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169سورة آل عمران اآلیة :



شكر وتقدیر
لى أن ي بنعمته تتم الصلحات وبنوره تتنزل البركات، نشكر اهللا تعالى القدیر عالحمداهللا الذ

ا رضیت ولك الحمد بعد الرضى.لك الحمد إذا العمل،فاللهم وفقنا وأعاننا على إتمام هذ

المشرفة "نفطي وافیة" على قدمت لنا ةالشكر ووافر االمتنان إلى األستاذیسرنا أنتقدم بخالص 
مجاهد بالوادي من توجیه ومساعدة ، كما نتقدم بكل آیات الشكر والتقدیر إلى مدیر متحف ال

ا العمل.العون والمساعدة طیلة انجازنا لهذي أمدنا بكل "طلیبة بوراس"، الذ

نشكر المجاهدین لككما نشكر كل من األستاذ سعد عمامرة على العون الذي قدمه لنا، كذ
"كر "داسي محمد الساسيا لنا بیوتهم وساهموا في اثراء هذه المذكرة ونخص بالذالدین فتحو 

خلیفة غریبي إلى من صوب لنا فكرة أو أسدل لنا نصحا أو أهداناإلى حق.

كرة من قریب أو بعید.إلى كل من شاركنا في إعداد هذه المذ

ین أشرفوا على تدریسنا حتى د خیضر بسكرة وخاصة الذة جامعة محمكما نشكر جمیع أساتذ
نهایة مشوارنا الدراسي



اإلھداء
ن جعل هللا الجنة تحت أقدامھا، إلى أغرقتني بحبھاوحنانھا ،إلى ه إلى مأھذي ثمرة جھدي ھذ

".فاطنةأمي الحبیبة أطال هللا في عمرھا "مالكي وسر سعادتي إلى بسمة حیاتي وسروجودي 

إلى التي فرقتني عنھا الحیاة، لكن لم تمحي صورتھا الدكریات أمي التي أنجبتني للحیاة 
"سعدیة"، وكم تمنیت أن تشاركني ھدا النجاح رحمھا هللا وأسكنھا فسیح جناتھ.

إلى من سھر على راحتي وتعب بجد من أجل عیشي الرغد أبي الغالي أدمھ هللا تاجا فوق 
رؤوسنا "عبد هللا".

"فیارب أرحمھما وأغفر لھما كما ربیاني صغیرى"

إلى رفیق دربي وشریك حیاتي وأملي في الوجود خطیبي " نبیل".

عبد –إلھام –سعدیة –الزھرة –زاء: شھرة إلى من ھم في القلب یتربعون إلى أخواتي األع
سعید.- یاسین- محمد- المالك

مؤید.- أماني-یحیى- عبد هللا- مالك-إلى الكتاكیت الصغار: ھدیل

إلى كل عائلتي وأقربائي: أعمامي وعماتي وأبنائھم واخوالي وخالتي.

ربیعة، -حیاة- ناجیة-دلیلة-لبنى-وردة-إلى صدیقاتي الغالیاتوھن بالقلب متربعات: كلتوم
وإلى كل من دكرھم قلبي ونسیھم لساني.

كما أھدي ھدا العمل إلى كل من ناضل من أجل الحریة لتعیش الجزائر حرة مستقلة.





مة اإلختصاراتئقا

ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبعة

ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزءج 

مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلد

المخطوطمخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ب،س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدون سنة

تر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجمة

ـ تحقیقتح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقدیم 
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هدفها الغاشم الذي راح یمارس سیاسة اإلستعمار الفرنسيلقد عانت الجزائر من بطش
لهذه السیاسیة بكل 19، فتصدي الجزائریون خالل القرن الشخصیة الجزائریةالهویة و طمس 

إنطالق الثورات الشعبیة السنوات األولى لإلستعمار الفرنسي للجزائر ماأتو من قوة، فشهدت 
وتصطبغ بالصبغة لتغیر من شكلهام 20النصف األول من القرن غایةالتي تواصلت إلى

حزاب المختلفة وبعدها التنظیمات واألالسیاسیة أو النشاط السیاسي وتجلى ذلك من خالل 
ئریون من أن الذي أخذ منهم بالقوة ال یسترجع إال بالقوة حینها تغیر طابع النشاط تأكد الجزا

حاسمة في في المنظمة الخاصة التي تعتبر مرحلة من سیاسي إلى عسكري الذي تمثل
،بوجه عامتطور اإلتجاه الثوري والحركة الوطنیة 

هذه 1954كما كانت القاعدة الصلبة إلنطالق الثورة التحریریة في أول نوفمبر 
-1954فترتها الممتدة من عمت جل أرجاء التراب الوطني الجزائري وذلك خالل األخیرة 
مستها هي األخرى وجنوبه، فصحراء الجزائریة شماله ت شرق البالد وغربه ، فقد شملم1962

بكل مناطقها وشرائحهم اإلجتماعیة فشاركت فیها مشاركة فعالةالثورة كباقي البالد الجزائریة 
بر من أرض الجزائر هدت هذه المنطقة ككل ش، فقد شوادي سوف""منطقة هاومن بین

خضعت المنطقة وقاسیة إذالفرنسیة شرسة والسیطرة الفرنسیة فكانت السیاسیة اإلستعمار 
اإلستعمارن عائقا أمام أهل المنطقة الذین قاومواهذا لم یكإلى الحكم العسكري، لكن 

في الجغرافیة للمنطقة، إلى أنها شهدت رغم العزلة ،الفرنسي منذ أن وطئت أقدامهم أرضهم 
كما شهدت ظهور خالیا للعدید من األحزاب الوطنیة الجزائریة ین العشر العقد الرابع من القرن 

من خالل عملیات التسلیح محكم والذي كان نشاط على أرضهانشاط للمنطقة الخاصة
والتحضیر للثورة التي إحتضنتها المنطقة شعبا وقیادتا. 
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:نختار هذا الموضوعمن أهم الدوافع التي جعلتني
التحریریة.بالثورة الرغبة في دراسة التاریخ المحلي لمنطقة وادي سوف خاصة فترة -
م 1962-1954محدودیة الدراسات األكادمیة عن منطقة وادي سوف وخاصة في فترة -

في هذا المجال.األمر الذي ألح علینا البحث
إقلیم ذو الذي جعله وادي سوف سیاسیا وتمتعه بموقع إستراتیجي األهمیة التي تبوأها إقلیم -

ینها ودعمها.و من حیث تمالجزائریة للثورة كبیرة بالنسبة أهمیة 
ساهمت من خالل المنطقة الرصید التاریخي الوطني بفترة تاریخیة المشاركة في إثراء-

الجزائریة.ها في صنع تاریخ الثورة حبجمیع شرائ
من ملنعي األحداثالمنطقة بجمع المعلومات فرصة البحث في تاریخ هذه إستغالل-

مادام الزال بعضهم على قید الحیاةالتاریخیة 
لیة البحث:إشكا

كانت منطقة وادي سوف ذات موقع استراتیجي رغم عزلتها الجغرافیة وبعدها عن 
الشمال لكن قربها من الحدود الشرقیة خاصة التي تربطها مع تونس ولیبیا جعلها تلعب

المقاومات الشعبیة وزعمائها مثل بوشوشة كما لعبت دور في الثورة في إحتضانالدور
من هنا یمكن أن نطرح أیضا.والرجالسالح والعتاد من خالل تموینها بالالتحریریة

وٕاحتضان الثورة وادي سوف في دعم إلي أي مدى ساهمت منطقة : االشكالیة التالیة
م؟1962-1954التحریریة الجزائریة 

وتندرج تحت هذه االشكالیة األسئلة الفرعیة التالیة:
المنطقة بالنسبة لإلحتالل الفرنسي؟أهمیةما تكمنفی-
فیما تمثل نشاط الحركة الوطنیة بوادي سوف؟-
ة الخاصة بالمنطقة؟المنظمكیف كان نشاط -
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ومامدى مساهمة المنطقة في تسلیح الثورة الجزائریة؟-
وكیف كانت أحداث ووقائع الثورة في المنطقة؟-

لتحقیقها من هذا البحث:أما عن األهداف التي سعیت

التاریخي الذي صنعته منطقة وادي سوف موروثعلى الالمحافظة -
وذلك أحزابه حركاته الجزائري في جمیع الوطن المنطقة كغیرها من مناطقابراز مشاركة -

بوادي سوف.الوطنیة الحركة دراسة من خالل 
الجزائر منذ اإلحتالل واكبت التطورات التي عرفتها للمنطقة التي إبراز المسیرة التاریخیة -

اإلستقالل.إلى غایة 
الثوریة في وادي سوف.تسلیط الضوء على أهم المعارك واألحداث -

، )م1962-1954(وادي سوف في الثورة التحریریة دور منطقة : حدود هذه الدراسةأما 
والتي شاركت فیها منطقة وادي الفترة المصیریة لتاریخ الجزائر مثلالفترة تألن هذه فذلك 

الذي كان في الثورة التحریریة من خالل تموینها بالسالح سوف كباقي مناطق الوطن 
شهدت فیها المنطقة أكبر المعارك والحوادث الفترة التي، كما أنهاالمصدر األساسي

مبتغى الثورة أال وهو التي تحقق فیها السنةم، وهي1962سنة التاریخیة على أرضها حتي 
اإلستقالل.

منهج البحث:
الوصف جمع بین التاریخي والذي هو المنهج أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة 

وقبلها خالل فترة الثورة المنطقة التي عاشتها األحداث التاریخیة وصف من خالل والتحلیل 
أو من المقابالت سواء من مراجع جمعها التي تم وتحلیل المادة سبقتها سیاسیة من أحداث 
األحداث.عایشوا هذه مع الدین التي أجرینها الشخصیة 
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الدراسات السابقة:
في السبقإدعاءالموضوع فإنه ال یمكننا هذا السابقة حول یخص الدرسات أما فیما

وادي سوف لیس أمر جدید فالكتابات بتاریخ فاإلهتمام وبهذا الحجمهذا الموضوعمعالجة 
تختص في كل دراسة بحیث أن ككل كثیرة لكنها لیست شاملة لجوانبه حول هذا الموضوع

معینة، فلعل كتابات إبراهیم میاسي حول تاریخ الجنوب زمنیة فترة تعالج جانب معین أو 
ومن بین هذه الكتابات قیما في فهم تاریخ المنطقة تعد حقا إسهاما وباألخص وادي سوف

وكتابه "الصحراء الجزائریة في م"1934-1837"اإلحتالل الفرنسي لصحراء الجزائریة
ظالل وادي سوف.

جد عمارعوادي في كتاباته العدیدة المحلیة التي اهتمت بالموضوع فنأما عن الكتابات-
كما نجد أبو القاسم سعد اهللا یعالج منها الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف،

كتابه أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر في هذا الموضوع ولو في جانب من جوانبه في 
الثورة كذلك كما یتناول أهم وأشهر المنطقة في تسلیح الذي یعالج فیه دور الثالثجزءه

.كما نجد كتابشكةهود وهي معركة المعارك التي دارت رحاها في المنطقة 
Elhachemi Trodi Larbi ben Mhedi, L’homme des grands

rendez- vous Algerie.
دور المنطقة في تسلیح الثورة.والذي یتناول فیه 

أنها بحكمالثانویةأما عن الشهادات الحیة والتي تعتبر هي األخرى مصدر من المصادر-
محمد الساسيمع مقسم مسعود وأعمارة كراسع وداسي عایشت الحدث ومن بینها لقاء 

المحلیة المتمثلة في أرشیف متحف وكذلك حصلنا على بعض الوثائق لول والعربي ب
ومتنوعة منها الوطنیة أما المراجع فهي عدیدة بالوادي واألرشیف الوالئي بالوادي المجاهد 

كمجلة أول العلمیة المتخصصة ذات الطابع األكادمي أو التي رصدت في الدوریات 
والدراسات التي یصدرها المركزالبحوث الدوریات الجامعیة كمجلةمبر وبعض نوف

وادي من الكتب المحلیة التي تناولت موضوع عدیدلالجامعي بالوادي، باإلضافة كذلك ل
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وكتاب عمار سوف ومنها: سعد عمامرة "معارك وحوادث حرب التحریر بوادي سوف"
لمؤلفه سعد عوادي "الحركة الوطنیة بوادي سوف" وقاموس الشهید لمنطقة وادي سوف

عمامرة وغیرها من المراجع التي تناولت تاریخ منطقة وادي سوف.
أما بالنسبة للرسائل الجامعیة التي تعالج هذا الموضوع فكل رسالة تناولت جانب معین -

حیة بوادي سوف، رسالة ماجستیر، كذلك على موسى بن موسى، الحركة اإلصالمثل:
في القرن الثالث عشر هجریة المحلیةمع وادي سوف من خالل الوثائقتغنابزیة، مج

الة عن رسالة الدكتوراه فهي مكملة لرسسالة الماجستیر أما ر التاسع عشر میالدي، 
وهي بعنوان "مجتمع وادي سوف من بدایة اإلحتالل إلى الثورة التحریریة.الماجستیر

هیكلة الموضوع:
خطة مقسمة ولإلجابة عن اإلشكالیة والتساؤالت المطروحة حول هذا الموضوع إرتئینا 

حیث إعتمدنا في ترتیبنا لعناصر خاتمة)-ثالث فصول-مدخل-مقدمة(إلى هیاكل محددة
عن لمحة عامة عن والمنطقي، فخصصنا المدخل للحدیث الزمني الفصول على التسلسل 

نطقة وحدودها والخصائص موقع المفیه سي لها فتناولنامنطقة وادي سوف واإلحتالل الفرن
الثورة موقعها الذي لعب دور كبیر في دعم الجغرافیة والطبیعیة للمنطقة مركزین على أهمیة 

عن إحتالل التحریریة هذا في المبحث األول أما في المحث الثاني والذي خصصناه للحدیث 
.الفرنسي وأخیرا السیاسیة اإلستعماریة بوادي سوفالمنطقة ومقاومة السكان لإلستعمار 

بوادي سوف بحیث قسمناه الحركة الوطنیة خصص للحدیث عن نشاط :الفصل األول
فتناولنا في المبحث األول نشاط جمعیة العلماء المسلمین والكشافة إلي ثالث مباحث 

وذهنیابمنطقة وادي سوف الدین كان لهما دور كبیر في توعیة الشعب ثقافیااإلسالمیة
حزب وٕاحیاء الروح الوطنیة في نفوسهم، أما المبحث الثاني فخصصناه للحدیث عن نشاط 

على ید أعمدة الحركة الوطنیة األوائل 1943بالمنطقة، الذي بدأ نشاطه سنة الشعب 
یث حم1945ومنهم أحمد میلودي وعبد القادر العمودي والذي إستمر في العمل إلى سنة 

وذلك بسجن بعض أعضائه ونفي بعضهم االخر م1945أصیب بالشلل بعد أحداث ماي
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جهة أي بعد قرار العفو الشامل حیث إضطر أعضائه إلي إختیار وام1946إلى غایة 
وقد كان نشاطه األكبر یعد ذلك وهي "حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة" سیاسیة جدیدة 

و بالنسبة للمبحث الثالث تناولنا م1948المجلس الوطني أفریل هو المشاركة في إنتخابات
بالمنطقة و التي بدات افكاره فیه نشاط الحزب الشیوعي و حركة أحباب البیان الدیموقراطي

واستمر نشاطه الى غایة تتغلغل في المنطقة بشكل محدود في أواخر الحرب العالمیة الثانیة
م و ابرز 1948م اما عن نشاطه فقد ظهر أثناء الحملة االنتخابیة البرلمانیة سنة 1954

تفرعت خلیتها طي،حركة أحباب البیان الدیموقراهو النشاط الصحفي أما بالنسبة لنشاط له 
م و الذي دفع بالعمل النضالي نحو المزید 1944عن خلیة حزب الشعب بالمنطقة في ربیع 

م.1945ماي 8من االنتشار و الحیویة وقد حل هذا االتحاد بعد حوادث 

بوادي سوف ودورها في عن هذه المنظمة الخاصة للحدیث هفخصصناالفصل الثاني: 
ول والذي یحتوي بدوره على مبحثین المبحث األم1954نوفمبر تسلیح وتفجیر ثورة أول

لخاصة بها كذلك تحدثنا عن  خلیة المنظمة اتناولنا فیه دواعي إختیار المنطقة إلنشاء
كما ،على ید أحمد میلوديم1947كان سنةخالیا التنظیم الخاص بالمنطقة والذي تأسیس 
الذي عمل على تكوین المناضلین وغرس للحدیث هیكلة ونشاط المنظمة الخاصة و تطرقنا 

في نفوسهم وتقدیم دروس عسكریة لهم وكذلك جمع السالح من المناطق روح التضحیة 
وكذلك ترحیله إلى األوراس كما عملت على تعیین مسؤولیین تونس)-الحدودیة (لیبیا

مدنیین من المناطق لجمع اإلشتراكات والتبرعات.ورؤساء

تناولنا فیه دور المنظمة الخاصة في تسلیح وتفجیر الثورة أما بالنسبة للمبحث الثاني: 
ین قوافل السالح سواء من أموال حزب حركة إنتصار الحریات و تمبالمنطقة حیث تحدثنا

كما تطرقنا للحدیث عن رحالت التسلیح أو من األموال الخاصة للمناضلین الدیمقراطیة 
طقة األولى بحیث تحدثنا عن الرحالت إلى لیبیا وعن الرحالت إلى إلى المنونقل السالح 

للحدیث عن كیفیة تخزینها قبل نقلها إلى األوراس حیث تونس لجلب السالح كما تطرقنا
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في الغیطان أو منازل المناضلین وبعدها تناولنا نقل األسلحة إلى المنطقة كانت تخزن 
المبحث عن التحضیر للثورة في المنطقة وأسباب وتوزیعها كما تحدثنا في هذا األولى 

.تأخر اإلعالن عنها
فخصصناه للحدیث عن الثورة بوادي سوف ووقائع وأحداث :أما عن الفصل الثالث

والذي یحتوي على مبحثین فالمبحث األول تناولنا فیه نماذج من معارك م، 1962- 1954
نوفمبر 17م فتطرقنا إلى معركة حاسي خلیفة 1956-1954حرب التحریر بوادي سوف 

حمه لخضر أعمارة كذلك تناولنا أكبر معركة في وادي سوفم والتي كانت بقیادة 1954
عركة غوط شیكة.أال وهي مالفرنسي والتي حققت نجاحات باهرة ضد العدو

والتي كانت في الجهة الغربیة من وادي م1956تطرقنا إلى معركة الدیبي دیبي كما
في وادي سوف، كما تحدثنا عن ردة فعل شمولیة الثورة فهي تمثل الدلیل القاطع على سوف

عن حالة الطوارئ التي حیث تطرقنا إلى الحدیث بالمنطقة اإلستعماریة من الثورة السلطات 
وكذلك المراكز والمحتشدات التي أنشأتها لعزل الشعب عن الثورة وذلك فرضتها على المنطقة 

وسجنهم، أما بالنسبة للمبحث الثاني واألخیر فتناولنا فیه عن بإعتقال المجاهدین وتعذیبهم 
بوادي سوف ، فتطرقنا إلى تأسیس النظام المدنيم1962-1956بوادي سوف تنظیم الثورة 

وهي من م بالمنطقة 1957وبعدها تناولنا الحدیث عن مجازر أفریل وكذلك أسباب إكتشافه
كما تطرقنا من خاللها خیرة أبطالها حیث فقدت المنطقة أبشع المجازر التي عؤفتها المنطقة 

اث إعادة إنبعإلى إنعكاساتها على النشاط الثوري بالمنطقة أما في أخر هذا المبحث تناولنا 
النشاط الثوري بالمنطقة.

وقد أنهینا بحثنا بخاتمة وحوصلة حول الموضوع تضمنت مجموعة من اإلستنتاجات 
رأیناها المستخلصة من الدراسة كما تجدر اإلشارة إلى أننا أرفقنا هذه الدراسة بمالحق 

ومهمة من شأنها أن تزید الموضوع وضوحا.ضروریة 
في مسیرة الباحث ومن الصعوبات التي وككل عمل هناك صعوبات وعراقیل تقف

واجهتنا في هذه الدراسة:
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بحكم أنها هي المنطقة المدروسة ومن ومداشرهاصعوبة التنقل إلى والیة وادي سوف-
.التي نحتاجها في البحثأن تكون متوفرة فیها المصادر والمراجعالطبیعي 

الجهادیة وٕاصابة بعضهم صعوبة إقناع بعض المجاهدین في التحدث إلینا عن مسیرتهم -
بالخوف وفقدان بعضهم للذاكرة وحاسة السمع.

التي تخص نشاط الحركة الوطنیة خاصة بالمنطقة وكذلك ندرة وقلة الوثائق األرشیفیة -
من طرف ذلك ألن هذه الوثائق كلها أحرقت تخص التنظیم المدني بالمنطقة الوثائق التي 

الوثائق التي أحرقت أثناءلعدو وخاصة المجاهدین لكي ال یكتشف أمرها من طرف ا
م خوفا من إكتشافها.1957مجازر 

معنا رغم متخصصون في هذا عدم تعامل ودعم األساتذة المتواجدون في جامعة الوادي -
باإلطالع على أرشیف مدیریة البعض منهم كذلك عدم السماح لنا بإستثناء المجال 

ونحن نجهل سبب ذلك.المجاهدین بالوادي 
وٕان أخطأت فحسبي أني حاولت.وفي األخیر فإن كنت قد أصبت فالخیر قصدي 
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تمیزت منطقة وادي سوف بخصائص طبیعیة وبشریة أهلتها لتلعب دور هام في تاریخ 
ا ما سنتطرق له بتفصیل في مدخل الدراسة.ائر عامة وتاریخ المنطقة خاصة وهذالجز 

وادي سوف:قلیمالجغرافي إلاإلطارث األول: المبح

:وحدودهاعها موقب األول: تسمیة وادي سوف لمطلا

متمیز بخصائصه الجغرافیة والبشریة الصحراویة والتاریخیة، وقبل الغوص في الإن إقلیم سوف 
عرض هذه الخصائص وعرض تاریخ إقلیم سوف، یجدر بنا أن نعرف بهذا اإلقلیم ونحدد 

1.لهذه الكلمة(Etymologie)مصطلح "وادي سوف" أي التعرف على االیثیمولوجي 

ودالالت "وادي سوف":معاني-1

سوف" ومعنى هاتین الكلمتین هو كاآلتي:"" وسوف مركبة من كلمتین "واديإن تسمیة وادي 

ویعني 2هذا النهر المنطقة من الشمال إلى الجنوب ویسمى هذا النهر بـ: "وادي أزوف"الوادي: 
وتسمى 3وأصبح وادي سوفخریر المیاه، ثم تغیر هذا االسم بعد دخول اإلسالم إلى المنطقة 

الجبل الذي تجري روافده بالقرب من سیدي عونيبهذا االسم "وادي" ألنه محل جریان لواد

4وینتهي بالوادي.والبهیمة

.111م، ص 2014الل وادي سوف، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ظمیاسي، الصحراء الجزائریة في إبراهیم1
علي غنابزیة، مجمع وادي سوف من خالل الوثائق المحلیة في القرن الثالث عشر (هـ) التاسع عشر (م)، رسالة الماجستیر 2

.7م، ص 2000/2001في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
.22م، ص2000، دار الهدى، الجزائر، 1تاریخ سوف، جأحمد بن طاهر منصوري، الدار الموصوف في 3
 :كلم بالشمال الشرقي.20سیدي عون: تبعد عن الوادي بـ
 :كلم بالشمال الشرقي10البهیمة: تبع عن مدینة الوادي بـ .
.15م، ص2007بن سالم بن الطیب الهادف،سوف تاریخ وثقافة ، مطبعة الوادي،4
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وهناك من یذكر بأن معنى الوادي یعني "وادي الماء" الذي كان یجري قدیما في شمال شرق 
ي والمیتة وله عدة الطرودقع في نواحي بودخان وعقلة سوف، ویسمى منبعه "وادي الجبل" الوا

روافد وفروع منها:

عیون النازیة، ووادي الجوادنیة وعندما یصل إلى منطقة الشط الشرقي یتفرع إلى ثالثة فروع: 
وینعطف آخر نحو الجنوب الشرقي یدعى "وادي وراغ" حیث یتجه إحداها شرقا نحو الطریقاوي

1تغور میاهه بسبب كثرة الرمال ویتجه فرع ثالث نحو الجهة الجنوبیة الغربیة ویدعى "واد زیتن".

النیل بقوله "قال م، أن الوادي هو غدیر17مؤرخ المنطقة في القرن وذكر العدواني،
2الراوي ثم انحدروا إلى سوف وكان فیها یومئذ غدیر النیل...".

هجریة/ 690أن قبیلة "طرود" العربیة لما قدمت للمنطقة في حدود عام ویذكر العوامر
م. والجدیر 14هـ/8الوادي، والذي استمر في الجریان حتى القرن م أطلقوا علیها اسم 1292

میة طرود هذه المنطقة بهذا االسم هو أنه عندما دخلوها شاهدوا كیف تسوق بالذكر أن سبب تس
3الریاح التراب بها فقالوا "إن تراب هذه المنطقة یشبه الوادي في الجریان".

 :كلم شرقا.09الطریقاوي: تبعد عن مدینة الوادي بـ
.11م، ص 2008مزوار، الوادي، ةوادي سوف دراسات تاریخیة واقتصادیة وثقافیة، مجموعة من المختصین، مطبع1
القاسم أبوینظر: محمد العدواني، تاریخ العدواني، تحقیق -هو محمد بن محمد بن عمر العدواني الرحماني دفین الزقم

.18م، ص1996، بیروت، لبنان، اإلسالمي، دار الغرب 1سعد اهللا، ط
الدار المصریة 6ینظر: جمال الدین،  محمد بن مكرم بن منظور، ج- غدیر: و هو مستنقع الماء الذي یغادره ماء السبل ،

.312و الترجمة، مصر، (ب ت)، صللتألیف
.82محمد العدواني، المصدر السابق، ص 2

 ینظر: عاشور - م1932م بالوادي درس على شیوخ قمار، و درس كذلك بالزیتونة، توفي سنة 1875العوامر: ولد
.21، ص2010قمعون، الشیخان، ابراهیم العوامر و الشیخ الهاشمي، مطبعة مزوار، الوادي، 

الدار التونسیة للنشر، تونس، الشركة الوطنیة وسوف تعلیق الجیالني العوامر، حراءصالعوامر، الصروف في تاریخ الإبراهیم3
.39، ص 1997للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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سوف: -أ

كانوا لم یتفق المؤرخون حول أصل هذه الكلمة فهناك من یرجعها إلى كون أهل المنطقة 
سوف" إلى سكان وهناك من یرجع اسم "أ1.فسمیوا بـ "سوف"یشتغلون بالصوف أو یلبسونه

سوف القدماء وهذا ما أكدته كتابات المؤرخون األباضیون ومنهم:

وأبو الربیع الوسیاني في القرن السادس هجري كما ذكرت الكلمة دون 2هـ)471أبو زكریا (
فیكون الكلمة هـ)670باضي (كتاب طبقات المشایخ للدرجیني اإلفي(SOUF)ألف "سوف" 

جد كلمة "السوف" م. أما في اللغة العربیة فن1271م أي حوالي سنة 13في حدود القرن 
لكون المعنى الجغرافي یفرض نفسه الرتباطه ببعض الخصائص الطبیعیة والسائفة، وهذا 

للمنطقة، حیث تعني كلمة السوف والسائفة األرض بین الرمل والجلد، وهذا حسب قول أبو 
سائفة جانب من الرمل ألین ما یكون منه والجمع سوائق، وعند تحریك الریاح الرمل زیاد: "ال

وهذا ما جعل أهل سوف یطلقون على الرمل اسم "السافي" ومنهم من 3فتدعى المسفسفة". 
ینسبها إلى كلمة السیوف وألصلها كلمة سیف أي "السیف القاطع"، كما أطلقت على الكثبان 

وذكر ابن خلدون أن قبیلة "مسوفة" المحدبة التي تشبه السیف.الرملیة ذات االرتفاعات 
MASOUFA التارقیة البربریة قد مرت بهذه األرض، فلعلها سكنت بها مدة من الزمن، فسمیت "

وهذا لوجود بعض المواقع القریبة من بالد التوارق لها أسماء سوف أو أسوف 4المنطقة باسمها.

.22احمد بن الطاهر المنصوري، المرجع السابق، ص1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، ط2العربي، جإسماعیلأبو زكریاء یحي بن أبي بكر، كتاب سیر األئمة وأخبارهم، تحقیق 2

.250، ص 244، ص 1984الجزائر، 
) رسالة الماجستیر، كلیة العلوم 1939-1900بوادي سوف نشأتها وتطورها (اإلصالحیةموسى بن موسى، الحركة 3

.4م، ص 2006-2005واالجتماعیة قسم التاریخ واآلثار، جامعة منتوري قسنطینة، اإلنسانیة
، 6بن خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، مجا4

.198ت)، ص - ب)(د-دار البیان، (د
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1''."ووادي أسوفمثل إقلیم "أدرار" (سوف توت)

الموقع والحدود:-2

° 31تقع منطقة وادي سوف في الجنوب الشرقي من القطر الجزائري، ما بین خطي عرض 
3شرقا.° 8و6وما بین خطي طول 2شماال،° 34و

ومن الشرق 4النمامشة الممتدة على خط نقرین الزاب الشرقيألوراسیحدها من الشمال جبال 
على الحدود 5الحدود الجزائریة التونسیة ثم بئر رومان وغدامس ومن الجنوب واحات غدامس

إن سوف عبارة عن منطقة نائیة وراء 6وتماسین) وورقلة.-یبیة، ومن الغرب وادي ریغ (توقرتالل
وراء طول األطلس الصحراوي سكانها یعیشون منغلقین على أنفسهم بالتقریب، منعزلین عن 

وتبلغ المسافة من ²كلم82.800وتبلغ مساحة وادي سوف 7.الكون وبمحیط من الرمالباقي 
كلم ومن وادي ریغ غربا إلى الحدود التونسیة 620في الشمال إلى غدامس حوالي سطیل

².8كلم160شرقا حوالي 

4ینظر موسى بن موسى، المرجع السابق، ص - تقع جنوب الصحراء الغربیة بوادي الذهب.
 31، ص1983العالمي، المعهد التربوي الوطني الجزائري، الجزائر، ینظر األطلس -جنوب عین صالحتقع.
.4موسى بن موسى، المرجع السابق، ص1
.113میاسي، المرجع السابق، ص إبراهیم2

3Andre-Roger, Voisin, Le souf monographie, Edition El Walid El Oued, Algérie, 1985, p 15.
4 Ahmed Nadjah Le Souf des Oasis, Edition de la maison des livres, Alger, 1971, p 10.
5 Marc Robert Thomas: Sahara et communaute, presses universitaire de France, Paris, p 37.

.40العوامر، المصدر السابق، ص إبراهیم6
7 Rehe, Valet, « L’archi pel du SOUF », Revenue African, mehsuelle illustrée 1er année.h°7,
(alger Septembre 1933). P 10.

 كلم شماال160سطیل: تبعد عن الوادي
1ینظر الملحق رقم:.41العوامر، المصدر السابق، ص إبراهیم8
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المطلب الثاني: الخصائص الطبیعیة والجغرافیة للمنطقة

الخصائص المناخیة: 

مناخ والیة الوادي بالبرودة شتاء حیث نشاهد بعض الجلید في بعض المناطق لیال یمتاز 
درجة لیال إلى جانب تعرض 36درجة نهارا و 45والحرارة صیفا، إذ یبلغ متوسط درجة الحرارة 

وتشتد في 1،مناطقها إلى هبوب ریاح جافة مرفوقة بزوابع رملیة تكثر في مطلع فصل الخریف
یعتبر فصل الریاح والزوابع الرملیة التي تأتیها من الشمال الغربي غالب فصل الربیع الذي 

األحیان مما یتسبب في خسائر معتبرة على مستوى المزارع الفالحیة، في حین تتعرض المنطقة 
فهي جافة ومحرقة 2إلى ریاح حارة وجافة (الشهیلي) في فصل الصیف في الجنوب الغربي.

التي تهب من الشرق فهي  نسیم الصبا یتلذذ بها السكان في تضایق السكان عكس ریح البحري
3الصیف.

أما األمطار فهي نادرة بسوف لبعدها عن المسطحات المائیة ورغم ذلك فإن نزولها یكثر 
4ملیمتر سنویا.100خالل فصل األمطار ویتجاوز في بعض األحیان 

شاب والحشائش بالنمو الكثیف هذه الظروف المناخیة سمحت ألنواع عدیدة من النباتات واألع
بالمنطقة، فمن الحشائش العلفیة التي ساعدت الرحل من البدو على ممارسة الرعي وتربیة 
المواشي أصناف كثیرة منها: الشنة والعربق، كما تنتشر بأرض سوف أنواع عدیدة من النباتات 

5للرعي والتداوي منها: الرمل والفجل والترثوث.

23احمد بن طاهر منصوري، المرجع السابق، ص 1
.16بن سالم بن طیب، المرجع السابق، ص2
.114السابق، ص المرجعمیاسي، إبراهیم3
على العالقات مع تأثیرها، و 1974—1918االقتصادیة و االجتماعیة في منطقة وادي سوف األوضاعب، قعثمان ز 4

م، 2006-2005، قسم التاریخ، الحاج لخضر باتنةة التاریخ الحدیث و المعاصر، جامعتونس و لیبیا، رسالة الماجستیر في 
. 12ص 

. 42العوامر، المصدر السابق، ص إبراهیم5
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في سوف هي النخلة ألنها شجرة مباركة كانت مصدر رزق ألغلبیة اإلطالقهم شجرة على وأ
دقلة نور، الغرس، تمرجرت، أفندي، فاخت، السكان ومن أهم أسماء النخیل بسوف ما یلي:

1.الخرشتي ... 

أما الحیاة الحیوانیة فقد عاشت في وادي سوف حیوانات وحشرات عدیدة منها الوحشیة التي 
التي ما زالت تربى وتعیش إلى الیوم ففضال عن الغزال والفنك واإلبل األلیفةانقرضت ومنها

والدواجن والطیور فإن سوف تتمیز بنوع خاص من الزواحف وهو الشرشمان الذي یلقب بسمك 
2الرمل.

مظاهر السطح:

یعتبر منطقة وادي سوف من المناطق الصحراویة التي یغلب على سطحها الكثبان الرملیة، 
حیث تشكل الرمال ثالثة أرباع مساحتها اإلجمالیة وهي رمال ناعمة تشبه الدقیق ذات ألون 

صفراء وبیضاء تحركها الریاح فقد نتج عن ذلك شكلین اثنین:

وتختلف ارتفاعاتها حیث هو الكثبان الرملیة: وتتواجد بصورة كبیرة في جنوب سوف، األول:
.یشكلم جنوب أعم2م على بعد 127یصل أحدها 

4وتدعى هذه الرمال بالغرود3.م200وفي أقصى الجنوب بین الوادي وغدامس یصل أحدها إلى 

.103م، ص 2013ات من تاریخ الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر، بسي، قسمیاإبراهیم1
. 24احمد بن طاهر منصوري ، المرجع السابق، ص 2
.11علي غنابزیة، المرجع السابق، ص 3

4Andre Voisin.op.cit. p15.
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1والشكل الثاني: هو المنخفضات واألودیة: تعتبر سوف أخفض نقطة في العرق الشرقي الكبیر

م وینخفض 80الكثبان الرملیة، ومتوسط ارتفاع السطح هو وتوجد منخفضات وأودیة تتخلل
2م عند شط ملغیغ.25سطح البحر بـ: دون مستوى 

والمظهر اآلخر الذي ینتشر في الجهة الشمالیة من المنطقة فهو الحماداة الرملیة وهو عبارة 
عن طبقات حجریة متمركزة تحت الرمال ویختلف سمك الرمال المتراكمة فوقها من جهة إلى 

بمنطقة البهیمة وسیدي عون، أخرى ومن تلك الطبقات "الترشة" وتستعمل لصنع الجبس وتوجد 
والمقرأما "اللوس" فهي حجارة صلبة متشابكة وتستعمل في البناء لصالبتها وتوجد بغمرة

والمقرن وتستعمل أیضا ، وأما الصلصالة أو السمیدة فتوجد في غمرة والدبیلةقموشرق الز 
3للبناء.

سوف أن موقعها االستراتیجي الواقع على ونستنتج من دراسة الموقع الجغرافي لمنطقة وادي 
مفترق الطرق التجاریة الرابطة شرقا بین غدامس والجرید التونسي والجهة الغربیة منطقة وادي 
ریغ وورقلة والشمالیة لمنطقتي تبسة وخنشلة، خاصة عالقتها الحدودیة مع تونس ولیبیا الذي

یة فیما بعد.جعل منها منطقة عبور وتهریب األسلحة للثورة التحریر 

.45العوامر، المرجع السابق، ص إبراهیم1
2 Ahmed Nadjah, op.cit, p10.

 ،كلم بالشمال الغربي20غمرة: تبعد عن مدینة الوادي.
،كلم بالشمال الشرقي25المقرن: تبعدعن مدینة الوادي
 ،كلم بالشمال الشرقي13الزقم: تبعد عن مدینة الوادي
، كلم بالشمال الشرقي20الدبیلة: تبعد عن الوادي

.16عثمان زغب، المرجع السابق، ص 3
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المبحث الثاني:االحتالل الفرنسي للمنطقة ومقاومة السكان له

المطلب األول:االحتالل الفرنسي للمنطقة

ظروف احتالل منطقة وادي سوف

إثر احتالل فرنسا لمدینة الجزائر، أخذت قواتها تزحف شرقا وغربا وبعد احتاللها لقسنطینة 
والتوغل في أطراف 1،الزحف نحو الجنوب الشرقيبدأت تفكر في مواصلة 1837سنة 

وسیاسیة إستراتیجیةالصحراء ومنها منطقة "وادي سوف" بالخصوص وذلك راجع لعدة اعتبارات 
وأمنیة وعسكریة منها:

استكمال عملیة التوسع الستغالل ثروات الجزائر وتوطین المستوطنین األوربیین.-1

إلى معاقل للثوار ومالجئ للمقاومین الذین یأوون إلیها، تحول المناطق الصحراویة الجنوبیة -2
كما كانت مالذا آمنا للهاربین من المتابعات الفرنسیة في الداخل، أو الفارین من أنظمة الحكم 

في لیبیا وتونس.

معنوي للثائرین مثلث مناطق الجنوب وخاصة وادي سوف مركزا هاما، یقدم الدعم المادي وال-3
2والسالح والرجال.بتزویدهم بالمال 

"وادي سوف" كان منطقة عبور إلى تونس وطرابلس، وهو فضاء مفتوح یسهل إقلیمأن -4
التنقالت مما جعل الحدود الجنوبیة والشرقیة غیر آمنة في نظر االستعمار الفرنسي.

الصراع حمایتها على تونس في إطار فرضإلىسوفإقلیمسعي فرنسا من خالل احتالل -5
.على تونس ولیبیااألوربیة لسیطرةمع القوى 

.136میاسي، المرجع السابق، ص إبراهیم1
علي غنابزیة، مجتمع وادي سوف من االحتالل الفرنسي إلى بدایة الثورة التحریریة، رسالة الدكتوراه في التاریخ الحدیث 2

.15، ص 2009- 2008، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، واإلنسانیةالجتماعیة والمعاصر، كلیة العلوم ا
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التوغل الفرنسي في وادي سوف:

التي تعتبر القلعة الحصینة والدرع 1854دیسمبر 2في بعد احتالل الفرنسیین تقرت
سهل على الفرنسیین مواصلة زحفهم نحو "وادي 1الواقي الذي تحتمي خلفه "وادي سوف"

سوف".

وقاد بقیة جیشه نحو 2.للمحافظة على األمنتقرتمدینةقواته بو" بعض فترك العقید "دیف
صعب، كثیر مضطربا لسلوك طریق رملي وكان 1854دیسمبر 10وادي سوف في 

والتي تجعل السیر العالیة في كل جهاته المخدرات متعدد المسالك تنتشر الكثبان الرملیة 
وبعد ثالثة أیام من السیر وصلت المحلة (الجیش الفرنسي) إلى إقلیم سوف 3بالقوات بطيء.

بعد قتال عنیف بین المجاهدین والفرنسیین في غابات النخیل والسیوف عبر الطیبات القبلیة
إقلیمإلى أول بلدة من 1854دیسمبر 13وبعد مسیرة شاقة فوف الكثبان الرملیة دخلت یوم 

و" الدخول إلى تاغزوت نظرا ، وقد اختار القائد الفرنسي "دیفسوف وهي بلدة تاغزوت
وثم استقبالهم من طرف األهالي المعادي لخصوم الفرنسیین لمعرفته المسبقة بموقف السكان

وهذا ما صرحت به الكتابات الفرنسیة مشیرة بذلك إلى استسالم سكان المنطقة بسهولة القوات 
ه وجهة نظر أخرى تفید أن الصدام كان عنیفا بین  الطرفین الغازیة لكن الرأي الوطني المحلي ل

صاحب الصروف إلیهفقد استمات سكان سوف وبدلوا أقصى ما عندهم من جهد وهذا ما أشار 
بتقرت وأخضعت أهلها ارتحلت موجهة إلى سوف لتخبر ثم بعد أن نزلت تلك المحلة بقوله << 

 في عهد نومیدیا ینظر: أبو القاسم سعد 4لمنطقة وادي ریغ ویعود تأسیسها إلى ق واإلداریةتقرت: تمثل العاصمة السیاسیة
.263، ص 2اهللا، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج

.127، ص 1980، قسنطینة، 1یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، دار البحث، ط1
20علي غنابزیة، مجتمع وادي سوف من االحتالل إلى بدایة الثورة التحریریة ، المرجع السابق، ص2
.150میاسي، المرجع السابق، ص إبراهیم3
 ینظر: علي –یشبھون أھل سوف في طبیعة أرضھم وعاداتھم وتقالیدھم أوالد سایح الدینالطیبات القبلیة: وھي موطن

20غنابزیة، مجتمع وادي سوف من االحتالل الفرنسي إلى بدایة الثورة ، المرجع السابق، ص
 كلم 14تاغزوت: قریة تقع في الجھة الشمالیة من عاصمة سوف وتبعد عنھا بحوالي
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1النخیل والسیوف تغلبت المحلة على سوف"أهلها وبعد قتال بین الطرفین أیاما عدیدة في 

وسبب ذلك هو عدم تكافؤ القوة بین الطرفین فالقوات الفرنسیة امتازت بضخامتها وقوة تنظیمها 
وحنكة قیادتها وفي المقابل ذلك كان المجتمع یعیش حیاة قبلیة بدویة وهذا ما جعل جهوده 

ولما عجزت 2فضال عن قلة األسلحة.طراف البالد مبعثرة في القرى واالفتقار لقائد یجمع أ
القوات األهلیة في رد الزحف الفرنسي استجابت للمفاوضات التي مكنت هذه القوات من التقدم 

م ثم 1854دیسمبر 14" ومنها انتقلت إلى عاصمة سوف مدینة الوادي في حدود نحو "كوینیین
شؤونه اإلداریة باالشتراك وضبط اإلقلیمم لتقوم بتنظیم 1854دیسمبر 22رجعت إلى تقرت یوم 

و" بتعیین "علي باي" ابن فرحات بن سعید حاكما برئیة طقة وادي سوف فبادر العقید "دیفمع من
وقد أقر الحاكم العام في الجزائر 1854دیسمبر 26"قاید" على تقرت وسوف وباسم فرنسا منذ 

في سوف أي أثر لها وعند رجوع القوات الفرنسیة لم یترك 1854دیسمبر 29هذا التعیین في 
ومقاومة 3من القوات العسكریة لتحافظ على احتاللها وذلك جعل المنطقة محل صراع مریر

صلة دامت قرابة ثالثة عقود، ولم تتمكن السلطات الفرنسیة من االستقرار النهائي بسوف إال متوا
4في بدایة الثمانینات عندما طوقت تلك المقاومات وقضت على زعمائها.

من مقدمة كتابه.4العوامر، المرجع السابق، صإبراهیم1
.21علي غنابزیة، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص2
 كلم6كوینیین: قریة تقع شمال الوادي، تبعد عنھا بحوالي
.172، ص 2005م ، دار هومة، الجزائر، 1934-1837میاسي، االحتالل الفرنسي لصحراء الجزائریة إبراهیم3
.20، المرجع السابق، ص فبن سالم بن الطیب بن هاد4



نشاط الحركة الوطنیة بوادي سوفالفصل األول: 

14

رغم أن منطقة وادي سوف كانت معزولة نوعا ما من حیث الموقع الجغرافي إال أنها لم تكن 
السیاسیة منها وذلك لكون المنطقة ل عن كل األحداث العامة التي عاشتها الجزائر وخاصة بمعز 

متمركزة في موقع هام بالنسبة ألطماع السلطة االستعماریة، فقد كانت منطقة وادي سوف واقفة 
مع المقاومة الجزائریة في كل تحركاتها وقدمت المؤازرة والتأیید المادي والمعنوي بشتى أنواعه 

في تونس وطرابلس وهذا ما جعل من وساعدها في ذلك محاورتها ألسواق السالح المجاورة لها
تحكم سیطرتها على المنطقة لما تشكله المنطقة من خطر على أطماعها السلطات الفرنسیة

االستعماریة.

فقد عانت المنطقة كغیرها من مناطق الوطن من جور السیاسة الفرنسیة في شتى 
الذي قابلها األهالي برفض ارياإلجبالمجاالت ومن بین هذه السیاسات الجائرة سیاسة التجنید 
م ونتیجة لهذا الرفض مارست 1918حیث تمثل هذا الرفض فیما یسمى بـ: "هدة عمیش األولى" 

السلطات الفرنسیة سیاسة التجهیل القصدي واالضطهاد وقد كانت سوف أكثر محاصرة 
وذلك ومضایقة نتیجة الحكم العسكري المسلط علیها الذي ال یرحم حتى صغار المتعلمین 

تعسفیة تتمثل في محاربة التعلیم األصلي وغلق المدارس القرآنیة وحجز إجراءاتباتخاذه لعدة 
إلى د الحمید بن بادوقد رافق هذا سعي الشیخ عبممتلكاتها في الكثیر من القرى والمداشر.

ي فهذا فتح الباب أمام الراغبین ف1913بعثات من الطلبة إلى جامع الزیتونة بدایة إرسال 
مواصلة التعلیم ولم یفوت طلبة وادي سوف الفرصة وأخذوا طریقهم نحو مدینة العلم "توزر" 
المجاورة بعد المرور بزاویة نقطة ثم االنتقال إلى جامع الزیتونة وتخرج منها الكثیر من أهل 
منطقة وادي سوف، فقد تأثر الطلبة بالوضع الذي عاشته تونس خالل تلك الحقبة 

في أوج نشاطها فهذا الجو كان له تأثیر كانت الحركة الوطنیة بتونسم حیث1920/1930
واستمرت 1910بالزیتونة بدأت اإلصالحایجابي في نفوس الطلبة الجزائریین علما أن حركة 

م هذا الجو السائد المفعم بالحركیة والنشاط العلمي كان عامال مهما زاد من طموح 1925إلى 
ومكافحة الفساد المنتشر آنذاك بالمنطقة، فكانوا اإلصالحبعهم بروح الطلبة لمزاولة دراستهم وتش
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سیما عند جلبهم للجرائد اإلصالحيیقومون بزرع الفكر أثناء العطلعند عودتهم للمنطقة 
والكتب المفقودة بالجهة، وعند تأسیس عبد الحمید بن بادیس لجریدة "المنتقد" التي ظهرت عام 

را على البدع والخرافات  المشجعة من طرف االستدمار وقد م وكانت قوته الحجة عس1925
یقاومون الوضع المتردي السائد وقتها صادف ذلك تخرج العدید من الشیوخ بالمنطقة الدین كانوا 

المنادى به اإلصالحيبأرض سوف من تخلف وفساد واالبتعاد عن الدین حاملین نفس الفكر 
، ومن هذا یبین لنا أنه كان هناك حركة إصالحیة من طرف الشیخ "عمار بن األزعر"

ولهذا فإن المنطقة كانت سباقة في بالمنطقة متمثلة في جهود العدید من شیوخ العلم والفكر 
اإلسالمیةالمتمثل في جمعیة العلماء المسلمین وكذلك الكشافة اإلصالحياحتضان الفكر 

حركة االنتصار الحریات الدیمقراطیة والعدید من النشاطات السیاسة األخرى فیما بعد مثل
وأحباب البیان والحزب الشیوعي.

 درس في الزیتونة كان عضوا مؤسسا لجمعیة العلماء ورئیسا لشعبتها بقمار توفي 1898: ولد بقمار سنة األزعرعمار بن
م.1969هـ/1389جمادى األول 28
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منطقة وادي اإلسالمیةاألول: نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والكشافة المبحث 
سوف:

: نشاط جمعیة العلماء المسلمینالمطلب األول

م1931الخامس من مایو سنة تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یوم لقد 
ولقد حضرت عدة شخصیات في وادي سوف في االجتماع التأسیسي لهذه 1بالعاصمة.

وعمار بن لزعر.بوكوشةوحمزة كمحمد األمین العمودي2الجمعیة

فكانت وادي 3،وفي ظروف وجیزة انتشرت دعوة جمعیة العلماء المسلمین عبر أنحاء الوطن
سوف من المناطق المتأثرة فتشكلت لجنة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین قد تكون الشعبة 
التي تكلم عتها الشیخ عمار بن األزعر حینما قال "... وكنت أحد المؤسسین لجمعیة العلماء 

بن عمار المسلمین ورئیسا لشعبتها في جنوب الجزائر..." وقد تشكلت هذه الشعبة من: الشیخ 
والهاشمي الدراجي، في حین كان األزعر وحمزة بوكوشة وعبد الكامل بن عبد اهللا النجعي

حیث استطاع أن یلم حوله عددا ،تأسیس شعبة الوادي نتاج مساعي التاجر عبد الكامل النجعي
شعبة بالوادي، واستطاع إنشاءمن مؤیدي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ثم ذهب إلى 

الوصول إلى غرضه بعد مرور حمزة بوكوشة بالوادي في إحدى زیاراته لها، وهكذا بدأت دائرة 
، 1992لبنان، -، بیروتاإلسالميالغرب ، دار3، ج4، ط1945- 1930أبو القاسم سعد اله، الحركة الوطنیة الجزائریة 1

83ص
، ص 2011، مطبعة السخري، الوادي، 1، ط1957- 19189عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف 2

29.
 تخرج من المدرسة الفرنسیة بقسنطینة من أول مؤسسي جمعیة العلماء 1890العمودي: ولد بالوادي سنة األمینمحمد

.اإلسالميرئیس جمعیة شباب المؤتمر 1934المسلمین أصدر جریدة الدفاع باللغة الفرنسیة سنة 
 التأسیسي لجمعیة العلماء م درس بالزیتونة كما درس في بسكرة والوادي حضر المؤتمر1907حمزة بكوشة: ولد في

م 1994المسلمین وأصبح عضو في صفوفھا ومعلم في مدرسھا، توفي في 
.15رب التحریریة بوادي سوف، مطبعة النخلة، بوزریعة، ص حمرة، الجیالني العوامر، شهداء الالعماسعد3

 عبد الكامل بن عبد الحي النجعي: ولد في الربع األخیر من القرن التاسع عشر دخل مدرسة األھالي بالوادي وكان قادري
20الطریقة حیث كان مولعا بالمدیح إلى أن وصل بھ األمر إلى ترجمت بعضھ إلى الفرنسیة وفي العقد الثاني من القرن 

ینظر: موسى –عود في العشرینات من نفس القرن إلى الوادي ویشتغل في التجارة للمیالد التحق بمناجم الوانزة قصد العمل لی
170بن موسى، المرج السابق، ص
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والوادي وهذا كله كان نتیجة عودة ،تتسع بوادي سوف خاصة في كل من قماراإلصالح
اإلصالحعوة إلى إلى الوادي ومباشرتهم للعب دور التعلیم والتوعیة والدالكثیر من طلبة الزیتونة

اإلصالحقصد مناهضة االستعمار ومكایدة جرائمه المقترفة في حق األهالي خاصة رجال 
1بالمنطقة.

وهكذا كان دور كل من محمد األمین العمودي وحمزة بوكوشة خاصة في مجال الصحافة 
ى خارج وادي سوف، حیث كان هذا الدور بمثابة المحفز لسعي المتبقین في المنطقة إل

استیعاب فكر جمعیة العلماء المسلمین ونشر أفكارها وهذا أمام مواجهة كل من الطرفین 
والسلطة االستعماریة حیث أن كل من اشتمت فیه رائحة الدعوة أو التعاطف، أو االتصال 

أبرز أعضائها كان مصیره النفي واإلبعاد وهذا مصیر جمیع بجمعیة العلماء المسلمین أو أحد 
لهم في بسكرة الحاضرة األكثر قربا من وادي وجدوا متنفسا ح بالمنطقة حیث أقطاب اإلصال

سوف، وهذا ما أقره الشیخ عبد الحمید بن بادیس في مقاله بعنوان "... وفي سبیل اهللا ما لقیت" 
وهم الطائفة -اضطهاد جدید حیث جاء في مقدمته: "یلقى أعضاء جمعیة العلماء العاملون 

ما یلقون من أنواع المعاكسة واالضطهاد، -للصغار والكباراإلسالمالقائمة على نشر تعلیم 
2صابرون محتسبون ...".- والحمد هللا–وأكثرهم في ذلك 

في اإلصالحبالمنطقة قد ساهمت في نشر حركة اإلصالحمن جماعة الكثیر فكان
العالقة التي تربط هؤالء بأصدقاء لهم في الدراسة بجامع نتیجة العدید من حواضر الزاب 

الزیتونة المعمورة بتلك المناطق، وعلى هذا األساس ظل أعضاء جمعیة العلماء المسلمین 
اإلحصائیات التيوهذا وفق 3یتزایدون من حین آلخر لتعم الجمعیة أرجاء المنطقة بكاملها.

دون أن ننسى الوضع المعاش الذي دعا منطقة قدمها الدكتور "أحمد نجاح" خالل دراسته لل

 :كلم شماال وھي تعتبر حاضرة من حواضر مدینة الوادي16قمار: تبعد عن مدینة الوادي ب
..170بوادي سوف، المرجع السابق، ص اإلصالحیةموسى بن موسى، الحركة 1
.131، ص 1939جانفي 27-هـ1357ذي الحجة 06ة الرابعة الجمعة السن150جریدة البصائر، العدد 2
.51م، ص 2014، حي الشط قرب حي الجامعي، الوادي، 1عبد الحمید بسر، الشهید القائد الطالب العربي قمودي، ط3
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یة حیث جاءت بالكثیر منهم إلى التستر دون اإلفصاح عن میولهم أو تعاطفهم مع الجمع
70001قم كانت نسبة القبول على الجمعیة لدى األهالي البالغ عددهمكاآلتي: في حاضرة الز 

ساكنا أي 10150صل من أ%50وصلت النسبة إلى ، وفي بلدة قمار%99ساكنا تزید عن 
أقل نسبة من مقارنة مع البلدتین السابقتین وكان نصف سكان البلدة أما في بلدة الوادي: كانت 

600أغلب أعضاء الجمعیة ینتمون إلى عرش أوالد أحمد حیث كان عددهم في تلك األثناء 
من بقیة سكان الوادي أما عن بلدة %0.05من سكان أوالد أحمد و %7.5ساكنا أي بنسبة 

الكون هاته المناطق متأثرة وهدا2.كوینیین والرقیبة فقد وجد فیهما القلیل من أعضاء الجمعیة
–اإلصالحیةوهكذا أحذت الحركة 3بالطرق الصوفیة كالتجانیة والقادریة والعزوزیة (الرحمانیة).

ار اط األهالي من أجل مناهضة االستعمتتوغل في أوس-جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
وعلى هذا األساس كانت ،من جهة أخرىمن جهة ونفض الغبار ومحاربة البدع والخرافات 

وأصحاب الطرق الصوفیة حیث كانت األسرة ذات اإلصالحیینهناك مواجهات المتكررة بین 
أسرة مغضوب علیها من طرف األهالي وعلى هذا األساس حاول اإلصالحياالنتماء 

اقلة في جهة ومتسارعة في منطقة أخرى من ربوع وادي سوف متثالسیر بخطىاالصطالحیون
الوصول إلى مبتغى مفاده النهوض وهذا حسب متطلبات الظروف المحیطة بكل منطقة قصد 

قد تجسد ذلك عن طریق الصحف والجرائد وتحقیق هدفه وهو نبد االستعمار والجهل والخرافات و 
4.ستمرار مثل مجلة "الشهاب" وجریدة "البصائر" وغیرهمااكانت تتوافد على المنطقة بإلي

1Ahmed Nadjah : Opcit : p 130.
.51عبد الحمید بسر، المرجع السابق، ص 2
.16الجیالني العوامر، المرجع السابق، ص -سعد العمامرة3
.174، ص 1988أبو القاسم سعد اهللا، أفكار جامحة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 4



نشاط الحركة الوطنیة بوادي سوفالفصل األول: 

19

یرن في المناطق كلها حتى أصبح ذا شأن كبیر عند إعالن اإلصالحوقد استمر صوت 
عن باإلفصاحوهذا أال وهو الشیخ عبد العزیز الشریفلإلصالحانتماءهأحد قادة الصوفیة 

1الموقف شأن عظیما بالمنطقة.لیكون لهذا1937رغبته في االنتماء إلى الجمعیة في سنة 

المطلب الثاني: تأسیس الشعب وزیارة وفد الجمعیة للمنطقة:

رغم -المسلمینجمعیة العلماء –اإلصالحیةع الحركة لقد توسع نطاق الحس والتفاعل م
مبادئ جمعیة االضطهاد والمحاصرة فإن منطقة سوف أصبحت من المناطق األكثر تأثرا ب

م إلیها الكثیر من علماء سوف وسعى البعض منهم إلى تكوین الشعب العلماء المسلمین فانظ
مزة بوكوشة والشریف عبد العزیز حمنهم: محمد األمین العمودي و (الخالیا) متطوعا نذكر

ر عمار، وقد اغتنم البعض من الشیوخ زیارة الشیخ حمزة بوكوشة لقضاء فترة راحة بمناسبة لزعو 
م وأسسوا أول شعبة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بمدینة 1937عام األضحىعید 

مارس 14الوادي فقام بتأسیسها وتنظیمها بعد تحدید موعد لالجتماع بهم وكان ذلك یوم 
وفد جمعیة العلماء المسلمین بقیادة الشیخ عبد الحمید بن بادیس وهذا قبل زیارة 2م1937

–: رئیسا بحوالي تسعة أشهر وقد تكون مكتب هذه الشعبة من السادة: الشیخ األخضر شبرو
ئبا للرئیس ومحمد بن عیسى نائبا عاما وعبد القادر بن الطاهر نائبا والهاشمي الدراجي نا

3نجعي أمینا للمال واألخضر قدور نائبا ألمین المال.للكاتب العام وعبد الكامل ال

 م خلف أخاه 1923لى الوادي عام م عاد إ1913م بالوادي التحق بجامع الزیتونة 1898الشیخ عبد العزیز الشریف: ولد عام
وصار شیخا للطریقة القادریة بوادي سوف انطوى تحت لواء الجمعیة كما نظم انتفاضة ضد السلطات الفرنسیة في سنة 

-80م ، ص2006، المركز الجامعي الوادي، جوان 3، العدد مجلة البحوث والدراساتینظر: -م1965م، توفي سنة 1938
م 81

.172بسوف، المرجع السابق، ص اإلصالحیةموسى بن موسى، الحركة 1
.49عبد الحمید بسر، المرجع السابق، ص2
 ینظر: ابراھیم میاسي، من –الشیخ لخضر شبرو، من خرجي جامع الزیتونة اشتغل باش عدل بمحكمة قمار الشرعیة

228م، ص1999الجزائر، المعاصر،دیوان المطبوعات الجامعیة ، قضایا تاریخ الجزائر
.98م، ص 1938مارس 11هـ/1307، 103جریدة البصائر، العدد 3
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كون أحد أعضائها كان من مستقبلي وفد قبل زیارة الوفد وهذا لكما تشكلت شعبة تكسبت
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وهو السید الحاج عبد القادر بن فرحات لتشكل فیما بعد 

نفس لعلماء المسلمین وشعبة الرقیبة إثروفد جمعیة اأثناء زیارة شعبتي كل من قمار والزقم 
وقد تشكل مكتب شعبة أثناء الیوم األول لزیارة وفد الجمعیة ومرافقیه لینصب من 1الزیارة،

نائبا للرئیس ومحمد حامد كلكاميوٕابراهیمعبد الرحمان معمري رئیسا األعضاء كالتالي:
كاتب العام ومسعود عباسي أمینا للمال والعربي أحمودة نائبا للولعروسيإیدیر كاتبا عاما 

أحمودة نائبا ألمین المال ومحمد حامد محضي مراقبا وعبد اهللا أحمودة عضوا مستشارا أما 
محمد بن الحاج حمیداتو عضوا مستشارا وأحمد ساعي عضوا مستشارا والعزوزي تلیة عضوا 

2مستشارا.

العمل نتیجة وضع غیر أن الذي عرف عن شعبتي الوادي وتكسبت هو التكتم والسریة في 
اإلصالحالمنطقة التي تخضع للنظام العسكري، لكن بعد تبني الشیخ عبد العزیز الهاشمي فكرة 

م تغیر الوضع لهاتین الشعبتین وغیرهما من الشعب التي تأسست فیما 1937في شهر أكتوبر 
3.بعد هذا التاریخ

زیارة وفد الجمعیة للمنطقة:

التي قام بها وفد من الجمعیة معیة العلماء هي الزیارة یعتبر أول اتصال بین المنطقة وج
م وقد رتب لهذه الزیارة ونشطها الشیخ عبد العزیز 1937وذلك سنة بقیادة الشیخ خیر الدین

الثقافي االجتماعي بن الهاشمي الشریف، ولقد كان لهذه الزیارة األثر الكبیر على كل المستویات 
تكسبت: وھي حي من أحیاء مدینة الوادي
.139بوادي سوف، المرجع السابق، ص اإلصالحیةموسى بن موسى، الحركة 1
 یة التي كان یقیمھا الشیخ مسعود بن محمد م بالزقم حفظ القرآن والفقھ في المجالس العلم1913ابراھیم كلكامي: ولد سنة

عباسي كما تلقى دروسا في علوم القرآن والفقھ في المجالس التي كان یقیمھا الشیخ الطاھر معمري التحق بجامع الزیتونة سنة 
137ینظر: موسى بن موسى ،المرجع السابق، ص-م1934

.228میاسي، من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص إبراهیم2
خریطة مواقع انتشار شعب الجمعیة بالوادي 2ینظر الملحق رقم:.50عبد الحمید بسر، المرجع السابق، ص 3

الشیخ خیر الدین: أحد أعضاء جمعیة العلماء المسلمین والحاضرین في تأسیسھا
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والدیني والوطني فصححت كثیرا من المفاهیم وكرست كثیرا من القیم وفضحت 1،والسیاسي
العدید من الدسائس وأرست نظام جمعیة في العدید من قرى سوف ولعل من أهم العوامل التي 

هذا النجاح هو وجود نخبة من الشبان المتخرجین من ه الزیارة هذا األثر وحققت لهذجعلت 
وجهاز الزیتونة في أكثر من قریة من قرى سوف والذین مثلوا بالنسبة لهذه الحركة تربة خصبة 

استقبال جیدا ومحركا رئیسیا في هذا النشاط ولعل من أبرز هؤالء وأكثرهم حیویة الشیخ عبد 
2رحمه اهللا.العزیز الشریف 

أنه اجتمع برئیس الوفد وأعضائه ببسكرة البصائرویذكر الشیخ حمزة بوكوشة في جریدة 
للجمعیة بمصاحبتهم في هذه الجولة فامتثل رغم اإلداريفألزموه بصفته من أعضاء المجلس 

3شواغله وسار معهم.

وقد رافقه كل من الشیخ مبارك المیلي والعربي تبسي ومحمد خیر الدین فما كان من 
من السلطة المحلیة إال إبداء التخوف من هذه الزیارة وهذا من خالل ما أفصحت عنه مراسلة 

م إلى القائد العسكري 1937نوفمبر 25تیري" وذلك یومطرف حاكم ملحقة الوادي "روبیر 
التناقض في موقف السلطة ذه الزیارة ومن خالل ما سبق یتبین لمنطقة تقرت بخصوص ه

االستعماریة لما كانت علیه من تخوف من هذه الزیارة وهذا لما كان یحضى به أعضاء 
یبقى لهؤالء المصلحین مكانة دلكالجمعیة من احترام وتبجیل ولو كان بنسب متفاوتة لكن رغم

4مرموقة في نفوس الكثیر من األهالي.

، العدد مجلة القباب، >>1938-1931الجزائریین بوادي سوف اط السیاسي لجمعیة العلماء المسلمینالنش<< علي غنابزیة 1
.36ص - 35، ص 2004، تصدر عن جار الثقافة بالوادي، جوان األول

العمودي، قاعة األمین، الجمعیة الوطنیة الثقافیة محمد العمودياألمینمحاضرات الندوة الفكریة الثانیة عشر لمحمد 2
.23، 22للطباعة، الوادي، ص األمینم، 1999، 01/07-/30/06المحاضرات لقصر الثقافة، المنعقدة أیام 

.106، ص 1937دیسمبر 31هـ /1956شوال 28الموافق 93جریدة البصائر، العدد 3
، مطبعة 1، ط1994- 1907ة" عاشور قمعون، أشهر علماء سوف في القرن العشرین العالمة الموسوعة "حمزة بوكوش4

.49م، ص 2012السخري، الوادي، 
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لما كان لها من تأثیر اإلصالحیةكما كانت هذه الزیارة مرتقبة من طرف أعضاء الحركة 
على األوساط المحلیة حیث وجد الشیخ عبد العزیز الشریف من خاللها متنفسا في مهاجمة 

على مواقفه الصریحة رغم محاولة أعضاء الوفد وعلى رأسهم الشیخ عبد واإلفصاحالطرقیة 
الحمید بن بادیس طمأنة القائم العام بالملحقة من خالل القیام بزیارة مجاملة وهذا العمل یحسب 

–الدعویة التي یعمل بها الشیخ عبد الحمید بن بادیس اإلستراتیجیةلصالح الجمعیة من خالل 
1مهم مجرد زیارة لالطالع عن أحوال أهالي المنطقة.مطمئنا إیاه بأن قدو 

حیث زار الوفد زاویة الهاشمي 2عمیشالوادي و أما المناطق التي زارها الوفد هي كل من: 
شریف، كما توسط الشیخ عبد العزیز الشریف لدى الشیخ عبد الحمید بن بادیس لزیارات الزقم 

في ساتهم ورفع معنوناتهم فكان في استقبال الوفد رده إال قبول الدعوة لدعم سكانها وموافما كان
وحشد غفیر من األهالي، وتوجت الزیارة بتنصیب مدخل البلدة كل من شیوخها وعلمائها 

الشعبة، ثم عاود الوفد قافال إلى الوادي وفي مساء الیوم الموالي توجه الوفد صوب تكسبت، 
وفي الغد توجه الوفد إلى قمار حیث 3وتعد ذلك إلى تاغز بكل من كونیین لینتقل بوقمار مرورا

استقبل بترحاب كبیر وسط حشد غفیر أخذ الكلمة فیه الشیخ عبد الحمید بن بادیس والشیخ 
إللقاء كلمة ثم الشیخ مبارك المیلي ثم تاله الشیخ ر الدین ثم تقدم الشیخ العربي تبسيمحمد خی

قام الوفد بتنصیب مكتب وبعدها 4حاثین الحضور على التمسك واإلخاء.،عبد العزیز الشریف
شعبة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین القمار، ومن قمار توجه الوفد صوب الرقیبة للوقوف 

م  1995م، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر،1962-1830في تاریخ الجزائر المعاصرة عمار هالل، أبحاث ودراسات1
.327ص 

.52عبد الحمیدة بسر، المرجع السابق، ص 2
.231ص المرجع السابق،میاسي، من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر،إبراهیم3
.281-280، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، (د.ت)، ص 2محمد خیر الدین، مذكرات الشیخ محمد خیبر الدین، ج4
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وهذا قصد إقامة صلح بین تجانيعند المسجد الذي قسم إلى شطرین أحدها قادري واآلخر
1لشعبة في هذه البلدة.الفرقاء، وبعدها نضم الوفد ا

سبیلهارهاقإوهكذا انتهت الزیارة بنجاح رغم البالء الذي لقیته الجمعیة والذي یهدف إلى 
ولكنها استمرت في نضالها أصرت على تنویر العامة بالدروس في المساجد وٕاصدار المجاالت 

عیة استطاع الوفد وبفصل صدق علمائها والتعقل والهدوء الذي كان دوما مرافقا لعلماء الجم
بالغة في آثارتحقیق نجاح باهر على حساب اإلدارة االستعماریة وأعوانها كما كان لهذه الزیارة 

2في المنطقة.اإلصالحیةمسیرة تطور الحركة 

م)1948-1947بوادي سوف (اإلسالمیةنشاط الكشافة المطلب الثالث: 

:تأسیس فوج الرمال الكشفي بالمنطقة

اإلدارةوالمجازر التي وقعت في سطیف وقالمة وخراطة منعت 1945ماي 8بعد أحداث 
الكولونیالیة اجتماع أكثر من ثالثة أشخاص فأعطى قادة الحركة الوطنیة تعلیمات بتشكیل فروع 

3في الكشافة والریاضة وفي القطاعات الثقافیة والموسیقیة وذلك إلعطاء الفرصة للتجمع.

4عاد محمد بلوزداد إلى وادي سوف قصد تأسیس خلیة للمنظمة السریة1947وفي سنة 

سوفبالمنطقة وعین على رأسها عبد القادر العمودي، فأراد قادة الحركة الوطنیة في وادي 

.183موسى بن موسى، المرجع السابق، ص1
الوادي، دار الثقافة، ، تصدر عن األول، العدد مجلة القباب، >>بوادي سوفاإلصالحیةصدى الحركة <<أحمد الزغب، 2

.25، ص2004جوان، 
الجزائریة أنموذجا)، شهادة الماستر في التاریخ اإلسالمیةم (الكشافة 1962- 1947وفاء دیدي، الحركة الكشفیة بوادي سوف 3

م، ص 2013/2014شعبة التاریخ، جامعة الوادي، اإلنسانیةقسم العلوم واإلنسانیةالحدیث والمعاصر، كلیة العلوم االجتماعیة 
33.

.37م، ص 2012، (د.ط)، دار الهدى، الجزائر، 1954عمار مالح، محطات حاسمة في ثورة نوفمبر 4
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االتحادات الذي یقر بحریة إنشاء م، 1901جویلیة 1غطاء لنشاطهم الوطني، لقانون إیجاد
فوج بإنشاءاز من العربي بن مهیدي بإیعفكر القادة وعلى رأسهم أحمد میلودي،والجمعیات

كشفي الذي یعتبر جمعیة ریاضیة وبالتالي سهولة جلب الرخصة ومنه بث الدعایة الوطنیة في 
1للثورة.واإلعدادربوع وادي سوف لیكون غطاء ودرعا لنشاطهم الوطني 

إلى الجزائر العاصمة لجلب الرخصة من سافر كال من أحمد میلودي وصالح علوي 
العاصمة وواجهتهم مشكلة وهي خالف بین مؤسسي الكشافة، فهناك من یرید استغاللها في 

السیاسیة وضرورة األعمالوفئة أخرى تطالب بتجسید الكشافة عن األغلبیةالعمل الوطني وهم 
هذه الظروف إذا اعتبر خصة في ظلالفرنسیة، فصعب علیه استصدار الر اتحادها مع الكشافة

أنه في األخیر إالأن یكون عمله وطني، المعارضین تأسیس فوج كشفي في الصحراء ال بد من
المنطقة قدم إلىذوي التوجه الوطني، ولما عاد األعضاءالرخصة بمساعدة من تمكن من جلب 

حصول علیه الرخصة للحاكم الذي تماطل في منحهم التصریح لكنهم في األخیر تمكنوا من ال
."2الفرنسیة یدعى "زوبیدي الحسیناإلدارةبعد مساعدة كاتب الحالة المدنیة في 

أطلق علیه العربي بن مهیدي اسم "فوج 1947.3فتأسس أول فوج في الوادي في أكتوبر 
4الرمال".

 الوادي إلىإلى الجزائر العاصمة عاد أثرهام نفي على 1938شارك في انتفاضة 1917أحمد میلودي: ولد بالوادي سنة
األسلحةمحمد بلوزداد بشراء لفهبسكرة كفيل نشاطه السیاسيصأ1946ول خلیة لحزب الشعب بدایة م أسس أ1943بحلول 

م.26/12/2002للثورة اشتغل في العمل الحر بعد االستقالل، توفي بالعاصمة یوم 
.88، المرجع السابق، صمجتمع وادي سوف ن االحتالل الفرنسي إلى بدایة الثورةعلي غنابزیة، 1
 ین حفظ القرآن وسافر إلى قسنطینة ودرس في الثانویة، اجتاز امتحان البكالوریا م بكونی1903زوبیدي الحسین، ولد خالل

م عین قائد على المقرن 1953م بعد وفاة والده توقف عن الدراسة وعاد إلى الوادي، عمل في اإلدارة الفرنسیة 1923سنة 
م1993م توفي سنة 1958والدبیلة والبھیمة سنة 

.89، صنفسهلمرجع اعلي غنابزیة،2
.24العمودي، المرجع السابق، ص األمینالندوة الفكریة الثاني عشر لمحمد 3
.70، ص 2007محمد عباس، دغول .... والجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 4
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م وذلك بعد أن 1948وهذا الفوج لم یعمر طویال انحل تلقائیا ما بین شهري جویلیة وأوت 
خرج سكان المنطقة بما فیهم كشافي فوج الرمال في مظاهرات اثر مشكل حدث بین الزاویة 

احمد، حیث أن الزاویة أرادت أن تتوسع على حساب المسجد بأخذ مترین أوالدالقادریة وجامع 
رسل السلطات الفرنسیة فأإثرهاها إلى الزاویة فوقعت صدامات تدخلت على من مساحته وضم

فة بطلب منهم الهروب ألن الحاكم أرسل الشرطة للقبض علیهم الحسین زوبیدي إلى قادة الكشا
1وهنا توقف عمل الفوج.

هیكلة ونشاط الفوج:المطلب الرابع: 

70عددا من الشبان عددهم حوالي " میاسيلقد اجتمع في منزل "عبد الرحمان : الفوجقادة -1
2كاآلتي:شابا وكانت نتیجة هدا االجتماع تعیین قادة الفوج

قائد الفرقة واألرقط الكیالنيعبیدي القرويقائد األشبال، و ، ونوبلي لعروسيعلي عیادي

قائد الكشافة وصالح علوي مرشد عام للفوج ومیلودي وبن موسى بشیرقائد الجوالة
المرشد السیاسي وحسني الهاشمي المرشد الدیني ومیهي محمد بلحاجلعروسي

3المرشد التربوي.

.35ابق، ص سالوفاء دیدي، المرجع 1
.62م، ص 2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، منطقة وادي سوف، (د.ط)، دار هومة لموس الشهید اسعد عمامرة، ق2
 عین 1954من السابقین والمؤسسین للحركة الوطنیة وفي األربعینیاتبوادي سوف كان في 1923عبیدي القروي: ولد سنة

م.2005جویلیة 8مسؤول على مكتب جبهة التحریر بوادي سوف، توفي یوم: 
 م كان ضمن 1949-1945الوادي انخرط في صفوف الحركة الوطنیة بین عامي م ب1920األرقط الكیالني: ولد خالل

م1956فرقة الجوالة في الفوج شارك في عدة معارك في االوراس استشھد سنة 
 سنة18-16الجوالة: ھم األطفال الدین تتراوح أعمارھم بین
 م بسوف انظم إلى الحركة الوطنیة في األربعینات القي علیھ القبض في أفریل 1917بن موسى بشیر: من موالید
م نفد فیھ حكم اإلعدام بعد تعذیبھ واستنطاقھ 1957
 م 1943م إلى الزیتونة لطلب العلم، تخرج منھ سنة 1939م بوادي سوف سافر سنة 1909میلودي لعروسي: ولد سنة

م 1959جویلیة 6م أستشھد اثر التعذیب یوم 1946أسس أول مدرسة تابعة للحركة الوطنیة بوادي سوف سنة 
21من طرابلس وإیصالھ إلى الشمال اغتیل بتقرت م بالوادي كلف بجمع السالح1919میھي: ولد سنة محمد بالحاج

52ینظر: عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق،ص-م1962أوت 
.38وفاء دیدي، المرجع السابق، ص3
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المسؤولیةالوفاةاألماألبالمیالداالسم واللقب
الفوجقائد بالوادي1957أعدم خیاري مباركةيالساستقرت1920عیادي علي
المرشد العامبورقلة01/09/1981مرغاد خدیجةأحمد بسكرة1925علوي صالح

1924نوبلي لعروسي
الوادي

09/03/1996بوزنة خدیجةعلي
بالوادي

قائد األشبال

1920لرقط الكیالني
الوادي

قائد الجوالةبالوادي1956شهید بلیمة عائشةالبشیر

بن موسى 
بشیر

1917
الوادي

قائد الكشافةباألوراس1957أعدم مهادة فاطمةموسى

1923عبیدي القروي
الوادي

مستور محمد 
مسعودة

12/07/2005
بالوادي

قائد الفرقة

میلودي 
العروسي

1909
الوادي

06/07/1959سوفیة الزهرةعمار
بالجزائر

المرشد 
الدیني

حسین 
الهاشمي

1902
الوادي

مباركة أحمد
مصباح

28/11/1989
بالوادي

المرشد 
التربوي

میهي محمد 
بلحاج

1919
الوادي

عبد 
القدر

بوغزالة
عیشة

المرشد بتقرت21/08/1962
السیاسي

1م1947قادة أول فوج كشفي بالوادي عام :1الجدول رقم 

.67عبد الحمید بسر، المرجع السابق، ص 1
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الكشافین:

وتكونت هذه الفرقة من:فرقة الجوالة:

محمد بلحاج -النوبلي لعروسي-األرقط الكیالني-میلودي العروسي-میلودي أحمد
1.الهاشمي الریمي-مستور مستور- بشیر بن موسى-علي دركي-میهي

: وتكونت من:فرقة األشبال

عبیدي -الصولي محمد-رشید حساني-ونیسي یوسف-النانبالقاسم-عمار الریمي
طلیبة -صالح طلیبة-قدوري صالح-قدوري محمد—قدوري لحسن-عبد المالك-األمین

نوبلي -مناعي غندیر-الصادق دراجي-العید الساكر-الجنیدي السكناف-الجیالني
2اني.رزاق عوید التج-كرمادي عبد الرزاق-زوبیدي عز الدین-المشري

:كشافین لم تحدد فرقتهم

-نویلي محمدكما ضم التنظیم الكشفي عدد من األشخاص لم یتم تصنیفهم ومن بینهم:
میلودي -محمدي العید-السایح بوبكر- بن عون عون- نویلي البخاري-الزرقي عبد الرحمان

عطا -اهللا خزانيعطا -مجول علي-محمد أحمد-السایح العید-بالرحال أحمد-عبد الكریم
3عبیدي عبد الحفیظ.-تریعة محمد-غندیر الحبیب-مصباحي مصطفى-اهللا مبارك

كانوا یلبسون الزي الكشفي التالي:الزي الكشفي:

م، 2001، مطبعة مزوار الوادي، 1زائر للحفاظ على الهویة الوطنیة، طعلي غنابزیة، دراسات في تاریخ المقاومة الثقافیة بالج1
.81ص 

3ینظر الملحق رقم:.63سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص 2
، 2006، (د.ط)، مطبعة مزوار بالوادي، واألدبسعد عمامرة، أحمد بن الطاهر منصوري، أعالم من سوف في الفقه والثقافة 3

.66- 65ص 
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قمیص لونه كاكي وتبان لونه أخضر بجیوب خارجیة وفوالرة لونها أزرق فاتح بحاشیة 
1حمراء.

مة وهالل باللون ن في خرجاتهم علم أخضر یتوسطه نجكان كشافوا فوج الرمال یحملو :یةالرا
2.األبیض وهي رایة تنسج یدویا من قبل السید الطیب عبد الباقي

التمویل المالي للفوج:

منهم ویذكر السید اعتمد الفوج في میزانیته على تبرعات سكان المنطقة، خاصة التجار 
وا فیها عند تأسیس الفوج كونت لجنة بغرض جمع المال، حیث كنت عض<<مستور مستور: 

وطلبنا منه المصاعبةوقایدبنا نطلب مساعدتهم الباشا آغاومن بین األشخاص الذین ذه
في بدایة الخریف وبالتالي عدم مساعدتنا لشراء القماش من أجل اللباس الكشفي، وكان ذلك 

صغیر بدأنا به فاشترینا لم تبدأ بعد ولكنه منحنا مبلغعتوفیر السیولة ألن عملیة القط
ولما شحت الموارد المالیة قرر قادة الفوج القیام بأعمال مسرحیة لهدفین األول توعیة >>القماش

3المواطنین والثاني لجلب المال عن طریق مداخیل تلك الروایات.

نشاطات فوج الرمال بوادي سوف:

بأعمال ثقافیة بارزة للمجتمع، إال أن جل نشاطاته تكتسي الطابع التربوي وظهر الفوج
والسیاسي الذي یناهض المخططات االستعماریة ویبني الفكر الثوري المتحفز للتحرر الراغب 

، بتوعیة األشبال بالتاریخ اإلسالميفي االستقالل وحینئذ ساهم الفوج في التعلیم العربي 

.62سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، ص 1
.66عبد الحمید بسر، المرجع السابق، ص 2
الباشا آغا: ھي المرتبة العلیا للقاید وھي ألقاب للتشریف والمكافأة
قاید: لقب یطلق على شیخ القبیلة وھي لفظة عربیة تحمل معنى القیادة
 المصاعبة: وھم بن بني سلیم غیر أن بعض المؤرخین یعتبرون المصاعبة كلمة أمازیغیة لكن عوامل التأثیر االجتماعي

جعلتھم عربا متمسكین بعروبتھم
عملیة القطع: وھي عملیة جني التمور وتكون في الخریف

.55بوادي سوف، المرجع السابق، ص اإلصالحیةموسى بن موسى، الحركة 3
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اتخاذ القرآن الكریم غطاء ویتم ذلك في المدرسة القرآنیة الحرة تحت إشراف والجغرافیا الجزائریة و 
بعض األعضاء من قادة الفوج ومنهم الشیخ میلودي العروسي أو المتعاونین مع الفوج ویعملون 
في نفس النهج ومنهم الشیح الهاشمي حسني الذي خصص درسا في الوعي الوطني أطلق علیه 

ذي یقدمه الشیخ بطریقة فكاهیة هزلیة یهدف من خاللها بناء الفكر . وال"درس الفیاقة"1اسم
2الوطني والوعي السیاسي.

الرحالت:

دام من أجل وقد نظم فوج الرمال رحالت كشفیة إلى معظم مناطق سوف مشیا على األق
توعیة المواطنین والتي أشرف علیها كل من میهي محمد بلحاج والهاشمي حسني ومن بین هذه 
الرحالت: رحلة إلى تكسبت وهي األولى ورحلة إلى قمار بواسطة القطار حیث عرضوا هناك 

ورحلة إلى الطرفاوي دامت كذلك قام الفوج برحلة إلى الرباحمسرحیة "في سبیل التاج"
3یومان سیرا على األقدام.

ون حیث كانوا یخرجتجاوب كبیر من عند السكان تلك المناطقلقیت هذه الرحالت
الستقبال الكشافین بحرارة حاملین معهم ما توفر بأیدیهم من أكل وكان الهدف من هذه الرحالت 

جزائریینتحسیس المواطنین وتبلیغهم باألهداف الوطنیة وكذا تكوین الفرد بحیث عرفوهم بأنهم 
4وأن وطنهم مغصوب وال بد من بذل الجهود السترجاعه.

.90علي غنابزیة، مجتمع وادي سوف، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص 1
 درس الفیاقة: هي حصة في الوعي الوطني یقدمها الشیخ الهاشمي لتالمیذه في وقت الضحى ویتم عرضها بطریقة مشوقة

وح  الوطنیة في نفوس التالمیذ.تتخللها الحكایات والنكت البریئة وتركز بصفة أساسیة على بناء الفكر الواعي وتعمیق الر 
.48وفاء دیدي، المرجع السابق، ص 2
 م وقلم مصطفى 1895في سبیل التاج: وھي في أصلھا شعریة لألدیب "فرانسوا كوبیة" وھي روایة أدبیة تمثیلیة ألفھا عام

م1920لطفي المنفلوطي بتعریبھا سنة 
 :كلم جنوبا12الرباح: تبعد عن مدینة الوادي ب

.63سعد عمامرة، قاموس الشهید بمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص 3
.69عبد الحمید بسر، المرجع السابق، ص 4



نشاط الحركة الوطنیة بوادي سوفالفصل األول: 

30

المسرح:

فوق للمسرح تقوم بتمثیلیات دینیة ووطنیة هادفة ومن بین هذه المسرحیات إنشاءتم 
،قسنطینةربي بن مهیدي في عنابه نفس الروایة التي مثلها العمسرحیة "في سبیل التاج" وهي

لسكان عدد كبیر من ابحضوررحیة في منزل "عبد الرحمان میاسي و حیث تم عرض هذه المس
ور أحداث الروایة في القرن الرابع عشر على أرض البلقان التي تد،من بینهم الحاكم الفرنسي

ضمتها الدولة العثمانیة، كما عرضت مسرحیة "بالل بن رباح" والتي تتناول قصة إسالم سیدنا 
وكذلك قصة "خالد بن الولید" وكل هذه األعمال تدعو للعمل وتعذیبهبالل رضي اهللا عنه 

1عتاد ألن التوفیق والنصر من عند اهللا.بما تیسر منالوطني ومقاومة األعداء 

استطاع الفوج تدریب أشباله على األناشید الوطنیة واألهازیج الكشفیة التي تثیر األناشید:
عبد الحمید المشاعر وتنسكب في النفوس النشاط والحیویة ویؤكد نشید "شعب الجزائر" الشیخ 

التي ترفض الخضوع اإلسالمیةبن بادیس على هویة الشعب الجزائري وارتباطه بعقیدته 
واالندماج ویشیر إلى دور فوجي الكشافة بمدینة قسنطینة وهما "الرجاء" و "الصباح" وٕالى بلوج 

و إلى الفجر وطلوع صباح االستقالل، ومثله نشاد "فداء الجزائر" لمفدي زكریاء فكل أبیاته تدع
المجتمع على دراسة القیم وبذل الروح والمال لفداء الوطن الوطنیة وتحثالتمسك بالثوابت 

األسیر، حتى مدرسة الشیخ الهاشمي حسني الذي بذل جهودا معتبرة وكان یستغل المناسبات 
احي الدینیة في لیالي المولد النبوي الشریف فتمتزج األناشید الوطنیة بالقصید الدیني فیشكالن جن

2.الثوابت الوطنیة

دور فوج الرمال الكشفي في الحركة الوطنیة:

دوره في بث الروح الوطنیة:-1

.46وفاء دیدي، المرجع السابق، ص 1
.91علي غنابزیة، مجتمع وادي سوف، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص 2
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أن النشاطات التي كانت تقوم بها فوج الرمال الكشفي كان لها دورا مهما في بث الوعي 
الوطني لدى سكان سوف فقد ساهم الفوج في إنشاء قاعدة شبابیة مسلحة باإلیمان والروح 

لمزري الوطنیة فكانت عروضه واحتفاالته ذات طابع توعوي تحرضي إذ كانت تبرز الواقع ا
فاختیار الروایات المسرحیة التي قام بعرضها 1االستعمارالذي تعیشه الشعوب تحت وطأت

الفوج كانت ذات دالالت وطنیة هدفها بث الروح الوطنیة في سكان وادي سوف كما أنها 
ى تبین بأن الجزائر لیست فرنسیة وأن فرنسا لم تولد مع الجزائریین لذلك وجب العمل عل

اتهم الوطنیة أثرا في نفوس حریر البالد كما أن ألناشیدهم الحماسیة وألوان رایطردها وت
2سكان المنطقة.

شورات، هذا نوقد لعب الفوج دورا في نشر مبادئ الحركة الوطنیة وذلك عن طریق توزیع الم
العمل كان من اختصاص فرقة الجوالة كما كانوا یكتبون على جدران مقرات ومساكن الفرنسیین 

فرنسیة كذلك كانوا یلصقون المناشیر ومن تلك العبارات "حرروا مصالي". كانت تكتب باللغة ال
3على الجدران.

االجتماعات:

لقد اتخذ الفوج من مخیماته مقراته مالجئ آمنة تعقد فیها اجتماعات أعضاء الحركة الوطنیة 
واألغلب أن سبب إقامة هذا كان في غوطالمخیمات "مخیم الكشفي في الرباحومن بین هذه
سیاسي إلى المنطقة فأقیم المخیم كغطاء االجتماع حتى ال یلفتوا إلى زیارة مسؤوليالمخیم تعود 

4أنظار الفرنسیین إلیهم.

.103، ص 1954الجزائریة، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر اإلسالمیةالكشافة 1
.64سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص2
.49وفاء دیدي، المرجع السابق، ص3
.الغوط: وهو منخفض یحفر قصد زرع النخیل وذلك لتقریبها من المیاه الجوفیة
، 1، ط1982-1902محمد العید قدع، الشیخ حسین حمادي دوره االجتماعي ونشاطه العلمي والتربوي بتونس ووادي سوف 4

.72م، ص 2013مطبعة ذویب، الوادي، 
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:1948لمجلس الجزائري أفریل االنتخابیة لتنشیط الحملةالمشاركة في

حیث ترشح أحمد 1948كان الكشافة دور في انتخابات المجلس الجزائري في أفریل 
یمقراطیة بغرض القیام بالحملة االنتخابیة بوادي سوف الحریات الدمیلودي عن حركة االنتصار 

وٕانجاحها، وقد كان لفوج الرمال دور في الحملة االنتخابیة للمرشح أحمد میلودي، حیث كان 
الكشافین الفتیان یجوبون الشوارع وهو یرددون: "من أراد السعادة إلى األبد فلیصوت لمیلودي 

1النتخابات كممثلین عن المرشح میلودي أحمد.أحمد" كما كان للجوالة دور في مراقبة ا

:لثاني: نشاط حزب الشعب بالمنطقة االمبحث

تأسیس الخلیة األولى لحزب الشعب بوادي سوف: المطلب األول: 

م،1943ة في سنبوادي سوف(P.P.A)كان تأسیس الخلیة األولى لحزب الشعب الجزائري 

ألن عالقات الصداقة والقرابة التي بعد اتصاالت مع أقرب نقطة بالمنطقة وهي مدینة بسكرة 
بالحزب في بسكرة، عجلت المناضل مع یوسف العموديفي الوادي ربطت الهاشمي ونیسي

2بفتح باب النضال السیاسي لتأسیس النواة بمدینة الوادي.

" بحي المصاعبة القریب من مقر الحاكم العسكريوتم عقد أول اجتماع بمنزل "الهاشمي ونیسي
لملحقة الوادي، وضم اللقاء األول خمسة من الشباب كانوا أعمدة الحركة الوطنیة األوائل وهم 

.51وفاء دیدي، المرجع السابق، ص 1
بالوادي كان عضوا في حركة االنتصار الحریات الدیمقراطیة بالوادي نفي من الوادي إلى 1925ي: ولد خالل الهاشمي ونیس

زاویة الكحلة نظرا لنشاطه وبعد استأنف نشاطه.
 م استشھد سنة 1954یوسف العمودي: ھو من رجال الحركة الوطنیة بمدینة بسكرة مارس مھنة التعلیم التحق بالثورة في

م 1958
م، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر ، 1962-1854عمار عوادي، الهجرة من وادي سوف وأثرها على الحیاة السكان 2

.30، ص2013
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1وعبد القادر العموديالهاشمي ونیسي وأحمد میلودي ومیهي محمد بلحاج والشافعي قدادرة

الجماهیر وتحول محل الخیاطة لصاحبه وقد ساعدتهم ظروفهم الخاصة على سرعة االتصال ب
أحمد میلودي في سوق مدینة الوادي وبشكل تلقائي إلى مقر الخلیة األولى، یقصده المناضلون 
من داخل المنطقة وخارجها وكل من یرید اقتناء الصحف الجزائریة والتونسیة مثل جریدتي 

ضمن صفوف حزب م1945-1943النهضة والزهراء. فاستمرت تلك الخلیة في عملها ما بین 
أصیب النشاط م1945ماي 8الشعب بتأسیس الخالیا وتكوین المناضلین سیاسیا وبعد أحداث 

ومنهم ونیسي الهاشمي وسجنوا في زاویة بشلل مؤقت، بعد سجن بعض األعضاء السیاسي 
وفقد أحمد میلودي محله التجاري م1946الكحلة ولم یفرج عنهم إال بعد قرار العفو الشامل 

2واضطر إلى اللجوء مؤقتا إلى تونس.

الحریات الدیمقراطیة بوادي سوف:نشاط حركة االنتصار المطلب الثاني:

قرر حزب الشعب المشاركة في االنتخابات 1946عندما أصدر قانون العفو العام في أفریل 
االنتصار الحریات الدیمقراطیة" وحینئذ واضطر إلى اختیار واجهة سیاسیة جدیدة هي "حركة

مكتب للحركة بالوادي بمعیة میهي البشیر (محمد أسس أحمد میلودي في مقهى بوجمعة
یادي وكان أهم عمل بلحاج) والبشیر بن موسى وعبد القادر العمودي ونیسي المولدي وعلي ع

ئ االنتخابات لتبلیغ مبادبالمشاركة في 3،فك الحصار المضروب على المنطقةلهذا المكتب هو 

رس مهنة الجزارة، یمتاز بالذكاء والدهاء وهو من مؤسسي خلیة حزب ان قریة أمدوروش بسوق أهراس، مشافعي قدادرة: هو م
.29المرجع السابق، ص ،الشعب ینظر: وفاء دیدي

، المركز الوطني للدراسات والبحث 4، العددمجلة المصادر، >>22موعة مجبد القادر العمودي عضو ع<<خضراء بوزاید، 1
.195م، ص 2001، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

.19العوامر، شهداء الحرب التحریریة، المرجع السابق، ص لجیالني ا- عمامرةسعد 2
 مقھى بوجمعة: مقھى شعبیة تقع في الشارع المقابل للمكتب العربي وصار یعرف بزقاق البیرو في سوق مدینة الوادي

وتدعى وكالة بوجمعة للمناضلین و النادي الذي یجمعھم في مختلف مراحل النضال السیاسي ینظر: علي غنابزیة، مجتمع 
81ق، صبلمرجع الساوادي سوف من االحتالل إلى بدایة الثورة، ا

الجمعیة الثقافیة،العمودياألمینمحاضرات الندوة الفكریة الرابعة لمحمد ، >>الحركة الوطنیة بوادي سوف<<علي بوصبیع، 3
.8م، ص1991الوادي، 3/5إلى 30/4العمودي، المنعقدة أیام األمینلمحمد
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ترسیخ فكرة االستقالل واستغالل الخطب في المهرجانات من أجل تشكیل الحزب والعمل على
رأي عام وطني یؤمن بالحریة وتهیئة الظروف لقادة الحركة الوطنیة وتمكینهم من قیادة الحملة 

1االنتخابیة بكل حریة وزیارة المنطقة واالتصال بالمناضلین.

: 1948انتخابات المجلس الوطني الجزائري أفریل 

قبل الموعد المحدد لیوم االنتخابات، بدأت التحضیرات لها وقد اختلف رجال حركة 
) بین المؤید لدخول غمارها ومعارض إلى أن استقرار MTLDاالنتصار والحریات الدیمقراطیة (

الجنوب الشرقي للصحراء والبعض الرأي على المشاركة وتم ترشیح أحمد میلودي على مستوى
2مرشح االستعمار.مقابل القائد السنوسي غریبمن رفقاء النضال

أعضاء ومسعود بوقادوموأحمد بودةقدم بالمناسبة األخوة: عبد الحمید مهري
وأجریت االنتخابات یوم 3اللجنة المركزیة للحركة لتنشیط الحملة والدعایة لمرشح الحركة

التي نتائجوكانت النتائج باهرة أذهلت الحاكم العسكري لدي كان ال یتوقع ال1948أفریل 17
4لصالح الوطنیین.%95كانت نسبتها 

.81، المرجع السابق، ص الثورة الجزائریةمن االحتالل إلى بدایة مجتمع وادي سوف، علي غنایزیة،1
 :1أنظر الوثیقة رقم
 ینظر: عمار عوادي ، الحركة الوطنیة والنشاط –السنوسي غریب: وھو محامي من منطقة قمار كان یشتغل بباتنة

34الثوري، المرجع السابق، ص
.77عبد الحمید بسر، المرجع السابق، ص 2

 م بقسنطینة كان عضو في اللجنة المركزیة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 1926أفریل 3عبد الحمید مھري: ولد
وھو عضو في المجلس للثورة

 م، أصبح أحد أعضاء 1935م انخرط في صفوف نجم شمال افریقیا سنة 1907أوت 3أحمد بوقدام: ولد ببومرداس یوم
م  1948حزب الشعب أنتخب نائب بالمجلس الجزائري سنة 

 في م بفرنسا عین عضو 1935م، التحق بنجم افریقیا سنة 1910دیسمبر 5مسعود بوقادوم: ولد بالحروش بسكیكدة یوم
سنوات05م لیواصل نضالھ أصبح نائب البرلمان الفرنسي لمدة 1938اللجنة المركزیة لحزب الشعب، عاد للجزائر في سنة 

الثقافي لوالیة الوادي األسبوعي سوف في حرب التحریر الكبرى والمراحل التي سبقتها، سعد عمامرة، مشاركة منطقة واد3
.1، صم1988وان ج02ماي إلى 29بالجزائر العاصمة، من 

1للمزید من التفاصیل ینظر الوثیقة رقم:.60سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص 4
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وحینها شعرت السلطات الفرنسیة بحظر الوعي الذي أصاب المواطنین وغیرتهم على وطنهم 
واعتبرها غیر نزیهة وقامت 1هذه االنتخاباتمن خالل تصویتهم على الحزب الوطني فألغت

2م.1948أفریل 11بتزویر االنتخابات في الدورة الثانیة في 

م 1948أكتوبر 17كما ترشح أحمد میلودي مرة أخرى في انتخابات المجلس الجمهوري 
مرشحي السلطات الفرنسیة، بعد هذه االنتخاباتاز كانت نتائج هذه االنتخابات متوقعة حیث ف

طار المنظمة یخمل النشاط السیاسي بالمنطقة حیث تركز نشاطها على العمل السري في ا
3الخاصة.

أحباب البیان الدیمقراطي في منطقة وادي وحركة الثالث: نشاط الحزب الشیوعيالمبحث
سوف:

بالمنطقة:الحزب الشیوعينشاط:المطلب األول

ویتضح من خالل اسمه أنه ال یتالءم وعقیدة انبثق هذا الحزب من الحزب الشیوعي الفرنسي
الشعب الجزائري وعروبته وحضارته الشيء الذي جعل من نشاطه ال یأتي أي نتیجة، رغم أنه 

4كان یعمل في الجزائر عقب انتهاء الحرب العالمیة األولى.

ولم یكنم بعد نزول الحلفاء في الجزائر1942ولقد استأنف الشیوعیون نشاطهم في نهایة 
همهم إال العمل على تحریر فرنسا تحت رایة الجنرال الدیقول دون االهتمام بمصیر الشعب مما 

ز والشغل وحثوا ألنهم حصروا مشكلة الجزائر في الخبجعل الجماهیر الشعبیة تنفض من حولهم 

.34عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص 1
.82ص المرجع السابق،،الثورة التحریریةمن االحتالل الفرنسي إلى بدایة مجتمع وادي سوف علي غنابزیة،2
.52وفاء دیدي، المرجع السابق، ص 3
م، انتاج جمعیة أول نوفمبر لتخلید وحمایة مآثر الثورة في األوراس، 1954هـ/1374مصطفى بن بولعید والثورة الجزائریة 4

.747مطبعة دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص 
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وبدأت أفكار 1اإلدارة الفرنسیة على توفیر ذلك حتى یتمكن الجزائري من العیش في رخاء
تغلل في منطقة وادي سوف بشكل محدود في أواخر الحرب العالمیة الثانیة وعرف الحزب ت

1954.2نشاطا مكثفا بعد واستمر إلى سنة 

بدأ الحزب الشیوعي في التواجد خالل الحرب العالمیة الثانیة وأبرز مناضلیه هما محمد 
ر رجوع محمد أمیسه ولكن النشاط األكثر كثافة ظهر بعد الحرب إث3،أمیسه ومحمد السروطي

من معتقل الزاویة الكحلة بالجنوب الجزائري وشروعه في تكوین شعبة للحزب بمدینة الوادي 
قضایا السكان في صحف الحزب وسبب ذلك جرحا لمناضلي واقتصر نشاطه األول على طرح 

حزب الشعب وكانت حركة أتباعه موزعة بین محورین أساسیین، أوله بمدینة الوادي التي 
قطبت بعض العناصر ذات الثقافة الفرنسیة، وتمكنت من تولي قیادة الحزب بالمنطقة فضال است

مال الذین طردوا من منجم الفوسفاتعن الكتابة في الصحف التابعة له، وانضم إلیهم الع
لیهود بسوق مدینة الوادي، فقد خصصوا دكانا ابتونس، وكان مقر الحزب في رحبة 

والمحور الثاني هو مدینة قمار وكانت عناصرها الشیوعیة تابعة لنقابة ، الجتماعاتهم الیومیة
4فالحي الدخان فكان االنتماء خاضعا لتحقیق المصالح عوضا عن القناعة بالفكر الشیوعي.

م 1948وظهرت نشاطات هذا المكتب أثناء الحملة االنتخابیة البرلمانیة التي تمت في 
العید المحامي من باتنة، كما ظهر نشاطه في انتخابات وكان مرشح الحزب یومئذ عمراني 

من قسنطینة، واقتصر م بمرشحه عبد الحمید بوضیاف1954المجلس الجزائري في جانفي 

.7م، ص1997نوفمبر 2، 9، العدد ، جریدة الشعبادر العموديعلي بوصبیع، حوار مع عبد الق1
.19الجیالني العوامر، المرجع السابق، ص - سعد عمامرة2
م، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1962-1854دي، الهجرة من وادي سوف وأثرها على حیاة السكان عمار عوا3

.31م، ص 2013
مدعو "بدة الشیحة" یتردد علیه أتباع الحزب ویتبادلون  األخبار ویوزعون الصحف هو عبارة عن مقهى تقلیدي لصاحبه ال

التابعة لهم.
.84المرجع السابق، ص ف من االحتالل إلى بدایة الثورة، مجتمع وادي سو علي غنابزیة،4
.وهو عبد الحمید بوضیاف، الكاتب الجهوي للحزب الشیوعي بقسنطینة
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قمار) لوجود بعض العناصر المتعاطفة مع الحزب، -على الدعایة االنتخابیة في محور (الوادي
إلى طبیعة السكان المحافظین الذین ولكن الحزب لم یلقى أي نجاح في المنطقة وهذا یعود

نتماء إلیها دون حرجا في نعتهم باالتي تعني عندهم الكفر وااللحاد ویجكانوا یكرهون الشیوعیة ال
1من علماء تونس تحارب هذا الفكر بقوة.توىوخاصة بعد صدور ف

ولكن من أبرز النشاطات للحزب الشیوعي هو النشاط الصحفي حیث اعتمد الحزب على 
ویحتلون مراكز قیادیة ضمن مكتبة المحلي فكان تواتي عبد الحفیظ أبناء المنطقة مراسلین من 

" وتستغل تلك الصحف الظروف واألحداث لتنثرها على Alger Républicainمراسال لجریدة "
ق ادیة واالجتماعیة الصعبة التي ترهائد الشیوعیة أن تثیر القضایا االقتصصفحاتها وتحاول الجر 

جراء المظالم الكثیرة وكانت مقاالتها محرجة للسلطات المحلیة المواطن والمعاناة الشعبیة من 
التي سارعت في أغلب األحیان إلى تدارك الوضع والسعي إلى تغطیة النقص بشتى الوسائل 

م من بینها: مواجهة الحكام 1949-1947ها جریدة "الحریة" ما بین وهناك عدة قضایا أثارت
المحلیین (القیاد) وٕابراز أخطائهم ضد السكان واالستیالء على أموالهم المصادرة وعدم دفع 
حقوقهم المادیة المشروعة وأخذ الرشوة عند تحدید بطاقات التموین بالمواد الغذائیة، والدفاع عن 

2سیاسة فرنسا في محاباتها للمعمرین على حساب السكان.حقوق الفالحین ومواجهة 

وهي محاولة من سیاسیین بالمنطقة:أحباب البیان والحریةالمطلب الثاني: نشاط حركة
ظهار موقف موحد للحلفاء خالل الحرب العالمیة الثانیة جزائریین لجمع شمل الحركة الوطنیة إل

من أن یفهم بأن الجزائر أصبحت متطورة ولها ألن االستعمار الفرنسي میئوس منه وهو أغبى 
3رجال سیاسیون موحدون ویطالبون بحقوقهم.

. 32دي، الهجرة من وادي سوف وأثرها على حیاة السكان، المرجع السابق، ص عمار عوا1
.85المرجع السابق، ص من االحتالل إلى بدایة الثورة،مجتمع وادي سوفعلي غنابزیة،2
.196خضراء بوزاید، المرجع السابق، ص 3
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1944في ربیع وقد تفرعت خلیة أحباب البیان والحریة في الوادي عن خلیة حزب الشعب 
لتدفع بالعمل النضالي نحو مزید من االنتشار والحیویة ویقول سي عبد القادر العمودي أن 

من سكان الوادي استبشروا خیرا بهذه الحركة وبآفاق انتصار الحلفاء لكن الكولون الجزائریین 
1الرهیبة.1945ماي 8ردوا على هذه البهجة بالعنف األهوج في مجازر 

عمار -نصر جاب اهللا-الهاشمي بن أحمیدة-بكوشةومن النشطین في هذا الحزب حمزة 
. وكان أول توحید للوطنیین بین حزب الشعب وجمعیة العلماء وجماعة الحزب الشیوعي 2اللیبي

في تنظیم موحد یهدف إلى غایة واحدة وهي االستقالل تحت ظل أحباب البیان. 

(وكالة بوجمعة) أو (مقهى بوجمعة) وفي نفس المكان المسمى وكانت هذه النواة تلتقي في 
3خفاء لتأسیس نظام سري یهدف إلى الثورة المسلحة.الوقت بقي حزب الشعب یعمل في ال

حل اتحاد البیان بالوادي أیضا لحله رسمیا وعوض بحركة 1945ماي 8وبعد حوادث 
4من قبل فرحات عباس.1946االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري وكان ذلك في شهر مارس 

الخالصة:

أن الحركة الوطنیة بوادي سوف كان لها مسیرتها التاریخیة الخاصة ولم تكن بمنعزل عن 
باقي نواحي الوطن رغم أن المنطقة معزولة جغرافیا عن باقي والیات الوطن، حیث بدأت یتبلور 

بالمنطقة بعد رجوع علمائها وشیوخها من الزیتونة الذین عملوا على مقاومة اإلصالحیةالحركة 
البیئة اإلصالحيحیث هیئوا بفكرهم السائد في المنطقة من تخلف وفساد المتردي الوضع 

حفز تالتي خلفت الاإلصالحیةوأفكارها اإلسالمیةالحاضنة لجمعیة العلماء المسلمین والكشافة 
للعمل السیاسي الذي تشكل في نطاق الخلیة األولى لحزب الشعب في منتصف الحرب العالمیة 

.257-256، ص 2009شخصیة وطنیة، دار هومة الجزائر، 17محمد عباس، ثوار عظماء شهادات 1
.32دي، الهجرة من وادي سوف وأثرها على السكان، المرجع السابق، ص ر عواعما2
.18سعد عمامرة، الجیالني العوامر، شهداء الحرب التحریریة، المرجع السابق، ص 3
.59سعد بن البشیر العمامرة، قاموس الشهید لمنطقة سوف، المرجع السابق، ص4
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عد الحرب إلى عمل وطني متعدد األطراف بمساهمة محدودة للحزب الشیوعي الثانیة وتطور ب
وأحباب البیان.

ولكن بعد االضطهاد والقمع واالعتقاالت التي تعرض إلیها قادة الحركة الوطنیة زادت في 
قناعتهم بالدعوة إلى تكوین جناح عسكري وخوض المعركة الحقیقیة ضد العدو الغاشم والذي 

) بوادي سوف. O.Sیس فرع للمنظمة الخاصة (تمثل في تأس



المنظمة الخاصة بوادي سوف و دورها في تسلیح و تفجیر الثورة  :الفصل الثاني

40

التحریریة:: المنظمة الخاصة بوادي سوف ودورها في التسلیح وتفجیر الثورةثانيالفصل ال

المبحث األول: نشاط المنظمة الخاصة بوادي سوف: 

المنطقة إلنشاء خلیة المنظمة الخاصة بها:اختیارالمطلب األول: دواعي 

بدایة االحتالل حیث كانت المنطقة الحماس الثوري الذي یتمتع به أهالي المنطقة منذ 
عده النشاط العسكري األرض الحاضنة للمقاومین كما كانت أرض حاضنة للعمل السیاسي وب

والثوري ومن األدلة على ذلك حماسة الشیخ عبد العزیز شریف حیث طلب محمد العید آل 
دحه فیها خلیفة تنظیم قصیدة ثوریة تكون نشیدا رمزیا لتاریخ الثورة بسوف فكتب له قصیدة یم

ست قصیدة لمدحي، فلما أحسنفغضب الشیخ ومزقها وقال له طلبت منك قصیدة ثوریة ولی
محمد العید آل خلیفة جدیة الشیخ عبد العزیز كتب له قصیدة ثوریة كانت رمزا للثورة بالمنطقة 

ومنها:

بني الوادي بني الدین         بني العرب المیامین
دعتكم جنة الخلد             دعتكم حورها العین

1.لخوض الملمات             لخوض المیادین

إن بعض أهل سوف بحكم قسوة الطبیعة وقلة مصادر الرزق اتجهوا نحو المغامرة وحب 
الغزو خصوصا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، إذ كانوا یقودون القوافل التجاریة 

هم یتاجرون بین الوادي بین محطات الصحراء ویربطون بینها وبین بعض المدن المغربیة فنجد
2وعملوا تهریب السلع.قرتوالجرید التونسي وبسكرة وتدامسوالهقار وغ

الوادي، ،إذاعة سوف الجهویة، >>عمل الثوريالإلىتحضیرالادي سوف في التاریخ، دور منطقة و أبواب <<علي بوصبیع،1
صباحا.10.30م، على الساعة  2013جوان 8
، عدد خاص مجلة القباب>>،1954-1946للحركة الوطنیة، سلحةاألمنطقة وادي سوف وتهریب << مسعود كواتي 2

.32م، ص 2005بالثورة، دار الثقافة، الوادي، 
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وقد كانت الطرق صعبة وخطیرة ال یمكن وصفها. فمنطقة سوف إحدى الطرق الهامة المؤدیة 
غیر أن هذه الظاهرة ستكون مفیدة لمخططي الثورة عندما أخذوا یبحثون عن 1>.إلى الصحراء

إال مغامري أهل سوف الذین كانوا یدخرون یجدوا في بدایة األمر منافذ لجلب السالح فلم 
رون فیه منذ الحرب العالمیة الثانیة وهي كذلك بحكم لسالح منذ غزواتهم األولى أو یتاجا

لهذین البلدین ومعرفتهم بأسرار موقعهم الجغرافي الحدودي بتونس ولیبیا وارتیاد السوافة
وهو حاور الهامة للتجارة الصحراویة الصحراء ودروبها ومسالكها مما یؤهلها الحتالل إحدى الم

ما أدى بالفرنسیین بالسیطرة علیها واحتاللها ومحاولتهم جعل مدینة قابس في الجنوب التونسي 
2والقریبة من وادي سوف محطة رئیسیة للقوافل الصحراویة.

ركها استفاد التجار والمهربون بصلتهم بالمواقع الحدودیة لجلب عدد كبیر من األسلحة التي ت
الحلفاء بتونس ولیبیا وتهریبها حتى أصبحت منطقة وادي سوف تحتوي على كمیة هائلة من 

التي تباع الواحدة منها بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة البنادق من نوع ستاتي االیطالي
بصورة األعراسفرنك مع قفة من الرصاص وكانت تلك البنادق تستعمل في 2500بحوالي 

ى قیل بأنه سیأتي وقت قریب یصبح فیه ثمن الرصاص یضاهي ثمن النخلة وهو ما عادیة حت
3یوحي بأن لهذا الرصاص المبذر في األعراس شأن عظیم في المستقبل.

إلى ذلك األهداف التي سعى إلیها أعضاء التنظیم الخاص في المنطقة وقبل البدء باإلضافة
في االنخراط السري للمنظمة تهیئة األفراد المنخرطین ذهنیا وعقلیا والتوعیة للعمل الثوري إضافة 
إلى التحضیر السیاسي والعسكري فقد ذكر المجاهد بوغزالة حمد الهادي في مذكراته أن خالیا 

م)، ب ط، منشورات المتحف الوطني 1912- 1881ابراهیم میاسي، توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري (1
.51م، ص 1996للمجاهد، الجزائر، 

السوافة: والمقصود بهم أهالي منطقة وادي سوف
.103، ص م2005لبنان، -، بیروتاإلسالميالغرب ، دار 3، ج2أبو القاسم سعد اهللا، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ط2
 خراطیش فقط، وكانت متوفرة بنسبة عالیة 06ستاتي االیطالي: (الكرابینة االیطالیة) تسمى ستاتي ألن مخزنها یحتوي على

تكمن سلبیتها في محدودیة الخراطیش.
.33للحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص األسلحةمسعود كواتي، "منطقة وادي سوف وتهریب 3
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الوطنیة بالوادي كانت تمدنا بالمعلومات حول االستعمار والمقاومات السابقة كما كان الحركة 
للتعود على مسكه األعراسیتم في هذه الخالیا توعیة الشباب وتدریبهم على حمل السالح في 

1عماله.وكیفیة است

و األمر الذي أوجد البیئة الحاضنة وأصحاب االستعداد للعمل السري في المنطقة ه
اإلسالمالتحضیر المسبق لهؤالء المنخرطین الذین هم من األساتذة العربیة والدین والفقه وتاریخ 

والمحافظین على الشخصیة 2والذین توجهوا إلى الشمال للتدریس في بجایة والجزائر وتیزي وزو.
عیة وكان هؤالء قد درسوا في مدارس حرة ودرسوا في مدارس جماإلسالمیةالجزائریة العربیة 

3العلماء األمر الذي أوجد البیئة الحاضنة للمستعدین للجهاد.

الساكر أن هذه النخبة من األساتذة والمؤطرین الذین توجهوا إلى الشمال كانوا إبراهیمویذكر 
من -واد سوف–قد تعلموا القرآن وعلوم الدین في جامع الزیتونة بتونس بناء على قرب المنطقة 

تونس وبعد مجیئهم إلى الوادي ذهب عدد كبیر منهم إلى الشمال للتدریس ونشر الفكر 
هؤالء السفراء أي المدرسین عرفت منطقة سوف العربي الرافض لالستعمار وبواسطة اإلسالمي

وكان الكثیر من هؤالء أئمة في المساجد وهذا یعني إحاطة الناس بهم والسماع إلیهم في العدید
منه ولقد أدى هذا حتى یشمئزوا من المسائل إضافة إلى إعطائهم الصورة الحقیقیة لالستعمار 

إلى نشر صدى كبیر وذلك بفضل الفصاحة ألهل سوف وخطاباتهم ولهجتهم ومن هؤالء 
4السفراء: الشیخ مصباح حویذت الذي درس بتلمسان.

في:ویمكن تلخیص العوامل التي أهلت المنطقة لهذه المهمة 

الوادي، - ، مطبعة السخري، حي المنظر الجمیل1طلیبة بوراس، شاهد من الثورة مذكرات المجاهد بوغزالة حمد الهادي، ط1
.15-14، ص2012

علي بوصبیع، أبواب التاریخ، المرجع السابق.2
.168بوادي سوف، المرجع السابق، ص اإلصالحیةن موسى، الحركة موسى ب3
، الوادي، ، إذاعة سوف الجهویة>>أبواب التاریخ، دور منطقة وادي سوف في تحضیر للعمل الثوري<<الساكر،إبراهیم4
صباحا.10.30، على الساعة 2013جوان 2
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خبرة سكانها بالصحراء وفجاجها.-1

ال الغربي اللیبي وهي مناطق خلقتمتاخمة المنطقة لمناطق الجنوبي التونسي والشم-2

یبیة اللاألراضيفیها الحرب العالمیة الثانیة كثیرا من السالح والذخیرة ومعركة العلمین في -3
ن التعریف.بین رومل ومونتیقومري غنیة ع

بتجارة القوافل من قدیم وال سیما السوق السوداءتمرس السكان -4

تحمل السكان وٕابلهم لقساوة الصحراء وعطشها وكل خصوصیاتها -5

االتصال التقلیدي للسكان بهذه المناطق وال سیما مناطق الجنوب والجنوب الغربي التونسي -6
تجار طلبة علم و ومنطقة غدامس والعالقة االجتماعیة التقلیدیة التي تربطهم بها كعمال مناجم 

1.الخ... 

:المطلب الثاني: إنشاء خلیة المنظمة الخاصة بالوادي

العدید من المناضلین في المیدان السیاسي وخاصة حركة تیقن1945ماي 8بعد أحداث 
انتصار الحریات الدیمقراطیة إن ما أخذ بالقوى ال یسترد إال بالقوى وأن االستعمار ال یفهم إال 

2باللغة السالح والعنف الستعادة السیادة الوطنیة.

3فكانت المنظمة الخاصة أول خطوة في التحضیر للعمل المسلح.

.25- 24المرجع السابق، ص ، العموديالندوة الفكریة الثانیة عشر لمحمد األمین 1
الذكرى أحمد محساس، الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر، من الحرب العالمیة األولى إلى الثورة المسلحة (د.ط)، منشورات 2

.300ئر، (د.س)، ص ااالربعین لالستقالل، الجز 
.98، ص 2012مة، الجزائر، الهادي أحمد درواز، المنظومة اللوجستیة بالوالیة السادسة التاریخیة، دار هو 3
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ه األحداث تبلور الفكر والوعي الوطني الثوري في كل أنحاء الوطن وجمیع ومن جراء هذ
إال مناطقه وخاصة الجنوب التي على رغم من بعدها الجغرافي ومسالكها الوعرة التي یمتاز بها

1ه كان سباقا للعمل الثوري الفعال وكانت االنطالقة األولى في صفوف المنظمة الخاصة.أن

و 15الحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بالعاصمة في یومي ولقد انعقد مؤتمر 
وقد توصل الحزب في هذا المؤتمر إلى اتخاذ قرار تأسیس المنظمة 1947.2فیفري 16

L’OS.(3(الخاصة 

رئیس الحزب مصالي الحاج "إني أوافق على إنشاء جناح عسكري یتولى تدریب وقال 
سیاسیا وبذلك تكون قد هیأنا واستعجلنا جمیع الوسائل من أجل المناضلین عسكریا وتكوینهم 

البالد".

. ومن أبرز 4الثوريلإلعدادوهكذا ظهرت للوجود أول منظمة عسكریة كانت النواة األولى 
وكان یرید توسیع النظام 6ولقد كان رئیسها محمد بلوزداد.5للثورة وجمع السالحاإلعدادأعمالها 

السري على مستوى الشرق الجزائري وكان یومها مستقر في قسنطینة وعلى وجه التحدید كان 
وكان بلوزداد مهموما أصابه األرق والتفكیر فسأله إدریس إدریسمقیما بمتجر المناضل السعید 

مل الثوري    لى وادي سوف لتأسیس العفأخبره أنه یبحث عن وسیلة یستطیع بها الوصول إ

، ص 1954)، مخطوط، أوت1962- 1954علي غنابزیة، الكفاح السیاسي والعسكري للثورة التحریریة بالصحراء الجزائریة (1
75.

.65عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة سوف والیة الوادي، المرجع السابق، صسعد 2
.197خضراء بوزاید، المرجع السابق، ص 3
المؤسسة الوطنیة للكتاب، ،) 1962-1956ن زغیدي، مؤتمر الصومام وتطور الثورة التحریر الوطني الجزائري (محمد لحس4

.44، 46، ص 1989الجزائر، 
م)، رسالة ماجستیر، (مخ). إشراف عبد الكریم 1962- 1954أمال شبلي، التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة (5

.64، ص2005/2006عة الحاج لخضر، باتنة، بوصوف، قسم التاریخ، جام
.186، ص 1995، الجزائر، 2، العددمجلة الذاكرة، >>ة العسكریة السریة الكفاح المسلحالمنظم<<أحسن بومالي 6
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الذي هو مسؤول النظام السیاسي بالصحراء فأخبر فأشار علیه إدریس أن یتصل بأحمد میلودي
ببسكرة وكلفه بإحضار أحمد میلودي معه في وقت محدود.بلوزداد فورا محمد عصامي

في اتصال ببسكرة ثم سافرا معا إلى بلوزدادفكان عصامي حلقة الربط بین أحمد میلودي 
نظامیه للخالیا وكلف میلودي بما وقام بمراقبة -ونیسي مسعود–دي تحت اسم مستعار هو الوا

یلي:

أن یجمع السالح بالدرجة األولى وفي سریة تامة.-1

مفصول عن باقي الخالیا الحزبیة مناضلین ومسؤول رابع 3تأسیس خالیا قلیلة العدد من -2
قوم بمهام وعملیات خاصة في المستقبل القریب.لی

حدد موعد لالتصال به الحقا بمقهى في حي بلكور بالعاصمة من أجل الربط بین أحمد -3
1میلودي وعصامي وتسلیم مبالغ مالیة من األول إلى األخیر.

وكلف بها عبد القادر على تكوین الخالیا السریة 1947وقد أشرف أحمد میلودي سنة 
ق الجزائري في كل من باتنة وأریس أصبح عضو أركان النظام السري بالشر العمودي الدي

والوادي وبسكرة وورقلة وكلف المناضل "محمد بلحاج" الجمع السالح وشرائه من الداخل والخارج 
والعمل على تحویلها للشمال أما النشاط السري كلف به المناضل المولدي ونیسي وكانت سریة 

وهي كما یلي:مقسمة لثالث خالیا كل منها تتكون من ثالثة مناضلین ومسؤول

مهریة.حش-العید السایح-لهاشمي الریميا-جنوب مدینة الوادي وتضم: عبد الكریم میلودي-1

هاجر أجداده إلى سدراتة ثم رجع والده وسكن بسیدي عقبة (والیة بسكرة) ولد سنة  ،محمد عصامي: من عائلة عریقة
.72ص المرجع السابق،بها، ینظر عبد الحمید بسر1918

الندوة الفكریة الخامسة لمحمد األمین ـفي تفجیر الثورة التحریریة>>، ثورةمساهمة وادي سوف في تفجیر ال<< علي عون، 1
.26، ص م1993أفریل وماي 29/30جمعیة محمد األمین العمودي، المنعقدة أیام العمودي،
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الرقط.كیالني -عدي محمد مرادالجیالني سا-شمال شرق المدینة: وتضم سالم بن طالب-3
الفوري لألوامر ة مثل الشدة والقساوة في التنفیذ خاصوكان هذا النموذج من الهیكلة له صفات 

وهذه الصفات كانت درع الثورة القوي حین انفجارها وتوسع العمل الثوري في القرى والمداشر 
1ضة والدبیلة وقمار والرقیبة ووادي العلندة.والبیاالطرفاويمماثلة في عمیش بتشكیل وحدات

تصمیم خالیا النظام السریة للمنظمة الخاصة بوادي سوف 

.27علي عون، المرجع السابق، ص1

عبد القادر العمودي

مسؤول عن خالیا النظام

مسعود عمراني-

عبد الرحمان رزقي-

حبوبكر السای-

بلقاسم عدوكة-

سالم بن طالب-

الجیالني ساعدي-

محمد مراد-

الكیالني األرقط-

الكریم میلودي-

الهاشمي الریمي-

العید السایح-

حشاني مهریة-

المولدي ونیسي

رئیس خلیة

ش    خلیة األعشا خلیة أوالد أحمدخلیة في المصاعبة
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المطلب الثالث:  هیكلة ونشاطات المنظمة الخاصة بوادي سوف

أوال: الهیكلة

إن هیكلة المنظمة الخاصة بمنطقة وادي سوف حسب شهادة الهاشمي الطرودي أنه كان 
لوالیة وعضو اللجنة المركزیة لحركة انتصار على  علم بأن محمد عصامي هو القائد السیاسي ل

للمنطقة، مشاركین في عملیة الحریات الدیمقراطیة وعبد القادر العمودي عضو هیئة األركان 
شراء األسلحة بمساعدة ومعاونة مناضلي الوادي البشیر بن موسى، ومیهي محمد بلحاج، 

الدیمقراطیة.انتصار الحریات قسمة حركة ومیلودي أحمد مسؤول 

األموالي الذي تلقى ویذكر الهاشمي الطرودي بأن هذه المعلومات سردها له محمد عصام
واستجاللها من أي مكان سواء من 1،األسلحةبلوزداد وأحمد محساس لشراء من أیدي محمد

2الداخل أو من الخارج.

الح والتدریب والسیاسة وكل واحد من هؤالء كان له مهام نظامیة منها السریة كجمع الس
3للتكوین والتأهیل والكشفیة لتنظیم الشباب وتدریبهم وتحضیر العمل النضالي ألبناء المنطقة.

، بدار 1999مارس 20- 19قوافل التسلیح،مداخلة مسجلة من ملتقى األسلحة>>،وادي سوف وتهریب << مسعود كواتي 1
الثقافة، الوادي.

.65سوف، المرجع السابق، ص قاموس الشهید لمنطقة،سعد عمامرة2
.27علي عون، مساهمة وادي سوف في تفجیر الثورة، المرجع السابق، ص 3
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1رسم تخطیطي لقیادات المنظمة الخاصة بوادي سوف ومهامهم

بناء على مرجع علي عون ولقاءات مع المجاهدین.1

أحمد میلودي 

مسؤول قسمة حركة 
انتصار الحریات 

الدیمقراطیة

میهي محمد بلحاج

عضو مناضل لشراء 
السالح

بشیر بن موسى

عضو مناضل لشراء 
السالح

عبد القادر العمودي

عضو هیئة األركان

محمد عصامي

عضو اللجنة المركزیة
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ثانیا: نشاطاتها

على تسییر ظمة الخاصة منذ نشأتها على تكوین المناضلین لیكونوا قادرین لقد عملت المن
مجموعة عسكریة وحینئذ قدمت للمناضلین دروسا ذات طابع أدبي لتكوینهم معنویا وحثهم على 
تحمل التضحیات وكیفیة التصرف لمواجهة أخطار العدو والمحافظة على أسرار الحركة التي 

1.ینتمون إلیها

ك من خالل غرس روح التضحیة لدى المناضلین من أجل تحقیق استقالل بالدهم وتجلى ذل
االجتماعات التي قام بها بعض القادة ومسؤولي المنظمة أثناء زیارتهم إلى مناطق سوف من 

اح، وزیارة محمد بوضیاف في ، بالرببینها: اجتماع مصطفى بن بولعید في طریق أم السحاوین
مقبرة أوالد أحمد وسبب لقائهم لهذا المكان راجع إلى شدة الحراسة االستعماریة لمنازل 

مسعود واإلخوةالمناضلین وٕاضافة لزیارة حسین لحول ورابح بیطاط والشهید العربي بن مهیدي 
بوقادوم وأحمد بودة كل هؤالء كان هدفهم تجدیر العمل النضالي ألبناء المنطقة وتهیئتهم 

2للمسؤولیات الكبرى مستقبال لتفجیر الثورة المرتقبة.

رب العصابات، ، والقیام بمهام شخصیة، وتنفیذ حرالناإطالق تقدیم دروس عسكریة تضم كیفیة 
وهذه الدروس كانت متنوعة بتدریبات تطبیقیة على كیفیة استخدام السالح ویتم ذلك في مناطق 

حیث یتنافس على األعراسخالیة شرق مدینة الوادي جنوب طریق الطرفاوي، كما كان یتم في 
3.األسلحةرمایة 

الملتقى الوالئي الطالبي الثاني في، >>المنظمة الخاصة واالستعداد للكفاح المسلح وادي سوف نموذجا<< علي غنابزیة، 1
.56، ص 2012ماي 15- 14، المركز الجامعي بالوادي، یومي السیاسيالتاریخ

 كلم عن الوادي.16تقع جنوب دائرة الرباح التي تبعد
.4،5علي عون، مساهمة وادي سوف في تفجیر الثورة، المرجع السابق، ص 2
.15طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص 3
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من األسلحة، وكلفت كل جهة بجمع األسلحةل على المستوى الوطني فتمثل في جمع أما العم
مدینتها، أو من المناطق الحدودیة (لیبیا وتونس) وحدث تعاون بین منطقة وادي سوف وبعض 

1الوطنیین التونسیین واستمرت عملیة الجمع إلى بدایة الثورة.

ر الثورة وقد كلفت هذه المهمة إلى محمد إلى االوراس عن طریق اإلبل لتحضیاألسلحةترحیل 
بلحاج میهي.

من أهالي والتبرعاتنیین في المناطق لجمع االشتراكات القیام بتعیین مسؤولین ورؤساء مد
لم یكن لهم علم بأنها تدفع ألهالي المعتقلین السیاسیین بل سوف وهده االشتراكات والتبرعات 

لعملیة جلب وشراء السالح وهذا حسب روایة المجاهد كانت تصرف من طرف أعضاء المنظمة 
وعلى ذكر االشتراكات والتبرعات كانت أیضا في تونس، فقد كان مناضلي 2عبد اهللا حمیداتو

المنطقة مسؤولین حتى على جمع االشتراكات والتبرعات في تونس وذلك بتنظیم جالیتنا القاطنة 
إلى لخضر بلعیاط، ثم إلى ت التي كانت تدفعبردیف هیاكل وخالیا وكانوا یدفعون االشتراكا

لطاني ثم إلى محمد سلطاني ثم إلى محمد بلحاج میهي كل هذه األمور كانت شوشان س
3تصرف في جانب السالح فقط وتحت تصرف أهل المنطقة.

، 2014، دار الثقافة لوالیة الوادي، دیسمبر 8، عدد مجلة القباب،>>سوفالمنظمة الخاصة بوادي << علي غنابزیة، 1
.13ص

م، 2015صباحا مارس 9.00لقاء مع المجاهد عبد اهللا حمیداتو بمنزله حي علي دربال، بالرباح، یوم الثالثاء على الساعة 2
ان یأتي من تونس ولیبیا.شارك في الثورة بالرباح كان ضمن الشباب الدین تدربوا على حمل السالح الذي ك

منطقة ردیف التونسیة في تفجیر الثورة واحتضان القیادة الجنوبیة، المرجع السابق، بعلي بوصبیع، دور الجالیة الجزائریة 3
وهي رسالة ألحمد میلودي یطمئن فیها الطلبة بتونس عن أحوال المنظمة الخاصة بوادي 2ینظر الوثیقة رقم: .12،13ص

سوف
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:المبحث الثاني: دور المنظمة الخاصة في التسلیح والتحضیر للثورة بالمنطقة

واسع إلى درجة أنه أصبح إن مسألة التسلیح عند ظهور المنظمة الخاصة أصبحت ذات انتشار 
امتالك السالح بین الجزائریین وحمله رمز للحریة والسلطة وعدم امتالكه من عالمات 

ح مقتنع بأن سبب فشل المقاومات التي اندلعت ضد أصباالستعباد، كما أن الشعب الجزائري 
والذخیرة وفي هذا السیاق یذكر "فرحات األسلحةهو افتقار الشعب إلى االستعمار من قبل 

1.عباس" أن جده كان كثیرا ما یردد "بأن جیله لم یغلب وٕانما سالحه هو الذي غلب"

ولهذا طرحت المنظمة الخاصة قضیة تحقیق عملیة جلب السالح كون المعركة هي معركة 
طقة وادي سوف وأهلها بحكم القرب الجغرافي إلى مناألنظاروهنا وجهت 2تحریر واستقالل.
في التهریب.ة والتونسیة إضافة إلى حنكة أهلهامن الحدود اللیبی

وبالفعل فقد كان اختیارها صائب فقد أمنت السالح من المنطقة وتجلى ذلك من خالل 
الیوم مساهمات األهالي والرحالت من تونس ولیبیا وكیفیة نقلها إلى األوراس وتخزینها إلى 

الموعود.

المطلب األول: تموین قوافل التسلیح

تموین عملیات التسلیح بطریقتین: األولى من أموال حزب حركة انتصار الحریات یتم
3الدیمقراطیة، والثانیة بتبرع من مناضلي الحزب بأموالهم.

ها اآلراء، فبالنسبة لروایة األولى التي تقول بأنها كانت تمول من طرف أموال الحزب اختلفت فی
) ألف فرنك إلى 300مبلغا مالیا قدره (1سلم على محساس1947فمنها من یؤكد: بأنه في سنة 

1 Ferhat Abbas, Le jeune Algérienne, édition carnier, Paris. 1981. P 15.xs
2Mouhamed Yousfi, L’Algérie en marhe, Algeri , E.N.A.L, Tom. P83.

) وردود الفعل الفرنسیة، مذكرة 1957-1947نور الدین ممي، عملیات نقل السالح عبر منطقة وادي سوف ما بین (3
.72م، ص2012-2001قسم التاریخ، واالجتماعیةاإلنسانیةتاریخ المعاصر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم في الالماجستیر
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ه من أي داد كبدایة لشراء السالح واستجالبالسید عصامي محمد ببسكرة بأمر من محمد بالوز 
2مكان سواء داخل الحدود أو خارجها.

استحكم النظام العسكري السري وتوطد في لما << ي هذا الشأن یقول السید عصامي: وف
فرنك ولما سألته عنها قال لست 300.000كامل الوطن جاءني محساس أحمد إلى بسكرة  بـ: 

أدري حتى یأتي محمد بلوزداد وهو المسؤول على المستوى الوطني وأعلمته (یقصد بلوزداد) 
لصحراء وكان المسؤول عن بشأن الثمن بعد وصوله أشار إلي بأننا سنشتري بها السالح من ا

قسمة وادي سوف "میلودي أحمد" صهر "العمودي عبد القادر" وقد استدعیته مع "میهي محمد 
3.>>بلحاج" و "بشیر بن موسى" وتفاهمت معهم على شراء السالح

أما الروایة الثانیة تقول عند وصول محمد بلوزداد إلى المنطقة مع مسؤولي التنظیم في 
كانت التكالیف المالیة لتلك العملیات ، و األسلحةل تنظیم ورعایة شبكة جلب المنطقة من أج

عن طریق أحمد 1947تتسم بالضخامة فالمبلغ االول الذي تسلمه محمد عصامي سنة 
محساس على دفعتین.

فهنا اختلفت الروایات، فبینما تؤكد روایة عصامي بأن المشرف علیها هو محمد بلوزداد، إال 
آیت محمد ال تشیر إلى هذه العملیة إطالقا، ونذكر بأن بوضیاف حین ما اطلع على أن روایة 

أخبار حول رواج تجارة السالح في مدینة غدامس اللیبیة القریبة من الحدود الجزائریة عن طریق 
قافلة لجلب السالح األمر الذي إرسالاقترح 4العربي بن مهیدي مسؤول المنظمة الخاصة

، طاكسیح كوم للدراسات والنشر والتوزیع، 1962-1954بوبكر حفظ اهللا، التموین والتسلیح إبان ثورة التحریر الجزائریة 1
-.168، ص2011

.65المرجع السابق، ص سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة سوف،2
، منشورات 1لحركة الوطنیة والثورة التحریریة، الطبعة و ا واإلصالحنموذجیة في المقاومة محمد لحسن زغیدي، الشخصیات 3

.92، ص2009الحبر، الجزائر، 
صباحا، ولد 10.00، على الساعة 2015مارس 11األربعاءأحمد، الوادي، یوم أوالدة بمنزله، حي لقاء مع عمار حشی4

م.1962إلى 1956، أمین سر الوالیة السادسة من 1956م، التحق بجیش التحریر الوطني 1939خالل 
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ن آیت أحمد وبوضیاف إلى بسكرة فاتصال بالعربي بن مهیدي وبمسؤول استدعى تنقل كل م
-المنظمة الخاصة بالوادي ودرسوا معا تفاصیل العملیة وبعد التأكد من نجاحها أعطى الضوء 

1األخضر لتنفیذها.

في بسكرة لسي العربي1948وقد قدر حسین آیت أحمد المبلغ الذي دفعه في أواخر 
إال أن بن خدة یقدره بأكثر من ذلك بملیونین فرنك قدیم سلمت لعصامي 2بنصف ملیون فرنك.

فالروایتین متكاملتین فمن الممكن أن یكون المبلغ الذي نشیر إلیه یمثل قیمة 3علي دفعتین.
مساهمة المنظمة الخاصة في تلك الصفقة.

على مركز لسطوكانت من أموال ااألسلحةكما یذكر أن جزء من األموال التي اشتریت بها 
مالیین فرنك 3معتبرة حواليم الدي أخدت منه قیمة مالیة 1949/أفریل 05/06برید وهران 

أما 4إلى المدخول الشهري للحزب من أموال اشتراكات المنخرطین رغم ضعفها.باإلضافةفرنسي 
الحزب ت مناضليتسلیح والتي تتعلق بأموال وتبرعابالنسبة لطریقة الثانیة لتموین عملیات ال

فأبرزها:

بأمواله الخاصة بواسطة المناضلین األسلحةمساهمة مصطفى بن بلعید بشراء كمیة من -
5م.1949-1948محمد عصامي وعبد القادر العمودي خالل سنتي 

، 2009لثورة أول نوفمبر (د.ط)، متیجة للطباعة، الجزائر، اإلعدادمصطفى سعداوي، المنظمة الخاصة ودورها في 1
.187ص
الثوري لعبد القادر العمودي.سي العربي: االسم
14ظمة الخاصة بوادي سوف، المرجع السابق، صنمعلي غنابزیة، ال2
.186، 185، ص2012الجزائر، -، دار الشاطبیة، المحمدیة2، ط1954بن یوسف بن خدة، جذور أول نوفمبر 3
.72نور الدین ممي، عملیات نقل السالح عبر منطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص4
.76م، ص 2005عثمان مسعود، مصطفى بن بلعید مواقف وأحداث، ب.ط، دار الهدى عین ملیلة، 5
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ص من خالل بیعه كل مرة جزء من نخیله لیقدمه بماله الخابالحاجمساهمة میهي -
إلى أن باع الرجل جل ثرواته في سبیل هذا األسلحةیشتري لصالح التنظیم حتى 

1نورته ألنه تبرع بها لصالح الثورة.الهدف، ویذكر أحد أبنائه بأنه لم یترك لنا أي شيء 

بتونس منذ تأسیس المنظمة باالشتراكات والتبرعات المالیة الجزائریة مساهمة الجالیة-
2التي أسهمت في شراء الكثیر من األسلحة.

الشهید أونیسي األمین الذي استطاع سرقة كمیات من الدینامیت كذلك مساهمة -
وعلى بؤس حاله كان یقدمها لمحمد بلحاج دون أن یطلب مقابلها ولو فلسا ، والمتفجرات

3واحدا.

وسلمها لمحمد بلحاج میهي 1953ألف فرنك سنة 10تبرع نصیب الحفناوي بمبلغ -
4لشراء السالح.

ونقل السالح إلى المنطقة األولىلب الثاني: رحالت التسلیحالمط

أوال: كیفیة جمع السالح

یقول عبد القادر العمودي اتجهت نحو بسكرة مع بوضیاف لحضور اجتماع وكان هذا االجتماع 
وبن موسى البشیر وغیرهم، بالقاسمیضم مناضلي سوف أحمد میلودي ومحمد بلحاج وعسیلة 

قة ح للحركة الوطنیة عبر هذه المنطوعلى هامش هذا االجتماع درسنا مسألة إدخال السال
5.األسلحة(سوف) ویقول بأنها سمیت باسم سري وهو "عملیة لیبیا" لجلب 

، 13919، العدد جریدة الشعب>>،الثورة التحریر من أول دفعة سالحبلحاج الرجل الذي مكن "محمد<< علي بوصبیخ1
.10م، ص2006مارس 223

.12علي بوصبیع، دور الجالیة الجزائریة بمنطقة ردیف التونسیة، المرجع السابق، ص 2
.12علي بوصبیع، محمد بلحاج الرجل الذي مكن ثورة التحریر من أول دفعة سالح، المرجع السابق، ص3
.73نور الدین ممي، المرجع السابق، ص 4
م، الوادي.1999مارس 20- 19، ملتقى قوافل التسلیحعبد القادر العمودي، مداخلة مسجلة في شریط فیدیو،5
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وبعدما انتهت القضایا التنظیمیة شرع أفراد المنظمة الخاصة في الرحالت األثناءوفي هذه 
2وقد أوكلت المهمة إلى محمد بلحاج.1عددة للبلدان المجاورة لجلب السالحالمت

وقد كانت هناك عدة طرق لجلب السالح فتمثلت في:

مساهمات أهالي المنطقة:-1

وذلك كان من خالل تقدیم التبرعات التي كان یقدمها األهالي فحسب المجاهدین الذین تمت 
سواء من نقود 3انوا یقدمون التبرعات للحركة الوطنیةالمقابلة معهم كلهم یؤكدون أن األهالي ك

4أو من أسلحة كانوا یملكونها من بنادق صید مرخصة اشتراها مالكوها سرا من مهربي السالح.

وكان أهل وادي سوف یكتسبون السالح وكان متوفر بكثرة حسب شهادة سي جدیدي مراج في 
ي ة بأن كل عائلة كان لها سالح ستاتفملتقى قوافل التسلیح یقول أن المنطقة كانت معرو 

باألوضاع. كما كانوا على درایة تامة األعراستستعمل حتى في األسلحةاالیطالي وكانت هذه 
الداخلیة للشعب الجزائري المزریة والصعبة الناجمة عن السیاسة االستعماریة وهذه األخیرة 

5حتمت علیهم تقدیم كل ما یملكون من ید المساعدة المتمثلة باألخص في السالح.

اتصلوا ببشیر األشخاصفقد أكدت زوجة المرحوم بشیر بن موسى بأن هناك العدید من 
یخبئ السالح ببیته بحذر إلى درجة األخیررة من بینها السالح، كون هذا وقدموا له تبرعات كثی

إال بعد نقله إلى االوراس، إذ روت أن ذات یوم جلب لها األمرأن المستعمر لم یكتشف هذا 
إلى البیت وقال لها أن ترمیه في البئر عند خروجه خوفا من حدوث األسلحةزوجها كمیة من 

.58علي غنابزیة، المنظمة الخاصة واالستعداد للكفاح المسلح وادي سوف نموذجا، المرجع السابق، ص 1
مقسم مسعود، اللقاء السابق.2
صباحا 10.30ى الساعة م عل2015مارس 10لقاء مع هنیة بوغزالیة وزوجها الهادي بوغزالیة، بالرباح، یوم الثالثاء 3

مجاهدین عایشوا الثورة.1938زوجها من موالید 
.181مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص 4
م، الوادي.1999مارس 20- 19، ملتقى قوافل التسلیحفیدیو، یدي معراج، مداخلة مسجلة في شریطجد5
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االستعماریة وبالفعل اقتحم العدو بیته للتفتیش بعد اإلدارةف عملیة تفتیش فجائیة من طر 
1من طرف بعض الجواسیس ولكن لم یجدوا شيء.إلیهموصول معلومات 

إلى تلك التبرعات التي قامت بجمعها بعض النساء اللواتي كن یدعمن الثوار باإلضافة
باألموال والمؤونة من یخبئن السالح في بیوتهن من بینهن كشحة خدیجة التي كان لها دور 

2كبیر في تشجیع الثوار مع أمها.

ثانیا: رحالت التسلیح:

وقسم جلب من تونسم جلب من لیبیا وتنقسم قوافل التسلیح إلى قسمین: قس

لیبیا:ىالرحالت إل-1

بفضل تفتح المنطقة على المناطق المجاورة وذلك الزدهار التجارة وعالقاتها مع الدول 
هذه األخیرة التي كان لها دور فعال في مجال تسلیح الثورة الجزائریة، حیث 3كلیبیاالمجاورة 

تمثلت أول مبادرة لجلب السالح من طرف المناضل محمد بلحاج میهي الذي اختار بدوره أحد 
الرجال التقاة وهو المناضل زواري الصادق وتوجها معا إلى المناطق المجاورة لمنطقة سوف 

لیبیا ىوفي الحقیقة االتجاه في هذه الرحلة كان إلى تونس ولیس إل4سي"نفزاوة" بالتراب التون
لیبیا وتمكنا من شراء الكثیر من ىباالتجاه إلاألمربتونس تحتم األسلحةلكن بسبب قلة 

صباحا ولدت خالل 11.00م على الساعة 2015مارس 10مسكن، یوم الثالثاء 300نوبیة فرج بمنزلها حي لقاء م1
وهي زوجة الشهید بشیر بن موسى.1927

وكان لها عالقة مع 1935صباحا ولدت خالل 10.30م على الساعة 2015مارس 11لقاء مع خدیجة كشحة، بالرباح 2
تخبئ السالح في بیتها.، كما كانتالثوار

م (د.ط)، دار الهدى، عین الملیلة، 1947/1954محمد لحسن زغیدي، معراج جدیدي، نشأة جبهة التحریر الوطني 3
.47م، ص2012

،ى مطبعة مزوار، حي شط قرب الحي الجامعي، الوادي، 1عبد الحمید یسر، الشهید القائد الطالب العربي قمعون، ط4
.71م، ص2014
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بـ: 1وذلك من سوق غدامس ودامت هذه الرحلة حوالي ثالثة أشهر ورجعوا مصحوبیناألسلحة
فیما األسلحةوتمت العملیة بنجاح لتأخذ 2وكمیة من الذخیرةاألنواعبندقیة فردیة مختلفة 103

1954.3بعد طریقها إلى  االوراس ثم استعمالها في ثورة أول نوفمبر 

كما أن هناك رحالت قام بها أحمد بن غریسي والعربي عیشوش خالل سنتي 
مختلفة إضافة إلى م وتوجت بجلب مائتان واثنان وثالثون قطعة سالح من أنواع1946/1947

إلى المناطق الغربیة أي جبال غردایة ومتلیلي األخیرةكمیات معتبرة من الذخیرة وتم تحویل هذه 
4وما جاورها.

قطعة حربیة من 300فإن الدفعة األولى من السالح كانت تضم وحسب محمد حربي
بنادق حربیة 5مسدسا و 30رشاشا و20مختلف األنواع أما الدفعة الثانیة فكانت تضم: 

5وصندوقین من القنابل الیدویة.

رفقة مصطفى ضیف اهللا وأتیا ب1948فرات سنة وقد كانت لمحمد بلحاج میهي عدة س
والذخیرة خزنت بغوط الطرفاوي وأخرى برفقة محمد بن الصادق وفي سنة األسلحةبكمیة من 

6أتى بكمیة مماثلة برفقة بشیر بوغزالة.1949

1وكما كلف العربي فرجاني من طرف محمد بلحاج میهي بجلب شحنة من السالح من لیبیا.

1لیبیا.

.76العسكري للثورة الجزائریة، المرجع السابق، صعلي غنابزیة، الكفاح السیاسي و 1
شكال، دار هومة، -عجول، بن صادق- عبان، بن بولعید-الدباغین، بن بله-مصاليمحمد عباس، خصومات تاریخیة،2

.234، ص م 2010الجزائر،
عبد القادر العمودي، المداخلة السابقة.3
صباحا ولد خالل 9.00م، على ساعة 2015مارس 12طین، الوادي، یوم لقاء مع عبد الحمید یسر، في منزله في شارع فلس4

بالحدود الشرقیة.1960التحق بالثورة اإلسالمیةعضو في الكشافة 1944
، المركز الوطني للدراسات والبحث واألرشیف، إعداد مصلحة البحوث 1999قوافل تموین الثورة بالسالح، وادي سوف مارس 5

.5، ص1954رة أول نوفمبر في الحركة الوطنیة وثو 
.29علي عون، مساهمة وادي سوف في تفجیر الثورة، المرجع السابق، ص 6
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من سالح %45وكان لمحمد بلحاج میهي دور كبیر في عملیات التسلیح للثورة حیث أن 
باإلضافة الح من غدامس، ادي سوف وتقدر بأربعة عشرة دفعة سالثورة مررها عبر منطقة و 

وكل قافلة تحوي خمسة جمال وخزنت بالمقرن وقافلة زاوري إلى قافلتین جلبها الهاشمي الریمي
2لصادق بها سبعة جمال.

:رحالت إلى تونس-2

الجزائریة كما كان للیبیا وذلك من خالل الجالیة لقد كان لتونس دور فعال في تسلیح الثورة
الجزائریة التي قدمت المساعدات واالشتراكات من أجل القیام بدور فعال في التحضیر للنشاط 

3المسلح الذي یخص الجزائر والثورة التحریریة.

تمت رحلة بإشراف میهي بلحاج إلى قصر بن أخداج بتونس وقد خصص 1948ففي سنة 
فرنك فرنسي واستغرقت وقتا قدره شهرین ونصف وكانت حمولة 300.000غ مالي قدره لها مبل

02مسدس و30ستاتي طلیان و 80قطعة منها 150جمال محملة بما یلي: 03هذه الرحلة 
أرباعي 18و 86قطع مدفع رشاش ألماني الصنع و قطع رشاش أمریكي الصنع و بنادق نوع 

4رنسي.خرطوشة صنع إیطالي وف3000مع 

وحملها على جمل أحد إبراهیمولقد قام محمد بلحاج میهي بشراء ألف رصاصة من بلول 
5المواطنین وأوصلها إلى زریبة حامد.

.32م، ص2014، مطبعة مزوار، الوادي، 1محمد الصالح بن علي، شهداء الثورة التحریریة ببلدیة النخلة، ط1
.75نور الدین ممي، المرجع السابق، ص2
م، 2009الجزائر، ،، دار السبیل للنشر وتوزیع1ربي وٕافریقیا في دعم الثورة الجزائریة، طعبد اهللا مقالتي، دور المغرب الع3

4ینظر الملحق رقم: .70ص
.58عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص4
.77علي غنابزیة، الكفاح السیاسي والعسكري للثورة التحریریة في الصحراء الجزائریة، المرجع السابق، ص5
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میهي من منطقة المرازیق ت ثالث قوافل بإشراف محمد بلحاج كذلك جلبم1948وفي سنة 
حوالي خمسین قطعة سالح ضم من أربعة إلى سبعة جمال، ویحمل الجمل الواحد والقبلي ت

1واستقبلت من طرف وادة خلیفة.

أما عن الخدمة التي قدمتها الجالیة الجزائریة بتونس قد تمت هیكلتها من طرف سي الجیالني 
ه للسالح، حیث هیئ له بیت المولدي المجاهدین وجلببن عمر في الردیف مع من معه من

ه في البدایة إذ التف حوله المناضلین والتحقوا بالتوانسةإخوةالمحرسي مركز للتخزین وهو أحد 
ا وهناك وقع االتصال بین منطقة الردیف وأعضاء المنظمة في منطقة مجاهد مسلح55حوالي 

2.وادي سوف

بین تونس ولیبیا منها التي قام بها محمد بلحاج میهي رفقة الصادق وهناك قوافل مشتركة 
م وجلبوا كمیة معتبرة من السالح خزنت في غیطان النخیل قریة 1948/1959زواري سنوات 

3عدوكة.بالقاسمنزلة الطالبیة جنوب شرق الوادي وتم تخزین البعض منها في غوط 

التي سلمت األسلحةعض المناضلین مثل جلبت بفضل باألسلحةوهناك كمیات أخرى من 
م وبلغ 1947-1946عربي عیشوش خالل سنتي من طرف المناضلین: أحمد بن غریسي وال

: مائتان واثنان وثالثون قطعة سالح، زیادة على هذا ما قدمه المناضل األسلحةعدد هذه 
كما سلم البشیر زیتونة وسعد بن محمد الكبیر عیشوش الذي جلب اثني عشرة قطعة سالح 

500ورشاش ایطالي و ستاتي11من بینها ما یلي: األسلحةالمولدي ونیسي للثورة العدید من 
4خرطوشة.100أمریكي الصنع ومعه أوتوماتیكيخرطوشة ومسدس 

.76نور الدین میمي، المرجع السابق، ص 1
.13علي بوصبع، دور الجالیة الجزائریة بمنطقة الردیف، المرجع السابق، ص2
.02والرجال، المرجع السابق، ص علي عون، مساهمة وادي سوف في تفجیر الثورة بالعتاد3
.60ي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، صدعمار عو 4
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ثالثا: تخزین األسلحة:

مناضلي وادي سوف برحالت جلب السالح وتجمیعه من الحدود اللیبیة والتونسیة بعد أن قام 
سعى هؤالء المناضلین على تخزینه وحفضه من عیون العدو التي تتربص بهم في كل مكان 

والمناطق األخرى:االوراسقبل نقله إلى 

مة الطابع وقد كانت هذه العملیة صعبة بنفس صعوبة الجلب والجمع وذلك الكتساب المنظ
المتحفظ.

ومنازلالغیطانالمنطقة ومن بینها تخبأ في عدة أماكن آمنة باألسلحةفكانت هذه 
من بینها:ان فبالنسبة للغیط1المناضلین كذلك.

2عدوكة شرق مدینة الوادي.بالقاسمغوط -

3غوط قشوط شمال مقبرة األعشاش كان یخزن فیه بشیر بن موسى-

غوط محمد بلحاج میهي-
4الطالبیة جنوب شرق الواديغوط -

5غیطان بناحیة سیدي سلیمان شرق بلدیة البیاضة-

6.الطریفاويغوط بقریة -

أما بالنسبة لمنازل مناضلي المنطقة تمثل في:

1منزل محمد سلطاني بعمیش-

.61دي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، صعمار عوا1
.107م، ص2005، بیروت، لبنان، ماإلسال، دار الغرب 3، ج2أبو القاسم سعد اهللا، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ط2
منوبیة فرج، اللقاء السابق.3
.29علي عون، مساهمة وادي سوف في تفجیر الثورة، المرجع السابق، ص4
عبد الحمید بسر، اللقاء السابق.5
.78نور الدین ممي، المرجع السابق، ص6
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حالیا2مسكن300منزل بشیر موسى حي -
3منزل الهاشمي ریمي حي أوالد حمد، ویتم التخزین فیه بصفة مؤقتة.-

زل علي بن بردي في حي النزلة.من-

منزل الطالبیة جنوب مقبرة أوالد أحمد-

4منزل سالم بن علي بن الطالب في حي األعشاش-

للمنطقة األولى وتوزیعهااألسلحةرابعا: نقل 

إلى الداخل من المجازفات التي تحیط بها األخطار بسبب تعدد األسلحةتعتبر عملیة نقل 
مراكز المراقبة وبث السلطات الفرنسیة للعیون في منطقة الجنوب الصحراوي التي تخضع للحكم 
العسكري المتشدد ومع ذلك تم ترحیل السالح في تلك الظروف الصعبة باستعمال عدة وسائل 

للنقل:

النقل على الجمال:-1

هذه الطریقة من أحسن الطرق رغم صعوبتها ألن المسالك المستعملة تكون وعرة تعتبر 
5ومن الصعب اكتشافها، وتتم هذه العملیة بمساعدة أفراد یعرفون الصحراء جیدا.

بعد وصولها إلى الوادي على ظهور ستة جمال من األسلحةوتمت هذه العملیة عندما وجهت 
، ودامت مسیرة القافلة االوراسالوادي إلى زریبة حامد بین بسكرة وسیدي عقبة على سفح جبال 

5ینظر الملحق رقم:. 10سابق، صعلي بوصبع، الرجل الذي مكن الثورة من أول دفعة سالح، المرجع ال1
رج، اللقاء السابق.فمنوبیة 2
صباحا، كان عضو في خلیة أوالد أحمد 11.00م، على الساعة 2015مارس 12لقاء مع الهاشمي ریمي، حي المصاعبة، 3

لتي كانت مهمتها نقل ا5وله العدید من المهام في هذه الخلیة كان یقوم بنقل السالح عن طریق الحافالت التابعة لشركة دیقلون
المسافرین من وادي سوف إلى بسكرة.

.61دي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، صعمار عوا4
.62، صنفسهعمار عوادي، ، المرجع ال5
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وقد كان 1ثالثة لیال تحت إشراف عبد القادر العمودي بمساعدة بشیر بن موسى ومحمد بلحاج
نة التي تشمل الوادي، بسكرة، االوراس، العمودي رئیس المنظمة السریة لمنطقة جنوب قسنطی

النمامشة، وینتمي فریقه إلى المنظمة السیاسیة لحزب الشعب وحركة انتصار الحریات 
إلى قریة الحجاج األسلحةالدیمقراطیة وقد كلف سي مصطفى مناضلوا المنظمة الخاصة لنقل 

2) حیث خزنت في مطامیر ما تزال حتى الیوم.أریس(

أخرى تقول هذه العملیة استغرقت شهرین كاملین ونفذت من طرف محمد روایة وهناك 
، وتولى نقل هذه األنواعبندقیة مختلفة 103بلحاج وبشیر بن موسى وأسفرت عن شراء 

بن موسى ومعهما و من الوادي المناضل محمد الصغیر بالعید بمساعدة بالحاج األسلحة
وطال يوخزنت مؤقتا في مطامیر بقریة (طوماس) بین زریبة الحامد وزریبة الواد3العمودي

تخزینها إلى أن تسرب خبرها لسكان القریة وخشي المناضل عصامي العاقبة فقام بطرح األمر 
مستعینا أریسعلى بلوزداد، فأشار علیه بتكلیف بن بولعید وهكذا تولى هذا األخیر نقلها إلى 

ین كان على رأسه المناضل مصطفى تمقلیتین من عرش السراحنة وقد بفوج من المناضل
وشمال قسنطینة ومنطقة جرجرة باألوراسم 1954لیلة الفاتح نوفمبر األسلحةاستعملت هذه 

4كما هو معروف.

إبراهیمأما الرحلة التي قام بها محمد بلحاج میهي التي جلب فیها ألف رصاصة من عند 
جمال المواطنین لمعرفة الطریق وأوصلها إلى زریبة حامد ومنها أرسلت بلول حملها على أحد 

ني بمدینة بسكرة و قإلى العمودي عبد القادر وأحمد ز في قفاف من الخلفاء مغطاة بالشعیر

كز الوطني العدد الثاني، المر ،ولیة المؤرخح>>للحركة الوطنیةاألسلحةف وتهریب منطقة وادي سو << ،مسعود كواتي1
.252م، ص 2002حركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، األبیار، الجزائر، للدراسات والبحث في ال

.43شخصیة وطنیة، المرجع السابق، ص17محمد عباس، ثوار عظماء شهادات 2
.94، المرجع السابق، ص واإلصالحمحسن لحسن زغیدي، شخصیات نموذجیة في المقاومة 3
.234محمد عباس، خصومات تاریخیة، المرجع السابق، 4
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وهناك أیضا كمیة من السالح قدم بها عالق محمد وأوصلها إلى قریة الشقة ومنها سلمها إلى 
1تة.من بلدة عین التو جماعة 

متاعب جمة خالل رحالتهم -نقل على ظهور اإلبل–وقد واجه المناضلون بهذه الطریقة 
األولى سواء من حیث اإلرهاق البدني وكذلك خطورة الطرق المراقبة من طرف القوات 

م.1949-1948االستعماریة وكانت هذه الرحالت خالل 

النقل عن طریق الحافالت والشاحنات:-2

رقابتها على القوافل غیرت طریقة التحویل من وادي عندما كثفت السلطات الفرنسیة 
صغیرة األسلحةوخصوصا 2باستغالل الشاحنات والحافالت1950سوف إلى بسكرة بعد 

واختیرت 3الحجم كالمسدسات والذخیرة والمتفجرات كانت توضع في صنادیق الشاي والتمر.
4الخمسینات.هذه الطریقة بالخصوص في سنوات 

شركة "دقلیون" لنقل المسافرین من األسلحةقل عمل المناضلون المكلفون بعملیات نوقد است
الصغیرة في صنادیق التمر كما ذكر سابقا والذخیرة األسلحةتخبأ الوادي إلى بسكرة، حیث 

توضع داخل صنادیق الشاي، أما البنادق فتلف في حصائر ویقوم المناضلون بإحضار 
لي وعندها یقوم مسؤولي یث یتسلمها المناضل العروسي النوبإلى مقر الشركة مساءا حاألسلحة

5توضع غدا في الشاحنة.األسلحةالنظام باختبار المناضل الهاشمي الریمي بأن 

.77علي غنابزیة، الكفاح السیاسي والعسكري للثورة التحریریة في الصحراء الجزائریة، المرجع السابق، ص 1
.60علي غنابزیة، المنظمة الخاصة واالستعداد للكفاح المسلح وادي سوف نموذجا، المحاضرة السابقة، ص2

3 El hachemi Trodi, Larbi ben mhedi, L’homme des grands rendez-vous Alger,
E.N.A.G.Edition, 1991 , p58.

.107أبو القاسم سعد اهللا، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص4
.63-62عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري، المرجع السابق، ص5
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ترسل عن طریق المرحوم محمد بلحاج من الوادي إلى بسكرة في األسلحةوكانت هذه 
الشاحنات التي تنقل التمور الیابسة مثل: الدقلة البیضاء ودقلة نور الجافة حیث كانوا یقومون 

1بعملیة إخراج ونزع النواة الداخلیة للتمر ویضعون في مكانها الرصاص (خرطوش).

للنقل بالبكريعلى متن شاحنة عبد الحفیظ نةقسنطیإلىوبعد تخزینه في بسكرة یحول 
العمومي تحت رعایة عمار بوحریدة، قائد والیة قسنطینة وهذا یستقبلها من طرف عبد الرحمان 

والثالثة من المنظمة الخاصة ثم توزع من طرف قراس ومحمد مشاطي وعبد السالم جیاشي 
ویستعمل في تدریب أعضاء نطینةقسوسطیف نة ما بین عنابة وسكیكدة والسمندوالقائد قسنطی

2المنظمة الخاصة أوال والحقا استغل في تفجیر الثورة.

النقل عن طریق القطار:-3

عبر القطار األسلحةحیث نقلت 3م1950/1953استعملت هذه الوسیلة في فترة 
بواسطة صنادیق التمر المصدرة التي تغلق بطرق خاصة ویقوم المناضلون بوضع عالمات 
ممیزة علیها، ثم ترسل إلى منطقة الشقة، ویتم استقبالها من طرف المناضل عبد الكریم 
حشیة، وفي المخزن المخصص للمحطة یقوم تدور لخضر لعویني بسحب البنادق وبأخذها 

نحو بسكرة وكانت هذه العملیة تحت إشراف محمد بلحاج میهي بمساعدة بوسائله الخاصة 
4بشیر عطااهللا الذي كان قائما بشؤون أكبر مصدر تمور إلى فرنسا.

م، على الساعة: 2013جوان 8، >>الوادي،إذاعة سوف الجهویة، >>قوافل التسلیح<< یع ، أبواب التاریخ، علي بوصب1
صباحا.10.30

.60علي غنابزیة، مجتمع وادي سوف من االحتالل الفرنسي إلى بدایة الثورة التحریریة، المرجع السابق، ص2
.82نور الدین ممي، المرجع السابق، ص3
كلم جنوب بسكرة وهي محطة تحویل البضائع على عربات القطار30الشقة: تقع 4
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ومن المناضلین الذین یستقبلون السالح ببسكرة: الهاشمي طرودي والعربي بن مهیدي وأحمد بن 
1عبد الرزاق حموده، سي الحواس وأحمد الزقوني.

: عملیة توزیع األسلحةخامسا

من مخابئها استعدادا للثورة، وفي األسلحةبن بولعید باستخراج مصطفى 22أمرت لجنة 
بأریسمن مطامیر قریة الحجاجاألسلحةقام مصطفى بن بولعید باستخراج 1954أكتوبر 8

2للتوزیع حیث وزعت على المناطق التالیة:وٕاعدادهاوذلك لفرزها وتنظیفها 

الشمال القسنطیني: -1

نقل لها ثالثون قطعة حربیة، ستة وعشرون منها صالحة لالستعمال وألربعة فاسدة وصلت 
للمنطقة الثانیة وقسمت بوادي بوكركر فأخذ لخضر بن طوبال إحدى 1954أكتوبر 26في 

شيء إلى عنابة عشرة قطعة وزیغود یوسف خمسة عشرة قطعة، أما عمار بن عودة فلم یأخذ 
3وعزابة وقالمة والقالة وسوق أهراس.

وزو:زيتی-2

وحمل بن بلعید ومعه بشیر شیحاني واألخضر بعزي خمس وسبعون قطعة سالح ومعها 
قنطار خرطوش عن طریق سیارة.

في ملتقى قوافل التسلیح بالوادي ذكر أن عبد القادر "عبد الرحمان بلعیاط" وحسب مداخلة
یمكن أن یكون قد وصل االوراسالعمودي قال أن هذا السالح الذي أتى من وادي سوف إلى 
وصل قطعة سالح 300بالقاسمم إلى بالد القبائل ودلیل ذلك أن مصطفى بن بولعید وفر لكری

10.30م، على الساعة: 2013جوان 8الوادي، ،إذاعة سوف الجهویة، >>أبواب التاریخ، قوافل التسلیح<<الساكر،إبراهیم1
صباحا.

.662-661جمعیة أول نوفمبر لتخلید وحمایة مآثر الثورة باألوراس، المرجع السابق، ص 2
.82نور الدین ممي، المرجع السابق، ص3
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وباتنة وأوالد موسى ویقول عبد الرحمان نشلةوخإلى بالد القبائل وكما أنه وفر السالح لمدینة 
ألنني في منطقة باتنة عندما الوراسابلعیاط أنا شاهد على هذا السالح الذي وصل إلى  بالد 

كنت في الكتیبة كان الجنود

ویقولون بأنه جاء من وادي سوف وأنا عشت الثورة حامل السالح األلمانيحاملین ستاتي 
1العمودي وأمثاله.األخمن قطعة سالح ایطالي وألماني وهي من جهود 

بالمنطقة وأسباب تأخر اإلعالن عنها1954التحضیر للثورة نوفمبر المطلب الثالث: 

یة سیاسي على الساحة الوطنلم یكن سكان الجنوب "الصحراء" بمعزل عما یجري من حراك 
، بل كان لمناضلیها حضورا منذ إنشاء المنظمة الخاصة من تفاعالت وتحضیرات لیوم الموعود

والتدریب األسلحةالسریة وٕاشراف محمد بلوزداد على عملیة التسلیح وساهم مناضلیها في جلب 
1950.2إلى 1948العسكري منذ 

اب علي لمالقاته في الوادي یرسل إلى الش"ففي منطقة وادي سوف كان "حمة لخضر
بجامع سیدي سالم الذي كان إمامه مناضال في الحركة الوطنیة وفي مقصورته كان "سي علي" 
یقدم إلى حمه لخضر التقریر عن الحالة العامة لألفواج ومدى استعدادهم وكن سؤاله دائما عن 

3التدریبیة في حالة االستنفار.إمكانیاتهمالوقت الذي یستغرق في جمعهم وذلك لمعرفة مدى 

4أحد بالمنطقةاریخهاأما عن آخر الترتیبات لالستعداد للثورة التي لم یكن یعلم وقتها وال ت

الذین كانوا المسئولینلدى وٕانما كانت أخبارهاباألوراسلقیادة ألن التعلیمات لم تأت من ا

م.1999مارس، 20-19عبد الرحمان بلعیاط، مداخلة مسجلة في شریط فیدیو، ملتقى قوافل التسلیح، الوادي، 1
.45وبالوالیة السادسة التاریخیة، المرجع السابق، ص اللوجستیةالهادي أحمد درواز، المنظومة 2
بقریة الجدیدة بسیدي عون جمع في بدایة مشواره السالح مع 1930من موالید حمة لخضر: هو بن عمارة محمد لخضر

اندالعها، قاد عدة معارك بوادي سوف استشهد وهو في ساحة القتال إثر معركة عندبلحاج وشارك في الثورة التونسیةمحمد 
.31الصحراوي، المرجع السابق، صاألطلسینظر: عمار حشیة، 1955هود شیكة 

.76الجیالني العوامر، شهداء حرب التحریر بوادي سوف، المرجع السابق، ص - امرةسعد عم3
كشحة خدیجة، اللقاء السابق.4
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خاطبنا 1954یقول سي علي في أواخر سبتمبر وفي هذا الشأن یأمرون بمضاعفة التدریبات 
حمه األخضر بضرورة القیام بتحضیرات ألننا سنجري سباقا مع أناس من وادي فبدأنا نجمع 

وكنا نتدرب لیال نهارا ظنا منه أنه 1سالحنا وننظف الخرطوش ونعد أنفسنا للمسابقة والمنافسة.
كذلك لكن الواقع غیر ذلك".

، كانت 1954خالل صائفة عام 22التاریخي الصادر عقب اجتماع وعند صدور القرار 
حینها منطقة سوف مهیئة نفسیا ومادیا الندالع الثورة في یومها المحدد من طرف القیادة نتیجة 

2العوامل والظروف التي سبق ذكرها.

إال أن األمور حالت دون ذلك بظهور عدة عوامل جعلت المنطقة تتأخر عن لیلة أول 
م.1954مبر نوف

عن الثورة في المنطقة:اإلعالنأسباب تأخر 

إستراتیجیةبن بلعید لحسابات سوف عن هذا الحدث بأمر من القائدتخلفت مدینة وادي-1
في انتظار وصول السالح من لیبیا حتى ال یكشف أوراقه، ألجل ذلك سافر السید 3تكتیكیة

أكتوبر وقد حضر هذا 17شیحاني بشیر إلى مدینة الوادي للقاء حمه لخضر وكان ذلك في 
شكشاكة وأخبر شیحاني حمه بلقا سماالجتماع: میهي محمد، حمة لخضر، مصطفى لریش، 

ك الثورة یجب أن تتأخر في ناحیتكم لبعض الوقت ألن لخضر  بأن مصطفى بن بلعید یقول ل
ثالث قوافل من السالح قادمة من لیبیا وتونس وستمر عبر الوادي لتؤمنوا لهم الطریق حتى 

4یصلوا سالمین.

.129، المرجع السابق، صواإلصالحمحمد لحسن زغیدي، شخصیات نموذجیة في المقاومة 1
.8تقریر األمانة الوالئیة الوادي، الملتقى الوطني األول لوالیات الحدود بوالیة الطارف، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، ص2
.101درواز، المرجع السابق، الهادي أحمد3

.130لحسن زغیدي، شخصیات نموذجیة، المرجع السابق، ص 



المنظمة الخاصة بوادي سوف و دورها في تسلیح و تفجیر الثورة  :الفصل الثاني

68

ها نظریا غیر صالحة لخوض المعاركرغم ما تتمیز به المنطقة من خصائص تجعل

1ومن أهم هذه الخصائص:

المیاه وقلة المخابئ والمالجئ.شدة الحر وقلة -
2من یسیر فیها بواسطة األثر المتبقي على الرمال.ن صعوبة السیر وسهولة الكشف ع-

بة المشددة والدائمة على المنطقة ولهذا بادرت بإلقاء القبض على أهم القادة الذین اقالر -
كانوا یحضرون للثورة ومن بینهم:

لقاء القبض على محمد بلحاج میهي وحمة لخضر قبل اندالع الثورة بأیام قلیلة بأیام قلیلة إ
( ج.ت.و) بالوادي ولم والذخیرة ثم اتهامه بتكوین خلیةبتخبئة السالح الحربيبتهمة التورط 
أیام عدة بعد لیلة أول نوفمبر.بعدإالتطلق سراحهما 

كمیة معتبرة من الذخیرة الحربیة وحكم البشیر وبحوزتهإلقاء القبض على المناضل غندیر 
اكتشافاألمر الذي ترك المناضلین یتخوفون من 1951أفریل24بتاریخ علیه بالسجن النافذ

العدو لمخابئ األسلحة.

أما الخناق ببسكرة ثم نقل إلى باتنة، وشددت علیهإلقاء القبض على العمودي عبد القادر
3رابح بیطاط.اعتقالالجودان غادر بسكرة ورحل إلى فرنسا وكان سببا في سلیمان

.26محاضرات الندوة الفكریة الثاني عشر لألمین العمودي، المرجع السابق، ص 1
زواال وهو من موالید 13.00، على ساعة 2015مارس 12، في منزله في قمار، یوم بانلقاء مع المجاهد بمحمد علي2

كانت مشاركته في الحدود.1930
.91، ص عبد الحمید بسر، الطالب العربي قموري، المرجع السابق3
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الخالصة:

أن منطقة واد سوف كان لها دور فعال في تسلیح الثورة من ا نستنتجه في هذا الفصلومم
خالل المنظمة الخاصة بالمنطقة التي سعت إلى تموین قوافل التسلیح وجمع السالح من الحدود 

استعدادا للثورة المسلحة,كما ى المناطق األخرىوكذلك تخزینه وتوزیعه علاللیبیة والتونسیة
ه ونقله دور فعال سواء في تموین السالح أو في تخزینتج أن ألهالي منطقة وادي سوفنستن
أیضا كان لمناضلي هذه المنطقة نفس الدور.،االوراسإلى

ورغم أن القیادة طلبت أن تبقى هذه المنطقة آمنة لحسابات إستراتیجیة والتي كانت سبب في 
عن تأخرحرمان المنطقة من إطالق أول رصاصة بها في صدر العدو,إال أن المنطقة لم

العدو بأن الثورة الجزائریة ثورة شاملة.في صدررصاصة بهاالركب وتفجیر

من طرف السكان؟.احتضانهافیا ترى كیف كانت الثورة في وادي سوف؟ وكیف تم 

هذا ما سنجیب علیه في الفصل اآلتي.
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م1956-1954رك حرب التحریر بوادي سوف عاالمبحث األول: نماذج من م

انطلقت ثورة التحریر في كل ربوع الوطن، معلنتا بذلك عن طي 1954في الفاتح من نوفمبر 
سنة، فكان صداها 132صدر البالد أكثر من م على حة من التاریخ االستعماري الذي حكصف

مدویا على الصعید الداخلي والخارجي.

األولى، فقد جاءتكانت في هده الفترة تابعة للمنطقةبحكم أنها أما عن منطقة وادي سوف
ت انتباه العدو نظرا تقتضي بعدم القیام بأي عمل ثوري یلفالتيألوراسمن أوامر القیادة 

ذكرها، إال أن القدر كان أسبق فقامت الثورة بالمنطقة، وكما كان یرى القائد ألسباب التي سبق
"حمى لخضر" فإن فاتته لیلة أول نوفمبر فإن شهر نوفمبر فاتح الثورة لم یفت بعد، ولذلك كانت 

ولم تقتصر منطقة وادي سوف على بحاسي خلیفة1954نوفمبر 17أول معركة بالوادي في 
م الشهیرة 1955من بینها معركة غوط شیكا ت بعدها العدید من المعاركهذه المعركة بل نشب

م، كما كان للثورة بالمنطقة نظام یسهل علیها تموین جیشها وتوفیر 1956ومعركة الدیبي دیبي 
المال والعتاد الضروریین بعد النجاحات الباهرة التي حققتها منذ انطالقها وتزاید التفاف الشعب 

ة فعل عنیفة ضد الثورة في كانت له ردجندین مما أثار غضب العدو الذي حولها وكثرة الم
المنطقة بغیة عزل الشعب عنها فقام بحمالت اعتقال شرسة وقمع وتعذیب وتصفیة جماعیة 

م بالمنطقة لتصفیة النظام المدني. ورغم 1957ین ومجازر وحشیة مثل مجزرة رمضانللمجاهد
م.1962د بالمنطقة حتى االستقالل التام للجزائر سنة هذا كله فقد تواصلت الثورة ولم تخم

 :كلم شرقا30تبعد عن الوادي ب حاسي خلیفة.
6ق رقم:ینظر الملح.
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م "معركة حاسي خلیفة"1954نوفمبر 17المطلب األول: عملیات 

الندالع الثورة التحریریة، نشطت الخالیا السریة للنظام الثوري وتشكلت األولىفي األیام 
تبعا لذلك أفواج من المناضلین عبر تراب ناحیة وادي سوف وفي هذا اإلطار تم تكلیف فوج 
یقوده البطل الشهید "حمه لخضر" مهمته تعبئة وتجنید شباب المنطقة في مثل هذا الوقت 

وذاك من أجل ترسیخ اإلیمان بأهمیة الكفاح المسلح وضرورة المبكر من عمر الثورة المسلحة
تقدیم الدعم المادي والمعنوي للثورة، بالعمل على تجنید العناصر الشابة من خیرة أبناء الناحیة 
والسعي لجمع السالح من المواطنین سواء عن طریق التبرع أو الشراء أو أخذها من أصحابها 

1عنوة.

لثورة بالسالح والرجال انطلق فوج المجاهدین الذي یقوده البطل الشهید وفي إیطار تموین ا
دف ربط به-حالیا–حمه لخضر من المقرن باتجاه قریة السویهلة التابعة لبلدیة سیدي عون 

ع من السالح من المواطنین، وما أن وصل الفوج المتكون من االتصاالت والحصول على قط
شعبان - وهم: حمة لخضر (قائد الفوج)2،ینبوع أحمدأربعة مجاهدین إلى منزل المدعى 

صالح صوادقیة، حتى تقدم أحدهم لطلب قطعة السالح، بینما بقى رفقاؤه -العایب بشیر-لقاسماب
في انتظاره یحرسونه من بعید، وفجأة وجد المجاهدین أنفسهم محاصرین من طرف قوات العدو، 

ضروب حولهم بإطالق النیران صوب الجهة فهبوا مسرعین یقاومون للخروج من طوق العدو الم
التي تتمركز بها قوات العدو وعم الفزع والرعب قوات االستعمار فالذ أفرادها بالفرار لالحتماء 

3داخل منازل المواطنین.

،المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر، 80مجلة أول نوفمبر، العدد >>معركة حاسي خلیفة<< عثمان علیة بن الطاهر1
30م،ص 1986فیفري 

151سعد عمامرة،قاموس الشهید لمنطقة سوف،المرجع السابق,ص 2

.94عبد الحمید یسر، الطالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص 3
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وبعد أن هدأ الوضع، انسحب المجاهدون في جنح الظالم خارج قریة السویهلة واتجهوا نحو 
كلم تقریبا وتعود أسباب وقوع هذه الحادثة 15الذي یبعد عن السویهلة بمسافة حن الرتمص

إلى أن عیون االستعمار وأعوانه كانت تترصد تحركات المجاهدین بمجرد دخولهم إلى قریة 
ةرقالفوبمجرد وصول فوج المجاهدین إلى صحن الرتم واالنضمام إلى الجنود السویهلة 

ضروري وخاصة على إثر وقوع حادثة السویهلة، أن یغیر المتواجدة هناك صار من ال
1المجاهدین خطة التمركز واالنتشار وذلك بمغادرة صحن الرتم واالتجاه نحو حاسي خلیفة.

وفعال اتجهوا إلى حاسي خلیفة سالكین في مشیهم عدة طرق قصد تضلیل العدو على 
له من خبرة وتجربة توجیه الدوریة لماالوجهة المقصودة وفي طریقهم طلبوا من دردوري خزاني

حربیة حیث كان من الذین شاركوا في الحرب العالمیة الثانیة وبمساعدة محمد لخضر المعروف 
بحمى لخضر، وقد تمكن العدو من تقصي أثارهم بمساعدة أحد أذناب االستعمار ولحقوا بهم 

عمارة -مبروك لمقدم عمارة) مجاهدا وهم:13شرقي حاسي خلیفة حیث كان الفرقة المجاهدین (
فرجاني العربي عبد القادر - الریغي عبد الرزاق- دردوري خزاني-داسي العربي-حمه لخضر

-بالة بشیر-عبد الباري عمار-العایب بشیر- صالح صوادقیة-شعباني بالقاسم-الوصیف
2راحي مصباح.ش

یذكر فیه أن في كتابه بعنوان: شخصیات نموذجیة رغیديإال أن الدكتور محمد لحسن 
حول ویسجل له تصریحا من المشاركین في معركة حاسي خلیفةالمجاهد علي بوغزالة

 صحن رتم: وهي منطقة بالمقرن تقع في الجهة الشرقیة منها وتضم اآلن: أم الزید والعباشیة وبلیال
، حاسي خلیفة بین ثنایا نوفمبر قسمة المجاهدین بحاسي خلیفة.1954نوفمبر 17معركة حاسي خلیفة 11
 خزاني: ولد بحاسي خلیفة أحد المناضلین ضمن المنطقة المدنیة بوادي سوف.دردوري
153سعد عمامرة، قاموس الشھید لمنطقة وادي سوف ، المرجع السابق، ص2
 م شارك في صفوف الحركة الوطنیة بالوادي، أحد 1953م أتم دراستھ بتونس سنة 1936علي بوغزالة: ولد سنة

المشاركین في معركة حاسي خلیفة حسب ما جاء في كتاب محمد لحسن زغیدي، شخصیات نموذجیة، المرجع السابق، 
29- 24ص
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في هده األثناء حاولنا جر العدو إلى المكان الدي اخترناه <<حیث قال فیه1.وصف المعركة
للمعركة،>>،

) لسنة 58بوغزالة مع بادیس قدادرة بمجلة ألوان العدد (وكذلك في مقابلة خاصة للرائد علي 
وهو 1954دیسمبر 19حیث یقول بدأت المشاركة الفعلیة في الثورة وكان ذلك یوم 1984

ولكن من خالل المراجع التي تمت مطالعتها والتي تتناول 2بهذا یؤكد عدم حضوره للمعركة
لمتكونة من ئمة افإنها تذكر إال القا،ین فیهاأحداث هذه المعركة من خالل اللقاءات مع المشارك

) مجاهدا فقط .13(

ولما تأكد المجاهد دردوري خزاني الذي كان یتواجد بمفرده قرب حاسي خلیفة من تقدم قوات 
سرع على الفور لاللتحاق برفاقه لیخبرهم العدو نحو الجهة التي كان سیستقر فیها المجاهدین 

حمه لخضر  في األمر ملیا، ثم قرر التحرك بعكس سیر العدو الذي بذلك، وحینئذ تأمل القائد
قدمت قواته من مختلف الجهات، من الجهة الشمالیة "حاسي خلیفة" ومن الجهة الغربیة (المقرن 
وصحن الرتم)، ومن الجهة الجنوبیة "الدبیلة والوادي" وتتمثل الخطة التي اعتمدها المجاهدون 

واجهة قوات العدو، إال إذا اقتضت الضرورة ذلك وخاصة وأن في الحرص الشدید على عدم م
تدفق قوات العدو بالجهة ظل یتزاید وهذا ما أدى إلى اصطدام فوج المجاهدین بها، وابتدأت  

، ومنذ 1954نوفمبر 17المعركة بین الطرفین في حدود الساعة العاشرة صباحا من یوم 
وفي تلك األثناء اغتنم قواته إلى الوراء، أصیب العدو بالخوف وتراجعت الوهلة األول،

المجاهدین فرصة فتقدموا نحو األماكن األكثر ارتفاعا وتمركزا بها یراقبون بجذر جمیع المسالك 
المؤدیة إلى میدان المعركة ومع تقدم ساعات النهار ظلت النجدات تصل تباعا إلى عین 

یلة المجاهدین عن طریق قواته المنتشرة المبرم على تشكالمكان، وصار العدو یعد العدة للقضاء 

.133محمد لحسن زغیدي، شخصیات نموذجیة، المرجع السابق، ص 1
154ص، المرجع السابق،سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف2
كریم یقع حالیا في منطقة ن یسمى (صحف القبالوي) وسمي فیما بعد بهود كریم نسبة لمالكه وهود كاوقعت المعركة في م

ة بحاسي خلیفة.الهمایس
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حمولة أو غیر المحمولة واستؤنف القتال من جدید مسواء كانت من المشاة الاألنحاءفي كل 
بین الطرفین بكل ضراوة استخدم فیه المجاهدون كل ما یملكونه من قدرات وخبرات قتالیة عن 

الحرارة نهارا والبرودة لیال، وهم 1،یدأرض صحراویة تعودوا على كثبانها ورمالها ومناخها الشد
والعتاد، ومع حلول األسلحةث وات العدو المدججة بأحدمتمرسون على تحمل قساوتها مقابل ق

الظالم بدأت تخف حدة القتال األمر الذي مكن المجاهدین من االنسحاب خارج میدان المعركة 
كلم عن حاسي خلیفة وقد استراحوا قلیال 70باتجاه العریش ثم بئر الزحیف الذي یبعد بمسافة 

2من عتاد السیر وذلك بالمكان المعروف بسوق الزرق.

:ت على انتصار فوج المجاهدینأهم العوامل التي ساعد

3.یعتبر جل أعضاء الفوج من أبناء المنطقة الصحراویة ویعرفون مسلكها جیدا-1

4المجاهدین للعدو في منخفضات رملیة جرداء من الغطاء النباتي.مباغتة-2

و.علیهم مراقبة تحركات العدتمركز المجاهدین بالكثبان الرملیة المرتفعة، مما سهل -3

5.ذخیرة إلى جانب المهارة في الرمایةاالقتصاد في استخدام ال-5

تسربت أخبار من مصالح االستعمار على إثر ،الخسائر في صفوف العدو:نتائج المعركة
إلى عدد من الجرحى.باإلضافة) قتیال 62المعركة تفید أن خسائر العدو بلغت (

.31عثمان علیة بن الطاهر، المرجع السابق، ص 1
.95، المرجع السابق، ص موديقالعربيعبد الحمید یسر، الطالب2
.154ص المرجع السابق،سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف،3
.80علي غنابزیة، الكفاح السیاسي والعسكري، المرجع السابق، ص 4
.31عثمان علیة بن الطاهر، المرجع السابق، ص 5
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، ما عدا إصابة المجاهد األرواحلم تسجل أیة خسائر في الخسائر في صفوف المجاهدین:
بجروح بلیغة، وقد تم أسره من قبل سلطات العدو وأودع في البدایة بسجن بالقاسمشعباني 
1الوادي.

ولقد كان لصدى هذه الواقعة األثر الكبیر على المنطقة وسكانها الذین ساهموا باالشتراك في 
لعصاة والخارجین عن الثورة هي تمرد لعي فیه العدو بأن النضال التحریري، في وقت ید

القانون، فكانت هذه المعركة كلهیب النتشار الكفاح المسلح بوادي سوف وباقي أطراف 
2الصحراء.

م: 1955أوت 10-9-8المطلب الثاني: معركة غوط شیكة 

:أوال: بطاقة تقنیة عن غوط شیكة

الفرنسیین من أصل ایطالي یشتغل نسبة لصاحبه شیكة، وهو أحد المعمرین سمي بذلك 
أشهر من كل سنة 6بالفالحة ویحتكر زراعة التبغ بقمار، حیث یتردد علیها ویقیم فیها حوالي 

3.یصدر الدخان للشركات بأورباحیث یشتري و 

نخلة مما یجعله وافر 200وغوط شیكة عبارة عن بستان كبیر من النخیل، یضم أكثر من 
، وعلى ما قیل أن فالحو الدخان هم من غرسوا نخیله تطوعا منهم الظل فیؤمن أفضل حمایة

وكان یقرضهم ویؤجل الدفع 4للمعاملة الحسنة التي كان یعاملهم بها عند شرائه الدخان منهم.

.134محمد لحسن زغیدي، شخصیات نموذجیة، المرجع السابق، ص 1
.72، المرجع السابق، ص مجلة الطالبإعداد مجموعة من الطلبة، 2
.6م، ص 84،1987، العدد مجلة أول نوفمبر، >>1955غوط شیكة بوادي سوف، أوت عركةم<<أبو القاسم سعد اهللا،3
، المركز الوطني للدراسات 2، العدد مجلة المصادر، >>1955الملحمة أوت ادي سوف في نظمو << ابراهیم میاسي، 4

.127م، ص 1999الجزائر، -األبیارم، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر واألبحاث
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وظل شیكة مستفیدا من ذلك عدة سنوات یأتي في كل رین مستغال طیبة الفالحین، لغیر القاد
1خریف لشراء الدخان.

شیكة من الشمال كل من غوط: ضو السایح، ابراهیم دبیلي، رحومة مصباح، یحد غوط 
أما جنوبا فیحده غوط: لخویمس أعمارة وأحمد عریف وأوالد المكي، وشرقا أمالك خواص أما 

²م60000حوالي اإلجمالیةمن ناحیة الغرب فیحده غوط سعود العید ولخویمس. أما مساحته 
2ما یعادل ستة هكتارات.

لم تكن معركة غوط شیكا هي أولى المعارك بوادي سوف إبان الثورة التحریریة الكبرى بل 
م وما یبدو على هذه المعارك 17/11/1955سبقتها عدة معارك منها: معركة حاسي خلیفة یوم 

م في غوط شیكا فهي 08/08/1955هي أقرب االشتباكات منها إلى المعارك، أما ما وقع یوم 
، واستمرت فترة طویلة تمخضت األسلحةطیس، استعملت فیها مختلف أنواع معركة حامیة الو 

3عنها نتائج هامة على الفرقین المتقاتلین.

االجتماع التحضیري للمعركة:

بعد وقوع مصطفى بن لىفي الوالیة األو اجتمع القائد بشیر شیحاني الذي تولى السلطة 
مع القائدین: عباس لغرور واألزهر جدري بوحدات من جیش التحریر الوطني بولعید في األسر، 

م بالموقع الكائن بوادي هالل قرب موسى البهلول بحبل الجرف، وكان 29/07/1955یوم 

مدونة محاضرات الندوة الفكریة الثانیة للشیخ، >>یةك وادي سوف إبان الثورة التحریر أشهر معار << عاشور قمعون، 1
.30م، ص 1997دیسمبر 28- 26، الزقم، العدواني

زواال بحاسي خلیفة یوم 13.30على ساعة هلقاء مع المجاهد العربي بلول كان ضمن الجیش في حدود تبسة في منزل2
م.23/04/2015الخمیس 

حول الثورةوطنيملتقى>>،أسبابها ونتائجها 1955أوت 10و 9معركة غوط شیكا الشهیرة << عاشور قمعون، 3
6-5جامعة الوادي، م،1962، 1954التحریریة في الجنوب الجزائري من خالل المصادر المكتوبة والشفویة والشواهد المادیة 

.2م، ص 2014نوفمبر 
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أوت وطلب 20الهدف من االجتماع هو التحضیر لعملیة عسكریة واسعة النطاق بمناسبة 
1قة وادي سوف بسبب صعوبتها نتیجة:القائد من الحشد المجتمع للذهاب إلى منط

أن شهر أوت من أشد شهور السنة حرارة حیث یتعرض المتنقلون في الصحراء إلى الموت 
إلى ضربات الشمس وانتشار الحیات السامة والتیه كما أن آبار الماء نادرة وال باإلضافةعطشا، 

المهرة.األذالءیستطیع اكتشافها إال 

یث یتمكن المرء من الرؤیة أرضا مكشوفة، عاریة من الشجر والحجر، حتعد وادي سوف 
علة مسافات مترامیة األطراف ویمكن لطائرات العدو أن تكتشف االنسان بسهولة، كما أن ولو 

یساعد العدو على اقتناء أثر أصحابها والقبض علیهم.2أثر األقدام على الرمال

كان القائد شیحاني على یقین تام أنها عملیة انتحاریة، ولهذا عرض علیهم الترشح لقد 
هو أنه منع علیهم حمل الرصاص حتى اضطر أحدهم بلهللمهمة برفع األیدي، وما زاد الطین 

، ومع ذلك 3رصاصة عن نظر قائده احتیاطا للطریقإلى إخفاء أربعین یدعى عبد المالك قرید
عمارة الذي األخضردوم من االوراس إلى وادي سوف ومن هؤالء: حمة مجاهدا الق34قرر

وعبد المالك عین مسؤوال على الدوریة بمساعدة كل من: عبد المالك قرید والعربي بوغزالة 
- 11وقسمت الدوریة إلى ثالث فرق كل واحد منها تعد 4السائح والعربي االغواطي وسي عالوة

والمال للثورة األسلحةوكان الهدف من إرسال هذه الدوریة إلى وادي سوف هو جمع -11-10

، عدد خاص بالثورة، مجلة القباب، >>لقب بالجنة، عمر الرصاص والبارودالمجاهد عبد المالك قرید الم<< تامة التجاني 1
.59م، ص 2005الثقافة بالوادي، دار
.66عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص 2
 ه بهذا بتلقیكة یلقب بالجنة وسنتطرق إلى قصةم أحد المشاركین في معركة هود شی1928عبد المالك قرید: من موالید

م.2012االسم فیما بعد توفى سنة 
، 1988ؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، رب التحریر بمنطقة وادي سوف، المسعد عمامرة وعلي عون، معارك وحوادث ح3

.31ص 
>>،قبیل وخالل الثورة التحریریةساألورادور منطقتي وادي ریغ ووادي سوف في دعم وتموین منطقة << ان شافوا، رضو 4

.9م، ص 2010، ینایر 9لجامعي بالوادي، العدد ، منشورات المركز امجلة البحوث والدراسات
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وتجنید بعض الشباب مع التعلیمة بعدم الدخول في معركة مع العدو إال إذا كان ذلك ضروریا 
1وذلك لتدعیم الثورة وتوسیع نطاقها.

في صبیحة الیوم الموالي، عسكریة من جبال االوراس إلى وادي سوف:القة فر القدوم 
ین منطقة وادي سوف، وهنا تجدر اإلشارة م) غادر المجاهدون مواقعهم قاصد30/07/1955(

عربي عمارة والین بسالح المقاومة هما: حمة لخضر مسلحاثنینمن بین المتطوعین أن إلى
سالح، وواصلت الدوریة سیرها وهي مزودة ببغلین وجمل، بوغزالة أما الباقون فهم بدون 

أوت إلى جبل الجرف بواد هالل حیث استطاعت الدوریة فك الحصار 01ووصلت الدوریة یوم 
من نفس 3الذي كان مضروبا على مركز القائد األزهر جدري، وواصلت الدوریة سیرها یوم 

ة تبسة) ووقع اشتباك بین الطرفین، دام حتى أدركت ثكنة عسكریة للعدو في نقرین (والیالشهر 
حوالي ساعة. ثم استأنف المجاهدون سیرهم نحو مكان یدعى بیر بوطینة الذي یبعد عن نقرین 

.من الشهر وانضم إلیهم خمسة من الرعاة4یوم كلم فوصلوه 30بـ 

عض التي أدركوها مع الفجر، فألقوا القبض على بثم واصلوا سیرهم نحو قریة الجدیدة
المشبوهین ثم قسموا العمل، فأرسلوا أحد المجاهدین لجمع السالح واالتصال بالمناضلین 

من نفس الشهر إلى نزلو الضبابة بالرقیبة وتحصلوا من 6واتجهت مجموعة أخرى یوم 
ألف 560بندقیة كانت مخبأة بغابات النخیل ومبلغ مالي قدره 11المسؤول السیاسي فیها على 

تعرفت مرأة كان زوجها یمتهن الصید وبعد استراحة عندها راجعین فمروا بخمیة افرنك ثم قفلوا 
قالت لهم مشاركتي معكم هي أخذ هذه الكمیة من الذخیرة وهي 2،علیهم وتأكدت بأنهم مجاهدون

.164سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص 1
بناءا على اللقاء محمد تواتي- سلیان تواتي- البشیر سوالم-بشیر لجدل- الخمسة الذین جندوا في الطریق هم: الطاهر یحیاوي ،

مع المجاهد العربي بلول، اللقاء السابق 
قریة الجدیدة: وھي إحدى قرى بلدیة الدبیلة
.5عاشور قمعون، معركة غوط شیكا الشهیرة، ملتقى وطني حول الثورة في الجنوب، المرجع السابق، ص 2
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رصاصة مخبأة في (شبریة) أي جرة صغیرة وأحزام زوجها الذي كان یستعمله أثناء 600حوالي 
1الصید.

وواصلت الدوریة سیرها إلى منطقة هود شیكة صباح الیوم الثاني وفور وصولهم قدموا إلى 
2والذخیرة والمبلغ المالي الذي استجلبوه.األسلحةحمة لخضر 

4/4وصلت قافلة للعدو في خمس سیارات عسكریة من نوع 07/08/1955في یوم 
ن القادة وعند قربهم من هود علي بن مملوءة بالجنود صحبة قائد المنطقة العسكریة ومجموعة م

مبارك تعرضت لها دوریة المجاهدین في اشتباك وقتل المجاهدین ضابطین فرنسیین أحدهما 
عسكریا وفر الباقون تاركین ورائهم قتالهم ومدفع متریوز 17برتبة رائد واآلخر برتبة مالزم مع 

3المختلفة االستعمال.األسلحةورشاش وأنواع من 24/29

معه أنه بعد هذا االشتباك رفع آلة نافي لقاء4محمد الساسيكر لنا المجاهد داسي وذ
جندي للعدو وهم یتقصون آثار فرقة المجاهدین القادمة من 25فشاهد  ما یقرب من الناطور

رید عبد المالك فطلب من قكلم وعندئذ أخبر القائد بالحدث الطارئ 1الرقیبة وهم على بعد 
األماموبقي حمة لخضر وجماعته في انتظارهم من لمحاصرة العدو من الخلفوج دورتیه خر 

فتقدمت ناحیة الصاباط (غرفة 27وبذلك أصبحت تلك القوة االستعماریة محاصرة وعدد أفرادها 
وبدأ القتال بیننا وبین العدو فقط مع ، القریب من غوط شیكةواسعة لها أبواب مفتوحة ومقوسة) 

ضرب سي عالوة فما كان من القومیة أحدالباقون إلى الصاباط إال أننصف المجموعة ودخل

.166ص سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، 1
.129ص ، 3ج أبو القاسم سعد اهللا، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، 2
.35سعد عمامرة، معارك وحوادث حرب التحریر بوادي سوف، المرجع السابق، ص 3
بالجدیدة أحد المشاركین في معركة هود شیكة وهو صدیق حمة لخضر ال یزال 1929داسي محمد الساسي، من موالید 4

شهید الحي ألنه كان سیدفن مع من استشهدوا في المعركة ظنا أنه الرصاصة في جسمه یلقب ب19على قید الحیاة مصاب بـ: 
میت ولكن هناك إمرأة تفطنت بأنه ما زال حي.
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البیضاء عالمة 1حمه لخضر إال أن رفع سالحه وقتل قائد فرقة العدو وعلى إثرها رفعوا الرایة
االستسالم فطلب منهم جمع أسلحتهم وهرب أحد القومیة فارا: فقال لنا حمه لخضر أتركوه 

2تل بقیة المجموعة ذبحا.یهرب لیكون مخبرا عنا وثم ق

هذا وقد شاركت مجموعة من اثنانأما في صفوف المجاهدین فاستشهد سي عالوة وجرح 
3نساء الحي بالزغارید واألغاني الحماسیة.

شدهم إلى مكان ومن أجل االستعداد للمعركة الكبیرة طلب القائد من مواطني الجهة أن یر 
بالتوجه إلى هود شیكة إبراهیمالستئناف المعركة فأخبره المسمى رحومة منیع قصد التمركز 

وعندئذ حددت المهام وانقسم المجاهدین إلى فریقین إحداها بقیادة م8/08/1955وكان ذلك یوم 
القادم من قمار واتجه القائد حمة لخضر األجنبيقرید عبد المالك اتجهت غربا لضرب اللفیف 

4مركز بهود شیكة وضرب سالحه لناحیة الشرق حیث جنود االستعمار.مع باقي المجاهدین للت

واندلعت المعركة بشدة وضراوة طیلة یوم كامل وتدخلت فیها الطائرات الحربیة بقوة وكان من 
وراء هذه القوة في تسییر المعركة "الكوست" الحاكم العام للجزائر بنفسه، ومع استمرار المعركة 

ة طلب حمه اخضر من قرید عبد المالك الفصل بین القومیة وتدفق الجیش على هود شیك
10وقد تم قتل كل من تقدم من جهة الصحن (أي وسط الغابة) ثم إنه ترك األجنبيواللفیف 

اثنيمن المجاهدین لمواجهة العدو وأمر ثمانیة لاللتحاق بهود شیكة واستشهد ثالثة وجرح 
ى االوراس لمعالجتهم صحبة أحمد عریف وقد الجرحى من المجاهدین إلإرسالوقد تم 5عشرة

أثناء مرورهم عبر الصحراء متجهین 6أوشى بهم في الطریق المسمى أحمد بن فرج إلى القومیة

األربعاءصباحا یوم 12.00اء مع المجاهد داسي محمد الساسي بمنزله بجدیدة بلدیة الدبیلة على الساعة لق1
م.23/04/2015
لقاء مع داسي محمد الساسي، اللقاء السابق.2
.167سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، ص 3
.60تامة التجاني، المرجع السابق، ص 4
.33عاشور قمعون، أشهر معارك وادي سوف إبان الثورة التحریریة، المرجع السابق، ص 5
.60تامة التجاني، المرجع السابق، ص 6
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الیوم الثالث من المعركة حوالي منتصف نهار أدركتهمالتي إلى الجبل والحقهم العدو بالطائرات
الجرحى وبقي سوى الدلیل أحمد عریف ألنه وتواصل بینهم القتال حتى غروب الشمس واستشهد 

وفي صبیحة الیوم الثاني 1استطاع بقواه الصحیة ومعرفته للصحراء الفرار إلى مركز القیادة.
من المعركة قال قرید عبد المالك إلى حمه لخضر أن المسؤول المدني أخبره بأنه یوجد بالقریة 

لقیادة فكان جوابه حازما جوع إلى مركز احصانا فمن المستحسن شرائها واستعمالها للر 26عدد 
یراك خفت یا عبد المالك یراه غدوه نذهب إلى سوق الوادي ونرفع فوقه العلم << وجازما 

وفي مساء الیوم الثاني اتجه المجاهدون وهم مطوقون 2>>الوطني فوق بنایة الحاكم العسكري
4بعد عن هود شیكة بحوالي في هود شیكة فشقوا الحصار متجهین إلى ناحیة ال ضایا التي ت

كلم وعند وصولهم إلى هود غزالة جمعوا بین صالة المغرب والعشاء ثم واصلوا سیرهم نحو ال 
ضایا وهم بلباسهم من الزي الفرنسي الذي ساعدهم على الخروج من الحصار وعلى تضلیل 

المعركة، وأثناء الحدیثة التي اغتنموها مناألسلحةالرأي العام أیضا حاملین معهم مجموعة من 
وصولهم إلى المكان اتصلوا بأحد المواطنین وبعد أن تبین أمرهم أحضر لهم ما أمكن من طعام 

3العشاء ثم ناموا وعند صالة الصبح اتجهوا إلى المسجد وحاصروا المصلین داخله وبعد 

أربعة منهم الهود وتم توجیههم نحو الجهاد ومساعدة الثورة فتم تجنید الصالة قادوهم إلى وسط 
4وأطلق سراح الباقین.

عتمدا على السالح و والذي كان یتابعهم بعدد محدود موعند طلوع الشمس قدم جیش العد
بل بصورة مفزعة وهكذا اشتدت المعركة من هود قتوي حیث كانت أسراب من الطائرات الج

الثانیة بعد الظهر كلم إلى غایة الساعة 7شیكة إلى هود علي بن نصر والمسافة بینهما حوالي 
ابات كانت قاتلة وشاهده قرید وفي هذه األثناء أصیب القائد حمه لخضر من الجو بعدة إص

.35سعد عمامرة، معارك وحوادث حرب التحریر بمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص 1
.129، المرجع السابق،ـ ص 1955ابراهیم میاسي، وادي سوف في خضم الملحمة أوت 2
.69عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص 3
.140المرجع السابق، ص ، 3جأبو القاسم سعد اهللا، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر،4
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أصیب األخیرواتجه إلیه صحبة بوغزالة العربي وهذا المالك في الجهة المقابلة من الهود عبد>
ضي علي لقائد عبد المالك (أرجوك أن تقهد قبل وصوله إلى حمه لخضر وقال لأیضا واستش

یة فأخذته میتا تنفیذ رغبته إلى أن وصلت القوات الفرنسیأخذني العدو حیا) وتركه دونحتى ال
ثقته من الیدین والرجلین قاصدة التشهیر به أمام المواطنین في سوق الجدیدة ورغم استشهاده أو 

وجریح وتم أما خسائر العدو فقد قدرت بـ:  بین قتیل 1وبعد ذلك تم دفنه من مواطني القریة،
من المشاركین وأسر المجاهد داسي محمد 15وجرح 31إسقاط أربع طائرات واستشهد فیها 

الساسي، وهذا حسب تصریحات المجاهدین المشاركین، كما أن هناك تقدیرات أخرى تقول أن 
2وتم إسقاط أربع طائرات وتدمیر خمس سیارات عسكریة.50والجرحى 15عدد القتلى 

عدا عدد قلیل من األسرى، وتمكن قرید عبد المالك من جاهدین ب المأغلفقد استشهد
القیادة إلطالعها رصاصة وقنبلتین متجها نحو 27الخروج من میدان المعركة سالما متسلحا بـ 

13من صباح یوم 9على معارك وادي سوف، وعندما وصل إلى أم الضلوع حوالي الساعة
3علیه حوالي أربع ساعات وعندما استیقظ واصلالتعب والعطش فأغميواشتد به 1955أوت 

سیره إلى وادي بني بربار واتصل بالمسؤول السیاسي الذي قام بدوره بإخبار كل من شیحاني 
بشیر وعباس لغرور وعاجل عجول بوصول قرید عبد المالك وأخبار معارك وادي سوف 

التقى 1955أوت 15یومفأجوبوه: أرسله إلینا فورا بعد إطعامه وتسلیمه لباس جدید، وفي
انتقل الجمیع 1955أوت 16یوم األولى الذین رحبوا به ترحیب األبطال وفيبقادة المنطقة

مركز الناحیة بوادي غرغار حیث عقد اجتماع هام حضره كامل أعضاء جیش التحریر إلى
دان المعركة بالناحیة وبعد أداء التحیة العسكریة طلب شیحاني بشیر من المجاهد القادم من می

لقد ضربنا << رك فكان جوابه مختصرا فیما یلي: أن یصف لهم وصفا كامال بكافة وقائع المعا

169د لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص سعد عمامرة، قاموس الشهی1
داسي محمد الساسي، اللقاء السابق.2
.61تامة التجاني، المرجع السابق، ص 3
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عد ذلك تكلم شیحاني وب>>بأحذیتهمكل المجاهدین إلى الجنة االستعمار ضربا قاضیا ودخل 
1أعلن عن تسمیتك باسم الجنة.األولىباسم الوالیة << بشیر قائال: 

العسكریة بملحقة الوادي اإلدارةلقد كانت لهذه المعركة نتائج زعزعت أركان نتائج المعركة:
وأسقطت كبریاء القادة الفرنسیین ومنها:

والمال والعتاد األرواحكبیرة في تكبید العدو خسائر-

2الشعبیةاألوساطالتوسع بانتشار أخبار الثورة في -

مخارنیة"الفرنسیة "قومیة واإلدارةنشر الرعب في وسط أعوان -

الثورة أمام العدو ومعاونیة من العمالء وذلك باالستبسال في الحرب والتخلص إظهار عنف-
3من المقبوض علیهم بالذبح وتهدید المتعاونین منهم بالرسائل.

أظهرت المعركة تالحم جیش التحریر والشعب وبسالتهما-

االوراس وتوسیع مجال الثورة في كامل ربوع الوطن. كما أن حل الكماشة المطوقة على رقبة -
هذه المعركة برهنت على أن الثورة لم تكن محصورة أو مرابطة بالجبال بل نزلت إلى أعماق 
الصحراء الكبرى (بوادي سوف) في أحر فصل وأن الثوار لیسوا قطاع طرق كما تروج وتدعي 

4أبواقها بل هم أصحبا حق انتزع منهم.

.170سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص 1
.170عبد الحمید یسر، الطالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص 2

.28، المرجع السابق، ص 1955أبو القاسم سعد اهللا، معركة غوط شیكة بوادي سوف أوت 3
.171عبد الحمید بسر، طالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص 4
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أن هذه النتائج أرعبت وأبكت "جاك سوستیل" الحاكم العام الفرنسي بالجزائر وجعلته یذرف كما -
مفدي زكریا الذي سجلها في الدموع على أشالء ضحایاه. كما لم تفت أحداثها الشاعر الثوري

حیث قال:إلیاذته

ویا وادي سوف العرب األمین       ومعقل أبطالنا الثائرین

ألوراسنا              وقد ضاقت السبل بالسالكینودرب السالح 

أننسى ثالثة أیام نحس              وسوستال یندب في النائحین

ینوأخضر یحمد حمر الحوا           صل فیها ویقطع منها الوت

1وكم كان سوف لضم الصفوف      وجمع الشتات الحریص الضمین

م1956ي جانف15المطلب الثالث: معركة الدبیدیبي 

كلم، تحیط بها الكثبان 05بـ: الرباح: تقع منطقة الدبیدیبي جنوب منطقة موقع الدبیدیبي
یصعب الوصول إلیها إال عن طریقبقالرملیة من كل جانب في وقت سا

لوعورة مسالكها وكثرة تعرجاتها. واسمها ال ینطق به بشكل جید إال الدواب أو مشیا على األقدام
2السكان القاطنین بناحیة الرباح.

وذلك من خالل اللقاء الذي أجریناه معه فهو یقول أما حسب روایة المجاهد غریبي خلیفة
أن هذا المكان  سمي بهذا االسم ألن أزمة كانت مدبدبة وصعبة المسالك وهو عبارة عن غوط 

12م أسبابھا ونتائجھا، المرجع السابق، ص1955أوت 9-8عاشور قامعون، معركة غوط شیكة الشھیرة 1
، المنظمة الوطنیة للمجاھدین، فیفري 80، مجلة أول نوفمبر، العدد >>معركة الدبیي دیبي<< عثمان علیة بن الطاھر،2

36م،ص1986
 م بالرباح أمه غریبي زینب مناضل ضمن خالیا التنظیم المدني بوادي سوف أخ 1937غریبي خلیفة، هو بن قدور ولد

الشهید غریبي الساسي الذي كان مسؤول خلیة التنظیم في الرباح.
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م وأنشأ بالقرب منه مسكنا وظل 1920ینسب للطیب تامة المدعو "الشطي"، أسس الغوط سنة 
1.م1956جانفي15في عركةیغرس النخیل به ویقوم برعایته إلى أن وقعت الم

األولیةم بحیث كانت التحضیرات 1956جانفي 15وقعت هذه المعركة في أحداث المعركة:
وذلك )األكحلالنطالقة جماعة من المجاهدین لناحیة وادي سوف من مكان یسمى (الخناق 

بأمر من القائد عباس لغرور الذي أرسل هذه الدوریة المتكونة من المجاهدین: العربي فرجاني، 
لحاج م االتصال بالمناضل محمد ب. وبعد انطالقهم إلى عین المكان توادة خلیفة، البشر مزیان

بندقیة وكمیة 12ومكنهم من استالم 2بمنطقة وادي سوف.میهي الذي أطلعهم على األحوال
شبان كمجاهدین جدد وعادوا إلى مكان انطالقهم، بحیث قدموا 6كبیرة من الذخیرة الحربیة و 

إلى عباس لغرور الذي أعطاهم تقریرا مفصال عن الحالة التي هي علیها المنطقة وسكانها 
المتهیئین كلیا إلى متابعة وتدعیم الثورة رغم التعسف االستعماري للمنطقة وصعوبة 

لتمعن من طرف القیادة استقر الرأي على إرسال دوریة ثانیة للقیام بعملیات وبعد ا3.طبیعتها
الذین طالما تعلقوا باحتضان كل ما ي بین السكان عسكریة قصد التفاف وتفجیر الحماس الثور 

4.دة والدعم التلقائيیأتي من الثورة للمساع

نحو وادي سوف سلكت مجاهدا34وبعثت دوریة للمنطقة من قبل عباس لغرور تتكون من 
هذه الدوریة طریق الصحراء القاحلة المكشوفة إلى أن وصلت إلى مكان یسمى بئر حمه حمد

توقفت الدوریة هناك قصد االستسقاء وعقدت اجتماعا ناقشت فیه زمان ومكان العملیات 
وبعث ونظرا لبعدها عن العمران5.المسلحة فاتفق الجمیع على مكان منطقة الدبیدیبي بالرباح

صباحا.9.00م على الساعة 21/04/2015لقاء مع المجاهد غریبي خلیفة بمنزله بالرباح یوم الثالثاء 1
ینظر: بن علي محمد -الخناق األكحل: یقع غربي وادي الجدیدة قرب قریة بودخان ببلدة فركان التابعة للوالیة األولى

33، الوادي، ص، مطبعة مزوار1الصالح، شھداء الثورة ببلدیة النخلة، ط
.72، المرجع السابق، ص 1، إعداد مجموعة من الطلبة، العدد مجلة الطالب2
.72عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص 3
.46سعد عمامرة، معارك وحوادث حرب التحریر بمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص 4
 كلم 30بئر حمھ حمد: یقع ناحیة الرقیبة شماال على بعد حوالي
.37عثمان علیة بن الطاهر، معركة الدبیدیبي، المرجع السابق، ص 5



م                  1962-1954ریة في منطقة وادي سوف الفصل الثالث:وقائع الثورة التحری

86

لجلب المؤونة واالستطالع ثم االتجاه إلى الرباح مكان -الرقیبة–وادة خلیفة للمنطقة القریبة 
اللقاء وواصلت بقیة الدوریة بقیادة فرجاني العربي طریقها إلى المكان المقصود "الدبیدیبي" في 

بعة تاخط الشمال جنوب غربي الوادي وفي طریقهم وجدوا ورشة عمل بمنطقة بئر اللوس
إلى الجنوب وهذا ما أدى لالستعمار فقتل المجاهدون المشرف على هذه الورشة وساقوا العمال 

دخول المجاهدین ألرض سوف فتتبعت آثارهم نحو االتجاه بالسلطات االستعماریة إلى معرفة 
من طرف الدبیدیبيالمقصود فأرسلت سلطات العدو القوات إلى الرباح، عندئذ أخبر المجاهدین 

اإلمام الذي أرسل إلیهم أحد المواطنین یدعى "عبابة نصر" طالبا منهم العدول عن العملیات في 
المكشوفة وتحویلها إلى الوادي حتى ال یستطیع العدو استعمال سالح الطیران لكثافة األرض

ارك السكان، فرفض المجاهدون ذلك قصد جمع قائمة المجاهدین المسلحین الجدد واقتحام المع
وفي هذه 1.من السكان الذین سبق أن حضرت ألخذها في أماكن مختلفةاألسلحةبهم وجمع 

خرج وادة خلیفة من الرقیبة رفقة عشرة من المجاهدین الجدد وجلب عشرة من الجمال األثناء
فشعر بتأخر الفوج الثاني عن میدان 2،محملة بالمواد والذخیرة متجها نحو الرباح (الدبیدیبي)

فعثر ،ةالكلبة صباحا فلم یجدهم فاتجه نحو أمیهة إال أنه وصل على الساعة الثامنالمعرك
على آثار العدو فرجع فالتقى بهم واتجهوا جمیعا نحو الدبیدیبي وعند طلوع الفجر ظهرت فوقهم 

لمواجهة وفي هذه مركزوا في المكان استعدوا لطائرة كاشفة فاستعد المجاهدون للقتال وبعد أن ت
اء صرخ الحارس قائال: بأن القوات الفرنسیة قد وصلت وحاصرت المكان، وفي هذه األثناء األثن

انقسمت مجموعة من المجاهدین إلى تشكیل قتالي منتظم منقسم إلى أربع مجموعات كالتالي:

3: بقیادة جاب اهللا بشیر تتمركز بناحیة الشرق.األولىالمجموعة 

: بقیادة بركة العید تتمركز في الناحیة الشمالیة المجموعة الثانیة

بئر اللوس: یقع في جنوب صحراء الطالب العربي بالوادي
.72عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص 1
.38اهر، معركة الدبیدیبي، المرجع السابق، ص طعثمان علیة بن 2
 74ینظر: مجلة الطالب، المرجع السابق، ص–كلم 5أمیة الكلبة: تقع غربي الدیبي دیبي بحوالي
.176- 175سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، ص 3
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1بقیادة البشیر مزیان تتمركز بالناحیة الجنوبیةالمجموعة الثالثة:

قیت تراقب تحركات العدو وعندما تقدمت قوات مجموعة التي بقیادة خلیفة وادة فبأما عن ال
لبدء المعركة األولىالشرارة م انطلقت 100العدو إلى المنزل الذي یبعد عن المجاهدین بحوالي 

عنه في انتظار تدخل سالح الطیران و طلقا ناریا مكثفا إال أنه لم یردالتي لقي فیها العد
ثم تتبعها الثانیة األولىطائرة منقسمة الى مجموعتین بحیث تقاتل 12وبوصوله المتكون من 
بینهم وبین القوات الفرنسیة المعركة إلى غایة منتصف النهار، فدارت بالتناوب وبهذا اشتدت 

، ورغم تناوب سالح الطیران على رمي القذائف 2معركة رهیبة أبلى فیها المجاهدون بالء حسنا
تصیب القومیة بالرغم من اكتشاف ساحة المعركة وعدم االختفاء، وبعدها تقهقرت القوة 

مواجهة المجاهدین وبعد االستعماریة من اللفیف الفرنسي والقومیة وقدموا أمامهم جنود السنغال ل
هذا تواصلت المعركة إلى حوالي الساعة الرابعة مساء توقف القتال لمدة ساعتین بغیة إجالء 

3الجرحى والقتلى ثم استأنف القتال من جدید إلى غایة منتصف اللیل.

بالنسبة للعدو فقد كانت وخیمة وبالرغم من عدم توازن القوى إال أن المجاهدیننتائج المعركة:
استطاعوا أن یحققوا انتصارا باهرا في صفوف قوات العدو بحیث تمكنوا من تكبید العدو ما یزید 

وخیمة وبالرغم من بالنسبة للعدو فقد كانت بین قتیل وجریح وتم  إسقاط طائرة واحدة. 70عن 
و عدم توازن القوى إال أن المجاهدین استطاعوا أن یحققوا انتصارا باهرا في صفوف قوات العد

4بین قتیل وجریح وتم  إسقاط طائرة واحدة.70بحیث تمكنوا من تكبید العدو ما یزید عن 

شهید منهم: جاب اهللا بشیر وقدوري حامد 39أما في صفوف المجاهدین فقد استشهد حوالي 
5بین جرحى وأسرى.14بن عمارة فرحات ...إلخ وحوالي 

سعد عمامرة، معارك وحوادث حرب التحریر بمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص1
.73الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط عمار2
.39-38عثمان علیة بن طاهر، معركة الدبیدیبي، المرجع السابق، ص 3
.75مجلة الطالب، المرجع السابق، ص 4
.177عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص سعد5



م                  1962-1954ریة في منطقة وادي سوف الفصل الثالث:وقائع الثورة التحری

88

االستعماریة عن الثورة بوادي سوفالمطلب الرابع: ردود فعل السلطات 

لسلطات االستعماریة ردود فعل عنیفة على الثورة في وادي سوف والنجاحات لقد كانت ل
والوسائل منها: قانون حالة اإلجراءاتالباهرة التي حققتها وذلك من خالل اتخاذها العدید من 

وبناء المحتشدات والمراكز العسكریة م1955الذي فرضته على المنطقة سنة الطوارئ
الحدودیة وأبراج المراقبة.

03السلطات الفرنسیة هذا القانون بتاریخ تأصدر م:1955قانون حالة الطوارئ أفریل -1
1وهو یتعلق بحالة الطوارئ ومحاصرة منطقة وادي سوف لخنق الثورة.م1955أفریل 

في عهد الحاكم العام جاك سوستیل، الذي بمجرد وصوله إلى منصب ن وطبق هذا القانو 
أبرزها إجراءاتالحاكم العام قام بزیارات میدانیة للمناطق التي تتمركز بها الثورة فاتخذ عدة 

دخل القانون حیز التنفیذ وتم تطبیقه في المناطق م1955أفریل 3وفي 2قانون حالة الطوارئ
3ا خاصة منطقة األوراس ومنطقة القبائل الكبرى.التاریخیة التي أقلقت فرنس

28فبدأ فیها تطبیق القانون في ف التابعة إداریا لمنطقة االوراسأما بالنسبة لناحیة وادي سو 
وضم عدة بنود منها:  1955مأفریل 

بتصنیف البلدیتین المختلطتین بسكرة والوادي كمناطق حمایة.اإلقرار:األولالبند 

: في هاته المنطقة یمنع مرور المركبات المدنیة مهما كانت طبیعتها وال یسمح إال الثانيالبند 
المتنقلین یلزمهم أیضا ترخیص من أجل التنقل.واألشخاصبرخصة ما بین الغروب والشروق 

 ي مكل مواطن ینظر: متحد الحریات الفردیة التي یتمتع بها إجراءاتحالة طوارئ: وهي نفسها حالة حصار ألنها تتضمن
.85نور الدین، المرجع السابق، ص 

.157عبد الحمید یسر، الطالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص 1
س)، ص - والثقافة الجزائریة، (داإلعالمط)، منشورات قسم -المنظمة الوطنیة للمجاهدین، من معارك ثورة التحریر، (د2

12-13.
.86رجع نفسه، ص ى نور الدین، الممم3
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من غیر المذكورین في البند الثاني والقوافل هم ممنوعین من األشخاص: تنقل البند الثالث
1نفس الفترة وال بد لهم من رخصة وٕاال ال یسمح لهم بالتنقل.التنقل في

: نظرا لهاته الترتیبات العامة تنقل القوافل مسموح به إال في الطرق الصحراویة البند الرابع
المذكورة فیما یلي ویجبر سلوك هذه الطرق فقط في البلدیة، المختلطة الوادي: الوادي، غمرة، 

البهیمة، الدبیلة، المقرن، بیر العراب، بیر ، زریبة أحمد، بادیس، لیانةدمیته، بوشكوه، البعاج، 
الزقم، الدبیلة، حاسي خلیفة،ة بیر الغراق، بیر الدرز، ، العراب، حاسي الذبائي، بیر السماحة

2حاسي الدویالت، نقرین، لزیرق، میه شویة، بیر العلندة، مطروحة.

ن مائتي ساكن، الترتیبات المقررة في البندین الثاني : في المناطق األهلة بأكثر مالبند الخامس
عة الحادیة عشر لیال.اوالثالث تطبق ابتداء من الس

كل سائق سیارة أجرة ، وكل شخص یتم نقله بأجرة أو مجانا ال بد لهم من البند السادس:
3رخصة نقل سواء لیال أو نهارا.

كل شخص یستقبل شخص غریب (ال یسكن في ذلك المكان) سواء بطریقة البند السابع:
وغیرها من .4أو القائد أو الشیخاإلداريخاصة أو بطرق عمومیة علیه أن یقوم بإعالم السیر 

البنود التي طبقت طبقا لقانون الطوارئ بالمنطقة.

تحت حالة ماإلقلیورغم حالة الطوارئ المضروبة على منطقة وادي سوف وٕاخضاع كامل 
الحمایة فإن أوامر وتوجیهات القیادة للمناضلین الناشطین لم تتوقف وبقى العمل الثوري والتجنید 

1 Gouvernement general de l’Algérie. « etat d’urgence arrête gouberntorial du 28 Avril 1955 instituant une zone de
protection le territoire des communes mixtes de Biskra et El-oued » journal officiel de l’Allgerie N 35.3 mai 1955. P
865.

88المرجع السابق، ص ي،منقال عن نور الدین م
2 Etat d’urgence-territoire du Sud.

7ینظر الملحق رقم:88ي، المرجع السابق، ص منقال عن نور الدین م
3 Gouvernement general d’Algerie op. cit. p 856.

4الوثیقة السابقة Etat d’yrgence-territoire du Sud

88ي، المرجع السابق، ص منقال عن نور الدین م
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متواصال، ولتسهیل تحركات رجال االتصال دون أن یتعرضوا للتوقیف والمضایقة أسندت 
لقرار بتزویدهم بالتراخیص المطابقة لمن القائد الطالب العربيالمأموریة للشیخ الحمیم

اإلبلالصادر عن "جاك سوستیل" سیما المواد الخامسة والسادسة منه "تحت عنوان البحث عن 
الفرنسیة بالوادي لم واإلدارةالشاردة بالصحراء بین منطقة الجرید التونسیة وصحراء سوف. 

تكتف بحالة الطوارئ بل قامت بأخطر من ذلك، هو القیام بإجراءات التحقیقات دون علم شیوخ 
لقبائل مثل تفطنها للشیخ مصطفاوي أحمد بن صالح شیخ أوالد أحمد فقامت بعزله من منصبه ا

م بحجة مساندته لسبان من عرشه شاركوا ضد 1955ماي 10مؤرخ في 27بقرار عزل رقم 
ینتمون إلى سیة وهو على علم ودرایة جیدة أنهمعملیات حربیة مخالفة ألمن الدولة الفرن

الجماعة المتمردة والمسلحة التي أحدثت شغبا في ملحقة وادي سوف منها معارك في شهري 
والرد والصراع األخذبین األمروبقي ، هكذا جاء بحیثیات قرار العزل.م1955مارس وأفریل 

المتواصل مع القوات الفرنسیة عبر القرى والمداشر وبمنطقة سوف التي أصبحت برمتها تعیش 
تحت وطأة الحصار وحالة الطوارئ ورحمة الجیش الفرنسي، إلى غایة اندالع معركة "هود 

التي أجبرت رغم الحصار وحالة الطوارئ حضور 1955شیكة" تحت قیادة "حمه لخضر" أوت 
أوت 17یوم ضابطه وجنوده بأرض وادي سوفالحاكم العام بالجزائر "جاك سوستیل" و 

1م.1955

 م كان 09/11/1943تولى مشیخة عرش ربائع الجنوب من 1901الحمیم: هو قویدري الحاج بشیر بن لحمیم من موالید
مساندا للثورة وله أبناء شاركوا فیها وهما الهاشمي وعلي وقد ساعد الثورة في تسهیل عملیة مرور رجال االتصال بالذهاب إلى 

، ینظر: عمار عوادي، الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بختمه دون خوفخارج المنطقة بموجب تراخیص ممضاة ومختومة 
77بوادي سوف، المرجع السابق، ص

:م بنزلة أوالد عیاد بلدیة البیاضة قائد منطقة الجنوب الشرقي والحدود وقائد مراكز التنظیم 1923ولد سنةالطالب العربي
المدني السري بالجنوب التونسي

.159عبد الحمید یسر، الطالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص 1
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:واألبراجبناء المحتشدات والمراكز العسكریة الحدودیة -2

منطقة وادي سوف كغیرها من مناطق القطر الجزائري محتشدات ومراكز عسكریة عرفت 
بهدف عزل الشعب عن الثورة وعرقلة نشاط المجاهدین وتحركات النظام المدني لجبهة التحریرؤ 

1الوطني بالمنطقة للقضاء على الثورة.

شهدت منطقة وادي سوف العدید من المحتشدات كانت موجودة على مستوى :2المحتشدات-أ
مستوى المراكز وأبراج المراقبة الدائمة على طول الحدود الشرقیة المحاذیة لمنطقة وادي سوف 

مدینةإلى غایة "فودمة" المجاورة شرقا لقریة الدبداب وشماالنقرینمن بئر الحوش جنوب 
محاصرة أفواج جیش التحریر وتحركات قوافل السالح اآلتیة من المشرق غدامس اللیبیة قصد 

3نحو الوالیة األولى باألوراس.

89ي، المرجع السابق، ص منور الدین م1
یقع قرب ثكنة للجیش الفرنسي، وعلى األشجارالجرداء الخالیة تماما من األرضهو عبارة عن مكان واسع من :المحتشد2

ها الجنود الفرنسیین على مدى أربعة وعشرون ساعة یمارس فیه شتى أنواع زوایا المحتشد توجد أبراج عالیة للحراسة یتناوب علی
التعذیب والتنكیل والقتل وهي مجهزة بمدافع ورشاشات ومحاطة بأضواء كاشفة قویة تقوم برصد المحتشد فیها لیال. ینظر: عمار 

.41-32م، ص 1991، دار البحث، قسنطینة، الجزائر، 3قلیل، ملحمة الجزائر الجدیدة، ج
ینظر الملحق رقم: 171عبد الحمید یسر، الطالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص 3
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وملخص هذه المراكز في الجدول التالي:

نبذة عن نشأته واستخدامهالمهام المسندة لهالمركز
تعذیب -استنطاق- اعتقالمركز الوادي

وٕاعدام
أضیف 1887أول ثكنة عسكریة أنجزت عام 

إلیها مركز خاص لالعتقال والتعذیب
تعذیب -استنطاق- اعتقالمركز الدبیلة

وٕاعدام
واإلعداملالعتقال والتعذیب 1955أنجز عام 

الجماعي
تعذیب -استنطاق- اعتقالمركز المقرن 

وٕاعدام
مأل بالقومیة للمراقبة ومتابعة 1955أنجز عام 
تحرك الثوار

مركز حاسي 
خلیفة

تعذیب -تنطاقاس- اعتقال
وٕاعدام

ركزت به تواجدها وتم به إعدام 1955أنشئ عام 
الكثیر من المناضلین.

تعذیب -استنطاق- اعتقالمركز الرباح 
وٕاعدام

للتعذیب وٕاعدام المناضلین1955أنجز عام 

تعذیب -استنطاق- اعتقالمركز قمار 
وٕاعدام

لقمع المواطنین وحصر 1955تأسس عام 
المناضلینتحركات 

تعذیب -استنطاق- اعتقالمركز الرقیبة
وٕاعدام

ثكنة ال صاص مورست فیه 1955أنجز عام 
أبشع الجرائم ضد المناضلین وحصر تحركات 

المجاهدین بتلك الجهة
مركز 

1البیاضة
تعذیب -استنطاق- اعتقال
وٕاعدام

1956أنجز بحي لبامة ثكنة الصاص بدایة 
إعدامات للمناضلینتابعة للرباح تمت به عدة 

مركز وادي 
العلندة

تعذیب -استنطاق- اعتقال
وٕاعدام

لالعتقال والتعذیب وتتبع 1955أنجز عام 
تحركات الثوار بتلك المنطقة

2قائمة المحتشدات والمراكز االستعماریة بمنطقة وادي سوف:2الجدول رقم 

كلم.14تبعد عن مدینة الوادي 1
8ینظر الملحق رقم.172عبد الحمید یسر، طالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص 2
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وقد عرفت هذه المراكز بالمكاتب الخاصة بالقتل والتعذیب والتنكیل بالمناضلین للحفاظ على 
1، وقد اتخذت أبعادا خطیرة.االستدمارنظامها 

: واألبراجالمراكز العسكریة الحدودیة - ب

والغربیة بعدة وسائل وأسالیب عملت السلطات االستعماریة على غلق الحدود الشرقیة 
لتضییق الخناق على الثورة وتحدید تحركات المجاهدین وبالتالي منع إمداد الثورة بالسالح 

، الممتد طوال من البحر 1957والذخیرة من الخارج فأنشأت خط موریس في سبتمبر سنة 
ویبلغ طوله المتوسط شرق مدینة عنابة إلى جنوب مدینة تبسة على مشارف الصحراء األبیض
كلم، آخر محطة له جنوب نقرین، لكن الطبیعة الصحراویة تركت العدو یتقهقر 460حوالي 

علیها، وعندما عجزت عن مواصلة األسالككن من زرعها ووضع لم یتمفاألعمدةویتوقف 
الرملیة استبدل بمشروع األراضيإنجاز الخط المكهرب والمصحوب بأسالك شائكة عبر 

ین الوحدات والحصون المتقاربة المسافة لتمكواألبراجاز العدید من المراكز جهنمي وذلك بإنج
العسكریة المخصصة لعبور الصحاري تسمى "فرق المهاریس".

إلى أزید من خمسین مركزا أو برجا على امتداد طول واألبراجوقد تعددت هذه المراكز 
هو: اإلجراءاتالحدود، وكان الهدف من هذه 

ة في الداخل عن قیادته في الخارجعزل الثور /1

الوقوف ضد تسرب قوافل التسلیح إلى الداخل ومنع تزوید جیش التحریر باألسلحة /2

حمایة الجیش الفرنسي وتجنب الكثیر من الخسائر/3

2عزل المناطق الحدودیة عن بقیة الوالیات/4

.17.18الوالئیة للمجاهدین بالوادي، المرجع السابق، ص األمانةتقریر 1
.91ي، المرجع السابق، ص منور الدین م2
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:كالتاليریة الحدودیة هذه العسكالمراكز ومن أبرز

تاریخ اسم المركز
انشاؤه

المهام التي یقوم 
بها

نبذة عن المركز والحالة التي علیها اآلن

محتشد، تعذیب، 1955بوعروة
إعدام، قالع 

وأبراج

استخدم من 1955أوائل هذا المركز أنشأ في 
طرف السلطة االستعماریة العسكریة وهو نقطة 
حدودیة بین الجزائر وتونس واكتسى أهمیة 

استقالل تونس من جهة وأثر الكبرى یعد 
االستعمار ومن ذلك التاریخ إلى نهایة حرب 
التحریر وهو مستعمل عسكریا وما زالت بقایاه 

حتى الیوم وهو تابع لدائر الطالب العربي
معتقل، محتشد، 1955بن یونس 

تعذیب، إعدام، 
قالع وأبراج

یقع غرب بلدیة 1955تأسس هذا المركز سنة 
الطالب العربي استعمل هذا المركز بن قشة دائرة 

من أجل المراقبة واحتشاد المواطنین واعتقالهم 
وتعذیبهم وبه برج ومخبأ أما وضعه الحالي غیر 

مستعمل.
كما 1939انشأ في الحرب العالمیة الثانیة سنة محتشد1939العزافة

استعمل في حرب التحریر الوطني محتشد لسكان 
الحدود إلى داخل تلك المنطقة وتهجیر سكان 

واآلن الوطن. كما أنه به برج ومخبأ أرضي 
جیش الوطني الشعبي مستعمل من طرف ال

كمركز.
- 1930العظل

1939
أنشأ هذا المركز في الثالثینات تقریبا ومستعمل برج مراقبة

للرقابة المستمرة ویقع شرق حاسي خلیفة في 
الطریق المؤدیة إلى القطر التونسي وهو اآلن 

ل من طرف المواطنین للسكن والفالحة.مستعم
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شوشة 
الیهودي

1920 -
1929

أسس هذا المركز في العشرینات تقریبا ومستعمل برج مراقبة دائمة
من أجل الرقابة المستمرة ویقع شمال غرب دائرة 
الطالب العربي وحالته الحالیة غیر مستعمل 

ومآله الزوال.
من لحرش

الحرب 
Iالعالمیة 

المركز العسكري كان قد أنشأ في الحرب هذا محتشد
العالمیة األولى وقد اتخذ في حرب التحریر 
الوطني كحصن للتجمع العسكري الفرنسي 
وستعمل كمحتشد لتجمع المواطنین إن مركز 
لحرش حصن مبني وال زال هذا الحصن حتى 

الیوم ولكنه غیر مستعمل.
الحرب برج الرباعة

العالمیة 
الثانیة

IIلالتصال أنشأ في بدایة ح.ع.عسكريمركزبرج
استخدم من طرف السلطة العسكریة الفرنسیة 
كنقطة واتصال، بنى به حصن وال زال قائما حتى 

الیوم
الحرب برج فطیمة

العالمیة 
األولى

Iبرج قدیم اتخذ مركز استعماري من بدایة ح.ع.برج-محتشد
وهو لیس ببعید عن الحدود اللیبیة جعلت منه 

نقطة تجمیع قواتها وتوزیعها وهو قائم حتى فرنسا 
الیوم لكنه غیر مستعمل

برج 
مسعودة

الحرب 
العالمیة

برج قدیم محصن كان قد أنشأ في الحرب برج
العالمیة، اتخذ كنقطة مراقبته للحدود الثالثیة وال 

زال برجه قائما وغیر مستعمل

المنجزة من طرف الجیش الفرنسي بمنطقة وادي سوفواألبراجقائمة المراكز :3الجدول رقم 
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م1962-1956بوادي سوف من الثورةالمبحث الثاني: تنظیم 

(االوراس األولىوادي سوف تابعة للوالیة منطقةقبل مؤتمر الصومام كانت 
و من خالل م 1956أوت 20ومام التاریخي المنعقد فيالنمامشة) و بعد مؤتمر الص

تحت قیادة الوالیة السادسة و رغم التحول بقي النظام تحولت المنطقة وأصبحتقراراته 
السیاسي و العسكري متواصال و الدعم المادي و المعنوي للثورة من قبل المنطقة 

جاه مقر تو العابرة للحدود في الألسلحةضمان القوافل الحاملة ،بالخصوصمستمر
قوافل 5حیث نقلت م1961الى م1958ا خالل الفترة من الوالیة السادسة و هذ

زیادة الوعي أنجمال برفقة مسعود حمد بوغزالة. كما 30للسالح تقدر في مجملها بـ:
للثورة إسنادخالیا إنشاءالثوري حتم  ذلك و تطور العملالسوفيفي وسط المجتمع 

الطالب العربيالمجاهدتحت رعایة النظام المدني لجبهة التحریر الوطني من طرف
االشتراكات و تكوین خالیا أموالم كان هدفه الدعایة للثورة و جمع 1956في قمودي

اكتشافه؟ و فیما تمثلت أسبابو تأسیسهفي كافة مناطق الوادي. فما هي ظروف 
؟ هذا 1962ستقالل غایة االإلىمظاهر تصفیته؟ و كیف استطاع االنبعاث من جدید 

اته في هذا المبحث.ثییحما سنقوم بعرض

م:1956بوادي سوف لجبهة التحریر الوطنيالنظام المدنيتأسیس: األولالمطلب 
إالرغم كل االحتیاطات التي اتخذتها السلطات االستعماریة لعزل الشعب عن الثورة، 

نظام مدني یضمن تموین تأسیسالقویة مكنتهم من إرادتهمسوف و أبناءعزیمة أن
م1955أكتوبر20یوم *عمرني بن بعد استشهاد القائد الجیالإذالثورة بما تحتاج، 

بالعقلة كان مقر القیادة بمنطقة الردیف حیث كون جیشا هاما من 1962الجیالني بن عمر: ولد خالل سنة *
الجنود خاض به معارك ضد العدو في مناطق الحدود الجزائریة التونسیة استشهد في إحدى المعارك الكبرى بالمكان 

.372- 371ینظر: سعد عمامرة، قاموس الشهید، المرجع السابق، ص1955المسمى (سندس) بمنطقة ردیف في 
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و الذي استشهد بدوره م1955و عین مكانه صالح الخنشلي في نوفمبر 1بجبل سندس
و تولى بعده القیادة الطالب العربي قمودي في شهر فیفري 2م1956جانفي 20في 
بتكوین الفرق و لیه المنصب باشر في تنظیم صفوف الجیشو منذ تو 3م1956

ركاتها فاتجه ؤوال لكل منها و محددا مكانا الستقرارها و نشاطها و تحالكتائب معینا مس
العمل و بث النشاط و الحركة لوادي سوف بغرض تجدیدفي زیارة سریةأثرها

تأسیسلذي یتمثل في منطقة و تعیین مسؤول یشرف على النظام المدني الجدید و ابال
خالیا لجمع المال من السكان و دفع االشتراكات و التبرعات و تجنید المناضلین و 

القائد الطالب العربي المرابط هو إلىو ترسل هذه التبرعات 4.الدعایة و الدعوة للنظام
و جیشه في الحدود التونسیة الجزائریة و هو ما تم علیه تعیین واسطة اتصال بینه و 

كان تحت األخیربالحاج لكن هذا تكلیف میهيأرادبین المسؤولین بالمنطقة ففي البدایة 
كونها اقرب منطقة من منطقة حاسي خلیفة*الجبریة فاختار الحاج محمد البشیر غربياإلقامة

التعیین لم یكن في زیارة الطالب أنفي لقائنا معه یذكر **عمار كراسعأالمناضل أنللحدود. غیر 
19في *بالقاسمالعربي لسوف بل كان اثر استدعاء المناضلین الحاج البشیر و حمي 

قیادة بن عمر الجیالني، صالح الخنشلي، الطالب العرب، مراكز االتصال  و األخبار << عبد المجید بوصبیع 1
ثقافیة ، الجمعیة الوطنیة المدونة محاضرات الندوة الفكریة العاشرة لمحمد األمین العمودي>>،لصحراء وادي سوف

م1997نوفمبر 21-18محمد األمین العمودي،أیام 
بوادي سوف، في كتاب من فیض 1957طلیبة بوراس، المجزرة المنسیة اكتشاف النظام المدني للمجاهدین أفریل 2

الذاكرة من سلسلة الكتب التي تصدر عن المتحف الجهوي للمجاهد العقید محمد الشعباني، دار علي بن زید 
.31، ص2014الجزائر، - نشر بسكرةللطباعة و ال

.11تقاریر األمانة الوالئیة للمجاهدین المرجع السابق، ص3
.95سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص4
مسؤوال عن التنظیم المدني بجبهة التحریر 1956بحاسي خلیفة أصبح سنة 1902البشیر غربي: ولد خالل *

بع اكتشاف النظام المدني من طرف قوات العدو الفرنسي. ینظر: سعد 1957في أفریل سنة بالوادي استشهد
847عمامرة، قاموس الشهید، المرجع السابق، ص

بقریة أم لزبد بالمقرن كان عضو في جیش التحریر ضمن التنظیم المدني في خلیة 1935أعمار كراسع: ولد في **
المقرن مازال على قید الحیاة.
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كلف الحاج البشیرإثرهام لعقد اجتماع بجبل القل بالردین و على 1956مارس 

بمساعدته في التنظیم بقرى المقرن و الدبیلة و بالقاسمالعام و حمي بالتسییرغربي 
غربي بتشكیل خالیا مختلفة المداشر و البشیرسوف بدا الحاج ألرضبعد عودتهم 

و ومسؤولیترأسهو هي شكل المجلس أعضاءتتكون كل خلیة من خمس إذالقرى 
بإنشاءالثقة و حب الجهاد و كل عضو من هذا المجلس یقوم أساسالذي یختار على 

1خلیة لیدعم النشاط في مختلف الجهات و من بین هذه الخالیا:

غبش-العایبإبراهیم: أعضاؤهاو : برئاسة الحاج البشیر الغربيخلیة حاسي خلیفة

و -الضیف الشیحي-بن عثمانأعمارةغربي -بن العربيأعمارةغربي -السایح
2نیسي لمین.

بن علي أعمارةبته -: بته لعبیديأعضاؤهاو بالقاسمبرئاسة حمي خلیة المقرن:
عیاشي عمر الطاهر.-حمي التجاني-خزاني

: السروطي محمد (العبسي) و نیسي أعضاؤهابرئاسة بن موسى بشیر و خلیة الوادي:
میهي محمد و -لومي احمد- بن عمر المكني بلربش-مصباحي مصطفى-الهاشمي
الحاج.

م لجمع المساعدات لھا بمختلف 1955م بالمقرن، انظم إلى الثورة في 1912ي بالقاسم: ولد خالل سنة حم
أنواعھا 

م على الساعة 21/04/2015لقاء مع المناضل أعمار كراسع، بمكتب ابنه لتعلیم السیاقة بالمقرن یوم األربعاء 1
صباحا.9:00

صباحا 12:00م على الساعة 21/04/2015لیفة یوم األربعاء لقاء مع المناضل مساوي مسعود بمنزله بحاسي خ2
بحاسي خلیفة كان في جیش الحدود مع الطالب العربي.1934و هو من موالید 
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-رضوان الساسي-: قدیري الطاهرأعضاؤهابرئاسة جاب اهللا بشیر و خلیة الرقیبة:
1بوضبیة العروسي و بحة الهادي.-قریرح بشیر

جدید -: بكاري الطیب حنكة احمدأعضاؤهابرئاسة سلطاني شوشان و خلیة عمیش:
احمد.احمد التجاني و بن عمر -طلیبة بوراس-محمد الصغیر

جاب -: غربي الساسي شاقوري معمرأعضاؤهابرئاسة تونسي بشیر و خلیة الرباح:
2عسیلة مصطفة و نوجاني العزوزي.-اهللا عبد الرزاق

هویدي عبد - : حوامدي الساسيأعضاؤهابرئاسة حوامدي الجدید و خلیة الطریفاوي:
علیة العزوزي و بلول عبد القادر.-باللة لخضر-القادر

-غوري محمد العید-: رمضاني درونيأعضاؤهابرئاسة العربي بني و قمار:خلیة 
و شنة عمار.- محمودي العروسي- حماني لخضر

تنشط و لكن لم تكن بارزة للعلن و الدلیل على ذلك أخرىكما كانت هناك خالیا 
3جهل بعض المجاهدین لوجود آخرین ینشطون في نفس المجال بنفس المنطقة تقریبا.

مدرسین بها و مقدمي زوایا و ربما أوللمساجد أئمةاغلب رؤساء الخالیا أنالمالحظ و 
4.ومن بینهم: جاب اهللا بشیر، ومصباحي مصطفىهذا راجع لسهولة اتصالهم بالسكان

دروس بالمساجد و بإلقاءقد شرعت كل خلیة من هذه الخالیا في عملها و ذلك و 
بضرورة المساندة بالمالإقناعهملتفاف حول الثورة و الزوایا الستنهاض همم السكان لال

.32طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص1
لقاء مع خلیفة غریبي، اللقاء السابق.2
.78م، ص2011یل الوادي، ، مطبعة السخري، حي المنظور الجم1العقون التجاني، شهداء قمار، ط3

لقاء مع أعمارة كراسع، اللقاء السابق.4
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و الرجال، فكان كل مسؤول بحوزته دفتر و وصوالت لتسجیل قیمة االشتراكات التي 
تدفع من قبل السكان و هذه الوصوالت كانت تجلب من عند الحاج البشیر غربي الذي 

1بدوره كان یجلبها من القائد الطالب العربي قمودي بالردیف.

الشهداء و المجندین و المساجین و بأسرالتكلف أیضامن مهام كل مسؤول و 
و یتم اختیار المكلفین بالبرید و األحوالالقیادة مهما كانت الظروف و أوامرتنفیذ 

القدرة على تحمل المشي السریع و التنقل لمسافات طویلة مع أساساالتصال على 
المواقف الحرجة و التحلي بالسر و الكتمان 2تمتعه بالقوة البدنیة و القدرة على تخطي

االستعمار الفرنسي و یشترط فیه الخبرة الواسعة و المعرفة أنظارو ال یكون محط 
.3ف و بالد الجرید التونسيالدقیقة لطرق و مسالك الصحراء و ال سیما بین سو 

الحاج إلىما تحصلت علیه من اشتراكات و ترسل بها هكذا تجمع كل خلیة و 
الحاج أبناءالبشیر غربي الذي یقدم لحامل االشتراك وصال بقیمتها في حین یقوم احد 

في یتنكربكر الذي أواألكبرالطالب العربي و عادة ما یكون ابنه إلىالبشیر بنقلها 
) و یستمر نشاطه المزعوم اإلبلفضالتي الراعي الذي یقوم بالتقاط الجلة (بقایاز 

بدیال لها یأخذالقیادة بالردیف لیسلم للطالب العربي االشتراكات و إلىحتى یصل 
4.أسبوعوصل یتضمن قیمة ما جلب من مال و عتاد و تتكرر هذه العملیة كل 

هذا التنظیم و استطاع تجنید مجموعات كبیرة من المجاهدین في أثمرقد و 
صفوف جیش التحریر و ازداد عدد المساندین للثورة بالمال و السالح و الرجال و 

م و 1957فریل م لغایة أ1956الذي استمر من سنة التنظیم المدنياتسع نطاق 

3ینظر الوثیقة رقم:.33طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص1
لقاء مع مساوي مسعود، اللقاء السابق.2
.95سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص3
لقاء مع مسعود مقسم، اللقاء السابق.4
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توسع إلىالهادئة و الحریة الظاهرة و غفلة السلطات االستعماریة األجواءشجعت 
تراكات یتم في السر و جمع االشأصبحنشاط الخالیا المدنیة في مختلف القرى و 

أبه أصبح لدى التنظیم عیون داخل اإلدارة الفرنسیة من إلىاألمروصل العالنیة و 
حركة           فازدادتسیین داخل النظام توغل الفرنوهكذامساعدي القیاد والشرطة والقومیة 

بعشرات المرات كما ازداد عدد األسلحةو األموالإلیصالتنقل مسؤولي البرید 
علیها خاتم الحاكم الملتحقین بالقیادة و هذا نتیجة استعمال رخص تنقل مزورة

1.الفرنسي

بعض عنوء التي مارسها االستعمار بغض النظر بالرغم من حالة الهدو 
أنإال،كبیرةأخطاءالقبض فقط على من ارتكبإلقاءاألعمال التي قام بها مثل

و جلب فرق اللفیف األبراجالسلطات الحاكمة كثفت من المراكز المؤقتة و الثكنات و 
األجنبي، واستعمال الطائرات جلب فرق اللفیف تعمال الطائرات الكاشفة و و اساألجنبي
صالحیة كبیرة أعطتاألعوان كمافي القرى و زیادة عدد دیاتالبلوتأسیسالكاشفة

الجالیة السوفیة بمنطقة الردیف بدعوى أواسطللقیاد و نشر العمالء و الجواسیس في 
الفرار من قبضة االستعمار الذي یتربص بهم لقتلهم و لعدم خبرة هؤالء بالتدریب و 

القیادة في الداخل لالستخبار إلىفأرسلواشكوك القیادة بالردیف أثیرتكثرة عددهم 
هكذا توفرت المعلومات ل منهم ما قتل و فر منهم البعض، و و قتأمرهمعنهم فكشف 

به. و بالرغم اإلطاحةه لكشفه و یو منشطة و المهمة عن هذا التنظیم ومسؤولیةدقیقال
واأبأنهمإالمن تحذیرات بعض المجاهدین للمسؤولین بالتحفظ و السریة في العمل 

اختلفت اآلراء حول وصول ھدا الختم إلى أیادي المناضلین فمنھم من یرجع سرقتھ من الحاكم العام الفرنسي 1
إلى الشھید نصیر المولدي وھدا مادكره علي عون والمجاھد أعمارة كراسع أما علي بوصبیع العایش یذكر أن 

اج محمود الدي كان یعمل ككبیر اإلداریین عند الشھید الھاشمي ونیسي تمكن من سرقتھ بمساعدة والده البشیر بالح
م، 1957م، الذكرى األربعون لشھداء رمشان 1957الحاكم: ینظر: علي عون، في رحاب شھداء سوف لرمضان 

م 1957لمدبحة رمضان 48. كما ینظر: علي بوصبیع العایش،الذكرى 70م، ص 1997أفریل 25-24الوادي،
6ص بسوف، جریدة الشعب، المرجع السابق 
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،1األجناسخلیطا من أصبحخرج من حیز السریة الن المجتمع األمرأنذلك بحجة 
كان هناك اتساع و شمولیة و تواصل في المهام و الخدمات بین الخالیا عبر قرى دقو 

نجد االتصال بین خلیة المقرن و خلیة ورماس من خالل تكلیف إذو مداشر سوف 
العزوزي إلىورماس بالضبط إلىدفتر االشتراكات بإیصالالجمعيالمناضل تركي 

الفرنسیة لخطة اإلدارةالجیالني و باتساع هذا النظام و ازدیاد نشطاه نتیجة استعمال 
ترمي من خاللها كشف النظام برمته و اقتالعه من جذوره و حین تحقق ذلك توقف 

2السري.األمن

اكتشاف النظام المدني بوادي سوفلمطلب الثاني: ا

حول قضیة كشف النظام المدني من طرف السلطات اآلراءلقد اختلفت 
إلىاالستعماریة، فمنهم من یرجعه 

حد التهدیدات في بعض إلىوصلتإذلخالف الحاد بین مسؤولي الخالیا ا
االجتماعات لدرجة حمل السالح في وجه مسؤول النظام الحاج البشیر غربي و عدم 

عن النظام في منطقة سوف و قرروا التعامل ل و ؤ سمبه كاعتراف بعض المسؤولین 
على اتهامه بالثراءإلىیبعضهماألمروصل و األولىمباشرة مع القیادة بالوالیة 

.3بحریة.األموالحساب الثورة و التصرف في 

35طلیبة بوراس،المرجع السابق،ص 1
.35طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص2

08، المرجع السابق، ص1957علي عون، في رحاب شهداء سوف لرمضان 3
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–للحاج البشیر غربي األكبرتتبع آثار االبن إلىالنظام ف ویرجع البعض اكتشا
االشتراكات من مسؤول خلیة ألخذالمقرن في یوم الجمعة إلىعند قدومه -بوبكر

1.بالقاسمالمقرن حمي 

یا، مما زاد شكاوى بعض بین الخالعدم تنصیب الطالب العربي منسقا عاما 
الطالب العربي قمودي العید الشیحي فأرسلضد الحاج البشیر الغربي المناضل ین

بعث بها األسلحةوجد في طریقه مجموعة  من األخیرهذا أنإالالصطحابه لردیف 
لمركز القیادة بالردیف و األسلحةالمناضلون من منطقة المرازیق ففضل العودة مع 

فاعتذر عن القیام إثرهاعلى فأصیبالعدو ،2في طریق عودته تصادم مع قواتلكن
بهذه المهمة فكلف الطالب العربي ابن البشري غربي بهذه المهمة، فحضر الحاج 

صل اشتراك و معها سوف و ات كل جهات أموال اشتراكالبشیر لمركز القیادة و معه 
لمدة شهرین متوالیین و استطاع الدبیلة)لمنطقة (الحاكم العسكري bridouبرید و 
على منطقة باإلشرافو هنا كلف رسمیا أعمالهبان الجمیع راضون عنه و عن إقناعه
في تحركاته و اتصاالته و جرأةیعمل بشجاعة كبیرة و أصبحو لهذا بأكملهاسوف 

3المأل.أماماستقباله الضیوف 

السلطات االستعماریة منها:إلىوصول رسائل -4

العثور على رسالة مع حاملها الموقوف مكتوبة بخط الحاج البشیر غربي تحتوي 
حول ظروف تسییر النظام بالجبهةإداریةعلى توصیات 

النظام بوادي سوف رأسلعثور على رسالة خطیة مع ونیسي لمین لتنصیبه على ا
إرسالیقول البعض انه تم إذكبدیل للحاج البشیر غربي الذي كثرت ضده الشكاوي 

.78عمار عوادي، الحركة الوطنیة و النشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص1
9ص، المرجع السابق،1957علي عون، في رحاب شهداء سوف 2
.07-06لمذبحة رمضان، المرجع السابق، ص48علي بوصبیع، الذكرى الـ3
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ربي بعدم جدوى الحاج القیادة بالحدود لتبلیغ الطالب العإلىشخص من داخل المنطقة 
فأرسلملیح" مهوشالرجل الضهراوي إنالنظام و ذلك بقوله "رأسعلى البشیر غربي 
سعد و محمد الناي و عباد منصور لجلبه لمركز القیادة و جوازم1ن من:له دوریة تتكو 

یقتلوه و عند وصول هذه الدوریة لمنطقة الخلة التقوا أنأمرهمرفض مرافقتهم أن
2القبض على الحاج البشیر غربي.ألقتبشخص اخبرهم بان القوات االستعماریة 

عندما كانت تخفي الزمام تحت التراب بالقاسمحمي أختمسعودة أنكما قیل -5
فاخبر السلطات االستعماریة بما شاهده فاتجهت لهذا *في حقلها رآها حارس الصومعة

أسماءفعثروا على الزمام (الدفتر) الذي یحتوي على األمرالمكان لتتحقق من 
3السلطات االستعماریة بعمیالت القتل الجماعي.فبدأتالمشتركین 

اكتشاف النظام كان بخیانة من الحاج البشیر غربي نفسه و أنضاأییقال و -6
بعض المجاهدین، و هذا حسب ما جاء في مرجع من فیض الذاكرة في هذا ما ظنه 

الشهید عبد الكریم خطاب أنبعض المجاهدین ذكروا أنإذمحاضرة طلبیة بوراس 
و ابلغه بان الحاج البشیر استقبل لیلة البارحة في بیته بالمقرن بالقاسمقصد حمي 

كانت الخیانة من الحاج إذاألنهمستبعد األمرهذا أنإالبعض جنود االستعمار، 
بل تعمل سلطات العدو على أصالالبشیر ال یعذب بتلك الطریقة البشعة و ال یقتل 

انه من إذعینه أمبهید عبد الكریم خطاب روى ما شاهد شالأناألرجحنجاته و 
المنطقة متنكرین في زي فرنسي و هذا محتمل إلىالذین رآهم ثوار قدموا أنالممكن 

لدى أمرهمالن الثوار عادة عند قدومهم للمنطقة یرتدون هذا الزي حتى ال ینكشف 

37-36طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص1
لقاء مع مساوي مسعود، اللقاء السابق.2
الصومعة: هي برج مراقبة في العهد االستعماري و هي اآلن نصب تذكاري وسط بلدیة المقرن، ینظر الملحق *

09رقم:
.11الصالح، المرجع السابق، صبن علي محمد 3
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"بریدو" طلب من الحاج البشیر أناغلب المجاهدین أكدهالسلطات االستعماریة و ما 
السكان المستقرین بالمنطقة و إلحصاءة بمنزله لیستغلها كمكتب یمنحه غرفأن

1الرحل.

اكتشاف التنظیم المدني كان بواسطة خیانة احد المواطنین لضمیره أنكما قیل -7
أفریل4و لكي ال یظهر للعیان هذا الشخص قامت السلطات االستعماریة یوم الخمیس 

باعتقال المدعو غریب القاطن بالنزلة الشرقیة 2هـ1376رمضان 4م الموافق لـ:1957
أنوى عضرب عجلة مطاطیة بدأثناءهامركز الدبیلة و تم إلىأخذتهبحاسي خلیفة و 

بالصراخ بصوت مرتفع حتى یسمعه الناس غریب هو الذي یضرب و قام احد القومیة
غریب أنغریب هو الذي یصرخ من شدة التعذیب ثم خرجوا و قالوا أنو یخیل لهم 

3كراسع خالل لقائنا معه. أعمارةالمناضل أكدهاعترف بالتنظیم السري. و هذا ما 

ین بدایة في نفس الیوم شرعت القوات االستعماریة في عملیات اعتقال المناضلو 
عن النظام و تعذیبهم بوحشیة و قمعهم و هذا ما األولؤول بالحاج البشیر غربي المس

كبیرة إعدادوادي سوف و مست أنحاءتمثل في المجازر الرهیبة التي عمت مختلف 
4الجهة.أهلمن العائالت بسبب تصاهر و توسع العالقات االجتماعیة عند 

الصواب وبعد التمحیص والتحلیل لهده الروایات نجد أن الروایة األرجح واألقرب إلى 
القبض على مسؤول التنظیم الحاج البشیر االستعماریةهي: أنه عندما ألقت السلطات 

التعذیب اعترف عن التنظیم، ولم تكن خیانة منه. غربي وأنه تحت تأثیر 

38-37طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص1
لقاء مع مسعود مساوي، اللقاء السابق.2

لقاء مع أعمارة كراسع، اللقاء السابق.3
96سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص4
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نعكاساتها على بالمنطقة و ا1957أفریلمجازر أحداثالمطلب الثالث: 
النشاط الثوري بها

المدني بمنطقة وادي بعد اكتشاف النظامم بوادي سوف: 1957أحداث مجازر أفریل 
شرعت السلطات االستعماریة في عملیات االعتقال 1957فریل سنة سوف في شهر أ

في دفاتر االشتراكات لهذا النظام أسماءهمالتي شملت جمیع المناضلین الذین وجدت 
"مركزإلىالنظام الذي اخذ لحظة اعتقاله المعتقلین البشیر غربي مسؤول أولو كان 
و تعرض 1هـ1376رمضان 04م الموافق لـ1957فریل أ04بالدبیلة یوم*لصاص"

التعذیب لدرجة سلخ جلده فاعترف بمسؤولیة النظام المدني و اعترف أنواعألبشع
سوق المقرن و قامت إلىبجمیع مسیریه و في الغد توجهت السلطات الفرنسیة أیضا

عیاشي -عون اهللا لمین-باعتقال العدید من المناضلین من بینهم: غرائسة العروسي
حمي -بن علي خزاني-بته عمارة-بته لعبیدي- زغیب العرابي-عمر الطاهر

و قامت مسجد "عمرة"إلىالبشیر غربي 2القوات الفرنسیةأخذتالتجاني. كما 
د و القومیة فعثرت على دفتر االشتراكات الخاص بالنظام الجنو أفرادبتفتیشه رفقة 

و بعض المتفجرات، كما قام بو بكر األسلحةعلى كمیة من أیضاالمدني و عثرت 
أخوتهتم القبض على أثرهاالوثائق المتعلقة بالنظام و على بإحراقابن البشیر غربي 

لترهیبهم و األهاليأمامو بناء عمومته حیث اعدم كال من غربي مصطفى و الطاهر 
ألقیتالجیالني عوینات و –في الیوم الموالي اعدم كال من غربي علي و غبش السایح 

لذي یعمل على جمع المعلومات الخاصة بالثورة ) و هو مركز إعادة ضباط الشؤون األهلیة اSASمركز لصاص (*
.80و وسائل دعمها و مساعدتها. ینظر: عمار عوادي: الحركة الوطنیة و نشاط الثوري،المرجع السابق، ص

.374عبد الحمید سیر، طالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص1
.39طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص2

 م وھو مكان اكتشاف النظام ینظر 1943-1936بحاسي خلیفة بني ما بین سنتي مسجد عمرة: وھو مسجد یقع
10الملحق رقم: 
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هكذا استمرت عملیات االعتقال و البحث و االستنطاق في كل و 1جثثهم في الطریق.
البض على المجاهدین و هم: البشیر بن ألقتالقرى و مداشر سوف ففي الوادي 

موسى و علي عیادي و احمد لومي و محمد السروطي (العبسي) و الهاشمي ونیسي 
2و غیرهم.

البشیر تونسي و –كذلك القي القبض على المجاهدین عمیش منهم الساسي غربي و 
ي منطقة الرقیبة تم اعتقال: الساسأمامصطفى عسیلة و الطاهر دادة و غیرهم، 

رضوان و العروسي بوضبیة و علي خشیبة و عمار صالحي و البشیر قرح و الطاهر 
و مصطفى بالقاسمقدیري و الهاشمي شادو و الهادي بحت و ربیدي محمد و دویس 

3بریبش و غیرهم.

و اقتید الى مركز لصاص بالدبیلة، و رغم التعذیب بالقاسمكما تم اعتقال حمي 
الزمام الذي اعترف بمكان وجوده أمامهو لكن عندما فتح بالقاسملم یعترف حمي 

حال سوى االعتراف و تحمل مسؤولیة هذا النشاط بالقاسمحمي التیجاني فلم یجد حمي 
دفعوا أنهمو ذنبأيعلى الدفع و لیس لهؤالء أجبرهمو برء المشتركین بقوله انه 

4تحت تهدید السالح. 

مضان المعظم رعبا و ظالما دامسا غلب على بهذا شهد سكان سوف طوال شهر ر و 
حیث عذب الذین كان لهم دورا بارزا في تشكیل النظام و نجاحه و األسرجمیع 

التعذیب و نستعرضها في السیاق الموالي:أنواعكل إلىتعرض هؤالء 

69العقون التجاني، المرجع السابق، ص1
40طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص2
.97سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص3

لقاء مع أعمارة كراسع، اللقاء السابق.4
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طرق و وسائل التعذیب:

هذا التنظیم من إلخمادالقمع و التعذیب أنواعاستعملت السلطات الفرنسیة كل لقد 
التعذیب نذكر ما یلي"أنواعبدایته، و من بین 

غرفة االستنطاق إلىیتمثل هذا النوع من التعذیب في اخذ السجین و التعذیب النفسي:
و یتم استنطاقه من طرف متخصصین یمارسون علیه بعض طرق التعذیب التي تشوه 

ثم یؤخذ و األحیانالشكل من حرق و عنف جسدي حتى یغمى علیه في كثیر من 
خافتهم فیصاب السجناء اآلخرون بالذعر و الهول و أمام زمالئه إلیرمى في السجن 

منهم من یعترف دون عنف خشیة التعذیب و من طرق التعذیب النفسي التمثیل 
المأل حیث كان أمامسجین الیعذب *(Hunerty)كان المالزم هیبرتيإذابالمساجین 

یجزر لحم كتفه بالمنشار حتى یكاد  یقطع یده من شدة توغل المنشار في الكتف و 
1هذا لترهیب سجین آخر لكي ال یقوم بعمل مماثل.

شیوعا و یتم التعذیب بالكهرباء عن طریق األنواعأكثرهو من : و التعذیب بالكهرباء
توضع له كماشات في تجرید السجین من جمیع ثیابه ثم یربطه بكرسي و بعدها 

ء التناسلیة ثم توصل اعضالجسم مثل اإلذنین و اللسان و األالحساسة من األماكن
2هذه الكماشات بالكهرباء.

ینظر: عمار عوادي، 1959إلى سنة 1956: و هو مالزم كان قائدا لمركز الرقیبة من سنة Hubertyهیبرتي *
.82الحركة الوطنیة و النشاط الثوري، المرجع السابق، ص

، 6-5، محاضرات الندوة الفكریة >>1957رمضان 4التصفیة القاعدیة للنظام بوادي سوف <<علي عون، 1
15، ص1993أفریل/ماي 30-29الثقافیة احمد األمین العمودي السادسة أیام ، الجمعیة 1993- 1992

149، ص2005محمد الصالح الصدیق، كیف ننسى و هذه جرائمهم، (د.ط)، دار هومة، الجزائر، 2
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:التعذیب بالضرب-

و یتم استعمال الضرب المبرح الستنطاق المساجین و یتم الضرب باللكمات القویة و 
1و یضرب السجین في المناطق الحساسة مثل الوجه و البطن. باألرجلبركالت قویة 

التعذیب بالماء: 

موصول بمصدر للمیاه و بعد أنبوبو یتم التعذیب بمأل البطن بالماء بواسطة 
2یتم ضربه على البطن حتى یخرج الماء من فمه و انفه.امتالء بطن السجین

:األحصنةالتعذیب بالجر بالسیارات العسكریة و 

حیث یربط السجین و یجر بواسطة السیارات و المركبات العسكریة و من المعذبین  
بواسطة سیارة من نوع بهذه الطریقة الشهید المولدي نصیرة الذي استشهد جراء جره 

لیفة و تذكر بعض خمكان عمله بحاسي إلىلصاص بالدبیلة مركزمن 4/4
رجله التي بقیت عالقة إالحاسي خلیفة إلىالمصادر انه لم یصل من جسده الطاهر 

3بالحبل الموصول بالسیارة.

هـ 1376رمضان 07عمیالت القتل الجماعي لیلة بدأت: عمیالت القتل الجماعي
علي - دم من سجن الوادي كل من: احمد التجانيم، و اع1957أفریل07الموافق لـ 

رمضان –سروطي محمد العربي بني -البشیر بن موسى- الهاشمي ونیسي-عبادي
- مصطفى مصباحي-العزوزي علي–الجیالني جالسي -لومي احمد-الدروني

Luce)"لیس كاتینو" بإشرافالطیب معیزة و تمت هذه العملیة - الهاشمي رمضاني

Cattino) القبضان إشرافمجموعة كانت مسجونة بمركز عمیش تحت أعدمت كما

82عمار عوادي، الحركة الوطنیة و النشاط الثوري، المرجع السابق، ص1
43طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص2
13م، المرجع السابق، ص1957في رحاب شهداء رمضان علي عون،3
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رمله غدیر بالقرب من طریق بعد صالة العشاء بمنطقة (Cornebots)"كورنیبو" 
م 1957أفریل11رمضان الموافق لـ:11ناحیة الرباح، و في یوم الجمعة الدیبي دیبي

ة، مصطفى عسیلة، استشهد كل من: سلطاني شوشان، الطیب بكاري، بن عمر مید
1غربي الساسي بن قدور، الجدیدي محمد الصغیر. 

Huberty)لیطنة هیبرتي المالزم في منطقة الرقیبة فقد قامأما

Lieutnent) بشیر مجاهدا و هم: ال12بإعدام1957أفریل16مساء یوم الثالثاء
صالحي، علي خشیة، قرح بشیر، شادو أعمارةالهادي، جاب اهللا، قدیري الطاهر، بحة

الهاشمي، رضوان الساسي، باهي عبد الرزاق، العروسي بوضیبة، عزوزي الطاهر، 
2زبیدي محمد.

18خمیس بمركز الدبیلة مساء یوم ال(Lecard)لیطنة لزكار المالزم كما اشرف

مناضلین من خلیة حاسي خلیفة و هم: الحاج البشیر غربي، إعدامعلى 1957فریل أ
3، ونیسي لمین، المولدي نصیرة.خزا زنةالعمامرة بشیر، خطاب عبد الكریم، احمد 

خلیة المقرن فقد اعدم كل من: بن علي خزاني، عیاشي عمر الطاهر، غرائسة أما
، عون اهللا لمین، حمي التجاني، بن بالقاسم، حمي أعمارةالعروسي، بتة لعبیدي، بتة 

4عمارة علي. 

، عدد خاص بالثورة، دار الثقافة بالوادي، مطبعة مزوار، مجلة القباب، >>المجزرة المنسیة<<عبد القادر میهي، 1
45الوادي، (د.س)، ص

377عبد الحمید بسر، الطالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص2
46صطلیبة بوراس، المرجع السابق،3
85عمار عوادي، الحركة الوطنیة و النشاط الثوري بوادي سوف، المرجع السابق، ص4
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لشهداء فعددهم یناهز اأماسجین 400فقد بلغ عدد المساجین في شهر رمضان 
السلطات االستعماریة كانت ترمي من وراء هذه المجازر أنالخالصة شهید. و 150

1التالیة:األهدافتحقیق 

القضاء على العمل العسكري بالمنطقة و التضییق على المناضلین و قطع الدعم و -1
.قموديعن جیش الحدود بقیادة الطالب العربي اإلمداد

ألوامرهمإخضاعهمترهیب السكان و تخویفهم من السلطة الفرنسیة و -2

باالستخبارات العسكریة و و محاصرتها األبراجتطویق المنطقة بالمراكز و -3
االستعمار.أعوانخصوصا 

السیما المساجد.اإلسالمیةحرمة شهر رمضان و االعتداء على المقدسات انتهاك-4

قطع االتصال بین التنظیم السیاسي و العسكري في الداخل و عبر الشریط -5
2الحدودي.

انعكاسات المجازر على النشاط الثوري بوادي سوف:

فمعظم مناطق و قرى األولىالمجازر كثیرا على سكان وادي سوف بالدرجة أثرت
400وادي سوف طالتها عملیات االعتقال و القتل و بلغ عدد المعتقلین في شهر 

بهذه المجازر، و لرد االعتبار أیضاتتأثر. و هذا ما جعل قیادة جیش التحریر 3سجین
ئر اتخذت قیادة جیش التحریر بعض الثذي اتفالذین تحسروا لعدم وجود قوة لألهالي

في اكتشاف هذا أیاديالقرارات فیما یخص تصفیة بعض الخونة الذین كانت لهم 

04ینظر الوثیقة رقم:1
.48-47طلیبة بوراس، المرجع السابق، ص2
، الوادي.جوان إذاعة وادي سوف الجهویة،>>م بسوف1957مجازر رمضان << أبواب التاریخ، ابراهیم الساكر، 3

صباحا10.00، على الساعة:2013
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هذه المجازر قد أنإالالنظام و رغم بعض المحاوالت الفردیة لمواصلة النشاط الثوري 
و هذا الن وادي سوف ساهمت بشكل وافر في دعمالتحریریةكثیرا في الثورة أثرت

مواصلة إلىاإلعدامالثورة بالمال و السالح و رغم سعي بعض المجاهدین الناجین من 
هذا أنإالالسابقة األخطاءو استمرار نشاط النظام المدني في سریة تامة و تدارك 

شنت السلطات و 1م،1957سنة أكتوبركثیرا بعد اكتشافه مرة ثانیة في تأثرالنظام قد 
اعتقال واسعة المدى لتصفیة النظام و اقتالعه من جذوره، و هذا ما االستعماریة حملة

شبه معدوم الن الدرس القاسي وأصبح ركود و جمود النشاط الثوري بالمنطقة إلىأدى
تصفیة إلىباإلضافة. 2من استرجاع الحریةییأسونالذي لقنته فرنسا جعل المناضلین 

، بعدما انقسم جیشه بسبب الخالفات 1957جیش الحدود بقیادة الطالب العربي خالل 
ادة التونسیة مما اضطره لالنتقال ببقیة الجیش ینهم و كذلك بینه و بین القیبالتي وقعت

من قبل الجیش التونسي تحت رعایة لیبیا و عند وصوله للحدود نصب له كمینإلى
بعض جنوده و فر منهم البعض و سجن البعض أثرهستشهد الجیش الفرنسي، وأ

قیادة إلىلذین انقسموا على الجیش قبل استشهاد الطالب العربي اتجهوا أما ا3.اآلخر
*بطلب من القائد سي الحواساستأنفالوالیة السادسة لمواصلة النشاط الثوري الذي 

ل المنطقة ممثة بوادي سوف، فقام المالزم رشید لخضاريالنشاط و الحركإلعادة
ة و التي كان بعبد المجید بوصبیع لغرض تكوین خلیة جدیدالثالثة بقفص باالتصال 

لقاء مع أعمارة كراسع، اللقاء السابق1
لقاء مع مسعود مساوي، اللقاء السابق.2

415عبد الحمید بسر، طالب  العربي قمودي، ص3
و 1943بقریة مشونش ببسكرة التحق بحزب الشعب عام 1932سي الحواس: هو احمد بن عبد الرزاق ولد عام *

م 1958على رأس الناحیة الثالثة للمنطقة األولى و في سنة نصب 1947أصبح عضو في المنظمة الخاصة عام 
. ینظر: عمار عوادي، الحركة الوطنیة و النشاط الثوري، المرجع السابق، 29/03/1959رقي لرتبة استشهد یوم 

86ص
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االبتعاد عن االستعمار الفرنسي و تتمثل مهام الغربیة قصدالجهة مركزها بتوزر في 
هذه الخلیة فیما یلي:

إلىترسل محملة بالذخیرة و السالح أفرادخمسة إلىأربعةتكوین دوریات من 
الوالیة السادسة المنطقة الثالثة. و بكل دوریة خبیر بطرق الصحراء.

وادي سوف و الصحراء لالتصال و جمع التبرعات و االشتراكات.إلىأشخاصإرسال

و أموالود اتصال و الوالیة السادسة من مسؤولین و جناستقبال الدوریات القادمة من
القیادة بتونس.إلىوثائق و توصیلها 

خیرة و قد استطاعت هذه و الذاألسلحةشراء الجمال من الجنوب التونسي لتؤخذ علیها 
الوالیة إلىآالف القطع من السالح و الذخیرة 1959-1958توفر خالل أنالخلیة 

1السادسة.

:م1962-1959بالمنطقة الثوري النشاط: إعادة بعثالمطلب الرابع

المكهرب في الشمال الناجم عن بالخط حصارهملقد كان لمضایقات المجاهدین و 
في فتح ثغرات جدیدة األركانتفكر قیادة أنشارل و موریس بات من الضروري خطي 

2وجد.أینماعلى امتداد خط الجنوب لخلق منافذ للثورة و ضرب المستعمر 

لقاء عمارة كراسع، اللقاء السابق1
4تقریر المنظمة الوطنیة للمجاهدین بالوادي، المرجع السابق، ص2
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م صدرت التعلیمات 1959العامة بدایة من جانفي األركانبتكلیف من قیادة هیئة و 
و *"جرایة الحبیب"بنشر جیش في كامل الحدود الشرقیة الجنوبیة لمنطقة سوف بقیادة 

1ذلك لتحقیق الغایات التالیة:

ها على طول الحدود.توسیع مناطق العملیات و تحدید-1
تمركزها في الشمال لتخفیف الضغط على أماكندو و جلبها من عتشتیت قوات ال-2

الوحدات العامة هناك.
الصخیرات إلىالناس أمالبترول العابرة من عین أنابیبالتخطیط لتخریب -3

2بتونس.

الصحراء في شكل مجموعات إلىو في هذه الفترة التاریخیة كان الجیش یشق طریقه 
قوة مرابطة أصبحتریقة صغیرة من اجل التغطیة و التمویه على العدو و بهذه الط

خسائر ألحقتالهائلة في المعارك الطاحنة التي االنتصاراتتحقق أناستطاعت 
هذه المعارك نذكر: معركة أشهرفادحة مادیة و بشریة بالقوات االستعماریة و من 

م، معركة صیار 24/06/1959، معركة الناظور 05/05/19593كركب الشعانیة 
حدث بئر رومان م 1959و معركة الخصایمیة سبتمبر 18/09/1959
أهالي لهذا الجیش سكان بادیة الصحراء و كان الممول4م و غیرها30/11/1959

درسا للعدو أعطتالحركة و النشاط للمنطقة، حیث سوف و بفضل هذا الجیش عادت

بالبیاضة اشتغل ضمن 1935جرایة الحبیب: اسمه الكامل جرایة محمد الحبیب بن أعمر بن عثمان من موالید *
و خاض عدة معارك. ینظر: عوادي عبد 1958التنظیم المدني یجمع االشتراك عین قائد لجیش التحریر بصحراء 

70، ص1986، 80ر، العدد ،الجزائمجلة أول نوفمبر، >>المجاهد الرائد الحبیب جرابه<< القادر، 
.421عبد الحمید بسر، الطالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص1
6تقریر المنظمة الوطنیة للمجاهدین بالوادي، المرجع السابق، ص2

217- 215سعد عمامرة، قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف، المرجع السابق، ص3
54سوف، المرجع السابق، صسعد عمامرة، معارك و حوادث حرب التحریر بوادي 4
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أیام03دة لن ینساه رغم اعتمادها في الهجوم على الطیران لمتابعة فرق المجاهدین لم
1المحرمة دولیا و تسمیم اآلبار. األسلحةمتواصلة مع استعمال 

حیث منها دخلت المجموعات األخیرةم هي المعركة 1959كانت معركة رومان و 
قادة أعضاءاللیبیة و تم اللقاء بسفیر الجزائر هناك و بعض األراضيإلىالباقیة 

عام أواخرو على اثر مؤتمر 2م1959طرابلس األركان الذین جاؤا لحضور مؤتمر
و عالمد*الطیبأحمیدةم بطرابلس تكونت المنطقة الصحراویة تحت قیادة فرحات 1959

زكریا و نائبه بوغزالة علي و هذه المنطقة تمتد على الحدود الصحراویة و تتشكل من: 

غربا ورقلة و عین صالح. و –شرقا الحدود اللیبیة -شمال وادي سوف–الهقارجنوب 
3غایة االستقالل.إلىاستمرت 

كتائب و فصائل قتالیة إلىبهذا التقسیم الجغرافي للمنطقة تم تنظیم جیش التحریر و 
و األلغاممتخصصة في المعارك الصحراویة وذلك على شكل كومندوس یقوم بزرع 

العملیات أشهرلبعض، و القاحلة و المتباعدة عن بعضها ااألماكنتخزین المیاه في 
04التي حطمت 1961ماي 25في األلغامالتي قام بها هؤالء عملیة (مركسن) بزرع 

4.م1961جویلیة 14في یوم 233شاحنات للعدو و رفع العلم في الناظور رقم 

421عبد الحمید بسر، الطالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص1
5تقریر المنظمة الوطنیة للمجاهدین بالوادي، المرجع السابق، ص2
عین 1955بالوادي التحق بالجیش باألوراس عام 1919فرحات أحمیدة الطیب: اسمه الحربي زكریا، ولد عام *

لصحراویة بقران "تقلد بعد االستقالل منصب أول والي على رأس والیة سطیف. ینظر: عبد على رأس المنطقة ا
.422الحمید بسر، المرجع السابق، ص

.422عبد الحمید بسر، طالب العربي قمودي، المرجع السابق، ص3

5تقریر المنظمة الوطنیة للمجاهدین بالوادي، المرجع السابق، ص4
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مرحلة االستقالل في منطقة وادي سوف و حسب شهادات أي1962سنة ما عن 
و مسرة و ذلك الن المنطقة أفراحمنطقة وادي سوف كانت كلها أنبعض المجاهدین 

و القساوة االستعماریة و لهذا كانت فرحة اإلجراءاتكانت عسكریة و تعرضت لشدة 
االستقالل بالمنطقة فرحة التخلص من النظام العسكري.

ري و یلبسونه حتى التونسیین شاركوا أهلن النساء یخیطون العلم الجزائكما كا
قام السكان بالعدید من المسیرات تعبیرا عن هم، كمااحتفلوا معالمنطقة فرحتهم و 

1فرحتهم.

الخالصة:

نستنتج من هدا الفصل أن الثورة بوادي سوف لم تعرف نظام محكم في الفترة ما 
- 1956إلى الوالیة األولى ، أما في الفترة من م حیث كانت تابعة 1956-1954بین 

م عرفت فیها نظام مدني تحت جبهة التحریر الوطني الدي قام بالتجنید وجمع 1962
السلطات الفرنسیة اقتلعتهاإلشتركات ودعم الثورة بالسالح والدي لم یعمر طویال بحیث 

اط الثورة النشم حیث أثرت هده المجازر على1957إثر مجازر رمضان جذورهمن 
بالمنطقة وأصیب بالشلل وأصبح شبه معدوم في المنطقة، وبتالي أصبح النشاط الثوري 

م ، حیث استمر في 1962-1958على الحدود بقیادة جرایة الحبیب في الفترة ما بین 
النضال إلى غایة االستقالل. كما نستنتج من هدا الفصل أن المعارك التي دارت 

، >>أیام االستقالل بسوف المرحلة االنتقالیة و االستقالل من قصة العودة<< ، حسان جیاللي، أبواب التاریخ1
صباحا10.00م، على الساعة 2013جوان ، الوادي.إذاعة سوف الجهویة
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كان هدفها هو جمع األمر بها من القیادة باألوراس أنها بوادي سوف وخاصة التي جاء
السالح أو التجنید، ولكن لالضطرار اشتبكت مع العدو ولكن هدا ال یمنع أنها كانت 

ناجحة ولقنت العدو درسا لن ینساه.
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في الثورة التحریریة وبالضبط دور المنطقة إن دراستنا لتاریخ منطقة وادي سوف 
هو غیض من فیض في تاریخ الجزائري هو موضوع دراستنا هذه ماوالذم1962- 1954

الدراسة من اإلستنتجات في نهایة هذه بمجموعة خاصة، وقد خرجناعامة ومنطقة وادي سوف
وهي:

بارزا من خالل جعله یلعب دورا یحتله إقلیم وادي سوفالذيأن الموقع الجغرافي 
وهذا نظرا للحدود المتاخمة بین وادي سوف وتونس ولیبیا التواصل بین كل من الجزائر 

اللیبیة، حیث لعبت المنطقة أدوار متفاوتة مس جرید التونسي وبین وادي سوف وغداالومنطقة
لما كانت تتمتع المنطقة من حدود طویلة كان من الصعب على ، خالل المقاومات الشعبیة

فكانت تعتبر نقطة عبور من تونس ولیبیا لالمتداداتمراقبتها حیث كانت معبرا المستعمر 
لما استعمارهاالفرنسیة تسعي لمحاولة إدخال المنطقة ضمن دائرة وهذا ما جعل السلطات 

غیر أن م1954سنة الحتاللها فجاءت المحاوالت األولى وقلق دائمین كانت تسببه من خطر 
م.1882النهائي لم یتم إال سنة االحتالل

األسالیب الفرنسي بمختلفاالستعمارعرفت وادي سوف بدورها الفعال في مقاومة 
التي عاشتها المدن الشمالیة إال أنها عن مسرح األحداث جغرافیابعدها والطرق، ورغم 

حركة الوطنیة وأحزابها وتیاراتها، وجمعیاتها الدینیة الواحتضنتالتغلب عن العوائق استطاعت
في ونشر الوعي السیاسي الدیني ها الفضل األسمى في بث الوعي والتي كان لوالسیاسیة 

من أجل خوض العمل الوطني.وفكریا اأوساط سكان المنطقة وٕاعدادهم سیاسی

تحت جناح ظهور النضج المبكر في العمل السیاسي الذي تطور إلى العمل المسلح 
في ذلك حلقة الوصل التي سهرت على مهمة جلب السالح ومثلت وادي سوف المنظمة الخاصة 

السالح، فضال عن مشاركتها للمناطق أمنا لمرور قوافل معبرا باعتبارهاولیبیا بین الجزائر وتونس 
في على بقائها ورغم إصرار أغلب الزعماء والقادة في المقاومة المسلحة، ولیبیا)السابقة (تونس 

ولكن أبناء المنطقة أبو إال خوض غمار الذي یزود الثورة بالعدة والقادة الظل ألنها الرصید 
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األمر تشكیل في تموین الجیش حیث تطلب فیها بالءا حسنا مع مساهمتهم أبلوا المعارك التي 
أجهض في المهد وعوقب أفراده ولكنه الثورة وتموینها المدني الذي یسهر على دعم النظام 

راسخة في والتي ظلت صورها الشنیعة االستعماریة السلطات ارتكبتهاالتي بالمجازر الرهیبة 
األذهان.

في منطقة وادي سوف كذلك مما نستنتجه من هذه الدراسة أن المعارك التي دار رحاها 
مكشوفة المعارك هي أماكن أن األماكن التي دارت فیها حیثانتحاریةعملیات بمثابة كانت 

فقد كان بهذه األماكن لكثرة الرمال بها وقلة المخابئاألثر نظرا اقتفاءویسهل فیها (الغیطان)
یتطوعون تطوعا لخوض هذه المعارك.المجاهدون

والتي م1957مجازر أفریل ثوري من واقع تلك المجازر الشنیعةرغم تأثر النشاط ال
نوع من الركود، حیث أصیب إصابةبصفة وحشیة والقتل الجماعي واإلعدام باالعتقالقامت 

كانت لب المجاهدین وحبه للحریة وتضحیة من أجل الوطن بها قامتالءلكن روح النضال 
ونجح في تحقیق غایته بدایة وأضفي على النشاط نوعا من السریة، أكثر دافعا قویا لالستمرار 

الثوري وٕاصرار على طرد المستعمرعزیمة المجاهدین بعثا للنشاط فكانت م 1959من سنة َ 
التي سوف وغیرها من ساحات المعارك يوادخفاقة في مختلف أطراف ورفع رایة الجهاد

الذي تمتع به أفراد المنطقة صور الفداءجسدت أبهى 

من إلى أخر قطرة وشجاعة نادرة قویة وٕاصرار جبار من أجل تحریر الوطن بعزیمة
واالستقالل.النضال إلي یوم الحریة دمائهم وتواصل 

أن فيالمطروحة في المقدمة تكمن ومن خالل ما سبق فإن اإلجابة عن اإلشكالیة 
شيءجیدا في دعم الثورة بحیث أنها دعمتها في أهم ساهمت بدور كبیر منطقة وادي سوف 

أال وهو السالح حیث كانت هي المصدر أي ثورة ناجحة علیها التي تبنىوهو القاعدة
أنها لعبت دور فعال في كما وهذا بشهادة الفرنسیین بنفسهم الثورة بالسالح لتموین األساسي 
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كما أن وادي سوف دارت حیث كانت أرضا خصبة لهم،أحزاب الحركة الوطنیة احتضان
على خسائره المادیة والبشریة العدو الفرنسي یندب لى أرضها أكبر المعارك التي تركت ع

ولقنته درسا لن ینساه.

ال في الثورة و إسهاماتها ونظرا ألهمیة منطقة وادي سوف فإننا مهما كتبنا عن تاریخها 
المتواضع هذا یمثل دراسة فإن بحثنا وعلى هذا األساس جمیع الجوانب نستطیع أن نغطي 

التي تتناول تكثیف البحوث بل إنه من الضروريعن دور المنطقة غیر كافیة للكشف 
في الثورة من خاللها الكشف عن دورها المهم نستطیع حتىمواضیع عدیدة تخص المنطقة 

الجزائریة.التحریریة 
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1وثیقة رقم 

المصدر:سلمت من طرف األستاذ سعد عمامرة 
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: مراسلة احمد میلودي الى عدد من طلبة الوادي بالجامع الزیتونة 02الوثیقة رقم 
1950جوان 6

المصدر:أرشیف متحف المجاھد ملحقة وادي سوف
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: نماذج من وصوالت االشتراك3الوثیقة رقم 

المصدر:أرشیف متحف المجاھد ملحقة وادي سوف
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1957شھداء مذبحة رمضان  : 04 الوثیقة رقم

\

المصدر:أرشیف متحف المجاھد ملحقة وادي سوف
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1957شھداء مذبحة رمضان  : 04 الوثیقة رقم
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1957شھداء مذبحة رمضان  : 04 الوثیقة رقم
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: خریطة إلقلیم وادي سوف1الملحق رقم:

المصدر: سلمت من طرف األستاذ سعد عمامرة
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: خریطة مواقع انتشار شعب جمعیة العلماء بــوادي سوف02ملحق رقم 

عمامرةسلمت من طرف األستاذ سعد المصدر:
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الرحمانبمقر الفوج منزل میاسي عبد 1947فرقة األشبال لفوج الرمال  : 03
ملحق رقم

المصدر:سلمت من طرف األستاذ عبد الحمید بسر
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الخریطة التوضیحیة للمراكز التي جلب منھا السالح ورحل نحو :04الملحق رقم 
وادي سوف 

طرف األستاذ سعد عمامرةالمصدر:سلمت من
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:خریطة معابر و مسالك ترحیل السالح الى وادي السوف الى 05ملحق رقم 
المدن الجزائریة في الشمال و الجنوب و الشرق 

المصدر:سلمت من طرف األستاذ سعد عمامرة
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06 ملحق رقم

األستاذ سعد عمامرةسلمت من طرف المصدر:
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بنود حالة الطوارئ في مناطق الجنوب: 07ملحق رقم 

المصدر:سلمت من طرف األستاذ سعد عمامرة
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بنود حالة الطوارئ في مناطق الجنوب: 07ملحق رقم 
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بنود حالة الطوارئ في مناطق الجنوب: 07ملحق رقم 
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140

: خریطة مراكز وأبراج المراقبة على الشریط الحدودي لسوف08ملحق رقم

المصدر:سلمت من طرف األستاذ سعد عمامرة
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: برج المراقبة بالمقرن09ملحق رقم

المصدر:سلمت من طرف األستاذ سعد عمامرة
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مسجد عمرة المكان الذي أكتشف فیھ النظام المدني10رقم ملحق 

المصدر:سلمت من طرف األستاذ سعد عمامرة



قائمة المراجع و المصادر

143

_المصادر1

الوثائق غیر منشورة:

الوثائق المتحصل علیها من أرشیف متحف المجاهد

وثیقة تمثل نموذج من الوصوالت التي تمنحها  القیادة لجلب العتاد، أرشیف _

متحف المجاهد ملحقه الوادي.

_وثیقة تمثل نماذج من وصوالت االشتراك،أرشیف متحف المجاهد ملحقه الوادي.

عن الطلبة بتونس یطمئنهرسالة من المناضل أحمد میلودي إلى مسؤول_وثیقة تمثل

حال المناضلین بوادي سوف، متحف أرشیف المجاهد ملحقه الوادي.

م1957رمضان مذبحةوثیقة تمثل قائمة شهداء -

_ الوثائق المنشورة:

الوثائق المسلمة من طرف األستاذ سعد عمامرة واألستاذ عبد الحمید بسر

م) 1957-1954حوادث حرب التحریر بوادي سوف(معارك و خریطة _

الدیمقراطیة بوادي سوفصار الحریات _ وثیقة تمثل قائمة مرشحي حركة انت

الحدودي أبراج المراقبة على طول الشریط_خریطة توضیحیة لمواقع مراكز و 

الشرقي لمنطقة وادي سوف
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الكتب-2

إسماعیل_ بن أبي بكر أبو زكریا یحي، كتاب سیر األئمة وأخبارهم، تحقیق 1

.1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2، ط2العربي،ج

.1937دیسمبر 31ه/1956شوال 28، الموافق 93_ جریدة البصائر، العدد2

م.19838ه، مارس 103،1307_جریدة البصائر،العدد 3

ه، 1357ذي الحجة 06، السنة الرابعة، الجمعة 150العدد _ جریدة البصائر، 4

م.1939جانفي 

دار الغریب 1_ العدواني محمد، تاریخ العدواني، تحقیق أبو القاسم سعد اهللا، ط5

.1996، بیروت، اإلسالمي

في تاریخ الصحراء و سوف، تعلیق الجیالني العوامر، الصروف_ العوامر ابراهیم، 6

م.1997شر، تونس، الشركة الوطنیة للنشر و توزیع الجزائر، الدار التونسیة للن

، المؤسسة الوطنیة 2_ خیر الدین محمد، مذكرات الشیخ محمد خیر الدین، ج 7

ت).-للكتاب، الجزائر،  (د

_ ابن خلدون عبد الرحمن، كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب8

، دار البیان، (د_ب) 6ر، مجالسلطان األكبالعجم و البربر ومن عاصرهم من دوي

(د_ت)
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قائمة المراجع العامة:-3

لكتبا

،حي الشط قرب 1ر عبد الحمید ،الشهید القائد الطالب العربي قمودي ،طبس- 1

م.2014الحي الجامعي، الوادي،

_بوعزیز یحي،ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر و العشرین دار 2

م.1980،قسنطینة،1البحث،ط

، مطبعة 1اس طلیبة،شاهد من الثورة مذكرات المجاهد بو غزالة حمد الهادي،طبور _3

م.2012حي المنظر، التحمیل ، الوادي،السخري،

_ درواز الهادي أحمد،المنظومة اللوجستیة بالوالیة السادسة التاریخیة،دار هومة 4

م.2012الجزائر،

،(نط) 1962-1830ودراسات في تاریخ، الجزائر المعاصر_هالل عمار ،أبحاث 5

م.1995لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوان ا

_وادي سوف دراسات تاریخیة و اقتصادیة و ثقافیة، مجموعة من المختصین 6

م.2008مطبعة مزوار،الوادي،

م 1954-1947نشأة جبهة التحریر الوطنيجدیدي معراج،غیدي محمد لحسن،ز _7

.2012عین ملیلة،ر الهدىط)،دا-(د
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-1956غیدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام ودوره في الثورة التحریر الوطني(ز _8

) المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر.1962

و الحركةاإلصالح،شخصیات نموذجیة في المقاومة و ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،()ــــــــــــــــــــــــــ(_9

2009الجزائر،،،منشورات الحبر1الوطنیة و الثورة التحریریة،ط

عمار، األطلس الصحراوي،دار إفریقیا للنشر و التوزیع، الوادي _حشیة 10

م.2001،

- 1954الثورة التحریریة الجزائریة حفظ اهللا بوبكر، التموین والتسلیح إبان -11

م2011م،طاكیس كوم للدراسات والنشر والتوزیع،1962

محساس أحمد، الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر، من الحرب العالمیة األولى _12

س).-ط) ،منشورات الذكرى األربعین لالستقالل ،الجزائر(د-الى الثورة المسلحة (د

م، دار 1934-1837،االحتالل الفرنسي لصحراء الجزائریة ،إبراهیم_میاسي 13

م.2005هومة الجزائر، 

من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر،دیوان المطبوعات ـــــــــــــ)،(ــــــــــــــــــــــــــ)، _(ــــــــــــــ14

.1999الجامعیة، الجزائر،

الصحراء الجزائریة في ظالل وادي سوف، دار هومة _(ـــــــــــــــــــــــــــ)،(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ)، 15

م.2014للطباعة و النشر الجزائر,
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و قبسات من تاریخ الجزائر، دار هومة للطباعة_(ـــــــــــــــــــــــــــ)،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)، 16

م.2013النشر،

ط)، دار الهدى -،(د1954ورة نوفمبر _مالح عمار،محطات حاسمة في ث17

م.2012الجزائر، 

،دار الهدى 1تاریخ سوف،ج_منصوري بن احمد بن طاهر الدار المرصوف في 18

م2000الجزائر

ط)، منشورات قسم -تحریر المنظمة الوطنیة للمجاهدین،(د_من معارك ثورة ال19

س).-و الثقافة الجزائریة،(داإلعالم

ط)، دار الهدى، عین -مسعود عثمان، مصطفى بن بولعید مواقف وأحداث،(ب-20

م.2005ملیلة، 

، حاسي خلیفة بین ثنایا  نوفمبر قسمة 1954نوفمبر 17معركة حاسي خلیفة -21

المجاهدین بحاسي خلیفة.

جمعیة أول إنتاجم، 1954ه/ 1374مصطفى بن بولعید و الثورة الجزائریة -22

مآثر الثورة في األوراس،مطبعة دار الهدى،عین میلة، نوفمبر لتخلید و حمایة 

الجزائر.

، 1في دعم  الثورة الجزائریة،طالمغرب العربي و إفریقیا دور اهللا،_مقالتي عبد 23

م.2009دار السبیل للنشر و التوزیع الجزائر،
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م.2007_بن سالم بن الطیب بن هادف،سوف تاریخ و ثقافة، مطبعة الوادي،24

ط) - أول نوفمبر(دلثورةاإلعداد_سعداوي مصطفى،المنظمة الخاصة و دورها في 25

.2009متیجة للطباعة، الجزائر، 

، دار الغرب 2بحاث و أراء في تاریخ الجزائر،جأالقاسم،_ سعد اهللا أبو26

،بیروت،لبنان،اإلسالمي

،دار الغرب 3،ج2أبحاث و أراء في تاریخ  الجزائر، ط_(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،27

م.2005اإلسالمي، بیروت، لبنان،

.1988أفكار جامعة,المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر،_(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)، 28

، دار 3ج4،ط1945_1930الحركة الوطنیة الجزائریة _(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ، 29

.1992بنانالغرب اإلسالمي، بیروت،ل

في الفقه و الثقافة _عمامرة سعد،أحمد بن الطاهر منصوري، أعالم من سوف30

م.2006ط)، مطبعة مزوار بالوادي ،-واألدب،(د

_عباس محمد،دغول....والجزائر، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع 31

.2007الجزائر،

.2009، دار هومة،الجزائرشخصیة وطنیة17شهادات ثوارعظماء_(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)، 32

عبان،بن بولعید،عجول، _بلهالدباغین،بن_مصالي،خصومات تاریخیة،_(ــــــــــــــــــــــــــــــ)33

. 2010بن صدوق _شكال، دار هومة,الجزائر،
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_عوادي عمار،الهجرة من وادي سوف و أثرها على الحیاة السكان 34

م.2013للطباعة و النشر،الجزائر،دار هومة 1962_1854

35_

،الذكرى األربعون لشهداء 1957_عون علي، في رحاب شهداء  سوف لرمضان 36

.1997أفریل -25-24الوادي،،1957رمضان 

37_

عمامرة سعد و عون علي، معارك وحوادث حرب التحریر بمنظمة وادي _38

.1988سوف،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،

مشاركة وادي سوف في الحرب التحریر الكبرى و المراحل التي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ)،_(ـــــ39

جوان 02ماي الى 29سبقتها، األسبوع الثقافي لوالیة الوادي بالجزائر العاصمة من 

1988.

،حي الشط 1عربي قموري، طالجیالني، القائد الطالب ال(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)، العوامر-40

م.2014قرب حي الجامعي، الوادي، 

عوادي عمار، الحركة الوطنیة و النشاط الثوري بوادي سوف _41

م.2011،مطبعة سخري، الوادي، 1،ط1957_1918

، مطبعة مزوار، 1بن علي محمد صالح، شهداء الثورة التحریریة ببلدیة النخلة،ط_42

م.2014الوادي،
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د،الشیخ حسین دوره االجتماعي و نشاطه العلمي  و التربوي قدع محمد السعی_43

م.2013، مطبعة دویب، الوادي، 1، ط1982_1902بتونس ووادي سوف 

،اعداد مصلحة البحوث 1999قوافل تموین الثورة بالسالح، وادي سوف مارس _44

و األرشیف، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول 

م.1954نوفمبر

م1991، دار البحث، قسنطینة، الجزائر،3_ قلیل عمار،ملحمة الجزائر الجدیدة،ج45

قمعون عاشور،أشهر علماء سوف في القرن العشرین العالمة الموسوعة" حمزة _46

م2012،مطبعة السخري، الوادي،1م،ط1994_1907بوكوشة"

بوالیة الطارف،المنظمة الوطنیة _تقریر األمانة الوالئیة  الوادي،الملتقى الحدودیة47

للمجاهدین.

،دار الشاطبیة،المحمدیة 2م،ط1954بن خدة بن یوسف، جدول أول نوفمبر_48

م.2012الجزائر،

غنابزیة علي، دراسات في تاریخ المقاومة الثقافیة بالجزائر للحفاظ على الهویة _49

م.2001، مطبعة مزوار، الوادي،1الوطنیة،ط

، الكفاح السیاسي و العسكري للثورة التحریریة بالصحراء الجزائریة _(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)50

.1954) مخطوط، أوت 1962_1954(
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:_ المجالت و الدوریات3

، مجلة القباب>>صدى الحركة اإلصالحیة بوادي سوف<< بوزید خضراء، _1

.2004جوان بالواديلعدد األول، دار الثقافة ا

مجلة >>سكري السریة تتبنى الكفاح المسلحلمنظمة الع<< _ بومالي حسن،2

.1995، الجزائر، 2، العددالذاكرة

، العدد مجلة القباب>> صدى الحركة االصالحیة بوادي سوف<< _الزقب أحمد، 3

.2004ر الثقافة بالوادي، جوان األول، دا

حولیة>>و تهریب األسلحة للحركة الوطنیةمنطقة وادي سوف<< _كواتي مسعود4

، العدد الثاني، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة وثورة المؤرخ

م.2002أول نوفمبر،األبیار،الجزائر،

-1946سلحة للحركة الوطنیة منطقة وادي سوف و تهریب األ<< (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)_5

.2006، عدد خاص بالثورة، دار الثقافة الوادي مجلة القباب>>1954

، المركز الجامعي، الوادي، جوان، 3، السنة3، العددمجلة البحوث و الدراسات_6

م.2006

، 1،اعداد مجموعة من الطلبة، تصدیر،عاشور قمعون، العددمجلة الطالب_ 7

م.2013مطبعة، السخري، الوادي،فیفري 
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، مجلة المصادر>>1955وادي سوف في نظم ملحمة أوت <<_ میاسي ابراهیم،8

، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 2العدد 

م.1999م، األبیار، الجزائر،1954

، عدد خاص بالثورة، دار مجلة القباب>>لمجزرة المنسیة<<ا_ میهي عبد القادر،9

س)، مطبعة مزوار، الوادي، -الثقافة بالوادي،(د

،1955>>، وط شیكة بوادي  سوف أوت معركة غ<< _ سعد اهللا أبو القاسم،10

.1987، 84، العدد مجلة أول نوفمبر

العدد مجلة أول نوفمبر>>،المجاهد الرائد الحبیب جرایة<< _عوادي عبد القادر،"11

م.986ر، ، الجزائ80

دور منطقتي واد سوف و وادي ریغ في دعم و تموین منطقة << _شافو رضوان، 12

منشورات مجلة البحوث و الدراسات>>،س  قبیل و خالل الثورة التحریریةاألورا

م.2010،ینایر 9المركز الجامعي بالوادي، العدد

الرصاص و ، عمربالجنةالمجاهد عبد المالك قرید الملقب << _تامة التجاني، 13

م.2005، عدد خاص بالثورة، دار الثقافة بالوادي،مجلة القباب>>، البارود

، دار 8، عددمجلة القباب>>،المنظمة الخاصة بوادي سوف<<_ غنابزیة علي14

م.2014الثقافة لوالیة الوادي، دیسمبر 
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الجزائریین بوادي النشاط السیاسي لجمعیة علماء المسلمین<<_(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)،15

، العدد األول، دار الثقافة بالوادي، جوان مجلة القباب>>،م1938-1931سوف 

م2004

الجرائد الیومیة:- 4

دور الجالیة الجزائریة بمنطقة ردیف التونسیة في تفجیر الثورة <<بوصبیع عي،_1

م.2004مارس 13609،19، العدد جریدة الشعب، >>القیادة الجنوبیةاحتضانو 

یسوف جرائم شنیعة و 1957لمذبحة رمضان 48الذكرى ال<< ،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)-2

27، 13643،العددجریدة الشعب>>،ت شل النظام جبهة التحریر الوطنيمحاوال

م.2005أفریل 

، 9،العددجریدة الشعبحوار مع األمیر عبد القادر العمودي، ،ـــــ)(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ_3

م.1997نوفمبر 

محمد بلحاج الرجل الذي مكن الثورة التحریریة من أول دفعة << ، (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)-4

م.2006،مارس 13919، العددجریدة الشعب>>، سالح
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:الملتقیات والندوات-5

محاضرات الندوة >>،الحركة الوطنیة بوادي سوف<< بوصبیع علي العایش،_1

جمعیة لمحمد األمین العمودي المنعقدة أیام الفكریة الرابعة لمحمد األمین العمودي،

م.1991الوادي،3/5الى 30/4

قیادة بن عمر الجیالني، صالح الخنشلي" الطالب << ،_ بوصبیع عبد المجید2

مدونة محاضرات الندوة>>، تصال و األخبار لصحراء وادي سوف"االالعربي مراكز 

م.1997نوفمبر 21_18، الوادي، أیام الفكریة العاشرة لمحمد األمین العمودي

ملتقى قوافل التسلیح_ بلعیاط عبد الرحمن، مداخلة مسجلة في شریط فیدیو، 3

م.1999مارس 20_19الوادي،

ملتقى قوافلمداخلة من >>، ریب األسلحة وادي سوف و ته<< كواني مسعود،_4

، دار الثقافة، الوادي.1999مارس 20_19التسلیح

، الجمعیة الوطنیة محاضرات الندوة الفكریة  الثانیة عشر لمحمد األمین العمودي_5

الثقافیة محمد األمین  العمودي، قاعدة المحاضرات لقصر الثقافة المنعقدة 

األمین للطباعة، الوادي.، 01/07/1999_30/06أیام

ملتقى قوافل التسلیح_معراج جدیدي، مداخلة مسجلة في شریط فیدیو، 6

م.1999مارس 20_19
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الندوة الفكریة،>>مساهمة وادي سوف في تفجیر الثورة التحریریة<< _عون علي،7

م.1993أفریل و ماي 29/30أیام ، جمعیة الثقافة محمد األمین العمودي،الخامسة

>> "1957رمضان 4للنظام بوادي سوف لتصفیة القاعدیةا<<،_(ــــــــــــــــــــــــــــــــ)8

، جمعیة الثقافة محمد األمین العمودي منعقدة محاضرات الندوة الفكریة الخامسة

م.1993أفریل _ماي 29،30أیام،

ملتقى قوافلالعمودي عبد القادر، مداخلة مسجلة في شریط فیدیو، _9

م.الوادي.1999، مارس 20_19التسلیح،

مدونة>>،الثورة التحریریةأیانشهر معارك وادي سوف أ<<_قمعون عاشور،10

م.1997دیسمبر، 28_26، الرقم،لندوة الفكریة الثانیة للشیخ العدوانيمحاضرات ا

أسبابها و 1955أوت 10و9معركة غوط شیكة الشهیرة << (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ)_11

ملتقى وطني حول الثورة التحریریة في الجنوب الجزائري من خالل>>،نتائجها

جامعة الوادي م، 1962_1954المصادر المكتوبة و الشفویة و الشواهد المادیة 

نوفمبر.6_5

المنظمة الخاصة و االستعداد للكفاح المسلح وادي سوف << _غنابزیة علي،12

الئي الطالبي الثاني في التاریخ السیاسي،المركز الجامعي الملتقى الو >>،انموذج

م.2012ماي 15_14بالوادي، یومي 
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:_الرسائل الجامعیة6

اإلسالمیةم (الكشافة 1962_1947_دیدي وفاء، الحركة الكشفیة بوادي سوف ،1

، شهادة الماستر في التاریخ الحدیث و المعاصر، كلیة العلوم ) الجزائریة أنموذجا

-2013، شعبة التاریخ ، جامعة الوادي،اإلنسانیةقسم العلوم اإلنسانیةاالجتماعیة و 

م.2014

األوضاع االقتصادیة و االجتماعیة في منطقة وادي سوف ، _زقب عثمان2

الة الماجستیر في و تأثیرها على العالقات مع تونس و لیبیا،رس1974_1918

باتنة ،قسم التاریخ، التاریخ الحدیث و المعاصر، جامعة الحاج لخضر،

م.2006_2005

بوادي سوف نشأتها و تطورها اإلصالحیة_بن موسى موسى، الحركة 3

، قسم التاریخ و االجتماعیةاإلنسانیة الماجستیر، كلیة العلوم ة) رسال1939_1900(

م.2006_2005نة، واآلثار، جامعة منتوري قسنطی

_ ممي نور الدین، عملیات نقل السالح عبر منطقة وادي سوف  ما بین 4

) و ردود الفعل الفرنسیة، رسالة ماجستیر في التاریخ المعاصر، 1957_1947(

م.2012_2001جامعة الجزائر، كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، قسم التاریخ، 
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)م 1962_1954لثورة التحریریة الجزائریة(_شبلي أمال،التنظیم العسكري في ا5

،قسم التاریخ،جامعة،الحاج لخضر بوصوفرسالة ماجستیر،(مخ)، إشراف عبد الكریم 

.2005/2006باتنة،

_غنابزیة علي، مجتمع وادي سوف من االحتالل الفرنسي الى بدایة الثورة 6

علوم االجتماعیة و التحریریة، رسالة الدكتوراه في التاریخ الحدیث و المعاصر،كلیة ال

م.200_2008اإلنسانیة أقسم  التاریخ،جامعة الجزائر،

القوامیس

_عمامرة سعد ،قاموس الشهید لمنطقة وادي سوف والیة الوادي،دار هومة للطباعة و 

م.2014النشر و التوزیع، الجزائر،

السمعي البصري

دور منطقة وادي سوف تحضیر للعمل <<_ بوصبیع علي،أبواب التاریخ،1

.2013جوان 8، الوادي، إذاعة سوف الجهویة، >>الثوري

إذاعة وادي سوف، >>م1957مجازر رمضان <<،أبواب التاریخ،(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)_2

م.2013جوان 8، الجهویة

إذاعة وادي سوف ، >>قوافل التسلیح<< ، أبواب التاریخ، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)_ 3

م.2013جوان 8، الوادي، الجهویة
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، >>السیاسیة االستعماریة في منطقة وادي سوف<<_ بن موسى، أبواب  التاریخ،4

م.2013، الوادي،  جوان إذاعة وادي سوف الجهویة

دور منطقة وادي سوف في تحضیر للعمل << _الساكر ابراهیم، أبواب التاریخ، 5

م.2013جوان 2الوادي، إذاعة وادي سوف الجهویة،،>>الثوري

سوف إذاعة وادي، >>م1957مجازر رمضان <<، أبواب التاریخ،_(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)6

م.2013جوان8، الوادي، الجهویة

، إذاعة سوف الجهویة، >>قوافل التسلیح<< ، أبواب التاریخ، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)_7

م.2013جوان 8الوادي، 

:_ الشهادات الحیة

مارس 10_لقاء مع بوغزالیة هنیة و زوجها بوغزالیة الهادي بالریاح بمنزلها یوم1

مجاهدین عایشوا أحداث الثورة بوادي سوفصباحا.10:30م على الساعة 2015

على 23/04/2015بلول العربي، بمنزله بحاسي خلیفة یوم الخمیس _لقاء مع 2

مجاهد ضمن جیش الحدود بقیادة الطالب العربي .13:30الساعة 

مارس 12عبد الحمید، في منزله بشارع فلسطین بالوادي یوم ر_لقاء مع بس3

م بتاریخ منطقة وادي سوف أستاذ ومحامي مهتم.2015

_ لقاء مع داسي محمد الساسي، بمنزله بجدیدة بلدیة دبیلة یوم األربعاء 4

مجاهد شارك في معركة هود شیكةصباحا.12:00م  على الساعة  23/04/2015



قائمة المراجع و المصادر

159

على 2015مارس 12،لمص عبه_ لقاء مع الهاشمي الریمي، بمنزله بحي 5

الوطنیة بوادي سوفمجاهد ضمن الحركةصباحا.11:00الساعة 

10:00على الساعة 2015مارس 11_لقاء مع حشیة عمار بمنزله یوم األربعاء 6

أستاذ مهتم بتاریخ وادي سوف صباحا.

على الساعة 2015مارس 11لقاء مع كشحة خدیجة بمنزلها بالریاح یوم _7

مجاهدة كانت تقدم المساعدات للمجاهدین.10:30

على 2015مارس 10مسكن یوم الثالثاء300بمنزلها بحي _لقاء مع فرج منوبیة 8

مجاهدة كانت تقدم المساعدات للمجاهدینصباحا.11:00الساعة 

م على الساعة 21/04/2015_لقاء مع غربي خلیفة، بمنزله بالرباح، یوم الثالثاء 9

التنظیم المدنيمجاهد كان ضمن مسؤولین صباحا.9:00
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