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مقدمة
لقد عرفت دكلة الجزائر منذ الكىمة األكلى لكطكء االستعمار الفرنسي ألرضيا عاـ
 1830العديد مف الثكرات المسمحة الرسمية منيا أك الشعبية ،إال أف ىاتو الثكرات لـ تنجح
أغمبيا لعدة أسباب أىميا عدـ التكحد كالتنسيؽ فيما بينيا ،إذ كاف ىنالؾ العديد مف األحزاب
كالتنظيمات التي كانت تنادم بضركرة انفصاؿ الجزائر عف فرنسا  ،كلكف ىذا بقي مجرد
أصكات كدعكات إلى أف جاءت حكادث سنة  1945كقمبت المفاىيـ كتبيف ليؤالء أف ما أخذ
بالقكة ال يسترجع إال بالقكة ،كتجمى ليـ عقـ الكفاح السممي كما لـ يظير مف قبؿ ،كصار العمؿ
المسمح ضركرة.
كحسب المؤرخيف ،فبحكادث  8مام بدأت بكادر العمؿ الثكرم في الظيكر لتتطكر
كتتشكؿ بذلؾ التنظيمات التي ىيأت كجسدت العمؿ الثكرم ،بدءا بالمجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ
كالتي تشكمت مف أعضاء سابقيف مف كؿ مف حزب حركة االنتصار المنحؿ ،كالمنظمة الخاصة
المحمة ،كالتي اتخذت ق ار ار حاسما في المكضكع كجسدتو في أرض الكاقع ،حيث عمؿ قادتيا
عمى تشكيؿ التنظيمات الالزمة كتقسيـ البالد إلى  5مناطؽ كقادة كمساعديف ،كبعد استكماؿ
الشركط كتكفر المناخ ،ككاف بذلؾ اإلعالف عف بداية الثكرة التحريرية في الفاتح نكفمبر 1954
كأصبحت المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ تسمى بجبية التحرير الكطني كالجناح العسكرم ليا
يسمى بجيش التحرير الكطني.
كبعد مضى عاميف مف عمر المقاكمة المسمحة المكحدة ضد االستعمار الفرنسي
كبعد أف كتب لمثكرة االستمرار ،كانتقؿ العمؿ الثكرم مف مرحمة المبادرة الفردية كحرب
العصابات إلى التنظيـ الفعمي المؤسساتي كالجيش المنظـ ،قرر المفجركف عقد اجتماع كطني
يضـ قادة المناطؽ لمتقييـ كالتخطيط كىك ما سمي بمؤتمر الصكماـ في  20مف أكت عاـ
، 1956ككانت الق اررات التي خرج بيا ىي بمثابة األسس التنظيمية كالقاعدية لمثكرة كشكمت
مؤسسات لييكمة العمؿ الثكرم كلبياف ىذه الييئات كمسار تطكرىا كدكرىا في تسيير العمؿ
الثكرم خاصة الفترة الممتدة ما بيف  1958 -1956اخترت ىذا المكضكع كعنكاف لمذكرتي.
أ

مقدمة
أما عف أساب اختيار الموضوع فمنيا الذاتية كالمكضكعية فكانت األسباب الذاتية كاآلتي:
رغبتي الشخصية كالممحة في دراسة تاريخ ثكرتنا المجيدة كالتعرؼ عمى مختمؼ المراحؿالحاسمة التي عرفتيا منذ كفاحيا ضد االستعمار الفرنسي
كما أف اختيار ىذا المكضكع كليد رغبة قكية كفضكؿ في نفسي مف أجؿ التعمؽ فيدراسة ىذا المكضكع كاإلحاطة بكؿ جزئياتيا كمعرفة تطكر الييئات التي عممت عمى قيادة الثكرة
الجزائرية منذ اندالعيا ككيؼ تسير لمعمؿ الثكرم.
أما األسباب المكضكعية فيي:
 أغمب الدراسات التي تناكلت تاريخ الثكرة الجزائرية ركزت عمى األحداث الكبيرة دكفالتفصيؿ في جزئياتيا كمف خالؿ ىذه الدراسة أردت أف أتتبع تطكر ىاتو الييئات التي ظيرت
خالؿ الفترة الممتدة ما بيف  1958-1956بالدراسة كالتحميؿ.
 الكقكؼ عمى الجكانب التنظيمية كالسياسية لمثكرة مف خالؿ تطكر ىذه الييئات كذلؾطبعا بعد دراسة الظركؼ الداخمية كالخارجية التي ساىمت في بركزىا كبالتالي العمؿ عمى
التعريؼ بالقضية الجزائرية
إشكالية البحث:
تيدؼ الدراسة إلى محاكلة اإلجابة عف اإلشكالية التالية:
إلى أم مدل ساىمت الييئات القيادية في تسيير العمؿ الثكرم في الفترة الممتدة ما بيف
1958-1956؟ كضمف ىذه اإلشكالية تندرج مجمكعة مف التساؤالت سنحاكؿ اإلجابة عنيا
كىي كاآلتي:
ما ىي المؤسسات التي عرفتيا الثكرة عند اندالعيا؟ كاف مؤتمر الصكماـ المنعرج الحاسـ في تاريخ الثكرة فما ىي الظركؼ التي أدت إلىعقده؟ كما ىي الق اررات التي خرج بيا؟
ماىي الييئات المنبثقة عف المؤتمر؟ كما ىي التطكرات التي عرفتيا؟ب

مقدمة
ما ىي الظركؼ التي أدت إلى ظيكر الحككمة المؤقتة كبالتالي تأسيسيا؟ ككيؼ كاف دكرىا؟ككيؼ كانت ردكد الفعؿ مف تأسيسيا؟
منيج البحث:
لإلجابة عمى التساؤالت المطركحة كاإللماـ بالمكضكع بجميع جزئياتو ،اعتمدت عمى عدة
مناىج تقتضييا طبيعة المكضكع كىي:
 المنيج التاريخي الكصفي :كلقد اتبعت ىذا المنيج في مكضكع الدراسة مف خالؿاستعراض الكقائع كاألحداث ككصفيا كصفا كركنكلكجيا لفيـ التطكرات الحاصمة
 المنيج التحميمي :كذلؾ مف خالؿ تحميؿ الكقائع كمناقشتيا ،باإلضافة إلى تحميؿ بعضالحقائؽ كالمعطيات.
األىداف:
التعريؼ بالمؤسسات التي كانت مكجكدة عند اندالع الثكرة كالدكر الذم في تقصير الثكرةككنيا ىي التي خططت ليذا العمؿ بعدما تأكدت مف عقـ نضاليا السياسي كضركرة استبدالو
بالنضاؿ المسمح لتظير بذلؾ لنا مجمكعة  22التاريخية كالتي اعتبرت أنيا المؤسسة األكلى
التي ىيئت لمثكرة كذلؾ بعد انبثاؽ لجنة السنة التي فجرت الثكرة لتعتبر بذلؾ ىي النكاة األكلى
لقيادة الثكرة كالى جانب ىذا أيضا كاف لجيش التحرير الكطني دكر كبير في دعـ الثكرة ىك
اآلخر كفي ذلؾ ضحى بالنفس كالنفيس مف أجؿ بالده كما كاف لمكفد الخارجي أيضا دكر ىك
اآلخر ككاف متمث ؿ في تدعيـ الثكرة بالسالح كالعمؿ عمى تمثيميا دبمكماسيا في العالـ الخارجي
مف خالؿ سعيو لمتعريؼ بالقضية الجزائرية.
 التعرؼ عمى مؤتمر الصكماـ كالذم كاف يمثؿ منعرجا حاسما في مسيرة الثكرة فيك عمؿعمى تنظيميا مف خالؿ الق اررات التي خرج بيا كالتي مست العديد مف الجكانب منيا السياسي
كاإلدارم كالعسكرم ...كالتعرؼ أيضا عمى الييئات المنبثقة عمى المؤتمر كالتي عممت عمى

ج

مقدمة
قيادة الثكرة كىي ممثمة في المجمس الكطني لمثكرة كلجنة التنسيؽ كالتنفيذ كىاتو األخيرة عرفت
تطكر ممحكظ
التعرؼ عمى التشكيمة الجديدة التي ظيرت عمى الساحة السياسية منذ  1958أال كىيالحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية كبالتالي التعرؼ عمييا كعمى الدكر الذم كانت تمعبو مف
أجؿ قيادة الثكرة كتنظيميا .إضافة إلى مساىمتيا في التعريؼ بالقضية الجزائرية لمعالـ ككؿ
كبالتالي تحقيؽ ىدفيا كالمتمثؿ في بعث الدكلة الجزائرية كاسترجاع السيادة الكطنية.
خطة البحث:
قمت بتقسيـ ىذه الدراسة إلى مقدمة كثالث فصكؿ كخاتمة ألتمميا بمجمكعة مف
المالحؽ التي ليا عالقة مباشرة بالمكضكع.
كقد تناكلت في الفصؿ التمييدم مؤسسات الثكرة عند اندالعيا .أم أنو تـ التطرؽ إلى
المؤسسات التي أعدت لمعمؿ الثكرم كبذلؾ تفجير ثكرة نكفمبر  1954بدأ بمجمكعة االثنيف
كالعشريف كالتي اقتنعت أنو أصبح مف الضركرم استبداؿ الكفاح السياسي بالكفاح المسمح
لتخرج مف ىذه المجمكعة المجنة التي فجرت الثكرة كىي لجنة الستة ،باإلضافة إلى الكفد
الخارجي الذم عمؿ عمى تدعيـ الثكرة منذ بدايتيا مف خالؿ تكفير السالح ليا .كسعيو الحثيث
لمتعريؼ بقضيتو لمعالـ ،كتناكلت فيو أيضا جيش التحرير الكطني كالدكر الذم لعبو ىك اآلخر
في تسيير العمؿ الثكرم عمى اعتبار أنو مف المؤسسات التي ىيئت بدكرىا لمعمؿ الثكرم مف
خالؿ الجناح العسكرم الذم كانت تممكو.
أما الفصؿ األكؿ كالذم عنكنتو بمؤتمر الصكماـ كنشأة الييئات القيادية فقد خصصت لو
مبحثيف المبحث األكؿ تناكلت فيو مؤتمر الصكماـ  20أكت  1956كفيو تـ دراسة ىذا المؤتمر
بداية مف الظركؼ التي أدت إلى عقده كالتحضير لعقده كصكال إلى الق اررات التنظيمية التي
خرج بيا كالتي كانت متعددة الجكانب مف السياسي كالعسكرم كالثقافي كاالجتماعي كغيرىا كالتي
تعد مف النقاط التي خرج بيا ىذا المؤتمر ،أما المبحث الثاني كالذم تناكلت فيو تطكر الييئات
د

مقدمة
المنبثقة عف مؤتمر الصكماـ كالتي فييا سيتـ تتبع مسار تطكر ىذه الييئات بداية مف النشأة
إلى ال دكر الذم لعبتو كؿ ىيئة ممثمة في المجمس الكطني لمثكرة الجزائرية كالذم يعتبر أعمى
جياز عمى اعتبار أنو الييئة الكحيدة التي ليا الحؽ باتخاذ الق اررات الحاسمة كالتي تتعمؽ
بمستقبؿ البالد كالتعرؼ عمى أعضائو كاختصاصاتو ،كالى جانب ىذا تـ دراسة لجنة التنسيؽ
كالتنفيذ األكلى كالثانية أيضا فييا تـ تتبع مسار تطكرىا كدكرىا في تشكيؿ الحككمة المؤقتة.
أما الفصؿ الثاني كاألخير كالذم عنكنتو بالحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية
 1958/09/19كالذم خصصت لو مبحثيف جاء في المبحث األكؿ ظركؼ تأسيسيا كأىدافيا
التي تـ التطرؽ فيو إلى الظركؼ التي أدت إلى تشكيميا كىذه الظركؼ كانت الصعيديف
الداخمي كالخارجي عمى اعتبار أنيا ىيئة سياسية عميا لمثكرة ثـ التطرؽ إلى تأسيسيا بعدما
كانت فكرة فقط ككصكال إلى األىداؼ التي أرادت أف تحققيا عمى المستكييف الداخمي كالخارجي
أما المبحث الثاني فجاء فيو ردكد الفعؿ عمى تأسيسيا كدكرىا أم التطرؽ إلى المكاقؼ
الدكلية كالتي بدكرىا انقسمت إلى الدكؿ العربية ،الكتمة الشيكعية ،دكؿ العالـ الثالث ،الكتمة
الغربية الرأسمالية السياسية الديغكلية التي أرادت القضاء عمى الثكرة الجزائرية كأنييت دراستي
بخاتمة كالتي كانت عبارة عف حكصمة لمنتائج المتكصؿ إلييا مف خالؿ ىذه الدراسة.
أىم المصادر والمراجع:
كفيما يتعمؽ بالمادة العممية كالتي اعتمدت عمييا في إعداد ىذه الدراسة ،فقد سعيت إلى
جمع ما أمكنني مف المصادر كالمراجع كعمدت إلى التنكيع فييا قصد اإللماـ بالمكضكع
فكانت المصادر التي اعتمدت عمييا تنقسـ إلى مذكرات شخصية ككتب فكانت المذكرات
الشخصية لػ :أمقراف عبد الحفيظ كعمي كافي ،عيسى كشيدة كأحمد تكفيؽ المدني كغيرىا .عمى
اعتبار أف أصحابيا كانكا أطرؼ بارزيف في اإلحداث المذككرة أك حاصركىا .أما بخصكص
الكتب (المصادر) اعتمدت عمى كتاب  Mohamed Boudiafكعنكانو La préparation
 de premier novembre 1954كالذم يعتبر مصد ار ميما حكؿ الثكرة الجزائرية ككف أف
ه

مقدمة
بكضياؼ كاف مف المحضريف لثكرة نكفمبر فيك يسرد أىـ التحضيرات التي شممت الثكرة مع
تفصيؿ دقيؽ لألحداث كمف أىـ المراجع كتاب أحسف بكمالي أكؿ نكفمبر  1954بداية النياية
لخرافة الجزائر الفرنسية كالذم فيو ألقى الضكء عمى اإلمكانيات المادية كالبشرية التي انطمؽ بيا
الكفاح المسمح بأكؿ نكفمبر  1954إضافة إلى كتابو اآلخر بعنكاف إستراتيجية الثكرة في
مرحمتيا االكلى  1956-1954كالذم تناكؿ أحداث الثكرة منذ اندالعيا إلى غاية انعقاد مؤتمر
الصكماـ ،كما اعتمدت أيضا عمى كتاب أحسف أزغيدم مؤتمر الصكماـ كتطكر الثكرة الجزائرية
 1962-1956كالذم تطرؽ فيو إلى شرح مؤتمر الصكماـ بشرح دقيؽ كمفصؿ ،كما اعتمدت
أيضا عمى كتاب النشاط الدبمكماسي لمحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية لكاتبو عمر بكضربة
كذلؾ كاف استنادا عمى كثائؽ أرشيفية تخدـ المكضكع.
أما الجرائد كالمجالت كالدكريات العممية فقد اعتمدت عمى جريدة عمى اعتبار أنيا لساف
حاؿ جبية التحرير الكطني كالحتكائيا عمى مقاالت ليا عالقة بالمكضكع.
كما تـ االعتماد عمى مجمة المصادر التي يصدرىا المركز الكطني لمدراسات كالبحث في
الحركة الكطنية كثكرة  1نكفمبر .1954
أما الرسائؿ الجامعية :فقد اعتمدت عمى البعض كمف ذلؾ:
حكيمة شتكاح :المبادئ التنظيمية لقيادة الثكرة الجزائريةخيثر نكر الديف :تطكر الييئات القيادية لمثكرة التحريرية 1962-1954صعوبات البحث:
أما عف الصعكبات التي كاجيتني خالؿ ىذا البحث كانت كاآلتي:
المادة العممية المتعمقة بالمكضكع كانت كاحدة في كؿ المصادر كالمراجع عمى الرغـ مف
اختالفيا.
ىناؾ تضارب في المعمكمات المذككرة في المراجع خاصة في المذكرات الشخصية كالتيفييا كاف كؿ شخص يمجد نفسو فييا لذلؾ صعب عميا تحديد الصحيح مف الخاطئ منيا.
و

مقدمة
معظـ المراجع كالمصادر المتخصصة في ىذا المكضكع كانت مترجمة إلى العربيةكبالتالي لـ يتـ االعتماد بكثرة عمى المراجع بالمغة الفرنسية.
-الفترة المخصصة لمدراسة قصيرة جدا.

ز
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الفصل التمييدي :مؤسسات الثورة عند اندالعيا
تمييدالفصل
عندما يبدأ الحديث عف اندالع الثكرة التحريرية ثكرة  1نكفمبر  1954كقبؿ كؿ ذلؾ
البد مف التطرؽ إلى المؤسسات التي ىيئت ليذا العمؿ حتى تضمف نجاحيا استمرارىا في
الكفاح مف اجؿ قضيتيا ك تحقيؽ ما تصبكا إليو ،فكاف انو اقتنع الكؿ باف العمؿ السياسي لـ
يؤدم إلى أم نتيجة تذكر لذلؾ البد مف إيجاد بديؿ ليذا الكفاح فكاف الكفاح المسمح ىك البديؿ
خاصة بعدما اقتنعكا انو ما اخذ بالقكة ال يسترد إال بالقكة كما زاد مف تأكيد ىذا األمر ىك ما
قامت بو فرنسا مف مجازر في حؽ الجزائرييف مجازر  8مام  1945كما نتج عنيا مف
انعكاسات كانت مف بينيا اإليجابية كالسمبية ،كمنذ ذلؾ بدا العمؿ عمى التخطيط لمقياـ بالثكرة
كظيرت بذلؾ العديد مف التشكيالت السياسية ممثمة في األحزاب مف بينيا المجنة الثكرية لمكحدة
كالعمؿ كالتي كانت مؤمنة بالعمؿ الثكرم إال أف الصراع الذم كاف قائـ بيف المصابيف
كالمركزييف اثر عمى أعضاء المجنة كبالتالي ظيكر خالفات أكاسط التيار الثكرم فكاف انو تمت
الدعكة إلى عقد اجتماع مجمكعة22التاريخية مف اجؿ دراسة الطريؽ المسدكد الذم آلت إليو
المجنة عمى تجاكزىا كانبثقت عف ىذه المجمكعة لجنة الستة كالتي كانت أف أعمنت عف اندالع
الثكرة ،أيضا سنتعرؼ في ىذا الفصؿ عمى كؿ مف الكفد الخارجي كجيش التحرير الكطني عمى
اعتبارىا مف بيف المؤسسات الفاعمة لمثكرة مف خالؿ الدكر الذم لعبو كؿ منيما .
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أوال  :لقاء مجموعة االثنين والعشرين التاريخية
شعر أعضاء المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿبأف بقاء الكضع عمى حاؿ سيقبر إلى األبد
المشركع الثكرم ككؿ المكاتب التي حققتيا الحركة الكطنية عبر نضاليػػا الطكيؿ لذلؾ فإف أم
()1

تأخر ليس في صالحيـ،

كتـ االتصاؿ بيف أعضاء المجنة كاتفقكا أف يعقدكا اجتماعا يكػكف

بعيدا عف كؿ مػػف المصػػالييف كالمرك ػزيف في جػػك مف التحضير الدؤكب كاألعماؿ الكشفية
()2

كاالجتماعات المتكررة.

اتفؽ الجميع في ىذا االجتماع عمى دع ػ ػػكة إطارات المنظمة السرية المتكاجديف عبر أنحاء
الػػكطػ ػػف كالمؤمنيف بجبية العمؿ العسكرم ،فكاف اجتماع  22في الجزائر العاصمة كيذكر محمد
بكضياؼ عف خػمفيات ىذا االجتماع قائال« :بعد دراسة الكضعية المترت ػبػة عف الطريؽ المسدكد
الذم انتيت إليو الػػمج ػن ػػة الثكرية كضركرة تجاكزىا قررنا دعكة بعض اإلطػػارات السابقة في
المنظمة الخاصة مف سػػبؽ االتصاؿ بيـ ككانكا مكافقيف تقريبا بخكض غمار الثكرة المسمحػة
عمى النظاـ االستعمار.»...

()3

تـ عقد ىذا االجتماع بيت المناضؿ إلياس الكائف بحي المدينة كمكصاالمبي CLOS
()4

SALEMBONحاليا اثنيف كعشريف مناضال ترأسو الشييد

مصطفي بف بكلعػيد في النصؼ

الثاني مف الشير جكاف  1954كبخص ػ ػػكص تاريخ عقد المؤتمر اختمؼ فيو العديد مف
المؤرخػيف كىنا سيتـ ذكر اختالؼ كجيات النظر بخصكص ىذا األمر حيث جاء في كتاب
أنشئت المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ بتاريخ 23مارس  1954كىي تضـ بعض قدماء المنظمة الخاصة عمى رأسيـ محمد
بكضياؼ كبعض عناصر المجنة المركزية كعمى رأسيـ محمد دخمي ،كما أنيا تعتبر حركة حيادية بيف جناحي حزب انتصار
الحريات ىدفيا إعادة الكحدة إلى الحزب كنبذ الخالؼ بيف جناحي المصالييف المؤيديف لمالي الحاج كالمركزيف المؤيديف لمجنة
المركزية لكنيا فشمت في تكحيد الحزب ما أدل إلى فشميا في تحقيؽ ىدفيا يظير بذلؾ اجتماع  22التاريخي(أنظر :أحسف

بكمالي ،أول نوفمبر 1954بداية النياية «لخرافة»ا لجزائ ار لفرنسية ،دار المعرفة ،الجزائر ،ص ص ).67-65
()1

الغالي غربي ،فرنسا والثورة الجزائرية  ،1958-1954دار غرناطة ،الجزائر ،2009 ،ص.59

()2

محمد لحسف أزغيدم ،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحريرالجزائرية ،1962- 1956دار ىكمة  ،الجزائر2009 ،

()3

الغالي غربي ،نفسو ،ص.83

ص.59

()4

صالح بالحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية صانعوا أول نوفمبر  ،1954دار الكتاب الحديث(، ،د.ـ)( ،د.ت) ،ص.133
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صالح بالحاج أف بكضياؼ «لـ يتذك ػػر تاريخ االنعقاد مكتفي بذكر النصؼ الثاني مف ش ػػير
جكاف  1954مف دكف القدرة عمى تحديد التاريػ ػ ػػخ بالضبط رافضا تاريخ 25جكيمية الذم ذكر
ألؼ ككربيػر قائال ينبغي الحديث باألحرل عف 25جكاف» ،كبذلؾ يكػػكف تاريخ 25جكاف 1954
ىك تاريخ عقد ىذا االجتماع حضػر االجتماع خمسة بصفتيـ منظمي المقاء ىـ بف بكلعي ػػد
كديدكش مراد كبف مييدم كببطاط كبكضياؼ كسبعة عشػر آخركف كميـ مف قدماء المنظمة
()1

الخاصة،

كنػ ػػجد أف االجتماع سمي بإجتماع 22نسبة لممشاركيف فيو كىػػـ:

/1محمد بكضياؼ

/12محمد مشاطي

/2ديدكش مراد

/13عبد السالـ حباشي

/3مصطفى بف بكلعيد

/14رشيد مالح

/4العربي بي مييدم

/ 15السعيد بكعمي

/5رابح بيطاط

/16زيغكد يكسؼ

/6عثماف بمكزداد

/17لخضر بف طكياؿ

/7الزبير بكعجاج

/18مصطفي بف عكدة

/8محمد مزركقي

/19باجي مختار

/9إلياس دريش
/10عبد الحفيظ بكصكؼ

/20عبد القادر العمكدم
/21سكيداني بكجمعة

/11رمضاف بف عبد المالؾ

()2

/22بكشعيب أحمد

كىؤالء المشارككف في االجتماع يتكزعػػكف حسػ ػ ػػب انتماءاتيـ الجغرافية التي أتكا منيا
كقامكا بتمثميا في االجتماع مف كؿ أرجاء الجزائر كىي كاآلتي:

()3

الجزائر :بكعجاج زبير كبمكزداد عثماف كمرزكقي محمد ك دريش إلياس (صاحب المنزؿ)
()1

صالح بالحاج ،مرجع سابؽ ،ص.133

()2

محمد حربي ،الثورة الجزائرية سنوات المخاض ،تر :نجيب عباد صالح المثمكثي ،دار مكفـ لمنشر ،الجزائر1994 ،

()3

محمد عباس ،ثوار أعضاء ،دار ىكمة ،الجزائر ،2002 ،ص . 35

ص.199
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البميدة :سكيداني بكجمعة كبك شعيب محمػ ػ ػ ػ ػػد.
وىران :بكصكؼ عبد الحفيظ كرمضاف بف عبد المالػ ػػؾ.
قسنطينة :محمد الشاطي ك حباشي عبد السالـ كرشيد مػالح كسعيد بكالي المدعك «المكتا».
سوق أىراس :باجي مختار.
الشمال القسنطيني :زيغكد يكسؼ بف طكباؿ كبف عػػكدة.
()1

جنوب قسنطينة :لعمكدم عبد القادر،

الشيء المالحظ ى ػػنا بخصكص المجتمعيف يالحظ

تمثيؿ لكؿ جيات الكطف ماعدا القبائؿ التي كانت غائبة في ىذا االجتماع ثـ يدعػك منظمك
االجتماع عناصرىا القيادية إلى الحضكر بسبػب مكقفيـ المناصر لمزعيـ في أزمة المصالييف
كالمركزيف لكف نجد أنو في اليكـ المكالي لإلجػػماع عمؿ ديدكش مراد كبف طكباؿ كبف عكدة
عمى إقػ ػػناع كريـ بمقاسـ كأكعمراف،

()2

كذلؾ ألىمية المنطق ػ ػ ػػة جغرافيا كبكجكد عدد كبير مف

المناضميف كرغب ػ ػػة
في كسبيـ إلى صؼ المجمكعة،

()3

بخصكص جدكؿ أعمػ ػػاؿ االجتماع فقد تضمف النقاط

التالية:
 اتخاذ القرار بإعالف الثكرة المسمحة.
 كيفية إعالف الثكرة المسمحة.
 تحديد أىداؼ الثكرة المسمحة.

()1

صالح بالحاج ،مرجع سابؽ ،ص.133

()2

محمد العربي الزبيرم  ،الثورة الجزائرية في عاميا األول ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ، 1984،ص ص-119

()3

عبد اهلل مقالني ،المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصيا األساسية  ،1962-1954ديكاف المطبكعات.

.120

الجامعية،الجزائر ،2012،ص.16
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لكف قبؿ انطالؽ األشغاؿ تقرر انتخاب بصفػ ػ ػ ػػة ديمقراطية رئيسا إلدارة جمسات
االجتماع كقد ك ػػاف النجاح لمصطفى بف بكلعيد ،حيث يقكؿ عمار بف عػكدة عف ذلؾ
« قررنا انتخاب رئيس لتسيير الجمسات كتػػـ ترشح شخص كاحدا فقط لكننا رشحنا مناضميف
اثنيػف ىما :السيداف مصطفى بف بكلعيد كمحمد بكضيػ ػػاؼ ككانت نتيجة االنتخابات أف
تحصيؿ بف بكلعيد عػمى تسعة أصكات كتحصؿ بكضياؼ عمى سبعة أصكات مما خكؿ
إلبف بكلعيد أف يدير االجتماع»(.)1
كبعد اإلعالف عف افتتاح االجتماع رسميا مف طرؼ رئيػس المكتب مصطفى بف بكلعيد
قدـ السيد محمد بكضػياؼ تقري ار عاما باسـ المجمكعة كبكصفو أيضا رئي ػػس المجنة الثكرية
لمكحدة كالعمؿ كقد تضمنت النقاط التالية:

()2

 لمحة تاريخية عف المنظمة الخاصة كالمراحؿ التي مرت بيا كالنشاطات التي قاـ بيا
أعضائيا في الفترة الممتدة ما بيف عامي 1954-1950
 تقرير حكؿ فضح الييئة المخرجة إلدارة الحػزب.
 أزمة الحزب كأسبابيا العميقة كتطكراتيا ،كيشرح مكقؼ المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ
تج ػػاه الطرفيف المتصارعيف.
 مكقفيا مف الحرب التحريرية في تكنس كالمغرب الشقيقيف كماذا ينبغي عممو
()3

تجاىيا؟



مصطفي بف بكلعيد :مف مكاليد ، 1917/2/5أحد كبار األثرياء في عمالة قسنطينة ،إال أف ثرائو لـ يمنعو مف العمؿ

النضالي انخرط في حركة االنتصار ،مف المخططيف لتفجير ثكرة نكفمبر ،عيف عمي راس الكالية األكلي األكراس النمامشة إلي
أف استشيد في  15مارس (.1956انظر((:رجال صدقوا ماعاىد اهلل عميو ))،المجاىد ،لمساف المركزم لجبية التحرير الكطني
الجزائرم ،ع  20 ،9أكت  ،1957ص .155

( )1أحسف بكمالي ،مرجع سابؽ ،ص.77
()2
()3

الغالي غريي ،مرجع سابؽ ،ص .84
أحسف بكمالي ،نفسو ،ص.78
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كانتيى التقرير بالعبارة التالية «نحف قدمػػاء المنظمة الخاصة ينبغي عمينا أف نتشاكر
كنقػرر ما ينبغي عممو مستقبال»( ،)1كانطالقا مف ىذا خصصػػت الجمسة المسائية
لمناقشة ما جاء في التقرير مف حقائؽ كأفكار ،كتميزت بذلؾ تمؾ المناقشػػات بالصراحة
كاليدكء حيث برز خالليا مكقفػ ػ ػػاف أساسياف األكؿ يمثمو المناضمكف المالحقكف مف
طرؼ الشرطة كالدرؾ االستعمارييف لمفرنسييف كيعيشكف دكما في حالة اختفاء عف العدك
كعيكنو فك ػػاف بذلؾ ىذا االتحاد يدعك إلى الكفاح المس ػ ػػمح ككسيمة كحيدة لتجاكز األزمة
المأساكيػ ػ ػ ػػة التي يتخبط فييا الحزب ،كتعرقؿ الحركة الثكرية ككؿ.
أما االتجاه الثاني يرل ضركرة الكفاح المسػػمح كلكف حسب كجية نظره أنو لـ يحف الكقت بعد
إلعالنو.

()2

كفي ىذا يذكر عبد السالـ حباشي كصفا مقتضبا يتعمؽ بالمسائؿ التي تطرؽ إلييا المجتمعكف
مشي ار إلى أف جكىر الخالؼ كاف يمكف في نقطة كاحدة كتتمثؿ في أخذ قرار الثكرة كما ذكرنا
سابقا فيقكؿ « تدارس اإلخكة الحالة السياسية المزرية ،كالخالؼ الحاد داخؿ حركة االنتصار
الذم كاف بيف مصالي الحاج الذم يريد زعامة الحزب مدل الحياة كأعضاء المجنة المركزية
كىؤالء المناضمكف الحاضركف ىـ أعضاء في المنظمة العسكرية السرية فقط كتكاصؿ النقاش
حكؿ مكعد مرحمة تفجير الثكرة المسمحة أك عدـ بمكغ ىذه المرحمة »كما يؤكد ىذا الخالؼ الذم
برز خالؿ النقاش عبد اهلل بف طكباؿ فيقكؿ «كنا متفقيف حكؿ كجكب القياـ بالثكرة كلكف بعض
اآلراء لـ تتفؽ حكؿ الكقت ،فيناؾ مف يقكؿ بأف الكقت لـ يحف بعد ،كىناؾ مف يقكؿ بأننا لـ
نستعد لمثكرة ،لما فيو الكفاية زيادة عمى المشكؿ الذم كاف مطركحا عمينا كىك أف أحد منا لـ
يكف معركفا لدل الجميكر ،فينبغي عمينا نجد شخصا لو سمعة سياسة ،حيث أسماؤنا كميا
مستعارة ».

()1
()2

محمد عباس ،مرجع سابؽ ،ص.21
صالح بالحاج ،مرجع سابؽ ،ص.136
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كما عمار بف عكدة يؤكد عمى نقطة أساسية كقع حكليا االتفاؽ مف طرؼ الجميع
فيقكؿ« كؿ االخكة الذيف حضركا اجتماع  22قد ارتبطت بينيـ فكرة كاحدة أال كىي ايمانيـ بأف
االستقالؿ ال يتحقؽ بكاسطة االنتخابات أك بالمنيج السياسي الفارغ » ...كفي األخير تكصؿ
المشارككف إلى االتفاؽ فييا بينيـ عمى اثر الكممة التي ألقاىا سكيداني بكجمعة
مسامعيـ)1(،كعيناه مغركرقتاف بالدمكع قائال« :ىؿ نحف ثكريف ؟ أـ ال؟ فإذا كنا نزىاء مع أنفسنا
()2

ماذا ننتظر لمقياـ بالثكرة».

كىكذا كبعد الكممة المؤثرة التي ألقاىا سكيداني بكجمعة اتفؽ الجميع عمى ضركرة العمؿ
باالنتقاؿ إلى مرحمة الكفاح المسمح عمى اعتبار أنو قرار عمى درجة مف األىمية.

()3

كقد نددت الالئحة المصادؽ عمييا مف قبؿ المشاركيف في االجتماع بمسئكلي الحزب الذيف
تسببكا في انقساـ الحزب ،كتشتيت المناضميف مشيرة بأف مجمكعة  22عازمة عمى كضع حد
نيائي لالزمة ،كانقاذ الحركة الثكرية مف االنييار كما أكدت بأف قرار إعالف الثكرة المسمحة قد
اتخذ باالجتماع ألنو الكسيمة الكحيدة لمقضاء عمى النزاعات الداخمية كتحرير الجزائر،

()4

كتنتيي

الالئحة بالجممة التالية «إف االثنيف كالعشركف يكمفكف المسؤكؿ الكطني الذم سينتخب لتككيف
قيادة ميمتيا تنفيذ مقررات ىذه الالئحة».

()5

كقبؿ نياية االجتماع تقرر تعييف قيادة جماعية تسير عمى تطبيؽ الق اررات التي صادؽ
عمييا المشارككف باالجتماع ،كقد برزت عدة أراء حكؿ كيفية تعييف ىذه القيادة ،ككاف ىدؼ
الجميع يتمثؿ في إيجاد صيغة تتضمف المحافظة عمى سرية األعضاء الذيف تتشكؿ منيـ ىذه
القيادة ،ث ـ كقع االتفاؽ عمى انتخاب المسؤكؿ الكطني بمفرده ،ككاف ذلؾ بأغمبية الثمثيف كبدكره
يختار أعضاء القيادة الذيف ال يعرفيـ أحد سكاء أما بخصكص الطريقة التي تمت بيا عممية
()1
()2

أحسف بكمالي ،مرجع سابؽ ،ص ص.79-78
الغالي غربي ،مرجع سابؽ ،ص.84

()3

خالفة معمرم ،عبان رمضان ،تر :زينب زخركؼ ،ط ،2منشكرات تالة ،االجزائر ،2008،ص.139

()5

صالح بالحاج  ،مرجع سابؽ ،ص.136

()4

أحسف بكمالي ،نفسو ،ص.80
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االنتخاب فقد خصص لكؿ عضك في االجتماع رقـ حسب مكانو في القاعة ألف غالبية
المشاركيف كانكا متعارفيف فيما بينيـ بأسماء مستعارة فقط.
كاف أىـ ما لدل بعضيـ مف معمكمات عف اآلخريف انتماءىـ إلى جماعة كاحدة بداخؿ
الحزب ،جماعة قدماء المنظمة الخاصة.
جرل التصكيت ككمؼ رئ يس الجمسة بف بكلعيد القياـ بعممية الفرز في الدكر األكؿ لـ
يحصؿ أحد عمى أغمبية الثمثيف فكانت دكرة ثانية جاء عمى إثرىا بف بكلعيد ليقكؿ لمحاضريف إف
النتيجة تحققت .مف دكف إضافة كممة كاحدة كعقب ذلؾ انتيى االجتماع كافترؽ  22بعد تبادؿ
المكاعيد بيف المشاركيف الذيف سيعممكف سكيا.

()1

كفي نفس اليكـ كاف لقاء ثاني بف بكلعيد ك بكضياؼ ،أبمغ فيو األكؿ الثاني خبر انتخابو
سممو بطاقات التصكيت التي كاف قد احتفظ بيا ،كفي اليكـ التالي دعي بكضياؼ بف بكلعيد
كديدكش كبف المييدم ك بيطاط لتشكؿ المجنة المكمفة بتنفيذ الئحة االثنيف كالعشركف ،ك ىكذا
ظيرت لجنة الخمسة النكاة القيادية الصمبة لصانعي نكفمبر.

()2

ثانيا :لجنة الستة
تعد ىذه المجنة بمثابة النكاة التي تشكػػمت منيا قيادة الثكرة في الداخؿ ظيرت بفعػ ػػؿ
الجيكد التي بذلتيا أعضاء لجنة الخمسة التي أقرىا اجتماع ؿ 22كقيادة كطنية لمش ػ ػػركع الثكرة
المسمحة في استمالة أبرز رفاقػ ػػيـ مف قدماء المنظمة الخاصة في منظمة القبائػؿ كىاتو األخيرة
كما ذكرنا سابقا لـ تنظ ػ ػػـ في البداية إلى اجتماع ،22كانت غائبة عػػنو كتـ تشاركو فيو ككاف
انضماميا متأخر كالى غاية شير أكت ،لكف قبؿ ىذا عقد الخمسػة اجتماعاتيـ األكؿ في منزؿ
عيسي كشيدة بش ػارع بربركس بالقصبة كمف الق اررات الحاسمة التي خرجت بيا المجنة
الخماسية،

()3

ك تألف ػػت مف محمد بكضياؼ مسؤكؿ كطني كمصطفي بػ ػ ػػف بكلعيد كالعربي بف

) )1عبد الرحماف بف ابراىيـ بف العقكف ،الكفاح القومي و السياسي من خالل مذكرات معاصرة  ،1954-1947ج3منشكرات

السائحي ،الجزائر ،2008 ،ص.523

) )2عبد اهلل مقالتي ،التاريخ السياسي لمثورة الجزائرية ،1962-1954ك ازرة الثقافة ،د ت ،ص.20

()3بف يكسؼ بف خدة ،جذور أول نوفمبر  ،1954تر :مسعكد حاج مسعكد ،ط ،3دار الشاطبية ،االجزائر ،2013،ص.337
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المييدمكرابح بيطػ ػػاط كمراد ديدكش ىـ مناضمكف كطنيكف شارك ػ ػكا في العمؿ التحضيرم
لتفجػ ػيػػر الث ػػكرة،

()1

في اجتماعيا ىذا ما يمي:



ىيكمة كضـ األعضاء السابقيف في المن ػ ػػظمة الخاصة في التنظيـ الثكرم المستحدث.



استئناؼ التككيف العسكرم كتكثيفو باالعتماد عمى كتيبات المنظمة التي أعيد طبعيا.



إقامة تربصات تككينية لممناضميف لصناعػ ػػة القنابؿ كالمتفجرات كفي نياية االجتماع تـ

االتفاؽ عمى تكزيع المياـ بيف أعض ػ ػػاء المجنة كقد طرحت إشكالية القيادة مرة أخرل عمى
المجتمعيف خاصة كأف الثكرة في حاجػ ػػة إلى غطاء سياسي أم إلى زعامة ذات رصي ػ ػػد نضالي
عريؽ يمتؼ حكلو الشعب إال أنو تفاديػا لما أثارتو ىذه القضية مف أزمات داخؿ الحزب
حزب،

()2

الشعب ك حركة االنتصار الحريات الديمقراطية في الماضي ،اتفؽ األعضاء عمى

انتياج مبدأ القيػػادة الجماعية لتسيير الثكرة،

()3

لتباشر المجنة ميامػ ػيػا المتمثمة في إقناع جماعة

منطقة القبائؿ لالنضماـ إلى المجمكعة  22كما كاف لممنطقة أىمية نضاليػ ػػة كاستراتيجية
كمف أجؿ ذلؾ نظمت عدة ل ػقػ ػ ػػاءات مع ممثمييا بيدؼ إقناعيـ مف ىذه المقاءات :المقػاء الذم
بيف بكضياؼ ،ديدكش ،بف بكلعيد كممثميػ ػ ػػف عف المجمكعة كمف جية القبائؿ كريـ بالقاسـ



كعػمػر أكعمراف لـ يتكصؿ الطرقات إلى أم نتيجة ،ليكػ ػػكف المقاء الثاني الذم كاف بيف
بكضياؼ ك بف مي ػػيدم ك كريـ بمقاسـ كعمر أكعمراف عف القبائؿ كلـ يتكصؿ إلى أم نتيجة
العربي بف المييدم:مف مكاليد1923بعيف مميمة بقسنطينة،مف المناضميف األكائؿ في حزب الشعب الجزائرم،عضك مؤسس
لمجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ ،قائد المنطقة الخامسة كىراف ،أعتقؿ أثناء معركة الجزائر كبقي تحت التعذيب حتى أستشيد في 4
مارس (.1957أنظر AISS kechida(Ben m’hied unhomme du people), premrinevembre n° 175, alger
)2011 .p19 20
)(1

بكعالـ بف حمكدة ،الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر ،1954دار النعماف ،الجزائر ،2011،ص.156

( )2الغالي غربي ،مرجع سابؽ ،ص.85
)(3
Mohamed Boudiaf, la préparation du premier novembre 1954,l’aide :Aissa Boudiaf 2eme,
édition, Davelnomame, Alger 2011,p 63-64
كريـ بالقاسـ:مف مكاليد 1922بذراع الميزاف بتيزككزك ،انخرط في حزب الشعب  ،1945مف المناديف بالكفاح المسمح كمف
مؤسسيي جبية التحرير الكطني ،عيف قائدا عمي الكالية الثالثة القبائؿ ،كمف المشاركيف في مؤتمر الصكماـ كعضكا في لجنة

التنسيؽ كالتنفيذ ،مف المفاكضيف البارزيف في اتفاقيات ايفياف ،قتؿ شنقا بألمانيا ( 1970أنظر :عثماني مسعكد،مصطفي بن

بولعيد مواقف و أحداث ،دار اليدل ،الجزائر،

2009ص )36
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أيضا .فمف األسباب التي أدت إلى فشػػؿ المقاءات ىي أف القبائؿ الكبرل كانت منحػ ػ ػػازة إلى
مصالي الحاج ،إال أنو ىناؾ مف لو رأم أخ ػ ػػر متمثؿ في عمار بف عكدة أف ىذا التنظيـ
الثػ ػػكرم الجديد منحاز إلى المجنة المركزية ،كبعد سمسمة مف المقاءات التي كميا باءت بالفشؿ
في إقن ػػاع القبائؿ باالنضماـ يمجأ أعضاء المجنة إلى كسائػ ػػؿ تعتبر أكثر دقة كمختصرة لمكقت
كانت عبارة عف مجمكعػة مف األسئمة تشمؿ ثالثة محاكر أساسية سممت إلى ممثمي القبائؿ لكي
يسممكىا بدكرىـ إلى الكتمتيػ ػ ػ ػػف المتصارعتيف في الحزب كىما كما يمي:
 .1ىؿ أنتـ مؤيدكف لمعمؿ الثكرم؟ كاذا كاف الجكاب بال فما ىك السبب؟
 .2كاذا كاف الجكاب بنعـ فما ىي المساىمات التي تنككف تقديميا؟
 .3كاذا قاـ غيركـ بعمؿ ثكرم فماذا يكػػكف مكقفكـ؟
قدمت ىذه األسئمة إلى المصالييف كالمركزييف فكػاف أف تعامؿ معيا بعض المصالييف
باستخفاؼ كاتخذكا مكقفػا صارما تمثؿ في أف يقكـ بالقاسـ كريـ بقطع االتصاالت مع مجمكعة
 ،22أما المركزيكف فقد أركا أف الكقت لـ يحف بعد لمنظر في ىذه القضية كمف خالؿ كؿ ىذه
المساعي الفاشمة اقتنع بالقاسـ كريـ ك عمر أكعمراف ،
إلي المجمكعة االثنيف كالعشريف التاريخية .

()1

أنو لـ يبقى أماميـ سكل االنضماـ

()2

ك بذلؾ بعد االتصاالت التي تمت بيف الطرفيف انضمت منطقة القبائؿ متمثمة في كريـ
بالقاسـ إلى المجنة المنبثقة عف اجتماع  22فأصبحت تسمي لجنة الستة ك ىـ محم ػػد بكضياؼ
ديدكش مراد ،مصطفي بف بكلعيد ،كريػ ػ ػػـ بالقاسـ ،محمد العربي بف مييدم ،رابح بيطاط (أنظر
الممحؽ رقـ ) 01
ك بذلؾ كانت ىذه المجنة النكاة األكلي التي تشكمت منيا قيادة الثكرة في الداخؿ تكلت لجنو
الستة التنسيؽ كالتنفيذ إصدار الق اررات كضبط مختمؼ العمميات كما عكفت ىذه المجنة عمى
دراسة أىـ القضايا التي يمكف أف تعرقؿ انطالؽ الثكرة ،أك التي يمكف أف تدعـ مسار الحركة

()1

أحسف بكمالي ،مرجع سابؽ ،ص ص . 87-86
Mohamed Boudiaf , OP-CIT ,P 64
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كتقكيو ىذا ما جعميا تسمى بمجنة التنسيؽ كالتنفيذ،

()1

إال أف أىـ اجتماع كأخر اجتماع لجنة

الستة كاف ذلؾ الذم تـ في  23أكتكبر  1954بالرايس حميدك بالعاصمة إذا باشرت فيو«النكاة
القيادية األكلى لمثكرة ».في إنجاز كتجسيد الخطكات العممية التالية لتفجير الثكرة كمنيا:
 .1إحصاء كضبط كصيانة األسمحة الحربية المخزنة مف قبؿ عناصر المنظمة الخاصة.
 .2كضع خريطة عسكرية مرفقة بقائمة تكضيحية عف أماكف الماء كمخابئ القمـ كالجباؿ
كاألكدية ،زيادة عمى تحديد مكاقع تكاجد القكات الفرنسية كحراس الغابات المسمحيف
كالعمالء المتعاكنيف مع اإلدارة الفرنسيػة.
 .3قررت المجنة اعتماد مبدأ الالمركزية نظ ار التساع رقعة العمؿ الثكرم كصعكبة قياـ
جياز المركزم بتسيير الثكرة ليذا منحت ك ػ ػػؿ المناطؽ حرية التصرؼ تماشيا مع
ظركؼ كػؿ منطقة.
 .4إعطاء األكلكية لمداخؿ عف الخارج ،باعتبار أف الق اررات الميمة التي تخص الكفاح
()2

المسمح ك تطكره تخص المقاتميف بالداخؿ لكحدىـ.

 .5كما تقرر في ىذا االجتماع أيضا تسمية الكاجية السياسية ليـ جبية التحرير الكطني
كالقصد مف ىذه التسمية كىك ترؾ المجاؿ مفتكحا أماـ كؿ الجزائرييف ميما تعددت
انتماءاتيـ السياسية ك اإليديكلكجية ك االنضماـ ليذا التنظيـ السياسي الجديد ،أماـ
الكاجية العسكرية فكانت جيش التحرير الكطني كذلؾ ىك يعمؿ عمى ضـ جميع الطاقات
الجزائرية الراغبة في تحرير الجزائر.

()3

 .6كما تقرر في ىذا االجتماع أيضا تقسيـ البالد إلى خمس مناطؽ كىي:
 المنطقة األكلى(ألكراس) بقيادة مصطفى بف بكلعيد.
 المنطقة الثانية(الشماؿ القسنطيني) بقيادة ديدكش مراد.
( (1عثماني مسعكد ،مرجع سابؽ ،ص ص .40-39
()2
()3

الغالي غربي ،مرجع سابؽ ،ص ص .87- 86
عيسى كشيدة ،ميندسو الثورة ،تر :مكسى أشر نثكر ،زينب قبي ،ط ،2منشكرات شياب ،الجزائر ، 2010ص ص

.97 -96
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 المنطقة الثالثة(القبائؿ) بقيادة كريـ بالقاسـ.
 المنطقة الرابعة(الجزائر) بقيادة رابح بيطاط.
()1

 المنطقة الخامسة(كىراف) بقيادة محمد العربي بف مييدم .

 -7كما قرر القادة عمى تحضير منشكر يعمف عف الثكرة ك يكضح أىدافيا كغايتيا لمشعب
الجزائرم ك العالـ ك شركط تكفيؽ الكفاح المسمح ك كجكب اعتراؼ فرنسا بالدكلة الجزائرية
ك كحدة ترابيا ككاف ىذا ىك بياف أكؿ نكفمبر(.انظر الممحؽ رقـ )02
كىذا البياف كاف يؤكد عمى إقامة الدكلة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمف
إطار المبادئ اإلسالمية ،كىذا يعني أنو عمى الرغـ مف البعد الزمني إال أف فكرة الدكلة
الجزائرية لـ تختفي أبدا )2(،تضمف ىذا البياف عدة مفاىيـ ك ىي:
 تعتبر جبية التحرير منظمة كطنية مكجة ضد االستعمار بجميع أشكاؿ السياسية
ك العسكرية الثقافية.
 ىي منظمة كطنية ثكرية تيدؼ إلى إحداث تغيير كامؿ شامؿ.

مضطيد.

ىي منظمة ديمقراطية اجتماعية أم أنيا حركة الجماىير العريضة لشعب
()3

 -8ك كانت ىي أخر نقطة تمثؿ تحديد تاريخ تفجير الثكرة ،بخصكص ىذا األمر فإف
أغمب الركايات التاريخية المعاصرة أجمعت عمى أف لجنة الستة اتفقت في بداية عمى أف
يككف تاريخ  17أكتكبر ،1954كىناؾ مف يقكؿ أف 15أكتكبر .1954كلكف تسرب الخبر
تقرر أف يككف األكؿ مف نكفمبر1954عند منتصؼ الميؿ مكعدا الندالع الثكرة ،كاف ذلؾ
لعدة اعتبارات أكليا أنو يكـ القديس بالنسبة لممسيح ،ضؼ إلى ذلؾ أنو تزامف مع يكـ
االثنيف ككنو
( )1خالفة معمرم ،مرجع سابؽ ،ص .139
()2

إبراىيـ مياسي ،قبسات من تاريخ الجزائر ،دار ىكمة ،الجزائر ،2010 ،ص.191

( )3أحسف بكمالي ،إستراتيجية الثورة في مرحمتيا األولى  ،1956-1954منشكرات المتحؼ الكطني لممجاىد ،الجزائر
( د .ت) ،ص ص .49-44
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يصادؼ يكـ ميالد النبي (ص) مما جعمو يكما مباركا.

()1

اندلعت بذلؾ الثكرة عمى شكؿ ىجكمات كاسعة ضد عدد مف األىداؼ كاالستراتيجيات
المنتشرة عبر عدة نقاط مف الكطف ،كفي تكقيت كاحد ككانت األىداؼ المستكحاة مف كراء ىذه
الخطة العسكرية المحكمة ىك تحقيؽ أىدافيا كما ،ىذه األحداث لـ تكف عمال مرتجال عفكيا
كانما ىي كليدة تخطيط كتحضير مسبؽ )2(،كما حرص القادة المنطقة عمى تنفيذ الق اررات المتفؽ
عمييا في مكاعيدىا كضماف السرية التامة لتحقيؽ عنصر المفاجأة قصد إرباؾ العدك مف جية
كتحقيؽ خسائر في صفكفو مف جية أخرل.

()3

ثالثا :الوفد الخارجي:
ظيرت فكرة تشكيؿ الكفد إلى الخمسينات  1954-1951في القاىرة التي كانت ممجأ
كمالذ كقاعدة انطالؽ نشاط عدد كبير مف قادة الحركات الكطنية المغاربية ،كما يجب معرفتو
أف الكفد انتقؿ مف كفد حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى الكفد الخارجي لجبية التحرير
الكطني كاف محمد خيضر أكؿ مف حط رحالة بالقاىرة  1950بعد ف ارره مف الجزائر إثر
اكتشاؼ أمره مف قبؿ فرنسا عمى اعتبار أنو عضك مف أعضاء المنظمة الخاصة،

()4

فأصبح

مالحقا مف قبميا كبكصكلو إلى القاىرة أصبح نائب لمشاذلي المكي  ،كسرعاف ما أصبح محمد
خيضر غضكا أساسي في لجنة تحرير المغرب العربي كممثؿ حزب الشعب الجزائرم في
صفكؼ تمؾ المجنة ،كبعد أكثر مف سنتيف التحؽ بو آيت أحمد في 22جكيمية  1952كبعده
( )1الغالي غربي  ،مرجع سابؽ ،ص .88
()2

أحسف بكمالي ،أول نوفمبر  ،.......1954مرجع سابؽ ،ص .97-96

()3مسعكد عثماني ،الثورة التحريرية أمام الرىان الصعب ،دار اليدم ،الجزائر ،2013 ،ص .102

محمد بف يكسؼ خيضر :كلد  1912/03/13بمدينة الجزائر  ،انضـ إلى نجـ الشماؿ إفريقيا ثـ حزب الشعب الجزائرم
انتخب نائبا عاما  ،1946لجأ إلى القاىرة  1951ثـ عيف مسؤكال عف الكفد الخارجي لح.إ.ح.د ،ثـ لجبية التحرير الكطني
بالقاىرة ،تـ اختطافو رفقة قادة الكفد الخارجي 22أكتكبر ،1956لـ يطمؽ سراحو إال بعد كقؼ القتاؿ  ،1962أغتيؿ بالخارج
(أنظر :محمد حربي ،الثورة الجزائرية ،مرجع سابؽ ،ص).194
) (4خيثر عبد النكر،

تطور الييئات القيادية لمثورة التحريرية ( ،)1956-1954أطركحة دكتكراه في التاريخ المعاصر

جامعة الجزائر ،الجزائر ،2006-2005 ،ص ص.134-133
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بسنة تقريبا التحؽ أحمد بف بمة

بو في أكت 1953ك ،بذلؾ تـ ضـ ىذاف المناضالف

النشيطاف إلى الكفد الخارجي لمحركة مف أجؿ انتصار الحريات الديمقراطية مع اإلشارة أف
ىؤالء الثالثة كانكا متابعيف فيما عرؼ باكتشاؼ المنظمة الخاصة ،1950عمى اعتبار أنيـ مف
تغيير فبعد إقصاء الشادلي الممكي في
ا
قادتيا البارزيف كما أف قيادة الكفد الخارجي ستعرؼ
أكتكبر ،1952مف قيادة الكفد سيصبح محمد خيضر خمفا لو بصفتو ممثال حركة انتصار
الحريات الديمقراطية.

()1

في أعقاب األزمة التي عصفت بالحركة مف أجؿ انتصار الحريات الديمقراطية مابيف
جكاف  1953إلى منتصؼ سنة  1954كتشكيؿ المجنة الثكرية لمكحدة ك العمؿ ،كفي ىذه
األثناء كانت بعثة ،حركة انتصار الحريات الديمقراطية تتشكؿ مف أحمد بف بمة كحسيف آيت
حمدكمحمد خيضر لينقسـ الكفد كيصبح بف بمة ك آيت أحمد كخيضر ممثمكف لجبية التحرير
الكطني حديثة الكالدة ليمتحؽ بيـ محمد يزيد المركزم ،بينما أصبح أحمد مزغنة الذم التحؽ
بالقاىرة منذ نياية 1954ممثال المصالي رفقة الشادلي المكي.
لت تـ بعد ذلؾ عممية تكزيع المياـ فيما بيف األعضاء فتكفؿ محمد خيضر بالشؤكف
السياسية كالمالية بينما تكفؿ أحمد بف بمة كمحمد بكضياؼ بالشؤكف العسكرية كاالتصاؿ
بالداخؿ كتكفؿ حسيف آيت حمد بمساعدة محمد يزيد بالتدكيؿ خاصة مف خالؿ منظمة ىيئة
) (1عمر بكضرية ،تطور النشاط الدبموماسي لمثورة الجزائرية  ،1960-1954دار اإلرشاد ،الجزائر ، 2013،ص.03

أحمد بف بمة :كلدفي مغنية في 196/12/25انضـ بعد  1945إلى حزب الشعب الجزائرم ،ترأس المنظمة الخاصة

1949اعتقؿ سنة 1950بعد حادثة كىراف ،فر مف السجف في مارس 1952ليمتحؽ بالقاىرة ،مسؤكؿ التسميح في الكفد
الخارجي ،أعتقؿ مع رفقائو في عممية اختطاؼ الطائرة عيف كزير لمدكلة في الحككمة المؤقتة األكلى ثـ نائبا لرئيس الحككمة
الثانية كالثالثة أكؿ رئيس لمجميكرية الجزائرية ،انقمب عميو بكمديف في جكاف  1965كفي سنة  1989عاد إلى الجزائر(أنظر:

محمد حربي ،المرجع السابؽ ،ص).190
حسيف آيت حمد :كلد سنة  1926انضـ إلى حزب الشعب الجزائرم ،1942مسؤكؿ المنظمة الخاصة ،1949-1948
التحؽ بالقاىرة 1951كما ،انضـ إلى حزب الشعب الجزائرم  ،1942مسؤكؿ المنظمة الخاصة 1949-1948إلتحؽ بالقاىرة
1951كاف ضمف الكفد الخارجي ،اعتقؿ في عممية القرصنة عمى طائرة الكفد أطمؽ سراحو ،1962شكؿ سنة 1963جبية
القكل االشتراكية ،قاد تمردا مسمحا ىك ما أدل إلى اعتقالو ليفر مف السجف 1989-1966عاد لمجزائر .ينظر (:محمد حربي
،نفسو ص) .185-186
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األمـ المتحدة ،في حيف تكلى حسيف لحكؿ بدعاية في إندكنيسيا كجنكب شرؽ أسيا ككمؼ عبد
الحميد ميدم بتمثيؿ الجبية في سكريا.
:1نشاط الوفد الخارجي:
قاـ الكفد الخارجي بالعديد مف النشاطات خالؿ الفترة الممتدة مف 1958 -1954
تمثمت في شراء األسمحة كسعيو الحديث لتحكيؿ القضية الجزائرية في المحافؿ الدكلية ،إضافة
إلى الزيارات التي قامكا بيا العديد في الدكؿ العربية كاألسيكية كاألكربية ،كغيرىا كنظ ار لكثافة
ىذا النشاط تـ تقسيميا إلى مرحمتيف فكانت كاآلتي:
أ .المرحمة األولى من1954/11/1:إلى :1956/11/22
 نشاط الوفد في مصر ودول المغرب العربي:نشاط الكفد الخارجي في القاىر لـ ينطمؽ مف فراغ بؿ كجد األرضية المناسبة التي
أرساىا نشاط الحركات المغاربية كتفاعميا كلذم بدكره ككف أرضية متينة بيف المشرؽ كالمغرب
العربييف كخمؽ مناخا دبمكماسيا ساعدت عمى إظيار حقيقة الثكرة الجزائرية عمى المستكل
العربي كالدكلي .كما أف مصر شكمت سندا قكيا لمعظـ الحركات التحررية الثكرية العربية فيي
احتضنت كدعمت الثكرة الجزائرية بكؿ إمكانياتيا المادية كالمعنكية.

()1

ىنا يذكر أحمد بف بمة أكؿ لقاء لو مع جماؿ عبد ناصر1953يقكؿ :عمى رغـ مف
قصر المدة إال أف الطرفاف أحسا بالتكاصؿ كاالنسجاـ كنتيجة االىتماـ الذم لقيو بف بمة مف
جماؿ عبد ناصر كمفو زمالئو في الكفد بممؼ تطكير ىذه العالقة كالحصكؿ عمى األسمحة التي
كانت تشكؿ األكلكية لمثكرة آنذاؾ يقكؿ بف بمة أف جماؿ عبد ناصر سأؿ عما تحتاج إلي
الحركة الثكرية في الجزائر؟ فأجابو بف بمة« :حاجتنا ماسة إلى األسمحة ،كلـ سأؿ عف حاجتو
لمماؿ أجابو بأننا ال نريد ماال »...فتكثقت بذلؾ االتصاالت مع النظاـ المصرم ككمؼ بذلؾ
جماؿ عبد الناصر فتحي الديب بممؼ دعـ الحركات الكطنية االستقاللية بالمغرب العربي بما
فييا الجزائر لمحصكؿ عمى أسمحة ثـ إيصاليا إلى الجزائر كىي الترتيبات التي بدأت قبؿ
()1

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ  ،ص .155-154
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،1954

()1

كمف بيف األنشطة التي قاـ بيا أعضاء الكفد بالقاىرة التنقؿ بيف مصر كليبيا كدكؿ

أخرل مف أجؿ الترتيب لمثكرة ،فقد أدرؾ الكفد أىمية ليبيا التي في يمكنيا أف تشكؿ حبؿ الكريد
الذم يمد الثكرة بالسالح القادـ مف مصر كبذلؾ أشرؼ بف بمة عمى تشكيؿ شبكة مف الميبييف
الذيف تعاكنكا معو عمى نقؿ السالح المصرم طيمة عاميف كنصؼ العاـ ثـ تيريبو إلى الجزائر
أكؿ عممية تمت بكاسطة مركب فخر البحار ذك الطابع السياسي بمساعدة عقيد الجيش الميبي
()2

عبد الحميد درنة كسائؽ سيارة،

يقكؿ ىنا أحمد بف بمة عمى الرغـ مف خطكرة ذلؾ إال أف

المكقؼ الميبي كاف متعاكنا كىك ما أشار إليو بف بمة في قكلو «كانت حككمة بف حميـ الميبية
تساعدنا عمى نقؿ السالح»...كالى غاية مارس 1955قاـ الكفد الخارجي بثالث أك رابع عممية
لتيريب السالح مف مصر.

()3

كما اعتمد الكفد الخارجي عمى إنجاح ميمة تسميح الثكرة عمى التنسيؽ المغاربي كنا
سابقا ذكرنا ليبيا كمساعداتيا عمى إدخاؿ السالح مف مصر كىذا كاف عمى مستكل الجبية
الشرقية حيث تـ التعاكف مع الميبييف كالتكنسييف لشراء األسمحة كتمريرىا لمجزائر عبر حدكد
تكنسية جزائرية،

()4

كتـ مف أجؿ ذلؾ عقد اجتماع ترأسو محمد خيضر في 27أفريؿ 1956

كبذلؾ أصبحت كتائب جيش التحرير العابرة بالحدكد مع تكنس تمقي كؿ التعاكف كالترحاب
كأصبح الحرس التكنسي ينقؿ عبر شاحنتو أسمحة جبية التحرير الكطني ،كما تحكلت مقرات
الحزب الدستكرم كالثكنات التكنسية إلى مخازف جبية التحرير الكطني.
كما نسؽ بف ب مة مع المقاكميف المغاربة لترتيب عمميات نقؿ شحنات األسمحة التي
يحصؿ عمييا الكفد مف األشقاء العرب أك التي تـ شراءىا كنقميا إلى غاية المغرب األقصى
تمييدا لنقميا لمجزائر عبر المنطقة الحدكدية المغربية.

()5

( )1أحمد منصكر ،الرئيس أحمد بن بمة يكشف أسرار الثورة ،ط ،2دار األصالة ،الجزائر ،2009 ،ص.90
()2
()3
()4
()5

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص ص .157-156

أحمد منصكر ،نفسو ،ص ص .157- 156
عبد اهلل مقالتي ،التاريخ السياسي لمثورة الجزائرية ،مرجع سابؽ ،ص ص .74-73
عمر بك ضربة ،نفسو ،ص.159
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النشاط اإلعالمي الدعائي:
نشاط الكفد ىنا كاف مف خالؿ التعريؼ بالحركة الثكرية الجديدة كالتي كاف مف ضمنيا
إذاعة بياف أكؿ نكفمبر  ،1954عبر صكت العرب كاقامة الندكات كتالكة البيانات باسـ جبية
التحرير الكطني كتعد ندكة15نكفمبر  1954أكؿ ندكة عقدتيا بعثتو القاىرة عرفت مف خالليا
بجبية كجيش التحرير الكطني كبالعمميات التي كقعت ليمة  1نكفمبر 1954كما خصصت
ندكات صحفية لألعضاء الجدد الممتحقيف بالكفد الخارجي ىنا نذكر ندكة التي نشطيا فرحات
عباس  26افريؿ  1956بالقاىرة كالتي أعمف فييا رسميا انضمامو رفقة أحمد فرنسيس كانضماـ
اإلتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائرم إلى جبية التحرير الكطني كىذه األخيرة نجدىا استفادت مف
انضماـ فرحات عباس ك أحمد فرنسيس ك أحمد بكمنجؿ ك ذلؾ مف خالؿ تكطيد عالقاتيـ
لمصحافة الفرنسية ك الغربية فتـ تكميفيـ بميمات في أكربا ك الك .ـ .أ حكؿ النشاط اإلعالمي
اإلذاعي الذم كاف يقكـ بالدعاية لمقضية الجزائرية فإف أبك القاسـ سعد اهلل ذكر بأنو مر بثالث
مراحؿ كىي:
المرحمة األولى :كالتي تمتد مف  1نكفمبر  1954إلى ديسمبر  1956تميزت ىذه المرحمةباالعتماد الشبو الكمي عمى ما كانت تبثو إذاعة صكت العرب بالقاىرة.
المرحمة الثانية :تبدأ مف مؤتمر الصكماـ كتميزت بالنشاط اإلعالمي بجيكد كطنيةجزائرية منذ نياية  1956بإنشائيا "بصكت جبية كجيش التحرير» مف اإلذاعة الكطنية
السرية المنتقمة كالمعتمدة عمى كسائؿ بدائية ،لكنيا شكمت تحديا لمنظاـ االستعمارم.
المرحمة الثالثة :بدأت بافتتاح صكت الجزائر في كؿ اإلذاعات العربية تقريبا ،فكافصكت الجزائر مف إذاعة تكنس كالقاىرة كدمشؽ كمف بغداد كمف عماف كمف الككيت كمف
كجدة كطرابمس كبنغازم في ليبيا.

))1

()1

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص.163
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الجوالت الدعائية:توسيع مجال النشاط الخارجي لموفد:
كىنا سيتـ التعرؼ عمي الجكالت التي قاـ بيا الكفد ،كما أف ىذه الجكالت التي قاـ بيا
أعضاء الكفد الخارجي كاف ليا فائدة لمقضية الجزائرية كفي ىذا اإلطار قاـ أعضاء الكفد
بجكالت عديدة كانت أكثرىا إلى البمداف العربية حيث قاـ رئيس الكفد محمد خيضر ك حسيف
لحكؿ في أكت ك سبتمبر  1955بجكلة إلى كؿ مف سكريا ك األردف ك لبناف ،انطالقا مف
سكريا لمشركع في الجكلة إلى البمداف العربية في منطقة الشرؽ األكسط حيث مكث بسكريا لمقياـ
بجمع األمكاؿ ك الحصكؿ عمى األسمحة ،كزار خيضر العراؽ في صيؼ  1956في جكيمية مف
نفس السنة تكجو إلى ليبيا ،كما انتقؿ أعضاء الكفد باتجاه أركبا لمتنسيؽ مع قيادة الثكرة في
الداخؿ أك مف أجؿ االلتقاء بالشخصيات السياسية التي يمكف أف تدعـ الثكرة ماديا ك معنكيا.
كفي جكاف  1956كمؼ محمد لميف دباغيف كؿ مف فرحات عباس كأحمد فرنسيس
بميمتيف شكمتا البداية الفعمية لمدبمكماسية الكفكد أك البعثات أثبتت فعالياتيا كتمثمت ىذه
الجكالت في:
.1

التكجو إلى برككسؿ العاصمة البمجيكية يكـ  26جكاف .1956

.2

التكجو إلى يكغسالفيا –بريكني  20جكيمية .1956

.3

زيارة سكريا كلبناف في أكت .1956

.4

زيارة المغرب األقصى في أكتكبر .1956

()1

ب.بالمرحمةالثانية:من 22نوفمبر1956ألى 19مارس.1956
.1

اختطاف قادة الوفد الخارجي  22أكتوبر 1956وانعكاساتو عمى النشاط الخارجي
لجبية التحرير الوطني:
تبدأ ىذه المرحمة بحادث اختطاؼ الزعماء الجزائرييف كىـ :آيت أحمد ،أحمد بف بمة

بكضياؼ ،خيضر ك مستشارىـ مصطفى األشراؼ في الطائرة المغربية يكـ  22أكتكبر 1956
()1

عمر بكضربة  ،مرجع سابؽ ،ص ص.168 164
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كالذيف كانكا متكجييف يكميا إلى تكنس مف أجؿ االجتماع بالرئيس لحبيب بكرقيبة كالممؾ
المغربي محمد السادس ،حيث تـ تحكيؿ الطائرة إلى مطار الدار البيضاء في الجزائر كاعتقاؿ
()1

الكفد الخارجي.

نتج عف اختطاؼ القياديف الثكرة فراغ كبير في القاىرة حيث حاكؿ كؿ مف محمد لميف
دباغيف كأحمد فرنسيس مأله .ك تسيير أمكر الكفد الخارجي ،يذكر عمر بك ضربة في كتابة
تطكر النشاط الدبمكماسي مف  1960-1954أف النظاـ المصرم بكاسطة مخابراتو سعى
لتنصيب أحمد تكفيؽ المدني عمى رأس الكفد الخارجي في الفترة التي أعقبت اختطاؼ الزعماء
كغياب دباغيف عف القاىرة حيث رأل النظاـ المصرم البد مف تنفيذ كصية بف بمة ك ىي التي
ت قكؿ في حالة غياب أعضاء الكفد أك حدكث أم طارئ عمى النظاـ المصرم يعني فتحي
الديب ك عزت سميماف أف يتعاكنكا مع تكفيؽ المدني ،كما أف محمد الدباغيف كاف يحمؿ تكميفا
رسميا مف القيادة الثكرية-لجنة التنسيؽ كالتنفيذ-لقيادة الكفد الخارجي ،كاد ىذا األمر أف يؤدم
إلى الفتنة كحصكؿ مشاكؿ بيف الطرفيف.

()2

نجد أف تكفيؽ المدني ذكر أنو بعد دعكة دباغيف إلى القاىرة حدث اجتماع جمع أعضاء -
الكفد الخارجي حضره كؿ مف محمد لميف ،أحمد فرنسيس ،تكفيؽ المدني ،عبد الحميد الميرم
محمد الغسيرم ،أحمد بكدة كغيرىـ ىنا قدـ أحمد تكفيؽ المدني تقري ار عف تطكر األحداث
بالقاىرة منذ حادث االختطاؼ تضمف التقرير ما يمي:

()3

 أف بف بمة كخيضر ىما مف قدما المدني إلى مسؤكلي المخابرات المصرية عزت سميمافكفتحي الديب كأخبراه أنو مف يمثمنا أياـ غيابيما.
 استالء المخابرات المصرية عمى كؿ كثائؽ أحمد بف بمة بدعكل أنيا تحكم أسرارعسكرية.
)(1

Ben Keadda Ben Youcef, Alger Capitale de la résistance 1956-1958, editions, houma, alger,
2009 , p11.
( )2عمر بكضربة ،مرجع نفسو ،ص .170
()3

أحمد تكفيؽ المدني ،حياة كفاح مع ركب الثورة ،ج  ،3دار المعرفة ،الجزائر ،2010 ،ص ص .264-263
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 تحريؼ المخابرات المصرية ألحاديث المدني مع الصحؼ المصرية.ىنا أعمف المدني بأنو يريد أف يضع األمكر بيف يدم الحضكر كيقترح ما يمي :اإلعالف بأف
محمد لميف دباغيف ىك رئيس الكفد الخارجي لجبية التحرير الكطني لما يممكو مف تكميؼ
 اإلعالف عف قبكؿ الكفد بمقررات الصكماـ كينفذ ما يتعمؽ بأمكر الكفد. اإلعالف بأف الكفد الخارجي ما ىك إال منفذ ألكامر قيادة الثكرية ممثمة في لجنة التنسيؽكالمجمس الكطني لمثكرة.

()1

عرفت ىذه الفترة الكثير مف التطكرات ىذا ما بدكره أدل إلى زيادة مظاىر التنظيـ
ك كثافة النشاط مف خالؿ الحضكر المكثؼ في المناسبات العربية اإلقميمية ك الدكلية ك ذلؾ
مف خالؿ انتشار مكاتب جبية التحرير الكطني باإلضافة إلى الجكالت التي قاـ بيا الكفد
بالعديد مف الدكؿ العاـ لمعمؿ عمى تدكيؿ القضية الجزائرية ك نشر صداىا في العالـ  ،ذكرنا
سابقا أف ىذه المرحمة تبدأ مف اختطاؼ زعماء الخمس إلى غاية 19سبتمبر تأسيس الحككمة
المؤقتة حيث نجد أف عمر بكضربة ذكر في كتابو أف مالؾ بف رضا ذكر ىك األخر في كتابو
''الجزائر في إيفياف'' أف فكرة تأسيس ىذه الحككمة بدأت تتبمكر بعد حادث االختطاؼ كاليدؼ
مف ذلؾ ىك الرد عمى العدكاف الفرنسي الذم كاف ىدفو القضاء عمى الثكرة الجزائرية باعتقاؿ
الزعماء الخمسة.
كبخصكص ىذه المرحمة ىناؾ الكثير مف التفاصيؿ التي لـ تشير إلييا مصادر الثكرة
الجزائرية في حيف أكدت عمييا المصادر الفرنسية كأىميا :أف بداية التفكير مف قبؿ الكفد
الخارجي في تأسيس حككمة جزائرية حرة ظير منذ سبتمبر  1955كىك ما ينسجـ مع ما كرد
في المراسالت التي دارت بيف قيادة الثكرة بالداخؿ كقادة الكفد الخارجي بالقاىرة كالتي فييا نفى
ىذا األخير المتعمقة بسعييـ لتأسيس حككمة مؤقتة بالمنفى

.

 سعي الكفد الخارجي لتجسيد فكرة حككمة جزائرية بالمنفى منذ جكيمية 1956لكف الذم أعاؽتجسيدىا ىك رفض الدكؿ العربية احتضاف مقر ىذه الحككمة الجزائرية.
()1

أحمد تكفيؽ المدني ،مرجع سابؽ ،ص . 266
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 رفض جماؿ عبد ناصر في الفترة الممتدة مف 1955إلى غاية صيؼ1956فكرة تأسيسحككمة جزائرية كرفض كذلؾ فكرة احتضانيا ،لتخكفو مف المضاعفات السياسية عمى الصعيد
الدكلي كبخاصة المضاعفات الدبمكماسية مع الحككمة الفرنسية التي قد تنجـ عف ىذه العممية
كخكؼ مف فشؿ الثكرة الجزائرية ،ككذلؾ انشغاؿ مصر بأمكر داخمية متعمقة أساسا بتأميـ قناة
السكيس كبالحدكد الفمسطينية.

()1

رابعا :جيش التحرير الوطني
جيش التحرير الكطني ىك األخر يعتبر مؤسسة مف مؤسسات الثكرة خاصة أنو عمؿ عمى
قيادتيا لتحقيؽ أىدافيا خاصة في ظؿ االنتصارات التي حققا عمى األعداء ك كؿ ذلؾ بفضمو
كاف كانت بدايتو بسيطة إال انو عرؼ تطكر كبير قبؿ اندالع الثكرة كبعدىا سنتكمـ عف الجيش
منذ نشأتو األكلى أم النكاة األكلى إلى غاية اندالع الثكرة أما المرحمة التي تمت الثكرة سنتحدث
عنيا فيما بعد ك نفصؿ فييا استنادا إلى القرارات التي خرج بيا مؤتمر الصكماـ كالتي كاف
الجيش مف بينما ،فيو سنتعرؼ عمى التطكرات التي عرفيا الجيش في تمؾ الفترة
 .1النشأة التاريخية لجيش التحرير الوطني:
تشكمت النكاة األكلى لجيش التحرير الكطني مف المناضميف المنتسبيف إلى حزب الشعب
الجزائرم كحركة انتصار الحريات الديمقراطية خاصة أعضاء المنظمة الخاصة ،كىذه األخيرة
تعد النكاة األساسية لجيش التحرير الكطني كال يمكف بذلؾ دراستو دكف التطرؽ إلى المنظمة
()2

الخاصة،

كبخصكص نشأت ىذه األخيرة ،فإف إثر نياية الحرب العالمية الثانية انفجرت

أحداث  8مام  1945التي أفرزت صحكة كطنية نتج عنيا ظيكر حزب حركة انتصار
الحريات الديمقراطية الذم يحمؿ نفس المبادئ ك األىداؼ حزب الشعب الجزائرم.

()1
))2

عمربكضربة ،مرجع سابؽ ،ص.205
الغالي غربي ،فرنسا والثورة الجزائرية ،مرجع سابؽ ،ص .39

( )3أحسف بكمالي ،أول نوفمبر ،.....1954مرجع سابؽ ،ص.30
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ك قد استطاع أف يستقطب في فترة كجيزة مناضميف حزب الشعب الجزائرم جميك ار كاسعا
يمثؿ مختمؼ شرائح المجتمع ىذا ما بدكره أدل بالتيار الثكرم إلى،

()1

التكثيؼ مف نشاطاتو في

األكساط الفاعمة بيدؼ إيجاد تنظيـ ثكرم داخؿ صفكؼ الحزب ،لذلؾ بدأ قادة الحزب يفكركف
()2

في إنشاء جناح عسكرم لمكاصمة تخضير الثكرة .

فكاف أنو بعد عكدة مصالي الحاج مف منفاه ببرازفيؿ كاستق ارره ببكزريعة عمؿ عمى قيادة حزب
الشعب الجزائرم لممشاركة في االنتخابات نكفمبر  1946تحت تسمية جديدة ك ىي حركة
انتصار الحريات الديمقراطية ك بذلؾ خشي الكثير مف المناضميف أف يككف ذلؾ عمى حساب
النشاط السرم ك اإلعداد لمكفاح المسمح فقررت القيادة عقد مؤتمر كطني سرم لمحزب يكمي
15ك 16فيفرم لتكضيح المكقؼ أسفر عمى عدة ق اررات أىميا:
 تحرير الجزائر باعتماد كافة الكسائؿ بما فييا الكفاح المسمح ،كتأسيس منظمة سريةلذلؾ الغرض.
 تثبيت حركة انتصار الحريات الديمقراطية غطاء شرعيا لحزب الشعب الجزائرم ،بميمةتجميع ك تأطير مختمؼ شرائح المجتمع في المنظمات الكطنية ك الجماىيرية التابعة لمحزب
ك بعد المؤتمر شرع في تككيف المنظمة الخاصة أك السرية (  ) l 'osمارس  1947ك ىي
منظمة شبو عسكرية )3(،ك ىكذا ظيرت لمكجكد أكؿ منظمة عسكرية سرية كانت بذلؾ ىي النكاة
األكلى لجيش التحرير ،ك الخطكة األكلى لإلعداد العممي لمثكرة (.)4
ك قد تداكؿ غمى قيادتيا ثالث مناضميف ىـ :محمد بمكزداد إلى أف أقعده المرض عاـ1948
) (1محمد لحسف زغيدم ،معراج أجديدم ،نشأت جبية التحرير الوطني  ،1954- 1947دار اليدل ،الجزائر،2012 ،ص

.16
)(2

عمي الكافي ،مذكرات الرئيس كافي من النضال السياسي إلى القائد العسكري ،1962-1947دار القصبة ،الجزائر

 ،2011ص.34


مصالي الحاج :مف مكاليد  ،1898مف مؤسسي نجـ شماؿ افريقيا 1926ك أسس حزب الشعب الجزائرم  ،1936كفي

 1952ابعد مف الجزائر كعندما اندلعت الثكرة 1954لـ يكف ضدىا كال معيا ،كبقي في المنفي الي غاية كفاتو 30جكاف
(.1974أنظر :محمد حربي ،الثورة الجزائرية ،....مرجع سابؽ ،ص).181

()3
()4

بشير بالح ،تاريخ الجزائر المعاصرة من ( ،)1889-1830ج ،1دار المعرفة ،الجزائر ،2006 ،ص .473

محمد لحسف أزغيدم ،معراج أجديدم ،نفسو  ،ص .20
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كعمره ال يتجاكز  24سنة ،كتكفي عاـ  ،1952فحسيف آيت أحمد إلى أف ظيرت األزمة
البربرية في الحزب  1949فأحاطت الشككؾ في ضمكعو فييا ،عزؿ في ربيع ذلؾ العاـ خمفو
أحمد بف بمة إلى غاية انكشافيا  1950مف قبؿ السمطات الفرنسية)1(،بفعؿ حادثة تبسة.



أما بخصكص ىيكمتيا فإف محمد بمكزداد أثر تعيينو رئيسا لممنظمة السرية باشر ميامو
كركز في البداية عمى كضع ىيكمة عامة لممنظمة ،كذلؾ باالعتماد عمى أحسف المناضميف في
حزب الشعب الجزائرم بتجنيدىـ في صفكؼ المنظمة العسكرية ،كالفصؿ بيف المنظمة العسكرية
كباقي التنظيمات التابعة لمحزب حفاظا عمى السرية ،ككاف أكؿ ما قاـ بو ىك تعييف المجنة
التنفيذية ك تكزيع المياـ عمى أعضائيا ك ىـ:

()2

 محمد بمكزداد ،رئيسا لممنظمة.
 حسيف آيت حمد ،رئيس ىيئة األركاف.
 محمد بكضياؼ ،مسؤكؿ عمالة قسنطينة.
 جياللي ،رئيس عمالة الجزائر.
 محمد مبارؾ ،مسؤكؿ األصناـ(الشمؼ الظيرة حاليا).
 عمار كلد حمكدة ،مسؤكؿ منطقة القبائؿ.
 أحمد بف بمة ،مسؤكؿ عمالة كىراف.
 محمد يكسفي ،مسؤكؿ شبكة االتصاالت كاالستعالمات(.)3
ثـ شرع في كضع الييكمة العامة عمى النحك التالي:
()1


أحسف بكمالي ،مرجع سابؽ ،ص .31

حادثة تبسة :ممخصيا ىك أف أحد أعضاء المنظمة المعركؼ بعبد القادر الخيارم (رحيـ) قاـ بتقديـ استقالتو مف المنظمة

بطريقة إشيارية ك ذلؾ مف خالؿ نشر انتقالو إعالنا في الجريدة قسنطينة  la dépêche de Constantineك كاف مف بيف
شركط المنظمة يمنع منعا باتا مف مغادرة صفكؼ المنظمة العسكرية خكفا مف تعرضيا لمخطر لذلؾ تقرر إعداـ خيارم حفاظا
عمى أسرار المنظمة ك كمؼ ديدكش مراد بتييئتو ،لكنيو نجا مف المكت ك كاجيتو السمطات الفرنسية ك باح ليا باألسرار.
(أنظر :أحسن بومالي أول نوفمبر ،..... 1954مرجع سابؽ ،ص ).48-47

()2

((3

أحسف بكمالي ،نفسو ،ص .33-32

عمار بكحكش ،التاريخ السياسي لمجزائر من البداية إلى غاية  ،1962دار الغرب اإلسالمي الجزائر ،1997 ،ص

.346
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.1

قيادة األركاف تتككف مف منسؽ كرئيس األركاف مدرب عسكرم ،مفتش.

.2

مسؤكلكف عمى مستكل العمالت.

.3

االتصاؿ بالمكتب السياسي لمحزب يتـ مف خالؿ حسيف لحكؿ ،ك يتكلى عممية التنسيؽ
السيد محمد بمكزداد.
تقسيـ العماالت إلى مناطؽ:

.4

أ .عمالة الجزائر قسمت إلى خمس مناطؽ.
ب.عمالة قسنطينة قسمت إلى أربع مناطؽ.
()1

ج.عمالة كىراف منطقة كاحدة.
-1

تأسيس مصمحة عامة تضـ عدة أقساـ تككف عمى مستكم قيادة األركاف المنظمة
تضـ عدة أقساـ متخصصة كىي:

أ .قسم المتفجرات :يخص صنع القنابؿ المتفجرة كاليجكمية الدفاعية ككذلؾ بدراسة تجريب
الجسكر ،أسندت مسؤكليتيا إلى السيد بمحاج جياللي.
ب.قسم اإلشارة :متخصص في الراديك كالكيرباء أشرؼ عمية السيد ماركؾ ثـ كمؼ السيد
حسيف عسمة.
ج.قسم التواطؤ :مختص في إخفاء المناضميف المحككـ عمييـ كالذيف ىـ محؿ البحث مف
طرؼ اإلدارة االستعمارية باإلضافة إلى إعادة مخابئ األسمحة كالذخيرة الحربية.
د .قسم االتصاالت :مختص في تكفير أجيزة االتصاؿ كالتحكـ في استعماليا.
ق.قسم االستعالمات :ميمتو التعرؼ كاالطالع عمى تنظيمات كالتحركات األجيزة العسكرية
كاإلدارية كالبكليسية االستعمارية في مختمؼ الظركؼ مف أجؿ معرفة كضبط المعمكمات


محمد بمكزداد :مف مكاليد 3نكفمبر  1924بالعاصمة ،شارؾ في المؤتمر السرم لحزب الشعب  ،1947ترأس المنظمة

الخاصة في نفس السنة كاف لو الفضؿ في تنظيميا ،كما قاـ بجمع السالح ،أصيب بمرض السؿ الذم كاف سبب كفاتو في
14جانفي (.1952أنظر :ابف نعيمة كآخركف موسوعة أعالم الجزائر ،1954-1830منشكرات المركز الكطني لمدراسات في
الحركة الكطنية ثكرة أكؿ نكفمبر  ،1954الجزائر  ،2007،ص ص )347-346

()1

أحمد أزغيدم ،معراج جديدم ،مرجع سابؽ ،ص ص .28-27
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الفصل التمييدي :مؤسسات الثورة عند اندالعيا
كتتبع الخكنةكمعاقبتيـ لككنيـ أداة تعتمد عمييا المخابرات في معرفة تحركات
الكطنيف(.)1
كما تـ إعداد نظاـ عسكرم يتماشى كالظركؼ التي تأسست فييا المنظمة الخاصة
ككاف ىذا التنظيـ يخضع لنظاـ ىرمي يتمثؿ في الكحدات الصغيرة كقاعدة أساسية لمتنظيـ
عمى الشكؿ اآلتي:
.1

نصؼ المجمكعة يتشكؿ مف ثالث أشخاص أحدىـ الرئيس كىي الكحدة القاعدية
لمنظاـ.

.2

المجمكعة تتشكؿ مف ثالثة أنصاؼ مجمكعات كقائد مجمكعة.

.3

الفصيمة :تتشكؿ مف عدة مجمكعات.
كبخصكص ىذه التشكيالت فإنيا ال تعرؼ ما تقكـ بو األخرل ،ففي المجمكعة الكاحدة

ال تعرؼ نصؼ المجمكعة ما تقكـ بو نصؼ المجمكعة األخرل ىذا حفاظا عمى السرية
كضمانا الستم اررية التنظيـ كدكاـ المنظمة.

()2

كبذلؾ تمكنت المنظمة الخاصة مف أف تجمع داخؿ صفكفيا في فترة كجيزة ما يقارب
ألؼ ك خمسمائة مناضؿ مف المناضميف المكزعيف عبر التراب الكطني ك كاف في انضماميـ
يخضعكف إلى مقاييس محددة ك ىي :أف يككف ذا سمكؾ حسف ،أف ال يككف معركؼ لدل جياز
األمف االستعمارم ،أف يتحمى بالشجاعة ألف الميمة التي تنتظره ىي الكفاح المسمح إلى جانب
الكتماف أيضا قكة البنية الجسدية كالخمك مف األمراض ك سالمة الحكاس ،أف يككف مقتنعا
بالعمؿ المسمح ك بعد كؿ ذلؾ يقكـ بتأدية القسـ بأف ال يذيع س ار عف المنظمة ميما تكف
الظركؼ ك عدـ مغادرتو صفكفا ،كفي حالة تخميو عف ميامو يعد ىاربا ك بتالي يخضع لمعقكبة
التي تقرىا المنظمة ضده ،ك تكظيؼ كامؿ إمكانياتو إلنجاح التنظيـ العسكرم.
()1
()2
()3

()3

محمد لحسف أزغيدم-معراج جديدم ،مرجع سابؽ ،ص ص.29-28
أحسف بكمالي ،مرجع سابؽ ،ص ص .35-34
مصطفى سعداكم ،المنظمة الخاصة ودورىا في اإلعداد لمثورة أول نوفمبر ،متيجة لمطباعة ،الجزائر ،2009 ،ص

ص.149-148،
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الفصل التمييدي :مؤسسات الثورة عند اندالعيا
أما بخصكص تككيف المييكميف في المنظمة فيك يككف بمستكييف :تككيف عسكرم
كتككيف سياسي.
أ/تكوين عسكري :يككف فيو تككيف المجنديف مف خالؿ التدريبات العسكرية بالكسائؿ المتاحة
مف خالؿ التدريب عمى استعماؿ األسمحة (فؾ كتركيب ككيفية االستعماؿ) إلى جانب تزكيدىـ
بالمعمكمات العسكرية النظرية كالتطبيقية خاصة في ميداف حرب العصابات ليذا أعدت المنظمة
برنامجا خاصا بالتدريب العسكرم ،كتدريبيـ عمى فف المصارعة كالمكاجية كاستعماؿ السالح
األبيض ،كذلؾ غرس ركح النظاـ في نفكس المجنديف بكيفية صارمة ساعدىـ في ذلؾ
االستعداد النفسي كالركح المعنكية العالية لدل كؿ مجند.

()1

كما أف التدريبات العسكرية كاف يشرؼ عمييا مدربكف ممثمكف ال تظير إال أعينيـ كال
تعرؼ أسمائيـ الحقيقية إنما كانكا يعرفكف بأسماء مستعارة كؿ ذلؾ مف أجؿ تطبيؽ مبدأ
السرية.
ب/التكوين السياسي :يرتكز عمى شيئيف اثنيف ىما اإلسالـ فكاف ىك الذم يغذم فكرة الكفاح
()2

المسمح ك يرفع معنكيات المجنديف ،فكانكا يتمقكف دركسا،

نظرية :في شكؿ محاضرات تسمط

الضكء عمى حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كمراحؿ كفاحو كالتي تقسـ إلى:
 مرحمة التعرؼ باإلسالـ :الديف كالعقيدة كالشرع.مرحمة التنظيـ التأسيس كالمعاممة كالبناء.مرحمة العمؿ :نشر اإلسالـ ،محاربة الكفر ،الظمـ كاالستعباد ،نشر الحؽ كالعدؿكدركس تطبيقية في ذلؾ المنظمة نجدىا تطبؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية عمى المجنديف حيث
أنيا كانت تحرـ ممارسة المحرمات داخؿ المنظمة مف خمر كقمار كزنا كسرقة...الخ ألف

()1
()2

محمد لحسف أزغيدم ،معراج جديد ،مرجع سابؽ ،ص .39
أحسف بكمالي ،مرجع سابؽ ،ص ص .39-38
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الفصل التمييدي :مؤسسات الثورة عند اندالعيا
اإلسالـ متمكف مف قمكب الجميع

()1

َِّ
آم ُنكا
لقكؿ تعالى بعد بسـ اهلل الرحماف الرحيـ“َيا أَُّييَا الذ َ
يف َ

َّ
ام ُك ْـ ”سكرة محمد اآلية (.)07
نص ْرُك ْـ َكُيثَب ْ
نص ُركا الموَ َي ُ
إِ ْف تَ ُ
ِّت أَ ْق َد َ

-2التاريخ:ىذا الجانب يرتكز عمى تدريس المراحؿ التاريخية التي مرت بيا الجزائر ،عبر كامؿ
العصكر مف ما قبؿ التاريخ إلى الغزكات ،كمف مقاكمة االستعمار إلى الفتح اإلسالمي كالغزك
الفرنسي مع التركيز عمى المقاكمة الكطنية بدأ باألمير عبد القادر ،الحاج أحمد بام إلى الشيخ
المقراني بكعمامة ،كاللة فاطمة نسكمر.

()2

عمى الرغـ مف كؿ ىذا اإلعداد كالتنظيـ المحكـ لممنظمة إال أنو كما ذكرنا سابقا أنو تـ
اكتشافيا عاـ  1950ك بالتالي تكقيؼ نشاطيا التحضيرم لمثكرة كما أعتقؿ أعضائيا كفر
البعض منيا كأصبح بذلؾ مالحقا مف قبؿ السمطات الفرنسية ،كىذا ما يدكره أدل إلى حدكث
أزمة داخؿ التيار الثكرم الكطني الذم تمثمو المنظمة الخاصة ،إال أف ىذا اآلمر لـ يجعؿ
أعضائيا يستسممكا لقرار الحزب كالذم قرر حؿ المنظمة في ،1951حيث شيدت سنة1952
نشاطا مكثفا لممنظمة تسكده السرية التامة بعيدا عف إدارة الحزب ،لذلؾ تـ نقؿ نشاطيا إلى
منظمة األكراسي التي كاف عمى رأسيا مصطفى بف بكلعيد ،لكف خكفا مف تكرر حادثة
مارس(1950انكشاؼ المنظمة السرية) عممت عمى تجميد نشاطيا باألكراس ال يتـ اكتشاؼ
أمرىا ،كما إف حمت  1953حتى بدأت المنظمة في االنبعاث ،في األكراس باستعماؿ أسمكب
حرب العصابات بالميؿ ،كما شيدت سنة 1953أزمة داخؿ حزب حركة انتصار الحريات
الديمقراطية كالتي انعكست عمى القاعدة النضالية سمبا حيث انقسـ رأييا مع انقساـ قيادتيا بيف
مؤيد لزعيـ الحزب مصالي كأنصاره كبيف المجنة المركزية كأتباعيا فكاف لكؿ منيما رأيو أثرت
ىذه األزمة عمى المنظمة حيث عمؿ قادتيا في األكراس عمى العمؿ عمى كصكؿ أثارىا إلى
المنظمة كبذلؾ نجح أفرادىا في إبعادىا عف ىذه التأثيرات كلذلؾ ما إف حمت سنة  1954حتى

()1
()2

أحسف لحسف أزغيدم ،مؤتمر الصكماـ ....مرجع سابؽ ،ص.39
محمد لحسف أزغيدم ،معراج جديدم ،نشأة جيش التحرير ،مرجع سابؽ ،ص ص.41-40
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الفصل التمييدي :مؤسسات الثورة عند اندالعيا
كاف مناضميف المنظمة متحمسكف كمؤمنكف بالعمؿ الثكرم مييئيف مف حيث المستكل المعنكم
)1( .

كمف حيث العدة كالعتاد الندالع الثكرة التحريرية

كلذلؾ كلد جيش التحرير الكطني مع كالدة الثكرة كتطكر مع تطكرىا كاكتسب قكتو مف قكتيا
كانت كما ذكرنا سابقا عممياتو في شكؿ مجمكعات منعزلة في البداية()2إال أنو فيما بعد عرؼ
تطكر خاصة بعدما أصبح الجيش يتككف مف:
المجاىدون :يتـ تجنيدىـ في صفكؼ الجيش بعد تكميفيـ بتنفيذ عمميات فدائية كما أف ىذهالفئة منظمة تنظيما عسكريا لو قكانينو كنظمو كزييا العسكرم زيادة عمى تمتع أفرادىا بقدرات
قتالية كتككيف سياسي كعسكرم معتبر.
المسبمون :أفراد مسمحكف يرتدكف المباس المدني ،ال يخضعكف لمقكانيف التي يخضع لياالمجاىدكف.
الفدائيون :نشاطيـ يرتكز في المدف كالقرل حيث الكثافة السكانية المرتفعة مف األكربييف كماأف الثكرة اىتمت اىتماما كبي ار بالعمؿ الفدائي عمى اعتبار أنو مف أساليب الكفاح التي فرضيا
طبيعة الثكرة ،كما أف ىذا األسمكب كاف بيدؼ إلى بث الرعب كجك التكتر في نفكس الفرنسييف
()3

كخاصة المستكطنيف منيـ.

مف بيف اإلشكاليات التي أدت إلى اختالؼ اآلراء كتناقضيا ىي تحديد تعداد الجيش
عشية اندالع الثكرة .فنياؾ مف المؤرخيف مف يذكر أف عدد المجاىديف ليمة نكفمبر 1954
يتراكح ما بيف  800مجاىد أك  1150مجاىد،

()4

حسب مصادر مختمفة ككذلؾ بالرجكع إلى

شيادات المجاىديف في الممتقيات التاريخية فإف عدد أفكاج األكلى ليذا الجيش كانت حكالي
122فكجا كالفكج يتككف 11إلى 13مجاىدا فإف إجمالية الجيش قد تقارب 1600مجاىدا لكف ما
سنالحظو فيما بعد ىك ارتفاع عدد مجاىديف ك ذلؾ طبقا يعكد إلى نجاح التكعية السياسية
()1

أحسف بكمالي ،مرجع سابؽ ،ص ص .61-60

()2

بساـ العسمي ،جيش التحرير الوطني الجزائري ،دار النفائس ،بيركت ،لبناف ،2010 ،ص.67

()4

مصطفي األشرؼ ،األمة والمجتمع ،تر :بف عيسى ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،1983 ،ص.377

()3

الغالي غربي ،مرجع سابؽ ،ص ص .392-391
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الفصل التمييدي :مؤسسات الثورة عند اندالعيا
كالتعبئة الشعبية التي كانت تقكـ بيا المجاف الثكرية مما زاد في شعبية الثكرة كاتساع نطاقيا
الجغرافي ،كما أف الجيش عرؼ تطكر ممحكظا في تعداده بعد سنة.1956

()1

أما فيما يخص األسمحة فإف أسمحتيـ في البداية كانت ضعيفة ال تتعدل بنادؽ الصيد
كالمسدسات،

()2

كمعظميا في كضعية بالية تعكد إلى الحرب العالمية الثانية إضافة إلى

السكاكيف كالقنابؿ المكقكتة كاأللغاـ إضافة إلى الباركد مف الصنع المحمي ك إعادة استعماؿ
القنابؿ
كالقذائؼ المدفعية التي يستعمميا المستعمر ك لـ تنفجر ككذلؾ بنادؽ الصيد التي كانت تشكؿ
أعمى نسب في تسميح جيد في المرحمة األكلى كمف بيف مصادر التمكيف األخرل الغنائـ التي
جناىا الجيش أثناء العمميات العسكرية التي قاـ بيا مف خالؿ الكمائف ك االشتباكات كاليجمات
عف طريؽ األ عماؿ الفدائية المكجية ضد مختمؼ المصالح االستعمارية .كذلؾ التمكيف كاف مف
خالؿ جمع االشتراكات كالزكاة كالتبرعات مف المكاطنيف كمف أجؿ ذلؾ عينت الثكرة لجاف
مختصة ميمتيا شراء كنقؿ كخزف كتكزيع التمكيف كفي إطار ىذا ظيرت المراكز الشعبية في
القرل كاألرياؼ ميمتيا استقباؿ مجاىديف كمدىـ بكؿ ما يحتاجكنو مف مؤكنة كغذاء لمكاجية
الطكارئ التي يصعب الكصكؿ إلييا مف قبؿ قكات العدك.

()1

()3

محمد لحسف أزغيدم ،معراج جديدم ،مرجع سابؽ ،ص.129

()2

زدرافكك بيكار ،الجزائر شيادة صحافي يوغسالفي عن حزب الجزائر ،تر:فتحي سعيدم ،مكفـ لمنشر ،الجزائر2011،

()3

الغالي غربي ،مرجع سابؽ ،ص ص .397-396

ص.70
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الفصل التمييدي :مؤسسات الثورة عند اندالعيا
خالصة الفصل
بعد التطرؽ إلى المؤسسات التي كانت مكجكدة عند اندالع الثكرة ك معرفة كؿ كاحدة عمى حدا
مف خالؿ محاكلة التعريؼ بيا ك بالدكر الذم لعبتو مف اجؿ تحقيؽ ما تصبكا إليو مف أىداؼ
تمكنت بذلؾ ىذه اليياكؿ كبفضؿ اإلعداد المحكـ أف تزعزع الفرنسييف خاصة بعد نجاحيـ في
تفجير ثكرتيـ المباركة التي انتشرت في العديد مف األماكف حتى أنيا كصمت إلى فرنسا ىذا ما
بدكره أدل إلى ارتباكيـ ،كؿ ىذا كاف بفضؿ االلتحاـ سكاء التحاـ الشعب الجزائرم مع بعضو
البعض أك التحاـ األحزاب مع بعضيا البعض خاصة عندما تبيف ليـ أف العدك مشترؾ ك إف
كانت مبادئ كؿ حزب تختمؼ عف األخر.
كما نجد أف كؿ مؤسسة مف المؤسسات تخدـ األخرل ك تكمميا فكانت مجمكعة  22التاريخية
أنيا عممت عمى اإلعداد لمكفاح المسمح ك اقتناعيا بالعمؿ العسكرم ك اتخاذ القرار بإعالف
الثكرة المسمحة عمى اعتبار أنيا الكسيمة الكحيدة لتجاكز األزمة التي تعرقؿ الحركة الثكرية
لينبثؽ عف ىذا االجتماع لجنة الستة ك التي تعتبر النكاة األكلى التي تشكمت منيا قيادة الثكرة
بالداخؿ التي أخذت القرار بتفجير الثكرة بعدما تـ التحضير ليا فيي بذلؾ لـ تكف عمال عفكيا
مرتجال بؿ كانت كليدة تخطيط كتحضير مسبؽ ،أيضا كاف لمكفد الخارجي المكجكد بالقاىرة
دكر كبير سكاء في تقديـ الدعـ لمثكرة الجزائرية ،إما تكفير السالح مف الدكؿ الصديقة ،أك
العمؿ عمي التعريؼ بالقضية الجزائرية خاصة بعد اندالع الثكرة ككصكؿ صداىا لدكؿ العالـ
كفي ىذا قاـ بالعديد مف النشاطات كالتي تـ التطرؽ إلييا في الفصؿ كىي مقسمة إلي مرحمتيف
األكلي كانت منذ اندالع الثكرة إلي غاية حادث اختطاؼ طائرة الزعماء الخمسة في 1956
كالثانية كانت مف 1956يعني مف حادث الطائرة المختطفة إلي غاية تأسيس الحككمة المؤقتة
 ،1958سبؽ كقمنا أف كؿ مؤسسة كانت تكمؿ األخرل لذلؾ نجد أف جيش التحرير الكطني ىك
األخر أعطي لمثكرة المكانة الدكلية كاألبعاد الشعبية مف خالؿ اإلنجازات الميدانية التي قاـ بيا
رغـ الصعكبات التي كاجيتو ،كقمة اإلمكانيات لكنو استمر في قيادة الثكرة

ىذا الجيش كاف

ميالده في 1954مع اندالع الثكرة لكف جذكره التاريخية كانت قبؿ ذلؾ تعكد إلى أعضاء
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الفصل التمييدي :مؤسسات الثورة عند اندالعيا
المنظمة الخاصة كبذلؾ ىاتيو األخيرة تعد النكاة األكلي لجيش التحرير الكطني ،كعرؼ أيضا
جممة مف التطكرات خاصة الفترة التي أعقبت مؤتمر الصكماـ  ،1956كىذا األخير سنقكـ
بدراستو في الفصؿ اآلتي.
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تمييد الفصل:
بعد اندالع الثكرة ك انتشار نشاطيا في العديد مف األماكف في المدف ك القرل ك حتى
التراب الفرنسي ،كاف بذلؾ البد ليا مف تكضيح األىداؼ التي قامت ألجميا كالعمؿ عمي ترسيخ
نظاـ يككف فعاؿ ،خاصة أف الثكرة في مرحمة انطالقتيا األكلى كانت تعمؿ في شبو عزلة عف
بعضيا البعض ك التنسيؽ بيف الداخؿ ك الخارج ،أصبح يشكؿ تيديدا خطي ار ك نقطة ضعؼ
يمكف لمعدك أف ينفذ مف خالليا إلى قمب الثكرة ،ك مف اجؿ إضعاؼ الثكرة ك الحد مف نشاطيا
قامت فرنسا بحصار شمؿ األماكف التي اندلعت منيا الثكرة ،ك مف أجؿ ذلؾ قاـ الجزائريكف برد
فعؿ عف ىذا األمر تمثؿ في القياـ بعمميات مف اجؿ فؾ ىذا الحصار الذم فرضتو فرنسا
فكانت ىجكمات الشماؿ القسنطيني  20اكت  ،1955التي نجحت في فؾ ىذا الحصار
كأصبحت بذلؾ ىذه المناطؽ تحت إشراؼ جبية التحرير الكطني ك بذلؾ أصبح التأييد
الجماعي لمثكرة كىذا ما أكده التفاؼ عامة الشعب حكؿ قيادة الثكرة فكاف بذلؾ لياتيو اليجكمات
دكر كبير في الكصكؿ إلى عقد مؤتمر ،خاصة أننا ذكرنا سابقا أف الثكرة اتسعت لذلؾ تبادر
لدل القادة انو البد مف عقد مؤتمر خاللو يتـ تقيـ مسار الثكرة مف اندالعيا إلى غاية عقد
المؤتمر ،فكاف بذلؾ عقد مؤتمر الصكماـ  20اكت  1956كفي ىذا الفصؿ سنقكـ بدراستو مف
كؿ الجكانب  ،أيضا دراسة الييئات المنبثقة عنو ك دراسة كؿ ىيئة عمى حدا ك معرفة مسار
تطكرىا ك الدكر الذم قامت بو الستمرار العمؿ الثكرم كالعمؿ عمي قيادة الثكرة.
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المبحث األول :مؤتمر الصومام  20أوت 1956
قبؿ الحديث عف مؤتمر الصكماـ البد مف الكالـ عف الظركؼ كالعكامؿ التي أدت إلى عقده
حيث أف الثكرة الجزائرية استطاعت أف تحقؽ عدة انتصارات منذ اندالعيا إلى غاية عقد
المؤتمر ،الذم كاف منعرجا حاسما في تاريخيا.
المطمب األول :أسباب وظروف عقد المؤتمر
تنقسـ ىذه الظركؼ إلى صعيديف داخمي كخارجي ،كذلؾ مف خالؿ ذكر التطكرات التي عرفتيا
الثكرة قبؿ انعقاد المؤتمر.
.1

عمى الصعيد الداخمي:

-

استطاعت الثكرة الجزائرية منذ اندالعيا في  1نكفمبر  1954أف تحقؽ عدة انتصارات
سياسية كانت أـ عسكرية إلى غاية عقد المؤتمر،

()1

كذلؾ تكافد عناصر التشكيالت

السياسية اكسب الثكرة دفعة قكية إلى األماـ كفي ىذا يقكؿ اليادم دركاز متحدثا عف
تطكر الثكرة ىذه المرحمة '' ....أصبح ال بد مف إعداد إطارات كقكاعد خمفية لمجيش
 ....كتجمي ىذا بكثير عندما برزت التشكيالت السياسية مثؿ انضماـ األحزاب التي
()2

تأخرت عف الركب.''....

 كما كاف ألحداث  20أكت  1955دكر كبير في عقد المؤتمر حيث اتسعت الثكرةكشممت معظـ التراب الجزائرم ،كمما أدل إلى تطكر العمميات في العديد مف المناطؽ
خاصة المنطقة الخامسة
 االلتحاـ ك االلتفاؼ حكؿ جيش ك جبية التحرير الكطني ،ك ىذا ما تؤكده مقكلة العربيبف المييدم '' ساعدكني عمى إنزاؿ الثكرة إلى الشارع أنا سأضمف ليا النجاح '' ىذا ما
بدكره أدل إلى زيادة المناضميف ،ك اقتناع عامة الشعب بضركرة العمؿ المسمح ،ك بذلؾ

()1

ازعندم محمد لحسف ،مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الجزائرية  ، .....1962-1956مرجع سابؽ ،ص .131

()2عبد القادر درنكف ،حوار حول الثورة ،جندم خميفة المركز الكطني لمتكثيؽ كالصحافة كاإلعالـ ،الجرائد ،1996 ،ص .168
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تطكير كسائمو خاصة في المدف مف خالؿ استعماؿ القنابؿ )1(،في العاصمة منذ 1956
مف قبؿ الفدائييف المعديف خصيصا لمثؿ ىذه العمميات ،ىذا ما يدكره جعؿ السمطات
الفرنسية ترل أف الثكرة ما ىي إال عمؿ عصابات ك أفراد لف تدكـ طكيال إال أنيا
اكتشفت مع مر األياـ أنيا ليست كذلؾ ،ىذا ما جعؿ مع مطمع  1956أف تكثؼ
إجراءاتيا اإلدارية السياسية ك العسكرية ،ففي الجانب السياسي أعمنت حالة الطكارئ منذ
 1955لذلؾ كانت الجزائر تعرؼ تطبيؽ التشريع الفرنسي فيما يخص التنظيـ العاـ
لألمة أثناء الحرب ،ك ىك التنظيـ الذم أكده قانكف جكيمية  1938في فرنسا غداة
الدخكؿ في الحرب العالمية الثانية بمكجب ىذا القانكف كانت تعيش الجزائر تحت قائمة
عشريف الئحة تنظمو ضمف حالة الطكارئ ،ك ىذا ما أدل إلى اتخاذ اإلجراءات التالية :
كاف في فيفرم  1956قد كصؿ االشتراكييف إلى الحكـ برئاسة غي مكلي الذم زار

-

الجزائر في  8فيفرم  1956أيف استقبمو المعمريف غاضبيف منو ككنيـ غير راضييف
عف ما ىك حاصؿ بالجزائر ،ليعيف ىذا األخير ركبير الككست كزي ار مقيما بالجزائر
ليشف حربا كحشية مف أجؿ اإلبقاء عمى الجزائر فرنسية ،إضافة إلى ذلؾ سف مجمكعة
مف القكانيف لمتضييؽ عمى الحريات ك عزؿ الشعب عف الثكرة)2(،ك إلى جانب ىذا باشر
غي مكلي باالتصاالت بالبعثة الخارجية بداية لقاء  10أفريؿ  1956الذم فيو اجتمع
السيد :جكزيؼ بيغار الكاتب العاـ لمحزب االشتراكي الفرنسي بكىراف كمبعكث شخصي
لرئيس كزراء الفرنسي بنظيره عف جبية التحرير السيد محمد خيضر بالقاىرة كانت الغاية
مف ىذا المقاء جس النبض ك المراكغة السياسية بحجة انو ليس ىناؾ تنظيـ كاحد يطغى
()1

جماؿ يحياكم ،الظروف المحمية والدولية النعقاد مؤتمر الصومام ،مجمة المصادر  ،الجزائر ،2002،ص ص-132

.133


ركبير الككست)1989-1898( :مكظؼ في المالية كنقابي كمقاكـ كعضك في المجنة الفرنسية لمتحرير الكطني ،ثـ شغؿ

منصب كزير المالية في  1955ثـ عمي التكالي كزير مقيـ كحاكـ عاـ في الجزائر إلي غاية 15مام  ،1958كعند عكدتو إلي
الكطف األـ شغؿ مناصب إدارية كاقتصادية كمالية(.أنظر رشيد أك عيسي ،كراسات ىارتمونا إلسنيانص حرب الجزائر حسب
فاعيمييا الفرنسيين ،تر :محمد المعراجي كعمر المعراجي ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر ،2010،ص).123

( )2مصطفى ىشمام ،جذور أول نوفمبر1954في الجزائر ،دار ىكمة ،الجزائر  ،2010ص ص .109-108
46

الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
كؿ الجزائرييف مما يصعب بذلؾ إيجاد حؿ ،لذلؾ البد مف إجراء انتخابات تبرز
()1

المتحدث الرسمي باسـ الجزائر،

ىذا ما بدكره أدل إلى ظيكر الرغبة لعقد اجتماع

كطني لمخركج بحمكؿ تنظيمية ناجحة .
أما مف الناحية اإلدارية قامت حككمة غي مكلي بشف العديد مف القكانيف لمتطبيؽ عمى
الحريات كعزؿ الشعب عف الثكرة بالتركيز عمى اإلدارة المحمية كالتقرب مف المكاطنيف كمحاكلة
كسب ثقتيـ فأقدمت ىذه الحككمة عمى حؿ المجمس الجزائرم في أفريؿ  1956كأىدرت مرسكـ
 28جكاف  1956بيدؼ إصالح بمدم يجعؿ مف البمدية خميفة لمكافحة إرىاب إضافة إلى ذلؾ
محاكلة التقرب مف المكاطنيف اجتماعيا كاقتصاديا خاصة في األرياؼ كليذا الغرض تـ تكسيع
صالحيات )(sasالتي تمثمت مياميا في:
 االتصاؿ بالشعب لكسب ثقتو عف طريؽ المساعدة االجتماعية كلتضييؽ الخناؽ عمى
الجزائرييف ككبح الحريات تـ إصدار مجمكعة مف القكانيف مثؿ :مرسكـ  17مارس
 1956الذم يمنع التجمعات ،كقد استمر ىذا المرسكـ إلى غاية  3جكيمية .1962

()2

 الحد مف اليجرة نحك الخارج بمكجب قرار  14فيفرم  1956ثـ قرار  19مارس 1956
الذم منع الفرنسييف مف السفر دكف رخصة ،يميو ق اررات  1جكاف  1956القاضي
بضركرة الحصكؿ عمى رخصة لمسفر إلى الخارج ،يضاؼ إلى ىذا كمو حمالت
()3

االعتقاؿ كالتعذيب التي تزايد في ىذه الفترة.

أما مف الناحية العسكرية قامت السمطات الفرنسية في  1أفريؿ  1956بإرساؿ سبعيف ألؼ
جندم إلى الجزائر كفي  04مارس كصمت فرقة احتياطية ،لكف بعد كصكليا كقعت كميف
نصب لي ا بمنطقة األخضرية ،كما قامت السمطات االستعمارية بتكحيد القيادات العسكرية تحت

()1
()2
()3

أزغيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص .132
جماؿ يحياكم ،مرجع سابؽ ،ص .134-133

عبد القادر درنكف ،مرجع سابؽ ،ص .261
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قيادة ماكس لكجكف ،كبدأ التركيز أكثر عمى القكات الجكية ،ككاف أف تـ مضاعفة عدد
الطائرات المقاتمة كطائرات االستطالع إضافة إلى كحدات الدفاع الذاتي مف المدنييف الفرنسييف
()1

كالمساعدات األمريكية بالطائرات كالخبراء.
 -2الصعيد الخارجي:

كفيما يخص الظركؼ الدكلية التي سبقت عقد المؤتمر سنشير إلييا في النقاط التالية:
 مظاىرات الطمبة الجزائرييف في باريس بتاريخ  23فيفرم  1956كبذلؾ نقمت الثكرة إلىالتراب الفرنسي
 إعطاء االستقالؿ لكؿ مف المغرب  2مارس  1956ثـ تكنس  20مارس  1956تحتتأثير الثكرة الجزائرية ،كبذلؾ أدرؾ الفرنسييف انو ال يمكف خكض الحرب عمى ثالث
جيات
 طرح القضية الجزائرية ألكؿ مرة عمى مجمس األمف ،كرغـ رفضو إال أنو اعتبر قضيةدكلية ،ككاف بذلؾ بمثابة انتصار خارجي.
 مساندة دكؿ عدـ االنحياز في لقاء بيركني في جكيمية  1956بيكغسالفيا لمقضية()2

الجزائرية.

كبعد التعرؼ عمى الظركؼ الداخمية كالخارجية التي أدت إلى عقد المؤتمر ،نتكصؿ إلى
نتيجة حتمية أنو ال بد مف عقد مؤتمر مف خاللو يتـ تقيـ مسار الثكرة ككضع استراتيجية
لضماف نجاحيا كالكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ سعى القادة إلى تحضير
اجتماع كطني ،كمما سبؽ يمكف حصر األسباب الرئيسية التي أدت إلى عقد ىذا المؤتمر في
النقاط التالية:


ماكس لكجاف )1995-1909( :شغؿ منصب نائب في البرلماف مف1936إلي ،1940عضك في الجمعيات االستشارية ،ثـ

نائب إشتراكي مف 1946إلي ،1958كبالمكازة مع ذلؾ كاف كزي ار لقدماء المحاربيف في  ،1947كالي جانب ىذا أيضا شغؿ

العديد مف الناصب منيا رئيس لجنة الدفاع الكطني في المجمس الكطني ( ( .)1955-1954أنظر :رشيدأكعيسي ،مرجع

سابؽ ص).148

()1
()2

مصطفى طالسي ،بساـ العسمي ،الثورة الجزائرية ،دار الرائد لمكتاب ،الجزائر  ،2010ص .226
جماؿ يحياكم ،مرجع سابؽ ،ص .137
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 تقييـ المرحمة السابقة مف عمر الثكرة بكؿ إيجابياتيا كسمبياتيا كاالستفادة مفاألخطاء.

()1

 إصدار كثيقة سياسية عممية لمثكرة. تكحيد المكاقؼ بالنسبة لمقضايا المطركحة عمى الساحة الكطنية أف ذاؾ. كضع إستراتيجية تنظيمية مكحدة كشاممة لمعمؿ الثكرم كتنسيقو عمى الصعيديف الداخميكالخارجي.

()2

 -إيصاؿ صدل الثكرة الجزائرية إلى الرأم العاـ العالمي.

()3

المطمب الثاني :التحضير لعقد المؤتمر
تعكد فكرة التحضير ليذا المؤتمر إلى تفجير الثكرة أكاخر عاـ  ،1954ذلؾ طبعا بعد
اتفاؽ لجنة الستة التي أعمنت الثكرة أف يمتقكا بعد ثالثة أشير لدراسة النتائج ك اإلعداد
لممستقبؿ،

()4

لكف نتيجة الصعكبات التي كانت تعيشيا الثكرة تأخ ار انعقاده )5(،ك ذلؾ راجع إلى

الحرب التي كانت تشنيا فرنسا عمى الجزائر ك التباعد بيف المسؤكليف مف الثالثي خاصة بعد
استشياد ،مراد ديدكش  15جانفي  1955كما القي القبض حينيا عمى مصطفى بف بكلعيد
بينما كاف في ميمة لجمب السالح ،كما القي القبض عمى رابح بيطاط في  22مارس 1955
فمـ يبقى مف لجنة الستة إال كريـ بمقاسـ ك العربي بف المييدم داخؿ الجزائر ،الف محمد
()6

بكضياؼ كاف في ميمة بالخارج.

()1

لطفي ساعد ،مؤتمر الصومام  20أوت  1956واقع وأفاق في ذاكرة الجزائر ،مجمة حروف لمدراسات التاريخية ،العدد

()2

الغالي غربي ،مرجع سابؽ ،ص ،ص .439-438

 1أكت  ،2014ص .107

( )3عمار قميؿ ،ممحمة الجزائر الجديدة ،ج ،1دار البعث ،الجزائر ،1991 ،ص .383
()4

يحي بكعزير ،ثورات الجزائر في القرنين 19و(20الثورة في الوالية الثالثة) ،عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع الجزائر،2009

()5

صالح فرككس ،تاريخ الجزائر من ماقبل التاريخ الي غاية االستقالل المراحل الكبرى ،دار العمكـ لمنشر كالتكزيع ،الجزائر

()6

بكعالـ بف حمكدة ،مرجع سابؽ ،ص . 205

ص . 73

 ،2009ص . 440
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كفي أكائؿ  1956استطاعت الثكرة أف تتجاكز ىذه الصعاب كالمشاكؿ كما أنيا
استطاعت أف تتغمغؿ إلى أعماؽ الشعب كبذلؾ قكل نفكذىا كدعـ مركزىا لذلؾ فكر القادة مف
جديد في عقد المؤتمر فجرت بذلؾ اتصاالت بيف مسؤكليف الكاليات كقادتيا.

()1

أما بخصكص عقد المؤتمر أم المكاف الذم سيتـ منو ذلؾ في البداية كانت الفكرة
متجية إلى عقده في الشماؿ القسنطيني ،حيث مركز قيادة زيغكد يكسؼ ،إال أف الصعكبات
حالت دكف ذلؾ ،كما تعذر عقده بجباؿ سكؽ أىراس ألسباب أمنية ككذلؾ جباؿ األكراس ،ك
عندىا تقرر عقده في ضكاحي مدينة األخضرية بالمنطقة الثالثة في  21جكيمية ،1956

()2

أيضا تأجؿ بسبب تسر أخباره إلى المستعمر.
فكاف انو تقرر أف يككف االجتماع في قرية في بني عباس بجباؿ البياف أعطيت بذلؾ
اإلشارة إلى الكفكد باف تتجو إلى ذلؾ المكاف منذ أكائؿ شير جكيمية فخرج كفد المنطقتيف
الرابعة كالخامسة مف الجزائر العاصمة بقيادة سميماف دىميس (سي الصادؽ) كحراسو أربعيف
مجاىدا مسمحيف يضـ ىذا الكفد (عباف رمضاف كعمر أكعمراف العربي بف المييدم ،سي
امحمد ،سي الشريؼ) لكف بكصكليـ إلى غابة زبربر فكجئكا بمداىمة القكات الفرنسية ليـ
ليتشتتكا ثـ يجتمعكا مرة أخرل ،ككاصمكا مسيراتيـ إلى أف كصمكا إلى البكيرة ليتعرضكا مرة أخرل
()3

لغارة.

فييا تاه العربي بف المييدم ،ككنو ال يعرؼ المنطقة جيدا ليجتمع بعد ذلؾ برفاقو بعد
مساعدة أىؿ القرية لو ،ليتـ المقاء بيف كفد الجزائر العاصمة بكفد المنطقة الثالثة في قرية بني
ممكيش لتككف بعد ذلؾ الكجية إلى مكاف المؤتمر )4(،كلكف عند عبكر خطة السكة الحديدية بيف
بجاية كبني منصكر قرب قرية الشرفة جنكب تازمالت يكـ  22جكيمية  1956فكجئكا بيجكـ
()1

يحي بكعزيز ،ثورات الجزائري القرني  19و  20ثورات القرن العشرين ،ج ،2ط ،2منشكرات المتحؼ الكطني لممجاىد

(د.ت)( ،د.ـ) ص .157

()2
()3
()4

أزغيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص .133
عبد الحفيظ أمقراف ،مذكرات من مسيرة النضال والجياد  ،دار األمة ،الجزائر ، 2010،ص.47

يحي بكعزيز ،الثورة في الوالية الثالثة ،مرجع سابؽ  ،ص ص .74 -73
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المستعمر كعمى إثر ذلؾ ىرب البغؿ الذم كاف يحمؿ أكراؽ المؤتمر (مف قكائـ المشاركيف فيو
كالخطكط العامة التي سيناقشيا كالتاريخ الذم سيعقد فيو  30جكيمية  )1956باتجاه ثكنة
تازمالت ليجد بعد ذلؾ جماعة المؤتمر أنفسيـ أماـ حقيقة أف العدك أصبح عمى عمـ بالمؤتمر
قبؿ انعقاده لذلؾ قرر القادة تغيير المكاف.

()1

كبعد أف تكالت االقتراحات استقر الرأم أف يككف مكاف عقده في عدة قرل متقاربة مف دكار
اكزالقف يقع في جبؿ أزر مف جية كادم الصكماـ ،كيعكد اختيار ىذا المكاف إلى جممة مف
االعتبارات أىميا:
 استراتيجية المكاف مف حيث مكقعو الحصيف كمحاذاتو لغابة اكفادكا الكثيفة التي تتصؿبغابة جرجرة كجباليا.
-

كاف دكار اكزالقف في تمؾ الفترة منطقة ىادئة لـ تحدث فييا أم عممية حربية مما يجعؿ
العدك يطف أنيا منطقة أمنة ال عالقة ليا بالثكرة.
 اطمئناف القادة مف استعداد أىؿ القرية لمتعاكف معيـ زد عمى ذلؾ خمك المنطقة مفالخكنة كىك يعتبر عامؿ ميـ لضماف سالمة المؤتمر.

()2

 أراد قادة الثكرة أف يبينكا لمعدك أنيـ متكىمكف بقكليـ أنيـ مسيطركف عمى جميع المناطؽكمف بينيا ىذه المنطقة لينعقد بذلؾ ىذا المؤتمر عمى الرغـ مف المراقبة العسكرية التي
نظميا غي مكلي ك الككست بجباؿ القبائؿ لينعقد بيذه المنطقة اليادئة عمى قكليـ.
()1

()1

عبد الحفيظ أمقراف ،مصدر سابؽ ،ص ص .48-47

أكفادكا  :حضيرة كطنية تقع عمي بعد 20كـ جنكب شرؽ ياككراف ،تتربع عمي مساحة 21115ىكتار تسيطر عمييا قمة أزرك
نتاغاط،.قمة تصؿ إلي عمك تقدر ب( 1542 :أنظر عاشكر شرفي ،معممة الجزائر "القاموس الموسوعي تاريخ ،ثقافة
،أحداث ،أعالم ومعالم "،تر:عالـ مختار كأخركف ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر ، 2009،ص)103

()2

عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص ص .386-385

غي مكلي )1975-1909( :انخرط في الفرع الفرنسي لمدكلة العمالية كصار أمينا عاما ليا في  ، 1946كما اشتغؿ في
العديد مف المناصب الك ازرية في الجميكرية ال اربعة متصمة عمي كجو الخصكص بأكربا ،كرئيس مجمس الكزراء في
فيفرم1956إلي غاية مام  ،1957كشغؿ منصب كزي ار لمدكلة مع ديغكؿ قبؿ أف ينقطع عف مؤسسات الجميكرية الخامسة

،ساىـ في تأسيس الحزب االشتراكي الجديد كصار عضكا مؤسسا فيو  ،استقاؿ مف منصب األميف العاـ لمفرع الفرنسي لمدكلة

العمالية سنة (.1969أنظر رشيد اكعيسى ،مرجع سابؽ

،ص ).184،
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أما بخصكص اختيار عقد المؤتمر فقد كاف  20أكت  )2(،1956ك ذلؾ لكجكد عدة
اعتبارات منيا:
  20أكت يصادؼ الذكرل السنكية األكلى لميجكـ الشامؿ الذم قاـ بو الجزائريكف فيالشماؿ القسنطيني قاـ بو الجيش الجزائرم ضد ثكنات الجيش الفرنسي كأتباعو مف
المعمريف.
 التطكرات التي عرفتيا الثكرة الجزائرية ال سيما السياسة كالعسكرية كاشتداد قكة المدف كما أف عاـ  1956شيد مكعد اقتراب انعقاد دكرة ىيئة األمـ المتحدة كاستعداد الدكؿالصديقة كالشقيقة لتقديـ طمب إدراج القضية في جدكؿ أعماؿ الجمعية.
لذلؾ كمف أجؿ نجاح المؤتمر بدأت كحدات الحراسة في اخذ المكاقع المحددة ليذا الميمة
كذلؾ عمى صعيديف.
الصعيداألول :رصد تحركات العدك كتبميغ المسؤكليف بذلؾ ككمؼ بيذه الميمة المسبميف
حيث ككنكا سالسؿ متكاصمة الحمقات مف أجؿ نقؿ األخبار المتعمقة بالعدك في أسرع كقت
ممكف.

()3

الصعيد الثاني :القياـ بحراسة كادم الصكماـ كالمناطؽ المجاكرة لو بغرض تاميف المنطقة كمؼ
بيذه الميمة جنكد المنطقة ألنيـ أدرل مف غبرىـ بتفاصيؿ مداخميا كمخارجيا ،حيث كمؼ بيذه
الميمة عميركش كمساعدة أحميمي حيث كانت كتائب المجاىديف تشف غارات خاطفة عمى
األماكف البعيدة عف كادم الصكماـ إللياء القكات االستعمارية عف المكاف كتشتيتيا،
()1

()4

كمف

عباف رمضاف ،افتتاح فصل جديد من الثورة الجزائرية ،جريدة المجاىد ،الجزء األكؿ ،ص .107

( )2ميمكد بمقاضي 20 ،أوت في ذكرى يوم المجاىد بداية االنطالق ،مجمة أول نوفمبر ،العدد السابع ،أكت  ،1974ص .7
()3


عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص .387

كادم الصكماـ:جغرافيا :شريط ضيؽ متعرج بطكؿ 80كمـ كعرض 2كمـ مع سفكح في الجنكب بمنحدرات معتدلة ،يبدأ كادم

الصكماـ عند التقاء كادم ساىؿ ككادم بكسالـ عمي مستكم بمدية بكجميؿ .أما تاريخيا :احتضف المؤتمر الذم حمؿ اسمو

مؤتمر الصكماـ 20أكت 1956في إيفرم كالذم زكد الثكرة الجزائرية بميثاؽ إيديكلكجي كىياكؿ تنظميو (أنظر :عاشكر
شرفي ،معممة الجزائر "القامكس ،....مرجع سابؽ،ص).962

()4

جكدم التكمي ،العقيد عميروش بين األسطورة والتاريخ ،ك ازرة المجاىديف  ،الجزائر ،2008 ،ص ص.58-57
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أجؿ ىذا شد بحزاـ بشرم يقكـ بحماية كؿ المناطؽ القريبة مف المنطقة خاصة الحساسة منيا
التي يمكف لمعدك كالمركر بجانبيا ،مع العمـ أف المشاركيف في الحراسة ال يعممكف سبب ىذه
اإلجراءات كال عف المؤتمر مف أجؿ الحيطة كالحذر،

()1

كما بذلكا جيكدىـ في القياـ بكؿ المياـ

المككمة ليـ مف تكفير المكاد الغذائية ،المالبس ،كمختمؼ األدكية.

()2

فبعد االنتياء مف كافة الترتيبات األمنية كاالستعدادات المطمكبة لعقد المؤتمر بالكالية الثالثة
أرسمت كفكد إلى كافة المناطؽ الطالع مسؤكلييا عمى تاريخ انعقاد المؤتمر كمكانة ،كفي مطمع
أكت بدأت الكفكد بالتكافد حيث كجدت دكريات الستقباليـ كمرافقتيـ لممكاف ككف أف اغمبيـ ال
يعرفكف المنطقة كبحمكؿ 10أكت  1956اكتمؿ كصكؿ الكفكد المشاركة في المؤتمر كالتي تمثؿ
المناطؽ التالية:
 المنطقة الثانية :زيغكد يكسؼ – عمي كافي-لخضر بف طكباؿ –إبراىيـ مزىكدم-حسيفركيبح-مصطفى بف عكدة.
 المنطقة الثالثة :كريـ بمقاسـ ،عميركش ،محمدم السعيد. المنطقة الرابعة :سي محمد بكقرة ،عمر أكعمراف ،سي الصادؽ. المنطقة الخامسة :العرب بف المييدم.()3

 -منطقة الجزائر (المنطقة المستقمة) عباف رمضاف-سي الشريؼ.

 سجؿ تغيب الكالية األكلى األكراس النمامشة السبب استشياد مصطفى بف بكلعيد في 25مارس .1956

()4
()5

 -كما تغيب عف المؤتمر ممثمي الجبية في الخارج كذلؾ راجع ألسباب أمنية.

()1
()2
()3
()4
()5

النصكص األساسية لثكرة نكفمبر  ،1954ك ازرة الثقافة ،ط  ،2الجزائر ،2009 ،ص ص .19-18
عبد الحفيظ أمقراف" ،مؤتمر الصومام  20أوت  ،"1956مجمة أول نوفمبر ،عدد  ،68ص . 96
عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص ص .389-388

عمار مالح ،محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ،دار اليدم ،الجزائر ،2008 ،ص .120

الشاذلي بف جديد ،مذكرات بن جديد (1979-1929مالمح حياة ) ،دار القصبة ،الجزائر ،2012،ص .86
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جدول أعمال المؤتمر:
تـ افتتاح المؤتمر صبيحة يكـ الثالثاء  14أكت  1956عمى الساعة الثامنة أسندت
بذلؾ رئاستو إلى محمد العربي بف المييدم ممثؿ الكالية الخامسة ،كما استندت األمانة
العامة لعباف رمضاف ممثؿ جبية التحرير الكطني ككاف ذلؾ في قرية تيمميكف ثـ اخذ
المؤتمركف يتنقمكف بيف القرل الخمسة )1(،كىي (قريةايفياد ،بتمميكد ،ايفاد ،تيزم ،إيفرم).
تضمن جدول أعمال المؤتمر:
 .1دراسة كمناقشة تقارير المناطؽ التي تضمنت عرضا مفصال عف الجكانب العسكرية
كالسياسية كالمالية
 .2دراسة المجاالت التالية:
أ .النظامي :التقسيـ ،اليياكؿ ،القيادة.
ب.العسكرم :الكحدات ،الرتب ،المرتبات ،المنح.
ج.السياسي :المحافظكف السياسيكف كمياميـ.
()2

د .اإلدارم المجالس الشعبية.

 .1جبية التحرير الكطني :القانكف األساسي ،ىيئات القيادة ،النظاـ الداخمي.
 .2جيش التحرير الكطني :الحالة الراىنة االمتداد لمتطكر في العمؿ العسكرم.
 .3العالقة بيف جبية التحرير الكطني كجيش التحرير الكطني.


()3

عباف رمضاف :مف مكاليد 10جكاف  ،1920بضكاحي األربعاء ناثيراثف بمنطقة القبائؿ ،جند في الجيش الفرنسي في الحرب

العالمية الثانية  ،مناضؿ في حزب الشعب كحركة انتصار  ،كبسبب نشاطو السياسي سجف مف  ،1955-1951كبعد خركجو

مف السجف نشط في الثكرة ،كاف مف ميندسي مؤتمر الصكماـ ،عضك في المجمس الكطني لمثكرة كلجنة التنسيؽ كالتنفيذ ،تـ

اغتيالو في تيطكاف بالمغرب  27ديسمبر (. 1957أنظر :رشيد بف يكب ،دليل الجزائر السياسي  ،المؤسسة الكطنية لمفنكف
المطبعية ،الجزائر،1999 ،ص).159

()1
()2
()3

محمد الصالح الصديؽ ،أيام خالدة في حياة الجزائر ،مكفـ لمنشر ،الجزائر  ،2009،ص .136
عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص ص .391-390

عمار مالح ،مصدر سابؽ ،ص ص .121-120
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 .4العالقة بيف الداخؿ كالخارج.
 .5بحث العالقة الخارجية خاصة مع تكنس كالمغرب فرنسا ك األمـ المتحدة.
()1

 .6العتاد كالسالح.

 .7نظاـ العمؿ عسكريا كسياسيا ،إيقاؼ القتاؿ ،المفاكضات ،ىيئة األمـ المتحدة ،كالحككمة
المؤقتة.
()2

 .8مكاضيع مختمفة عف األكراس ،القبائؿ...

انتيى المؤتمركف مف االجتماعات المكسعة يكـ االثنيف  20أكت كانت ضيقة لـ يحضرىا
سكل كبار المسؤكليف لالتفاؽ عمى الصيغ األخيرة لق اررات المؤتمر( ،)3كفي يكـ  23أكت انتيى
المؤتمر مف أشغالو ،ليصادؽ الحاضركف بالجماع عمى كؿ الق اررات كالتكصيات التي خرج بيا
المؤتمر كىذا ما أكدتو كثيقة الصكماـ المتككنة مف  11صفحة ،ليأخذ المؤتمركف صكرة تذكارية
(انظر الممحؽ رقـ.)03
المطمب الثالث :ق ارراتو التنظيمية
اتخذ المؤتمر عدة ق اررات ىامة في جميع المياديف اإلدارية ك العسكرية كالسياسية كىي كاآلتي:
-1

الجانب اإلدارم  :يتمثؿ في تقسيـ الجزائر إلى ست كاليات ك كضع لكؿ كالية حدكدىا
()4

مف جميع الجبيات،

ك تقسـ كؿ كالية إلى مناطؽ ك كؿ منطقة إلى نكاحي ك كؿ

ناحية إلى قسمة بحيث يصبح تقسـ الكالية عمى النحك التالي :الكالية ،ثـ الناحية ،ثـ
()5

القسمة،

ك تزكد كؿ كالية بقيادة جماعية تمثؿ السمطة المركزية ،ك تتمثؿ مف قائد

الكالية ك ىك مسؤكؿ عسكرم ك سياسي في أف كاحد يساعده في ميامو ضابط ،أك

()1
()2
()3
()4
()5

احمد تكفيؽ المدني ،حياة كفاح ،ج  ،3مصدر سابؽ ،ص .336
أزعيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص .136

محمد الصالح الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص .137
يحي بكعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين  19و ،20ج  ،2مرجع سابؽ ،ص .159

ازغيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص .138
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صؼ ضابط عددىـ ثالثة ،يتكمفكف بالشؤكف العسكرية ك السياسية ك االستعالمات،

()1

ىذه ىي الكاليات الستة:
الوالية األولى :األكراس النمامشة

.

الوالية الثانية :منطقة الشماؿ القسنطيني.
الوالية الثالثة :منطقة القبائؿ.
الوالية الرابعة :منطقة الجزائر كضكاحييا.
الوالية الخامسة :منطقة كىراف.
الوالية السادسة :منطقة الجنكب (الجنكب الجنكبية)()2(.انظر الممحؽ رقـ ) 04
 -2في الجانب العسكرم :تـ تكحيد النظاـ العسكرم كركعي في ذلؾ كضع ىيكمة جيش
التحرير الكطني أساليب مكاجية العدك كالمتمثمة في حرب العصابات كفي تأسيس نكاة
الجيش الكطني الشعبي المرتبط بالجماىير لذلؾ تقرر اعتماد مقاييس عسكرية مكحدة
لمجيش.

()3

فكاف بذلؾ التكحيد العسكرم في الكحدات كالرتب العسكرية النياشيف كاألكسمة كالمرتبات
كالمنح العائمية )4(،ككانت الكحدات كاآلتي:
 الفكج :يتركب مف  11عنصر ،فييـ عريؼ كجندياف أكالف. نصؼ الفكج :كيتألؼ مف خمسة جنكد مف بينيـ جندم أكؿ. الفرقة :كتتألؼ مف خمسة كثالثيف رجال(ثالثة أفكاج بإضافة قائد الفرقة كمساعده). -الكتيبة :تتألؼ مف ثالث فرؽ كخمسة إطارات  110عنصر.

()5

()1

رمضاف بكرغدة ،الثورة الجزائرية والجنرال ديغول 1962 -1958سنوات الحسم والخالص ،منشكرات بكنة لمبحكث

()2

يحي بكعزيز ،الثورة في الوالية الثالثة،.....مرجع سايؽ ،ص .80

كالدراسات عنابة  ،الجزائر  ،2012،ص .42

()3

أحسف بكمالي ،إستراتيجية الثورة في مرحمتيا األولى ،... 1954مرجع سابؽ ،ص .344

()5

عبد المالؾ مرتاض ،المعجم الموسوعي لمصطمحات الثورة الجزائرية  ،1962- 1954دار الكتاب العربي ،الجزائر

()4

ازغيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص .136

 ،2010ص .72

56

الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
-

الفيمؽ :يتألؼ مف ثالث كتائب كعشريف إطار  350عنصر ،مع العمـ أف ىذا األخير لـ
يتأسس إال في نياية الخمسينات عمى الحدكد.

أما الرتب العسكرية فكانت كاآلتي:
 -الجندم األكؿ(:كابراف) يحمؿ إشارة ( )Vفي الساعد األيمف مقمكبة بمكف أحمر.

()1

 العريؼ (سرجاف) :يحمؿ عالمتاف عمى شكؿ()Vبمكف أحمر. العريؼ األكؿ(سرجاف شاؼ) :يجمؿ ثالث عالمات عمى شكؿ ( )Vحمراء. المساعد (أجكداف) يحمؿ عالمة عمى شكؿ ( )Vتحتيا خط أبيض. المالزـ األكؿ يحمؿ عالمة عمى شكؿ نجمة بيضاء. -المالزـ الثاني (سكليكطنا) يحمؿ عالمة عمى شكؿ نجمة حمراء.

()2

 الضابط األكؿ(ليكطنا) :يحمؿ نجمتيف حمراء كبيضاء. الضابط الثاني (ليكطنا) نجمتاف حمراكتاف. الصاغ األكؿ(ككمنداف) يجمؿ نجمتاف حمراكتاف كنجمة بيضاء.()3

 -الصاغ الثاني (ككلكنيؿ) يحمؿ ثالث نجكـ حمراء.

إلى جانب الرتب كالكحدات الخاصة بجيش التحرير قرر المؤتمر أيضا تحديد المرتبات
()4

الخاصة بالعامميف ضمف صفكفو
إلى الصاغ الثاني)،
حاالت األسر،

()6

()5

كىي تتراكح ما بيف  1000فرنؾ ك 5000فرنؾ(مف الجندم

كما خصصت عالكات لمعائالت ،كمنح كركاتب ألسر الشيداء أك في

كما حددت أيضا بعض األلفاظ المستعممة في جيش التحرير الكطني إذ

أصبح يتككف مف قسميف رئيسيف ىما:
()1

شرفي عاشكر ،قاموس الثورة الجزائرية  ،1962-1954تر:عالـ مختار ،دار القصبة ،الجزائر ،2008 ،ص .132

()2

شمبي أماؿ ،التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية ، 1962- 1954رسالة لنيؿ الماجستير التاريخ الحديث

()3

احمد تكفيؽ المدني ،حياة كفاح ،ج  ،3مصدر سابؽ ،ص 343

كالمعاصر ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر ،2006- 2005 ،ص . 377

()4

عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص .404

()6

بساـ العسمي ،مرجع سابؽ ،ص .68

( )5يحي بكعزيز ،ثورات الجزائر في القرنين  19و ،20ج ،2مرجع سابؽ ،ص .166
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الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
 -1القسم االول :يشتمؿ عمي المجاىدكف :جنكد يرتدكف الزم العسكرم ،يباشركف كؿ أنكاع
حرب الكميف كالمكاجية في كال ألكقات ،يعتبركف القكة الضاربة لجيش التحرير الكطني.
 -2القسم الثاني :ال يرتدكف المباس العسكرم كيشتمؿ عمى صنفيف ىما:
 المسبؿ :يشارؾ في ا لعمؿ العسكرم ،ىك قكة احتياطية لمجيش يزكده باألخبار ك نقؿالمؤف الذخائر كالعناية بالجرحى كمراقبة تحرؾ العدك ،فيك بمثابة العيف كاألذف لو.
 الفدائي :مكمؼ باليجكـ عمى مراكز العدك في المدف كما يقكـ بميمة االستخباركاالستعالـ لتزكيد الثكرة بالمعمكمات.

()1

 -3الجانب السياسي:
نجد أف ىذا الجانب يكتسب أىمية بالغة ،ككف الثكرة ذات أىداؼ سياسية باألساس لذلؾ جاء
التنظيـ السياسي عمى النحك التاليي:

()2

 تـ استحداث منصب المحافظكف السياسيكف مياميـ األساسية تتمثؿ في تنظيـ كتثقيبالشعب سياسيا ،أيضا الدعاية كاألخبار كالتكجيو كالحرب النفسية ك لممحتفظيف الحؽ في
إعطاء آرائيـ في جميع برامج األعماؿ العسكرية لجيش التحرير.
 المجالس الشعبية :تتشكؿ بكاسطة االنتخابات ،ميمة ىذه المجالس االعتناء بالقضاياالعدلية كاإلسالمية ،كاالقتصادية كالشرطة.
 المنظمات المسيرة :كىي المؤسسات التي خرج بيا المؤتمر كالتي بدكرىا كانت خاضعةإلى مباد القيادة الجماعية كىي قيادات ذات صالحيات تشريعية تنفيذية ميمتيا اإلشراؼ
عمى مكاصمة الكفاح المسمح كتكجييو السياسة الداخمية كالخارجي لجبية التحرير كىذه
الييئات ىي:

()1
()2
()3

()3

يحي بكعزيز ،مرجع سابؽ ،ص 163
رمضاف بكرغدة ،مرجع سابؽ ،ص .45
الغالي غربي ،فرنسا والثورة الجزائرية  ،....1958-1954مرجع سابؽ ،ص ص446- 441
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الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
 المجمس الكطني لمثكرة الجزائرية :ىك بمثابة البرلماف أك باألحرل المجنة المركزية لجبيةالتحرير الكطني

()1

)2(.

يتككف مف  34عضكا 17 ،دائمكف ك 17إضافيكف

 لجنة التنسيؽ كالتنفيذ :انبثقت ىذه المجنة مف مؤتمر الصكماـ كما أصبحت بذلؾ مفضمف الق اررات التي خرج بيا فيي تعتبر الييئة العميا لممجمس.
 -تتكلى سائر السمطات اإلدارية فيي تمثؿ السمطة التنفيذية.

()3

()4

 كأيضا مف أىـ الق اررات التأكيد عمى مبدأ القيادة الجماعية كالعمؿ العسكرم كالسياسي()5

عمى المستكل الداخمي كالخارجي.

 تشكيؿ محاكـ لمحاكمة المدنييف كالعسكرييف. صياغة كثيقة سياسية تحدد األىداؼ كالكسائؿ النضالية كالتي تضمنت ثالثة محاكررئيسية كىي :الكضع السياسي الراىف ،اآلفاؽ العامة كالمستقبمية ،كسائؿ العمؿ كالدعاية
كأىمية الحركات الفالحية كالنسائية كالنقابية كالشبابية في دعـ الثكرة.

()6

المطمب الرابع  :نتائجو
مف خالؿ المعطيات السابقة كالمتعمقة بمؤتمر الصكماـ مف ظركؼ كأسباب عقده إلى
التحضيرات المتبقية مف اجؿ ضماف نجاح المؤتمر ك التي قاـ بيا القادة مف اجؿ ذلؾ اتبعكا
الكتماف ك السرية حتى ال يتـ اكتشاؼ أمره مف قبؿ السمطات الفرنسية ك بعد ذلؾ خرج المؤتمر
بجممة مف الق اررات ك التي كانت متعددة الجكانب منيا السياسية كالعسكرية كاإلدارية كحتى
االجتماعية ك الثقافية ك غيرىا ،انطالقا مف خالؿ عرض النقاط االيجابية ك السمبية ليذا
المؤتمر كانت بذلؾ النقاط االيجابية كاآلتي :
()1
()2
()3
()4

عمار عمكرة ،الموجز في تاريخ الجزائر ،دار ريحانة ،الجزائر ،2002 ،ص .192
خالفة معمرم ،عبان رمضان ،مرجع سابؽ ص .352

مصطفى بكغاية " ،من وحي ذكرى  20أوت" ،مجمة أول نوفمبر ،عدد خاص 20 ،أكت،1973الجزائر ،ص 18

إسماعيمي زليخة المكلكدة عمكش ،تاريخ الجزائر من فترة ما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل ،دار دزاير انفك

الجزائر ،2013،ص .472

()5

صالح فرككس ،تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى ،.....مرجع سابؽ ،ص.443

()6ازغيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص .159
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الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
 أزاؿ فكرة الزعامة الفردية التي نبذىا القادة الذيف حضركا لمثكرة في جميع مراحميا ابتداءمف اجتماع الذم تقرر فيو ساعة ك تاريخ اندالع الثكرة كأقر مبدأ القيادة الجماعية كالتي
كاف شعارىا الثكرة مف الشعب إلى الشعب.

()1

 استطاع أف ينظـ الثكرة بضمانة ليا السير المنتظـ إلى األماـ ك بفضمو تخطت الثكرةكؿ الصعكبات ك العراقيؿ ك تغمبت عمييا سكاء ما تتعمؽ بالعدك أك المتناقضات التي
كانت داخؿ الثكرة.

()2

 تنظيـ الشعب كااللتفاؼ بذلؾ حكؿ جبية التحرير الكطني كتجنيده لمكفاح ضد المستعمرىذا ما يدكره خمؽ اتحادا ركحيا كسياسيا جميع الجزائرييف ك بذلؾ أصبحت جبية
التحرير الكطني الممثؿ الشرعي ك الكحيد لمشعب الجزائرم.

()3

 كما أكد احمد طالب اإلبراىيمي في لقاء لو مع احمد منصكر انو مف بيف النقاطااليجابية لممؤتمر ك ىي ثالث :
.1

فيو تـ تكحيد ك تنظيـ جيش التحرير الكطني

.2

انبثقت عنو قيادات جديدة ممثمة في المجمس الكطني لمثكرة كالذم انبثؽ منو لجنة
التنسيؽ ك التنفيذ

.3

ك ىي أىـ نتيجة عنده ك ىي انو أعطى كثيقة عقائدية مكممة لبياف  1نكفمبر 1954
ك ىي كثيقة الصكماـ أك ما يعرؼ بأرضية الصكماـ كالتي بدكرىا ىي ألخرل أعطت
بعض المبادئ األخرل ممثمة في أكلكية السياسي عمى العسكرم ك الداخمي عمى
()4

الخارج.

()1

عمار بكحكش ،التاريخ السياسي لمجزائر ،......مرجع سابؽ ،ص . 399

()2

يحي بكعزيز ،الثورة في الوالية الثالثة ،مرجع سابؽ ،ص . 79

()4

احمد طالب االبراىيمي ،شاىد عمى العصر ،الجزء الثالث ،تقديـ :أحمد منصكر ،قناة الجزيرة  ،قطر16،جكاف . 2013

( )3النصكص االساسية لجبية التحرير الكطني ،مرجع سابؽ ،ص . 12
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الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
 ضعؼ فرنسا أماـ الثكرة خاصة بعد ما اثبت ليا عمى الرغـ مف كؿ االحتياطات التيقامت بيا مف اجؿ منع عقد ىذا المؤتمر إال أنيا نجحت في عقده ،ك مساعدة في ذلؾ
()1

ىك تساقط الحككمات الفرنسية بسبب قضية الجزائر.

فعمى الرغـ مف النتائج االيجابية التي تكصؿ إلييا المؤتمر إال انو أثار العديد
مف التناقضات كاالنتقادات خاصة مبدأيف أكلكية السياسي عمى العسكرم كأكلكية الداخؿ عمى
الخارج فكانت بذلؾ النقاط السمبية كاآلتي :
 آثار مبدأ أكلكية السياسي عمى العسكرم جدال كبي ار إذ لـ يتقبؿ العسكرييف القرار عمىاعتبار أنيـ قادة المعارؾ ىذا ما بدكره أدل إلى حدكث تصفيات جسدية مست العديد
مف القادة مف بينيـ عباف رمضاف في  27ديسمبر  1957بمراكش نتيجة الصراع بيف
()2

العسكرييف ك السياسييف .

 كذلؾ مبدأ أكلكية الداخؿ عمى الخارج أدل إلى ظيكر بكادر الصراع بيف قادة الداخؿكالخارج حكؿ تزعـ الثكرة مما أدل بدكره إلى تعقيد العالقة فيما بيف القادة مف اجؿ
السمطة كاف يمكف ليذا الصراع أف ينتشر لك لـ يحدث حادث اختطاؼ الطائرة التي
كانت تنتقؿ أفراد الكفد الخارجي ـ المغرب إلى تكنس  22أكتكبر 1956

()1
()2
()3

)3(.

لطفي ساعد ،مؤتمر الصومام 20أوت .،......1956مجمة حروف لمدراسات التاريخية  ،مرجع سابؽ ،ص . 112
عمار قميؿ ،ممحمة الجزائر الجديدة ،ج ،1مصدرسابؽ ،ص . 410

محمد العربي الزبيرم ،تاريخ الجزائر المعاصر ،ج  ،2مرجع سابؽ ،ص . 84
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الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
المبحث الثاني :تطور الييئات المنبثقة عن مؤتمر الصومام
المطمب األول :المجمس الوطني لمثورة
أ .تعريفو:
لقد قرر أثناء انعقاد مؤتمر الصكماـ ،أف جبية التحرير الكطني ىي الممثؿ الشرعي
كالكحيد لمشعب الجزائرم ،ليا كؿ الحؽ التحدث باسمو كاختيار الرجاؿ الذيف يمثمكنيا ،نتيجة
لذلؾ تـ إنشاء المجمس الكطني لمثكرة الجزائرية( ،)1فيك بذلؾ يعتبر اعمي جياز لمثكرة ،يكجو
سياسة جبية التحرير الداخمية كالخارجية ،كىك الييئة الكحيدة التي ليا الحؽ في أف تتخذ
الق اررات الحاسمة التي تتعمؽ بمستقبؿ البالد.

()2

كقد عرفتو مكاثيؽ الثكرة بأنو رمز السيادة الكطنية ،كىك الذم يتكفؿ بتشريع القكانيف إلى غاية
تحرير البالد.

()3

ب .أعضاؤه:
يتككف المجمس الكطني لمثكرة مف أربعة كثالثيف عضكا منيـ سبعة عشر أصميكف(دائمكف)،
كسبعة عشر أعضاء مساعدكف (إضافيكف).
األعضاء الدائمون:
.1

مصطفى بف بكلعيد.

.2

زيغكد يكسؼ.

.3

كريـ بمقاسـ.

.4

عمر أكعمراف.

.5

محمد العربي بف لييدم.

.6

رابح بيطاط.

()1

األميف شريط ،التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية ،....مرجع سابؽ ،ص .98

()3

بكاندة كليد" ،دراسة مقررات الدورة األولى لممجمس الوطني لمثورة الجزائرية أوت  ،"1957جريدة صوت الحمقة

()2

يحي بكعزيز ،ثورات الجزائر في القرنيين  19و ،20ص ص .159-158

اإللكترونية 16 ،أكت.2013
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الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
.7

احمد بف بمة.

.8

محمد األميف دباغيف.

.9

فرحات عباس.

.10

عباس رمضاف.

.11

بف يكسؼ بف خدة.

.12

عيسات إيدير.

.13

محمد بكضياؼ.

.14

حسيف آيت احمد.

.15

محمد خيضر.

.16

احمد تكفيؽ المدني.
محمد يزيد.

.17

()1

األعضاء اإلضافيون:
.1

لخضر بف طكباؿ.

.2

شيخاني البشير.

.3

سميماف دىميس.

.4

عبد الحفيظ بكصكؼ.

.5

عمي مالح (سي الشريؼ).

.6

محمد الصديؽ بف يحي.

.7

محمد الباجكرم.

.8

عبد المالؾ تماـ.

.9

محمدم السعيد.

.10

سعد دحمب.

() 1عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص .401
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الفصل األول :مؤتمر الصومام ونشأة الييئات القيادية
.11

ممثؿ االتحاد العاـ لمجزائرييف.

.12

ممثؿ االتحاد العاـ لمطالب الجزائرييف.

.13

صالح الكنشي.

.14

الطيب طالبي.

.15

عبد الحميد سيرم.

.16

احمد فرنسيس.

.17

إبراىيـ مزىكدم.

()1

بخصكص أعضاء المجمس سكاء الدائمكف أما اإلضافيكف ،كانكا يمثمكف مختمؼ
االتجاىات الكطنية حزب الشعب الجزائرم ،حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،االتحاد
الديمقراطي لمبياف الجزائرم ،جمعية العمماء المسمميف ،أما الحزب الشيكعي الجزائرم فقد استعيد
مف التمثيؿ في ىذا المجمس.
ج .صالحيات واختصاصات المجمس الوطني لمثورة:
مف حيث الصالحيات كاالختصاصات فاف المجمس يجتمع مرة كؿ سنة في دكرة عادية
بطمب مف لجنة التنسيؽ كالتنفيذ التي تقكـ بتكجيو الدعكات كيتخذ ق ارراتو بأغمبية األصكات طبقا
لممعايير المعركفة( ،)2كفي الحاالت االستثنائية يعقد المجمس دكرتو إذا حضر نصؼ أعضائو
زائ د عضك كاحد ،كال تككف مداكالتو صحيحة إال إذا حضر أثني عشر عضك دائما أك
()3

إضافيا.

كذلؾ مف بيف الصالحيات المخكلة لممجمس اتخاذ القرار السياسي العسكرم ،لمكاصمة
الثكرة ضد العدك ،كالعمميات العسكرية التفاكض معو في حالة النكايا الحسنة ،أيضا العمؿ عمى

()1
()2
()3

عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص .402
رمضاف بكرغدة ،مرجع سابؽ ،ص .40
مصطفى ىشماكم ،جذور أول نوفمبر ،....1954مرجع سابؽ ،ص .124
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إدراج القضية الجزائرية في جدكؿ أعماؿ منظمة األمـ المتحدة ،أك قبكؿ التفاكض حكؿ كقؼ
إطالؽ النار.

()1

د .الدورة األولي لممجمس الوطني لمثورة الجزائرية :
رغـ كؿ الخالؼ الذم بدأ يمكح في األفؽ فإف أعضاء لجنة التنسيؽ كالتنفيذ قد أنيكا
اجتماعيـ ،كقامكا بالتصديؽ عمي كرقة تضمنت تمييدا مفصال كمكضكعيا لممراحؿ التي
قطعتيا الثكرة كمجمكعة مف االقتراحات العممية التي مف شأنيا أف تككف أساسا لبرنامج العمؿ
المستقبمي لممجمس الكطني لمثكرة  ،ليتـ بذلؾ عقد االجتماع بعد سمسمة مف االستشارات الكاسعة
بالقاىرة في 20أكت إلي 27أكت  1957كلمتعرؼ أكثر عمى ماجرم في االجتماع أنظر إلى
النص الكامؿ لمحضر اجتماع المجمس الكطني لمثكرة في دكرتو األكلى بالقاىرة(أنظر الممحؽ
رقـ ، )05كانت ىذه الدكرة بمثابة المنعرج الخطير في تاريخ ثكرة نكفمبر إذ أنيا كادت أف
تحكؿ ىذا المقاء إلى مأساة دمكية لكال أف الركح الكطنية تغمبت في النياية عف كؿ ىذا
،ليتكصؿ المجتمعكف بذلؾ إلى إيجاد مجمكعة مف الحمكؿ التي ساعدت عمى تجاكز
الحساسيات الشخصية كأكجدت السبيؿ لتكاصؿ الكفاح المسمح مع الحفاظ عمى مظير القيادة
ككحدة التكجو

2

تمخضت عف ىذه الدكرة العديد مف الق اررات تمثمت فيما يمي :
تكسيع أعضاء المجمس الكطني لمثكرة مف 34عضك إلى 54عضكا كميـ دائمكفرفع عدد أعضاء لجنة التنسيؽ كالتنفيذ مف 9أعضاء إلى 14عضكاإلغاء أكلكية السياسي عمى العسكرم كالداخؿ عمى الخارجالقياـ بيجكـ عسكرم شامؿ في مختمؼ نكاحي الجزائرتكسيع النشاط الدبمكماسي ؼ الخارج مف أجؿ كسب المزيد مف التضامف العالمي معالقضية الجزائرية
( )1عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص .403
( )2محمد العربي الزبيرم  ،مرجع سابؽ ،ص 99-98
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التفكيض لمجنة التنسيؽ كالتنفيذ بإنشاء حككمة مؤقتة لمجميكرية الجزائرية حاؿ تكافر()

الظركؼ المناسبة لذلؾ .

كاف بذلؾ ليذه الدكرة أثر كبير عمى العديد مف جكانب الثكرة الجزائرية كما سبؽ كأف
ذكرنا ذلؾ أف الثكرة انتقمت بعد ىذه الدكرة إلى أيدم العسكرييف ،كما سجؿ المؤتمر خيبة أمؿ
لمسياسييف ،كمف جية أخرم لـ يقضي عمي األزمة التي كانت بيف كريـ بمقاسـ كعباف رـ
ضاف نيائيا بؿ أف الصراع فيما بينيـ تطكر ،ىذا ما بدكره أدم إلى اعداـ عباف رمضاف في
.1957

()

المطمب الثاني :لجنة التنسيق والتنفيذ األولي
أ.

تعريفيا:
عمى إثر انعقاد مؤتمر الصكماـ تككنت لجنة التنسيؽ كالتنفيذ المنبثقة عف المجمس

الكطني لمثكرة،

()1

فيي بذلؾ الييئة التنفيذية لممجمس الكطني لمثكرة الجزائرية ،مكمفة بمراقبة

ىياكؿ جبية التحرير الكطني كجيش التحرير الكطني في الداخؿ كالخارج مقرىا الجزائر.
ب.

()2

أعضاؤىا:
تتألؼ ىذه المجنة مف خمسة أعضاء اختبركا مف قبؿ المجمس الكطني لمثكرة،

يتكاجدكف بالقطر الجزائرم ،ككانت أسماؤىـ كاآلتي:

()
()
()1
()2
()3

.1

عباف رمضاف مكمؼ بالتنسيؽ بيف الكاليات كبيف الداخؿ كالخارج.

.2

العربي بف مييدم مكمؼ بالعمؿ الفدائي داخؿ المدف.

.3

كريـ بمقاسـ مكمؼ بالعمؿ العسكرم كقائد الكالية الثالثة.

.4

بف خدة بف يكسؼ ،مكمؼ باإلعالـ كاالتصاالت كباتحادات الطمبة كالعماؿ.

أزغيدم محمد لحسف  ،مؤتمر الصومام وتطور  ،.......مرجع سابؽ ،ص . 181
عبد الحميد زكزك  ،محطات في تاريخ الجزائر ،دار ىكمة ،الجزائر ،210ص
عمار قميؿ ،مصدر سابؽ ،ص .403

 .505

بكعالـ بف حمكدة ،الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر  ،1954مرجع سابؽ ،ص .42
رمضاف بكرغدة ،مرجع سابؽ.42 ،
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.5

()1

سعد دحمب مسؤكؿ عف صحيفة المجاىد كالدعاية.

كبخصكص اختيار أعضاء لحنة التنسيؽ كالتنفيذ يرل سعد دحمب أف المؤتمريف قد قادىـ
في ذلؾ انشغاليـ بالفاعمية كالكاقعية كاالستعداد التاـ ،فقد كاف بف مييدم ككريـ بمقاسـ أعضاء
في المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ كبالتالي يمكنيـ كبصفة مقبكلة ضماف ركح الفاتح مف نكفمبر
 1954كلـ يدخؿ عباف رمضاف )2(،مف جيتو في أم نزاعات باعتباره كاف عضكا في المنظمة
السرية كالتي قضى مف أجميا خمس سنكات في السجف ،فقد كاف ىكذا مييأ كفكؽ مستكل كؿ
الشبيات كبذلؾ كاف بإمكانو كسب ثقة جميع المناضميف الذيف أضميـ كخيب آماليـ انشقاؽ
حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،كبذلؾ كباقتراح مف عباف رمضاف تـ تعييف سعد دحمب
كيكسؼ بف خدة في المجنة رغـ أنيما لـ يحض ار المؤتمر.
ج.

()3

نشاطيا:
لجنة التنسيؽ كالتنفيذ عبارة عف حككمة مصغرة كىي ىيئة تنفيذية كحربية( ،)4لذلؾ كاف

تككينيا مف أجؿ تسييؿ العمؿ الثكرم

()5

كلذلؾ تضافرت جيكد أعضاء المجنة التحقيقية أحسف

النتائج كمف أجؿ ذلؾ تـ تقسيـ المياـ فيما بيف األعضاء كما ذكرنا سابقا أم مسؤكلية كؿ
عضك حيث كؿ كاحد منيـ يقدـ عرضا عف أعماليا كعف كؿ المبادرات التي كاف عميو أف
يتخذىا كعمى حد قكؿ معدد جمب أف قكل المجنة تكمف في الثقة المتبادلة بيف أعضائيا.

()6

كمف نشاطات المجنة كالصالحيات التي خكلت ليا ىي دراسة كمنح الرتب العسكرية
كاإلشراؼ عمى جميع المجاف التابعة ليا(،)7كىي المجنة النقابية،
()1

()8

كما كاف كؿ عضك أك مف

محمد عباس ،ثوار عظماء ،مرجع سابؽ ،ص .375

()2

عمار بكحكش ،التاريخ السياسي لمجزائر ،....مرجع سابؽ397،

()4

يحي بكعزيز ،ثورات الجزائر في القرنيين  19و ،20ج  ،2مرجع سابؽ ،ص .259

()6

سعد دحمب ،نفسو ،ص .44

()8

يحي بكعزيز ،نفسو ،ص .160

()3

سعد دحمب ،الميمة المنجزة من أجل االستقالل ،منشكرات دحمب ،الجزائر ،2005 ،ص ص 33-32

()5

محمد عباس ،اغتيال حمم أحاديث مع بوضياف  ،دار ىكمة ،الجزائر ،2003،ص .67

()7

الغالي غربي ،مرجع سابؽ ،ص .464
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المجنة أك نائب لو تفكيض مف ىذه المجنة لو السمطة لكافة مراقبة كؿ نشاط المنظمات في
الداخؿ كالخارج ،كما أف قادة الكحدات يجب عمييـ أف يقدمكا ق اررات عامة عف الكضعية
السياسية كالعسكرية كاالجتماعية كاالقتصادية كؿ ثالثة أشير.

()1

عبارة عف جياز تنفيذم لمجبية مثميا مثؿ المجمس الكطني لمثكرة.

لذلؾ كانت المجنة بدكرىا

()2

انتقال لجنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج:
السبب الرئيسي لخركجيا مف لجزائر نحك الخارج ىك ما عرؼ بمعركة الجزائر سنة
 1957حيث نشبت مكاجية بيف مجمكعة مف الفدائييف التابعيف لممنطقة المستقمة لمجزائر
العاصمة ك المظمييف التابعييف لمجنراؿ ماسك ك أعكانو العقداء غكدار ،سيجار كترنكي(،)3ضؼ
إلى ذلؾ أيضا اإلضراب الذم داـ  8أياـ مف  28جانفي  1957إلى  4فيفرم  1957فيو
لجأت الدكلة االستعمارية إلى استعماؿ العنؼ ك القكة إليقاؼ اإلضراب( ،)4ك مف أجؿ ذلؾ
جندت المظمييف

()5

ك قكات الشرطة التي كانت متكاجدة بالجزائر العاصمة حيث قدرت بػ

 1.500شرطي أما المظمييف قدر ب  4600مظمي تحت قيادة الجنراؿ ماسك ،كاليدؼ مف ىذا
()6

طبعا ىك تفكيؾ خاليا جبية التحرير الكطني بالجزائر العاصمة،

التي تشكمت مف الشباب

القادميف مف أحياء الشعبية المتطكعيف لمعمؿ الثكرم أك فدائييف كانكا عمى نحك ما يقارب
()7

 1200إلى  1400كميـ مؤيدكف ليذا الكفاح،

ك بذلؾ استطاع ىؤالء إدخاؿ الرعب في قمكب

الفرنسييف كشعكرىـ بالخكؼ ك عدـ األماف نتيجة األعماؿ الفدائية التي قاـ بيا الفدائييف.
( )1األميف شريط ،مرجع سابؽ ،ص .105
()2


محمد بجاكم ،الثورة الجزائرية والقانون  ،1961- 1960دار الرائد لمكتاب ،الجزائر ،ص .349

الجنراؿ ماسك :عسكرم فرنسي قائد فرقة المظمييف  ،ألؼ كتاب معركة الجزائر الحقيقية( .لممزيد أنظر عمار قميؿ ،مصدر

سابؽ ،ص).135،

()3

محفكظ قداش ،وتحررت الجزائر ،تر ،العربي بنيكف ،دار األمة الجزائر ،2007 ،ص .121

()4

عبد اهلل مقالتي ،المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصيا األساسية  ،1962-1954ديكاف المطبكعات

()5

سعد دحمب ،مرجع سابؽ ،ص .46

الجامعية الجزائر ،2012 ،ص .99

()6
()7

عمار يكحكش ،مرجع سابؽ ،ص .463
خالفة معمرم ،عبان رمضان مرجع سابؽ ،ص .396
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ك نتيجة اليجكمات الشرسة التي قامت بيا قكات المظالت بقيادة الجنراؿ ماسك تـ
تفكيؾ الفرعيف السياسي كالعسكرم لمنطقة الجزائر المستقمة ،ليتكلى بعد ذلؾ ياسؼ سعدم قيادة
المنطقة ك يحكـ قبضة عمى الفرعيف السياسي كالعسكرم إلى أف تـ اعتقالو في
سبتمبر،1957

()1

لتقرر بذلؾ المجنة في  27فيفرم  1957ك مف دكف عمـ قكاتيا أف تغادر

البالد حيث انتقؿ بف خدة إلى تكنس  21مام  1957ك كصؿ عباف رمضاف ك سعد دحمب
لممغرب،

()2

مارست المجنة نشاطيا مدة  11شير،

()3

لتضطر بعدىا لمنزكح مزكدة بالمبايعة

القانكنية التي تمقتيا ،لينطمؽ بذلؾ أعضاء المجنة األربعة في رحمة دامت ثالث شيكر،

()4

ليصؿ بعد ذلؾ كؿ منيـ إلى كجيتو حيث كصؿ كريـ بمقاسـ ك يكسؼ بف خدة إلى تكنس
ككصؿ سعد دحمب كعباف رمضاف إلى المغرب في بداية جكاف اجتمع قادة لجنة التنسيؽ
كالتنفيذ في تكنس،

()5

حيث كجدت فييا قيادة الثكرة استعدادا كامال لدعـ الكفاح الجزائرم،

()6

كبعد خركج قادة الثكرة إلى الخارج تـ تككيف أقساـ تحت تسمية لجنة التنسيؽ ك التنفيذ الفرع
الدائـ كىي بمثابة ك ازرات لكنيا خفيفة اليياكؿ تكلى قيادتيا مسؤكليف عسكرييف كمدنييف ذك خبرة
في كافة المياديف كذلؾ بتاريخ  1957/4/4ك كانت تتككف مف كريـ بمقاسـ ،عباف رمضاف
محمكد الشريؼ كعبد اهلل بف طكباؿ ،كعبد الحفيظ بكصكؼ كعمر أكعمراف )7(،لكف المجنة ما
لبثت أف انتقمت مف تكنس ك اتخذت قرار االنتقاؿ إلى القاىرة ك اتخذتيا مق ار دائما ليا خشية
الكقكع في يد العدك،الذم ما يزاؿ يحتفظ بنفكذه في تكنس.

()8

()1

Ben khada Ben youcef, les accods,D'évian office de publication, universitaires, alger,2002, p
83-84
( )2حكيمة شتكاح ،المبادئ التنظيمية لقيادة الثورة الجزائرية ،أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكارة في تاريخ الثكرة الجزائرية الجزائر،
 ،2006- 2007ص .59

( )3محمد بجاكم ،مصدر السابؽ ،ص ص 1311-130

( )4محمد عباس ،الثورة الجزائرية نصر بال ثمن ،دار القصبة الجزائر ،2007 ،ص .228
()5

سعد دحمب ،مصدر سابؽ ،ص .56

()7

عبد النكر خيثر ،تطور الييئات القيادية لمثورة التحريرية  ،....1962-1954مرجع سابؽ ،ص 170

( )6عبد اهلل مقالتي ،مرجع سابؽ ،ص .102
( )8عبد اهلل مقالتي  ،نفسو ،ص .102
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المطمب الثالث :لجنة التنسيق والتنفيذ الثانية
بحمكؿ شير أكت  1957تككف مرت سنة عمى تأسيس لجنة التنسيؽ ك التنفيذ ك بذلؾ تككف
ىذه السنة ىي السنة التي ستتضارب فييا ألحداث كتتعدد نشاطاتيا ،ككانت مف أىـ ىذه
()1

المحطات ىي انتقاؿ المجنة مف الجزائر التي كانت مقر ليا عند تأسيسيا إلى الخارج،

بعد

إضراب  8أياـ كالذم داـ مف  28جانفي 1957إلى  4فيفرم 1957كالذم بدكره أدل إلى
اشتداد كتيرة حرب الجزائر ك أيضا حدكث مشاكؿ داخؿ لجنة التنسيؽ ك التنفيذ نفسيا حكؿ مدة
ىذا اإلضراب التي كانت تدكر بيف شير أك ثماني أياـ ك في األخير تقرر أف يككف  8أياـ فقط
كقرار جماعي،

()2

كمف أجؿ ذلؾ قامت لجنة التنسيؽ ك التنفيذ بتكجيو نداءىا لمشعب الجزائرم

في بياف أعدتو إلى أبناء األمة الجزائرية مف عماؿ ،فالحيف ،تجار ،طمبة مكظفيف ،رجاؿ نساء
رجاؿ إطفاء ك ىذا ما جعؿ ىذا اإلضراب يعرؼ اإلضراب التاريخي خاصة بعد النتائج التي
أسفر عنيا ممثمة في :
 تزكية الشعب كجماىير المدف بصفة خاصة لمطمب االستقالؿ. -تعزيز مكانة كسمعة جبية التحرير الكطني داخميا كخارجيا.

()3

كبذلؾ شيدت صائفة  1957مناكرات كاسعة تمحكرت أساسا حكؿ مراجعة ماجاء
باألراضي السياسية لمؤتمر الصكماـ كتكسيع الييئات القيادية،

()4

انطالقا مف مبدأ أكلكية
.

السياسي عمى العسكرم انتقد عباس رمضاف كشدة العسكرييف ،كمف خطتيـ

أخذ عميو محاكلة فرض سمطتو عمى الثكرة مستنديف في ذلؾ عمى شرعيتيـ التاريخية
كأسبقيتيـ في االنضماـ إلى الكفاح المسمح ،خاصة كأف كريـ بمقاسـ مف الستة التاريخييف الذيف
خططكا لمفاتح مف نكفمبر كعميو فيـ لف يقبمكا ال بسمطة عباف رمضاف الذم انظـ إلى الكفاح

()1
()2
()3
()4

محمد عباس ،مرجع سابؽ ،ص .234
خالفة معمرم ،عبان رمضان ،مرجع سابؽ ،ص .411-410

عثماني مسعكد ،مصطفي بن بولعيد مواقف وأحداث  ،.....مرجع سابؽ ،ص .391

محمد عباس ،نفسو  ،ص .234
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المسمح متأخر اكال بسمطة المركزييف سعد دحمب كيكسؼ بف خدة،

()1

لذلؾ فحسب محمد فاف

كريـ بمقاسـ كأثناء مغادرتو الجزائر كاف ينكم أال يعكد إلييا إال ك السمطة بيف يديو،

()2

فكاف

بذلؾ أف قاـ المجمس الكطني لمثكرة بعقد دكرتو بالقاىرة ما بيف  20أكت إلى 27أكت 1957
كالتي فييا اجتمع اغمب أعضاء المجمي ككانت االجتماعات تحت رئاسة فرحات عباس ،لكف
قبؿ ىذا االجتماع عقد اجتماع سابؽ جمع القادة العسكرييف كعمى راسيـ كريـ بمقاسـ ،كذلؾ
لمناقشة الخالؼ السائد بيف أعضاء لجنة التنسيؽ كالتنفيذ كانعقد في  2أكت  1957عمى
الساعة الثانية عشر ليال بالقاىرة كفيو اتفؽ المجتمعكف عمى تغيير تشكيمة المجنة كخمع عباس
رمضاف مف منصبو كانتيت الجمسة عمى الساعة الثالثة كالنصؼ.

()3

كبعد ىذا االجتماع السرم انطمقت أشغاؿ المؤتمر في  20أكت 1957ك حسب فتحي
الديب فاألىداؼ المسطرة مف ىذا االجتماع ىي:
 استعراض مكقؼ الثكرة العاـ منذ مؤتمر الصكماـ  20أكت  1956كحتى االجتماع بحث المساعدات التي حصمت عمييا كستحصؿ عمييا الثكرة خالؿ العاـ القادـ مفمصر كالعالـ العربي.
 مستقبؿ العالقات بيف الجزائر كفرنسا كاألسس الممكف التفاكض عمييا االجتماع بالرئيس جماؿ عبد الناصر كالمسؤكليف المصرييف لتبادؿ كجيات النظر فيمستقبؿ العالقات بيف مصر كالجزائر كذلؾ تقدي ار لمصر باعتبارىا الدكلة التي احتضنت
الثكرة كمساندتيا مف البداية.

()4

أما بخصكص جمسات المؤتمر فحسب عبد الحميد زرزكر كانت مف  22أكت إلى 27
أكت  1957يكميا ك كؿ ليمة لكف المكعد لـ يكف نفسو تراكح بيف التاسعة ك الحادية عشر ليال

()1

حكيمة شتكاح ،مرجع سابؽ ،ص .62

()2

محمد حربي ،األسطورة والواقع ،مرجع سابؽ ،ص .168

()4

فتحي الديب ،جمال عبد الناصر و الثورة الجزائرية ،مصدر سابؽ ،ص .344

()3

عبد الحميد زكزك ،مرجع سابؽ  ،ص .502
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ك خاللو تـ مناقشة أىـ القضايا كالتي ىي خالؼ أعضاء لجنة التنسيؽ ك التنفيذ
()1

كسمطة المجمس الكطني لمثكرة،

كبعد االجتماعات التي مضت كميا انعقد اجتماع عاـ شمؿ

كؿ أعضاء المجمس ىنا يصؼ احمد تكفيؽ المدني ىذا االجتماع بقكلو'' :عقدنا اجتماعا عاما
ساكتا ىادئا خطب فيو الرئيس فرحات عباس ،خطابا لـ يكف مف لحـ ك لـ يكف مف سمؾ كما
يقكؿ الفرنسييف ثـ خطب عباف رمضاف خطابا بائسا حزينا''.
ككانت ق اررات المؤتمر كاآلتي:
 العدكؿ عف المبدأ بيف الشيريف كىما أكلكية السياسي عمى العسكرم كأكلكية الداخؿ عمىالخارج.
 تكسيع أعضاء المجمس الكطني لمثكرة مف  34عضكا إلى  57عضكا ،يقصد بو إقامة()2

ىيئة تككف مقدمة لبرلماف جزائرم.

 رفع عدد أعضاء لجنة التنسيؽ كالتنفيذ إلى  14عضك بدؿ  5أعضاء كذلؾ باإلبقاءعمى اثنيف مف لجنة التنسيؽ األكلى كىما عباس رمضاف ككريـ بمقاسـ ،كعزؿ اثنيف ىما
بف يكسؼ بف خدة كسعد دحمب كبيذه ظيرت لجنة التنسيؽ كالتنفيذ الثانية اغمب قادتيا
عسكرييف أم قادة الكاليات في الداخؿ مع مجمكعة مف السياسييف لتككف بذلؾ ىذه
المجنة مختمفة تماما عف التي سبقتيا.

()3

 نجد أف الكثير مف المؤرخيف لـ يتعرضكا لما جرم في جمسات المؤتمر كاكتفكا باإلشارةإلى التكصيات كالق اررات التي اختتـ بيا)4(،ىنا نذكر كصؼ بعض المؤرخيف لممؤتمر

()1
()2

عبد الحميد زرزكر ،مرجع سابؽ ،ص ص .505-503
رياض بكدالعة ،القيم الديموقراطية في الثورة التحريرية ( ،)1962- 1954التاريخ الحديث كالمعاصر جامعة منتكرم

قسنطينة ،الجزائر ،2006-2005 ،ص .151

()3

()4

محمد عباس ،مرجع سابؽ.236 ،

عثماني مسعكد ،مرجع سابؽ ،ص .384
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حيث بصفة مصطفى ىشماكم بقكلو '' كاف ذلؾ المؤتمر المؤتمرات حيث أعقب اجتماع
لجنة التنسيؽ كالتنفيذ الذم كاف انعقد قبؿ ذلؾ الشير''.

()1

 أما عمي كافي فيقكؿ 20'' :أكت  1957لف يسجمو التاريخ في مسيرتو الثكرة كحدثإيجابي كيكـ حاسـ يككف دفعا قكيا لمثكرة'' .
كما يشير محمد العربي الزبيرم أف المؤتمر كاف منعرجا خطي ار في تاريخ ثكرة نكفمبر
كما أنو مف الممكف أف يتحكؿ إلى مأساة دمكية ،لكف الركح الكطنية تغمبت ،في النياية كتكصؿ
المشارككف إلى مجمكعة مف الحمكؿ الكسطى التي تجاكزت الحساسيات الشخصية كالعمؿ عمى
مكاصمة الكفاح المسمح مع الحفاظ طبعا عمى مظير القيادة الجماعية ككحدة التكجو رغـ كؿ
المشاىدات التي حصمت )2( ،إال أف ىناؾ مف يرل أف ىذا المؤتمر ما ىك إال طعف صريح في
ق اررات مؤتمر الصكماـ خاصة مبدأيف أكلكية السياسي عمى العسكرم ك أكلكية الداخؿ عمى
الخارج( ،)3ك فييا ىذا نجد أف الشاذلي بف جديد يرل أف ىذيف المبدأيف المذيف تمحكرت حكليما
الصراعات الكبرل في مسيرة الثكرة لـ يعد ليما معني بعد مغادرة لجنة التنسيؽ كالتنفيذ العاصمة
نحك الخارج

)4(.

لجنة التنسيق والتنفيذ الثانية:
ظيرت التشكيمة الثانية لمجنة التنسيؽ كالتنفيذ بعد انعقاد دكرة المجمس الكطني بالقاىرة
 1957كبذلؾ رفع عدد أعضائيا مف  5أعضاء إلى  14عضكا فيي كانت مككنة مف(:)5
 عباف رمضاف. لخضر بف طكباؿ. محمكد الشريؼ.()1مصطفى ىشماكم ،جذور أول نوفمبر في الجزائر ،1954مرجع سابؽ ،ص .103
()2

محمد العربي الزبيرم ،تاريخ الجزائر المعاصر  ،1962-1954ج ،2منشكرات اتحاد الكتاب العربي ،1999 ،ص .9

()3

عثماني مسعكد ،مصطفي بن بولعيد مواقف وأحداث ،...مرجع سابؽ ،ص .384

()5

محمد العربي الزبيرم ،نفسو ،ص .100

( ) 4الشاذلي بف جديدم ،مذكرات بن جديدي ( 1979-1929مالمح حياة) ،دار القصبة ،الجزائر ،2012 ،ص .89
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 كريـ بمقاسـ.()1

 -عمر أكعمراف

 فرحات عباس. عبد الحفيظ بكصكؼ. محمد األميف دباغيف. عبد الحميد ميرم.كأضيؼ ليؤالء التسعة خمسة أعضاء شرفيكف كىـ المكجكدكف في السجكف االستعمارية
كىك :حسيف آيت احمد ،أحمد بف بمة ،رابح بيطاـ ،محمد بكضياؼ ،محمد خيضر(.انظر
الممحؽ رقـ ) 06
حاكلت بذلؾ ىذ المجنة العمؿ عمى تجسيد مقررات الدكرة كاإلشراؼ عمى شؤكف الثكرة
كبذلؾ عقدت مجمكعة مف االجتماعات لتكزيع المسؤكليات ككاف التكزيع كاآلتي:
 كريـ بمقاسـ تكلى الشؤكف العسكرية. عبد الحفيظ بكصكؼ تكلى التسميح كاالستخبارات. لخضر بف طكباؿ تكلى الشؤكف الداخمية. محمد األميف دباغيف تكلى الشؤكف الخارجية. عبد الحميد ميدم تكلى الشؤكف االجتماعية كالثقافية. عباس رمضاف الصحافة كاإلعالـ.أما العضكيف المذيف عزال ىـ بف خدة كسعد دحمب كقد كمؼ كؿ منيما بميمة أعطتيا لو
المجنة التنسيؽ كالتنفيذ فكاف أف كمؼ بف خدة القياـ بجكلة في الشرؽ األكسط اشتممت كؿ الدكؿ
العربية كاليدؼ مف ذلؾ ىك تزكيد الثكرة ماليا كديبمكماسيا مف طرؼ العرب ،أما سعد دحمب
))2

كمؼ بالرد عمى اإلشاعات المغرضة التي كاف البد مف كضع حد ليا.

()2

Ben Khada Ben Youcef,Op.cit,p 50
سعد دحمب ،الميمة المنجزة من أجل استقالل الجزائر  ،......مرجع سابؽ ص .71
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نشاط لجنة التنسيق والتنفيذ الثانية:
في الجانب العسكرم اىتمت المجنة بالتنظيـ كالتخطيط مف خالؿ العمؿ عمى التسميح
كالتمكيف ،حيث اىتـ محمد األميف دباغيف بيذا الجانب خاصة بعد حادثة اختطاؼ طائرة الكفد
الخارجي الذم كاف يتكلى ميمة التسميح ك التمكيف ك بعد الحادثة قاـ دباغيف باالتصاؿ مع
الحككمات العربية لتنظيـ ىذه العممية ( نقؿ األسمحة ) كما يذكر دباغيف أف مشكمة التسميح
بدأت تعرؼ تحسف منذ  )1(،1957إال أف ىذه السنة أيضا شيدت تصاعد الخالؼ بيف القادة
السياسييف ك العسكرييف حيث انتقد عباس رمضاف ك بشدة تشكيمة المجنة الثانية ك بعد رجكعو
مباشرة دخؿ في مكاجية مع العقداء ،رغـ محاكلة باقي السياسييف خاصة فرحات تيدئة الكضع
إال أنيـ فشمكا أماـ إصرار عباس عمى المكاجية كلتطكر ىده المكاجية فيما بيف السياسييف
العسكرييف تمت تصفية عباس رمضاف في ظركؼ غامضة يكـ  27ديسمبر  1957بمراكش
(المغرب) مف قبؿ القادة العسكرييف ،كريـ بمقاسـ ،لخضر بف طكباؿ ،عبد الحفيظ بكصكؼ
(الباءات الثالث)،

()2

ليكاصؿ كريـ بمقاسـ كأنصاره عمميـ ككاف شيء لـ يحدث إلى غاية

 ،1958حيث انعقدت لجنة التنسيؽ ك التنفيذ في ثكبيا الجديد،

()3

فخالؿ االجتماع الذم عقد

في أفريؿ أعيد تكزيع المياـ بيف قادة لجنة التنسيؽ ك التنفيذ ك كاف التكزيع كاآلتي:
 كريـ بمقاسـ تكلى جيش التحرير الكطني. عبد الحفيظ بكصكؼ تكلى المكاصالت كالمخابرات. األخضر بف طكباؿ تكلى جبية التحرير الكطني. عمر أكعمراف تكلى التسميح. محمكد الشريؼ تكلى المالية فرحات عباس تكلى اإلعالـ. محمد األميف دباغيف تكلى الشؤكف الخارجية.()1
()2

محمد عباس ،مرجع سابؽ ،ص .354-353
حكيمة شتكاح ،مرجع سابؽ ،ص .67

Ben khada ben yoycef ,Op.cit, p 51
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 عبد الحميد ميدم تكلى الشؤكف االجتماعية.أما سعد دحمب تكلى منصب مساعد لفرحات عباس في قسـ اإلعالـ كالدعاية ،ألنو كاف
مسؤكؿ عنو في لجنة التنسيؽ كالتنفيذ األكلى.

()1

في األخير نستنتج أف ىذا االجتماع كاف بمثابة األعداء إلنشاء حككمة مصغرة ،فيك
كاف المبنة األكلى نحك إنشاء حككمة تككف كاضحة المعالـ ،كىذا ما سيتـ دراستو في الفصؿ
االتي بعد ىذا.

()1

سعد دحمب ،مرجع سابؽ ،ص .72
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خالصة الفصل
مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف مؤتمر الصكماـ الحدث األكبر أىمية في تاريخ جبية
التحرير الكطني ،عمى الرغـ مف انو صغير في حجمو إال انو كاف عظيـ في أعمالو التي قاـ
بيا ك الق اررات التي خرج بيا ك التي مست العديد مف الجكانب كما سبؽ ك ذكرنا الجانب
السياسي العسكرم ك حتى االجتماعي ك غيرىا ،.....فيك جمع قادة المناطؽ ككؿ في كؿ
مكاف كاحد مف اجؿ تحديد األىداؼ السياسية لمثكرة ك المبادئ األساسية التي سارت عمييا
حرب التحرير ،فيك بذلؾ جاء مف أجؿ تقيـ مسار الثكرة التحريرية التي قامت ألجميا ،كما بيف
ىذا المؤتمر لمعالـ اجمع باف جيش التحرير الكطني قاد ار عمى تحدم القكات الفرنسية عمى
الرغـ مف عتادىا الحديث الذم كانت تمتمكو ،فكاف مف بيف النقاط اإليجابية التي خرج بيا
المؤتمر  ،ىي انو قاـ بتنظيـ ك تكحيد الجيش الكطني ،كما انبثقت عنو ىيئات ك التي كانت
بدكرىا أف عممت عمى قيادة الثكرة فيما بعد ممثمة في المجمس الكطني لمثكرة ك لجنة التنسيؽ
كالتنفيذ ك التي ستشيد تطكر فيما بعد ك ككاف بذلؾ ليذا التطكر الذم حصؿ لياتيف الييئتيف
ظيكر العديد مف الم شاكؿ كالصرعات فيما بيف القادة كالتي بدكرىا أدت إلي حدكث العديد مف
التصفيات سكاء كانت في تغير أعضاء الييئات ممثمة في لجنة التنسيؽ كالمجمس الكطني
لمثكرة ،أك حدكث تصفيات بشرية كما حدث لعباف رمضاف الذم تـ اغتيالو بعد تطكر الصراع
بيف العسكرييف كالسياسييف.
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الفصل الثاني :الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية .1958/09/19
تمييد الفصل
شيدت لجنة التنسيؽ كالتنفيذ العديد مف التطكرات التي جعمتيا في األخير تؤدم إلى
ظيكر فكرة جديدة عمى الساحة السياسية آف ذاؾ ك كانت ىاتو الفكرة ىي تأسيس الحككمة
المؤقتة لمجميكرية الجزائرية لتصبح ىي الممثؿ الشرعي ك الكحيد لمشعب الجزائرم .
فكاف أف حمت محؿ لجنة التنسيؽ ك التنفيذ ،التي ىي بدكرىا انبثقت عف المجمس الكطني
المنبثؽ ىك اآلخر عف مؤتمر الصكماـ أشرنا سابقا أف ىذه المجنة شيدت العديد مف التطكرات
كالمشاكؿ التي جعمتيا تعيش في دكامة مف الصراع الذم كاف قائما بيف القادة عمى القيادة
كالمعمكـ أنو بسبب كؿ ىذا الصراع ىك المبدأيف المذيف قررىما مؤتمر الصكماـ مبدأ أكلكية
الداخؿ عمى الخارج ك أكلكية السياسي عمى العسكرم ك لمخركج مف كؿ الضغكطات التي
أصبحت تكاجييا الثكرة خاصة التصفيات البشرية التي بدأت تظير آف ذاؾ اذ كاف البد مف
إيجاد حؿ فكاف انو بعد تفكير عميؽ ك طكيؿ ظيرت الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية التي
ستتـ دراستيا في الفصؿ التالي
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الفصل الثاني :الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية .1958/09/19
الفصل الثاني :الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية 1958/09/19
المبحث األول :ظروف تأسيسيا و أىدافيا
المطمب  :1الظروف التي أدت إلى تشكيميا ( داخميا – خارجيا)
إف تأسيس الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية يكـ  1958/09/19مف بيف األحداث اليامة
إذ يمكنا اعتبار ىذا الحدث حصيمة لظركؼ كعكامؿ عاشتيا الثكرة داخميا كخارجيا ،ك لذلؾ مف
خالؿ ىذا يمكننا التميز بيف الظركؼ الداخمية التي أسيمت في ظيكر الحككمة المؤقتة،

()1

أ .الظروف الداخمية:
كانت ىناؾ العديد مف الظركؼ الداخمية كالتي اختمفت جكانبيا ما بيف السياسي العسكرم
االجتماعي كالتي كاف ليا تأثير فعاؿ كمباشر عمى سير األحداث،

()2

كبالتالي ساىمت في

تشكيؿ الحككمة المؤقتة كىي اآلتي:
 .1الظركؼ السياسية:
بمكجب ق اررات مؤتمر الصكماـ  20أكت  ،1956تـ تشكيؿ أكؿ جياز تنفيذم رسمي
لمثكرة الجزائرية ،أكال ك ىك لجنة التنسيؽ كالتنفيذ كالتي ضمت خمسة أعضاء ( عباف رمضاف
كريـ بمقاسـ ،يكسؼ بف خدة ،سعد دحمب ،العربي بف المييدم) ،ككزعكا فيما بينيـ المياـ
المككمة ليذه المجنة.
لذلؾ نجد أف الحككمة المؤقتة ماىى إال امتداد لمجنة التنسيؽ كالتنفيذ التي أنشاىا المجمس
الكطني لمثكرة في مؤتمر الصكماـ ،فيي كانت تمثؿ الجياز التنفيذم لمجبية ،كقد مارست
نشاطيا في الجزائر إلى غاية سنة  1957حيث غادرت القطر عمى اثر معركة الجزائر،

()3

لذلؾ انتقمت مختمؼ األجيزة القيادية لمثكرة لمخارج ( تكنس)كقد أدل ىذا األمر إلى ظيكر أزمة
( )1محمد العربي الزبيرم ،كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية ،1962-1954منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في
الحركة الكطنية ك ثكرة في أكؿ نكفمبر  1954ك ازرة المجاىديف ،الجزائر ، 2007،ص . 88

()2

عمر بكضربة ،النشاط الدبموماسي لمحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية سبتمبر1958الى جانفي ،1960دار الحكمة

الجزائر ، 2012ص .22

()3

األميف شريط ،التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية  ،1962-1919مرجع سابؽ ،ص . 105
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داخمية سنة  1957متمثمة في الصراع الذم كاف بيف كريـ بمقاسـ كعباف رمضاف ،لكف بفضؿ
المجكء إلى كساطة فرحات عباس تـ حؿ األزمة مؤقتا باالتفاؽ عمى تكسيع لجنة التنسيؽ
كالتنفيذ كالمجمس الكطني لمثكرة ىذا في المؤتمر الذم عقد في 20إلى 28أكت 1957
()1

بالقاىرة،

فكاف انو في ىذا المؤتمر اتيـ عباف رمضاف كريـ بالقاسـ برغبتو في االستحكاذ

عمى السمطة ،ىنا طمب بالقاسـ مف فرحات عباس أف يقنع عباف بالعدكؿ عف ذلؾ إال أف ىذا
األخير كاف متمسكا بأفكاره كصمـ عمى مكاجية العسكرييف ،ىذا ما بدكره سيؤدم إلى اغتيالو
()2

في  27ديسمبر ،1954

كقد انجر عف ىذا االغتياؿ الذم كاف في حؽ عباف رمضاف أثار

سمبية عمى نفسية أعضاء لجنة التنسيؽ كالتنفيذ خصكصا عباس فرحات حيث فكر في
االنسحاب مف عضكية البعثة الخارجية ،لكنو تراجع عف ق ارره ك برر قكلو '' باف مكانو بيف
المسؤكليف كالى جانبيـ عمى األقؿ مف اجؿ تفادم ما ىك أسكء ''.

()3

كما يعد مجيء ديغكؿ إلى ىرـ السمطة في فرنسا ،اثر حكادث  13مام  1958عامال ىاما
يضاؼ إلى العكامؿ السابقة فبعكدة ديغكؿ أعاد القكة لمنظاـ الفرنسي الذم يعكؿ أساسا عمى
الجيش ك الحؿ العسكرم لمقضاء عمى الثكرة الجزائرية ك تحقيؽ طمكحات المعمريف،

()4

باإلضافة إلى المناكرات السياسية كالمشاريع االقتصادية الخادعة كالتي تجسدت في مشركع
قسنطينة الذم بدأت بكادره بالحديث عف سياسة اإلصالحات بيدؼ تحسيف ظركؼ معيشة
السكاف الجزائرييف .

()1
()2
()3
()4
()5

()5

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص. 23
حميد عبد القادر ،فرحات عباس رجل الجميورية ،دار المعرفة الجزائر ،2007،ص ص . 179-178
عمر بكضرية ،نفسو،ص .24

محمد العربي الزبيرم ،مرجع سابؽ ،ص .90
احمد تكفيؽ المدني ،حياة كفاح،.....ج ،3مصدر سابؽ ،ص . 400
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لقد بدأ ديغكؿمنذ طائفة  1958في تحضير استفتاء حكؿ دستكر خامس لمجميكرية الفرنسية
الذم كاف في  26سبتمبر 1958كفي ىذه الظركؼ شرعت لجنة التنسيؽ كالتنفيذ في دراسة
ممؼ تحكليا إلى حككمة مؤقتة لمجميكرية الجزائرية مف اجؿ مكاجية ديغكؿ داخميا سياسيا
عسكريا ك إيجاد جياز سياسي شرعي يمكنيا مف أف تساىـ في التعجيؿ بعممية المفاكضات
كايجاد تسكية سممية.

()1

 .2الظركؼ العسكرية:
لقد كانت األكضاع العسكرية لمثكرة خالؿ ىذه الثكرة جد حرجة كصعبة لمغاية ك ىذا ما أجمعت
عميو جميع المصادر كالدراسات التاريخية التي تناكلت ىذا المكضكع ،فكانت سنة  1958أف
تمقت الثكرة ضغطا مف طرؼ الفرنسييف ك فرؽ األمف بمختمؼ كحداتيا حيث أصبحت المبادرة
مف جانب الكحدات العسكرية الفرنسية التي تأقممت مع أسمكب الحرب الثكرية ،ك في ىذا
الجانب أيضا كانت إف تمقت أيضا قكات جيش التحرير الكطني خسائر فادحة في األركاح سكاء
كانت داخؿ الكطف أك عمى الحدكد المسيجة ك المكيربة -خط مكريس-



ىذا الخط الذم

كمؼ جيش التحرير خسائر في األركاح ك تأخر كصكؿ األسمحة إلى المجاىديف في الداخؿ مف
اجؿ ذلؾ قامكا بتكسيع اليجمات في الداخؿ مف اجؿ امتالؾ السالح ك نزعو مف الفرنسييف(، )2



الجنراؿ ديغكؿ :مكلكد في  2نكفمبر  ،1890تخرج مف الكمية العسكرية كظابط  1912شارؾ في الحرب العالمية االكلىك

الثانية ،برز كشخصية ك بطؿ عسكرم مقاكـ بداية مف االربعينيات ،اسس الجميكرية الخامسة الفرنسية بعد سقكط الجميكرية
الرابعة ،تكفي ( .1970انظر :عبد المجيد عمراني ،جان بول سارتر و الثورة الجزائرية ،مكتبة كنزة ،الجزائر( ،دت) ،ص ص

.)122-120
()1

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص. 25 ،

خط مكريس :أنشئ  1957ىك عبارة عف شبكة ىائمة مف األسالؾ الشائكة ك تستة خطكط مكيربة عرضيا  12متر أما

طكرىا فيـ يمتد عمى طكؿ الحدكد الشرقية مف أكؿ نقطة في الشماؿ عمى شاطئ البحر شرؽ مدينة القالة إلى أقصى نقطة في
الجنكب ك ىي قرية تقريف ،مكيرب بقكة  15فكلط ك أرضو مزركعة بمئات األلغاـ (.أنظر :محمد العيد مطمر ،ىواري بومدين

رجل القيادة الجماعية ،دار اليدل ،الجزائر ،2003 ،ص )38

()2

الغالي غربي" ،نماذج من سياسة التطويق الفرنسي من خالل الثورة األسالك الشائكة المكيربة" ،دار القصبة ،الجزائر،

،2009ص.39،
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كنتيجة لعدـ تمكف جيش التحرير مف اختراؽ ىذا الخط ك التقميؿ مف الخسائر البشرية كاف لزاما
()1

عمى لجنة التنسيؽ ك التنفيذ أف تنشا لجنة التنظيـ العسكرم ).(COM

كما سادت الفكضى ك عدـ االنضباط لدل جيش الحدكد ك سادت الخصكمات بيف ضباط
جيش التحرير ك كاف ذلؾ لعدة أسباب نذكر منيا أف كريـ بالقاسـ فتح مناصب سامية في
ىياكؿ جيش التحرير الكطني ىذا ما جعمو يقع في مشاكؿ عدة ك اتيـ بالجيكية ك فقداف نفكذه
داخؿ صفكؼ الجيش عمى الحدكد ،كما شرعت قكات االحتالؿ في تطبيؽ متابعة جنكد جيش
التحرير تطبيقا ألكامر ساالف ،كمف ىنا جاءت أكامر بمياجمة ساقية سيدم يكسؼ يتكنس 8
فيفرم 1958



 .3الظركؼ االجتماعية:
بالنسبة لمظركؼ االجتماعية فإف حالة الشعب الجزائرم كانت جد سيئة قبؿ تأسيس الحككمة
المؤقتة سكاء بالداخؿ ك عمى الحدكد( تكنس ك المغرب األقصى).

()2

كفي ىذا اإلطار يشير فرحات عباس في تقرير السياسة العامة الذم أعده يكـ  20جكاف
 1959إلى أف تأسيس الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية يعتبر تمبية لممطالب المستعجمة
لمشعب كلمطالب جيش التحرير الكطني''،

()3

حيث نالحظ انو في الجانب االقتصادم كانت

األقمية األكركبية تعيش عمى رغد ك تكدس األمكاؿ أما حالة الشعب الجزائرم االقتصادية كانت
تسير مف سيئ إلى أسكء ك بذلؾ أصبح الشعب الجزائرم يعيش حياة بؤس تعتمد عمى
االستغالؿ كالتفقير نتج عنيا تدني المستكل االجتماعي،
()1


()4

كمف اجؿ ذلؾ خالؿ ىذه الفترة

عمر بكضربة ،نفسو ،ص .28- 27

مجزرة ساقية سيدم يكسؼ  8فيفرم  ،1958قامت السمطات الفرنسية بقنبمة القرية الكاقعة بالحدكد الجزائرية التكنسية

بطائرات ميراج ك قد خمؼ ىذا القصؼ الكثير مف الخسائر المادية ك البشرية حيث استعد استشيد  79شخصا ك جرحى قدرت
بػ  / 130انظر ذكريات ك آثر الذكرل  39مجزرة ساقية سيدم يكسؼ ،مجمة أول نوفمبر ،المنظمة الكطنية لممجاىديف
العدداف  ،152-151الجزائر ،ص).39

()2

بكدانة كليد ،في الذكرل أؿ  54لتأسيسيا الظركؼ العامة المميدة لتأسيس الحككمة الجزائرية المؤقتة ،منتدل الجمفة،

.14:00 ،2015/03/04 ،www.djelfanews.com

()3
()4

محمد العربي الزبيرم ،كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية ،مرجع سابؽ ،ص.94

عبد الحميد زكزك ،المرجعيات التاريخية لمدولة الجزائرية الحديثية ،دار ىكمة الجزائر،2009،ص.189
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سعى االستعمار الفرنسي أف يستيدؼ كالء الشعب لمثكرة ك تجسيد ىذا المسعى في السياسة
التي جاء بيا ديغكؿ ك ىك ما تمخص في مشركع قسنطينة  1958كالذم كاف ييدؼ إلى خمؽ
طبقة برجكازية تككف مكالية لمسمطات الفرنسية ،ىذا إضافة الى الحرب النفسية التي شتتيا
المصالح اإلدارية المتخصصة ، (SAS) الستمالة الشعب كفصمو عف الثكرة .
ب.الظروف الخارجية :يمكف أف نجمؿ الظركؼ الخارجية لقياـ الحككمة المؤقتة فيما يمي:
 ضغكط نظامي تكنس كالمغرب األقصى عمى الثكرة ألجؿ تشكيؿ جياز دبمكماسييفاكض فرنسا ،ك ذلؾ تخكيؼ الدكلتيف الناشئتيف (تكنس ك المغرب مف امتداد الحرب
إلييا خاصة بعد إعالف فرنسا حقيا في المتابعة العسكرية لجنكد جيش التحرير داخؿ
حدكد الدكلتيف ،إضافة إلى ىذا اإلعالف كاف ديغكؿ يحاكؿ كسب نظامي تكنس
كالمغرب مف خالؿ تقديـ تنازالت ليا حيث كافؽ عمى إخالء المراكز العسكرية بالمغرب
 14جكاف ،1958ك بعد ثالثة أياـ عقد اتفاقا آخر مع تكنس يقضي بسحب كافة الجنكد
الفرنسييف باستثناء بنزرت ،كقد تجمت ىذه الضغكطات في ندكتي ،طنجة  27افريؿ
 1958ك تكنس  20/17جكاف . 1958
 أيضا كانت تي دؼ الثكرة مف خالؿ تأسيسيا لمحككمة المؤقتة القضاء عمى االدعاءالفرنسي أماـ العالـ بعدـ كجكد ممثؿ رسمي يمكف التفاكض معو ،ففي تصريح لجريدة
المجاىد بتاريخ  10أكتكبر  1985ذكر فرحات عباس قائال أف تشكيؿ الحككمة
الجزائرية مف شانو أف يجعؿ التفاكض بيف الجزائر ك بيف فرنسا أكثر سيكلة ك دقة مف
ذم قبؿ ''.



()1

المكاتب اإلدارية المختصة  :SASأنشاىا الحاكـ العاـ جاؾ سكستاؿ يكـ  28سبتمبر  1955بمغ عدد ىذه األقساـ المختصة

سبعمائة قسـ ،ك ذلؾ مف اجؿ الحضكر الدائـ في أكاسط السكاف ك العمؿ عمى استمالتيـ لقضيتو ك برنامجو السياسي ،كما
أنيا أنشئت مف اجؿ التجسس ( انظر :عمار جرماف ،الحقيقة مذكرات عن ثورة التحرير الوطني و ما بعد االستقالل ،دار

اليدل ،الجزائر،2007 ،ص ص .)116-114

()1

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص. 32
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ككذلؾ مف بيف الظركؼ الدكلية التي دفعت قيادة لجنة التنسيؽ ك التنفيذ إلنشاء الحككمة
المؤقتة ،اإلحداث اليامة التي شيدىا العالـ العربي عمكما ،فقد جاء في رسالة يبعث بيا
عباس فرحات إلى رئيس الجميكرية العربية المتحدة جماؿ عبد الناصر جاء فييا أف إنشاء
الحككمة ىك استجابة لنداء العركبة الصارخ الذم تصاعد في كؿ أرجاء الكطف العربي فكاف
انو عمى اثر العدكاف الفرنسي عمى ساقية سيدم يكسؼ ،

()1

في  8فيفرم  1958حدث

تعاطؼ كبير بيف البمديف تكنس ك الجزائر ،كذلؾ نجاح الثكرة العراقية  14جكيمية 1958
التي أدت لمتخمص منى النظاـ الممكي العميؿ لنكرم سعيدكمكقؼ الثكرة االيجابي مف الثكرة
الجزائرية .

()2

المطمب الثاني :تأسيسيا
لقد بدا الحديث عف تأسيس الحككمة المؤقتة في المنفى يرد في الرسائؿ المتداكلة
بيف قيادة الثكرة في الخارج ك الداخؿ بداية سنة ،1956

()3

كما نذكر بعض الشيادات إف فكرة

التأسيس ليذه الحككمة بدأت تتبمكر بعد اختطاؼ الزعماء الخمس يكـ  22اكتكبر  ،1956كىذا
بيدؼ الرد عمى العدكاف الفرنسي الذم استيدؼ مف كرائو القضاء عمى الثكرة الجزائرية باعتقاؿ
زعمائيا.

()1


()4

محمد العربي الزبيرم ،مرجع سابؽ ،ص.99

سعيد نكرم :سياسي عسكرم عراقي مف مكاليد  ،1887تخرج مف المدرسة العسكرية المتكاجدة بعاصمة الخالفة العثمانية سنة

 ، 1906كاف مف الساعيف النفصاؿ العراؽ عف جكلة الخالفة الجؿ ذلؾ تحالؼ مع االنجميز شارؾ فيما يسمى بالثكرة العربية
 1916تكلى عدة مياـ سياسية في العراؽ ،تقمد العديد مف الك ازرات كما تكلى رئاسة الحككمة لعدة فترات في ظؿ الممكية
كعند قياـ الثكرة العراقية كاف رئيسا لمحككمة ( ،انظر :لزىر بديدة ،دراسات في تاريخ الثورة الجزائريرية  ......مرجع سابؽ
ص.)256

()2
()3
()4

محمد العربي الزبيرم ،نفسو  ،ص. 100
عبد الحميد زكزك ،مرجع سابؽ ،ص . 25
محمد العربي الزبيرم ،مرجع سابؽ ،ص . 105
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ثـ طرحت الفكرة لمنقاش بجدية أكثر عاـ  1957أم خالؿ جمسات المؤتمر الكطني
لمثكرة الجزائرية المنعقدة بالقاىرة مف  20إلى  28أكت  ،1957حيث اتخذ قرار تـ بمكجبو
التفكيض لمجنة التنسيؽ ك التنفيذ بميمة تشكيؿ حككمة مؤقتة عندما تككف الظركؼ مالئمة،

()1

ثـ جاء مؤتمر طنجة المنعقد بالمممكة المغربية ،ما بيف 27إلى30افريؿ  ،1958ىذا المؤتمر
انعقد بمبادرة مف حزب االستقالؿ ( المغرب األقصى) مف اجؿ تكحيد المغرب العربي كتسطير
الخطكط العريضة إلنشاء تجمع جيكم ك أثناه تـ طرح فكرة تأسيس حككمة مؤقتة جزائرية في
المنفى ،

()2

كما كاف لمظركؼ التي عاشتيا الثكرة آنذاؾ تأثير كبير في التعجيؿ باتخاذ

اإلجراءات لدراسة المكضكع بجدية أكثر.
حيث انو مع مطمع سنة  1958أصبحت األكضاع جد مقمقة داخؿ لجنة التنسيؽ
كالتنفيذ خاصة بعد مقتؿ عباس رمضاف مف طرؼ الباءات الثالث كحدكث األزمة في المجنة
أدت إلى فقداف الثقة بيف عناصرىا ،فكاف لزاما عمييا إيجاد جياز جديد يعيد لمقيادة الثقة بيف
أفرادىا كيعيد ليا نشاطيا ،فكاف انو في  ،1958أعمف السيد فرحات عباس في اجتماعو
بسكيس ار في  28فيفرم  1958أف مكضكع الحككمة المؤقتة ىك قيد الدراسة
ك في ىذا اإلطار أعمنت لجنة التنسيؽ كالتنفيذ في4افريؿ1958عف إنشاء قكاتيا ك ذلؾ
بإنشاء ثمانية مصالح ك ازرية ،كما أسست لجنة لدراسة فكرة إمكانية تأسيس حككمة مؤقتة
لمجميكرية الجزائرية مف طرؼ عمر اكعمراف ،كريـ بمقاسـ ،لخضر بف طكباؿ ،فرحات عباس.
كخالؿ ىذه الفترة الممتدة مف جكيمية إلى سبتمبر  1958نتج عف ىذه االستشارات
كالتقارير ضركرة عمى تأسيسيا ذلؾ طبعا لتكفر الظركؼ الداخمية كالدكلية التي تسمح بذلؾ
(،)3ك بعد أف قامت الجنة المكمفة بدراسة فكرة تأسيس الحككمة المؤقتة إلى لجنة التنسيؽ
كالتنفيذ في شكؿ مفصؿ كالتي كانت ايجابية عمى مختمؼ األصعدة ،داخميا ك عمى صعيد
()1

اعداد كحدة البحكث ك التكثيؽ ،تطور الدبموماسية الجزائرية  ،1926-1830ط ،2منشكرات المركز الكطني لمدراسات

كالبحث في الحرة الكطنية ك ثكرة اكؿ نكفمبر ،1954،2007ص .70

()2

()3

عمر بكضربة ،نفسو ،ص.44
محمدالعربي الزبيرم ،مرجع سابؽ ،ص ص .106-105
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الكضع في فرنسا ك شماؿ إفريقيا ك حتى عمى المستكل العالمي قامت بذلؾ لجنة التنسيؽ ك
التنفيذ يكـ  9سبتمبر  1958بالفصؿ في المسالة باالتفاؽ عمى إنشاء ىذا الجياز ،ك تـ كضع
()1

المبادئ ك ىيكمة الحككمة التي ستستقر بالمنفى ،ك كاف ىذا االجتماع بالقاىرة .
ك كاف في يكـ الجمعة  19سبتمبر ، 1958

()2

عمى الساعة الكاحدة ظيرا ،صدر بالغ في

كقت كاحد بالقاىرة كتكنس كالرباط ،تـ اإلعالف فيو عف إنشاء الحككمة المؤقتة لمجميكرية
الجزائرية(أنظر الممحؽ رقـ  )07برئاسة فرحات عباس ،ك نائبو كريـ بمقاسـ الذم احتفظ
بمنصبو في لجنة التنسيؽ ك التنفيذ ككزير مسؤكؿ عف القكات المسمحة ،أماـ احمد بف بمة فكاف
نائب الرئيس،

()3

بف طكباؿ كزير الداخمية ك بكصكؼ كزير االتصاالت ك لميف دباغيف كزير

العالقات الخارجية ك محمكد شريؼ كزير التسميح ك التمكيف ك عبد الحميد ميرم كزير الشؤكف
المغربية ،ك يكسؼ بف خده كزير الشؤكف االجتماعية كاحمد تكفيؽ المدني كزير الشؤكف
الثقافية ،احمد فرنسيس كزير المالية ،محمد يزيد كزير اإلعالـ ك عيف مساجيف فرنسا (رابح
بيطاط ،آيت حمد ،محمد بكضياؼ ،محمد خيضر) في مناصب كزراء الدكلة ك أضيؼ إلى
ىذه القائمة ثالث كتاب دكلة يقيمكف داخؿ البالد ىـ لميف خاف كاتب دكلة بالكالية الثانية كعمر
الصديؽ عف الكالية الرابعة ك مصطفى سطمبكلي ممثال لمكالية الخامسة ،

()4

ك لمتعرؼ أكثر

عمي تشكيمة الحككمة المؤقتة (انظر الممحؽ رقـ ،)08كالمالحظ في ىذه التشكيمة األكلية
لمحككمة أنيا قد ضمت كؿ التكجيات السياسية مف جمعية العمماء ك المركزيف ك الكحيد الذم
ابعد منيا ىك العقيد عمر اكعمراف ،تـ إبعاده مف إدارة التسميح ك المؤكنة العسكرية ك تعيينو

( )1مصطفى ىشماكم ،جذور أول نوفمبر،...مرجع سابؽ ،ص. 144
()2

عبد الحميد بمخركبي ،ميالد الجميورية الجزائرية و االعتراف بيا ،تر :العربي بكينكف ،مكفـ لمنشر ،الجزائر،2011 ،

ص.118

( ) 3عمار بكحكش ،التاريخ السياسي لمجزائر  ،.......مرجع سابؽ ،ص.476
()4

حميد عبد القادر ،فرحات عباس رجل الجميورية  ،مرجع سابؽ ،ص .194
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ممثال لمجزائر في أنقرة بتركيا كذلؾ كاف بدعكل المحاباة كالتصرفات التي بدرت منو تجاه قادة
()1

الثكرة فيـ لـ يسنكا االنتقادات إلي كجييا ليـ ك تحيزه في عممو لجية كاحدة .

أما بخصكص رئاسة الحككمة عرض اسميف ىما :كريـ بالقاسـ ك الذم كاف بعد
مف القادة التاريخييف كلميف دباغيف الذم كاف رئيس البعثة الخارجية لجبية التحرير الكطني إال
أنيما رفضا فاألكؿ تـ رفضو مف طرؼ لخضر بف طكباؿ كعبد الحفيظ بكصكؼ لمحفاظ عمى
التكازف معو ك الثاني تـ رفضو مف قبؿ المختطفيف الخمس خاصة احمد بف بمة ،كبعد نقاشات
طكيمة تـ اختيار فرحات عباس رئيسا)2( ،كترجع أسباب اختياره إلى أسباب إستراتيجية سياسية
حيث أف عباس يعتبر سياسيا محنكا في ميداف المفاكضات ،معركؼ باعتدالو ك ثقافتو
السياسية التي تمكنو مف إعطاء كزف دبمكماسي لمثكرة ك مكاجية سياسة ديغكؿ.

()3

ليتكفؿ عبد الحميد ميدم باإلعالف عف إنشائيا في مقر لجنة التنسيؽ ك التنفيذ في القاىرة كما
أعمف عف أعضائيا بداية برئيسيا فرحات عباس ثـ االتصاؿ بالدكؿ الشقيقة ك إعالميا بالقرار
مف اجؿ كسب التأييد كالدعـ كاالعتراؼ بيا حيث ابمغ عبد الحميد ميدم فتحي الديب مسؤكؿ
المخابرات المصرم كالمكمؼ باالتصاؿ مع جبية التحرير الكطني ،بعدىا قاـ لميف دباغيف
()4

بزيارة المممكة المغربية إلعالـ محمد الخامس بالقرار ،رفقة عبد الحفيظ بكصكؼ

()1

فتحي الديب ،عبد الناصر والثورة الجزائرية ،.....مصدر السابؽ ،ص.388

()3

عمار بكحكش ،مرجع سابؽ ،ص .479

()2



.

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص.48

محمد بف يكسؼ المعركؼ بمحمد الخامس كلد في أكت  1909تكلى العرش في  18نكفمبر  ،1927تفاكض مع الفرنسييف

مف اجؿ بالده حكؿ مستقبؿ االنتداب عمى المغرب فكاف  20اكت  1953ثـ نفتو الى جزيرة ككرسيكا ،عاد منيا  16نكفمبر

 ،1955ليبدأ رحمة المفاكضات مع الفرنسييف ك التي جاءت باالستقالؿ ،ليكاصؿ حكـ المغرب إلى غاية كفاتو  26فيفرم
 ( 1961انظر لزىر بديدة ،مرجع سابؽ ،ص )225

()4

عمر بكضربة ،مرجع نفسو ،ص .46
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في حيف زار كريـ بالقاسـ ك محمكد الشريؼ تكنس ك اطمعا رئيسيما الحبيب بكرقيبةعمى قرار
لجنة التنسيؽ ك التنفيذ ،كما تـ تسميـ بياف عف الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية ليمة
اإلعالف عنيا لكؿ السفارات العربية بالقاىرة ك إلى الرئيس جماؿ عبد الناصر



ليتـ بذلؾ كما ذكرنا سابقا اإلعالف عف تأسيس الحككمة المؤقتة الجزائرية في 19سبتمبر
 1958لتحؿ محؿ لجنة التنسيؽ ك التنفيذ ك كاف ذلؾ بالقاىرة عاصمة مصر في حفؿ كبير
حضر فيو جمكع كثيرة مف الصحفييف ك سفراء بعض الدكؿ العربية ،كما حضرتو ككاالت
األنباء ك قد قاـ الرئيس فرحات عباس بقراءة بياف تأسيس الحككمة المؤقتة ،كما تـ تنظيـ
حفميف آخريف في كؿ مف تكنس ك الرباط ،كما تـ في حفؿ اإلعالف عف تأسيسيا مبادرة بعض
()1

الدكؿ لالعتراؼ بيا.

المطمب الثالث :أىدافيا عمى الصعيدين الداخمي و الخارجي
كاف لمحككمة المؤقتة لمجميكرية عدة أىداؼ أنشأت مف اجؿ تحقيقيا عمى الصعيديف الداخمي
كالخارجي .
أ.

عمى الصعيد الداخمي:

محاكلة حؿ مشكؿ القيادة بتحقيؽ نكع مف االنسجاـ كالكحدة ،التي طالما افتقدت ليا لجنة
التنسيؽ كالتنفيذ كبالتالي محك سمبيات الماضي كتكاد تجتمع آراء أعضاء لجنة التنسيؽ عمى



الحبيب بكرقيبة :زعيـ سياسي تكنسي كلد  1903بمدينة المنستير تمقى تعميمو بمدرسة الصادقية ثـ معيد كارنك بتكنس

العاصمة تحصؿ عمى شيادة ليسانس في الحقكؽ سنة  1927امتيف المحاماة بدايتو السياسية كانت مع الحزب الدستكرم
القديـ سنة  1933ليؤسس  1934الحزب الدستكرم الجديد بقى عمى رأسو إلى أف كقع كثيقة االستقالؿ مع فرنسا  20مارس
 1956رئيس تكنس مف  1987-1957عرؼ نبذه لمعنؼ ك العمؿ المسمح تكفي سنة  ( .2000انظر :لزىر بديدة ،نفسو
ص.)258


جماؿ عبد الناصر :زعيـ عربي مصرم كلد في  15جانفي  1918باإلسكندرية في  1937التحؽ بالكمية العسكرية شارؾ

في حرب  1948ضد الييكد بفمسطيف ،كاف ضمف جماعة الضباط األحرار التي أطاحت بالممكية سنة  1952حيث تكلى عبد
الناصر ميمة الدفاع ك الداخمية في حككمة محمد نجيب ك انقمب عمى ىذا األخير سنة  1954مف ىذا التاريخ أصبح رئيس
إلى غاية كفاتو  28سبتمبر  ( ،1970انظر لزىر بديدة ،نفسو ،ص.) 257

()1

مصطفى ىشماكم ،جذور أول نوفمبر ،....مرجع سابؽ ،ص.146
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()1

المشكمة األساسية التي عانت منيا الثكرة آنذاؾ ىي مشكمة القيادة أساسا كالتي،

أدت إلى

تربع كريـ بمقاسـ عمى السمطة أما عباف رمضاف أراد أف تككف القيادة جماعية كىذا ما بدكره
أدم إلي ظيكر الصراع الذم كاف قائما بيف العسكرييف كالسياسيف.

()2

 نجد كذلؾ مف لناحية العسكرية مشكؿ األسمحة كالتي كانت مف أىـ المشاكؿ التيكاجيتيا الثكرة خالؿ  ،1958ألنو بعدما أقامت السمطات الفرنسية خط مكريس عمى الحدكد
الجزائرية التكنسية ك الجزائرية المغربية أصبح مف الصعكبة إدخاؿ السالح إلى التراب الجزائرم
لذلؾ كاف أكؿ ىدؼ عسكرم ىك إيجاد حؿ لمشكؿ التسميح ك تقكية القدرات العسكرية لجيش
التحرير الكطني برمجتو الحككمة المؤقتة .
 أيضا اليدؼ مف إنشاء الحككمة المؤقتة ىك مكاجية سياسة الجميكرية الخامسة بزعامةالجنراؿ ديغكؿ ،التي كانت تصب في اتجاىيف عمى المستكييف السياسي كالعسكرم كعمى
الصعيديف الداخمي ك الخارجي.
إعادة زرع ركح التفاؤؿ كاألمؿ لدل فئات الشعب الجزائرم الطامحة إلى إعالف حككمة كطنية
()3

شرعية ،تكاصؿ الثكرة عمى كسب الدعـ الفعاؿ عمى الصعيد الدكلي .

 كما كاف تشكيؿ الحككمة المؤقتة رد فعؿ عمى ذلؾ التحدم الذم جاءت بو الحككمةالفرنسية ك فرضتو عمى الشعب الجزائرم عندما أعمنت الحككمة الفرنسية سياسة
االندماج التاـ كأخذت ترغـ الشعب الجزائرم عمى المشاركة في االستفتاء الذم تقكـ
بإجرائو يكـ  28سبتمبر حكؿ الدستكر الفرنسي الجديد.

()1
()2
()3
()4

()4

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص. 38
حميد عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.188
عمر يكضربة ،نفسو ،ص .39
ادريس خضير ،البحث في تاريخ الجزائر الحديث  ،1962-1830ج ،2دار الغرب ،الجزائر ،2005،ص.359
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عمى الصعيد الخارجي:

ب.

إف الظركؼ التي أنشئت الحككمة المؤقتة كانت متميزة بالنسبة لمثكرة الجزائرية ليذا فقد احتمت
األبعاد الدبمكماسية كالدكلية عمكما قسما ىاما مف أىدافيا المسطرة كالتي يمكف إيجازىا في
النقاط التالية:
 مكاجية السياسة الديغكلية كاستعادة المبادرة منو كتدارؾ الصعكبات التي كانت تعانيمنيا الثكرة في الداخؿ كذلؾ بتحقيؽ انتصارات دبمكماسية كىك ما أعده عمر
اكعمراففي تقريره إلى لجنة التنسيؽ كالتنفيذ بضركرة التعجيؿ بإعالف تأسيس الحككمة
كخطكة ىجكمية مف الناحية الدبمكماسية .
 يندرج تأسيس الحككمة المؤقتة ضمف إطار سعي جبية التحرير الكطني إلى تحطيـالمؤسسات االستعمارية القائمة بإيجاد مؤسسات ثكرية بديمة ،لتبسيط تأثيرىا تدريجيا
عمى المجاؿ الدكلي .
 يعتبر اإلعالف عف ميالد الحككمة  1958إعادة بعث الدكلة الجزائرية كشخص مفأشخاص القانكف الدكلي ،ذلؾ أف ىذه الشخصية لـ تيتـ بسيطرة االستعمار الفرنسي
عمى الجزائر ك تحطيمو لمقاكمة األمير عبد القادر ك االنتفاضات العديدة ،ما كضع
عكاصـ الدكؿ أماـ التحدم االعتراؼ بيا عاجال أك آجال.
-

()1

مف اجؿ تكفير أداة شرعية ك رسمية لمتفاكض مع فرنسا ك تكذيب ادعاءات ديغكؿ الذم
كاف يتذرع بعدـ كجكد حككمة تمثؿ الشعب الجزائرم لمتفاكض معيا ،كما عبر عف ذلؾ



عمر اكعمراف ،مف مكاليد  1919تطكع في الجيش الفرنسي ،انخرط في صفكؼ حزب الشعب الجزائرم مارس  ،1941حكـ

عميو باإلعداـ لكنو استفاد مف العفك العاـ  1946شارؾ في تفجير ثكرة أكؿ نكفمبر كنائب لكريـ بالقاسـ في المنطقة الثالثة

شارؾ في مؤتمر الصكماـ ،أسندت لو ميمة التس ميح عيف رئيسا لبعثة الجبية بتركيا في الحككمة المؤقتة األكلى ( انظر :محمد
عباس ،ثوار عظماء ،مرجع سابؽ ،ص،ص) .174-173

()1

محمد بجاكم ،الثورة الجزائرية والقانون ،......مصدر سابؽ ،ص.118
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-

فرحات عباس في رسالتو إلى جماؿ عبد الناصر قبؿ اإلعالف عف تأسيس الحككمة
المؤقتة باف ىذه األخيرة ،ستككف عامال مف العكامؿ المساعدة عمى إيجاد حؿ سممي.

()1

 االستفادة مف الدعـ المادم كالدبمكماسي لمدكؿ االشتراكية مع الحفاظ عمى استقالليةالق ارر السياسي الجزائرم ،بذلؾ حاكلت جبية التحرير الكطني االستفادة مف الكضع
الدكلي آنذاؾ المتسـ بالصراع اإليديكلكجي بيف المعسكريف الشيكعي بزعامة االتحاد
السكفيتي ك المعسكر الرأسمالي بزعامة الكاليات المتحدة دكف أف ينجر إلى أم مف
المعسكريف .

()2

المبحث الثاني :ردود الفعل عمى تأسيسيا و دورىا
نجد انو منذ اإلعالف عف تأسيس الحككمة المؤقتة تباينت اآلراء كاختمفت حكؿ ىذه الفكرة ىذا
ما بدكره أدل إلى ظيكر العديد مف المكاقؼ التي كانت بدكرىا تنقسـ إلى مكاقؼ مؤيدة كأخرل
رافضة ليا ك بالتالي سنقكـ ىنا بتقسيـ ىذه المكاقؼ ،مكاقؼ الداخؿ مف ىذا التأسيس كالمكاقؼ
الدكلية منيا العربية ك الشيكعية كالرأسمالية كدكؿ العالـ الثالث.

()3

المطمب األول :المواقف المختمفة من تأسيسيا
.1

مكقؼ الداخؿ :اختمفت مكاقؼ كآراء الداخؿ مف ىذا التأسيس بيف المؤيد كمعارض سكاء
مف طرؼ الشعب أك مف طرؼ الييئات السياسية ،فكاف أف استقبؿ الشعب ىذا الخبر
بفرح كبير ككف أصبح ليـ حككمة كبذلؾ ستككف ليـ سيادة ك سمطة فقدت منذ أف
كطئت أقداـ االستعمار الفرنسي الجزائر ،ضؼ إلى ذلؾ تأييد جيش التحرير الكطني
الذم ازداد عدد المنظميف إليو.

( )1احمد تكفيؽ المدني،حياة كفاح  ،...مصدر سابؽ ،ص ص .404-402
()2
()3

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص.41

االعترافات الدكلية بالحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية ،مجمة الذاكرة ،المتحؼ الكطني لممجاىد ،العدد الثالث ،الجزائر،

 ،1955ص.223
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ك في ىذا الجانب أيضا نذكر رأم مسؤكلييا كقادتيا مف ىذا التأسيس حيث يذكر فرحات عباس
باف ىذا اإلعالف بعث حماسا شعبيا لدل الجزائرييف ،كأمال في جمب الدعـ لمثكرة الجزائرية عمى
الصعيد الخارجي.

()1

أما العقيد عمي كافي الذم كاف يعتبر مف اكبر المعارضيف لقرار التأسيس حيث يقكؿ '' رغـ
المآخذ فاف التشكيمة اعتبرت حدثا تاريخيا ك بعثا لمدكلة الجزائرية ك انتقاما ساطعا مف لطخة
سيدم فرج ،ذلؾ أف الشعب الميتـ بكؿ ما يرجع لو كرامتو قد استقبؿ النبأ بكؿ حماس ك فرحة
إذ لممرة األكلى منذ  1830تكلد حككمة بجيد رئيس الجزائرم كحده يدكـ بدـ أبنائو ''  )2(،أما
كريـ بمقاسـ نائب رئيس الكزراء ك كزير القكات المسمحة فقد اعتبر أف في  19سبتمبر 1958
تحقؽ ميالد الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية كفيو يقكؿ" :إف ىذا التاريخ ىك امجد يكـ في
ثكرتنا بعد الفاتح مف نكفمبر ،1954كىك تاريخ حاسـ في تحرير الكطف كاسترجاع السيادة كاف
الحككمة المؤقتة قد اتصمت برسائؿ الثقة التي كجييا ليا جيش التحرير الكطني مف كؿ ناحية
كأنيا تجدد شكرىا عمى ىذه الثقة ''.

()3

عمى الرغـ مف كؿ التأييد الذم عرفتو الحككمة المؤقتة مف طرؼ الشعب كجيش التحرير
الكطني ك رأم مسؤكلييا كقادتيا البارزيف إال أنيا كجدت معارضة مف الداخؿ كنقصد بيـ قادة
الكاليات الذيف اخذكا عمى قيادة الخارج المقصكد بيا لجنة التنسيؽ ك التنفيذ مجمكعة مف المآخذ
أىميا:

()4

 عدـ استشارة قادة الكاليات في الداخؿ حكؿ المكضكع ،بصفتيـ أعضاء في المجمسالكطني لمثكرة ك ىك ما اعتبركه مفاجأة ليـ.
 إف تشكيؿ الحككمة لـ يتـ بالطريقة القانكنية ،إذ لـ يحضر المجمس الكطني لمثكرةالجزائرية ،ك ىك الذم كاف يمثؿ الييئة العميا التي تمعب دكريف أساسيف ىما:
()1

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص.50

()2

عمي كافي ،مذكرات الرئيس عمى كافي ،......مصدر سابؽ ،ص. 225

()4

محمد العربي الزبيرم ،مرجع سابؽ ،ص ص .111- 110

()3

عمر بكضربة ،مرجع نفسو ،ص ص . 52-51
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 دكر المجنة المركزية ( دكر جزئي) -دكر تشريعي ( برلماني ).

()1

كما أف ىناؾ بعض القادة عارضكا ىذه الحككمة ليس لذاتيا ،كانما بسبب أنيا
تحت رئاسة رجؿ معتدؿ '' فرحات عباس '' التحؽ بالثكرة بعد اندالعيا ،ككنيا أيضا أداة
لمسيطرة مف الخارج عمى الداخؿ كبالتالي إعطاء األكلكية لمخارج عمى حساب الداخؿ الذم
يجابو عسكريا اليجمات كالعمميات الكاسعة التي يتعرض ليا مف قبؿ الجيش االستعمارم كىذا
ما بدكره سيؤدم إلى حدكث االنشقاقات داخؿ صفكؼ الثكرة بيف العسكرييف السياسييف كبيف
الداخؿ كالخارج.

()2

كلعمى أكلى المؤشرات التي تدؿ عمى رفض بعض قيادات الداخؿ ليذا المكلكد السياسي
القيادم الجديد ما يعرؼ بمؤامرة لعمكرم محمد كالتي تعد محاكلة انقالبية مف طرؼ ضابط
الكالية األكلى – االكراس النمامشة -كالقاعدة الشرقية ضد الحككمة المؤقتة مف اجؿ القضاء
عمى سمطة كريـ بالقاسـ كمحمكد الشريؼ ،لذلؾ ترجع جذكر ىذه المؤامرة إلى فيفرم 1958
عندما قررت لجنة التنسيؽ كالتنفيذ إنشاء لجنة التنظيـ العسكرم في تكنس ككجدة بالمغرب
تقر حمو بأمر مف ك ريـ بالقاسـ فعمقت مياـ القائد كجرد مساعديو مف رتبيـ كتـ نفييـ إلى
القاىرة كبغداد كىذه العقكبات ىي التي غذت المؤامرة فحدثت اتصاالت بيف محمد العمكرم
كفتحي الديب كاخبره عف استعداد الحككمة المصرية لمساعدتو باألسمحة ك الذخيرة ،ك بعد ىذا
المقاء انضـ مصطفى لكحؿ ك احمد نكاكرة ،عمارة بكقدكر ،عكاشرية كما حاكؿ لعمكرم
االتصاؿ بعميركش  لكنو لـ يفمح فاقتصرت المؤامرة عمى جماعتو ،

()3

كما نعممو أف عميركش

كاف يتذمرمف فكرة أكلكية الداخؿ عمى الخارج ،تـ اكتشاؼ ىذه المؤامرة بفضؿ المناضؿ الميبي
( )1عمي كافي ،مصدر سابؽ ،ص .225
( )2عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص.53


عميركش :مف مكاليد  1927كالية تبزم كزك  ،أكمؿ دراستو االبتدائية ليكجو الى الحياة العممية لمساعدة امة ،عيف قائدا

لمكالية الثالثة ،استشيد في معركة بجيؿ ثامر بضكاحي بكسعادة بعد معركة دامت يكما كامال يكـ  29مارس ( 1959انظر:
الطيب بف نادر ،الجزائر حضارة و تاريخ ،دار اليدل ،الجزائر ،2008 ،ص).270

()3

حميد عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص .206
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سميـ شميؾ الذم كاف يحسف األمازيغية ،كاف لعمكرم في ضيافتو فمما تحدث مع جماعتو كبما
انو كاف مخمصا لمثكرة كعمـ انو ىناؾ شيء سيضرىا أبمغ القيادات )1(،كبعد التحاؽ العمكرم
بالكاؼ بتكنس كاجتمع مع جماعتو ىنا طمبت قيادة الثكرة آنذاؾ أك ما يعرؼ بالباءات الثالث:
كريـ بمقاسـ ،بكصكؼ عبد الحفيظ ،بف طكباؿ لخضر ،مف الرئيس التكنسي لحبيب بكرقيبة
عمى أساس أنيذه الجماعة خارجة عف القانكف ك ادخمكا السجف كأجريت ليـ محاكمة صكرية
كتـ إعداـ محمد لعمكرم كاحمد نكاكرة كالرائديف عكاشرية كمصطفى لكحؿ في مارس 1959
كأما باقي الضباط ك ىـ عبد اهلل بف ىكشات ،احمد دارية ،محمد الشريؼ مساعدية ،لخضر
بمحاج حكـ عمييـ بالسجف المؤبد لكنيـ استفادكا مف العفك الذم كاف سنة .1960
.2

()2

المواقف الدولية :تباينت المكاقؼ الدكلية ىي األخرل إزاء اإلعالف عف تشكيؿ أكؿ
حككمة مؤقتة لمجميكرية الجزائرية ،لذلؾ سنرصد ردكد الفعؿ الدكلية عمى ىذا التأسيس
كاآلتي:

أ .موقف الدول العربية:
كاف انو منذ اإلعالف عف تأسيسيا تكالت االعترافات بيا مف قبؿ الدكؿ العربية ككانت مف بيف
الدكؿ العربية األكلى المعترفة بيا ىي العراؽ كاف في نفس اليكـ الذم تـ فيو اإلعالف عف
تأسيسيا،

()3

أما المغرب فكاف اعترافيا في شكؿ بياف يحمؿ تكقيع رئيس الكزراء ككزير

الخارجية يكـ  22سبتمبر  1958إلى الرئيس فرحات عباس جاء فيو اعتراؼ ممؾ المغرب

()1

عمار بكحكش ،مرجع سابؽ ،ص . 153

مساعدية محمد الشريؼ 2002-1924:رائد جيش التحرير الكطني(الكالية السادسة )مناضؿ في الحركة الكطنية ،ضابط في
القاعدة الشرقية في الحدكد التكنسية الجزائرية،

تكرط في انقالب لعمكرم الذم حاكؿ اإلطاحة بالحككمة المؤقتة في

نكفمبر ،1958شغؿ منصب كزير المجاىديف ك رئيس مجمس األمة (.2002-2001أنظر :عاشكر شرفي ،معممة الجزائر
"القاموس الموسوعي".........مرجع سابؽ ،ص).1310

()2
()3

عمر بكضربة ،نفسو ،ص .55

محمد بجاكم  ،مصدر سابؽ ،ص.158
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()1

بالحككمة المؤقتة ،باإلضافة إلى تكنس ك ليبيا،

أما المممكة العربية السعكدية فقد كاف أكؿ

اعتراؼ ليا بالحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية بتاريخ 20 ،سبتمبر 1958

()2

ثـ تاله اعتراؼ كؿ مف المممكة األردنية الياشمية ك فمسطيف يكـ  20سبتمبر، 1958

()3

فالسكداف اعترفت بيا يكـ22سبتمبر1958عف طريؽ سفيرىا بالقاىرة ،كما بعث كزير الشؤكف
الخارجية المبنانية إشعار لمرئيس يخبره فيو بتشرؼ لبناف باالعتراؼ بيا قانكنيا ك كاف ذلؾ 15
جانفي  )4(،1959لتتكالي بذلؾ اعترافات العديد مف الدكؿ (انظر الممحؽ رقـ) 09
ب .موقف الدول الشيوعية:
أثبتت ىذه الدكؿ تضامنيا مع الثكرة الجزائرية كشعبيا منذ اندالع ثكرتيا إذ تعددت
أشكاؿ ىذا النظاـ لتشمؿ مساعدات مادية كمعنكية كما إف تـ اإلعالف عف تأسيسيا حتى
سارعت ىذه الدكؿ لالعتراؼ بيا)5( ،كمف بينيا :جميكرية الصيف الشعبية يكـ  22سبتمبر
،1958ككريا الشمالية  25سبتمبر  ،1958الفيتناـ الشمالي يكـ  26سبتمبر .1958

()6

ثـ جاء اعتراؼ يكغسالفيا كذلؾ مف خالؿ الزيارة التي قاـ بيا كفد الحككمة برئاسة فرحات
عباس التي دامت مف 6جكاف إلى  12مف نفس الشير فكاف في ىذا اليكـ انو تـ نشر بالغ
مشترؾ مف طرؼ الجزائر ك يكغسالفيا في كؿ مف بمغراد ك تكنس تضمف ىذا البالغ تضامف
الشعبيف مع الحككمة المؤقتة ك كاف ذلؾ في  12جكاف .1959

()1

()7

العماد مصطفى طالس ،بسمـ العسمي ،الثورة الجزائرية ،.....مرجع سابؽ ،ص .372

()2

مريـ الصغير ،المواقف الدولية من القضية الجزائرية ،1962-1954 ،دار الحكمة لمنشر ،الجزائر،2009،ص.139

()4

العماد مصطفى طالس ،بساـ العسمي ،نفسو ،ص ص . 373-372

()3

()5
()6
()7

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص . 60

محمد العربي الزبيرم ،مرجع سابؽ ،ص ص.119-118
عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص.60
محمد بجاكم ،مصدر سابؽ ،ص. 158
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ج .موقف دول العالم الثالث :
تمقت الحككمة المؤقتة الكثير مف رسائؿ التينئة عمى ىذا االنجاز كما سبؽ كذكرنا الدكؿ
العربية كالدكؿ الشيكعية نجد أيضا أف دكؿ العالـ الثالث ىي األخرل منحت اعترافيا كمف بيف
ىذه الدكؿ نذكر :اندكنيسيا اعترفت بيا يكـ 27سبتمبر  1958ثـ تمتيا اعترافات بعض الدكؿ
اإلفريقية ك ىي انغكال يكـ  28سبتمبر ثـ غينا فغانا يكـ  10جكيمية .1959
د.

()1

موقف الدول الغربية و الرأسمالية:

باعتبار أف الدكؿ الغربية الرأسمالية حميفة لفرنسا فيي بذلؾ لـ تعد ىذا الحدث أم اىتماـ
خاصة ك إف االستفتاء كاف مقر ار حكؿ دستكر الجميكرية الفرنسية الخامسة الذم كاف مقر ار يكـ
 26سبتمبر  1958في الجزائر غطى ىذا الحدث ك جعمو باىتا بالنسبة لمدكؿ الغربية)2( ،إال
أف ىناؾ بعض المؤرخيف الغربييف يحاكلكف إظيار مكاقؼ الحياد بالنسبة ليذا األمر كفي ىذا
يذكر ألستير ىكرف في كتابو حرب الجزائر قائال '' أف الكاليات المتحدة األمريكية كانجميز
كانت تمعباف دك ار مزدكجا ،فالىي تعترؼ بالحككمة المؤقتة كالىي تساند السياسة الفرنسية في
الجزائر.''....

()3

المطمب الثاني :دورىا
أ-دورىا الدبموماسي
الشعب الجزائرم عمؿ عمى مكافحة االستعمار الفرنسي بعدة طرؽ عسكرية كسياسية كالى
جانب ىذه الطرؽ أيضا لـ يغفؿ الجانب الدبمكماسي ،كالذم حقؽ مف خاللو عدة انتصارات
سكاء كاف ذلؾ في جمسات الجمعية العامة لألمـ المتحدة أكفي مختمؼ المؤتمرات الدكلية التي
شاركت فييا أك في الدكؿ التي ازرتيا الكفكد الجزائرية لمتعريؼ بقضيتيا ،فكانت بذلؾ القضية
الجزائرية مف أىـ القضايا التي تمت دراستيا في المؤتمرات اإلفريقية كاألسيكية ،منذ مؤتمر

()1
()2
()3

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص. 61
محمد العربي الزبيرم ،مرجع سابؽ ،ص.120
عمر بكضربة ،نفسو ،ص.61
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باندكنغ سنة  )1( ،1955كما يمكننا اعتبار ىذا المؤتمر بمثابة شيادة ميالد الدبمكماسية لجبية
التحرير ك بالفعؿ لقد سجمت الجبية بحضكرىا لممؤتمر أكؿ انتصار دكلي ليا بحيث حضرت
كمالحظ ضمف كفد مشترؾ يضـ البمداف المغاربية الثالث)2(،ك لذلؾ ساىـ ىذا المؤتمر في
إخراج القضية الجزائرية مف إطارىا الضيؽ إلى اإلطار الكاسع إلى جانب مضاعفة الجبية
لنشاطيا الدبمكماسي في الخارج مف جية كانو عندما تـ تأسيس الحككمة المؤقتة لمجميكرية
الجزائرية  19سبتمبر  1958أصبحت ك ازرة الشؤكف الخارجية إحدل أىـ الك ازرات فييا كما أف
تدكيؿ القضية الجزائرية ساىـ في تنمية الكعي العالمي بضركرة التعجيؿ في تصفية النزاع
المسمح الذم قد يمس حكض البحر المتكسط ك إفريقيا ك الشرؽ األكسط ك سارت بذلؾ
الحككمة المؤقتة الممثؿ الكحيد لجبية التحرير الكطني كما كانت ىيئة األمـ المتحدة ىي
الكجية األكلى لنشاط الحككمة الدبمكماسي ك التي مكنيا مف تدكيؿ القضية الجزائرية في إحدل
د كراتيا ،كما أف ىناؾ بعض الدكؿ الصديقة مف إفريقيا ك آسيا يجمعيما مصير مشترؾ مع
()3

الجزائر.

فكاف بذلؾ تاريخ  5جانفي  1955أكؿ طرح لمقضية الجزائرية عمى المستكل العالمي في
المحافؿ الدكلية حيث انو قاـ ممثؿ المممكة العربية السعكدية بمفت أنظار األمـ المتحدة إلى
الحالة التي يعيشيا الشعب الجزائرم إال أف ىذه الييئة لـ تمتفت ليا ،كما نجد أف الكتمة ألفرك
آسيكية يكـ  26جكيمية  1955لـ تسجيؿ القضية في جدكؿ أعماؿ الدكرة المقبمة لييئة األمـ
المتحدة كفي الفاتح أكتكبر  1955قررت الييئة تسجيؿ القضية الجزائرية ككافقت عمى التسجيؿ
عدة دكؿ ك التي كانت مشاركة في مؤتمر باندكنغ منيا :أفغانستاف ،األرجنتيف ،بكليفيا ،اليكناف
()1

محمد بجاكم ،مصدر سابؽ ،ص.162



الدبمكماسية تعرؼ مكسكعات سياسية ك قانكنية عمى أنيا :ىي ما يختص بالعالقات بيف الدكؿ ،ك ىي فف التفاكض بيف

الحككمات( .انظر :عامر رخيمة ،الحركة الوطنية و التأسيس لمدبموماسية الجزائرية ،الدبمكماسية الجزائرية ....مرجع سابؽ،

ص.89

( )2الدبمكماسية الجزائرية  ،1962-1830مرجع سابؽ ،ص ص .142-142
()3

عبد القادر خميفي ،المؤتمرات اآلفروآسيوية و القضية الجزائرية،مجمة المصادر ،المركز الكطني لمدراسات ك البحث ك

الحركة الكطنية ك ثكرة أكؿ نكفمبر ،ع  ،8الجزائر .2003

99

الفصل الثاني :الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية .1958/09/19
الفيميبيف ،ركسيا ،العراؽ ،ايراف ،لبناف ،الباكستاف ،بركسيا ،يكغسالفيا ،اندكنيسيا ،المكسيؾ
كغيرىا مف الدكؿ مما يدكره جعؿ كزير خارجية فرنسا كممثمة في ىيئة األمـ المتحدة إلى
()1

االمتناع عف المشاركة في مناقشة مسائؿ أخرل،

لتدرؾ بذلؾ الحككمة لمرأم العالمي قامت
()2

الجزائر بتكثيؼ نشاطيا الدبمكماسي عف طريؽ جبية التحرير الكطني،

كذلؾ مف خالؿ

المشاركة في الندكات كالمؤتمرات األفريقية كالعربية كاألفركآسيكية مف خالؿ تكسيع مجاؿ
تدخالت المبعكثيف الجزائرييف في الخارج لمدفاع عف قضية الجزائر فكانت ىذه المؤتمرات
كاآلتي:
 .1مؤتمر القاىرة  26ديسمبر الى  1جانفي 1958
لعبت فيو جبية التحرير الكطني الممثمة مف طرؼ لميف دباغيف نشاطا فعاال في ىذا المؤتمر
الذم نصت الئحتو المصكت عنيا باإلجماع عف استقالؿ الجزائر كفسخ المجاؿ لمتفاكض مع
جبية التحرير الكطني .

()3

 .2مؤتمر أك ار ( غانا) افريل: 1958
شكمت الثكرة الجزائرية النقطة األساسية في ىذا المؤتمر الذم تـ عقده مف قبؿ الدكؿ األفريقية
بيدؼ إحياء الذكرل األكلى الستقالؿ غانا كالذم قدمت فيو الثكرة الجزائرية كميثاؿ لمتدعيـ
كاالقتداء ،حيث صكت المشارككف فيو لصالح حؽ الشعب في االستقالؿ كتقرير مصيره
كاالستقالؿ عف طريؽ إجراء مفاكضات عاجمة مع الحككمة المؤقتة ذلؾ ككنيا الممثؿ الشرعي
ك الكحيد إلدارة الشعب الجزائرم.

()4

 .3مؤتمر الدول اإلفريقية المستقمة مونوروفيا من  8 – 4أوت . 1959
()1
()2

تطكرت الدبمكمسية الجزائرية مف  ،1962-1830مرجع سابؽ ،ص ص. 145-143
العايب سميـ ،الدبموماسية الجزائرية في اطار منظمة االتحاد االفريقي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر،

جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر ،2011-2010 ،ص. 63

()3
()4

عبد القادر خميفي ،مرجع سابؽ.
تطكر الدبمكماسية الجزائرية  ،1962-1830نفسو  ،ص.145
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جمع ىذا المؤتمر الدكؿ المستقمة تـ عقده بطمب مف الحككمة المؤقتة بالعاصمة
الميبيريةمنركفيا لمناقشة أكجو الدعـ الممكنة مف الدكؿ اإلفريقية المستقمة كفيو صادؽ
المؤتمركف عمى عدة تكصيات منيا التحضير لممناقشات التي ستجرل في الجمعية العامة لألمـ
المتحدة حكؿ القضية الجزائرية كمتابعة الجيد الدبمكماسي لصالحيا إلى جانب تقديـ الدعـ
المادم لمثكرة الجزائرية كاعالف  1نكفمب ر يكما لمجزائر ،ك دعكة الدكؿ اإلفريقية لالعتراؼ
بالحككمة المؤقتة.

()1

دورىا في مواجية السياسة الديغولية:
كاف إعالف تأسيس الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية يمثؿ ضربة قكية لالستعمار الفرنسي
حيث جاء في كقت صمت فيو الحككمة الفرنسية عمى فكرة دمج الجزائر بفرنسا كمف اجؿ ذلؾ
استعممت شتى األساليب السياسية لتحقيؽ ما لـ تستطيع الحككمات السابقة تحقيقو كبذلؾ اعتمد
ديغكؿ عمى أسمكب الترغيب كالميف إلصالح األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لمجزائرييف دكف
أف ينسى االعتماد عمى أسمكب الترىيب كالتعذيب كالقتؿ إال أف ىاتو الحككمة كانت لو
بالمرصاد كحاكلت بذلؾ إفشاؿ مشاريعو اإلصالحية كالتصدم لسياستو اإلج ارمية بمضاعفة
العمميات العسكرية كالفدائية،

()2

كمف اجؿ كؿ ذلؾ كاف لمحككمة دكر كبير في مكاجية السياسة

الديغكلية كالتي اتخذت رد فعؿ عف كؿ ما قاـ بو ديغكؿ ك ىي كاآلتي:

 ليبيريا :تقع في الغرب االقريقي بيف سيراليكف كالشماؿ الغربي ك غينيا في الشماؿ ك ساحؿ العاج ك مف الشرؽ ك المحيط
االطمسي مف الجنكب عمى طكؿ  560كمـ ،عاصمتيا مكنكرنيا ( ،انظر :الموسوعة السياسية لعبد الوىاب الكيالي ،ج ،5ط

2المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر ،بيركت ،1990 ،ص568 :

( )1سميـ العايب ،مرجع سابؽ ،ص.64
()2

ازغيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص.173
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رد فعميا من سمم الشجعان:
بعد مناقشة أعضاء الحككمة المؤقتة لمشركع ديغكؿ كجدتو مشركعا مخادعا ييدؼ إلى زعزعة
الصفكؼ ك مف اجؿ ذلؾ أصدرت بيانا أعمنت فيو عف رفضيا الصريح بمقترح ديغكؿ الذم
اعتبرتو غير قادر عمى حؿ القضية الجزائرية كبذلؾ جددت عرضيا بالتفاكض معيا باعتبارىا
ممثؿ الشعب الجزائرم ،في إطار مفاكضات جدية يحتضنيا بمد محايد.

()1

كفي ىذا اقترحت الحككمة المؤقتة جممة مف الشركط منيا :
 االعتراؼ بنياية االستعمار اإلستعمار كقياـ الجزائر بحقيا في تقرير المصير التكجو لمحككمة المؤقتة الجزائرم كىي ممثمة لمشعب مجمس الثكرة فتح مذكرة رسمية بيف رجاؿ الحككمة الجزائرية ك الفرنسيةك ىذا الرد الذم صرحت بو الحككمة المؤقتة جعمت ديغكؿ يصطدـ باألمر الكاقع إما القبكؿ
بشركط الصمح التي عرضتيا عميو أك االستمرار في الحرب ،ألنو مف غير الممكف انو بعد كؿ
ىذه السنكات التي ك اف يحارب فييا المجاىديف يطمب منيـ تسميـ أنفسيـ مع العمـ باف المبادئ
التي ثاركا عمييا أك مف اجميا ىي تصفية االستعمار مف الجزائر.

()2

كما أكدت في بياف ليا أف ديغكؿ رفض التفاكض معيا ككنيا ىي الممثؿ الحقيقي لمشعب
الجزائرم ،ك ىذا ما أظيره في تصريحو  1958/10/23باف تسكية القضية الجزائرية عف
طريؽ آخر دكف المجكء إلى جبية التحرير الكطني ىك ما تـ استنتاجو مف خالؿ تصرفاتو
كأسمكبو ىذا ما بدكره أدل إلى طرح عدة تساؤالت حكؿ نكاياه الحقيقية ىؿ ىك مخمص كصادؽ
في رغبتو في السمـ؟ كاستخدامو لغة مبيمة في تصريحاتو كانت تيدؼ لتغميط ال أرم العاـ
العالمي كالرأم الفرنسية حكؿ نكاياه الحقيقية


ىك عبارة عف مناكرة سياسية ك حرب نفسية اطمقيا الجنراؿ ديغكؿ يكـ  23اكتكبر ،تقضي باستالـ الثكار ك تسميـ اسمحتيـ،

مقابؿ ضماف حريتيـ ك سالمتيـ ،ييدؼ الى افراغ الثكرة مف محتكاىا ك اظيارىا لمعالـ عمى انيا ليست حركة تحريرية( انظر:
صالح بمحاج ،تاريخ الثورة الجزائرية صانعوا أول نوفمبر ،مرجع سابؽ ،ص ) .726

()1
()2

عمر بكضربة ،مرجع سابؽ ،ص ص .90-89
ازغيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص.192
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لما فشمت السمطة الفرنسية في مشركعيا ىذا أخذت تركج أماـ العالـ ككؿ أف رجاؿ جبية
التحرير الكطني ىـ الذيف ال يريدكف الجنكح لمسمـ فكتبت بيذا الخصكص جريدة البرلماف
الفرنسي تقكؿ'' ىذا الرفض غير معقكؿ لمقترحات الجنراؿ ديغكؿ النبيمة مف اجؿ كقؼ إطالؽ
النار مع القيادة العميا لجبية التحرير التي تتخذ مف القاىرة مق ار ليا بعيدا عف األخطار....
فالكفاح منذ اآلف بدكف آمؿ بالنسبة لجبية التحرير الكطني ''.

()1

رد فعميا عن مشروع قسنطينة:
بعد فشؿ خطط ديغكؿ في القضاء عمي الثكرة لجأ إلي خطة جديدة كانت بعد
زيارتو لقسنطينة أيف فييا أعمف عف مشركعو الذم حمؿ اسـ مشركع قسنطينة في
4اكتكبر 1958فيك يعتبر مشركع إغرائي جاء بو ديغكؿ لمقضاء عمي الثكرة ،جاء فيو إنشاء
مساكف لمميكف نسمة كمنح المزارعيف 250ألؼ ىكتار مف األراضي الصالحة لمزراعة ،كأحدث
400ألؼ كظيفة جديدة أما في مجاؿ التعميـ فإنو أكد عمي أف ثمثي البنات كالذككر سكؼ
سيمتحقكف بالمدارس ،كما سمؼ كذكرنا أف اليدؼ مف كؿ ىذا ىك القضاء عمي الثكرة كابعاد
()2

الشعب عنيا ك عف جيش التحرير الكطني،

ك بيذه المشاريع اإلصالحية يحقؽ عممية

اإلدماج ك إيجاد طبقة برجكازية متميزة تحكـ الجزائر ك تدافع عف بقاء فرنسا في الجزائر ،ىذا
بدكره جعؿ الجزائر
كخاصة الحككمة المؤقتة تعمف عمى رفض ىذا المشركع ك مف اجؿ ذلؾ جندت كؿ طاقتيا
إلفشاؿ ىذا المشركع مف خالؿ إصدار المناشير ك التصريحات عف طريؽ اإلذاعات إضافة
إلى ذلؾ رفض الفالحكف اليكتارات مف الراضي التي منحت ليـ الكظائؼ كذلؾ .
فشؿ مشركع قسنطينة احدث خيبة أمؿ لكاضعو معا جعمو يمجا إلى طريقة أخرل
الستعادة زماـ األمكر

()1
()2

عمربكضربة ،مرجع سابؽ ،ص ص .91-90
صالح بمحاج ،مرجع سابؽ ،ص .729
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رد فعميا من حق تقرير المصير:
بعد اإلعالف عف مشركع االستفتاء كحؽ تقرير المصير مف طرؼ الجنراؿ ديغكؿ في 16
سبتمبر  1959ك الذم كاف يعتبر مف أكثر الخطابات شيرة كتأثي ار عمى مسار االتصاالت
الجزائرية الفرنسية التي ستؤكؿ إلى المفاكضات الرسمية ،كفي ىذا الخطاب صرح ديغكؿ قائال:
'' اعتبر انو مف الضركرم بالنظر إلى كؿ المعطيات الجزائرية الكطنية كالدكلية ،أف يتـ
اإلعالف عف تقرير المصير ابتداء مف اليكـ ،اسـ فرنسا ك الجميكرية ك طبقا لمسمطات التي
يمنحني إياىا الدستكر الستشارة المكاطنيف ،ك أتمنى أف يمد اهلل في حياتي كأف يصغي إليا
الشعب ....أتعيد باف اطمب مف الجزائرييف في الدكائر الػ  12ماذا يريدكف أف يككنكا في نياية
األمر ،كمف الفرنسييف مف جية كافية مف كؿ الفرنسييف تأييد ليذا التيار''،

()1

فكاف رد فعؿ

الحككمة المؤقتة عمى لساف فرحات عباس إيجابيا '' لقد اعترؼ رئيس الجميكرية الفرنسية باسـ
الشعب الفرنسي في خطابو يكـ  16سبتمبر بحؽ الشعب الجزائرم في تقرير مصيره ......كىذا
التطكر لـ يكف ممكنا إال بفضؿ نضاؿ الجزائرييف''
لذلؾ عبر فرحات عباس باسـ الحككمة المؤقتة عف استعداده لمتفاكض لكف فقط مف اجؿ
التحرير الكطني ،كأكد أف المفكضات يجب أف تركز عمى رحيؿ الجيش الفرنسي ،فال يمكف
إجراء أم استفتاء حر تحت ضغط جيش االحتالؿ ،كذكر فرحات أف الصحراء فاف التنقيب
عنيا ك استغالليا ال يمكف بأم صفة مف الصفات ككف ىذه الثركات مصدر لمجزائرييف فقط ال
غيرىـ ك بعد اطالع الفرنسييف عمى ىذا البياف الذم أصدرتو الحككمة المؤقتة في  28سبتمبر
 1959أذيع في ندكة صحيفة بتكنس ،أدرؾ الفرنسييف انو لـ يعد بإمكانيـ قير الجزائرييف أف
االحتياؿ عمييـ بالمكر كالخديعة بكجكد أشخاص يدافعكف عنيـ ىـ أعضاء الحككمة المؤقتة
()2

التي كانت تمثؿ الشعب الجزائرم.

()1
()2

حميد عبد القادر ،فرحات عباس،.....مرجع سابؽ ،ص.216
أزغيدم محمد لحسف ،مرجع سابؽ ،ص.200
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خالصة الفصل
مما سبؽ نستخمص انو كاف لجياز الحككمة المؤقتة لمجيكرية الجزائرية ك المعمف عنيا
19سبتمبر 1958دكر كبير في تطكر العمؿ السياسي ك الدبمكماسي لمتعريؼ بالقضية الجزائرية
في المحافؿ الدكلية كايصاؿ صكتيا كصاداىا إلى العالـ كافة فيي بذلؾ حققت األىداؼ التي
قامت ألجميا ،فإعالنيا يعبر عف إعالف إعادة بعث الدكلة الجزائرية كشخص مف أشخاص
القانكف الدكلي كلذلؾ نجد أف ىذا الجياز الجديد أصبح ىك المتحدث الرسمي باسـ جبية
التحرير الكطني كالشعب الجزائرم كىذا ما نالحظو في الدكر الذم كانت تمعبو سكاء الدكر
الدبمكماسي ك الذم مف خاللو أرادت أف تكصؿ صكت شعبيا كمعاناتو لمعالـ ليركا ما يعاني
منو ىذا الشعب ك بالتالي كسب تأييد كدعـ الشعكب لمقضية الجزائرية كاالعتراؼ بذلؾ
بحككمتيا التي ظيرت ،أما الدكر األخر كىك يتمثؿ في مكاجيتيا لمسياسات التي ظيرت في
تمؾ الفترة ك التي كانت تريد القضاء عمى الثكرة الجزائرية إال أنيا كقفت ليا بالمرصاد ك ذلؾ
كاف بتكعية الشعب كاخذ الحيطة مف المشاريع كاإلصالحات التي جاءت بيا السمطات
االستعمارية الحتكاء الفرد الجزائرم إلييا ،فكاف أنيا تجاكزت كؿ ىذه األمكر لتصؿ في األخير
إلى التفاكض مع الحككمة الفرنسية حكؿ مصير الجزائر .
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خاتمة
نستخمص مف ىذه الدراسة التي تناكلت مكضكع تطكر الييئات القيادية لمثكرة الجزائرية مف
 1956إلى  1958مجمكعة مف النتائج كىي كاآلتي:
-

تعتبر الثكرة الجزائرية مف أىـ المراحؿ الميمة في تاريخ الحركة الكطنية ،إذ نجدىا قادت

البالد نحك تحقيؽ االستقالؿ ىذا كمو كاف بفضؿ الكفاح المسمح الذم اقتنع بو معظـ القادة
الذيف ىيئكا لتفجير ثكرتيـ كىاتو األخيرة سبقتيا جممة مف اإلعدادات كالتنظيمات التي قاـ بيا
قادة الثكرة ىذا ما بدكره يبيف لنا أنو كانت تكجد مؤسسات عممت عمى اإلعداد لتفجيرىا خاصة
أف التيار الثكرم قبؿ ذلؾ كاف يعاني مف أزمة الحزب التي كانت بيف المصالييف كالمركزييف
حكؿ قيادتو كمف أجؿ الخركج مف ىاتو األزمة كاف لزاما عمى القادة أف يفكركا في حؿ ليا فكاف
اجتماع  22التاريخي الذم انعقد بعيدا عف كؿ مف المصالييف كالمركزييف فيك كاف يفكر في
اإلعداد كالتفجير الثكرة ككيفية إعالنيا فكاف أنو انبثقت عنو لجنة الستة التي جعمت مف الثكرة
مف مجرد فكرة تـ طرحيا إلى أمر جسد في أرض الكاقع ىذا كمو طبعا كاف بفضؿ المؤسسات
التي عممت عمى قيادتيا منذ اندالعيا كىاتو األخيرة كاف قرار تفجيرىا مدركسا مف كؿ الجكانب
السياسي ،االقتصادم ،العسكرم ،االجتماعي.
-

كفي الميداف العسكرم اتسع لييب الثكرة خاصة بعد العمميات الجريئة التي قاـ بيا جيش

التحرير الكطني في  20أكت  1955عمى الشماؿ القسنطيني كالتي شاركت فييا الجماىير
الشعبية في شرؽ الجزائر كامتدت الثكرة إثر ذلؾ إلى الغرب الجزائرم ،كما أحدثت ىاتو
العمميات الكاسعة حالة مف الفزع كالرعب في مختمؼ األكساط االستعمارية الفرنسية ،كبذلؾ ىي
نجحت في تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذا اليجكـ.
-

كلجعؿ الثكرة أكثر فاعمية كشمكلية كلتسكيقيا لدل الرأم العاـ المحمي كالدكلي بغرض

تحقيؽ مزيد مف الدعـ كالمساندة في مكاجية اليجمات الرىيبة التي كانت تشنيا السمطات
الفرنسية الحتكاء الثكرة كالقضاء عمييا ،انعقد مؤتمر الصكماـ  20أكت  1956كالذم يعد أكؿ
مؤتمر كطني لمثكرة الجزائرية حيث تركزت أشغالو عمى نقطتيف أساسيتيف ىما تزكيد الثكرة
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بمؤسسات تمثيمية ذات صالحيات منفصمة كمحددة إلدارتيا بنجاح كسط تحديات كعقبات
رىيبة ،كتحرير ميثاؽ يبيف أىدافيا ككسائؿ تحقيقيا كيحدد نظرتيا لمختمؼ المسائؿ الكطنية
كالدكلية التي ليا عالقة بالثكرة الجزائرية ،كبالتالي فإف ىذا المؤتمر ،أزاؿ فكرة الزعامة الفردية
التي نبذىا القادة الذيف حضركا لمثكرة في جميع مراحميا كأقر مبدأ القيادة الجماعية كالتي كاف
شعارىا الثكرة مف الشعب كالى الشعب ،كذلؾ في ىذا المؤتمر استطاع جيش التحرير الكطني
أف يخرج مستفيد منو إذ أنو تـ إحداث تغير كبير في التنظيـ العسكرم لمجيش ،كبذلؾ فيك
جاء مف أجؿ تحديد األىداؼ السياسية لمثكرة كتكضيح المبادئ التي سارت عمييا حرب التحرير
مف أجؿ تقيـ مسار الثكرة .
كالمالحظ أيضا أنو ىناؾ بعض الق اررات التي خرج بيا المؤتمر أثارت العديد مف التناقضاتكاالنتقادات خاصة بمبدأيف أكلكية السياسي عمى العسكرم كأكلكية الداخؿ عمى الخارج ىذا ما
بدكره أدل إلى حدكث تصفيات مست العديد مف القادة خاصة الصراع الذم ظير بيف القادة
السياسييف كالعسكرييف كالذم انتيي بتصفية عباف رمضاف في 1957بعد تطكر الصراع فيما
بينيـ  .كىذا ما بدكره جعؿ الثكرة تدخؿ في دكامة مف الصراع الحاد بسبب ىاذيف المبدأيف كما
قرر المؤتمر عدد مف الييئات التابعة لجيش التحرير الكطني أىميا :المجمس الكطني لمثكرة
الجزائرية كالذم يعتبر المجمس األعمى لجياز الثكرة فيك يكجو سياسة جبية التحرير الداخمية
كالخارجية كصاحب الحؽ في إصدار األمر بإطالؽ النار أك مكاصمة الحرب.
كلجنة التنسيؽ كالتنفيذ فيي مجمس الحرب الحقيقي لمثكرة مسؤكلة عف تكجيو كادارة جميع
فركع الثكرة كأجيزتيا العسكرية كالسياسية كالدبمكماسية ليا كامؿ السمطة عمى جميع ىيئاتيا
كمنظماتيا كعمى القادة السياسييف كالعسكرييف الذيف يباشركف النشاط الثكرم في جميع الكاليات
مسؤكلكف مباشرة أماميا ىي مثمما ىي مسؤكلة أماـ المجمس الكطني لمثكرة .لتعرؼ ىذه
المجنة تطك ار ممحكظا في مسارىا ،خاصة بعد انتقاليا الى الخارج كغيرت مقرىا مف تكنس الى
القاىرة فكاف االجتماع الذم انعقد بالقاىرة في أكت 1957أسفر عمى إعادة تشكيؿ لجنة
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خاتمة
التنسيؽ كالتنفيذ كأصبحت تعرؼ بالمجنة الثانية أيف تـ تكسيعيا مف خمسة أعضاء إلى أربعة
عشر عضكا.
-

إف لجنة التنسيؽ كالتنفيذ لـ تكف جيا از تنفيذيا فحسب بؿ كانت ىي المبنة األكلى

لتأسيس الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية في  19سبتمبر  ،1958كبذلؾ سكؼ يتـ إخراج
القضية الجزائرية مف الحيز الضيؽ الذم فرضتو السمطات االستعمارية ،كاسماع صكتيا
كتمثيميا في المحافؿ الدكلية لكسب تأييد الرأم العاـ العالمي ،لتصبح بذلؾ ىي المتحدث
الرسمي باسـ جبية التحرير الكطني كالشعب الجزائرم ،كذلؾ مف خالؿ تكضيح معاناة شعبيا
لمعالـ كما يعانكا منو مف قير كظمـ كاستبداد....كبالتالي العمؿ عمى كسب تأييد كدعـ الشعكب
لمقضية الجزائرية كاالعتراؼ بحككمتيا الجديدة التي ظيرت عمى الساحة السياسية ،فكاف أنيا
زعزعت الفرنسييف
خاصة بعد أف كقفت في كجو المشاريع الفرنسية التي جاء بيا ديغكؿ لمقضاء عمي الثكرة كفي
ذلؾ قاـ بإصدار مشاريع اغرائية ،اليدؼ منيا ىك ضرب الثكرة الجزائرية مف خالؿ إبعاد
الشعب عنيا ،لكف كؿ ىذا لـ يضعفيا بؿ زاد مف التحاميا مع بعضيا البعض ،كاستطاعت
الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية مف خالؿ تصريحاتيا أف تبيف لشعبيا أف اليدؼ مف ىذه
المشاريع كميا ىك إبعاده عف ثكرتو كبالتالي التراجع عف المطمب األساسي الذم قامت مف اجمو
ىذه الثكرة أال كىك االستقالؿ ،كما نستنتج انو كاف ليذه الحككمة دكر كبير في جنكح ديغكؿ
إلى التفاكض مع الحككمة الجزائرية حكؿ مصير الجزائر معيا خاصة بعدما أصبحت ىي
المتحدث الرسمي باسـ الشعب الجزائرم كجبية التحرير الكطني.
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ممحق رقم :01
القادة الستة التاريخون

()1

الكاقفكف مف اليميف - :محمد بكضياؼ -مراد ديدكش-مصطفى بف بك العيد -رابح بيطاط.
الجالسكف مف اليميف - :محمد العربي بف المييدم -كريـ بمقاسـ.

()1بمحسف مبركؾ ،المراسالت بيف الداخؿ كالخارج ،...مرجع سابؽ ،ص .37
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الممحق رقم :02
()1

النص األصمي لبيان اول نوفمبر  1954بالمغة الفرنسية.

) )1عثماني مسعكد ،مصطفى بف بكالعيد مكاقؼ كأحداث ،مرجع سابؽ ،ص .47
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الممحق رقم (02تابع):
بياف اكؿ نكفمبر مترجـ بالمغة العربية.

1

()1عثماني مسعكد ،مرجع سابؽ ،ص 48
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الممحق رقم :03
صورة تذكارية لقادة المناطق(الواليات) خالل انعقاد مؤتمر الصومام .1956

) )1أمقراف عبد الحفيظ الحسني ،مذكرات مف مسيرة النضاؿ كالجياد ،مصدر سابؽ ،ص .57
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الممحق رقم :04
خريطة التقسيم اإلداري لمجزائر بعد مؤتمر الصومام  20أ1وت .1956

) )1عمار قميؿ ،ممحمة الجزائر الجديدة ،ج  ،1مصدر سابؽ ،ص .393
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الممحق رقم :05
النص الكامل لمحضر اجتماع المجمس الوطني لمثورة في دورتو األولى في القاىرة من .20
أوت إلى  27أوت .1957

()1

إف أشغاؿ الدكرة العادية لػ (ـ.ك.ث.ج) لسنة  1957جرت في القاىرة بيف  20ك 27أكت .1957

الحاضرون :عباف-عباس-عمارة-بف عكدة-بف خدة-بف يحي –بكمنجؿ بكمديف-بكصكؼ-دحمب-دىميس-
بف طكباؿ-فرنسيس-كريـ-لعمكرم-مزىكدم-أكعمراف الثعالبي-تكفيؽ المدني-يزيد-ميرم-الشريؼ-محمكد
كعيف فرحات عباس رئيسا لمجمسة كمحمد بف يحي كاتبا.

ق أر عباف رمضاف حصيمة نشاطات لجنة التنسيؽ كالتنفيذ (التي انتيت عيدتيا) كصكدؽ عمى الحصيمة

باإلجماع.

عند إجراء المناقشات التي دارت خالؿ الجمسات قرار الػ (ـ.ك.ث.ج) تكسيع أجيزتو القيادية كليذا الغرض

صكت باإلجماع عمى التصريح بالمبادئ التالية:

إف (ـ.ك.ث.ج) يتككف مف  54عضكا كيعد جيا از ذا سيادة لمثكرة يجتمع مرة في السنة في دكرة عادية كيمكف
أف يستدعي إلى دكرة غير عادية إما بطمب مف لجنة التنسيؽ كالتنفيذ بأغمبية بسيطة كاما بطمب ثمثي
أعضاء(ـ.ك.ث.ج) أف لجنة التنسيؽ كالتنفيذ مكمفة بتطبيؽ السياسة التي يعدىا (ـ.ك.ث.ج)

أف لجنة التنسيؽ كالتنفيذ مكمفة بتطبيؽ السياسة التي يعدىا (ـ.ك.ث.ج) كىي تنسؽ أك تعزؿ مف طرؼ

(ـ.ك.ث.ج) بأغمبية الثمثيف

خالؿ فترة ما بيف دكرات (ـ.ك.ث.ج) يككف لمجنة التنسيؽ كالتنفيذ سمطات كاسعة تمتد إلى جميع المشاكؿ ما
عدا تمؾ التي تقرر مصير البالد ،كعمى سبيؿ المثاؿ :المفاكضات ،كقؼ القتاؿ ،االنحياز إلى كتمة مف

الكتؿ ،الحؿ الدكلي لممشكؿ الجزائرم ،تدخؿ طرؼ ثالث في النزاع الجزائرم الفرنسي.

إف لجنة التنسيؽ كالتنفيذ مسؤكلة أماـ (ـ.ك.ث.ج) مف جية أخرل كدائما في نفس السياؽ مف األفكار صكت

(ـ.ك.ث.ج) اإلجماع عمى الالئحة التالية:
-

نظ ار إلى أف األخكة المكقكفيف المسجكنيف ىـ مف بيف الرجاؿ الذيف حضركا كنظمكا كقرركا

الندالع ثكرة نكفمبر 1954

-

نظ ار إلى أف ىؤالء األخكة لـ يستطيعكا المشاركة في مؤتمر  20أكت  1956ألسباب خارجة

-

نظ ار إلى أنو مف المصمحة العامة أف يبقى ىؤالء األخكة رغـ سجنيـ مشاركيف في أجيزة

عف إرادتيـ.

القيادة كالتنفيذ

()1مبركؾ بف لحسف ،المراسالت بيف الداخؿ كالخارج ،مرجع سابؽ ،ص .70-67
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-

نظ ار كذلؾ إلى أف االتساع الذم تشيده ثكرتنا يخمد الستكماؿ كتكسيع أجيزة القيادة كالتنفيذ

فإف المجمس الكطني لمثكرة الجزائرية يقرر:

 -1تعييف آيت أحمد ،بف بمة ،بيطاط ،بكضياؼ ،خيضر أعضاء شرفييف في لجنة التنسيؽ كالتنفيذ
 -2أف يرفع إلى تسعة عدد أعضاء لجنة التنسيؽ كالتنفيذ كالى  54عدد أعضاء (ـ.ك.ث.ج)

فضال عف ذلؾ فإف (ـ.ك.ث.ج) كبيدؼ إزالة كؿ غمكض صكت باإلجماع عمى الالئحة التالية:
-

نظ ار إلى أف بعض المكاقؼ التي أكدىا مؤتمر  20أكت  1956تعرضت لتأكيؿ غامض.

نظ ار إلى أف الثكرة الجزائرية يجب قيادتيا في الكضكح كىك الشرط األساسي لممحافظة عمى

كحدة الشعب الجزائرم.

فإف (ـ.ك.ث.ج) يؤكد:

 -1جميع أكلئؾ الذيف يشارككف في الكفاح التحريرم بالمباس العسكرم كبدكنو متساككف كبالنتيجة ال
تكجد أكلكية لمسياسي عمى العسكرم ،كال فرؽ بيف الداخؿ كالخارج جميع أعضاء (ـ.ك.ث.ج) أعضاء

عاممكف

 -2يظؿ ىدؼ الثكرة الجزائرية ىك تأسيس جميكرية جزائرية ديمقراطية كاجتماعية لف تككف متناقضة مع
المبادئ األساسية "اإلسالـ" .

كقد امتنع عباف كدىميس عف التصكيت عند االقتراع عمى مبدأ غياب فرؽ بيف الداخؿ كالخارج.
كانتقؿ (ـ.ك.ث.ج) بعد ذلؾ إلى انتخاب األعضاء  9لمجنة التنسيؽ كالتنفيذ الذيف انتخبكا باإلجماع
عباف ،عباس ،بف طكباؿ ،بكصكؼ ،كريـ ،لميف ،محمكد ميرم ،أكعمراف.

كأخي ار منح (ـ.ك.ث.ج) كامؿ السمطات لمجنة التنسيؽ كالتنفيذ تعييف األعضاء  20الجدد في
(ـ.ك.ث.ج) عند اجتماعيـ القادـ ككضع الترشيحات لدل عباس األكبر سنا خالؿ  48ساعة مف طرؼ

أم عضك في (ـ.ك.ث.ج) يعبر عف رغبتو عف ذلؾ.
رفعت الجمسة عمى الساعة  22ك  30د.

الكاتب:

الرئيس:

فرحات عباس

()1

محمد بن يحي

) )1مبركؾ بف لحسف ،مرجع سابؽ ،ص .70-67
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الممحق رقم :06

أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ الثانية ( 1957القادة العسكريون والسياسيون).

()1

()1

أعضاء لجنة التنسيؽ كالتنفيذ ىؤالء ىـ القادة السياسيكف كالعسكريكف ،جريدة المجاىد ،العدد  01 ،11نكفمبر .1957
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الممحق رقم :07
بياف تأسيس الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية .1958/09/19

()1عمر بكضربة مرجع سابؽ ،ص .321
120

()1

مالحق
الممحق رقم :08
أعضاء الحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية( 1958/09/19التشكيمة األكلى)
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الممحق رقم ( :08تابع)
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الممحؽ رقـ ( :08تابع)

()1

()1ميالد أكؿ حككمة حرة لمجميكرية الجزائرية يعمف عنو داخؿ الجزائر كفي عكاصـ األقطار العربية ،جريدة المجاىد طبعة
خاصة 19 ،سبتمبر .1959
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الممحق رقم  :09جدول البمدان التي اعترفت بالحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية
الرقم

اسم البمد

تاريخ االعتراف

طبيعة االعتراف

1

العربية السعكدية

 20سبتمبر 1958

قانكنية

2

بمغاريا

 29مارس 1961

كاقعية

3

الصيف الشعبية

 22سبتمبر 1958

قانكنية

4

الككنغك

 19فيفرم 1961

قانكنية

5

ككريا الشمالية

 20سبتمبر 1958

كاقعية

6

غانا

 10جكيمية 1959

قانكنية

7

غينيا

 30سبتمبر 1958

قانكنية

8

أندكنيسيا

 27سبتمبر 1958

قانكنية

9

العراؽ

 19سبتمبر 1958

قانكنية

10

االردف

 20سبتمبر 1959

قانكنية

11

لبناف

 15جانفي 1959

قانكنية

12

ليبريا

 7جكاف 1958

قانكنية

13

ليبيا

 19سبتمبر 1958

قانكنية

14

مالي

 14فيفرم 1961

قانكنية

15

مراكش

 19سبتمبر 1958

قانكنية

16

منغكليا الشعبية

 15سبتمبر 1958

قانكنية

17

ح.ع.ـ

 21سبتمبر 1958

قانكنية

18

السكداف

 22سبتمبر 1958

قانكنية

19

تشيككسمكفاكيا

 25مارس 1961

كاقعية

20

تكغك

 17جكاف 1960

قانكنية

21

تكنس

 19سبتمبر 1958

قانكنية

22

االتحاد السكفياتي

 3أكتكبر 1960

قانكنية

23

فيتناـ

 26سبتمبر 1958

قانكنية

24

اليمني

 21سبتمبر 1958

قانكنية

25

يكغسالفيا

 12جكاف 1959

كاقعية

((1محمد بجاكم ،الثكرة الجزائرية كالقانكف  ،1961-1960مصدر سابؽ ،ص .160
124

()1

قائمة المصادر والمراجع
قــــــائمة المصادر والمراجـــــــــــــــــــع
القران الكريم ،رواية ورش عن نافع.
أوال :المصادر والمراجع بالمغة العربية :
)1المصادر:
المذكرات الشخصية :
-1أمق ػ ػ ػراف عبػ ػ ػػد الحفػ ػ ػػيظ الحسػ ػ ػػني،مــــــذكرات مــــــن مســــــيرة النضــــــال والجيــــــاد ،دار األمػ ػ ػػة،
الجزائر.2010،
-2ب ػػف جدي ػػد الش ػػادلي ،مــــذكرات بــــن جديــــد  ( 1979-1929مالمــــح حيــــاة) ،دار القص ػػبة،
الجزائر.2012 ،
-3جرمػػاف عمػػار،الحقيقــة مــذكرات عــن ثــورة التحريــر الــوطني ومابعداالســتقالؿ،دار اليػػدل
الجزائر2007،
-4ك ػ ػػافي عم ػ ػػي ،مــــــذكرات الــــــرئيس عمــــــي كــــــافي مـــــن المناضــــــل السياســــــي إلــــــى القائــــــد
العسكري( ،)1962-1947دار القصبة ،الجزائر.2001 ،
-5كشيدةعيسػ ػ ػػي،ميندســــــو الثــــــورة ،ت ػ ػ ػر :مكسػ ػ ػػي اشػ ػ ػػر نث ػ ػ ػك ،زينػ ػ ػػب قبػ ػ ػػي ،ط ،2منشػ ػ ػػكرات
الشياب.2010،
-6المدني أحمد تكفيؽ ،حياة كفاح مع ركب الثورة،ج ،3دا ار لمعرفة ،الجزائر.2010،
الكتب بالعربية:
-7األش ػ ػراؼ مصػ ػػطفي،األمــــة والمجتمــــع ،تػ ػػر:بف عيسػ ػػي ،الجزائر،المؤسسػ ػػة الكطنيػ ػػة لمكتػ ػػاب
.1983،
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-8بجػ ػػاكم محمػ ػػد ،الثــــورة الجزائريـــــة والقـــــانون،1961-1960دار ال ارئػ ػػد لمكتػ ػػاب الج ازئػ ػػرم
.2005،
 -9بػف خػدة بػف يكسػؼ ،جـذور أول ،1954تر:مسػعكد حػاج مسػعكد،ط،3دار الشػاطبية لمنشػر
كالتكزيع،الجزائر.2013،
 -10دحمب سعد ،الميمة المنجزة من أجل استقالل الجزائر،منشكرات دحمب،الجزائر.2007 ،
 -11الديب فتحي ،عبد الناصر والثورة الجزائرية،ط،2دار المستقبؿ العربي ،مصر .1990
قميؿ عمار ،ممحمة الجزائر الجديدة،ج،1دار البعث الجزائر.1991،
 -12مالح عمار ،محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ،دار اليدل ،الجزائر.2008 ،
)2المراجع:
 -13أزغيدم محمد لحسف،معراج أجديدم ،نشأة جـيش التحريـر الـوطني ،1954-1947دار
اليدل،الجزائر.2012،
-14أزغيػ ػػدم محمػ ػػد لحسػ ػػف ،مــــؤتمر الصــــومام وتطــــور ثــــورة التحريــــر الجزائريــــة -1956
،1962دار ىكمة لمنشر كالطباعة،الجزائر.2009،
-15بالحػػاج صػػالح ،تــاريخ الثــورة الجزائريــة صــانعوا أول نــوفمبر،1954دار الكتػػاب الحػػديث
،دت.
 -16بساـ العسمي ،جيش التحرير الوطني الجزائري ،دار النفائس ،بيركت  ،لبناف.2010،
 -17بالح بشير ،تاريخ الجزائر المعاصرمن(،)ّ1989-1830ج ،1دارالمعرفة،الجزائر،
. 2006
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-18بمحسػف مبػػركؾ ،المراســالت بــين الــداخل والخــارج(الجزائر القــاىرة) 1956-1954مــؤتمر
الصومام في مسار الثورة التحريرية ،تر:الصادؽ عمارم ،دارالقصبة،الجزائر.2004،
-19بمخركبػػي عبػػد المجيػػد ،مــيالد الجميوريــة الجزائريــة واالعت ـراف بيــا ،تػػر :العربػػي بكينػػكف
مكفـ لمنشر ،الجزائر .2011،
 -20بف العقكف عبد الرحماف بف إبراىيـ ،الكفاح القومي والسياسي من خالل مـذكرات معاصـر
الفترة الثالثة،1954-1947ج ،3منشكرات ألسائحي،الجزائر.2008،
-21ب ػػف حم ػػكدة ب ػػكعالـ ،الثـــورة الجزائريـــة ثـــورة اول نـــوفمبر  ،1954دار النعم ػػاف لمطباع ػػة
كالنشر.2011 ،
 -22بف نادر الطيب ،الجزائر حضارة وتاريخ ،دار اليدل ،الجزائر .2008،
-23بكحػػكش عمػػار ،التـــاريخ السياســـي لمجزائـــر مـــن البدايـــة إلـــي غايـــة ،1962دار الغ ػػرب
اإلسالمي،الجزائر.1997،
-24بكض ػ ػ ػربة عمػ ػ ػػر ،النشـــــــاط الدبموماســـــــي لمحكومـــــــة المؤقتـــــــة لمجميوريـــــــة الجزائريـــــــة
سبتمبر-1958جانفي ،1960دار الحكمة،الجزائر.2010،
-25بكضػ ػ ػربةعمر ،تطــــــور النشــــــاط الدبموماســــــي لمثــــــورة الجزائريــــــة ،1960-1954دار
اإلرشاد،الجزائر.2013،
-26ب ػ ػػكعزيز يح ػ ػػي ،ثـــــورات الجزائـــــر فـــــي القـــــرنين 19و،20الثـــــورة فـــــي الواليـــــة الثالثـــــة
طبعةخاصة،عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2009،
-27بػ ػػكعزيز يح ػ ػػي ،ثـــــورات الجزائـــــر فـــــي القـــــرنين19و،20ج2ثـــــورات القـــــرن العشـــــرين،
ط2منشكرات المتحؼ الكطني لممجاىد(.د.ت).
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 -28بكمالي أحسف ،إستراتجية الثورة الجزائرية في مرحمتيـا االولـي،1956-1954منشػكرات
المتحؼ الكطني لممجاىد ،الجزائر(،دت).
-29بكمػ ػػالي أحسػ ػػف ،أول نـــــوفمبر  1954بدايـــــة النيايـــــة لخرافـــــة الجزائـــــر الفرنســـــية ،دار
المعرفة،الجزائر .2010،
-30جكدم تكمي  ،العقيد عميروش بين األسطورة والتاريخ ،ك ازرة المجاىديف الجزائر.2008،
-31حرب ػػي محم ػػد ،الثـــورة الجزائريـــة ســـنوات المخـــاض ،ت ػػر :نجي ػػب عي ػػاد كص ػػالح المثم ػػكثي،
دارمكفـ لمنشر ،الجزائر.1994،
 -32حميد عبد القادر ،فرحات عباس رجل الجميورية ،دار المعرفة،الجزائر.2007،
-33خيض ػػر ادري ػػس  ،البحـــث فـــي تـــاريخ الجزائـــر الحـــديث،1962-1930ج، 2دار الغ ػػرب
الجزائر.2005،
 -34درنػػكف عبػػد القػػادر ،حـــوار حـــول الثـــورة ،المركػػز الػػكطني لمتكثيػػؽ كالصػػحافة كاإلعػػالـ
الجزائر.1996،
-35رشػػيد أكعيسػػي،كراســات ىارتمون ـا إلســنيانص ،حــرب الجزائــر حســب ففاعيميياالفرنســين،
تر :محمد المعراجي كعمر المعراجي ،دار القصبة لمنشر،الجزائر.2010،
-36الزبي ػػرم محم ػػد العرب ػػي ،الثــــورة الجزائريــــة فــــي عاميــــا األول،المؤسس ػػة الكطني ػػة لمكت ػػاب
الجزائر. 1984،
-37الزبي ػػرم محم ػػد العرب ػػي ،تـــاريخ الجزائـــر المعاصـــر،1962-1954ج ،2منش ػػكرات اتح ػػاد
الكتاب العربي.1999،
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-38الزبيػػرم محمػػد العربػػي ،كتـــاب مرجعـــي عـــن الثـــورة التحريريـــة،1962-1954منشػػكرات
المرك ػ ػ ػػز ال ػ ػ ػػكطني لمد ارس ػ ػ ػػات كالبح ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػػي الحرك ػ ػ ػػة الكطني ػ ػ ػػة كث ػ ػ ػػكرة أكؿ ن ػ ػ ػػكفمبر1954ك ازرة
المجاىديف،الجزائر.2007،
 -39زكزكعبدالحميد ،محطات حاسمة في تاريخ الجزائر ،دار ىكمة ،الجزائر.2010،
 -40زكزكعبدالحميػد ،المرجعيات التاريخية لمدولـة الجزائريـة الحديثة(مؤسسـات ومواثيـق)،دار
ىكمة،الجزائر.2009،
 -41سعداكم مصػطفي ،المنظمة الخاصة ودورىا في اإلعداد لثـورة أول نـوفمبر،تصػدير ك ازرة
الثقافة(د.ت)
 -42سػػماعيمي زكليخػػة المكلػػكدة عمػػكش ،تــاريخ الجزائــر مــن فتــرة ماقبــل التــاريخ إلــي غايــة
اإلستقالل ،دار دزاي ارنفك،الجزائر.2013،
 -43ش ػريط األمػػيف ،التعدديــة الحزبيــة فــي تجربــة الحركــة الوطنيــة ،1962-1919دي ػكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزائر.1998 ،
 -44الصديؽ محمد الصادؽ ،أيام خالدة في حياة الجزائر ،مكفـ لمنشر،الجزائر.2009،
 -45صػػغير م ػريـ ،المواقـــف الدوليـــة مـــن القضـــية الجزائريـــة ،1962-1954دار الحكمػػة
،الجزائر.2009،
 -46طالس مصطفي ،بساـ العسمي ،الثورة الجزائرية ،دار الرائد لمكتاب ،الجزائر.2010،
 -47عباس محمد ،اغتيال حمم أحاديث مع بوضياف ،دار ىكمة الجزائر .2003،
 -48عباس محمد ،الثورة الجزائرية نصر بال ثمن ،دار القصبة ،الجزائر.2007 ،
 -49عباس محمد ،ثوار عظماء ،دار ىكمة،الجزائر.2003،
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 -50عمراني عبد المجيد ،جان بول سارتر والثورة الجزائرية ،مكتبة كنزة ،الجزائر (،دت).
 -51عمكرة عمار ،موجز في تاريخ الج ازئر ،دار ريحانة ،الجزائر .2002،
 -52غربي الغالي ،فرنسا والثورة الجزائرية،1958-1954دار غرناطة ،الجزائر.2009،
 -53فرككس صػالح ،تاريخ الجزائـر مـن ماقبـل التـاريخ إلـي غايـة االسـتقالل المراحـل الكبـرى،
دار العمكـ لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،مكفـ لمنشر،الجزائر.2009،
 -54مسعكد عثماني ،مصطفي بن بولعيد مواقف وأحداث ،دار اليدل،الجزائر.2009،
 -55مطمر محمد العيد ،ىواري بومدين رجل القيادة الجماعية ،دار اليدل ،الجزائر .2003،
 -56معمرم خالفة ،عبان رمضان ،تر :زينب زخركؼ،ط ،2منشكرات تالة،الجزائر.2008،
 -57مقالتي عبد اهلل ،التاريخ السياسي لمثورة الجزائرية ،الكتػاب الثػاني ،ك ازرة الثقافػة ،الج ازئػر
.2013،
 -58مقالتػػي عبػػد اهلل ،المرجــع فــي تــاريخ الثــورة الجزائريــة ونصوصــيا األساســية -1954
،1962ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر .2012،
 -59منصػػكر أحمػػد ،الـــرئيس احمـــد بـــن بمـــة يكشـــف أســـرار الثـــورة،ط،2داراالصػػالة ،الج ازئػػر
.2009
 -60مياسي إبراىيـ ،قبسات من تاريخ الجزائر ،دار ىومة،الجزائر.2010،
 -61النصكص األساسية لثكرة نكفمبر ،1954ك ازرة الثقافة ،الجزائر.2009،
 -62ىشماكم مصطفي ،جذور أول نوفمبر1954في الجزائر،دار ىكمة،الجزائر.2010،
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 -63بديػػدة لزىػػر ،دراســات فــي تــاريخ الثــورة الجزائريــة وأبعادىــا اإلفريقيــة،دار السػػبيؿ لمنشػػر
كالتكزيع،الجزائر.2009،
 -64ب ػػف ي ػػكب رش ػػيد ،دليـــل الجزائـــر السياســـي،المؤسس ػػة الكطني ػػة لمفن ػػكف المطبعي ػػة ،الج ازئ ػػر
.1999،
 -65بكرغ ػػدة رمض ػػاف ،الثــــورة الجزائريــــة والجنــــرال ديغــــول 1962-1958ســــنوات الحســــم
والخالص ،منشكرات بكنة لمبحكث كالدراسات ،عنابة ،الجزائر.2012 ،
 -66بيكار زدرافكػكر ،الجزائر شيادة صـحفي يوغسـالفي عـن حـرب الجزائـر،تر:فتحػي سػعيدم
،مكفـ لمنشر.2011،
 -67محفكظ قداش ،وتحررت الجزائر ،تر :بالعربي بينكف ،دار األمة ،الجزائر.2007،
)3الدوريات والمجالت:
أ/الدوريات:
جريدة المجاىد لساف حاؿ جبية التحرير الكطني:
 -68عباف رمضاف" ،افتتاح فصل جديد من الثورة الجزائرية" ،ج،3العدد، 3طبعة خاصػة ك ازرة
المجاىديف.
((-69أعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء لجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؽ كالتنفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤالء ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيكف -
العسكريكف))،العدد1،11نكفمبر.1957
((-70رجاؿ صدقكا ما عاىد اهلل عميو))،العدد20، 9اغسطس.1957
((-71ميالد أكؿ حككمة حرة لمجميكرية الجزائرية يعمف عنو داخؿ الج ازئػر كفػي عكاصػـ القطػار
العربية ))،طبعة خاصة 19،سبتمبر .1958
132

قائمة المصادر والمراجع
ب/المجالت:
مجمة أول نوفمبر :تصدرىا المنظمة الكطنية لممجاىديف:
 -72أمقراف عبد الحفيظ" ،مؤتمر الصومام  20أوت  ،"1956مجمة أول نوفمبر ،عدد .68
 -73بمقاضػػي مكلػػكد 20" ،أوت فــي ذكــرى يــوم المجاىــد بدايــة االنطــالق" ،مجمــة أول نــوفمبر
العدد ،7أكت .1974
-74

بكغايػ ػػة مصػ ػػطفي"،مــــن وحــــي ذكــــري 20أوت"،عػ ػػدد خػ ػػاص20،أكت،1973الج ازئػ ػػر

20أكت،1973الجزائر.
-75

ذكريػػات كمػػآثر الػػذكرم 39مجػػزرة سػػاقية سػػيدم يكسػػؼ،مجمـــة أول نـــوفمبر ،المنظمػػة

الكطنية لممجاىديف،العدديف،152-151الجزائر.
76-AISSA KECHIDA, (BEN m’hiedi: un homm du peopel), premier
novembre, n° 175, alger, 2011.
مجمة المصادر :المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر:1954
 -77خميفي عبد القػادر "،المؤتمرات األفروآسيوية والقضية الجزائريـة" ،مجمـة المصـادر،العػدد
الثامف ،الج ازئر .2003،
-78

يحيػ ػػاكم جمػ ػػاؿ " ،الظــــروف المحميــــة والدوليــــة النعقــــاد مؤتمرالصــــومام" ،مجمــــة

المصادرالعدد ،5الجزائر .2002،
مجمة حروف لمدراسات التاريخية:
 -79لطفػي سػاعد" ،مـؤتمر الصـومام  20أوت  1956واقـع وأفـاق فـي ذاكـرة الجزائـر" ،مجمـة
حروف لمدراسات التاريخية ،العدد ،1أكت .2014
مجمة الذاكرة:
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 -80االعترافات الدكلية بالحككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائريػة ،مجمة الـذاكرة ،المتحػؼ الػكطني
لممجاىدالعدد ،3الجزائر .1995،
)4الممتقيات:
 -81تطكر الدبمكماسية الجزائرية مف  ،1962-1830دراسات كبحكث حكؿ تطػكر الدبمكماسػية
الجزائري ػػة ،ط ،2منش ػػكرات المرك ػػز ال ػػكطني لمد ارس ػػات كالبح ػػث ف ػػي الحركػ ػة الكطني ػػة كث ػػكرة أكؿ
نكفمبر ( ،1954د.ت).
 -82الدبمكماسػػية الجزائريػػة مػػف 1830إلػػي،1962د ارسػػات كبحػػكث حػػكؿ تطػػكر الدبمكماسػػية
الجزائري ػػة ،ط،2منشػ ػػكرات المركػ ػػز الػ ػػكطني لمد ارسػ ػػات كالبح ػػث فػ ػػي الحركػ ػػة الكطنيػ ػػة كثػ ػػكرة أكؿ
نكفمبر،1954دار ىكمة .2007،
 -83عامر رخيمػة" ،الحركـة الوطنيـة والتأسـيس لمدبموماسـية الجزائريـة" ،الدبمكماسػية الجزائريػة
مػف  ،1962-1830د ارسػات كبحػكث حػكؿ تطػكر الدبمكماسػية الجزائريػة ،ط 2منشػكرات المركػز
الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر،1954دار ىكمة.2007،
 -84غربػػي الغػػالي" ،نمــاذج مــن سياســة التطويــق الفرنســية خــالل الثــورة األســالك الشــائكة
المكيربة" ،دار القصبة ،الجزائر.2009،
/5الرسائل واألطروحات الجامعية:
 -85بكدالعة رياض ،القيم الديمقراطيـة فـي الثـورة التحريريـة  )1962-1954أطركحػة لنيػؿ
شػػيادة الماجسػػتير فػػي التػػاريخ الحػػديث كالمعاصػػر ،جامعػػة متنػػكرم قسػػنطينة ،الج ازئػػر -2005،
.2006
 -86خيثػر عبػد النػكر ،تطـور الييئـات القياديـة لمثـورة التحريريـة (،)1962-1954أطركحػة
لنيؿ شيادة الدكتكرة في التاريخ المعاصر ،جامعة الجزائر،الجزائر.2006-2005،
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 -87شتكاح حكيمة ،المبادئ التنظيمية لقيادة الثورة الجزائرية ،أطركحة لنيػؿ شػيادة الػدكتكراه
في تاريخ الثكرة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.2006-2005 ،
 -88شمبي أماؿ ،التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية ،1962-1954رسالة لنيؿ
شػ ػ ػ ػػيادة الماجس ػ ػ ػ ػػتير فػ ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػ ػػاريخ الحػ ػ ػ ػػديث كالمعاص ػ ػ ػ ػػر ،جامعػ ػ ػ ػػة العقي ػ ػ ػ ػػد الحػ ػ ػ ػػاج لخض ػ ػ ػ ػػر
باتنة،الجزائر.2006-2005،
 -89العايب سػميـ ،الدبوماسيةالجزائرية في إطار منظمة االتحـاد اإلفريقـي ،مػذكرة لنيػؿ شػيادة
الماجستير في التاريخ المعاصر ،جامعة الحاج لخضر باتنة  ،الجزائر.2011-2010 ،
)6الموسوعات:
 -90ابف نعيمة كآخركف ،موسـوعة أعـالم الجزائـر  ،1954-1830منشػكرات المركػز الػكطني
لمدراسات في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر(1954د.ت).
 -91شرفي عاشكر ،قاموس الثورة الجزائرية  ،1962-1954تػر :عػالـ مختػار ،دار القصػبة
لمنشر الجزائر.2008،
 -92شرفي عاشكر ،معممـة الجزائـر "القـاموس الموسـوعي تاريخ،ثقافة،أحـداث،أعالم و معـالم
تر :عالـ مختار ك آخركف ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر.2009 ،
 -93الكيػالي عبػد الكىػاب ،الموسـوعة السياسـية ،ج ،5ط ،2المؤسسػة العربيػة لمد ارسػة كالنشػر
بيركت.1990 ،
 -94مرتاض عبد المالؾ ،كآخركف ،دليل مصطمحات ثورة التحرير الجزائرية ،منشكرات المركز
الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة نكفمبر.1954الجزائر (،د.ت)
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 -95مرتاض عبد المالؾ ،المعجم الموسـوعي لمصـطمحات الثـورة الجزائريـة 1962- 1954
دار الكتاب العربي،الجزائر.2010،
)7المقاالت والمواقع اإللكترونية:
 -96بكدانػة كليػد" ،فـي الـذكري ال 54لتأسيسـيا الظـروف العامـة المميـدة لتأسـيس الحكومـة
الجزائريـة المؤقتـة ،عمػي الخػط المباشػر )04/03/ 2015( www. djelfa news. Com
. 14.00
 -97بكدانػػة كليػػد" ،دراســة مقــررات الــدورة األولــي لممجمــس الــوطني لمثــورة الجزائريــة أوت
 ،"1957صـــــــــــوت الجمفـــــــــــة جريـــــــــــدة الكترونيـــــــــــة16،أكت ،2013تمػ ػ ػ ػ ػػت الزيػ ػ ػ ػ ػػارة يػ ػ ػ ػ ػػكـ
،10/02/2015عمي الرابط .sawtdjelfa@gmailcom
)8البرامج التميفزيونية:
 -98أحمػد طالػب اإلبراىيمػي ،شػاىد عمػي العصػر ،الجػزء الثالػث ،تقػديـ :أحمػد منصػكر ،قنػاة
الجزيرة ،قطر16،جكاف .2013
ثانيا:المصادر والمراجع بالمغة األجنبية:
résistance1956-

la

capitale

99-Ben khada benyoucef, alger
1957,editions, howma, alger,2009 .

100- Ben khada benyoucef , les accords d’evrian office de
publications,universitaires,alger,2002
101-Boudiaf mouhamed ,la préparation de premier november
1954,l’aide:aissa boudiaf 2eme , édition ,dar elnoamane, alger, 2011.
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