الجزائریة دون غیره -

  .الوقوف على سر نجاح الثورة ووقفها الند للند أمام قوة فرنسا المحتلة -



 المقدمة

 ب 
 

العسكریة التي انتهجتهـا الثـورة التحریریـة و  السیاسیة اإلستراتیجیةكذلك من أجل التعرف على  -

  .لتحقیق االستقالل

  :إشكالیة الموضوع

عـن الفتـرة  1958إلـى سـنة  1956ما الخصوصیة التي میزت الثـورة فـي الفتـرة الممتـدة مـن سـنة 

  .و التي تلتهاالتي سبقت 

  : اؤالت منها و من خالل ذلك تتبادر عدة تس

 ؟1956سنة  حتىكیف انطلقت الثورة و كیف تطورت  -

 ما هي أهم أحداث هذه المرحلة ؟ -

 20  التــي عاشــتها الثــورة بعــد انــدالعها فــي مــؤتمر الصــومام الحاســمة مـا هــي المحطــات  -

 .1956أوت 

للثـورة  و العسـكري ما هي التغیـرات التـي أضـافها مـؤتمر الصـومام علـى المسـار السیاسـي -

 التحریریة؟ 

  مجيء دیغول للقضاء على الثورة؟حتى ما هي السیاسات التي انتهجها قادة فرنسا  -

  :بحثالمنهجیة 

   :و لإلجابة على إشكالیة الموضوع التي تتمحور حولها العدید من التساؤالت اعتمدت على

لمــنهج التحلیلـــي كــذلك ا ،تسلســـلهاالتاریخیــة و  أحــداثالوصــفي و ذلـــك برصــد المــنهج التــاریخي 

الوصفي في إطار ما توفر من مصادر و مراجع خاصة بموضوع الدراسـة و عـرض جوانـب مـن 

مقدمـة و ثالثـة حث اختـرت لـه خطـة تتكـون مـن بمضمونها بعد تمحیصها و نقدها ، و لطبیعة ال

  .فصول و خاتمة و فهرس

  

  

  



 المقدمة

 ج 
 

تناولت فیه لمحة عن اندالع الثورة و تطورهـا حتـى مـؤتمر : تمهیدي  و هو األول فصلال

العنصر األول بعنوان تحضـیر الثـورة و الثـاني تحـت عنـوان انـدالع : الصومام في أربع عناصر 

الثورة و ردود الفعـل األولیـة ، أمـا الثالـث فعنوانـه أسـباب و ظـروف هجومـات الشـمال القسـنطیني 

ض المنظمـــات الجماهیریـــة فـــي قـــت فیـــه إلـــى نمـــاذج لنشـــاط بعـــتطر  األخیـــرم و العنصـــر 1955

  .الثورة

أوت  20الثـــورة الجزائریـــة مـــن مـــؤتمر الصـــومام كـــان تحـــت عنـــوان :  أمـــا الفصـــل الثـــاني

عناصر كـذلك ، األول بعنـوان مـؤتمر الصـومام و  أربعتناولته في  1957نهایة سنة  إلى 1956

 إضــرابو العنصــر الثالــث ة التنســیق و التنفیــذ و الثــاني بعنــوان لجنــم ،  1956أوت  20 نتائجــه

  .1957و العنصر الرابع عن دورة المجلس الوطني للثورة بالقاهرة أوت   أیامثمانیة 

  .تضمن ثالثة عناصر 1958كان عنوان الثورة الجزائریة   :الفصل الثالث

الحكــم و سیاســته اتجــاه الثــورة و  إلــىم و مجــيء دیغــول 1958تناولــت فیــه مــؤتمر طنجــة 

  .تضمن الحكومة المؤقتة الجزائریة األخیرالعنصر 

النتــائج المستخلصــة مــن خــالل الدراســة ، و  جملــة مــنو أنهیــت البحــث بخاتمــة تضــمنت 

  : اعتمدت النجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر و المراجع نذكر منها 

مســؤول مصــدرا هامــا باعتبــار أن صــاحبها كــان مــن  تعــد هــذه المــذكرة:  بلــهمــذكرة أحمــد بــن  -

  .المنظمة الخاصة التي نتجت عن الثورة

شــــمال الالثانیــــة تكتســــي أهمیتهــــا فــــي كــــون صــــاحبها كــــان قائــــد للوالیــــة : مــــذكرة علــــي كــــافي  -

  .القسنطیني

  .جرید المجاهد و هي لسان حال جیش و جبهة التحریر الوطني -

ا رئـــیس هدیغـــول األمـــل التـــي تخـــص الجزائـــر، و صـــاحبو اعتمـــدت أیضـــا علـــى مـــذكرات شـــارك 

  .1958 مایو 13انقالب  عنهاالجمهوریة الخامسة التي أتى 

  :بعض المصادر و المراجع األجنبیة منها



 المقدمة

 د 
 

- Ben Youcef Ben  Khadda : Les Origines de 1er Novembre, Edition 

Dehleb , Alger :1989 . 

 - Mustapha Madi. Reflection Massali El hadj 1989 . Edition Casba – 

Alger 1995. 

و  مصــطفى مــادي، و كــذلك كتــاب یوســف بــن خــدة بالفرنســیة فاعتمــدت علــى كتــاب أمــا 

  .التي اهتمت بتاریخ الثورة غیرها من المصادر المراجع

  .في األخیر فإن لم ادخر جهدا في سبیل محاولة اإللمام بالموضوع و
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  :دــتمهی 

ــــة مــــن أبــــرز ثــــورات القــــرن العشــــرین ، لمــــا تمتــــاز بــــه مــــن ة الر تعتبــــر ثــــو  ّتحریــــر الجزائرّی

  .خصائص وممّیزات تنفرد بها عن باقي ثورات هذا القرن

وٕاذا تحــدثنا  )هوشــي منــه (، مباشــرة نقرنهــا بزعیمهــا  الفیتنامیــةفــإذا تحــّدثنا مــثال عــن الثّــورة      

د لكـــن عنـــ )جمـــال عبـــد الناصـــر(عـــن الثّـــّورة المصـــرّیة ، مباشـــرة یتبـــادر إلـــى أذهاننـــا اســـم قائـــدها 

ـــة ـــّورة الجزائرّی ـــذین خّططـــواالحـــدیث عـــن الّث ـــادة اّل ـــه بهـــا فالق لهـــا كثیـــرون  ، ال نجـــد أي زعـــیم نقرن

فالّشـيء . ائـريیتعّددون كّلما تعّمقنا في جذورها ، حینها ال یسعنا إّال أن نسّمیها ثورة الّشـعب الجز 

، أّن حــدوثها جــاء بشــكل مفــاجئ وســریع ، لــم یكــن یتوّقعــه المســتعمر الفرنســي ، اّلــذي مّیــز ثورتنــا

كــة انتصــار الحرّیــات داخـل حر ألن تفــاقم األزمــة . 1وال حتّـى بعــض األطــراف السیاسـّیة الجزائریــة 

اإلعــداد لهــذه  ، لــم یكــن ینبــئ إال بــزوال الحركــة الوطنّیــة وتشــتت قادتهــا ، فكیــف تــمّ الدیمقراطّیــة

  هي هذه الهیأة و كیف ظهرت و تطورت؟ وما. الّثورة

  تحضیر الّثورة : أوال 

  : نشأة المنّظمة الخاّصة وتطّورها  – 1

یعــود تــاریخ تشــكیل المنّظمــة الخاّصــة إلــى أول مــؤتمر لحركــة انتصــار الحرّیــات الدیمقراطّیــة      

ـــع علـــى إنشـــاء منّظمـــة شـــبه عســـكرّیة تحـــت إشـــراف  1947فیفـــري  15فـــي  ، حـــین وافـــق الجمی

فكانــت مهّمتهــا  2"المنظمــة الخاّصــة" أو " المنّظمــة الســرّیة "  باســمالحــزب ، عرفــت فــي الوثــائق 

ن الطــور ، وفعــال ، أصــبحت هــذه الــّروح تخــرج شــیئا فشــیئا  مــلثّــورة ونفــخ الــّروح الثورّیــة د اإعــدا

، إّن جــیال جدیــدا ترعــرع مــابین الحــربین العــالمّیتین ، وهــذا الجیــل ال النظــري إلــى الطــور العملــي

   3.یغره غرور الخطب والّتصریحات ، وال تنطلي علیه حّیل الساسة والنزعات

                                                           
نقصد باألطراف السیاسیة الجزائریة مختلف األحزاب والجمعیات التي كانت تنشط في إطار الحركة الوطنیة الجزائریة وهي  -1

الذي كان یستقطب اكبر عدد من المناضلین ، یتزعمه ) حزب الشعب سابقا ( حزب حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة : 

انظر حكیمة . الجزائري  تحت زعامة فرحات عباس وجمعیة العلماء المسلمین  مصالي الحاج ، االتحاد الدیمقراطي للبیان

  . المبادئ التنظیمیة لقیادة الثورة الجزائریةشتواح ، 
  .59: ،ص 2009غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر  ،) 1958 – 1954( فرنسا والثورة الجزائریة غربي الغالي ،  -2
  . 77: ، ص  2005ار القصبة للنشر ، الجزائر ، د، لیل االستعمار عباس فرحات  -3
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الســــالح وتجّنــــد الّرجــــال الّصــــالحین  وتهیــــئكانــــت ال تهــــتّم بالسّیاســــة ، إنمــــا تهــــّتم بــــالّثورة 

القــادرین ، وتســتعّد وتعــّد الّشــعب للیــوم العظــیم ، كــان علــى رأس هــذه المنّظمــة الســرّیة رجــال مــن 

أمثال أحمد بن بّله ، محمد بوضیاف، حسین آیت أحمد، رابح بیطـاط ، عبـد الحفـیظ بوالّصـوف، 

جــال آمنــوا بــالوطن وحــده ، وباالســتقالل مبــدأ ، وبــالثورة ســبیال، وبطریــق الــّدم والّضــحایا مبلغــا ر 

  .  1لألهداف ، موصال للحریة 

، الّلجنـة الّثورّیـة للوحـدة والعمـل،  1954وقد آذنـت هـذه المنّظمـة الّرائـدة ، بمـا سـتكون فـي      

مجلـــس عـــام : وجبهـــة التحریـــر الـــوطني ، وكانـــت المنّظمـــة  الخاّصـــة تتـــأّلف مـــن مجلـــس قیـــادة 

ــأّلف مــن خمســة أعضــاء ، ویضــطلع ، علــى  ــادة العاّمــة یت ومجلــس إقلیمــي ، وكــان مجلــس القّی

لـــوطني ، بـــإدارة الشـــؤون النظامّیـــة ، ویتحّمـــل مســـؤولّیة التوجیهـــات والمراقبـــة الخاّصـــة الصـــعید ا

بالعملّیــات المبرمجــة ، وكــان قائــد المنّظمــة الّســرّیة یمــارس كــذلك ، وظیفــة المنســق لــدى قیــادة 

  .3أول وأشهر مسؤول عن هذه المنظمة شبه العسكرّیة 2الحزب ، وكان محمد بلوزداد

تعوقـه عـن  الواهنـةمحلّـه ، مسـاعده آیـت أحمـد ، بعـد أن أصـبحت صـّحته  وسرعان مـا حـلّ      

وزاول آیــت أحمــد وظیفتــه هــذه ، خــالل ســنتین ، قبــل أن یتــوارى بــدوره عــن األنظــار . أداء مهمتــه

  .1949سنة 

ــذي تــولى القّیــادة حتــى  وهنــاك .  اعتقالــه، أي حتّــى تــاریخ  1950 مــایوفخلفــه بــن بلّــه اّل

فـــي مجلـــس القّیـــادة العـــام  لكـــّل منهمـــا ، علـــى المســـتوى الـــوطني ، مقعـــدعضـــوان آخـــران ، كـــان 

  . المذكور

                                                           
  59: ،  ص  3، ج  2009، دار البصائر ، الجزائر  ، حیاة كفاحاحمد توفیق المدني  -  1
ولد بالجزائر العاصمة ، تحصل على شهادة مكافئة لشهادة البكالوریا ، " سي مسعود " لقب باسم ) :  1952 – 1924( -  2

 14، توفي یوم  19، عضو اللجنة المركزیة ، أسس قسم شباب بلكور في سن  1934انتمى إلى حزب الشعب الجزائري عام 

  :انظر.السل  ویلة من مرضبالمركز الفرنسي اإلسالمي بتونس وبعد معاناة ط 1952 – 1 –

Ben Youcf Ben  Khadda : Les Origines de 1er Novembre, Edition Dehleb , Alger :1989 , pp :129-

130.  
،المنظمة الخاصة ، تقدیم وتعریب ، محمد الشریف بن دالي حسین،  الجزائر في ظل المسیرة النضالیةمحمد یوسفي ،  -  3

  .      107: ، ص  2010الجزائر  –االبیار  –منشورات ثالثة 
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وهذان العضوان هما محمد یوسفي المكّلف بالمصالح العاّمة ، وعبد القادر بلحاج، المكلّـف      

بالّتدریب العسكري ، أّما مجلـس القّیـادة اإلقلیمـي فكـان یضـّم جمیـع القـادة والمسـؤولین عـن جمیـع 

 اعتمــده، وعلــى كــل حــال ، فــإن الهیكــل التّنظیمــي الّــذي تبّنتــه هــذه الّســلطة هــو الّــذي  المنــاطق

وتمّیــز عمــل المنّظمــة ونشــاطها، بإتّبــاع  .1 1954جــیش الّتحریــر الــوطني ، لهیكلــة والیتــه ســنة 

الّســرّیة التّاّمــة وذلــك للحیلولــة دون اكتشــاف أمرهــا مــن طــرف الّشــرطة والمخــابرات الفرنســّیة ، مــع 

انتهـــاج نظـــام صـــارم فـــي عملّیـــة اختیـــار وتجنیـــد المناضـــلین ، وكانـــت أولـــى المهـــام اّلتـــي باشـــرها 

یتوّجــب توّفرهــا فــي المناضــل المــراد ضــّمه إلــى  التّنظــیم ، تجنیــد المناضــلین وفــق مقــاییس متشــّددة

التّنظیم ، بالعودة إلـى الّنظـام الـّداخلي ، وبالّضـبط إلـى المـاّدة الثّانّیـة الخاّصـة بالّتجنیـد ، نجـد أّن 

  : المنّظمة وضعت شروطا منها 

ات القّیـادة، اإلیمان بالقضـّیة الوطنّیـة ،االسـتعداد لتقـدیم التضـحّیة ، واالنضـباط التّـام بـأوامر وقـرار 

ــة ،القســم علــى المحافظــة علــى ســّر المنظمــة تحــت أي طائــل حتــى علــى  الّشــجاعة والقــدرة البدنّی

  .2أقرب الّناس

الالزمــة لــه ، تكــون ســیرته وســلوكه الیــومي قــد  3وقبــل أن یقبــل الشــخص إلجــراء االختبــارات     

عضــو إال عــن طریــق شــمله ملــف یقــدم إلــى القّیــادة خاّصــة ، وأّنــه مــن غیــر الممكــن دخــول أي 

قریـــب أو صـــدیق مشـــهود لـــه بصـــدق النضـــال وقـــد وضـــعت شـــروط محـــددة للعامـــل فـــي المنّظمـــة 

 –االجتماعــات  –الّتجنیــد  –الّطاعــة :  الخاّصــة أو المتقــدم لالنضــمام إلیهــا نوجزهــا فــي مــا یلــي 

اّلتــي  وبالنســبة للمهمــة. 4وجــوب تــوّفر الّســیرة الحســنة لكــّل أعضــاء ومســؤولي المنّظمــة الخاّصــة

أنشئت ألجلها المنّظمـة فقـد تمّثلـت فـي الـّدفاع عـن المسـؤولین فـي الحـزب ، وبالتـالي فمهّمتهـا قـد 

                                                           
  . 108: غالي الغربي، مرجع سابق ص  -  1
  . 61: نفسه، ص  -  2
  كانت االختبارات تجرى بطریقة سریة إلى درجة تجعل اإلطار المختبر یضع قناعا حتى ال یكشف عن شخصیته ،      -  3

  .وهذا حرصا على بقاء الكوادر والقیادات غیر معروفة  

، شهادة دكتوراه منشورة ، ) 1954 – 1940(تطور االتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة سلیمان قریري ،  - 4 

   178 – 177: ، ص ص  2011 – 2010كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم اإلسالمیة ، جامعة الحاج لخضر 
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خرجت عن اإلطار السیاسـي للحـزب وهـذا مـا جعلهـا تنفصـل عنـه منـذ الیـوم األول وتعمـل بشـكل 

هـا ومـن األعمـال اّلتـي قامـت ب 1سرّي ، كذلك تفادي أي فرصة قد یسـتغّلها العـدو لضـرب الحـزب

هـــذه المنّظمـــة عملّیـــة جمـــع األســـلحة ، وكانـــت البدایـــة مـــن ذخیـــرة القـــوات األمریكیـــة اّلتـــي حلـــت  

، وبالنســبة لتنظــیم المقاومــة المســّلحة وتحقیــق مبــدأ الّشــمولّیة عبــر  1942بالّشــمال اإلفریقــي ســنة 

  . 2أنحاء الوطن ، فیبدوا أن ذلك  مازال یحتاج للمزید من الوقت والعمل

  :المنّظمة الخاّصة اكتشاف – 2

منـــــذ نشـــــأتها بعـــــد المـــــؤتمر األول لحركـــــة االنتصـــــار للحریـــــات عّمـــــرت المنّظمـــــة الخاّصـــــة      

قرابـــة ثالثـــة  1950مـــارس  الدیمقراطّیـــة حتّـــى اكتشـــافها مـــن قبـــل الّســـلطة االســـتعماریة بدایـــة مـــن

إذ . للحركــة وهــذا رغــم طــابع المنّظمــة الّســري واقتصــار عالقتهــا مــع المكتــب السّیاســي ســنوات ، 

مـن جهــة  4، ومحمـد خیضــر3حسـین لحــول: كـان االتصـال بینهمــا یـّتم عــن طریـق شخصــین همـا 

  .قّیادة الحركة ، ورئیس المنّظمة الخاّصة من جهة أخرى 

تابعــت الّســلطة االســتعمارّیة تحّركــات وتــنّقالت الــوطنّیین الجزائرّیین،ووصــفتهم فــي تقاریرهــا      

لكــن دون معرفــة انتمــائهم إلــى التّنظــیم ألمــن العــاّم والواجــب مراقبتهــا، بالعناصــر الخطیــرة علــى ا

  . الهیكلي للمنّظمة الخاّصة وطابعها الّشبه العسكري 

   5فمتى بدأت اإلدارة االستعماریة تعرف وجود هذه المنّظمة ؟     

                                                           

رسالة ماجستیر ، كلیة اآلداب والعلوم )  1956 – 1954( لتحریریة الجزائریة التنظیم العسكري في الثورة اأمال شلي ،  - 1 

  .، غیر منشورة314: ، ص  2006 – 2005اإلنسانیة ، جامعة العقید الحاج لخضر ، 
2 - Ben Youcef Ben Khedda,op.cit,  p 12 

، انقطع عن كل نشاط سیاسي  1955ولد بسكیكدة ، مناضل في نجم شمال إفریقیا ، مندوب جبهة التحریر الوطني سنة  -  3

انظر أمال شلي  مرجع . ، شارك في توقیع بیان مع بن خده وعباس فرحات وخیر الدین ضد سیاسة بومدین  1956سنة 

  . 315سابق ص 
رجل ثوري وسیاسي جزائري ، ولد بالقرب من مدینة بسكرة ، كان من بین لجنة التسعة او باألحرى ) :  1967 – 1911(  - 4

، عاد إلى الساحة  1962اللجنة الخارجیة لجبهة التحریر الوطني ، احد المختطفین الخمسة من الطائرة ، أفرج عنه سنة 

لبث أن اختلف مع الرئیس بن بله ، هذا ما أدى به إلى مغادرة السیاسیة في إطار حزب جبهة التحریر الوطني ، لكنه ما 

 . 229: مرجع سابق ، ص  –أنظر أمال شلي . ودفن بالمغرب  1967-01-01الجزائر إلى أوربا ، اغتیل بمدرید یوم 

والتوزیع ،  دار األلمعیة للنشر ،) 1954 – 1939( حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة عبد القادر جیاللي بلوفة،  - 5 

  .  56: ، ص  2011الجزائر 
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                                                    :وعـة مـن الّروایـات فـي هـذه القضـّیة و هـيتظهـر مجم     

كتنظـیم عسـكري  1949 – 1948إن المنّظمـة الخاّصـة تـّم اكتشـافها بـین سـنتي :  الّروایة األولى

دون العلــم بأشخاصــها ومحّركیهــا ، والخطــوة األولــى كانــت عــن طریــق حادثــة بریــد وهــران ، ومــن 

     .  19501مارس  18للمنّظمة حّتى تّم اكتشافها یوم  بدأت متابعة المخابرات الفرنسّیةهنا  

یرى أصحابها بأن معرفة الّسلطة االستعماریة بوجود تنظیم سرّي یعـود إلـى تـاریخ : الّروایة الثانّیة

ــذي ضــبط وهــو  2أیــن تــّم اعتقــال ثالثــة طلبــة كــان مــن بیــنهم محمــد یزیــد.  1948 مــایو 15 ، اّل

وكـــان هـــذا االكتشـــاف هـــو بدایـــة معرفـــة اإلدارة ... لّســـري یحمـــل  وثـــائق عـــن الجـــیش الـــوطنّي ا

الّروایــة  . االســتعماریة بوجــود تنظــیم عســكرّي یریــد اإلطاحــة بهــا فــي الجزائــر عــن طریــق ثــورة 

یرجــع أصــحابها مســالة عرقلــة نشــاط المنّظمــة الخاّصــة والعمــل علــى تجمیــدها وتصــفیتها : الثالثــة

مّمـا ،مقراطّیـة ، نظـرا لوجـود حساسـیّات وحسـابات داخلّیـة إلى قیادة حركة االنتصار للحرّیـات الدی

  . 3أدى إلى تفكیك واكتشاف المنّظمة

یطلـق علیهـا حادثـة تبسـة ، وهـي الحادثـة اّلتـي اتفـق حولهـا الكثیـر مـن المــؤرخین  :الّروایـة الّرابعـة

 والمناضــلین اّلــذین عاصــروا الحــدث ومــن بیــنهم عمــار بــن عــودة اّلــذي صــّرح فــي حــدیث لــه مــع

   4محمد عّباس

  : بما یأتي 

  

اثـر عملیـة تبسـة وهـي عملیـة نفـذت بـأمر  1950إن اكتشاف المنظمة الخاصة كان في مـارس " 

، 5محمـــد بوضـــیاف: مـــن قّیـــادة المنّظمـــة علـــى مســـتوى عمالـــة قســـنطینة والمتمّثلـــة فـــي الّثالثـــي 

                                                           
    331: آمال شلي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 57: عبد القادر جیاللي بلوفة ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 59:نفسه ، ص  -  3
  .من الصحفیین البارزین الذین تركوا بصماتهم في مجال الكتابة العلمیة والسیما في ما یخص الذاكرة الوطنیة -  4
سیاسي محنك ومن القادة الثوریین األوائل ورجل تاریخي متواضع ، ولد بالمسیلة أجبرته ظروف العمل )  1992 – 1919( - 5

بعدها عین كمسؤول محلي لحزب  1943تكمیلي ، جند في الخدمة العسكریة سنة  5العمل على توقیف دراسته في السنة 

 22والعمل واختار أعضاء لجنة التنفیذ بنفسه من ضمن  مارس شكل اللجنة الثوریة للوحدة 23الشعب الجزائري ، یوم 
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لو المنّظمـة إذا فأثنـاء عملیـة تأدیبیـة قـام بهـا مسـؤو  " 2، ومـراد دیـدوش1ومحمد العربـي بـن مهیـدي

مـن  3من مدینة تبسة بدأت سلسلة اعتقاالت واسـعة" عبد القادر خیاري " ضّد أحد أعضائها وهو

تبســة إلــى ســوق أهــراس وعنابــة  وأخیــرا كــل الجزائــر باســتثناء  بعــض المنــاطق اّلتــي لــم تطلهــا یــد 

  .  4المخابرات االستعمارّیة

  :  22اء مجموعة االثنین والعشرین لق – 3    

العمــل السّیاســـي  فــإنإذا كــان الكفــاح المســّلح یمكــن أن یخلــص إلـــى نتیجــة فّعالــة وٕایجابیــة      

التمهیدي كان أمرا ضـرورّیا قبـل الّشـروع فـي العمـل العسـكري ، فكـل نشـاط البـد أن تسـبقه فلسـفة 

إلى مرحلة تطبیقّیة ، ومن هنـا فقـد شـرع " سّیاسّیة " أو أسلوب نظري ألنه یمّر من مرحلة نظرّیة 

توعیة الجماهیر وٕاعـدادها الجناح الّثوري في عمل سّیاسي مستقّل لم یخرج عن اإلطار الّنظامي ل

نفســـّیا وتنظیمّیـــا ، فـــي وقـــت انـــدلعت فیـــه األعمـــال الّثوریـــة األولـــى فـــي كـــّل مـــن تـــونس والمغـــرب 

وتعّمــق الخــالف داخــل حركـــة انتصــار الحرّیــات الدیمقراطّیــة بـــین المصــالّیین والمركــزّیین ، وهنـــا 

مــن المنّظمــة الخاّصــة عــدة لقــاءات بــین أعضــاء  تحــرك تیــار ثالــث لیفصــل فــي هــذا النــزاع فتمــت

                                                                                                                                                                                           

التاریخیین ، كان من الخمسة المختطفین في عملیة القرصنة الجویة التي تعرضت لها الطائرة، اضطر إلى مغادرة الجزائر بعد 

د اإلجرام اغتالته یوم ، عاد إلى الجزائر بطلب من القیادة السیاسیة والعسكریة ، ولكن ی 1962أن تعرض للسجن في بدایة سنة 

  .بینما كان یمد یده للشعب 1992جوان  28
مایو  8من ابرز قادة الثورة الجزائریة ومفكریها المعروفین ولد بعین املیلة ، شارك في مظاهرات ) :   1957 – 1923( -  1

نوب في المنظمة الخاصة ، مسؤول على منطقة الج 1946، من المؤسسین لحركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة سنة  1945

فیفري  23، القي علیه القبض یوم  1957، قائد المنطقة الخامسة عند اندالع الثورة ، قام بتنظیم معركة الجزائر  1947سنة 

  .، تفنن الجالدون في تعذیبه حتى الموت ، ولكنه كان ممن استطاعوا قهر األلم ، وقهر العدو حیا ومیتا  1957
من الرعیل األول الذي أشعل فتیل الثورة ، قائد ثوري ومفكر جزائري ، ولد بالجزائر ، )  1955 – 1927( مراد دیدوش  - 2

، انخرط منذ صغره في صفوف الكشافة الجزائریة ثم حزب  1943واألهلیة عام  1939تحصل على الشهادة االبتدائیة عام 

شارك في تحریر بیان أول نوفمبر عین قائدا للمنطقة  ، كما ساهم في تكوین المنظمة الخاصة ، 1943الشعب الجزائري سنة 

قرب مدینة السمندو استشهد مراد الذي تمیز بالشجاعة والكفاءة  1955-01- 18الثانیة ، وفي معركة غیر متكافئة  یوم 

  .العالیة في القیادة والتنظیم 
عندما حاول عبد القادر خیاري وبعض األعضاء اآلخرین االنسحاب من المنظمة  عوقبوا ألنهم یریدون خرق قانون  -  3

  . المنظمة الذي یمنع كل عنصر فیها من االنسحاب بعد أن یؤدي القسم ویلتزم بكل شروطها 
  .331: أمال شلي ، مرجع سابق ، ص  -  4
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مـع عضـوان مـن الّلجنـة المركزّیـة همـا محمـد دخلـي  1وهما محمد بوضیاف ومصـطفى بـن بولعیـد

مســـؤول عـــام للتّنظـــیم ومســـاعده رمضـــان بوشـــّبوبة مراقـــب التّنظـــیم ، وانتهـــت هـــذه الّلقـــاءات علـــى 

ــالقّوة الثّالثــة ، وكــان ذلــك أصــل إ نشــاء الّلجنــة بعــث المنّظمــة الخاّصــة مــن جدیــد وهــذا مــاعرف ب

وكــان  فــي مدرســة الرشــاد بالعاصــمة 1954س مــار  23الّثوریــة للوحــدة والعمــل اّلتــي تأسســت یــوم 

  :  اسمهاالهدف من هذه اللجنة كما یّدل علیها 

ـــوطني" نشـــرت: أوال  ـــة  2 الســـتةوبأعـــدادها " ال ـــدة خاّصـــة مهّمتهـــا الّتعریـــف بهـــذه الّلجن وهـــي جری

أنهــــا تنظــــیم مســــتقّل عــــن الجهتــــین المتنــــاحرتین ، وتحســــیس وأهــــدافها ومســــاعیها والّتأكیــــد علــــى 

  .الحّیاد بین الجناحین المتصارعین  التزامبضرورة  المناضلین

عقد مؤتمر موّسع یّضم األطراف المتنازعـة فـي الحـزب وذلـك إلعـادة االلتحـام  إلىالّسعي : ثانیا 

  .3والخروج بقّیادة ثورّیة موّحدة

ومن هذه المنطلقات بدأ االتصال بالمركزّیین والمصالّیین إلنهاء الخالفـات لكـن كـل طـرف       

اتجــه إلــى عقـــد مــؤتمر خـــاّص بــه وبـــذلك فشــلت اللجنـــة الّثوریــة للوحـــدة العمــل فـــي هــذا المســـعى 

  .الوطني العام 

: بوضـیاف وبعد فشل هذه الّلجنـة وقـع خـالف بـین قادتهـا السـیما بـین محمـد دخلـي ومحمـد      

الّلجنـــــة فـــــي مهّمتهـــــا فـــــي جمـــــع الّشـــــمل بـــــین اإلخـــــوة  اســـــتمرارفبینمـــــا كـــــان یـــــرى األول ضـــــرورة 

    .4 الفرقاء،كان یرى الثّاني أنه یجب تجاوز هذه األزمة والّتفرغ للّتحضیر المباشر إلعالن الّثورة

                                                           
ا االستراتیجي في الحزب ، فاللجنة الثوریة للوحدة والعمل كانت تمول من میزانیة اختیار هذان المركزیان عائد لموقعهم -  1

الحزب المركزي واستفادت من وسائل مادیة وٕامكانیة استئناف االتصال مع مناضلي القاعدة وخاصة مناضلي المنظمة الخاصة 

حالف بان تعزز موقفها إزاء مصالي وتستمیل من خالل اللجنة المركزیة للحزب والتي ترغب هي األخرى أن تستفید من هذا الت

  .أعضاء اللجنة الثوریة للوحدة والعمل إلى صفها فالعالقة مع المركزیین كانت ظرفیة ال غیر الن الهدف لم یكن واحد 

 2012الجزائر ،  –، دار الهدى للنشر والتوزیع ، عین ملیلة  1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر عمار مالح ،  -2 

  . 48: ص 

: ص 1997، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت  1، ط  1962، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش  - 3 

352  
  . 353: عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  -  4
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 االثنــــین اجتمـــاعومـــن أهـــم األعمـــال اّلتــــي قامـــت بهـــا الّلجنــــة الّثوریـــة للوحـــدة والعمــــل عقـــد      

 1954جـوان  25یـوم " إلیـاس دریـش " بحّي المدنّیة في منزل أحـد المناضـلین )  22(والعشرون 

" محّمـد بوضـیاف " ، وذكر محمد بوضیاف أن الجلسة ترأسـها مصـطفى بـن بولعیـد وقـّدم هـو   1

عدة العربـي الّتقریر اّلذي أعد خالل الجلسات الّتحضیریة من قبـل أعضـاء الفریـق ، وأحیانـا بمسـا

  : بن مهیدي ودیدوش مراد والنقاط المشار إلیها هي 

 .تاریخ المنّظمة الخاّصة منذ نشأتها إلى حّلها 

 .لقّیادة الحزب  االنهزاميحصیلة القمع والتّندید بالّسلوك  -

 . 1954 – 1950العمل الذي أداه قدامى المنّظمة الخاّصة في فترة  -

تمّثلة في الّصـراع بـین الخـط اإلصـالحي للقّیـادة والّتطلعـات أزمة الحزب ، أسبابها العمیقة والم -

 .االنشقاق وعدم الفعالیة داخل الحزب  إلى أدىالّثوریة للقاعدة ، الصراع الذي 

 تقریر حول هذه الوضعّیة عن وجود حرب الّتحریر في تونس والمغرب ومایجب القّیام به ؟ 

ي نحـــن قـــدامى المنّظمـــة یرجـــع إلینـــا الیـــوم القـــرار فـــ ((: الّتقریـــر بهـــذه الكلمـــات  انتهـــىوقـــد      

هـو مسـألة مـا  االجتمـاعوقد كان اإلشكال األول اّلذي طرح فـي هـذا . ))الّتشاور وتقریر المستقبل

إذا كانت الّثورة یجب أن تكون ال محدودة إلى غایة االسـتقالل أو أنهـا یجـب أن تتوقّـف بعـد فتـرة 

باإلجماع علـى أن  االتفاقلّسلطات الفرنسّیة ، وفي األخیر تّم ، بغیة الّتفاوض مع ا اندالعهامن 

، غّیـرت الّلجنـة  1954 مـایووبدایـة مـن شـهر  . 2االسـتقاللتكون ثورة مسـتمّرة إلـى غایـة تحقیـق 

بإطــارات المنّظمــة  باالتصــالالّثوریــة للوحــدة والعمــل طابعهــا وذلــك بعــد أن قــام محمــد بوضــیاف 

ــه الخاّصــة مــن جهــة ، والوفــد الخــ ،  ارجّي للحــزب بالقــاهرة مــن بیــنهم محمــد خیــذر، أحمــد بــن بل

الّلجنــة الّثوریــة للوحــدة والعمــل ،  اختــارتمــن جهــة أخــرى ، ومــن ذلــك الحــین  حســین آیــت أحمــد 

العمــل المســّلح المباشــر بالّنســبة إلیهــا ، فــإن هــذا العمــل ســیجلب القمــع علــى المناصــرین المــوالین 

سـیحّقق بالتّـالي وحـدة الحـزب بفعـل القمـع ، وعنـدما سـئل بوضـیاف لمصالي والّلجنة المركزّیـة ، و 

                                                           
   338: أمال شلي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  339: نفسه ص  -  2
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ســتكون عملّیــة "  باختصــارالّشــعب إلــى هــذا العمــل المباشــر ، أجــاب  انضــمامعــدم  احتمــالعــن 

  " . انتحاریة

بالّنسبة لمؤّسسـیها ، وتتكـّون مجموعـة  استقاللیتهاحینئذ أخذت الّلجنة الّثورّیة للوحدة والعمل      

مختار باجي ، رمضان بن عبد المالك ، عثمان بلوزداد ، بن مصطفى بـن عـودة ، (  من 22الـ 

مصــطفى بــن بولعیـــد ، محمــد العربـــي بــن مهیـــدي ، لخضــر بـــن طوبــال ، رابـــح بیطــاط ، زوبیـــر 

بوعجــاج ، ســلیمان بــوعلي ، بلحــاج بوشــعیب ، محمــد بوضــیاف ، عبــد الحفــیظ بوصــوف ، مــراد 

  ) .دیدوش 

محمـد بوضـیاف (  6محّمـد بوضـیاف بتعیـین قّیـادة وهـّي لجنـة الــ  22ة الـ لقد كّلفت مجموع     

  ) .، بن بولعید ، بن مهیدي ، دیدوش مراد ، الذین التحق بهم كریم بلقاسم 

لقد كان كریم قد أتخذ موقفا مساندا لمصالي في بدایـة األزمـة العتقـاده بـأن هـذا األخیـر كـان مـع 

ّلجنـــة الّثوریـــة للوحـــدة والعمـــل بعـــد أ ن الحـــظ تـــردد مصـــالي بال التحـــقالعمـــل المســـلح ، غیـــر أنـــه 

  .الحاج 

وفي شهر أكتوبر ، قرر األعضاء الّستة نهائیا تفجیر العمـل المسـّلح ، حیـث حـّددوا لـه یـوم      

  .1)و. ت .ج (إنه میالد جبهة التحریر الوطني :  1954أول نوفمبر 

  

  

  :  الّثورة وردود الفعل األولّیة اندالع: ثانیا 

  : الّثورة  اندالع – 1

تتمّیــــز الثّــــورة الّتحریرّیــــة الكبــــرى فــــي الجزائــــر عــــن بــــاقي ثــــورات العــــالم بإنجازاتهــــا العظیمــــة      

جــاء  انتظــار، فبعــد طـول  2البــاهرة حتّـى أصــبحت قـدوة للشــعوب الّضـعیفة فــي العـالم وانتصـاراتها

                                                           

،  2004، ترجمة ، أحمد شقرون ، منشورات دحلب  1954أول نوفمبر المصادر األولیة لثورةعبد الرحمان كیوان ،  -1 

   154:ص
  . 189ص  2010، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر  قبسات من تاریخ الجزائرإبراهیم میاسي ،  -2



 1956لمحة عن اندالع الثورة التحریریة وتطورها حتى مؤتمر الصومام ) :تمهیدي(االول الفصل 

15 
 

لیســت كغیرهــا مــن الّلیــالي اّلتــي مـــرت  1954القــرارات الحاســمة وكانــت لیلــة أول نـــوفمبر  اتخــاذ

  .  18301جویلیة  5على الّشعب الجزائري منذ احتالل البالد یوم 

انطلقت الّرصاصـات األولـى لثـورة الّتحریـر  1954ففي الّساعة الواحدة من لیلة أول نوفمبر      

كانت بمثابة االنفجار اّلذي هّز البالد ، لقد استوعب قادة الثّـورة ، و   2الكبرى كما هو مخّطط لها

، فرّكزوا جهدهم األكبر على التّنظیم الجّید للعملّیـات التّفجیرّیـة األولـى "االنطالقة " أهمیة إنجـاح 

تــاركین مصــیر المعركــة المفتوحــة لألقــدار، وهــو مــا یؤكــد رغبــتهم فــي إنجــاح خطــوة تفجیــر الثّــورة 

مــام بمســألة التّنظــیم ، ومــراهنتهم علــى منطقــة األوراس اّلتــي وعــد مســؤولها بــن بولعیــد قبــل االهت

  .  3بالّصمود في المعركة لمّدة تزید عن الّستة أشهر

ومســــاعده  4الثــــورة فــــي األوراس قوّیــــة ومنّظمــــة ، لقــــد أتــــّم  بــــن بولعیــــد انطالقــــةوفعـــال كانــــت      

منــــاطق العملّیــــات العســــكرّیة  وأهــــدافها ، ثــــم  فیــــه  طّبقــــتتحضــــیراتهم للموعــــد ، وعقــــد إجتمــــاع 

إســتعدادا ) شــمولإی(وفــي خنقــة لحـدادة ) أریـس(تجّمعـت األفــواج المســّلحة فـي دشــرة  أوالد موســى 

، وقـاده ثكنة الجیش ومخـزن الّسـالح خصوصـا في مدینة باتنة على الهجوم، حّدد لتنفیذ العملّیات

تــل خــالل ، ولــم یحقــق جمیــع أهدافــه  وقوسـّتةعبیــدي  وبوشــمال وابــراهیم ب كـل مــن الحــاج لخضــر

، ونظّـم هجـوم علـى فـم الطّـوب وتـّم عزلهـا ، وفـي منطقـة تیغـانمین الهجوم جندي وضـابط فرنسـي

، مــن إبــالغ الفرنســّیین بالعملّیــات كمــین لمنــع قائــد مشــونش 5قــرب تاغیــت وضــع شــیحاني بشــیر

                                                           
  . 357أمال شلي ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 380عمار بوحوش ، مرجع سابق ، ص  -2
، دیوان المطبوعات الجامعیة ) 1962- 1954( ي تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصها األساسیة المرجع فعبد اهللا مقالتي ،  -3

  .21، ص  2012، بن عكنون 
قائد المنطقة األولى والزعیم االول للثورة التحریریة ، ولد بأریس في والیة باتنة ، إنخلرط في صفوف )  1956 – 1917(  -4

 12بأوامره ، ألقي علیه القبض یوم  1954، وكان انطالق الثورة لیلة نوفمبر  22، ترأس إجتماع  1945حزب الشعب سنة 

مارس  22تونسیة اللیبیة ، فعذب ثم حكم علیه باإلعدام ، أستشهد یوم في طریقه للبحث عن السالح بالحدود ال 1955فیفري 

1956 .  
تحصل على شهادة األهلیة ، تولى  1949، حفظ القرآن الكریم ، وفي سنة  1929سنة  ولد ببلدة الخروب والیة قسنطینة -  5

ك في إحدى اكبر المعارك التاریخیة في القیادة السیاسیة والعسكریة لمنطقة االوراس الكبرى خلفا لمصطفى بن بولعید ، شار 

أنظر آمال شلي ، مرجع سابق .  1955اكتوبر  30الثورة الجزائریة ، وهي معركة الجرف ، أغتیل في ظروف غامضة یوم 

  . 359: ص 
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، حیــث قتــل خطـــأ أدت إلــى حــادث مؤســف المقاومــة علــى مــتن الحافلــة" القائــد " ولكــن محاولــة 

وأصـــیبت زوجتـــه بجـــروح بلیغـــة ، وهـــّي الحادثـــة اّلتـــي إســـتغلتها الدعایـــة الفرنســـّیة " منـــرو" المعلـــم 

للّتشهیر بالّثوار ، ونـّدد بهـا بـن بولعیـد آمـرا المجاهـدین  بعـدم الّتعـرض للمـدنّیین المسـالمین وعـدم 

  . 1 إعطاء المستعمر ذریعة لتغطّیة جرائمه

وقد وصف منـدوب وكالـة الصـحافة الفرنسـّیة الحالـة فـي األوراس خـالل الّشـهر األّول للثّـورة      

ـــه  تحــافظ الجماعــات المســّلحة علــى وجودهــا مختفّیــة ففــي الّنهــار ، ال یظهــر أحــد مــنهم ، " بقولــــ

فــي وقــت وأثنـاء الّلیــل تشــعل الّنیــران فــي الجبـال ، نیــران توقــد وتخبــوا كأنهــا إشـارات وقــد تصــادف 

" متأخر من اللیل جّرارات بأوضاع غیر عادّیة تأكلها الّنیران وهي مصطّفة على جوانب الّطریـق 

.  

ولكــن ومــع اقتــراب الّشــهر األّول للثّــورة مــن نهایتــه  ، بــدأت القــّوات الجزائرّیــة بــالتحرك نهــارا      

وأخــذت تنشــر الّرعــب فــي صــفوف العــدو ، وكانــت إلــى جانــب أعمــال قطــع أســالك الهــاتف تقــوم 

بهجمـــات خاطفـــة علـــى مراكـــز الجیـــوش الفرنســـّیة  ، وقوافـــل الّتمـــوین ، وأصـــبحت خطـــط جـــیش 

الّضــرب بشــّدة وبصـورة مباغتــة ، ثــم : تعتمــد علـى مبــدأین أساســیین مـن مبــادئ  الحـرب الّتحریـر 

االنســحاب بســرعة ، وقــد أذهلــت هــذه الخطــط القــادة الفرنســّیین ، فوضــعوا مخّططــاتهم المضــادة 

ـــورة ، وضـــمن هـــذا اإلطـــار قامـــت  ـــدمیر الّشـــامل لقواعـــد الّث ـــادة التّامـــة والّت ـــى اإلب اّلتـــي تعتمـــد عل

بیـان  -ألف منشـور 50بإلقاء )  1954نوفمبر  20( الجّو الفرنسي مساء السبت  طائرات سالح

، وفي مدینة خنشـلة هـاجم لغـرور عبـاس علـى رأس مجموعـة مجاهـدین 2على منطقة األوراس  –

علـــى المقــر وجـــّرد أعوانــه مـــن أســـلحتهم ، وأثنــاء الهجـــوم علـــى  واســـتولىمركــز شـــرطة المدینــة ، 

، وتجـدر اإلشـارة هنـا  3ركة عنیفة أدت إلى مقتل قائد الحامّیة العسكرّیةالّثكنة العسكرّیة دارت مع

( إلى أن الغابات كانت هّي المراكز المفضلة لالجتماعات والّتدریب على األسلحة ورمي القنابـل 

                                                           
  . 22 – 21عبد اهللا مقالتي ، مرجع سابق ص ص  -  1

  
  . 110: ص 1982ر النفائس ، بیروت ، دا 1، ط  ، اهللا أكبر وانطلقت ثورة الجزائربسام العسلي  -  2
  .  22: عبد اهللا مقالتي ، مرجع سابق ، ص  -  3
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ــة  ــّتم اســتخدام الحجــارة للّتمــرین نظــرا لعــدم تــوافر كمّیــة مــن القنابــل الحقیقّی وتــمّ  ) . حیــث كــان ی

لالجتمـاع  1954كیلومترات من خنشلة في شهر سـبتمبر  5على بعد ) العین السخونة ( اختیار 

وذلــك بســبب وجــود غابــة كثیفــة یغّطیهــا الّســّیاج وتكثــر ) عــین الّســیالن ( والّتــدریب  عوضــا عــن 

فیهـا الوهــاد والودیــان فكانــت بممیزاتهـا الطبیعیــة مــن أفضــل األمكنـة لالجتماعــات للتّــدریب وٕاجــراء 

وفــي أعقــاب الّتمــرین األول قــام لغــرور بتقــدیم الثّــوار الفــدائّیین إلــى مصــطفى بــن بولعیــد . الّرمــي 

ســتحمل  ((: وشــیحاني بشــیر الّلــذین  قــدما للتّفتــیش فــي منطقــة خنشــلة ووقــف بــن بولعیــد لیقــول 

الجزائــر الّســالح قریبــا لخــوض الّصــراع ضــد فرنســا  مــن أجــل انتــزاع حقوقهــا وللّتحــرر مــن قبضــة 

  .1))االستعمار

  :للسلطات الفرنسّیة واألحزاب الجزائرّیة  األولیةردود الفعل  – 2

أصـــاب المعّمـــرین والّســـلطات االســـتعمارّیة هلـــع كبیـــر حیـــث لـــم تكـــن تتوّقـــع شـــیئا مـــن هـــذا      

فــي إصــدار أول بــالغ رســمّي فرنســّي ) روجــي لیونــار(لــذلك ســارع الحــاكم العــاّم للجزائــر   2القبیــل

حـدث أثنـاء الّلیـل بمنـاطق مختلفـة مـن األرض الجزائرّیـة وعلـى  ((عن الّثورة الجزائرّیة حیـث قـال 

عملّیـة ، قامـت بهـا  30األخص شرق قسنطینة بمنطقـة األوراس عـّدة عملّیـات حربّیـة بلـغ عـددها 

صــغیرة مــن اإلرهــابّیین أســفرت عــن مقتــل ضــابط وجنــدّیین مــن حــراس الّلیــل بمنطقــة القبائــل فــرق 

أضـرار سـوى فـي مخـازن شـركة  وألغیت بعض القنابل الحارقة المصنوعة محلّیـا ولكّنهـا لـم تسـّبب

  .3))الحبوب بالبلیدة وبوفاریك وشركة سلیتاف للحدید والفّلین بمنطقة القبائل

اإلجـراءات الحازمـة لمواجهـة الوضـع  اتخـذویؤّكد الحاكم العاّم أنه فور حدوث هذه الحوادث      

  .ّیة لتدعیم الجیش، وأستدعى بعض الّقوات االحتیاط

                                                           
  97: ص  1984، دار طالس للدراسة والترجمة والنشر ،  الثورة الجزائریةمصطفى طالس وبسام العسلي ،  -  1
  . 115:، ص  1991، الجزائر  1، دار البعث للطباعة والنشر ، ج  ملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل ،  -  2
  . 404: عمار بوحوش ، مرجع سابق ، ص  -  3
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أّمــا رد فعــل الحكومــة الفرنســّیة كــان فــي بــالغ صــادر عــن وزیــر الداخلّیــة الفرنســّي فرانســو      

وأنطلـــق   ))فرنســـا وأّن المفاوضـــات الوحیـــدة هـــّي الحـــرب أن الجزائـــر هـــيّ  ((أعلـــن میتـــران اّلـــذي 

  .  1غالة المستعمرین یحشدون القوى ویستنفرون الّرأي العام الفرنسّي ضّد ثورة الجزائر

كما قامت الّقوات الفرنسّیة بعّدة عملّیات اشتركت فیهـا الّطـائرات والمـدّرعات وقامـت بـأول قصـف 

ـــات  1955جـــانفي  23 وفـــي 1954نـــوفمبر  15جـــوّي لـــألوراس فـــي  قـــام الجـــیش الفرنســـّي بعملّی

  .2جنوب األوراس مخلفة المئات من الّشهداء" تیزاوفوش" فیولیت وفیرونیك في جبل 

فـي شـكل  1955مـارس  19وأخطر إجراء قام به االستعمار للقضاء على الثّـورة صـدر فـي      

نون اّلذي أعطى للّشرطة في اعتقـال هذا القا"قانون الّطوارئ " بیان من وزارة الداخلیة یحمل اسم 

أي شــخص فــي أي وقــت دون الحصــول علــى موافقــة الجهــات القضــائیة ، وٕاقامــة منــاطق أمنیــة 

العتقــال مــواطنین  وٕابعــادهم عــن دّیــارهم وتحدیــد إقامــة األشــخاص وعــدم الســماح لهــم بالتّنقــل إّال 

  . بالحصول على اإلذن وقامت بتعمیمه على كامل الّتراب الوطنّي 

إّال أنــه علــى الــّرغم مــن هــذه المســاعي لــم تحقّــق الّســلطات االســتعماریة مــا كانــت تصــبوا إلیــه ولــم 

  . 3 3، 2، 1تخمد نار الّثورة الملتهبة خاّصة في المناطق 

ـــم تكـــن انطالقـــة الثّـــورة مفاجئـــة للّســـلطات االســـتعماریة وحـــدها بـــل إنهـــا فاجـــأت األحـــزاب       ل

كانت غارقة في الّصراعات الهامشّیة ، هـذه األخیـرة اّلتـي كانـت تعمـل والمنّظمات السّیاسّیة اّلتي 

  ؟ 4من أجل تحسین الوضع ، فماذا كان موقفها من الّثورة

  :حركة انتصار الحرّیات الدیمقراطّیة 

كان اندالع الّثورة مفاجأة كبرى لجمیع التّّیارات السّیاسّیة وأكثر على المركـزّیین الّـذین وجـدوا      

في دوامة وحیـرة ، وكـان مـوقفهم مـن الثّـورة متذبـذبا ولـم یكـن هنـاك تنسـیق فـي مـا بیـنهم ،  أنفسهم

                                                           
   29: ، ص  1982، دار الشورى ، بیروت لبنان  االستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائریةبسام العسلي ،  -  1
  . 15:، منشورات قسم اإلعالم والثقافة ، ص  رمن معارك ثورة الجزائالمنظمة الوطنیة للمجاهدین ،  -  2
: الجزائر ، ص  -، قسنطینة  1، دار البعث للطباعة والنشر ، ط ، الثورة الجزائریة في عامها األولمحمد العربي الزبیري  -  3

17.  

تحف الوطني للمجاهد ، منشورات الم ) 1956 – 1954( رة الجزائریة في مرحلتها األولى إستراتیجیة الثو أحسن بومالي ،  - 4 

  . 225: ، ص  1998، الجزائر 
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ولــم یكونــوا مــوافقین وال منــادین بفكــرة الثّــورة المســّلحة فــي تلــك الّظــروف بالــّذات وكــانوا یــرون أنــه 

  .1البد من االستعداد الجید لها وان تفجیرها هو مغامرة كبرى

حــاج یعتقـدون أّن هــذا األخیــر هــو وحـده القــادر علــى إعــالن الثّــورة ظّـل أنصــار مصــالي ال       

" الّلجنــة الّثوریــة للوحــدة والعمــل " والّتخطــیط لنجاحهــا ، وهــذا مــا جعلــه وأتباعــه یرفضــون عــرض 

حــول مســألة تفجیــر الثّــورة المســّلحة وأعتبــر نفســه المســؤول األّول عــن الثّــورة كمــا أنــه كــان مؤمنــا 

 2ســم الخالفــات الّسیاســّیة داخــل الحركــة قبــل الّشــروع فــي العمــل المســّلح بــأن األولویــة تعطــى لح

واّلذي یعاب على قیادة المصالّیین إشاعتهم في أوساط المناضلین بفرنسـا أن مصـالي هـو قائـدها 

رغــم ان هــذا األخیــر لــم یظهــر بالمنطقــة " محمــد لونیســي " وأن قائــد قّواتهــا المســّلحة هــو الجنــرال 

  .  1955الثّالثة إّال سنة 

لـى أنصـاره بفرنسـا والجزائـر یـبلّغهم فقـد قـام مصـالي بإرسـال برقّیـة إ 1954نـوفمبر  4أّما في     

وحــاولوا أن تســیطروا علــى تســألوا عمــن یقــف وراء الثّــورة وواصــلوا غمــار الكفــاح  ال: " بمــا یلــي 

، حیــث یظهــر مــن ذلــك أن مصــالي كــان یــرفض أن یحــدث أي شــيء دون علمــه ، كمــا "الحركــة 

ا بـأّن الثّـورة لـن تقـوم فقـد كـان مصـالي الحـاج مقتنعـ.   3كان رافضا بأن یكـون تابعـا ألي شـخص

  .4وتحت إشرافه"  مبدأ القّیادة الفردّیة" إّال على یدیه 

  : الّثورة  اندالعموقف الحزب الّشیوعي الجزائري من 

وقــف الحــزب الّشــیوعي الجزائــرّي موقــف الــّرفض مــن الثّــورة الّتحریرّیــة وأعتبرهــا فاشــلة مــن 

الثّـورة ، حیـث أذن لجبهـة الّتحریـر الـوطنّي  دالعانـخالل البیان اّلذي أصدره في الیـوم الثّـاني مـن 

أصـدر المكتـب السّیاسـّي بیانـا جدیـدا یـدین  1955جـانفي  13بإحداث خطوط موازّیة للثّـورة وفـي 

                                                           
   56: ، ص 1999، دار القصبة ، الجزائر  مذكرات علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكريعلى كافي ،  -  1
  .183: ، دار النفائس ، لبنان ، ص  جبهة التحریر الوطنيبسام العسلي ،  -  2
  . 226: عمار قلیل ، مرجع سابق ، ص  -  3

4 - Mustapha Madi. Réfection Massali El hadj 1989 . Edition Casba – Alger 1995 . p : 124     



 1956لمحة عن اندالع الثورة التحریریة وتطورها حتى مؤتمر الصومام ) :تمهیدي(االول الفصل 

20 
 

فیـه أعمــال العنـف ویــرفض شـعارات الثّــورة ، ویجــّدد إیمانـه بــأن مسـتقبل الجزائــر یكمـن فــي تشــیید 

  .1جمهورّیة جزائرّیة 

  :  العلماء المسلمینموقف جمعّیة 

أي بعــد  1954نــوفمبر  8بالقــاهرة وفــي  اإلبراهیمــيالثــورة قــام محمــد البشــیر  انــدلعتلّمــا 

نوفمبر مـن نفـس الّسـنة أصـدر  14الّثورة بإعالن مساندته للّثورة الجزائرّیة وفي  اندالعأسبوع من 

واصـلة الكفـاح ضـّد المسـتعمر الجمعّیة بالقاهرة بیانا طویال یدعوا فیه الّشعب الجزائـرّي لم 2مكتب

  :حیث جاء فیه 

وهكــذا تقــّدم  ))بكــل قّوتــك ضــّد المســتعمر ارملّصــف أّیهــا الّشــعب الجزائــرّي نصــرك اهللا بوحــدة ا ((

ـــة العلمـــاء للثّـــورة إّال أّنهـــا تـــأّخرت فـــي تأییـــدها للجبهـــة إلـــى غایـــة ســـنة  حیـــث  1956تأییـــد جمعّی

  . 3زائرّي بها كممّثل وحید وشرعّي للّشعب الج اعترفت

  

  

  

  . 1955اوت 20هجومات الشّمال القسنطینّي : ثالثا 

ذات أبعــــاد واســــعة جــــّدا علــــى الّصــــعیدین الــــّداخلي  1955 أوت 20لقــــد كانــــت عملّیــــات 

والخــارجّي، وقــد جــاءت نتیجــة لظــروف قــاهرة كانــت الثّــورة تعیشــها فــي شــهورها األولــى مــن جــّراء 

  .الّتصعید الجهّنمي في خطوط العدّو والهادفة إلى سحقها 

ارزین أال وهو الّشـهید وقع حادث ألیم فقدت فیه الّثورة أحد أركانها الب 1955جانفي  18ففي     

دیــدوش مــراد قائــد المنطقــة الثّانیــة فــي معركــة بــوكركر شــمال قســنطینة ، كمــا ألقــي القــبض علــى 

  .1مصطفى بن بولعید فتسلمت القیادة للوالیة الثانیة للقائد زیغود یوسف

                                                           
   119: ، ص  2009، دار المعاصرة ، الجزائر  الوجیز في تاریخ الجزائرمحمد بلعباس ،  -  1
  . 119: محمد بلعباس ، مرجع سابق ص  -  2
، ص 1984، دار البعث للنشر، قسنطینة ردود الفعل األولیة داخال وخارجا على غرة نوفمبرمولود بلقاسم نایت بلقاسم ،  -  3

  .9-  7: ص، 
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فبدأت فكرة الهجوم تدور في ذهن زیغود إثـر تطـّور األوضـاع اّلتـي أصـبحت تشـّكل خطـورة علـى 

ـــة مســـ ـــورة الّتحریرّی وفـــي هـــذا  1955بـــدأت االســـتعدادات لهـــذا الهجـــوم فـــي شـــهر جـــوان  –یرة الّث

ّیة مــن البطــل كانــت بمبــادرة شخصــ 1955 أوت 20إن فكــرة عملّیــة : " الّصــدد یقــول علــي كــافي

ر علـى مـا یـرام وحسـب ، وتحّمـل خطـورة مسـؤولّیة نتـائج العملّیـة ، إن لـم تسـالّشهید زیغود یوسـف

  .2" هاما یرجى من

أراد زیغــود یوســف تعمــیم الهجــوم علــى كامــل التــراب الــوطنّي ولكــّن الثّــورة فــي تلــك الفتــرة لــم تكــن 

فأصـر علـى ضـرورة  3بین مختلف القّیادات فـي الـداخل  االتصالتملك جهاز تنسیق أعلى یربط 

القّیــام بهــذه العملّیــات للخــروج بــالثورة مــن المــأزق الّــذي وضــعت فیــه ، وٕاثبــات قّوتهــا وشــمولیّتها 

 20وطــرح فكــرة تنظــیم هجومــات شــاملة علــى مــدن وقــرى الّشــمال القســنطینّي یــوم  –بعمــل بــاهر 

  4.وّفرةشارك فیها المجاهدون والمواطنون جنبا إلى جنب باإلمكانّیات المت 1955اوت 

  

  

  :أهداف الهجوم ودوافعه  – 1

فّك الحصار العسكرّي على منطقة األوراس وذلـك بفـتح جبهـات أخـرى فـي الّشـمال القسـنطینّي  -

وفـــي هـــذا إســـتنجد شـــیحاني بزیغـــود طالبـــا منـــه المبـــادرة بعمـــل عســـكرّي لتخفیـــف الّضـــغط علـــى 

أننــا یجــب أن نتحّمــل األعبــاء مــع األوراس  ((: حیــث قــال زیغــود عشــّیة الهجمــات  –  5األوراس

                                                                                                                                                                                           
  .  169: أحسن بومالي ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 107: علي كافي ، مصدر سابق ، ص  -2
  . 14: ، ص  1992عث قسنطینة ، ، مطابع دار الب 1955أوت  20هجوم موسى تواتي ، رابح عواد ،  -3
  . 15:نفسه ، ص  -4
،  1985،  257، مجلة الجیش ، عدد  حدث حاسم في مسیرة الثورة 1955أوت   20الذكرى الثالثین لـ عیسى صیود ،  -5

  . 6: ص 
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لـذا البـّد أن نقـوم ... وٕاذا بقیت العملّیات مكثّفة هنـاك وبقـّي األوراس وحـده  فسـوف تضـیع الثّـورة 

   1)).باهر انتصارعملّیة یتمّخض عنها  بأكبر

الجماهیر  إشراكإعطاء الّطابع الّشعبّي للّثورة وٕاستقطاب جماهیر لصالحها ، وذلك من خالل  -

ـــوار هـــم مجـــرد فّالقـــة ولصـــوص  الّشـــعبیة فـــي هـــذه الهجمـــات ولتكـــذیب إّدعـــاءات العـــدّو بـــأّن الّث

 .منبوذین من قبل الشعب 

إظهـار قـدرة الثّــورة التّنظیمّیـة وشــمولّیتها والتأكیـد أنهــا موجـودة فــي كـل مكــان ولیسـت محصــورة  -

 .في األوراس 

 .  2المدن والقرى نقل الحرب الّساخنة من الجبال واألریاف إلى -

الــــّرد علــــى عملّیــــات اإلبــــادة والّتقتیــــل الجمــــاعي  والّنفــــي الممارســــة مــــن طــــرف قــــّوات الجــــیش  -

 .الفرنسيّ ، وذلك بعد اإلعالن عن قانون حالة الّطوارئ 

 3إحبـــاط سّیاســـة سوســـتال  ، بإحـــداث قطیعـــة نهائّیـــة بینـــه وبـــین الّشـــعب الجزائـــري واّلـــذي أتـــى -

األّول القضاء على الّثورة فكانت سّیاسته من األسباب اّلتي حّتمت على  بسّیاسة إصالحّیة هدفها

 .  4قّیادة المنطقة الثّانّیة القّیام بعمل ثورّي الفت لألنظار

اإلثبات للرأي العاّم الفرنسّي والـّدولي بوجـود ثـورة وطنّیـة فـي الجزائـر والّنیـل مـن طـوق الّدعایـة  -

 .ا مسألة داخلّیة الفرنسّیة اّلذي یلّف القضّیة ویجعله

دعم تدویل القضّیة الجزائرّیة في جدول أعمال الجمعّیة العاّمة فـي دورتهـا العاشـرة المقـّررة فـي  -

 .، وخیر سبیل إلى ذلك تنظیم عملّیات واسعة الّنطاق  1955سبتمبر 

 غنم األسلحة من العدّو نفسه نظـرا للحاجـة الماّسـة إلیهـا لتسـلیح رجـال الثّـورة وخاّصـة فـي ظـلّ  -

 .1عدم دخول األسلحة من الخارج

                                                           
عنابة :  1جزء   9621 / 1954فهرس شهداء الثورة لوالیة عنابة جمعیة وفاء لحمایة مآثر الثورة التحریریة لوالیة عنابة ،  -1

  .56: ، ص  2004، 

 113: ، ص  1984سبتمبر ، أكتوبر  83، مجلة الثقافة ، عدد  1955أوت  20حول إنتفاضة محمد العربي الزبیري ،  -2 

.  
  . 212: أحسن بومالي ، المرجع السابق ، ص  -  3
  .106: ، ص 2007، دار القصبة للنشر ، الجزائر  الثورة الجزائریة نصر بال ثمنمحمد عباس ،  -  4
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ومنهــا یّتضــح أن هجومــات الّشــمال القســنطینّي كانــت عمــال منّظمــا ومنســّقا أخــذ فیــه قــادة 

الثّــورة بالمنطقــة الثّانیــة فــي الحســبان ، جمیــع الّظــروف الخارجّیــة اّلتــي یمكــن لهــا أن تخــدم الثّــورة 

ملّیـات هـو دخـول منبـر هیئـة األمـم وتقوّي عودها في الّداخل بحیث كـان الهـدف األسـمى لهـذه الع

  .المّتحدة

  : 1955أوت  20ردود الفعل الفرنسّیة على هجومات  – 2

لتزیـــل الغیـــوم والّضـــباب اّلـــذي یحجـــب الّرؤیـــا عـــن أعـــین  1955أوت  20جـــاءت أحـــداث 

الفرنسـّیة أبناء الّشعب الفرنسّي اّلذین حملوا صورة سوداء عن الوطنّیین الجزائـرّیین ألّن الّصـحافة 

وأصــحاب الّنفــوذ السّیاســّي كــانوا یتحّكمــون فــي مجــرى األمــور ویعطــون أفكــارا خاطئــة للفرنســّیین 

عــن حقیقــة األوضــاع فــي الجزائــر وكانــت األفكــار اّلتــي تنشــر أّن الهــدف مــن ثــورتهم هــو إقامــة 

  .2نظام شیوعّي عمیال لإلّتحاد الّسوفیاتي والكتلة الّشیوعیة

رنســا إلــى إرتكــاب مجــازر رهیبــة فــي حــّق الّســّكان العــّزل عــن مــرأى فهــذه األحــداث أّدت بف

ومسمع قادتها العسكرّیین وأجهزتها الّرسمّیة أنذاك حیث جّن جنونها وراحـت تصـّب علـى الّسـكان 

  .3وابال من نیران رّشاشاتها  إضافة إلى اقتحامها بیوتهم ومحالتهم

  

  

  فرنسا على سّیاسة القتل الجماعّي والقضاء على الحیوانات وٕاحراق القرى  اعتمدت

  4.العدید من اإلجراءات العسكرّیة والّسّیاسّیة لمواجهة الّثورة اتخاذهاالمداشر باإلضافة إلى  و

                                                                                                                                                                                           
  . 84: علي كافي ، المصدر السابق ، ص  -1
  .74:، ص  1963، لم یذكر اسم المطبعة ، بیروت  الجزائر الثائرةالفضیل الورتالني ،  -2
  .124: ، ص  1996، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،  ، الثورة الجزائریة أمجاد وبطوالتعلیه عثمان الطاهر  -3
، من العهد الفینیقي إلى خروج الفرنسیین ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة  المختصر في تاریخ الجزائرصالح فركوس ،  -4

  . 263: ، ص  2002
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ضــّد المــواطنین دون تمییــز صــغارا وكبــارا ، شــیوخا ورجــاال ونســاء، سّیاســة القمــع الوحشــّي  إتّبــاع

حینها أبشع المجازر ضّد المدنّیین الجزائرّیین العّزل مـن جهـة وضـّد الثّـوار مـن جهـة  ارتكبتأین 

  .  1أخري

أوت  قــــد فســــحت المجــــال للعدیــــد مـــــن  20وبــــدون شــــّك فــــإّن الّصــــور الّرهیبــــة لمجـــــازر 

مــات الفرنســّیین والفرنســّیات أن یّطلعــوا ویتعّرفــوا علــى حقیقــة الثّــورة الجزائرّیــة كمــا أّنــه بفضــل هجو 

اوت وقــع إنشــقاق فــي صــفوف الفرنســّیین بــین معــارض ومؤّیــد ومتعــاطف مــع الثّــورة ، وأدرك  20

معظــم الفرنســـّیین أّن الثّــورة الجزائرّیـــة قامــت لغـــرض وهـــدف واحــد وهـــو إســترداد الســـّیادة الوطنّیـــة 

  .  2الفرنسيّ  االستعماروتحریر البالد من براثن غالة 

  اهیرّیة في الّثورة نشاط بعض المنّظمات الجم: رابعا 

  :التحاق الطلبة الجزائریین بالثورة

  الّثورة  والّطلبة الجزائرّیین – أ

  المؤتمر الثّاني إلتحاد الّطلبة المسلمین الجزائرّیین  انعقاد – 1

بعـد تســعة أشــهر مــن إنشـاء وبعــث اإلتحــاد العــاّم للّطلبـة المســلمین الجزائــرّیین عقــد الّطلبــة 

فرنسا، رغم المالحقات والمضایقات اّلتي تعّرضوا لهـا ب 1956مؤتمرهم الثّاني خالل شهر مارس 

وطــالبوا  زائـريّ موقفـا ثورّیـا تجـاه الثّـورة التحریرّیـة وكفـاح الّشـعب الج اتخـذوا، وخـالل هـذا المـؤتمر 

  .ة إلى الّتفاوض مع جبهة الّتحریر، ودعوا الحكومة الفرنسیّ الجزائر باستقالل

ـــه الّصـــریحة  ـــائج هـــذا المـــؤتمر ودعوت وقـــد اغتنمـــت الّســـلطات الفرنســـّیة فرصـــة إعـــالن نت

  .عدد من الّطلبة  اعتقال الجزائر ، فقامت بإیقاف و الستقالل

                                                           
  .103:م ص1999، دار موفم للنشر الجزائر  ، أیام خالدة في حیاة الجزائرمحمد الصالح الصدیق  -  1
  . 85: الفضیل الورتالني ، المرجع السابق ، ص  -  2
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یمــنعهم عــن نشــاطهم الثّــوري بــل دفعهــم إلــى الّتفكیــر  ، كــّل هــذا لــمالجزائــرّیین وعــّذبتهم فــي بــاریس

الّالنهـائي ، فعزموا على إعـالن اإلضـراب العـاّم نجاعة في اإلقدام على خطوة أخرى أكثر جرأة و

  .1عن الّدروس واالمتحانات في الجامعات والمعاهد العلیا في میدان الكفاح المسّلح الوطنيّ 

   1956 مایو 19في  االمتحانات عن الّدروس وإعالن اإلضراب العاّم الّالنهائي  - 2

مــن  االســتعماریةلّمــا فقــد الّطلبــة والّتالمیــذ الجزائــرّیین األمــل فــي تغّلــب العقــل عــن الّنزعــة 

وتأّكدوا أن أماكنهم لیست في مقاعد الثّانوّیـات والجامعـات الفرنسـّیة  رأواطرف زمالئهم الفرنسّیین 

ــــود  ــــى جانــــب جن ــــال إل ــــي الجب ــــال لیعملــــوا  ومناضــــليولكــــّن ف ــــي الجب ــــوطنّي ف جــــیش الّتحریــــر ال

  .2كممّرضین وجنود ومفّوضین سّیاسّیین ومدّرسین متنّقلین ومدّربین على الكفاح الوطنّي المّسلح

  التحاد العام للعمال الجزائریینانشاط  – 3

بــادیس قــرب  ابــنیــوم عیــد وطنــّي بمقــّر اإلّتحــاد الجدیــد بســاحة  1956فیفــري  4كــان یــوم 

جــامع كتشــاوة ففــي هــذا المقــّر أعلــن عــن مــیالد  الّنقابــة الوطنّیــة العمالّیــة ، وقامــت هــذه الّنقابــة 

أمینـا عاّمـا " عیسات إیـدیر " وأنتخب لها المناضل " اإلّتحاد العاّم للعّمال الجزائرّیین "  اسمتحت 

لــــه مــــن الیــــوم األّول محاربــــا وغــــدا هــــذا اإلتحــــاد كمنّظمــــة تابعــــة لجبهــــة الّتحریــــر الــــوطنّي مــــا جع

  .لالستعمار

 16ولم یمض على إنشائه شهورا حتّـى أصـبح عضـوا فـي المركزّیـة العالمّیـة للّنقابـات فـي 

إضـراب ، ومن  خالل نشاطاته  أدهش اإلستعمار حیث كانـت لـه الیـد فـي نجـاح  1956جویلیة 

اآلالف علــى رأســهم  مناضــلیهولعــب دورا كبیــرا بعــد ذلــك فـي الثّــورة ، أستشــهد مــن الّثمانّیـة أّیــام ، 

 1959.3عیســـــــــــــــــات إیـــــــــــــــــدیر اّلـــــــــــــــــذي أعدمتـــــــــــــــــه الّســـــــــــــــــلطات الفرنســـــــــــــــــّیة ســـــــــــــــــنة األمـــــــــــــــــین 

                                                           
،ص 1957دیسمبر  8/5المجاهد،  لسان حال جبهة و جیش تحریر الوطني، ع ) حرب الجزائر هي حرب المغرب العربي( -1

 :95 .  
  .41: ، ص  9المجاهد ، المرجع السابق ، عدد  -2
: ، ص 3، ج1986، المؤسسة الوطنیة للكتب، الجزائر  ) 1954 – 1947( الكفاح القومي والسیاسي إبراهیم بن العقون ،  -3
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   م 1956 أوت 20 الصومام مؤتمر انعقاد:  أوال

  :  انعقاده ظروف – 1

 علـى الخطـى واضـحة غیـر الفتـرة هـذه خـالل وبقیـت ، التحریریـة الثورة على عامین مضت      

 وأن 1المقبــل مســارها فیــه تحــدد منهجــا تضــع أن الثــورة لقیــادة البــد وكــان ، المســتقبل بنــاء طریــق

 الــداخل فــي یعزلهــا أن حــاول الــذي االســتعماري المــأزق مــن للخــروج جدیــدة إســتراتیجیة فــي تفكــر

 ، العســــــكریة ، السیاســــــیة المســــــتویات جمیــــــع علــــــى جدیــــــدة نظــــــم باســــــتحداث وذلــــــك ، والخــــــارج

 ، والدولیــة المحلیــة األطــراف كــل إزاء الرؤیــا لهــا تتضــح لكــي واالجتماعیــة الثقافیــة ، االقتصــادیة

 كــل حشــد علــى باســتمرار تعمــل كانــت التــي ، الفرنســیة الحكومیــة المخططــات رهــن التبقــى وبــأن

 الثــورة قــادة ینتظــر لــم لــذلك 2المهــد فــي الثــورة لهیــب إلخمــاد والفكریــة والبشــریة المادیــة الطاقــات

 للثــورة یضــع موعــد الــزمن مــع موعــد علــى كــانوا حتــى ، الثــورة تفجیــر بعــد كــاملین حــولین انقضــاء

 محكمـة وٕاسـتراتیجیة ، وعسـكریا وتنظیمیـا سیاسـیا منهجـا لهـا ویحـدد ، وتقنینا تنظیما العام إطارها

 انعقــاد أســباب – 2 3المســتقبل آلفــاق واضــحة مالمــح ووضــع االســتعمار علــى بالقضــاء لتعجــل

  : الصومام مؤتمر

 . الثورة وأهداف وسائل یحدد ثابت سیاسي منهج وضع إلى الماسة الحاجة -

  .4المقاومة وتسییر بتنظیم تقوم مركزیة قیادة إیجاد على العمل 

 ووســائلها الفرنســیة الحكومــة الحكومــة إمكانیــات تطــویر المقابــل وفــي ، وتوســعها الثــورة انتشــار -

 . الثورة خنق محاولة في

                                                           
 . 27:  ص ، سابق مرجع ، العسلي وبسام طالس مصطفى -1

 . 364 ص ، السابق المرجع ، شلي أمال -2

لسان حال منظمة الوطنیة  نوفمبر، أول مجلة ، ))ومحتوى وتنظیما إعدادا الصومام مؤتمر((،  أمقران الحفیظ عبد -3

     93: ص ،1984 / 68 للمجاهدین، ع

 الجزائر ، هومة دار ) 1962 – 1954( الجزائریة الوطني التحریر ثورة وتطور الصومام مؤتمر ، لحسن محمد زغیدي -4

  .132:  ص ، 2005
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 تفـــادي قصـــد وســـلبیاتها ایجابیاتهـــا بكـــل الثـــورة عمـــر مـــن الســـابقة المرحلـــة تقیـــیم إلـــى الحاجـــة -

 . منها ایجابي ما هو وتطویر وتدعیم السلبیات

 الــداخلي الصــعیدین علـى الثــوري للعمــل ودائمـة موحــدة تنظیمیــة إسـتراتیجیة وضــع علــى العمـل -

 . 1 للثورة عملیة سیاسیة وثیقة ووضع والخارجي

 .واالجتماعي واإلداري والسیاسي العسكري المیدان في محكم جدید تنظیم لوضع الحاجة -

 .  2العالمي العام الرأي إلى الجزائریة الثورة صدى إیصال على العمل -

 تزویـــد اجــل مـــن النظــر إعــادة إلـــى أدى الــذي الثـــورة مــن وموقفــه الفرنســـي االســتعمار وحشــیة -

 .3الثورة استمراریة تضمن بهیاكل التحریر جیش

 . الكفاح مواصلة كیفیة بخصوص واضحة مستقبلیة رؤیة أو برنامج وجود غیاب -

 عزلــة تعــرف بعضــها كانــت حیــث ، الــوطن منــاطق مختلــف یــربط وفعــال محكــم تنظــیم غیــاب -

  4.تامة شبه

   الصومام مؤتمر عقد ومكان زمان اختیار  - 3

 حیــث الــوطني التحریــر جبهــة  تــاریخ فــي أهمیــة األكثــر األحــداث مــن الصــومام مــؤتمر یعــد      

 القســنطیني الشــمال وقــرى مــدن معظــم شــهدت أن بعــد م 1956 أوت 20 فــي الــداخل قــادة جمــع

 تسـمح فرصـة أول فـي االلتقـاء علـى الثورة قادة اتفق وقد ، كاسحة هجومات سبقه الذي العام في

 نظــرا م 1955 ســنة فــي یتحقــق لــم ذلــك أن غیــر ، سیاســي لعمــل والتخطــیط النتــائج لدراســة لهــم

    5.المرحلة تلك في الصعبة للظروف

                                                           
 عبد العزیز بوتفلیقة، :تص )) طرابلس ومؤتمر الصومام مؤتمر ، نوفمبر أول نداء( ( نوفمبر لثورة األساسیة النصوص -1

  .14:  ص ، 2005 الجزائر ، المطبعیة للفنون الوطنیة المؤسسة
  . 14:  ص ، نفسه -2

  . 383:  ص ، السابق المرجع ، قلیل عمار -3

 التاریخ في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة رسالة ، والتاریخ الذاكرة بین 1960 دیسمبر 11 مظاهرات ، بلهداف صوریة -4

  .)غیر منشورة(، 43:  ص ، 2005 – 2004 منتوري جامعة ، المعاصر

  . 440:  ص ، السابق ،المرجع فركوس صالح -5
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 أمــر واألمــم الشــعوب تــاریخ فــي الكبــرى لألحــداث بالنســبة والمكــان الزمــان اختیــار أن المؤكــد مــن

  . 1األهمیة غایة في

 عــن یخــرج لــم المكــان اختیــار كــان وٕان للمــؤتمر الحاضــرین لــدى عالقــا بقــي الــذي األمــر    

 فـي األمـر فاسـتقر ، والعسـكري السیاسـي مدلولها بحكم الثالثة أو الثانیة أو األولى المنطقة نطاق

 أوت 20 یــــوم ذلــــك وكـــــان وطنــــــي مؤتمـــــر أول لعقـــــد الثـــــورة قیـــــادات تحتضـــــن أن علــــى األخیــــر

  .2م 1956

  :  منها إعتبارات لعدة تحدیدا إفري قریة األخیر في اختیرت و    

 التـي الكثیفـة أكفـادو غابـة مـن بالقرب لموقعه وذلك بالحصانة یتمیز الذي االستراتیجي الموقع -

 . وجبالها جرجرة بغابة تتصل

 ممــا عســكري، هجــوم أي فیهــا یقــع ولــم أشــهر، تســعة لمــدة هادئــة منطقــة اوزالقــن منطقــة كانــت 

  .3 آمنة منطقة وأنها هناك الثورة تغلغل بعدم یعتقد العدو جعل

 أصــبحت بالكامل،وأنهــا المنطقــة علــى ســیطر بأنــه الواســعة حملتــه بعــد دیغــول الجنــرال إعــالن -

 العــدو مــزاعم فضــح الثــورة رجــال أراد وقــد المنطقــة، بهــذه لهــا ال وجــود الثــورة وأن ســلطته  تحــت

  . الجهة تلك في المؤتمر بعقد

 وحتـى الجمیـع اسـتعداد إلـى مطمئنـة كانـت القیـادة أن الـدوار،حیث قـرى أفـراد بـین الثورة تغلغل -

 الـدوار خلـو إلى ،باإلضافة فجأة الدوار العدو هاجمما  إذا المجاهدین وإلخفاء التعاون في النساء

  .والعمالء الخونة من

 الحضــور مــن المنــاطق جمیــع ســیمكن الــذي الوطني،الشــيء التــراب المنطقــة هــذه توســط أیضــا -

 .4مخاطر دون

                                                           
  480:ص م2009الهدى،الجزائر، دار ،2 ج  ،والعرب الجزائر تاریخ من وقضایا موضوعات ، بوعزیز یحي -  1
  . 383:  ص ، السابق المرجع ، قلیل عمار -  2
  .24:، ص8م، ج1986بیروت النفائس، ، دار2، ، طالجزائریة الثورة نهج، العسلي بسام -  3
  385:،ص سابق ، مرجع قلیل عمار -  4
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  : وقراراته المؤتمر عقد

 وأعلنــت المــؤتمر المطلوبــة لعقــد واالســتعدادات األمنیــة الترتیبــات كافــة القیــادة أنهــت أن بعــد     

 الثالثـة، المنطقـة علـى بالتوافـد الوفـود بـدأت المـؤتمر انعقـاد ومكـان بتـاریخ المنـاطق كافة مسؤولي

  :التالیة المناطق تمثل والتي المؤتمر في المشاركة الوفود وصول اكتمل أوت 10 یوم وبحلول

 ابــراهیم ، طوبــال بــن لخضــر ، كــافي علــي ، یوســف زیغــود:  مــن كــل ویمثلهــا: الثانیــة المنطقــة

  . عودة بن مصطفى ، رویبح حسین مزهودي،

  . السعید محمدي ، عمیروش ، بلقاسم كریم یمثلها: الثالثة المنطقة

  .الصادق سي ، أوعمران عمر ، بوقرة محمد سي یمثلها: الرابعة المنطقة

  . مهیدي بن العربي: الخامسة المنطقة

  .1الشریف سي ، رمضان عبان) : المستقلة المنطقة: (الجزائر منطقة

 مصـطفى استشـهاد بسـبب" األوراس" األولـى الوالیـة ممثلوا المؤتمر حضور عن تغیب وقد    

 ر،لكنــهمالمؤت فــي یمــثلهم أن مزهــودي ابــراهیم مــن طلبــو وقــد م،1956 مــارس 25 فــي بولعیــد بــن

 الوفـد أیضـا تغیـب كمـا ، غیر ال والیته بتمثیل سیقوم أنه ورد الثانیة للوالیة تابعا كان ألنه اعتذر

 سـان فـي ینتظـرون فبقـوا الوصـول لصـعوبة الـبالد خـارج الـوطني التحریـر لجبهـة والممثل بالخارج

   2.بلیبیا طرابلس وفي ، بایطالیا ریمون

  

 خاللــه مـن اســتطاعوا الـذي المـؤتمر هــذا بعقـد هامــة خطـوة الجزائریـون القــادة خطـى وبهـذا    

 للثـورة سیاسـیة وهیاكـل نظـامي اطـار بوضـع قـاموا كمـا الكفـاح، مـن شـهرا 22 حصـیلة اسـتعراض

   3جوانبها كافة من

                                                           
  .20_19: ص_،ص سابق مرجع ،بوتفلیقة العزیز عبد -  1

 الجزائر، للمجاهد، الوطني المتحف منشورات ،1ط ،2ج ، 20 و 19 القرنین في الجزائر ثورات ، بوعزیز یحیى - 2 

  .158:ص

-73:  ، األصالة ، تصدرها الجزائر، ع ع )اتجاهها دیغول ومواقف م1954 نوفمبر أول ثورة عن مالمح(بوعزیز،  یحیى -3

  . 33، ص 74/1979
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 األحـداث أهـم عنـد القـادة توقـف وقـد ، منطقتـه وضـعیة حـول قـرار بتقـدیم قائـد كل قام وقد    

 الثـوري النشـاط اسـتئناف بعـد وهـران منطقـة فـي الراهنـة والحالـة القسـنطیني الشمال هجومات مثل

  . 1األحداث من وغیرها

 كـل شـمل الـذي المـؤتمر، أعمـال جـدول دراسة من خاللها من تمكنوا أیام عشرة مناقشتهم ودامت

  .2بالثورة ما یتعلق

 : التالیة النقاط تضمن: المؤتمر أعمال جدول  - أ

 .شامل وطني مؤتمر عقد ضرورة في والمتمثلة االجتماع عقد إلى أدت التي األسباب شرح -

 :على تشمل التي التقاریر تقدیم -

 .القیادة ومراكز للجیش العام والهیكل القطر تقسیم كیفیة عن نظامي تقریر -

 .والمناضلین المجاهدین عدد یبین عسكري تقریر -

 .منطقة كل خزانة في والمتبقي المداخیل و المصاریف یتضمن مالي تقریر -

 .3والشعب المجاهدین لمعنویات یتعرض سیاسي تقریر -

  :كالتالي وهي المقررة النشرات إلى باإلضافة

 العســــــكري التوحیــــــد وكــــــذلك المنــــــاطق، وتقســــــیم النظــــــام توحیــــــد فــــــي ذلــــــك ویتمثــــــل: التوحیــــــد -

 المحــــــــافظون یشــــــــمل الــــــــذي السیاســــــــي التوحیــــــــد وأیضــــــــا، والمرتبــــــــات والرتــــــــب الوحــــــــدات فــــــــي

  .4الشعب مجالس في المتمثل اإلداري والتوحید ومهامهم السیاسیون

 وهیئاتهــــا الـــداخلي ونظامهــــا األساســـي وقانونهـــا أیــــدیولوجیتها تحدیـــد: الــــوطني التحریـــر جبهـــة -

  .وغیرها ...والتنفیذ التنسیق لجنة للثورة، الوطني المجلس:  المسیرة

-المســــبل -المجاهــــد(  المســــتعملة التســــمیات تحدیــــد ذلــــك تضــــمن:  الــــوطني التحریــــر جــــیش -

  .1الهجومات وتكثیف الراهنة المرحلة ودراسة) الفدائي

                                                           
  .96:سابق،ص أمقران، مرجع الحفیظ عبد -1
  .135: ص سابق، مرجع لحسن، محمد زغیدي -2

  .339:ص سابق، مرجع ، بومالي أحسن -3

  .136:ص ، سابق ، مرجع لحسن محمد زغیدي -4
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 .2والسالح العتاد -

 ... المفاوضات وشروط القتال إیقاف و وسیاسیا عسكریا: العمل نظام -

 :المؤتمر قرارات  - ب

 و والعســـكریة السیاســـیة المیـــادین جمیـــع فـــي هامـــة قـــرارات الصـــومام بعـــدة مـــؤتمر خـــرج      

 أوت 20 تـاریخ تحمـل كانت وقد المؤتمر، في المشاركین كافة علیها صادق والتي ، اإلداریة

  .3ایفري بقریة انعقدت ختامیة جلسة في علیها التوقیع وتم. م1956

  : السیاسي المستوى على:  أوال

 جغرافیــا، وتحدیــدها الصــومام مــؤتمر قبــل قائمــة كانــت التــي الجغرافیــة للمنــاطق التســمیة إعــادة -

 ونــواحي منــاطق علــى تحتــوي والیــة وكــل والیــة، لكــل الحــدود جعــل مــع والیــات ســتة بإنشــاء وذلــك

 وعســكریة، سیاســیة صــفتان لــه والقائــد الجماعیــة اإلدارة لمبــدأ فیخضــع القیــادة مركــز أمــا وأقســام،

 لالســــــتعالمات والعســــــكریة السیاســــــیة بــــــالفروع یعتنــــــون الضــــــباط مــــــن نــــــواب ثــــــالث بــــــه ویحـــــیط

 .4 واالتصاالت

 المتحـــدة األمـــم:  مثـــل الدولیـــة المحافـــل أمـــام وطرحهـــا الجزائریـــة القضـــیة تـــدویل علـــى العمـــل -

 .اإلقلیمیة والمنظمات

 .5الجماعیة القیادة محلها وٕاحالل الفردیة السلطة نبذ -

 .الوطني التحریر لجبهة والخارجیة الداخلیة السیاسة وتحدید ضبط -

 .التام االستقالل وتحقیق الوطن تحریر على العمل -

 .المستعمر ضد للثورة التحریر، وتحریضه جبهة حول لاللتفاف الشعب تنظیم -

 .الثورة ضد العدو مع متعامل كل وضد الفردیة األعمال كل ضد ثابت موقف اتخاذ -

                                                                                                                                                                                           
  .391:  ص سابق، مرجع ، قلیل عمار -1
  .22: ص سابق، النصوص، مصدر -2
  .27:نفسه،ص -3
  .138:سابق،ص لحسن، مرجع محمد زغیدي -4

 ,162:،ص النصوص، مصدر سابق -  5
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 . والخارج الداخل في للعدو السیاسیة المناورات مواجهة -

 خدمـة فـي ووضـعها الشـعبیة الفئـات لـدى المتاحـة والوسـائل الطاقـات كـل استغالل على العمل -

 .2 الوطنیة القضیة

 .الخارج على الداخل وأولویة العسكري على السیاسي أولویة -

 ولـــه ، للثـــورة العلیـــا التشـــریعیة الهیئـــة یعتبـــر الـــذي للثـــورة الـــوطني للمجلـــس الصـــالحیة إعطـــاء -

 ، وغیرهــا العــدو مــع مفاوضــات فــتح أو القتــال كوقــف وطنیــة أبعــاد ذات مواقــف اتخــاذ فــي الحــق

 . التحریر لجبهة والخارجیة الداخلیة السیاسة توجیه عن لمسؤو  أنه كما

 الجبهـة مـع والترتیـب بالتنسـیق وذلـك مؤقتـة حكومـة إنشـاء صـالحیة والتنفیذ التنسیق لجنة منح -

 . بالخارج

 الجبهــة أوامــر ونشــر الشــعب توعیــة فــي المتمثلــة ووظــائفهم السیاســیین المفوضــین مهــام تحدیــد -

 القـــرى فـــي الشـــعبیة المجـــالس بانتخـــاب االهتمـــام إلـــى باإلضـــافة المســـتعمر، أكاذیـــب علـــى والـــرد

 . أخرى مهام من وغیرها

  :وهي القتال إلیقاف أساسیة شروط ووضع

 . ترابها ووحدة الجزائریة األمة بوحدة االعتراف -

 . وسیادتها الجزائر باستقالل االعتراف -

 .الجزائریین المعتقلین سراح إطالق -

 .للشعب الوحید الممثل هي الجبهة بأن االعتراف -

  : العسكري المستوى على:  ثانیا

 التــي الجغرافیــة وللمســاحة للجــیش محكــم ووظیفــي هیكلــي تقســیم وفــق العســكري النظــام توحیــد -

 التحریـــر لجـــیش واألساســـي األول الســـند تمثـــل التـــي العریقـــة الشـــعبیة للفئـــات وحتـــى فوقهـــا ینشـــط

 .1الوطني

                                                           
  .193:،ص سابق ، مرجع شلي أمال -1
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 حـرب فـي والمتمثلـة العـدو مواجهـة أسالیب الوطني التحریر جیش هیكلة وضع عند روعي لقد -

 .وقالبا قلبا بالجماهیر المرتبط الشعبي الوطني الجیش نواة تأسیس وفي العصابات،

  : یلي فیما فیتمثل الجدید النظام هذا لتركیبة بالنسبة أما

 أولیان وجندیان واحد عریف بینهم من جندیا 11 من یتألف: الفوج . 

 جنود 4و أول جندي بینهم من جنود 5 من یتألف: الفوج نصف. 

 والمساعد الفرقة وقائد أفواج 3 منهم جندي 35 من تتكون: الفرقة. 

 األركان من 20و كتائب 3 منهم جندي 110 من تتكون: الكتیبة. 

 تحدیـــد وكــذا.1)القبائـــل( الثالثــة بالمنطقـــة وقتهــا مســـتعملة كانــت التـــي العســكریة، الرتـــب تعمــیم -

 : یلي فیما موضح هو كما القمة إلى القاعدة من الوطني التحریر جیش الشهریة ألفراد المرتبات

 . الجندي

 .األیمن الذراع على توضع حمراء Λ شكل على عالمة شعاره capora:األول الجندي

 .األیمن الذراع على توضع حمراءΛ شكل على عالمتان شعاره  sergent:العریف

 الـذراع علـى توضـع حمراء Λ شكل على عالمات ثالث وشعاره  sergent chef:األول العریف

 .األیمن

 .أبیض خط تحتها حمراء Vشكل على عالمة شعاره adjudant:مساعد

 . بیضاء نجمة شعاره  aspirant:مالزم

 .حمراء نجمة شعاره  sous lieutenant:ثاني مالزم

 .بیضاء وأخرى حمراء نجمة شعاره  lieutenant:أول ضابط

 .حمراوان نجمتان شعاره capitanane:ثاني ضابط

 .بیضاء وواحدة حمراوان نجمتان شعاره  commandant:أول صاغ

 1.حمراء نجمات ثالثة شعاره colonel:ثاني صاغ

                                                           
 .88: ص ، سابق ثورات الجزائر ،مرجع ، بوعزیز یحیى -1
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  : یلي كما فهي الوطني التحریر جیش ألفراد الشهریة المرتبات أما

 . فرنك 1000:  الجندي -

 . فرنك 1200:  األول الجندي -

 . فرنك 1500:  العریف -

 . فرنك 1800: األول العریف -

  . فرنك 2000:  المساعد

  . فرنك 2500:  المالزم

  . فرنك 3000: ثاني مالزم

  . فرنك 3500:  أول ضابط

  . فرنك 4000:  ثاني ضابط

  . فرنك 4500:  أول صاغ

  . فرنك 5000:  ثاني صاغ

 الشــــهر فــــي فرنــــك 1500 ویتقاضــــون العریــــف رتبــــة فــــي یــــدمجون والممرضــــات الممرضــــون -

 أول ضـــــابط برتبـــــة واألطبـــــاء فرنـــــك 2500 ویتقاضـــــى أول مـــــالزم برتبـــــة المســـــاعدون واألطبـــــاء

 .2شهریا فرنك 3500 ویتقاضى

 علیهـا باإلنفـاق مطالبـا عائلـة لدیـه مسـبل أو مجاهـد فكـل عائلیـة منحة المؤتمر وضع كما    

  . شخص لكل زیادة مع فرنك 2000 ب تقدر األریاف فلسكان ، شهریة منحة له تعطى

  . شخص لكل فرنك 2000 زیادة مع فرنك 5000 ب تقدر المدن سكان بینما

ــادة -  الثــورة هیئــات جمیــع علــى فیجــب الثــورة مبــادئ إحــدى تعــد الجماعیــة اإلدارة أن بمــا:  القی

 ویحـیط) وسیاسـیة عسـكریة(  صـفتان لـه رئـیس مـن یتركـب القیـادة ومركـز ، مدققـة بصفة اتباعها

 : التالیة بالروع یعتنون ثالثة وعددهم ضباط یعتبرون ومساعدون نواب به

                                                                                                                                                                                           
  .91: ص ، سابق مرجع ، بوعزیز یحیى -1

  .125:سابق، ص مرجع ، غربي الغالي -2



                    1957إلى نهایة سنة  1956أوت  20الثورة الجزائریة من مؤتمر الصومام الثانـي      لـالفص

37 
 

 . واالتصاالت االستعالمات فرع – السیاسي الفرع – العسكري الفرع -

   والقسم والناحیة والمنطقة الوالیة على النظام یطبق أن ویجب

) رائــد( أول صــاغ برتبــة ثالثــة ونوابــه) عقیــد( ثــاني صــاغ برتبــة یكــون" الوالیــة" قائــد أن إذ    

  أول ضابط برتبة ثالثة ونوابه) نقیب(  ثاني ضابط برتبة یكون"  المنطقة"  وقائد

   1.أول عریف برتبة ثالثة ونوابه ثاني مالزم برتبة یكون"  الناحیة"  وقائد) أول مالزم( 

 :التالیة الكلمات استعمال تقرر بحیث الوطني التحریر جیش في المستعملة األلفاظ تحدید -

 . الوطني التحریر جیش جندي هو: المجاهد -

 . العسكري العمل في المشارك هو: المسبل -

 . المدن في المراكز على بالمواجهات المكلفة الجماعة عضو هو: الفدائي -

 كـذلك العسـكري، علـى للسیاسـي األولویـة إعطـاء تقـرر فقـد الجـیش، و الجبهـة بـین العالقـة تحدید

 . الجماعیة اإلدارة مبدأ مراعاة مع الخارج على للداخل األولویة تعطى

ـــیس:  المحـــاكم - ـــى باإلعـــدام یحكـــم أن العســـكریة رتبتـــه كانـــت مهمـــا ضـــابط أي حـــق مـــن ل  عل

 باإلعـدام علیـه محكـوم وكـل باتـا منعـا تمنـع بـالخنجر الـذبح عملیة منع إلى باإلضافة ما، شخص

 قتـــل باتـــا منعـــا یمنـــع كمـــا عنـــه یـــدافع مـــن یختـــار أن فـــي الحـــق وللمـــتهم بالرصـــاص، رمیـــا یقتـــل

 كفـاح عدالـة نشـر اجـل من وهذا ، والیة كل في بهم خاص نظام یجعل أن على الحرب مساجین

 .2الجزائري الشعب

  :المؤتمـر جـنتائ

 االسـتقالل، بعـد مـا للثورة األساسیة لالختیارات األولى اللبنة یضع أن المؤتمر استطاع      

  .3 3الوطنیة السیادة استرجاع بعد البالد بمستقبل اهتمامه حیث من

                                                           
  . 94 – 93: ص – ،ص سابق الثورة، مرجع ، بوعزیز یحیى -1

  .13:  ،ص سابق مرجع ، للمجاهدین الوطنیة المنظمة -2
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 للثـــورة الــوطني المجلـــس وتأســیس والیـــات ســتة إلــى الجزائـــر بتقســیم جدیـــد إداري تنظــیم إنشــاء -

 .1الثورة فروع جمیع إدارة توجیه عن لةو ؤ مس كانت التي والتنفیذ التنسیق ولجنة

 التـــي الحربیــة الشــرطة تشـــكیل كــذلك رتبــه، وتحدیـــد وأســلحته أجهزتــه وتطـــویر الجــیش تنظــیم  -

 بمثابـــة فهـــي العســـكري، المیـــدان خـــارج نشـــاطها یمتـــد حیـــث وأنشـــطها الجـــیش أجهـــزة أدق تمثـــل

 قبــل العــدو خطــط واكتشــاف الخونــة اكتشــاف تــم ضــلهاففب المخــابرات جهــاز فــي الحســاس الرقیــب

 . تنفیذها

 :األجهزة وهذه الوحدة، وخلق الشعب توعیة على تعمل مختلفة أجهزة خلق -

 الجزائــریین، المســلمین للطلبــة العــام االتحــاد ، النســائي االتحــاد ، الجزائــریین للعمــال العــام االتحــاد

  .2المجاهد جریدة ومثاله الصحفي النشاط ، األحمر الهالل ، الجزائریة اإلسالمیة الكشافة

ـــــالفالح الجزائریـــــة الثـــــورة اعــــــتراف - ـــــالي للثـــــورة األساســـــي الرافـــــد ب  للعدالـــــة تطلعـــــه تلبیـــــة وبالت

 . 3االجتماعیة

 طمــوح مســتوى فــي كانــت بنتــائج خــرج قــد الــوطني التحریــر لجبهــة األول المــؤتمر یكــون وبــذلك 

  . العالم أنحاء كافة إلى صداها یوصل وأن الثورة ینظم أن استطاع حیث وتطلعاته، الشعب

  : م1957 فیفري 04 – جانفي 28 أیام الثمانیة إضراب: ثانیا

 التـي البـارزة األحـداث بین من ، م1957 عام الجزائر عرفته الذي أیام الثمانیة إضراب یعد     

 تعـد النضـالیة العملیـة هـذه ألن وذلـك ، الفرنسـي االسـتعمار مواجهة في الجزائریة الثورة بها مرت

 وتكمـــن م1955 أوت 20 كهجومـــات المنـــاطق بعـــض بهـــا قامـــت التـــي الكبـــرى للعملیـــات امتـــداد

 بتــأطیر معـه موعـد علــى المهـاجرة الجزائریـة الجالیـة كانــت حیـث فرنسـا إلــى امتـداده فـي ، أهمیتـه

  .التحریر جبهة فدرالیة من

                                                           
  .442 ص ، سابق مرجع ، فركوس صالح -1

:  ص م2002 الجزائر ، البعث دار ، الشرقیة القاعدة ودور الجزائریة التحریریة الثورة مسیرة من لمحات ، العسكري إبراهیم -2

74.  

  .75:  ص ، ، مرجع سابق العسكري إبراهیم -3
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 طـرف من أیام لثمانیة اإلضراب قرار اتخاذ وراء الكامنة األسباب عن التساؤل یكمن لهذا    

ــــــر مقرهــــــا كــــــان والتــــــي) 1957 أوت – 1956 أوت(  للثــــــورة وتنفیــــــذ تنســــــیق لجنــــــة أول  الجزائ

  . 1 ؟ ونتائجه اإلضراب هذا وقائع هي ما ترى العاصمة،

ـــد       الـــدورة إنعقـــاد بمناســـبة م 1957 فیفـــري 4 إلـــى جـــانفي 28 لمـــدة اإلضـــراب هـــذا نظـــم لق

 التحریــر جبهــة إلـى الجزائــري الشـعب كــل إنضـمام إبــراز بهـدف ، المتحــدة األمـم لهیئــة االسـتثنائیة

 اجتماعـات الثـورة قیـادة عقـدت حیـث ، اإلضـراب لهـذا تحضیریة فترة سبقتها ما بعد وهذا الوطني

  :  نواحي عدة من التاریخي إطاره في نضعه أن ینبغي الحدث هذا حقیقة نفهم ولكي ، مكثفة

ـــــة الثـــــورة     ـــــدولي والمســـــتوى ، الفرنســـــیة السیاســـــة ، الجزائری ـــــة ال ـــــرار إتخـــــاذ كیفیـــــة لمعرف  ق

  .اإلضراب

 م،1956 عــام واجهتهــا التــي التحــدیات تجــاوز حاولــت ، الــوطني التحریــر لجبهــة فبالنســبة    

 لـم إنهـا ، عادلـة قضـیة أجـل مـن المكافحـة الجبهـة هـذه بهـا حظیـت التـي السـمعة مـن الـرغم على

 التحریـــر جبهــة وجــدت حیــث خــده بــن یوســف بـــن شــهادة حســب الــوطن علــى كلیــا تســیطر تكــن

 ومنطقـــة بالعاصــمة خاصــة كانــت عنیفــة إصــطدامات فـــي المصــالیة الحركــة مواجهــة فــي نفســها

 ضـعیفة تبـدو الجبهة كانت حیث فرنسا نحو الدامي الصراع هذا وأمتد ، الحضنة ومنطقة القبائل

 مـــن الجزائـــر فـــي مـــا یحـــدث بـــأن إدعـــت حیـــث ، المهجـــر علـــى المصـــالیة الحركـــة ســـیطرت أمـــام

 هـي التحریـر جـیش بهـا یقـوم كـان التـي المـدن في الفدائیة والعملیات الجبال في عسكریة عملیات

 الـوطني التحریـر لجبهـة الفتـرة تلـك فـي الجزائـریین معظـم تبعیـة عدم ما یفسر وهذا.  صنعتها من

 شــعارات علــى الــرد علیهــا كــان نفســه الوقــت وفــي ، لمصــلحتها المــوازین هــذه تغییــر تحــاول والتــي

 الــداخلي باالســتقالل حتــى یعتــرف یكــن لــم والــذي ، فرنســا مــن جــزء الجزائــر بــأن سوســتیل جــاك

 واســـتخدام ، الفرنســـي الجـــیش قـــوات عـــدد وزیـــادة التفرقـــة علـــى مبنیـــة سیاســـتها وكانـــت ، للجزائـــر

  . 2الفرنسیة السلطات استجابت نتیجة وهذا ، والتشدید القمع

                                                           
  . 127:  ص ، سابق مرجع ، هشماوي مصطفى -  1
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 فــي تعیینهــا مــن شــهر بعــد اجتمــاع أول عقــد علــى والتنفیــذ التنســیق لجنــة عملــت لــذلك           

 تعمــل التحریــر جبهــة وبــدأت ، والــدولي الــوطني المجــالین فــي الوضــع لدراســة ، الصــومام مــؤتمر

 الـدولي الوضـع علـى طـرأت التـي األحـداث فاسـتغلت ، الـوطني للنضـال وزعامتهـا شـمولیتها على

  : األحداث هذه وتتمثل ، اإلضراب قرار اتخاذها قبل

 فـــي العملیـــة هـــذه عـــن ترتـــب ومـــا الخمســـة الخارجیـــة السیاســـیة البعثـــة أعضـــاء طـــائرة تحویـــل -

 . والدولي الوطني المجالین

 . م1956 أكتوبر 29 في مصر على اإلسرائیلي الفرنسي البریطاني الثالثي العدوان -

 هیئــة علــى القضــیة عــرض علــى وعزمهــا الجزائریــة للقضــیة"  األســیویة العربیــة"  الكتلــة تبنــي -

 . المتحدة األمم

 التنسـیق لجنـة أعضـاء طـرف مـن واقعیـة دراسة بعد جاء والذي اإلضراب، قرار اتخذ لهذا    

 لمسـاندة المسـؤولین لكـل والمحـددة الالزمـة التعلیمـات إرسـال تـم لـذلك وتمهیدا.  باإلجماع والتنفیذ

   1.والمغرب تونس في رفقائهم إلى التعلیمات أرسلت حیث ، وتدعیمه العمل هذا

 اإلضــراب إلــى فیــه تــدعوه الجزائــري الشــعب إلــى نــداء الــوطني التحریــر جبهــة أصــدرت لقــد        

 علـى التـذلیل اسـتهدف والـذي م1957 فیفـري 04 إلى جانفي 28 االثنین یوم من أي أسبوع لمدة

 إرادة هــي والســیادة.  الجزائــري الشــعب إرادة عــن الشــرعي المعبــر هــي الــوطني التحریــر جبهــة أن

 أیهــا ، المجاهــد الشــعب أیهــا(  منشــورات شــكل فــي وزع الــذي البیــان فــي وجــاء.  بأكملــه الشــعب

 اإلضـراب ألسـبوع مسـتعدون أنكـم ، ومحتـرفین ، وفالحـین ومـوظفین وعمـال تجار من المواطنون

 یســلطه الــذي العــذاب وأنــواع والــبطش للمحنــة واصــبروا...لألمــة الســلمي الكفــاح أســبوع ، العظــیم

  ....)العدو علیكم

 یكـون أن أجـل مـن وهذا ، الشراء ومقاطعة ، الدكاكین غلق في اإلضراب مظاهر وتجلت    

 تلــــك اســــتغالل مــــن الخــــارج فــــي الثــــورة مســــؤولوا یــــتمكن وحتــــى ، الواســــع الصــــدى العملیــــة لهــــذه

 تـــم فقـــد الجزائـــر داخـــل أمـــا وبعـــدالتها الجزائریـــة بالقضـــیة الخـــارجي العـــام الـــرأي وتنـــویر األحـــداث
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 بهـــدف الشــعبیة الجمـــاهیر إلــى أساســا موجهـــة وهــي واســـع نطــاق علــى اإلضـــراب مناشــیر توزیــع

 وتشــمل المحــدد الوقــت فــي تنفیــذه عملیــة مــن ســهل ممــا ، منــه والغایــة اإلضــراب أهــداف توضــیح

 الجهنمیــــة الوســــائل كــــل الفرنســـي الجــــیش هیــــأ اإلضــــراب لشـــمولیة ونظــــرا الجزائــــر أرجــــاء معظـــم

 بأبشــع اســتنطاقهم وتــم علــیهم القــبض ألقــي الــذین المــواطنین آالف ضــد القمــع عملیــات وازدادت

   1.التعذیب وسائل

 20 أثنـاء األولى التجربة بعد المعركة خضم في أخري مرة نفسها المدن جماهیر وجدت لقد     

 الشــعب علــى مفروضــة أصــبحت الحــرب هــذه أن مــن الجمــاهیر هــذه تأكــدت حیــث م1955 أوت

 المفــاوض أنهــا علــى تأكیــدا وهــذا الــوطني التحریــر جبهــة ألوامــر أغلبیتهــا فاســتجابت ، الجزائــري

  . والوحید الشرعي

 وتحقیـق بـالجزائر تواجـدها إلثبـات الـوطني التحریـر لجبهة أخرى تجربة اإلضراب هذا كان لقد   

 التطــورات هــذه ونتیجــة المختلفــة وضــغوطاتها االســتعماریة السیاســة مواجهــة فــي المیدانیــة أهــدافها

 أن بعــد بالرعــب الممــزوج بــالخوف حــاد شــعور الفرنســیین أوســاط فــي تولــد اإلضــراب عــن الناجمــة

 لهــــذا قــــررت التــــي الــــوطني التحریــــر جبهــــة ألوامــــر ومنفــــذا منضــــبطا الجزائــــري الشــــعب شــــاهدوا

 سـیطر أن بعـد المـدن إلـى لجـأوا و األریـاف من فروا الذین الفرنسیون هؤالء وفهم العام اإلضراب

 المسـلحة القـوات وجـود مـن الـرغم علـى االسـتقرار األمن، واضـطراب وقلة بالخوف الشعور علیهم

 التــي الســحیقة الهــوة إدراك یمكــن كمــا الحــرب بتطــور الشــعور هــذا تطــور وقــد بجــانبهم الفرنســیة

 عملیـــات واشـــتداد الحـــرب تطـــور نموهـــا واكـــب والتـــي والفرنســـیین الجزائـــریین بـــین تفصـــل صـــارت

  .القمع

  :و الصعوبات التي واجهتها والتنفیذ التنسیق لجنة:  ثالثا
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 السیاســـیة القـــرارات تطبیـــق تتـــولى) البرلمـــان( الجزائریـــة للثـــورة الـــوطني المجلـــس مـــن انبثقـــت     

 البـــارزین القـــادة مــن الســـلطة هــذه وتشـــكلت ، الـــوطني المجلــس أعضـــاء یتخــذها التـــي والعســكریة

  : وهم بالمؤتمر غائبین أو حاضرین كانوا سواء الجزائر داخل

 . والخارج الداخل وبین الوالیات بین بالتنسیق مكلف:  رمضان عبان - 1

 . المدن داخل الفدائي بالعمل مكلف:  مهیدي بن العربي - 2

 . الثالثة الوالیة وقائد العسكري بالعمل مكلف:  بلقاسم كریم - 3

 . والعمال الطلبة باتحاد واالتصاالت باإلعالم مكلف:  خدة بن یوسف  - 4

 .1والدعایة المجاهد صحیفة عن مسؤول:  دحلب سعد - 5

  :والتنفیذ التنسیق لجنة صالحیات ومن

 وكـل ، ضـروریا ذلـك تـرى عنـدما لالنعقـاد الثـورة مجلـس تسـتدعي التـي هـي والتنفیذ التنسیق لجنة

 علــى الثــورة هیكــل نشــاطات كــل لمراقبــة الكافیــة الســلطة لــه أي التفــویض لــه اللجنــة مــن عضــو

 السیاســـــیة الهیئـــــات مراقبـــــة ســـــلطة لهـــــم أعضـــــاءها فـــــان كـــــذلك الخـــــارجي أو الـــــداخلي الصـــــعید

  ...والعسكریة واالجتماعیة واالقتصادیة

 ثالثـة كـل الوالیـات هـذه وضـع عـن تقریـر بتقـدیم ملـزمین الوالیـات قـادة فـان ذلك على وبناءا     

  . اللجنة لهذه أشهر

   العدو لتحدي القطر أنحاء من ما مكان في والتنفیذ التنسیق لجنة تستمر أنه ومقرر هذا     

 الســراء فــي والشــعب المجاهــدین مشــاركة مــع النــابض قلبهــا مــن الثــورة ســیر علــى فعلیــا وتشــرف

  . إجراءات و قرارات من العدو یأخذه لما كثب عن وتجابه ، والضراء

 فــي تكونــت التــي الجزائریــة للجمهوریــة المؤقتــة الحكومــة نــواة والتنفیــذ التنســیق لجنــة وتعتبــر      

 مهیـدي بـن العربـي استشهاد بعد واجهتها التي الجمة الصعوبات رغم ،فهي م1958 سبتمبر 19

 الخالفـات علـى تتغلـب أن واسـتطاعت ، والخـارج الداخل في كبیر حد إلى التنسیق على حافظت
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 علیهـــا االطـــالع حتـــى وال اســـتغاللها فرصـــة للعـــدو تـــدع ولـــم التیـــارات بعـــض وســـط بـــرزت التـــي

   1.رمضان عبان وهو أال القیادة هذه ألحد الغامض االستشهاد صةاخ

ــا ــس دورة:  رابع ــوطني المجل ــورة ال ــاهرة للث ــاء و ، م1957 أوت بالق ــة إلغ ــى الــداخل أولوی  عل

   : العسكري على والسیاسي الخارج

 أزمـــة تعـــیش والتنفیـــذ التنســـیق لجنـــة خاللـــه كانـــت ظـــرف فـــي المجلـــس هـــذا دورة انعقـــدت       

  . والعسكریین السیاسیین قادتها بین الصراع في تمثلت خفیة،

 إال إلیهـــا یعـــود أال ینـــوي كـــان الجزائـــر، مغادرتـــه وأثنـــاء بلقاســـم كـــریم فـــان حربـــي، محمـــد وحســـب

 ضـد الصـومام مـؤتمر فـي عنهـا دافـع التـي األطروحـات جمیـع عـن تخلـى لذلك یدیه بین والسلطة

 بـــدأ ثـــم للمركـــزیین انتقاداتـــه توجیـــه واســـتأنف معهمـــا للتصـــالح فســـعى ، بوضـــیاف و بلـــة بـــن رأي

   2الشریف ومحمود أوعمران ، بوصوف ، طوبال بن:  العسكریین مع تحالف سلسلة بإعداد

 تصـــرف بشـــدة رمضـــان عبـــان انتقـــد ، العســـكري علـــى السیاســـي أولویـــة مبـــدأ مـــن وانطالقـــا     

 ذلـك فـي مسـتندین الثـورة، علـى سـلطته فـرض محاولـة علیـه هـؤالء أخـذ جهـتهم ومـن ، العسكریین

 وهـو أحـدهم أن علـى فضـال ، الكفـاح إلـى انضـموا الذین األوائل من فهم التاریخیة شرعیتهم على

 إال یقبلـو لـن فـإنهم وعلیه ، نوفمبر من للفاتح خططوا الذین الستة العناصر من كان بلقاسم كریم

  .2 3متأخرا الكفاح إلى انضم الذي عبان بسلطة

 إلـــى مناقشـــاته وثیقـــة تشـــیر للثـــورة الـــوطني المجلـــس دورة لحضـــور القـــادة جمیـــع دعـــوة فقبـــل     

 فیــه تمــت بلقاســم كــریم إلیــه دعــا م1957 أوت 2 یــوم العســكریین القــادة بــین وقــع مســبق اجتمــاع

 الـراهن الوضـع لدراسـة التطرق تم كما ، والتنفیذ التنسیق لجنة أعضاء بین القائم الخالف مناقشة

   .والخارج الداخل في الجزائریة للثورة

                                                           
، نشرة أركان الحرب العامة، لم یذكر مدرسة المحافظین السیاسیین ،، جبهة التحریر الوطني للمجاهدین الوطنیة المنظمة - 1

  . 23:  ص تاریخ الصدور،

  .27: ص ، م2001 الجزائر ، هومة دار ، الجزائر في م1954 نوفمبر جذور، هشماوي مصطفى -2

  .28: ص ، هشماوي، مرجع سابق مصطفى -3
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 خـدة بـن عبـان، منهـا أقصـي وتنفیـذ تنسـیق لجنـة تشـكیل على الجمیع اتفق األخیر وفي        

ـــب  محمـــود – طوبـــال بـــن اهللا عبـــد– بوصـــوف – بلقاســـم كـــریم:  مـــن كـــال تضـــم لتصـــبح ودحل

 الــــیهم یضــــاف دبــــاغین األمــــین– مهــــري الحمیــــد عبــــد – فرحــــات عبــــاس عمــــرانأو  – الشــــریف

  .  1وبیطاط بوضیاف – أحمد آیت – خیضر – بلة بن:  الخمسة المساجین

 م1957 أوت 22 یــوم للثــورة الــوطني المجلــس مــؤتمر أشــغال انطلقــت اللقــاء هــذا بعــد        

  . 2 أوت 28 یوم غایة إلى استمرت یومیة اجتماعات شكل في بالقاهرة

  

 سـاند حیث والتنفیذ التنسیق لجنة إلى رمضان عبان إدخال حول األول الیوم في النقاش انصب

 مـن خاصـة الشـدیدة المعارضـة لقیـت حـین في ، ومهري فرحات عباس ، دباغین من كل الفكرة

    3.اللجنة في عبان تثبیت تم األخیر في لكن ، عودة بن طرف

 بإعــادة تتعلــق عدیــدة قضــایا خاللهــا نوقشــت ، أخــرى اجتماعــات توالــت اللقــاء هــذا بعــد          

 القـرارات یتضـمن الجمیـع علیه صادق نص في كلها جمعت ، للثورة القیادیة الهیئات في النظر

  : التالیة

 واألصلیین االحتیاطیین بین فرق ال ، عضوا 45 لیضم للثورة الوطني المجلس توسیع. 

 الحــل ، القتــال ووقــف بالمفاوضــات تتعلــق التــي ماعــدا الســلطات جمیــع والتنفیــذ التنســیق للجنــة 

ـــة للقضـــیة الـــدولي ـــوطني المجلـــس أمـــام مســـؤولة وهـــي ، الجزائری  تعیـــین صـــالحیة ولهـــا للثـــورة ال

 . أعضاءه

 نظمـــوا الـــذین بـــین مـــن ألنهـــم ، والتنفیـــذ التنســـیق لجنـــة فـــي أعضـــاء المســـاجین القـــادة اعتبـــار 

 .نوفمبر من للفاتح وخططوا

 والخارج الداخل بین فرق وال العسكري على للسیاسي أولویة من هناك لیس . 

                                                           
  .295: ص م،1971 ، نشر ومكان دار بدون ، الجزائر ثورة عن حقائق، محمد بجاوي -1

  .296:  ص ، ،مرجع سابق محمد بجاوي -2

  .79، ص)01( رقم الملحق المؤتمر مناقشات وثیقة :أنظر -3
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 مــع تتنــاقض ال اشــتراكیة دیمقراطیــة جزائریــة جمهوریــة تأســیس الجزائریــة الثــورة هــدف یــزال ال 

 . اإلسالم مبادئ

 إلرسـاء تبریـر إال هـو مـا والخـارج الـداخل تسـاوي أن حربـي محمـد حسـب لنـا یتضح هنا من     

 إلـى ومهـري دبـاغین ، عبـاس إدخـال وأن ، وبوضـیاف بلـة لـبن تنـازال منـه أكثـر الخـارج فـي قیـادة

 یكــن لــم ودحلــب، خــدة بــن ضــد كــریم وجهــه الــذي االتهــام أن علــى یــدل ، والتنفیــذ التنســیق لجنــة

  .  1والخارج الداخل تساوي مبدأ على التصویت األخیر هذا اقتنع لذلك عبان لعزل إجراء سوى

 10( المــؤتمر فـي الحاضـرین أفــراده عـدد قلـة بــرغم ، العسـكریین تیـار أن ، القــول یمكننـا هنـا    

 خــالل مــن وذلــك)  عضــوا 12(  السیاســیین علــى نظــره وجهــة فــرض اســتطاع انــه إال) أعضــاء

 حتـى ، للثـورة الـوطني والمجلـس والتنفیـذ التنسیق لجنة داخل المقاعد من عدد أكبر على حصوله

 الوالیـات لهـذه سـابقین قادة كانوا أنهم من انطالقا العسكریون القادة به قام الوالیات قادة تعیین أن

.  

  .2علیها اإلشراف بحق یتمتعون بذلك فأصبحوا

 مطروحـا یظل الذي السؤال لكن ، للثورة الوطني المجلس دورة أختتمت إذن التجدید بهذا        

 علـى فعال تم ، العسكري على والسیاسي الخارج على للداخل المزدوجة األولویة بإلغاء هل:  هو

 السیاســیین موقــف ســیكون كیــف آخــر جانــب ومــن ، والخــارج الــداخل بأزمــة ســابقا یعــرف كــان مــا

  .القرار؟ مراكز أهم على للعسكریین الكلیة شبه والسیطرة المفاجئ البروز أمام

 

  

  

                                                           
 بیروت العربیة، األبحاث ، مؤسسة1قیصر داغر، ط كمیل :، تر والواقع جبهة التحریر الوطني األسطورة،  حربي محمد -1

  .172: ص م1980

 .172 :نفسه، ص -2
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  : م1958 أفریل المغاربي طنجة مؤتمر: أوال

 إنمـــا م،1958 عـــام ولیـــدة تكـــن لـــم ، الثالثـــة األحـــزاب یجمـــع ثالثـــي مـــؤتمر عقـــد فكـــرةإن     

 تشــارك لــم والتــي م1956 أكتــوبر فــي تــونس قمــة منــذ ، والمغــرب تــونس قــادة راودت فكــرة كانــت

   ةـالخمس ورةـالث ادةـق اـله تعرض التي القرصنة بعد الوطني التحریر جبهة فیها

  .الفرنسي الجو سالح طرف من) ورفقاءه بلة بن أحمد الرئیس( 

 وٕاقلیمیــة داخلیــة مالبســات مــن مغــاربي، ثالثــي مــؤتمر عقــد إلــى الــدعوة رافــق لمــا تتبــعالم إن    

 قــــادة  لتصــــریحات فالمحلــــل انعقــــاده، وراء كانــــت التــــي واألبعــــاد الخلفیــــات عنــــد لیقــــف ، ودولیــــة

 االســتعمار تصــفیة أجــل مــن المعركــة توحیــد علــى إلحــاحهم یالحــظ والمغربــي، التونســي النظــامین

  .العربي المغرب وحدة لقیام أساسي كشرط ، األخرى المغاربیة الدول في وآثاره الجزائر من

 االســتعمار هــي الكبیــرة العقبــة أن ((: اإلطــار هــذا فــي أكــد بورقیبــة الحبیــب التونســي فــالرئیس   

 الجزائـــر تحریـــر أســـباب لتـــوفیر ، ولیبیـــا والمغـــرب تـــونس مـــع عملنـــا أن أعتقـــد لـــذا ، الجزائـــر فـــي

 تتحــرر وحــین ، الوحــدة لتحقیــق أساســي شــرط الجزائــر تحریــر ألن الوحــدة الوقــت نفــس فــي یســهل

   1)).تعطلها أن یمكن معقولة أسباب إفریقیا شمال وحدة أمام تبقى لن الجزائر

 العربـي المغـرب وحـدة تعـوق التـي المشـكلة نفـس طـرح فانـه ، الخامس محمد المغرب ملك أما   

 فمسـتقبلها والجـنس، والجغرافیـا التـاریخ جهـة مـن ، واحدا كال إفریقیا شمال أن: "  قائال أكد حیث

 العالئـق بسـبب بـالمغرب عمیـق صـدى یحـدث الجزائـر یمـس مـا فكـل ولهـذا ماضـیها مثـل مشترك

  2" الطبیعي الجوار بسبب بینهما الذي الشدید التالئم و الوثیقة

 عـام بعـد جدیـد مـن إلیهـا السـعي لیعـاد حیـة بقیـت وٕانمـا الفكـرة علـى یقـض لـم الحادث هذا    

 الخـــامس محمـــد الملـــك بـــین الربـــاط فـــي ثنـــائي اجتمـــاع عقـــد م1957 نـــوفمبر 20 فـــي ذلـــك، مـــن

                                                           
  .12- 1: ص ص ، م1958 مارس 15 ، 20 ، مصدر سابق، عالمجاهد،  ))العربي المغرب حرب هي الجزائر حرب ((-1

  12:ص. نفسه -2
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 الفرنســي التقــارب إطــار داخــل الجزائریــة للقضــیة حــل إیجــاد و للتشــاور بورقیبــة الحبیــب والــرئیس

   1المغاربي

 اللقــاءات هــذه تعثــر مــن رغمفبــال ، الفتــرة هــذه أثنــاء بورقیبــة الحبیــب إلیــه یــدعو كــان الــذي    

 المغــرب قضــایا لمعالجــة ثالثیــة دورات عقــد باســتمرار أوصــوا والمغــرب تــونس قــادة فــان المغاربیــة

  . 2العربي

 وهـــذا ، المغربـــي االســـتقالل حـــزب طریـــق عـــن جـــاءت ، طنجـــة مـــؤتمر عقـــد إلـــى فالــدعوة    

 داخــــل الحزبــــي االلتــــزام یكــــون حیــــث األحــــزاب مســــتوى علــــى ســــیعقد الثالثــــي المــــؤتمر أن یعنــــي

 التنفیذیــة الهیئــات فــي األغلبیــة تشــكل المــؤتمر فــي الحاضــرة الثالثــة األحــزاب كانــت وان المــؤتمر

  3 الثالثة األقطار في

 – الجدیـد الدسـتور حـزب(  الثالثـة األحـزاب بـین والمحادثـات االتصـاالت مـن شـهرین بعد        

 بمدینـة الثالثـي المـؤتمر عقـد علـى االتفـاق تـم)  الـوطني التحریـر جبهة – المغرب استقالل حزب

 التــــاریخ تحدیــــد علــــى االتفــــاق بعــــد ، م1958 ســــنة أفریــــل بشــــهر انعقــــاده تــــاریخ وحــــدد ، طنجــــة

 فیــه جــاء مشـتركا بالغــا االسـتقالل وحــزب الجدیـد التونســي الدسـتور حــزب ممثلـوا أصــدر والمكـان

 إلـى النظریـة الفكـرة طور من العربي المغرب وحدة إبراز في نظروا الحزبین ممثلوا إن: "  یلي ما

 وعلـــى اإلفریقـــي بالشـــمال القائمـــة المشـــاكل فـــي نظـــرهم وحـــدة وســـجلوا التطبیقـــي الـــواقعي الطـــور

  " الجزائر استقالل ضرورة رأسهما

 بقصــــر أیــــام أربعــــة طیلــــة واســــتمرت م،1958 أفریــــل 27 یــــوم المــــؤتمر أشــــغال انطلقــــت       

 حـزب جانـب إلى وجمعت الفاسي عالل رئاسة تحت ، المغربیة طنجة بمدینة ، الملكي المارشان

 بلــغ وقــد ، الــوطني التحریــر وجبهــة التونســي الجدیــد الدســتور حــزب مــن كــل المغربــي االســتقالل

                                                           
  .7:  ص م1957 – 12 – 1 یوم 13 ع ، ..لسان جیش ،، المجاهد )) الرباط بالغ (( -  1

  .29:،ص1958 أفریل 29 ،1186ع مصدر سابق ، ، ،المجاهد))م1958 أفریل طنجة موتمر وقائع(( -  2

  .29 :نفسه، ص -  3



 1958الثورة الجزائریة سنة                                               الثالث الفصل

50 
 

 المشــاركة الرســمیة الوفــود وقائمــة عضــوا 19 حــوالي المــؤتمر فــي المشــاركة الوفــود أعضــاء عــدد

   1:كالتالي المؤتمر في

 أحمـد – فرنسـیس أحمـد الـدكتور – مهـري الحمیـد عبـد – بوصـوف الحفـیظ عبد – عباس فرحات

  ) .رشید المدعو( قاید ملود – بومنجل

 علـــي – تلیلـــي أحمـــد – فرحـــات اهللا عبـــد – المهیـــري الطیـــب – األدغـــم البـــاهي: التونســـي الوفـــد

  .شاكر الحمید عبد – البلهوان

 – بوعبیــد الــرحیم عبــد – بركــة بــن المهــدي – قــریج بــال أحمــد – الفاســي عــالل:  المغربــي الوفــد

  . القادري أبوبكر – الصدیق بن محجوب – البصري الفقیه

  : المؤتمر أعمال جدول

  الجزائریة االستقالل حرب: األولى النقطة

 . المغاربي المستوى على الحرب انعكاسات -

 .فرنسا مع وتواطئه الغرب تدخل -

 . الجزائر باستقالل للتعجیل العملیة الوسائل -

 . الوسائل هذه على المترتبة التطبیقیة اإلجراءات -

   العربي المغرب أقطار من االستعماریة السیطرة بقایا تصفیة:  الثانیة النقطة

 . وتونس المغرب في الفرنسي اإلشراف تحت تزال ما التي المناطق– 1

 . األجنبیة القوات انسحاب -

 . واالقتصاد اإلدارة في الفرنسي الوجود -

 . الحدودیة المشاكل -

   المغاربیة الوحدة:  الثالثة النقطة

 . ضرورتها -

                                                           
  31- 30: ص ص م1958 أفریل 1 یوم 21 عدد مصدر سابق، ، المجاهد، )) المغاربیة الوحدة طریق (( -  1
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 . أشكالها -

 . محتواها -

 . االنتقالیة المرحلة -

  المؤتمر قرارات لتنفیذ الدائمة الهیئات:  الرابعة النقطة

  : طنجة مؤتمر لقرارات  قراءة

  : الجزائریة التحریر حرب حول قرار - أ

 شــمال فــي الوضــعیة علــى وآثارهــا وتطوراتهــا الجزائــر فــي الحــرب طبیعــة القــرار هــذا عــالج    

"  الجزائریـة التحریـر حـرب"  المتضـمن األول القـرار نـص إلیـه أشـار مـا وهذا ، العالم وفي افریقیا

ـــذلتها التـــي المجهـــودات إلـــى  وجبهـــة فرنســـا بـــین ســـلمي حـــل إلیجـــاد األقصـــى والمغـــرب تـــونس ب

 الفرنســیة واالســتفزاز العنــف سیاســة كــذلك الــنص هــذا عالجهــا التــي النقــاط ومــن الــوطني التحریــر

 تفــرع قــد نجــده القــرار هــذا إلــى وبــالرجوع الجزائریــة الثــورة مــع تضــامنها اثــر والمغــرب تــونس اتجــاه

  : هي قرارات ثالث إلى

 اســتقالله أجــل مــن المكــافح الجزائــري للشــعب والمغربیــة التونســیة السیاســیة األحــزاب تقــدم أن -

 . حكومتها وتأیید شعوبها طرف من المساندة كامل

 .الجزائري للشعب والوحید الشرعي الممثل هي الوطني التحریر جبهة كون على التأكید  -

 . األقصى والمغرب تونس استشارة بعد جزائریة مؤقتة حكومة بإنشاء توصیة -

  : العربي المغرب في االستعماریة السیطرة بقایا تصفیة حول قرار – ب

 مـن وتـونس المغـرب بوضـعیة التـذكیر تم منه األولى الفقرة ففي ، فقرتین في القرار هذا صیغ لقد

 مـن األولـى الفقـرة فـان لذا ، فرنسا طرف من علیها المفروضة واالقتصادیة العسكریة القیود جراء

  : فرعیین قرارین على احتوت القرار هذا نص

 مـن إلحـاح بكـل المطالبـة.  األقصـى والمغـرب تـونس في األجنبیة القواعد وجود استمرار استنكار

 كقاعــدة والتونســي المغربــي التــراب علــى المتواجــدة العســكریة قواتهــا اســتعمال مــن تكــف أن فرنســا

 . الجزائري الشعب ضد للعدوان



 1958الثورة الجزائریة سنة                                               الثالث الفصل

52 
 

 للحكومــات توصــیة : همــا فــرعیین قــرارین علــى فــاحتوت ، القــرار هــذا نــص مــن الثانیــة الفقــرة أمــا

 بقایـــا جمیـــع لتصـــفیة الالزمـــة اإلجـــراءات اتخـــاذ أجـــل مـــن جهودهـــا لتنیســـق السیاســـیة واألحـــزاب

  . االستعماریة السیطرة

 بـــالوطن التحـــاقهم ضـــرورة علـــى والعمـــل التحریریـــة مقاومتهـــا فـــي موریطانیـــا ســـكان كفـــاح تأكیـــد 

 . والحضاریة التاریخیة الوحدة نطاق في هذا ویدخل المغربي

  : العربي المغرب توحید حول قرار – ج

   1العربي المغرب لشعوب المؤتمر بأهمیة التذكیر فبعد ، واحدة فقرة في القرار هذا صیغ لقد

 واقــع فــي مالئمــة أكثــر الفــدرالي االتحــاد أن واعتبــر الوحــدة هــذه لتحقیــق یعمــل أن المــؤتمر قــرر

  : اقترح فانه ولهذا ، المؤتمر هذا في المشاركة البلدان

 المجــــالس عـــن منبثـــق العربـــي للمغـــرب استشــــاري مجلـــس االنتقالیـــة المرحلـــة فـــي یتشـــكل أن -

 ومهمتــه ، الجزائریــة للثــورة الــوطني المجلــس وعــن األقصــى والمغــرب تــونس فــي المحلیــة الوطنیــة

 . المحلیة التنفیذیة للسلطات التوصیات وتقدیم المشتركة المصلحة ذات القضایا درس

 المســؤولین بــین لــذلك الظــروف اقتضــت وكلمــا الدوریــة االتصــاالت بضــرورة المــؤتمر یوصــي -

 . العربي المغرب قضایا حول التشاور أجل من الثالثة لألقطار المحلیین

 بمیــدان إفریقیــا شــمال مصــیر تــربط ال بــأن العربــي المغــرب أقطــار حكومــات المــؤتمر یوصــي -

 . الفدرالیة المؤسسات إقامة یتم أن إلى والدفاع الخارجیة العالقات

 أعضاء ستة من الكتابة هذه وتؤلف مقرراته تنفیذ على للسهر دائمة كتابة تأسیس المؤتمر یقرر

 والثاني بالرباط أحدهما مكتبین إلى الكتابة وتنقسم المؤتمر في ممثلة حركة كل عن مندوبین

 ، بالتناوب)  المغرب أو تونس(  العاصمتین إحدى في دوریا)  األمانة(  الكتابة وتجتمع بتونس

 تصریحا أصدر المؤتمر فان القرارات هذه إلى باإلضافة ، مایو شهر خالل اجتماع أول ویعقد

 التحریر جبهة لمجابهة فرنسا إلى المغاربیة الدول بعض بها تمد التي اإلعانة حول مشتركا

                                                           
  32:  ص 21 ،عدد ،  المجاهد)) المغاربیة الوحدة طریق (( --  1
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 الدول هذه انتصار في وافر بقسط ساهم قد المغاربي الشعب أن الدول هذه مذكرین الوطني

.1الثانیة العالمیة الحرب في النازیة على  

  1958 مایو 13أحداث : ثانیا

كثیــرا فــي مواجـــهة الوضــع  2لــم تصــمد الجمهوریــة الرابعــة التــي تعقــب علیهــا ســبع حكومــات    

السیاســـي و العســـكري الـــذي فرضـــته الثـــورة فـــي الجزائـــر فالهزیمـــة النكـــراء التـــي منیـــت بهـــا فـــي 

ـــي الســـریع عـــن تـــونس و المغـــرب مـــن أجـــل التفـــرغ للجزائـــر  فشـــل  إلـــى إضـــافةالفیتنـــام و التخل

للحكومـــة  الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي القضـــاء علـــى الثـــوار ، و بالتـــالي ســـقوط األرصـــدة الدعائیـــة

الفردیــة و المنعزلــة خصوصــا بعــد نجــاح  اإلرهابیــةالفرنســیة التــي طالمــا نعتــت الثــوار باألعمــال 

فــي صــالونات المــؤتمرات الدولیــة ، كمــا لقیــت صــداها  مــؤتمر الصــومام و ارتفــاع صــدى الثــورة

ا و لــدى شــریحة عریضــة مــن المجتمــع الفرنســي التــي تفقــد أبناءهــ 3لــدى النخبــة الفرنســیة المثقفــة

یومیا في میادین القتال بالجزائر و حتـى األسـالیب الشـنیعة التـي اتبعتهـا السـلطات الفرنسـیة فـي 

عهد هذه الجمهوریة لمواجهـة الثـورة لـم ینصـفها المثیـر مـن الفرنسـیین تقـابلهم شـریحة أخـرى مـن 

بمجهــــودات  إطالقــــالمــــزاش الــــذین لــــم یكونــــوا راضــــین  إلــــىحــــاملي فكــــرة الجزائــــر مــــن دانكــــرك 

  4الحكومات المتعاقبة من أجل االحتفاظ بالجزائر

البلــد و صــناع أســطورة الرجــل األبــیض و الجزائــر  ال الــذین طالمــا اعتقــدوا أنهــم بنــاةهــؤالء الرجــ

الفرنســـیة مـــن المنتظـــر جـــدا أن یكـــافحوا ضـــد التخلـــي عـــن أحالمهـــم بكـــل الوســـائل دون اعتبـــار 

  .لماهیة النتائج المقبلة

                                                           
  32، ص 21، مصدر سابق، ع المجاهد، ))طریق الوحدة المغاربیة(( -1
  .حكومة موندیس فرونس ، موللي األولى ، بورجیس مونرو ، فیلیكس غایار ، غي موللي الثانیة : الحكومات هي  -2
 11: مطابع دار الشهاب ، الجزائر ، ص ، 1963/ 1954النخبة الفرنسیة المثقفة و الثورة الجزائریة عبد المجید عمراني ،  -3

 .  

 129عمار قلیل ،  مرجع سابق ، ص  -  4
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أن الجمهوریـة الرابعـة فـي محاولتهـا فـي قمـع الثـورة جملـة مـن األسـالیب تكمـن فـي و یكن القـول 

  : ما یلي 

و  1955مـارس  19تطبیق أسلوب حالـة الطـوارئ التـي انتهـت وزارة الداخلیـة مـن تحضـیره یـوم 

صادق عبیه البرلمان الفرنسي بعد ذلـك بثالثـة عشـر یومـا ، و نـص علـى تطبیقـه فـي مـدة سـتة 

جانبـــه  إلـــى حـــددتها الحكومـــة الفرنســـیة للقضـــاء علـــى الثـــورة الجزائریـــةأشـــهر و فـــي الفتـــرة التـــي 

مـن سـابقه یعـرف بقـانون المنـاطق  إجراماوضعت السلطات االستعماریة قانونا ال یقبل تعسفا و 

وراس ،و لقـــد كانـــت منطقـــة األ 1954نـــوفمبرلمحرمـــة و الـــذي شـــرعت فـــي تطبیقـــه منـــذ شـــهر ا

   1  1954نوفمبر 12في الجزائر التي طبقت فیها المناطق المحرمة و ذالك في  األولىالوالیة 

و التـي  1956في شـهر فیفـري  بدأتمرحلة الحرب الشاملة التي  أو اإلبادةحرب  أسلوبتطبیق 

  : یلي جاء فیها ما

  .استخدام وحدات ضخمة من الجیش الفرنسي للتمكن من خنق كل جهات و مناطقها الحربیة -

حـرق الغابـات بوصـفها الملجـأ المثـالي للمجاهـدین و حـرق  : المحرقـة األرض أسـلوبالشروع في 

  .2و تهدیم قرى كاملة 

   3زهانا و فرحي : الشهیدین بإعدام 1956في سنة  اإلعدام أحكامالشروع في تنفیذ 

،  لبدایـة التصـدع السیاسـي الفرنسـي أساسـیاكل من المعمرین و الجـیش كـان دافعـا  أملخیبة  إن

 األمـر، و فـي حقیقـة  1958 مـایو 13 أحـداثما سرع عملیة سقوط الجمهوریة الرابعة علـى اثـر 

تعمــل ضــد النظــام  أخــرىلــم یكــن اربیــو الجزائــر هــم صــناع هــذا الحــدث فهنــاك تكــتالت نشــیطة 

انوا یعملــون بشــكل مســتقل ، لكــنهم لــم یــو الجزائــر فــان جماعــة الــدیغولین كــكــان ارب فــإذاالحكــم ، 

                                                           
 1994، شركة دار األمة للطباعة و النشر و التوزیع ،  1، ط 1954/1964في قلب المعركة محمد البشیر اإلبراهیمي ،  -1

  .40: ، ص 
، ص  1990، دار الحكمة ، الجزائر ،  1، ط مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة شاهد على اغتیال الثورةصادق بخوش ،  -  2

 :73 .  
، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  مختصر تاریخ الجزائر السیاسي و الثقافيعبد اهللا شریط و محمد مبارك المیلي ،  -  3
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التي كانت ترى في دیغول زعیما یتمتع  بهیبـة و شـعبیة  األولىیكونوا على خالف تام مع الكتلة 

  .1و جرأة كبیرة في اإلعالن عن إیمان قوي بفرنسا العظمى

بهشاشـــــــة )  1958ســـــــبتمبر /  1946اكتـــــــوبر ( یـــــــة الرابعـــــــة الفرنســـــــیة تمیـــــــزت الجمهور   

 األزمـاتمؤسساتها و ضعف النظام السیاسي و سلطة الدولة فیها داخلیا و خارجیا و بلغت تلـك 

لــم یكــن قــادر " نظــام الجمعیــة " فالنظــام الســائد الــذي ســماه دیغــول   . 19582ذروتهــا فــي ربیــع 

معظــم القــادة كــانوا یــدركون  أن" : هــذا الصــدد یقــول دیغــول علــى حــل المشــكلة الجزائریــة ، و فــي

المشـــكلة تتطلـــب حلـــوال مؤلمـــة ، لكـــن الحكومـــة المترنحـــة صـــعب علیهـــا اتخـــاذ القـــرارات  أنجیـــدا 

فرنسـا ،  أوالصعبة و مواجهة مختلفة الحواجز القائمة في طریقهـا فـي طریقهـا سـواء فـي الجزائـر 

یـة التـي ألفـت العـیش علـى عواطـف النـاس و نالبرلماالصحافة و المجموعات  األعیبفضال عن 

  " 3السیاسیة الناجمة عن هذه القضیة الكبرى األزمات

كان كـل شـيء  1958في مطلع الربیع : االقتصادیة غداة التمرد فقد قال وضاعاألو عن   

ن یتطلــب اخــتالل التــوازن المــالي كــا أنیشــعر  إنســانفقــد كــان كــل ... القلــق  إشــاعةیســهم فــي 

االســتعمار و  أنســیما و خــارج یســتفید وحــده مــن التــابع و الفــي ال األجنبــي أن، و تــدابیر صــارمة

مرهونـة عقیمـة الفائـدة ، غیـر انـه یبـدوا واضـحا حتـى فـي  أموالمجرد  أصبحبخاصة في الجزائر 

   4النظام عاجز عن حل هذه القضیة أنالناس یقظة و نباهة  أكثر نظر

 : في النقاط التالیة 1958 مایو 13دیة لفرنسا غداة تمرد االقتصا األوضاعو یمكن حصر 

علــى حافــة النكبــة فــي جمیــع المجــاالت حیــث كانــت المیزانیــة  1958كانــت فرنســا غــداة عــام  -

مالییـر دوالر كـان علیهـا  3، و تجـاوزت دیونهـا الخارجیـة مبلـغ ملیار فرنـك  1200عاجزة بمبلغ 

  .ان تؤدیها حتما في اقل من عام 

                                                           
، ص 1989، ترجمة محمد سمیح سید، طالس للدراسات الترجمة و النشر، دمشق دیغول ماله و ما علیهبرنارد لید ویدج ، -1

229.  
  .79، ص 2008، دار الكتاب الحدیث، القاهرة الثورة الجزائریةتاریخ صالح بلحاج ،  -2
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،  في كوالیس التاریخ دیغول ، الجزائر ، أحداث ، قضایا ، شهاداتمحمد عباس ،  -3

  .215، ص  2007الجزائر 
  .176محمد لحسن زغیدي ، مرجع سابق ، ص -4
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، فــي حــین لــم مــن المــدفوعات  %75المســتوى التجــاري فــان وراداتهــا كانــت تمثــل نســبة و علــى -

  فقط ، انه لم یعد لها أي مجال  أسابیعتتجاوز احتیاطي ما یكفي لالستیراد مدة خمسة 

تقوم بها فـي المجـالین االروبـي و العـالمي  أنلالستقراض و ال الى تنفیذ االلتزامات التي تعهدت 

ظهــور المعجــزة الخارقــة و  إمــا،  احتمــالینفرنســا علــى حــد تعبیــر دیغــول أمــام و باختصــار كانــت 

  . 1التام  اإلفالسعن  اإلعالن إماو  إما

 1958جـوان  1فالتدهور الذي بلغتـه الجمهوریـة الرابعـة یلخصـه دیغـول فـي خطابـه یـوم   

فرنسـیة مهـددة و لن الدولة في حالة تدهور مستمر و أن الوحدة ال: " أمام المجلس الوطني قائال 

الجزائـــر غارقـــة فـــي عاصـــفة مـــن المحـــن و العواصـــف ، و فـــي الـــوطن األم ظهـــرت حركـــات فـــي 

االتجــاه المعــاكس لمســار األحــداث و هــي ال تفتــأ ، فــي كــل یــوم یمــر تــؤجج مشــاعرها و تتصــلب 

فـــي موقفهـــا منـــذ مـــدة طویلـــة و الجـــیش یكابـــد مشـــقة المهـــام الدمویـــة المســـندة الیـــه و هـــو یشـــعر 

و االستنكار من نقائض السلطة و خورها ، لقد بـات مكانتهـا فـي العـالم مهلهلـة مزعزعـة  بالسخط

حتــى فــي صــمیم تحالفاتنــا ، هــذه هــي الوضــعیة الراهنــة للبلــد ، فــي هــذا الوقــت الــذي تملــك فیــه 

فرنســـا حظوظـــا كبیـــرة لحـــل مشـــاكلها ، هـــا هـــي ذي تجـــد نفســـها مهـــددة بالتفكـــك و ربمـــا بـــالحرب 

  .2األهلیة

حكومة الجمهوریة الرابعة ، وقع مـا لـم یكـن فـي  إلیهو أمام هذا الوضع المتعفن الذي آلة   

  .الحسبان أال و هو تمرد الضباط 

دیغــول  مجـيءو الـذي كـان السـبب فـي  1958 مـایو 13فمـا حقیقـة هـذا االنقـالب الـذي وقـع فــي 

  سدة الحكم على عرش الجمهوریة الخامسة لفرنسا ؟  إلى

 : باط أسباب تمرد الض -

                                                           
فصل الصحراء في ، )) یة فرنسا في فصل الصحراء الجزائریة من خالل مذكرات الجنرال دیغولإستراتیج(( بشار قویدر  -1

، الجزائر 1954، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمیر  السیاسة االستعماریة الفرنسیة

  126-125: ، ص ص  1998
  .472:   ص 1، ج2008الحاج مسعود مسعود، دار هومة الجزائر،  :، ترمذكرة من وراء القبورمحرز عفرون ،  -2
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الفرنسـیة فـي بـاریس و الجزائـر حیـث انتشـرت الثـورة  اإلدارةجحیمـا علـى  1958كانت بدایة سـنة 

و عمـــت و تطـــورت و تعـــززت و حققـــت انتصـــارات هامـــة فـــي المیـــدان رغـــم تكـــاثر عـــدد القـــوات 

الفرنســــیة و تعزیزهــــا بمختلــــف األســــلحة المتطــــورة مــــن جهــــة ، و مــــن جهــــة أخــــرى صــــار جــــیش 

یا له نظمه و قوانینه و وحداته المختلفـة التـي تتنـوع حسـب المهـام المكلفـة بهـا التحریر جیش حقیق

حتــى صــار جــل الشــعب الجزائــري منظمــا تحــت لــواء جــیش التحریــر الــوطني ، و كــذلك المســتوى 

  . التنظیمي الرائع الذي وصلته الثورة سواء في الداخل و في الخارج 

ت الثـورة المسـلحة كمـا عجـزت مـن فصـل الشـعب فلم تستطع قوات االحتالل أن تنال من قـوا    

 1عن ثورته فان الوضع العـام بـالجزائر بالنسـبة للمسـتوطنین و االدارة االسـتعماریة قـد تـردى كثیـرا

.  

وعـودا للمعمـرین فـي الجزائـر علـى  أعطـوافكل الجنراالت الفرنسیین الذین جـاءوا مـن فرنسـا   

ـــد كـــانوا  أنو لكـــن دون  أســـابیع أو أیـــامسیقضـــون علـــى الثـــورة فـــي  أنهـــم یتحقـــق ذلـــك الحكـــم فق

و بكـل مـا یملكـون مـن وسـائل  بالمـال، و هـم مسـتعدون لتمـویلهم یطالبونهم بقمع الثورة الجزائریة 

  . 2'' الجزائر فرنسیة " حتى تضل 

جبهــة التحریــر الــوطني  أقــدمت أنتســیر علــى مــا یــرام للجانــب الفرنســي ، فبعــد  األمــورلــم تكــن 

كـــرد عـــن العـــدام فرنســـا 1958 مـــایو 9فـــي ثالثـــة جنـــود فرنســـیین یـــوم  اإلعـــدامعلـــى تنفیـــذ حكـــم 

، و كــان آخــرهم طالــب عبــد  1958افریــل  30و  1958جــانفي  26جزائــري بــین  أســیرالثالثــین 

  .  3الرحمان

جــاك " عــن انقــالب عســكري فــي الجزائــر بقیــادة الجنــرال  بــاإلعالنحیــث قــام الضــباط الفرنســیین 

مالســــو  أذاعالحكــــم و فــــي الیـــوم الثــــاني  اســـتیالئهمعــــن  أعلنــــوالمظـــالت و قائــــد فرقــــة ا'' كاســـو 

                                                           
  .196: محمد بلعباس ،مرجع سابق ، ص  -  1
  .515، ص 1، ج 2009، الجزائر  حوار حول الثورةعبد القادر نور ، و آخرون ،  -  2

، مؤسسة  1962- 1961منظمة الجیش السري و نهایة اإلرهاب االستعماري الفرنسي في الجزائر دحمان تواتي ،  - 3 

  .86، ص  2008كوشكار للنشر و التوزیع ، 
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و   1تسلم الحكم في فرنسـا إلىالجنرال و یقول دعاه فیها  إلىبمجلس الثورة العسكري ووجه نداء 

قائـــد '' راؤول ســـالن '' الجـــیش العامـــل بـــالجزائر و علـــى راســـه الجنـــرال  إلـــیهمســـرعان مـــا انظـــم 

القطـــر الجزائـــري  نحــاءألجـــان امـــن عــام فـــي مختلـــف  فــألفوامـــن ذالـــك  أكثــر إلـــىفـــذهبوا  األركــان

  فما هي اهداف هذه الحركة و ماهي دوافعها ؟  2لتسییر البالد مستقلة عن حكومة باریس

 : بعوامل ثالثة 1958 مایواالنقالب الثالث عشر  "ماسي" برر الجنرال 

" انهیــار موقفهــا الــدولي " ، و " بالعــدو اتصــالها ســرا "، و" هشاشــة حكومــات الجمهوریــة الرابعــة"

 األزمـاتالواقع ان هذا التفسیر فیـه تهـرب واضـح مـن ذكـر السـبب الرئیسـي الـذي یقـف وراء هـذه 

  . الداخلیة و الخارجیة 

الحــرب الدبلوماســیة  القائمــة علــى محاولــة عــزم الثــورة الجزائریــة فــي المحافــل  أهمیــةادرك ماســي 

مـــن النطـــاق الفرنســـي فـــي هـــذه الحـــرب خســـرت فرنســـا  إخراجهـــاالجزائـــرین علـــى  إرادةالدولیـــة و 

  :  1958 مایومعركتین دبلوماسیتین خلفت آثارهما الواضحة في الدفع نحو انقالب 

    1958نوفمبر  5العدوان الثالثي على مصر في  -

  3 .1958فیفري  8العدوان على ساقیة سیدي یوسف في  -

  

  

و بشــكل خــاص مــن المجموعــات  األحــداثفــي هــذه  4اقتــراب الجــیش كثیــرا مــن االقــدام الســوداء 

عالقـات سـریة معهـم ، فالعسـكر عنـدما   c.c.i.aمركـز التنسـیق بـین الجیـوش  أقـامالمتطرفـة ، و 

" غــــودار" الحكومــــة ، ظلــــوا محتفظــــین بالســــلطات الخاصــــة ، كمــــا اغتــــنم العقیــــد  أهــــدافحققــــوا 

و جعــل الخونــة علــى "  GPU" تحــت مجموعــات حمایــة المــدن  األوروبیــینالفرصــة فقــام بتنظــیم 

                                                           
،ص  2، دار العرب للنشر و التوزیع ، وهران ،، ج)1962- 1830 (البحث في تاریخ الجزائر القدیم إدریس خضیر ،  -1

245.  
  . 514عبد القادر نور و آخرون ، مرجع سابق ، ص  -2
  .66- 65دحمان تواتي ، مرجع سابق ، ص ص  -3

سمیة أطلقت على الفرنسیین و المستوطنین األوربیین الذین ولدوا في الجزائر و اعتبروا انفسهم جزائریین و أنهم هم هي ت -  4

  بناة الجزائر اقتصادیا و حضاریا و اجتماعیا و مازالوا إلى الیوم یحنون إلى االرض الجزائریة 
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فحلـت هـذه التنظیمـات لجـان االنقـاذ و شـاركت "  DOPM" اجهزة تنظیم السـكان المسـلمین  رأس

  1" التآخي " تحت شعار 

عشــرات المــؤامرات ، مــع ذلــك یمكــن حصــر  إلــىحضــیر لهــذا االنقــالب مســالة معقــدة تمــت الت إن

  :المتمردین في طرفین رئیسیین 

  اوروبیو الجزائر  -

  دیغول أنصار -

قدماء المحاربین الجمعیـة العامـة لطلبـة :  أبرزهاالجمعیات و اللجان المتعددة  األولمثل الطرف 

  .  2الطرف الثاني مثله الدیغولیون ماأافریقي ، البوجادیون  الجزائر ، االتحاد الفرنسي الشمال

الـى  1958ان من الدوافع التي دفعت المستعمرین و بعض القـادة مـن الجـیش الفرنسـي فـي سـنة 

  :القیام بهذه الحركة 

الثــورة المســلحة ، و هــم یزعمــون انــه مادامــت هنــاك  إخمــادفشــل القــوات االســتعماریة فــي  : أوال

حكومــة مدنیــة یقودهــا مــدنیون فــي فرنســا فــان هــذه الحكومــة ال یمكــن ابــدا ان تقضــي علــى الثــورة 

  .الموجودة في الجزائر 

النـار و االنتخابـات  إیقـافالـذي كـان ینـادي بـالثالثي المشـهور " غـي مـوللي" فشل حكومة  :ثانیا

من المـأزق الخطیـر الـذي وقعـوا دیغول سینقذهم  أنت هذه السیاسة اعتقدوا و غیرها ، و لما فشل

  .فیه

یقــول بــان المعمــرین لمــا  رأي: هــدفان  1958 مــایو 13كــان لحركــة  بأنــهمــن هنــا نســتنتج      

هـــو االســـتقالل و البعـــد عـــن فرنســـا ، و تكـــوین دویلـــة  األساســـيقـــاموا بهـــذه الحركـــة كـــان هـــدفهم 

یقـول انهـم لمـا فشـلت العملیـة قـرروا اسـتدعاء دیغـول لكـي  رأي، و هنـاك  بالتـآخي مـع الجزائـریین

  .3الحكم إلىیالتي 

  :نتائج تمرد الضباط 

                                                           
  .74-73دحمان تواتي ،  مرجع سابق ، ص ص  -  1
  .75-74، ص ص نفسه -  2
  . 517-  515عبد القادر نور و آخرون ، مرجع سابق  ، ص ص  -  3
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المندسـة فـي الجزائـر ، و بالفعـل  بأعینـهاالنقالب  أحداثكان الجنرال دیغول یتابع عن كثب     

مــاي انــه مســتعد لتســلیم مقالیـد الحكــم ثانیــة ، و فــي الیــوم  15كـان بطــل نورمانــدي قــد صــرح یـوم 

و طــالبوا بتطبیــق مبــادئ النخــب  األهــاليالمـوالي خــرج الكولــون فــي مظــاهرات شــارك فیهــا بعــض 

  . 1الجزائریة في الثالثینیات

بعـد خمـس سـنوات مـن التقاعـد  1958 مـایو 13غداة انقـالب الحكم  إلىعاد الجنرال دیغول     

عـاد و هـو فـي سـن ثمانیـة و سـتین سـنة .  1953السیاسي اثر االنسـحاب االختیـاري ابتـداء مـن 

  2 .2.ع.متأثر بخلفیات ما بعد ح

الحكــم لــم یــأت عــن طریــق أحــزاب سیاســیة كمــا هــو معــروف بالنســبة  إلــىمجــيء دیغــول  إذا     

أتــى عــن طریــق  إنمــاللدیمقراطیــة الفرنســیة و لــم یــأت عــن طریــق تنظــیم محكــم ي وســط فرنســا و 

  .مجموعة من العسكریین 

و صـوتت الجمعیـة العامـة علـى سـلطة دیغـول  3 1958فقد تسلم الحكم في أول جوان سنة   

صالحیات استثنائیة واسعة لیحكم بها البالد لمـدة سـتة أسـهر، ثـم قـدم  الذي طلب منها أن تمنحه

رئاســة  إلــىعلیــه الجمعیــة الوطنیــة و كــان ذلــك دافعــا قویــا  و صــادقت إصــالحيدیغــول برنــامج 

  . 1958جوان  03الدولة و استقالة روني كوتي في تاریخ 

له االنقالبیــین العســكریون و الجزائــر و هنــاك اســتقب إلــىو فــي الیــوم التــالي لتولیــه الحكــم طــار   

أعلـن أنـه ابتـداء مـن الیـوم ، أن فرنسـا تعتبـر أنـه ( المعمرون فألقى علیهم خطابا مـوجزا قـال فیـه 

الفرنسـیون كـاملي الحقـوق ،  إالال یوجد فـي الجزائـر كلهـا فئـة واحـد ة مـن السـكان ، أنـه ال یوجـد 

  .1958جوان  4یخ في تار ) ة ان فرنسا هنا ، و هي هنا لألبد ، تحیا الجزائر الفرنسی

ثم غادر الجزائر متوجها الى الناحیة الغربیـة بـوهران ، و هنـاك أكـد لمسـتقبلیه أنـه سـیتولى بنفسـه 

  4..نتصار لفرنسا في حربها ضد الثوارادارة الشؤون الجزائریة لكي یضمن النجاح التام و ال

                                                           
  .88دحمان تواتي ،  مرجع سابق ، ص  -  1
  .621: محمد عباس ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .245إدریس خضیر ، المرجع السابق ، ص -  3
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مـاي مقـاال حـددت فیـه موقفـا مـن امكانیـة بـروز دكتاتوریـة  29و قد نشرت جریـدة المجاهـد یـوم    

  : عسكریة فرنسیة و كتبت 

فضـــل الجنـــرال  1958 إلـــى 1955منـــذ ثالثـــة ســـنوات و بینهمـــا الحـــرب اشـــتدت ضـــراوتها مـــن ((

دیغـــول الصـــمت ، و الیـــوم لمـــا أخـــذ الكلمـــة فعـــل ذلـــك لكـــي یكتشـــف صـــداقة مشـــكوك فیهـــا هـــي 

 أن... لقــد أعطــى دیغــول دافعــا للقــوى الرجعیــة و االمبریالیــة فــي بلــده ... صــداقة مــع الكوســت 

   1))فرنسا اآلن تتأرجح بین نظام كان متدهور و فاشیة خادعة 

  : ردود األفعال على هذه الحركة في كل من الجزائر و فرنسا  یكننا أن نستعرض بعض من

ظهرت حركة تملمـل بـین بعـض األوسـاط خوفـا مـن تقلـد العسـكر بـین الحكومـة : في فرنسا *    

  .في فرنسا من جهة ، و خوفا على حیاة أبنائهم الذن سیقتلون دفاعا ن مصالح المستعمرین 

  : ریر الوطني على شكلین كان رد فعل جبهة التح: في الجزائر *   

حیــث نظمــت اجتماعــات و مواجهــات شــعبیة فــي جمیــع جبهــات الــوطن البــراز : سیاســیا  -    

مخــاطر هــذه الحركــة ، و لفــت أنظــار بعــض الجزائــریین ممــن یمكــن أن ینظمــوا الیهــا ، و أن مــن 

ر هـــام فـــي یشـــارك فیهـــا یعتبـــر مناوئـــا للثـــورة و مصـــیره معلـــوم ، كمـــا قامـــت البعثـــة الخارجیـــة بـــدو 

  .فضح هذه الحركة و أهدافها 

قــاموا بمضــاعفة الهجومــات مــن طــرف جــیش التحریــر الــوطني مراكــز الجــیش و : عســكریا  -   

تجمعاتــه و منشــآته الحیویـــة فــي كامــل الـــبالد و مضــاعفة العملیــات الفدائیـــة فــي المــدن ، األمـــر 

  .  2ضربا من الخیال إلیهالذي یجعل هذه الحركة و بالخصوص ما تدعو 

  مخططاتهمجيء دیغول إلى الحكم و : ا ثالث

  :سیاسیا

 ) 1958اكتوبر  23 (التفاوض و سلم الشجعان   -1

                                                           
  .175، ص  2007، دار المعرفة ، الجزائر  هوریةفرحات عباس رجل الجمحمید عبد القادر ،  -  1
  .202محمد بلعباس ، مرجع سابق ، ص  -  2
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عبـر عنـه الجنـرال دیغـول فـي خطـاب وجهـه للمجاهـدین بطلـب مـنهم : مضمون مبـادرة الشـجعان 

أقـول متوجهــا  ": حیــث قـال  1958أكتـوبر  03إلقـاء السـالح و الكــف عـن الحـرب ، و ذلــك یـوم 

لمـاذا الهـدم یجـب أن نبنـي ، أوقفـوا : الحـرب لمـاذا القتـال یجـب ان نعـیش  أمدإلى الذین یطیلون 

و قــد عبــر دیغــول 1 "هــذه المعــارك و ســتجدون الســجون تفــرغ و األمــل یزدهــر و المســتقبل ینفــتح

 ": هـا ، قـال فی 1958أكتـوبر  23عن هذا المشروع بصریح العبارة في نـدوة صـحفیة عقـدها فـي 

كیــف ... فلیــأت ســلم األبطــال ... أقــول بكــل وضــوح أن أغلــب رجــال الثــورة قــد حــاربوا بشــجاعة 

لتنظیم نهایة المعـارك ؟ فحیـث توجـد المعـارك المحلیـة لـیس علـى قـادتهم إال أن یتصـلوا  ". العمل

مـة القدیمـة بالقیادة الفرنسیة ، في هذه الحالـة فـإن المحـاربین سـیتقبلون اسـتقباال مشـرفا و أن الحك

  .2للمعارك تتطلب أن یستعمل في هذه الظروف العلم األبیض للمفاوضین

أما عـن  ": ارج و أعضاء الحكومة المؤقتة قالأما عن أعضاء جبهة التحریر الموجودین في الخ

فما علیهم إال أن یتصلوا بالسفارة الفرنسـیة فـي ...المنظمة الخارجي التي توجه الثورة من الخارج 

الربــــاط و أن هـــذه أو تلــــك تضـــمن لهــــم الوصــــول إلـــى فرنســــا ن و هنـــا ستضــــمن لهــــم  أوتـــونس 

  .3 "سالمتهم الكاملة كما أضمن لهم حریة الرجوع 

لقـد كــان دیغــول یریــد استســالما كــامال لجـیش التحریــر الــوطني دون أي تفــاوض تنــتج عنــه حقــوق 

وطني بتعهــده أســلوب ، كمــا حــاول خلــق فتنــة فــي وســط جــیش التحریــر الــ 4سیاســیة للجزائــریین 

اإلغـراء ، و اسـتعمل عبــارة ثـوار بـدال مــن متمـردین العترافـه بمــا یجـري فـي الجزائــر مـن حــرب و 

لیست تهدئة ، أما عن الحكومة المؤقتة و أعضاء المجلس الوطني للثورة الموجودین فـي الخـارج 

  .5فقد تعهد عدم وصفهم بالشرعیة لیزرع بذور الشقاق بین الداخل و الخارج

                                                           
  .316: مصطفى طالسي ، بسام العسلي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 1962-  1958،  مذكرات األمل و التجدیدشارل دیغول ، -  2
ة و النشر و التوزیع ، عین للطباع صدى المتحف ، دار الهدى ،1959))مشروع دیغول سبتمبر  ((قدادة شایب ، -  3

  76:ص .2004ملیلة
  .317مصطفى طالس، بسام العسلي ، مرجع سابق ، ص -  4
  .192: ، مرجع سابق ، ص  محمد لحسن زغیدي-  5
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بصورة موجزة ، فإن مبـادرة دیغـول فـي هـذه مضـمونها مطالبـة الثـوار الجزائـریین باالستسـالم و  و

الجزائریــة و اآلخــر سیاســي یجــري فــي  األرضهــو استســالم مــزدوج أحــدهما عســكري یجــري علــى 

  .العاصمة الفرنسیة باریس و یكون هدفه االستسالم 

  أهداف دیغول من مبادرة سلم الشجعان 

ـــى  - ـــین قادتهـــا مـــن خـــالل امتـــداح بطولـــة القضـــاء عل الثـــورة و زرع الخالفـــات و االنقســـامات ب

 .1العسكریین و دعوة المنظمة الخارجیة لالستسالم الرسمي

  2إجراء فرنسا للجزائریین و تغلیط المغفلین منهم لیعودوا إلیها طامعین و راكعین -

امیـــة فـــي صـــفوف جـــیش االنهز  كمـــا أن القصـــد مـــن ســـلم الشـــجعان زرع بـــذور اإلحبـــاط و الـــروح

  .3، و ما سیكون له في المستقبل من آثار سیئة على معنویات المجاهدینالتحریر

  : عسكریا 

  

  شال  إنشاء خط -2

الجمـاهیر المجابهـة اآللـة  أوسـاطلقد كانت لضربات الثورة التحریریة المسلحة و تزایـد تأثیرهـا فـي 

العـام الفرنسـي الـذي تفاجـأ  الـرأياالستعماریة األثـر البـالغ علـى نفـوس الساسـة الفرنسـیین و حتـى 

  .بذلك 

الـذي أراد تطبیقـه فـي  « Vanuxem » وط المكهربة إلـى الجنـرال فانكسـامتعود فكرة إنشاء الخط

بسـبب ضـیق الوقـت فطبقـت هـذه الفكـرة  الفیتنام أثناء حـرب الهنـد الصـینیة ، غیـر أن ذلـك ال یـتم

الجهنمیة في الجزائر على ید أندري مـوریس الـذي اقتـرح إنجـاز خـط مكهـرب یفصـل الجزائـر عـن 

م و ســـمي المشـــروع باســـمه ، كمـــا عـــرف  1957م و بدایـــة  1956الحـــدود التونســـیة فـــي نهایـــة 

                                                           
  .274إدریس خضیر ، مرجع سابق ، ص -  1
  .116صالح بلحاج ، مرجع سابق ، ص -  2
   .276إدریس خضیر ، مرجع سابق ، ص  -  3
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بـاره شـریكا فـي مصـنع كذلك بسد الموت ، و قد استفاد أندري مـوریس بهـذه الصـفقة المربحـة باعت

  . 1األسالك الشائكة

، شـــرع الجـــیش الفرنســـي بـــأمر مـــن وزیـــر الـــدفاع فـــي إنشـــاء  1957منـــذ بدایـــة أول جـــوان 

تصــبح هــذه الشــبكة ســدا منیعــا  أنشــبكة مكهربــة علــى طــول الحــدود التونســیة و ذلــك علــى أمــل 

لقضــاء علــیهم فــي یعــوق تحركــات الثــوار و یحــول دون تموینهــا بالســالح و الــذخیرة ممــا یســهل ا

  .2وقت قصیر

كلـم ، أمـا طـول الخطـین  200كلم ، و الشرقي حـوالي  750و یبلغ طول الحاجز الغربي 

كلــم إذا أضــفنا المســافات الصــحراویة بــالرادار ارتفــاع أســالك الخــط الشــرقي متــران و  1600معــا 

ســـة ، و فــولط معـــززة بشــكل كبیــر فــي األمــاكن الحسا 1000نصــف و طاقتــه الكهربائیــة حــوالي 

هناك خطان رئیسیان من األسالك المكهربة بتیار عالي التوتر، و أسـالك شـائكة و ألغـام تفصـل 

 3متــر مــن األرض الملغمــة 150، تبلــغ فــي المتوســط  أخــرىبینهمــا تختلــف طــوال مــن منطقــة إلــى 

یمر بها مسلك یربط بین مراكز عسـكریة قریبـة مـن بعضـها الـبعض ، فـي هـذا المسـلك توجـد لیـل 

و بدون انقطاع دوریات بدبابات هالف تراك ، تجوب المنطقة ذهابـا و غیابـا حاملـة أضـواء  نهار

كاشفة ضخمة تنكس بضـوئها المتحـرك بشـكل داري المنطقـة التـي یمـر بهـا مـن جمیـع الجهـات ، 

دقــائق ، نهــارا تقــوم بالحراســة أیضــا أســراب ذاهبــة و أخــرى  10الفاصــل الزمنــي بــین دورتــین هــو 

رات علـــى امتــــداد الحــــواجز و المنـــاطق المحاذیــــة لهمــــا ، مـــزودة بــــآالت متطــــورة آتیـــة مــــن الطــــائ

  .4لالستكشاف و المالحظة

أصــــبح الحــــاجز مســــتحیل االجتیــــاز ، ووافقــــت  1958و ابتــــداء مــــن الفصــــل األول لســــنة 

وحــدات جــیش التحریــر الــوطني علــى تــرك ثالثــة أرباعهــا فــي المیــدان مقابــل ربــع قــد یصــل إلــى 

                                                           
، المركز الوطني للدراسات و  الخطط الجهنمیة الفرنسیة في مواجهة الثورة الجزائریة ، األسالك الشائكةجي ، محمد نا-  1

  .26، الجزائر ، ص  1954البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 
  .447: صالح فركوس ، المرجع السابق ، ص -  2
  .234صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص  -  3
، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول  5، ع المصادر، ))التعذیب في الجزائر ملف(( -  4

  .115، ص  2001، الجزائر  1954نوفمبر 
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یـــة ، و رغـــم كـــل ذلـــك فـــإن الســـید كـــریم بلقاســـم ظـــل یـــوهم القیـــادة بـــان األســـالك األراضـــي الجزائر 

  .1المكهربة ال تشكل صعوبة تذكر في وجه قواتنا المقاتلة 

  مواجهة الثورة لخط شال وموریس

اعتمـــد جـــیش التحریـــر الـــوطني فـــي تمـــوین عملیاتـــه العســـكریة علـــى القاعـــدتین الشـــرقیة و       

الغربیـــة باعتبارهمـــا الشـــریان الحیـــوي و االســـتراتیجي الـــذي كانـــت تعبـــر عنـــه عـــدة قوافـــل محملـــة 

باألســـلحة و المؤونـــة ، و لقـــد تفطـــن العـــدو لهـــذا التســـرب ، لكنهـــا فشـــلت فـــي الفضـــاء علـــى هـــذه 

لحـد كبیــر فــي إیصـال الســالح إلــى الـداخل، و أمــام هــذا الوضـع الــذي هــدد  الكتائـب التــي نجحــت

السـالح و منـع المجاهـدین  قوافـلمصالح فرنسا عمدت إلى إنشـاء خطـوط مكهربـة بهـدف توقیـف 

من الدخول و الخروج و فصلهم عن القواعـد الخلفیـة و الداخلیـة ، و عـزلهم عـن العـالم الخـارجي 

   .و العالج قصد خنق الثورة و القضاء علیها و منعهم من األضرار و التموین

كمـــا كانـــت ترمـــي إلـــى حمایـــة الســـكك الحدیدیـــة الممتـــدة علـــى طـــول الحـــدود و التـــي مـــن 

خاللها تنقل األسـلحة الفرنسـیة ، حیـث تمـر مـن الجهـة الشـرقیة مـن ونـزة و تبسـة باتجـاه عنابـة و 

  .من الجهة الغربیة من وهران إلى مشریة ثم كولومبي ببشار 

العسكریة الجزائریـة جعلـت ضـرب المصـالح االقتصـادیة الفرنسـیة جـزء ال  اإلستراتیجیةإن        

یتجزأ من المد الثوري ، حیث تعرض قطاع النقل خاصـة القطـارات التجاریـة إلـى هجومـات كبیـرة 

عملیــة ضــد المحطــات و ذلــك فــي الفتــرة الممتــدة  227عملیــة ضــد القطــارات و  730، قــدرت بـــ 

 5، و لقــــد كلفــــت العملیــــات االقتصــــاد الفرنســــي  1957أكتــــوبر  31إلــــى  1954بر نــــوفم 1مـــن 

 -م 1959ملیــار لیرتفــع منــذ  9.5م إلــى  1958م ، بینمــا وصــل ســنة  1957مالییـر فرنــك ســنة 

  .ملیار فرنك 20م إلى  1960

و  إن المنطقــة الحدودیــة الشــرقیة و الغربیــة التــي كانــت آهلــة بالســكان أصــبحت نتیجــة القمــع     

، و قـد توجـت اإلدارة علـى المقیمـین بهـذه المنطقـة مـدمرةالبطش الذي سلطته اإلدارة االستعماریة 

الفرنســیة تحقیــق هــدف اســتراتیجي بعیــد المــدى یتمثــل فــي شــل حركیــة و نشــاط الثــورة، و تطویــق 

                                                           
  .128محمد العربي الزبیري ، المرجع السابق ، ص   - 1
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امتــدادها مــن خــالل عــزل الشــعب عنهــا خصوصــا بالمنطقــة الحدودیــة التــي تمثــل مجــاال حیویــا و 

  : اتیجیا ، و لقد أخذ هذا التهجیر اتجاهین استر 

، أمـا الثـاني كـان باتجــاه تـونس و المغـرب و كانـت الوضــعیة ول كـان باتجـاه المنـاطق الداخلیــةاأل

  ألف  200 1960الصعبة لالجئین الجزائریین الذي بلغ عددهم سنة 

أفضــل و كفیــل وهــذا مــا شــكل الــدافع األساســي للقیــادة الثــورة كــي تعمــد علــى البحــث علــى ســبیل 

  .1للتصدي لهذه المواجهة

  :اقتصادیا 

 )1958أكتوبر  03(مشروع قسنطینة  -1

ــي و بعــــد أن فشــــلت كـــــل الخطــــط االســــتعماریة لتصـــــفیة الثــــورة لجــــأ دیغـــــول إلــــى برنــــامج  تكتیكـــ

، كـــان الهـــدف التكتیكـــي ینحصـــر أساســـا فـــي المیـــدان اإلجتمـــاعي و اســـتراتیجي فـــي نفـــس الوقـــت

  .2السیكولوجي إلخراج الثورة من محتواها 

حیــث أن كــل حكومــة فرنســیة كانــت تصــل إلــى الحكــم تــأتي بخطــة تــزعم أنهــا تصــلح مــا افســدته 

سابقتها ، بـدعوى أن الشـعب الجزائـري إنمـا ثـار مـن أجـل إصـالح وضـعه اإلجتمـاعي تحـت ظـل 

االســـتعمار و هـــذا مـــا كـــان یدعیـــه دیغـــول ، حیـــث أنـــه لـــدى زیارتـــه لقســـنطینة أعلـــن عـــن الرقـــي 

الــذي ظــن مــن خاللــه أن مشــكلة الجزائــریین اقتصــادیة و اجتماعیــة  3اإلجتمــاعي و االقتصــادي 

بالدرجة األولى ، و لهذا فإن وسیلة اإلصالح هي ستكون الضربة القاضیة التي  سـتلحق بـالثورة 

  .4و الثوار

ألقــى الجنــرال دیغــول خطابــه السیاســي المطــول فــي مدینــة قســنطینة حــول  1958أكتــوبر  3فــي 

و كان أمام حوالي اربعـین ألـف مـواطن ، حیـث  ”مشروع قسنطینة  “ مشروعه الجدید الذي سمي

                                                           
  .130- 129محمد العربي الزبیري ، مرجع سابق ، ص ص  -  1
  .204: ع سابق ، ص محمد بلعباس ، مرج -  2
  .193: محمد لحسن زغیدي ، مرجع سابق ، ص  -3
  .437، ص  1962المصریة ، القاهرة  أنجلو، مكتبة  المغرب العربيصالح العقاد ،  -4



 1958الثورة الجزائریة سنة                                               الثالث الفصل

67 
 

تحــدث عـــن المخطـــط الخماســي مـــن أجـــل التقــدم و االزدهـــار و مـــن أجــل الســـالم فـــي الجزائـــر و 

  .1ارتباطها بفرنسا 

هنــا نجــد اســمه اقتــرن بمدینــة و بمشــروع ، المدینــة هــي قســنطینة عاصــمة الشــرق الجزائــري التــي 

عنــدما كــان رئیســا للجنــة التحریــر التــي تقــود حركــة  1943دیســمبر  22یخ ألقــى بهــا خطابــا بتــار 

  .2المقاومة

یتضــمن المخطــط بصــفة عامــة مجموعــة مــن اإلجــراءات الخاصــة بالترقیــة : محتــوى المشــروع  -أ

اإلجتماعیـــة و االنتقائیـــة و عـــددا مـــن المشـــاریع الصـــناعیة فضـــال عـــن استصـــالح مســـاحات مـــن 

  غار الفالحین من الجزائریین األراضي بغیة توزیعها على ص

تعني اإلجراءات الترقویة فتح باب التكوین و كذلك باب الوظیف العمومي أمـام بعـض الفئـات  -

 من الجزائریین 

یتضـمن الشـق الصــناعي عـددا مــن المشـاریع فــي قطاعـات الصــناعة المیكانیكیـة و الصــلب و  -

 ”برلینـٌي و:ٌ  تثمار فیهـا مثـل مواد التنظیف ، قامت الحكومة بتشـجیع دعـم بعـض الشـركات لالسـ

 .3 “رونر  ”و  “سمیكا 

أما الشـق الفالحـي مـن المخطـط فیتضـمن بصـفة خاصـة بنـاء ألـف قریـة ریفیـة ، و استصـالح  -

 . 4مساحات من األراضي بنیة توزیعها على صغار الفالحین

  : و قد وضع هذا المشروع لتحقیق المسائل التالیة في ظرف خمس سنوات 

 ألف مسكن إلیواء ملیون شخص  200بناء  -

 على الجزائریین  األراضيالف هكتار من  250توزیع  -

                                                           
،  2، ط الجزائر منطلقات و آفاق ، مقارنات للواقع الجزائري من خالل قضایا و مفاهیم  تاریخیةناصر الدین سعیدوني ،  -1

  .248، ص  2008عالم المعرفة ، الجزائر 

  2- محمد المیلي ، مواقف جزائریة ، ط1 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 1974 ، ص 176.
  .644: محمد بلعباس ، مرجع سابق ، ص  -3
  .645نفسه ، ص -4
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فـي الغـدارة و الجـیش و التعلـیم  % 10توظیف الجزائریین ضمن إطـار الدولـة الفرنسـیة بنسـبة  -

. 

 تمدرس ملیون و نصف طفل في المدارس من بین األطفال الذین بلغوا سن التعلیم  -

 . 1األجور في الجزائر مع مرتبات و أجور فرنساتسویة المرتبات و  -

تـــوفیر مقاعـــد دراســـة لثلثـــي البنـــات و البنـــین و بنـــاء المـــدارس و مراكـــز الصـــحة و غیرهـــا مـــن  -

 التجهیزات االجتماعیة 

 . 2إقامة قاعدة للصناعة الثقیلة و أخرى للصناعة الخفیفة -

الحكومـة الفرنسـیة فقـد تمثلـت  تهـاأعلنبالنسـبة ألهـداف المشـروع الرسـمیة التـي : أهداف المشروع 

  : في اآلتي 

   % 7.5ضمان زیادة الدخل الوطني الجزائري بنسبة  -

تطویر الجزائر صناعیا حتى یمكن القضاء على تخلف عدة قرون حتـى تصـبح الجزائـر قـادرة  -

 .على مسایرة العصر الحاضر

فرنســا و ضــمان مســتقبل القضــاء تــدریجیا علــى الفــروق فــي المســتوى المعیشــي بــین الجزائــر و  -

 .3تعایش سلمي بین األوروبیین و الجزائریین

  : داف هذا المشروع الخفیة نقول بأنو بالعودة إلى أه

دیغــول اســتهدف أن یكســب الــرأي العــام العــالمي و یجلبــه إلیــه و یوهمــه بــان فرنســا تعمــل جاهــدة 

علـى تحســین أوضــاع الجزائـریین و تنمیــة الجزائــر عـن طریــق إنجــاز هـذا المشــروع االقتصــادي و 

  . 4االجتماعي و الثقافي 

تبطــت بــه و قــد قصــد دیغــول أیضــا مــن مشــروعه هــذا أن یكــون حلقــة رئیســیة مكملــة لمخطــط ار 

  .19551اإلدارة الفرنسیة بالجزائر منذ السنة األولى للثورة سنة 

                                                           
  .37، ص  2010، دار المعرفة ، الجزائر  1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر رابح لونیسي ، و آخرون ، -1
  .452، ص 2صالح فركوس ، مرجع سابق ،، ج -2
  .205: محمد بلعباس ، مرجع سابق ، ص -3

  .176: یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص -  4
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  و المتأمل لهذا المشروع یمكنه أم یستخلص األهداف الدفینة من وراءه 

 محاولة صرف الشعب الجزائري عن ثورته و امتصاص غضبه تجاه االستعمار  -

 .2یةمحاولة تصویر الثورة على أن أسبابها كانت اقتصادیة و اجتماع -

  .أن یقضي على الثورة بالمشاریع اإلصالحیة و عن طریقها أیضا یحقق عملیة اإلدماج -

   :تأسیس الحكومة المؤقتة الجزائریة: رابعا

م مــن طــرف المجلــس الــوطني للثــورة لدراســة التقــاریر 1958ســبتمبر  9إلــى  6قــد االجتمــاع مــن 

حكومــة مؤقتــة ، وتــم اإلعــالن عــن الصــادرة آنــذاك وفــي الیــوم األخیــر مــن االجتمــاع تقــرر تكــوین 

 باســمم بالقـاهرة ، تــونس ،الربــاط، وقـدم هــذا اإلعــالن الـذي وقــع 1958ســبتمبر  19تأسیسـها فــي 

ســتغالله الــذي لــم یتخلــى لخطــة واحــدة عــن ذاتیتــه والــذي إشــعب یكــافح منــذ أعــوام ، فــي ســبیل 

 ةالموقتـأن الحكومـة  تحمل أقصى االنتقامـات العسـكریة دون أن یستسـلم یومـا ونسـتطیع أن نقـول

للجمهوریــة الجزائریــة منبثقــة عــن إرادة الشــعب تــرى أن أول واجــب لهــا أن تقــود الشــعب والجــیش 

اللجنـة (إلى تحریر الوطن ، وقد ضمت الحكومة المؤقتة كل التیارات السیاسیة الجزائریـة القدیمـة 

للبیــان الجزائــري ، حركــة  الثوریــة للوحــدة والعمــل ، جبهــة التحریــر الــوطني ، االتحــاد الــدیمقراطي

رئیســا  3و تــم االتفــاق باإلجمــاع علــى تعیــین فرحــات عبــاس )...االنتصــار للحریــات الدیمقراطیــة 

 17ســیق والتنفیــذ نجتمــاع للجنــة التفلــم یكــن فرحــات عبــاس یرغــب فــي الرئاســة، فخــالل اإل . 4لهــا

قترحـت لمنصـب إ :"م لمناقشة تأسیس الحكومـة المؤقتـة و تشـكیل أعضـائها یقـول 1958سبتمبر 

أو الدكتور لمین دباغین، ولكن جاءت معارضة كریم مـن طوبـال وبوصـوف بلقاسم رئاستها كریم 

                                                                                                                                                                                           
  245: ناصر الدین سعیدوني ، مرجع سابق ، ص -  1
  .452صالح فركوس ، المرجع السابق ، ص -  2
بدأ حیاته السیاسیة صغیرا عندما كان طالبا وكان مؤسس جمعیة الطلبة المسلمین 1889سنة جیجل، ولد بالطاهیر بمنطقة  -3

وشمال افریقیا في الجزائر حیث كان طالبا وعمل صحبة األمیر خالد وألف كتاب الشباب الجزائري الذي بحث حیاة الشباب 

، المؤسسة الوطنیة لالتصال والنشر ، التحریریة الجزائریةذاكرة الثورة على زغدود، : الجزائري في كفاحه ضد االستعمار أنظر

  49، ص2004الجزائر، 
، دار هومة للطباعة والنشر 1962 - 1954السیاسة العربیة والمواقف الدولیة اتجاه الثورة الجزائریة  دبش، إسماعیل -4

  .242-241والتوزیع، ص ص 
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دبـاغین  المـینجل السـیر الحسـن للثـورة، أمـا بالنسـبة أكریم بلقاسم هذا من یكون حد أراد أن أفال 

وة رئیسـا حمد بن بلة وفي هذه الظروف عین فرحات عبـاس بإجمـاع األخـأجاء رفضه من طرف 

فلم یكن هدفه البحث عن الزعامة الشخصیة، وٕانما كـان هدفـه أوسـع بكثیـر  ،1"للحكومة الجزائریة

استقالل الجزائر، واجهـت الحكومـة المؤقتـة مـؤامرة بعـد  أجل من ذلك فكان یسعى بكل طاقته من

الوالیـة العقیـد العمـوري، مسـؤول  هتأسیسها مع النظام المصري، قام بهـا فتحـي الـدیب الـذي شـجع

ن هـــذه ، ومجموعـــة مـــن الضـــباط علـــى اإلطاحـــة بالحكومـــة المؤقتـــة أل)أوراس النمامشـــة(األولـــى 

الحكومـــة أقلقـــت النظـــام المصـــري لوجـــود بعـــض العناصـــر فیهـــا لرفضـــهم النظـــام المصـــري مثـــل 

ـــة المتـــأثرة بالدیمقراطیـــة الغربیـــة، وقـــد بمیوالتـــه  أتهـــم فرحـــات عبـــاس الـــرافض للـــدكتاتوریات العربی

كـل الوسـائل باإلطاحـة بهـا، وقـد  2ن مصر ستقدم لهأالعموري بد بیة، أعلم فتحي الدیب العقیالغر 

تم اكتشاف تلك المؤامرة،  بمساعدة المخابرات التونسیة، و أقیمت آنذاك محكمة عسكریة ترأسـها 

م 1959العقید هواري بومدین وتم الحكم باإلعدام علـى العقیـد العمـوري، و نفـذ األمـر فـي مـارس 

   3.إزالتهاجاء أن الحكومة تعرضت ألكثر من مؤامرة كان هدفهم  حسب ما

أما بالنسبة لمهمة الحكومة المؤقتة لقـد حـددها فرحـات عبـاس فـي الخطـاب الـذي أدلـى بـه فـي  -

م في قیادة كفاح الشعب الجزائـري حتـى االسـتقالل  وبفضـل السـمعة الدولیـة، 1958سبتمبر  26

قتــة التــي أصــبحت تتمتــع بهــا الثــورة الجزائریــة بعــد ســنوات مــن الكفــاح ، اســتطاعت الحكومــة المؤ 

للجمهوریة الجزائریة أن تحصل على االعتراف بها من طرف العدید من دول العالم وفـي مقـدمها 

، ولهــذا فــان لحكومــة المؤقتــة للجمهوریــة الجزائریــة ، قــد ســجلت منــذ نشــأتها عــدة 4الــدول العربیــة

                                                           
رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، قسم  ،1985-1899االستقالل دوره في الحركة الوطنیة ومرحلة فرحات عباس،  -1

  .242، ص2005-2004التاریخ، جامعة قسنطینة، 
  .243، صنفسه المصدر -2
  .244سابق، صمصدر فرحات عباس،  -3
  . 246سابق، ص اسماعیل دبش مرجع  -4
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ه وتعلـن هـذه األخیـرة لكـل هـذ اعترافات من معظم الدول وهي تقدم لها الشـكر الجزیـل علـى ذلـك،

   1.الدول بتحمل مسؤولیاتها

في الحقل الدولي وأنها تحترم میثاق األمم المتحدة و تتبنى اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان،  -

ن إكـــل هـــذه المبـــادئ تكـــون قاعـــدة أساســـیة راســـخة للسیاســـة الجمهوریـــة الجزائریـــة و علـــى هـــذا فـــ

ـــة الجزائریـــة تتقبـــل بارتیـــاح بـــالغ كـــل  ـــة للجمهوری ـــذ الحكومـــة المؤقت ـــى تنفی ـــي یرمـــي إل مســـعى دول

  .2النصوص اإلنسانیة التفاقیات جنیف في الحرب الجزائریة

م دافــع 1960جــانفي  18م إلــى 1959دیســمبر  16وخــالل المــؤتمر المنعقــد بطــرابلس مــا بــین   

م ، عـــن المنجـــزات التـــي حققتهـــا الحكومـــة 1960جـــانفي  3فرحـــات عبـــاس فـــي مداخلـــة لـــه یـــوم 

وتحملـت مسـؤولیتي ... لـى الوفـاق بـین الـوزراء داخـل الحكومـة المؤقتـة حافظت ع "المؤقتة قائال 

كاملــة أمــام المجــالس الوالئیــة، وحافظــت علــى شــرف بــالدي أمــام األجانــب، وكــذلك وحــدة الثــورة، 

  وأصبح لجبهة التحریر الوطني المال، ولجیش التحریر الوطني السالح، وعلى 

ر مسـتمر حتـى فـي فرنسـا، وحـق تقریـر المصـیر ن سمعة الجزائـر فـي تطـو إالصعید الدبلوماسي ف

ن ذلـك سـیؤدي إلـى انقسـامنا، نبقـى متحـدین إتحـاد، واألخـوة بیننـا فـهو دلیل على ذلك، وبـدون اإل

  . 3"لننتصر

وبقـــي . 4م1961أوت –م 1960جـــانفي 18وتـــم االتفـــاق علـــى تكـــوین حكومـــة مؤقتـــة ثانیـــة مـــن 

مــع الحكومــة الفرنســیة علــى أســاس مبــدأ فرحــات عبــاس رئیســا علیهــا حیــث تــولى مهمــة التفــاوض 

أولویة االتفاق السیاسي ووضع كـل طاقاتـه مـن اجـل تحقیـق مبـدأ االتصـال بـین الحكومـة المؤقتـة 

محمــــد  :وفــــد یتكــــون مــــن  "مــــوالن"م إلــــى 1960جــــوان  20و الحكومــــة الفرنســــیة، وأرســــل یــــوم 

                                                           
 .242-241سابق، ص ص فرحات عباس، مصدر  -1
  .247 سابق، صإسماعیل دبش، مرجع  -2
  .246سابق، صمرجع إسماعیل دبش،  -3
، منشورات المتحف الوطني 1962إلى سبتمبر  1962مارس  19المرحلة االنتقالیة للثورة الجزائریة من سعد دحلب،  -4

  .251، ص1995للمجاهد ،



 1958الثورة الجزائریة سنة                                               الثالث الفصل

72 
 

ات مـــع الوفـــد الصـــدیق بـــن یحـــي و حكیمـــي بـــن عمـــار ، واحمـــد بومنجـــل للشـــروع فـــي المفاوضـــ

  ، "روجي موریس  "و  "ماتون  "والعقید  "روبیدي قاستین  "الفرنسي الذي مثله الجنرال 

 "ایكــس  "وطلبــوا لقــاء مســاجین  "ول یغــد "و ذلــك بهــدف تحضــیر لقــاءات بــین عبــاس والجنــرال 

ـــن بلــــة كــــل اقتراحــــاتهم رفضــــها  ن التفــــاوض مــــع الحكومــــة المؤقتــــة یعنــــي أل "ولغــــدی "خاصــــة بـ

 :"لمحمـــود مصـــمودي وزیــــر تونســـي بقولــــه  "ول یغــــد "عتـــراف بالجمهوریـــة الجزائریــــة وصـــرح اإل

إن  :"، وعلـق فرحـات عبـاس بقولـه  "تعلمون سیدي الوزیر بان الجزائر لم تكن أبدا دولة وال أمـة 

   "مسار المفاوضات قد انطلق وال احد یستطیع إیقافه، وموالن بدایته 

وظهــرت بــذلك فكــرة قبــول التفــاوض وقــد فــرض العقــداء نفــوذهم علــى الحكومــة المؤقتــة واجتمــاع 

م بطــــرابلس واتفقـــوا علــــى تعیــــین بــــن 1961أوت  27إلــــى  9المجلـــس الــــوطني المنعقــــد مـــا بــــین 

یوسـف بـن خــدة، مكـان فرحـات عبــاس وتأسسـت بــذلك الحكومـة المؤقتـة للجمهوریــة الثالثـة، بعــزل 

  قد كان هذا االجتماع قد لقي صدى في مختلف األوساط فرحات عباس منها، و 

السیاســــیة العالمیــــة، واعتبــــره الــــبعض انطالقــــة جدیــــدة للثــــورة التحریریــــة التــــي یخوضــــها الشــــعب 

  .1الجزائري

                                                           
 .97سابق، صعمار قلیل ،مرجع  -1
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سـنة  إلـى  1956ضـعة لتطـورات الثـورة فـي الفتـرة الممتـدة مـن سـنة االمتو الدراسـة هـذه مـن خـالل 

  : جملة من النتائج تتمثل في إلىتوصلت  1958

  .تنظیمها فیما بعدإن الثوار عند تفجیرهم الثورة كانوا یهدفون إلى تفجیرها ثم  -

هــي التــي ســاهمت  1955أوت  20مثــل هجومــات  1956إن تطــورات التــي حــدثت قبــل ســنة  -

  .في تطورها فیما بعد

  .ولى للتنظیم الثورةالصومام كان اللبنة األإن مؤتمر  -

   .تبین انه كلما اشتد الخناق على الثورة من طرف السلطات االستعماریة زادت الثورة تطورات

المزریـة التـي كـان یعـیش فیهـا  األوضاعور الوعي لدى الشعب الجزائري بضرورة تغییر إن تبل -

  .إلى صمود و نجاح الثورة عموما أدتكان من أهم العوامل التي 

 األوضـاعإن االرتباط الشدید بین الجناحین السیاسي و العسكري و الرغبـة الشـعبیة فـي تغییـر  -

الفرنســـیة فـــي  اإلســـتراتیجیةعســـكریة فاقـــت  إســـتراتیجیةهـــا قیـــام الثـــورة التحریریـــة أضـــفى علی أثنـــاء

الــذي جعــل الســلطات الفرنســیة تعجــز عــن  األمــرالعزیمــة و اإلرادة رغــم قلــة الوســائل و األســلحة 

  .التصدي لها 

مشـكلة السـالح التـي  األولـىلعل من أهم الصعوبات التي واجهت الثورة الجزائریة في مرحلتها  -

  .االستعماریة األسلحةكانت الحاجة إلیه ماسة إذا ما قارن بین األسلحة الجزائریة و قوة 

ـــر مـــن خـــالل مـــؤتمر الصـــومام  - ـــذي غیـــر  1956أوت  20أن الجانـــب السیاســـي تجســـد أكث ال

لـك أكثـر تنظیمـا و ذالمسار السیاسي للثورة و ضبط المسار العسـكري حیـث أصـبحت الثـورة بعـد 

  .  صدى دولي و عالمي

و أخیرا أین تیقن و اقتنع الشـعب الجزائـري و قـادة الثـورة أن مـا یأخـذ بـالقوة ال یسـترجع إال بـالقوة 

.یـــــــــة و اســـــــــتقالل الجزائـــــــــركـــــــــان دافعـــــــــا أساســـــــــیا لهـــــــــم نـــــــــتج عنـــــــــه اســـــــــترجاع الســـــــــیادة الوطن



 

 



  قــــالمالح

76 
 

  

  175:حكیمة شتواح ، مرجع سابق ،ص -1



  قــــالمالح

77 
 

  )02 ( :الملحق رقم

  

  

  وریسـط مـل خـة تمثـخریط

  

األســالك الشــائكة المكهربــة وحقــول : المركــز الــوطني للدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنیــة

 .197، ص2007األلغام، دار هومة، الجزائر، 
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  )03(: الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .171بسام العسلي، مرجع سابق، ص  -1

  .106یحي بوعزیز، الثورة في الوالیة الثالثة، مرجع سابق، ص  -2
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  فرحات عباس رئیس الحكومة المؤقتة الجزائریة

  3المدني ، مرجع سابق ، ج احمد توفیق- 1
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حولیفتتح أول مجلس استشاري " میشال دوبري
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  )06( :مـق رقـالملح

                                                                            

1957نوفمبر  19،  32مجلة المجاهد ؛ العدد 
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  ادر  ـالمص : أوال

، دار  1، طالثــورةمــذكرات الرائــد ســي لخضــر بورقعــة شــاهد علــى اغتیــال : )صــادق(بخــوش  -

  .م 1990، الحكمة، الجزائر

، شـــــركة دار األمـــــة  )م 1962-م 1953 (فـــــي قلـــــب المعركـــــة ): محمـــــد البشـــــیر (اإلبراهیمـــــي-

  .م  1994للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

، 2، ط، بیـروترجمة العفیف األخضـر ، دار اآلداب، ت مذكرات أحمد بن بلة:  )أحمد(بن بلة -

1979.  

 2004، نعمـان للطباعـة و النشـر، الجزائـر، دار ال1، ط شـهادات و مواقـف: )یوسـف( خدةبن -

  .م

، 1، دار المســـتقبل العربـــي للنشـــر و التوزیـــع ط عبـــد الناصـــر و ثـــورة الجزائـــر): فتحـــي(الـــدیب -

  م  1984القاهرة ، 

، دة، ترجمـة سـموحي فـوق العـا)م 962-م 1958 (مذكرات األمـل و التجدیـد، : )شارل(دیغول -

  .م 1971، منشورات عویدات ،  1مر أحمد عویدات ، ط

  .م 2005 ، دار القصبة للنشر، الجزائر،لیل االستعمار): عباس(فرحات -

  . م1،1991ج ، ، دار البعث للطباعة و النشر، الجزائر،ملحمة الجزائر الجدیدة): عمار(قلیل -

، دار القصــبة  القائــد العســكريمــذكرات علــي كــافي مــن المناظــل السیاســي إلــى : )علــي(كــافي -

  .م1999للنشر ، الجزائر ، 

  م  1989، الجزائر ،  3، جحیاة كفاح مع ركب الثورة): أحمد توفیق(المدني -

 2004  ،، دار الهـدى، الجزائـرم 1954محطات حاسمة فـي ثـورة أول نـوفمبر : )عمار(مالح -

  .م 

مســعود مســعود، دار هومــة الجزائــر، ، ترجمــة الحــاج مــذكرة مــن وراء القبــور، )عفــرون(محــرز  -

2008.  
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، ، منشـــورات قســـم اإلعـــالم و الثقافـــةمـــن معـــارك ثـــورة الجزائـــر: المنظمـــة الوطنیـــة للمجاهـــدین -

  .طباعة جریدة الوحدة

  م  1963، بیروت ،  بدون ذكر الطبعة،  الجزائر الثائرة: )الفضیل(الورثالني  -

، تقـــدیم و تعریـــب )المنظمـــة الخاصـــة (الیة الجزائـــر فـــي ظـــل المســـیرة النضـــ: )محمـــد(یوســـفي  -

  .م 2010 –الجزائر  –األبیار  –محمد الشریف بن دالي حسین ، منشورات ثالثة 

  م 1954القرارات الصادرة عن مؤتمر الصومام ، النصوص األساسیة لثورة أول نوفمبر  -

  .م2005سلسلة التراث ،  )نداء أول نوفمبر ، مؤتمر الصومام ، مؤتمر طرابلس ( 

  : عـالمراج اـثانی

 )62-54(مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحریـر الـوطني الجزائریـة ) : محمد لحسن(أزغیدي  -

  .م2005، دار هومة ، الجزائر ، 

، جمعیــــة التــــاریخ و اآلثــــار  سیاســــة دیغــــول اتجــــاه الثــــورة الجزائریــــة: )محمــــد لحســــن(زغیــــدي أ -

  .م 1994لمنطقة األوراس ، 

، ترجمة محمد سمیح السـید ، طـالس للدراسـات و  دیغول ماله و ما علیه : )لید ویدج(برنارد  -

  م  1989الترجمة و النشر ، دمشق ، 

  .م  2008تاریخ الثورة الجزائریة ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، :  )صالح(بلحاج  -

  .م 2009الوجیز في تاریخ الجزائر ، دار المعاصرة ، الجزائر ، : )محمد(بلعباس  -

، المؤسسة الوطنیة للكتـب،  3، ج)54-47 (الكفاح القومي و السیاسي : )إبراهیم(بن العقون  -

  . م 1986، الجزائر

مغـرب ، دار ال 1م ، ط 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایـة و لغایـة : )عمار(بوحوش  -

  م  1997اإلسالمي ، لبنان ، 

، دار البعـث للطباعـة و  ثـورات الجزائـر فـي القـرنین التاسـع عشـر و العشـرین: )یحي(بوعزیز  -

  . 1980النشر و التوزیع ، الجزائر ، 
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شـركة دار األمـة للطباعـة و  )م 1962-م 1954 (،  الثورة في الوالیة الثالثـة: )یحي(بوعزیز  -

  .م 2004النشر و التوزیع ، 

، ، دار الهـدى، الجزائـر2، جموضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر و العرب: )یحي( بوعزیز -

  .م  2009

ــــي مرحلتهــــا األولــــى ): أحســــن(بومــــالي  -  )م1956 -م 1954 (إســــتراتیجیة الثــــورة الجزائریــــة ف

  .م 1998لجزائر ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، ا

 (منظمــة الجــیش الســري و نهایــة اإلرهــاب االســتعماري الفرنســي فــي الجزائــر : )دحمــان(تــواتي  -

  م  2008مؤسسة كوشكار للنشر و التوزیع ،  ،)م  1962-م 1961

، مطـــابع دار البعـــث ، قســـنطینة  م 1955أوت  20هجـــوم :  )رابـــح(عـــواد  – )موســـى(تـــواتي  -

  . م 1992

ـــــاء  - ـــــة وف ـــــةجمعی ـــــة لوالیـــــة عناب ـــــورة التحریری ـــــة مـــــآثر الث ـــــة لجمای ـــــورة لوالی ، فهـــــرس شـــــهداء الث

  . م 2004، عنابة ،  1، ج )م 1962 -م 1954(عنابة

   )م1954-م1939 (حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة ،  )بلوفة عبد القادر(جیاللي  -

  .م2007، دار المعرفة ، الجزائر ،  فرحات عباس رجل الجمهوریة): عبد القادر(حمید  -

  .م 2010دار االلمیعة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

ترجمــة  ،)م1962-م 1954 (جبهـة التحریــر الـوطني بــین األسـطورة و الواقــع ): محمــد(حربـي  -

  .م 1980، كمیل قیصر داغر، مؤسسة األبحاث العربیة، بیروت

، دار 1962 - 1954الدولیة اتجاه الثورة الجزائریة  السیاسة العربیة والمواقف ،)إسماعیل( دبش

 .هومة للطباعة والنشر والتوزیع

، دار البحــث للطباعــة و النشــر،  الثــورة الجزائریــة فــي عامهــا األول) : محمــد العربــي(الزبیــري  -

  .، الجزائر 1ط

ــــــري  - ــــــر المعاصــــــر :  )محمــــــد العربــــــي(الزبی ــــــاریخ الجزائ ، دار هومــــــة  )م 1992-م1942 (ت

  . م 2000للطباعة ، الجزائر، 
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  .م 1999، فم للنشر، الجزائر، دار مو أیام خالدة في حیاة الجزائر: )محمد الصالح(الصدیق -

شـر، ، طـالس للدراسـات و الترجمـة و الن الثورة الجزائریـة: )بسام( ، العسلي)مصطفى(طالس  -

  .م 1984، ، دمشق1ط

، دار  شـهادات –قضـایا  –أحـداث  )دیغـول ، الجزائـر (یخ في كـوالیس التـار :  )محمد(عباس  -

  .م2007هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 

  .م 2007، دار القصبة للنشر، الجزائر ، الثورة الجزائریة نصر بال ثمن: )محمد(عباس  -

، منشــــورات المتحــــف الــــوطني  الثــــورة الجزائریــــة أمجــــاد و بطــــوالت:  )الطــــاهر علیــــة(عثمــــان  -

  .م 1996للمجاهد ، 

، دار لمحات من مسیرة الثورة التحریریة الجزائریة و دور القاعـدة الشـرقیة:  )إبراهیم(العسكري  -

  .م2002، الجزائر ، البعث

دار الشــورى ، بیــروت،  ، االســتعمار الفرنســي فــي مواجهــة الثــورة الجزائریــة:  )بســام(العســلي  -

  .م 1982لبنان ، 

  م1989، دار النفائس ، بیروت ، اهللا اكبر و انطلقت ثورة الجزائر:  )بسام(العسلي  -

   .، دار النفائس ، لبنان جبهة التحریر الوطني:  )بسام(العسلي  -

  .م 1986، بیروت  2، ط 8، دار النفائس ، ج نهج الثورة الجزائریة:  )بسام(العسلي -

، مطـابع )م 1963-م1954 (النخبة الفرنسیة المثقفة والثورة الجزائریـة : )عبد المجید(عمراني  -

  .، الجزائردار الشهاب

، غرناطـة للنشـر و التوزیـع )م  1958 –م  1954 (فرنسا و الثورة الجزائریة ): غربي(الغالي  -

  . م 2009، الجزائر ، 

، دار  خـروج الفرنسـیینالمختصر في تاریخ الجزائر من العهد الفنیقـي إلـى :  )صالح(فركوس  -

  .م 2002العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، 

ردود الفــل الدولیــة داخلیــا و خارجیــا علــى غــرة نــوفمبر أو بعــض مــآثر :  )بلقاســم(قاســم نایــت  -

  . م 1984، دار البعث للطباعة و النشر ، قسنطینة ،  1، ط الفاتح من نوفمبر
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، دار الهـــــدى  1، صـــــدى المتحـــــف ، ع م 1958مشـــــروع دیغـــــول ســـــبتمبر : )شـــــایب(قـــــدادة  -

  .م 2004للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة ، 

، )62-54(المرجـــع فـــي تـــاریخ الثـــورة الجزائریـــة و نصوصـــها األساســـیة :  )عبـــد اهللا(مقالتـــي  -

  .م2012دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، 

، دار هومــــة للنشــــر و التوزیــــع ، الجزائــــر ،  قبســــات مــــن تــــاریخ الجزائــــر:  )إبــــراهیم(میاســــي  -

  .م2010

، الخطــوط الجهنمیـــة الفرنســیة فــي مواجهــة الثـــورة الجزائریــة األســالك الشـــائكة: )محمــد(نــاجي  -

  .م، الجزائر1954ثورة أول نوفمبر  المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و

  .1ج ،م 2009الجزائر ، ،ل الثورة حوار حو  و آخرون، ):عبد القادر(نور الدین  -

الجزائر منطلقات و آفاق ، مقارنات للواقع الجزائري من خالل قضایا ،  )ناصر الدین(سعیدوني 

  .2008،  عالم المعرفة ، الجزائر 2، ط و مفاهیم  تاریخیة

  و الجرائـد المجالت :ثالثا

،  83، مجلـــــة الثقافـــــة عـــــدد  م 1955أوت  20حـــــول انتفاضـــــة :  )الزبیـــــري محمـــــد العربـــــي( -

  . م 1984، أكتوبر –سبتمبر 

حـدث حاسـم فـي مسـیرة الثـورة، مجلـة  ،م 1955أوت  20الـذكرى الثالثـین لــ  ):صیود عیسـى( -

  .م 1985،  257الجیش ، عدد 

، مجلـة أول نـوفمبر، عـدد  مؤتمر الصومام إعدادا و تنظیما و محتوى:  )أمقران عبد الحفیظ( -

  .م  1984المنظمة الوطنیة للمجاهدین ، ، 68خاص 

  عدد ، األصالة: )م و مواقف دیغول اتجاهها 1954نوفمبر  أولمالمح عن ثورة ( -

  م  1979 -)73-74( 

المركـــز الـــوطني للدراســـات و البحـــث فـــي ، 5 ددعـــ المصـــادر،): ملـــف التعـــذیب فـــي الجزائـــر( -

  .2001، م ، الجزائر  1954الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 
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التحریـــر  و جـــیش لســـان حـــال جبهـــة، المجاهـــد): حـــرب الجزائـــر هـــي حـــرب المغـــرب العربـــي( -

  .1958مارس  20/15 دد، عالوطني

  .المذكرات و األطروحات و الرسائل: رابعا

، رســـالة مقدمـــة  م بـــین الـــذاكرة و التـــاریخ 1960دیســـمبر  11مظـــاهرات ): صـــوریة(بلهـــداف  -

  ).غیر منشورة(لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ المعاصر، 

، أطروحــة )م 1956-م 1954 (تطــور الهیئــات القیادیــة للثــورة التحریریــة : )عبــد النــور(خیثــر  -

حبانشـي : ، إشـراف  لنیل شهادة الـدكتوراه فـي التـاریخ المعاصـر ، جامعـة الجزائـر ، قسـم التـاریخ

  ).غیر منشورة(م،  2006م،  2005شاوش ، 

رســالة  )م 1956-م 1954 (التنظــیم العســكري فــي الثــورة التحریریــة الجزائریــة :  )آمــال(شــلي  -

مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي التــاریخ الحــدیث و المعاصــر ن قســم التــاریخ ، جامعــة باتنــة ، 

  ).غیر منشورة(، م 2006-م 2005تحت إشراف عبد الكریم بوصفصاف ، 

   تطور االتجاه الثوري و الوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة: )سلیمان(قریري  -

ریة یوسـف إشـراف الـدكتور مناصـ مقدم لنیـل شـهادة الـدكتوراه علـوم، بحث )م 1954-م 1945 (

 -م 2010سـم علـوم إنسـانیة، ، قیة و االجتماعیـة، كلیة العلوم اإلنسـانجامعة الحاج لخضر باتنة

  ).شورةغیر من(م،  2011
  

  :المصادر و المراجع باألجنبیة  : خامسا

  

- Ben Youcf Ben  Khadda : Les Origines de 1er Novembre, Edition 

Dehleb , Alger :1989 . 

-Mustapha Madi. Reflection Massali El hadj 1989 . Edition Casba – 

Alger 1995.
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