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: َمن ُصِنع إليو معروٌف، فق ال لف اعلو( :ق ا من قول رسول اهلل صل اهلل عليو وسلمطالإن

 رري اهلل  رواه الترمذي والنسائي عن أسامة بن زيد   )َجزاَك اهلل خيرًا، فقد أبَلغ في الثناء
 .عنو

اللمدهلل الذي أنار  .  أشكر اهلل العلي القدير الذي أنعم عليا بنعمة العق ل والدين
لي   رر العلم والمعرفة وزو نا باللصر   اء الواجج ووفقنا إليو بتمام إننازه أأوجو  

 .اللكر واامتنان  إلل  ل من ساعدني وشنعني انناز ىذه المذ رر  

الذي  ان نعم الناصح والموجو ، "ا مير بوودا ر   "ا ستاا   خخ بالذ ر أوو      أ
. وجزاه اهلل عنا  ل خير

 لمة شكر وعرف ان الل صااج الفكر النابب الل اللصيج الذي اارر  ولن أنسل  
من أجلي،  صل مصللي ىذا ، الذي شنعني ووجيني وأابع مذ رأي بلج واىتمام فكان  

ما أجمل  . أبلغ مللح للوي ونلوي، مليثي ،ف  ي أبوار الثناء وأبياا القليد أوفيو اقو  

، ف اللكر  لو لل ، واللمد هلل علل   "أبي"ا االم التي نلياىا ونليدىا بوجو ك  
. أواجدك بنانصي افظل اهلل لي وأ امل سندا في اياأي

  ما لن أنسل شكري إلل  ل مكتصة أو إ ارر أو مر ز مررا بيا انناز  
. والل  ل موجو وناصح ساعدني بفكرر أو بمعلومة... مذ رأي

. اللاللة للنميع  .... ألياأي  
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       واجيت السمطات الفرنسية منذ نزوليا األول بأرض الجزائر، العديد من الجبيات الثورية 
الرافضة لفكرة الجزائر الفرنسية، فمما تنتيي المقاومة بإنتياء ثوار ذلك العصر الذين القوا حتفيم 

حتى ولد جيل جديد، حمل المقدار نفسو من التضحية، بالرغم من تنشئتيم في ظل الجزائر 
ن إختمفت أساليب الجياد المعتمدة من قمم وسيف، فمقد شيد منتصف القرن  الفرنسية، وا 
العشرون ميالد فئة ناشئة، ُغرست فييا فكرة الوطنية وأن الجزائر جزء ال يتجزأ من العالم 

 .اإلسالمي العربي، أصرت عمى تقديم واجبيا، لعميم يغيرون بيا مجرى التاريخ وواقعو 

     أظير الواقع األليم لمجزائر العديد من الشخصيات التي حاولت خدمة الوطن وساىمت في 
العديد من النشاطات ضد اإلذالل والتعذيب الذي طال الفئة الجزائرية، رغم ما تدعيو السمطات 
الفرنسية بأنيم من مواطنييا، فثاروا بسبب المعامالت العنصرية المنافية لإلدعاءات الكاذبة، 

وإلسترجاع الجزائر ذات األصول الضاربة في عمق االسالم والعروبة، ومن أبرز ىؤالء 
 .المناضل محمد العربي بن مييدي

في دراسة المسار الثوري لمحمد العربي بن مييدي بالجزائر أهـــــــمية الموضــــوع      و تظير 
في مرحمتين مختمفتين، مرحمة الحركة الوطنية وتحركاتيا اليادئة في ظل المطالبة باإلستقالل 
ومن ثم تظير مرحمة الثورة التحريرية بمبدأ ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة، وىو الفكرة التي 

 . إعتنقيا بن مييدي وسار وفقيا

 :أال و ىي  التي أدت إلى دراسة ىذا الموضوع األســــــــــــــــباب     ومن أىم
 :     أسباب ذاتــــــــــية

 .متمثمة في زيادة اإلصالع عمى واقع مسيرة حياة العربي بن مييدي لنيايتيا  -
 .الرغبة الشخصية في البحث عن تاريخ العربي بن مييدي وتقديم بحوث قيمة   -

 :  أخرى أسباب موضوعية
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 . تتمثل في معرفة مدى فاعمية ىذه الشخصية، تأثرىا وتأثيرىا عمى الثورة التحريرية- 
. معرفة مدى أىمية نشاطات ىذه الشخصية وموقف العدو قبل الصديق منو- 

:  التي أدت إلى إختيارنا ىذا الموضوع فيياألهداف  أما عن 
براز دور  - محاولة الوصول لخمفيات وحقيقة الروايات المتحدثة عن محمد بن مييدي وا 

 .ىذه الشخصية في صنع أحداث تمك الفترة
التوصل إلى خفايا وأسرار في حياة الشخصية المنتقاة، نأمل بيا تحقيق اليدف من  -

 .ىذا البحث

 :الموضوع كاآلتيإشــــــــــــــكالية          عمى ضوء ما تقدم تندرج 

        كان لمحمد العربي بن مييدي دور جمي في الثورة الجزائرية حتى ظير في معركة 
 فما مدى مساىمة محمد بن مييدي في معركة الجزائر؟. م، واختفى بيا1957الجزائر 

 :         وينجر عن ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت

 ما مدى شمولية تكوين العربي بن مييدي؟ وما ىي مواصفاتو وطموحاتو؟ .1
فيما تمثمت مالمح بمورة الفكر النضالي لمعربي بن مييدي؟ وكيف كانت بداياتو مع  .2

 الثورة؟
 م؟ وكيف كانت ردود اإلحتالل منيا؟1957كيف خطط لقيام معركة مدينة الجزائر  .3
 كيف تعاممت السمطة الفرنسية مع شخصيتو؟ وما ىو مصيره؟  .4

 حاولنا فييا دراسة جميع خطـــــة منهـــــجية      ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية إعتمدنا 
اإلتجاىات الخاصة بالموضوع حيث قسمت الدراسة إلى أربع فصول كل فصل يحتوي 

 .عمى عناصر
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بدأنا الدراسة بالفصل األول الذي عرفنا فيو محمد العربي بن مييدي الطفل وتطرقنا إلى 
مراحل تعميمو وبداية مرحمة الشباب والميوالت التي إستيوتو وعددنا صفاتو حسب ما ورد 

 .من تصريحات حولو  
فقد خصصناه لدراسة تبمور فكر األمة و نمو روح المسؤولية الوطنية : أما الفصل الثاني

محاولين توضيح مساره الثوري الذي اتبعو منذ بداية انخراطو في العالم السياسي إلى 
 .مشاركاتو في اإلعداد لمثورة

فتطرقنا فيو لمرحمة ميمة من تاريخ الثور الجزائرية، أال وىي معركة : أما الفصل الثالث
م ،متتبعين تفاصيميا وآداء بن مييدي فييا ونتائج المعركة داخل 1957مدينة الجزائر 

 .الجزائر وخارجيا
تكممنا فيو عن أىم نتيجة ليذه المعركة أال وىي مصير الشخصية : أما الفصل األخير

المدروسة وما لحق بيا، بعد إنتياء المعركة وحاولنا الخوض في ظروف إعتقالو وعممية 
إستجوابو وتفاصيميا والعاممة التي تمقاىا من طرف الجنراالت ومن ثمة تصريحاتيم حولو 

 .ومواقفيم نحوه
     وانتيت الدراسة بخالصة تشمل مسيرة بن مييدي من ظيوره إلى الساحة السياسية 

 .إلى إنضمامو لشباب الثورة، وانتياء بإغتيالو 

 : تتمثل في المنـــــــــاهج          وقد اعتمدنا عمى مجموعة من 

عتمدنا عميو في رصد األحداث وترتيبيا ترتيبا كرونولوجيا  : المنهج الوصفي .1 وا 
ووصفيا حسب كل مرحمة من المراحل الواردة في خطة البحث، وقد وصفنا فيو 

 .صفات المناضل وعددناىا وسرنا زمنيا مع منعطفات حياتو الخاصة والعامو
وظف لدراسة المادة العممية عل ضوء  : المنهج التاريخي التحميمي النقدي .2

ستنتاج األحكام، وقد عدنا  األحداث والوقائع وتحميل الحقائق ووصميا ببعضيا وا 
 .إليو في تحميل المعطيات ونقدىا مع اضفاء رأينا الخاص باألحداث 
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 المصادر والمراجع          تمت معالجة ىذا الموضوع باإلعتماد عمى مجموعة من 
المتخصصة والغير متخصصة ، باإلضافة إلى مجالت ومقاالت ومذكرات أثرت الموضوع 

 :وأوضحت معالمو أىميا 

موسى آشرشور، الذي يعرفنا : ، ترجمةميندسو الثورةعيسى كشيدة، : -  نذكرالمصـــــادر في 
يوائو لديو ثم عممو السري إلى 1957-1956عمى سيرتو النضالية في مدينة الجزائر  م ، وا 

 .غاية إعتقالو وتحقيقات حول وفاتو

م، 1959-1957المصالح الخاصة الجزائر"شيادتي حول التعذيب بول أوساريس،  -
مصطفى فرحات، وىو اآلخر من أىم المصادر المعتمدة إلحتوائو عمى دالئل، : ترجمة

 .أبطمت ودحضت إعترافاتو والجنراالت قبمو، حول مسألو إنتحاره
مسعود : ، ترجمة"م1957-1956"الجزائر عاصمة المقاومةبن يوسف بن خدة،  -

حاج مسعود، الذي يطرح في كتابو حقائق حول معركة الجزائر وأسبابيا ومن ثمة 
يتحدث عن إعتقال محمد العربي بن مييدي ومالبسات إغتيالو ويفصل في الحقائق 

 .المتعمقة بو
 :المعتمدة في الدراسة نذكرلمـــــــــــــــراجع أما أىم ا

سميمان بارور، حياة البطل العربي بن مييدي، وىو من أىم الكتب حيث يشمل 
 .مسيرة حياة العربي بن مييدي من البداية لمنياية

محمد عباس، ثوار عظماء، حيث يتكمم عن تفاصيل حياة بن مييدي ويتطرق إلى  -
 .آراء المناضمين فيو وفي أمر إغتيالو

  الصــــــــعوباتوقد واجيتنا في إطار انجاز البحث بعض 
ختالف اآلراء فييا  غتيالو، وا    قمة المادة العممية المتخصصة بموضوع إعتقالو وا 
باألخص بين الجنراالت الفرنسيين في حد ذاتيم، ورغم إعترفيم بأساليب تعذيبيم 

 .لمجزائريين فإنيم لم يحاسبو في إطار قانوني بل تم تقديم تحذير ليم ال أكثر



 صلااألوللــــــــــــالف
ل"محــــطاتلنشأةلالعـــــــربيلبنلمــــــهيدي"
: مىلــــــد العربي بن مهيدي ونشــأته: أوال

 مولد العــــربي بن مهيدي -1

  نــــــــــــشأته -2

 تعليمه وتكىينه:ثانيا

 تعلــــــــــيمه -1

 تكويــــــــنه -2

 صافاته واهتماماته الخاصة :ثالثا

 صفاته-1 

 إهتماماته الخاصة-2
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     آمف العديد مف أبناء الجزائر المحتمة ،بأف ما أخذ بالقوة ال يسترد اال بيا، فظيرت حركات 
شبابية ترفض ما يصنعو االحتالؿ الفرنسي منذ وطأت أقدامو أرض الجزئر، متمسكة بالجياد 

سالميا  متخذيف العمؿ العسكري والسياسي اف إقتضى األمر، مؤمنيف بعروبة الجزائر وا 
ويعتبروف ميمة تحرير الجزائر أمرا شاقا لكف ليس مستحيال ومف ىؤالء األبطاؿ محمد العربي 

   .بف مييدي

  :ونشأتو  العربي بن مييديمولد : أوال

 :مولد العربي بن مييدي _ 1

 أبوه عبد الرحماف بف مسعود (1) بدوار الكواىي1923ولد محمد العربي بف مييدي سنة      
 بنت حمو قاضي، كاف ثاني إخوتو األحياء تكبره أختو ويصغره أخ (2)وأمو السيدة عائشة

  (3)واحد

     حينما ندرس أصوؿ عائمة بف مييدي نجد أنيا ليست أصيمة مدينة عيف مميمة مباشرة 
نما ىي منحدرة مف قبيمة لميايدية  بالشرؽ الجزائري التي تعد آف ذلؾ تابعة لمدينة قسنطينة، وا 

، وانتقؿ الجزء منيا في القرف العاشر ميالدي الى مدينة (4)مف عرش أوالد دارج بمدينة لمسيمة
عيف مميمة استقر بيـ المقاـ بدوار الكواىي عرؼ عف العائمة احتكاميا بالديف االسالمي 

 المسعود بف)واألخالؽ الحميدة والمحافظة عمى العادات والتقاليد الوطنية وقد كاف جده ألبيو 
                                                           

مقالتي عبد اهلل ،قاموس أعالم وشيداء وأبطال الثورة الجزائرية ، منشورات : يراجع .(والية أم البواقي حاليا ) كمم 10ويبعد عنيا بحوالي  يقع بعين مميمة ( 1 )

      . 108،ص  2009بموتو ، الجزائر،

م ببسكرة ،إثر مرض ألزمو الفراش لمدة طويمة  حزنا عمى إستشياد إبنيو الوحيدين أما أمو فتوفيت ببسكرة سنة 1959توفي أبوه في شير جوان سنة  (2) 

 .مقالتي ،نفسو:   يراجع .م1991

لتحؽ بعد أضراب الطمبة بالوالية الثانية  22 بوادي الزىور ناحية بمدية القل وعمره حوالي 1957 جانفي 28إستشيد في (3)   .سنة،كان طالبا بجامعة الجزائر وا 

 .110-109 نفسو ، ص ص،:يراجع ، مقالتي 

. 62من شيداء ثورة التحرير ، جبية التحرير الوطني السمسمة الوطنية لممجاىدين ،منشورات قسم االعالم والثقافة ،ص ،المنظمة الوطنية لممجاىدين (4)  
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يشتغؿ بوظيفة بالقضاء، والكؿ يحتكـ لديو لدرايتيـ بحب العائمة والمعرفة لمعمـ  ( مييدي
 (.1)والمعرفة وتمجيدىا

 :نػػػػػػػػػػػػػػػشأتو-2

     عرفت عائمة بف مييدي عمى أنيا أسرة شريفة عريقة تعمؿ باإلصالح الديني، كما أف أحد

أفراد العائمة أنشأ في القرف التاسع عشر ميالدي زاوية بالكواىي، ليتعمـ فييا أبناء المنطقة القرآف 
عمى أيدي معممي تجمبيـ العائمة مف أنحاء المدف المجاورة لعيف مميمة، وتوفر ليـ ولطمبتيـ 

 ( .2)المسكف والممبس لتعميـ المغة العربية والشريعة اإلسالمية 

    شغؿ أفراد ىذه األسرة مناصب قضائية جده لألب ثـ بعض أعمامو وغير ىؤالء مف أبناء 
وقد أراد والده رحمو ا أف يوجيو في نفس .. األعماـ ممف تولو مناصب العدالة والوكالة 

 .(3)اإلتجاه 

 وتمثؿ نشاطو في إنشاء مصنع 1929      مارس والد محمد العربي بف مييدي التجارة منذ 
وكاف دخميا قدر ما يسد حاجيات العائمة وبعض االقارب   .(والية قسنطينة حاليا )لمتبغ بالخروب 

لكف عممو ىذا أقمؽ بعض الجزائرييف الذيف أغرتيـ فرنسا، فما لبثو أف أشاروا عمى االدارة 
الفرنسية بضرورة غمؽ ىذا المصنع تحت طائمة الضرائب المجحفة التي اثقمت كاىؿ عائمة بف 
مييدي وألف قيمة الضرائب السنوية فاقت القيمة المالية لمداخيمو، لجأ عبد الرحماف الى بيعو 

 (.4)ألحد أعواف اإلدارة الفرنسية

 :  تػػػػػػػعميمو وتػػػػػػػكوينو:ثانيا
                                                           

 (1 .20،ص2002المتحؼ الوطني لممجاىد ،الشييد العربي بن مييدي،دار ىومة ، الجزائر ،( 

.15،16ص1989سليمان بارور،حياة البطل محمد العربي بن مهيدي ،دار الهدى ،الجزائر ،  (2)  

.62المنظمة الوطنية لممجاىدين،المرجع السابؽ ،ص  (3)  

 اإلنسانية السبتي غيالني ،دور الشييد العربي بن مييدي في الحركة الوطنية والثورة التحريرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم التاريخ ،كمية اآلداب والعموم(4)

  .61،60،ص 2004جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،
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 :تعػػػػػػػميمو-1

      بعد بيع المصنع أصبحت العائمة تعاني شظؼ العيش فقد قمت الموارد المالية وتدىور 
الوضع االجتماعي ، بالرغـ مف بقاء والد محمد العربي عاطال عف العمؿ لكف بقي حريصا 

عمى تربية ولده تربية صالحة ومف ثمة أدخمو زاوية العائمة وىو في سف مبكرة، حيث تسنى لو 
حفظ ماتيسر مف القراف الكريـ، وتعمـ مبادئ الكتابة والقراءة بالمساف العربي كبقية أبناء قريتو 
،وفعال ناؿ قسطو مف التعميـ في الزاوية وأصبح في السف القانونية التي تؤىمو لمدخوؿ الى 

المدرسة االبتدائية الفرنسية فأدخمو أبوه المدرسة بعيف مميمة ليناؿ مف العمـ ما يييئو ويفيده في 
حياتو اإلجتماعية، ويكوف قادرا عمى تدبير أموره بنفسو، فنظرا لصعوبة التنقؿ وبعد المسكف عف 
المدرسة قرر أبوه بالتشاور مع زوجتو نقمو الى قاضي السعيد بباتنة لمتابعة دروسو بيذه المدينة 

 .(1)(إكمالية االخوة لعمراني حاليا)،فتابع دروسو بالمتوسطة االستعمارية بباتنة 

،فحاوؿ اف يواصؿ (2) تحصؿ عمى الشيادة االبتدائية بدرجة امتياز1937     وفي سنة 
دراستو االعدادية إال اف االستعمار أقصاه كما كاف يقصي غيره مف ابناء الشعب الجزائري 

 كاف قد حصؿ عمى شيادة االبتدائي في باتنة ثـ (3)الذيف يتصفوف بالذكاء والتحصيؿ الجيد
انتقؿ مع والده الذي كاف تاجر تمور الى عاصمة الزيباف وتنقؿ في السكف بيف عدة أحياء منيا 

، ثـ استقر نيائيا بدار الشيخ المختار قرب مركز 1940حي الجوالة وحي الكيرباء سنة 
 .(4)البريد

    لقد وجدت العائمة بيذه المدينة الجو المالئـ لالستقرار حيث اشتغؿ األب في تجارة التمور 
فقد كاف يكسب ربحا البأس بو يستطيع أف يعيؿ بو عائمتو، ويوفر ليا إحتياجاتيا الضرورية في 

                                                           
24الشييد محمد العربي بن مييدي،المرجع السابؽ ،ص (1)  

  (2) "1"ينظر الى الممحؽ رقم 

.100، ص2،2004،دار األمل ،الجزائر ، ط 3سعيد بورنان ،شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ،ج (3)  

  (4) "8" ينظر الممحؽ رقم 
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إكمالية يوسؼ لعمودي ) ببسكرة (1)الحياة، أما العربي فقد تابع دراستو بمدرسة الفيجري
، الى جانب الدروس المقرر التي كاف يتمقاىا ابف مييدي بالمغة الفرنسية بيذه المدرسة (2)(حاليا

 .ويتمقى كذلؾ دروسا بالعربية 

     وقد قبؿ في قسـ االعداد لإللتحاؽ بمدرسة تكويف المعمميف في قسنطينة، لعمو كاف يأمؿ 
اف يحرز عمى منصب يحتذى بو حذو أسالفو السابقيف، ورغـ ما كاف يحظى بو مف فطنة 
ونباىة، لـ يحالفو النجاح في مسابقة الدخوؿ لتمؾ المدرسة، والسبب أف مقاييس المسابقات 

 .(3)واالمتحانات الفرنسية كانت تخضع العتبارات ومقاييس أخرى غير مقياس الكفاءة

 :تكػػػػػػػػػػػػػػوينو-2 

 بالنسبة لمحمد العربي بف مييدي وزمالئو التالميذ وكذلؾ االولياء 1942       كانت سنة 
سنة محزنة، فقد توفي خالليا مدرس المغة العربية الذي كاف يعد قدوة ونموذجا ليؤالء، فالجميع 
يكف لو اإلحتراـ الكبير بؿ نجد أف ىؤالء التالميذ قد شغفيـ شيخيـ حبا فجعميـ يتعمقوف بو،فال 

غرابة إذف أف تشكؿ وفاة ىذا المدرس فاجعة ليـ رغـ أنيـ يدركوف جيدا أف الموت قضاء 
أراد مدير المدرسة أف تستمر الدروس العربية فتحدث مع التالميذ عما إذا كانو يعرفوف . وقدر

،فأرشده ابف أحمد الشريؼ سعداف (4)أي واحد يمكف أف يعوض المدرس المتوفي إلتماـ الدروس 
الذي كاف مف ضمف التالميذ الذيف يزاولوف تمؾ الدروس الى الشيخ عمي المرحـو وىو أحد أبناء 
مدينة بسكرة المعروفيف بعمميـ وجديتيـ في تدريس العربية لمتالميذ، وطمب المدير الفرنسي مف 

                                                           
 مندوبا لمبابا بولس 1876،ثم عين سنة1868 بفرنسا ،عين مطرانا عمى  أسقفية الجزائر سنة 1825أكتور31ىو شارل أنطوال مارسيل الفيجري ولد في  (1)

فريقيا ليقوم بالرسالة التنصيرية وقد دعم في ىذه الميمة من طرؼ اإلدارة اإلستعمارية في الجزائر توفي في  نوفمبر 26الثالث في منطقة الصحراء وا 

 .64غيالني ،المرجع السابؽ ،ص :يراجع  .بالجزائر،دفن بقرطاج  بتونس في كتدرائية سان لويس التي بناىا بنفسو1892

  (2) "9"ينظر لمممحؽ رقم 

.19،18بارور سميمان ،مرجع سابؽ ،ص ص (3)  

، إصدار لجنة دار 3/3/2004-3/3/1957 إلستشياد البطل محمد العربي بن مييدي 47الشييد محمد العربي بن مييدي رسالة خالدة لألجيال ،الذكرى  (4)

  .5الثقافة ، دار اليدى الجزائر،عين مميمة ،ص
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ابف أحمد الشريؼ سعداف أف يتدخؿ والده لدى الشيخ عمي المرحـو مف أجؿ الموافقة عمى إتماـ 
  .(1)الدروس الباقية ألولئؾ التالميذ الذيف كاف مف بينيـ بف مييدي

      حرصا منيـ عمى أف يناؿ أبناء الجزائر حظيـ مف لغة وطنيـ حتى يكونو نافعيف لو، قبؿ 
الشيخ عمي مرحـو إقتراح الشيخ أحمد الشريؼ سعداف فاتصؿ بمدير المدرسة فأخذه الى القسـ 
المخصص ليذه الدروس، فشرع بالعمؿ باذال كؿ جيده لتعميـ ىؤالء التالميذ لغتيـ، ويحبونيا 

ويرغبوف في تعميميا، أنيا لغة وطنيـ الذي يحتضنيـ ويحتضف آباءىـ وأجدادىـ ألف في دراسة 
 (2)ىذه المغة والحفاظ عمييا يحتفظ اإلنساف عمى عزتو وكرامتو 

      بعد أسبوعيف اثنيف مف العمؿ الجاد والمثمر،استدعى المدير الفرنسي مدرس المغة العربية 
الى مكتبو ليعممو بعدـ امكانية االستمرار في ألقاء الدروس ولما سألو المدرس عف السبب ؟زعـ 

أف األمر يتعمؽ بعدـ وجود الميزانية الذي يتقاضى منيا المدرس أجره، ورغبة منو في إكماؿ 
المشواره التربوي اإلصالحي، تنازؿ المدرس لممدير عف أي تعويض مادي مقابؿ إلقاء الدروس 

،لكف رفض المدير ىذا التنازؿ، ألف الحقيقة في ىذا كمو اليتعمؽ بعدـ وجود الميزانية بقدر 
مايتعمؽ بعدـ رغبة المسؤوليف عمى قطاع التعميـ في استمرار عمي مرحـو في إعطاء دروسو 

 (3)بالمغة العربية، والتي بدوف شؾ التسير وفؽ المنظور الفرنسي 

      أماـ ىذه الظروؼ التي جعمت عبد الرحمف في حيرة مف أمره وىو يرى إبنو يصاب بخيبة 
أمؿ لحرمانو مف دراسة المغة العربية، وافؽ المعمـ عمى طمب عبد الرحمف دوف تردد، فبدأ في 
تمقينو دروس المغة العربية ولـ تكف تتناوؿ قواعد المغة العربية فحسب بؿ كانت تتجاوزىا الى 
الحديث عف جوانب مف الديف واألخالؽ ووضع الجزائر بصفة عامة وكاف المعمـ يخوض مع 
تمميذه ىذه الموضوعات وىو يرى فيو مف الذكاء والحكمة والفطنة فصمـ عمى صقؿ مواىبو 

                                                           
  .5المرجع السابؽ ،ص... لجنة دار الثقافة ،الشييد محمد العربي  (1)

.2003لذكرى السادسة واألربعون إلستشياد محمد العربي بن مييدي ،بمدية عين مميمة ،ا،بمناسبة 2003مارس 3ممخص محاضرات ألقيت بتاريخ  (2)  

.21بارور ،المرجع السابؽ ،ص  (3)  
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عمى   أسست جمعية العمماء المسمميف جمعية خيرية 1936، في سنة (1)والسمو بفكره الى األأ
 الذي تمكف مف الحصوؿ (2)بمدينة بسكرة تعنى بتعميـ البنات والبنيف ويترأسيا محمد خير الديف 

عمى رخصة قانونية مف السمطات الفرنسية لمباشرة أعمالو، وبعد سنوات كثر اإلقباؿ عمى 
، عف طريؽ 1943الجمعية مف طرؼ الشباب المتعطش لمعمـ والمعرفة، فبادرت الجمعية سنة 

 فتحت (3)"مدرسة التربية والتعميـ" سعي بعد الشخصيات إلى تأسيس مدرسة جديدة سميت
المدرسة فعال أبوابيا بما أتيح ليا مف الوسائؿ واإلمكانيات المحدودة، حيث نظمت دروسا ليمية 

يتمقى الشباب مف خالليا دروسا في المغة والديف واألخالؽ والتاريخ، كؿ حسب مستواه، ولـ 
، وتتممذ فييا عمى (4)يتردد محمد العربي لحظة واحدة بااللتحاؽ بيذه المدرسة كغيره مف الشباب

ثارة الحمية  يد شيوخ كبار مف بينيـ الشيخ محمد العابد السماتي، الذي تمتاز دروسو بالحيوية وا 
 (.5)الوطنية والغيرة الدينية في قموب التالميذ 

 .صػػػػػػػػػفاتو وا ىتماماتو الخاصة:ثالثا

 : صػػػػػػػػػػػػػفاتو -1

محمد العربي بف مييدي، عمى غرار رفقائو الشيداء ، استقى األدب الكافي والخمؽ       
الحسف مف تعاليـ دينو ،ومف األسرة التي نشأ وترعرع فييا ،لقد عرؼ محمد العربي بجديتو 

                                                           
  .155،153 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،دس ،ص ص1، ج محمد خير الدين ، مذكرا ت   (1)

 ،عالم إصالحي وأحد أقطاب جمعية العمماء المسممين الذين ساىمو في حركة االصالح بالجزائر ، تولى نيابة إدارة معيد بن 1902من والية بسكرة ولد سنة (2)

،ثم تفرغ الى أمور 1964الى غاية 1962باديس بقسنطينة كان لو ميام في المغرب األقصى أثناء الثورة ،تولى نائب في المجمس الوطني الجزائري األول سنة 

  .10خير الدين ،المصدر السابؽ،ص :يراجع . يتحدث فيو عن نفسو" تجارتو مع ذويو أصدر كتابو األول مذكرا ت الشيخ خير الدين 

.32، الشييد محمد العربي ،المرجع السابؽ ،ص ..المنظمة الوطنية  (3)  

.101،100سعيد بورنان ،المرجع السابؽ ،ص ص  (4)  

محمد العربي حرزاهلل، أوالد جالل حضارة ،تاريخ :يراجع .م1967،وتوفي سنة 1890كان إماما وشاعرا وكاتب ولد بمنطقة أوالد جالل سنة : الجياللي السماتي(5) 

  .130،ص 2013، شمس الزيبان لمنشر والتوزيع ، الجزائر ، وثقافة
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منذ نعومة أظافره ،إذ كاف اليحب الكسؿ وال يميؿ إليو واليتكمـ كثيرا ،يفضؿ العمؿ ( 1)وحيويتو
في صمت يتسـ باليدوء والرزانة ،ومنذ أف بدأ يعي ما يدور حولو مف أحداث ،وتيقف أف الذيف 
يحكموف بمده ليسوا مف بني جمدتو، حينئذ جعؿ كؿ اىتمامتو وتفكيره في شيء إسمو الجزائر 
،حيث كاف يجالس الوطنييف ويناقشيـ في القضية الوطنية واألمؿ يحدوه في رؤية الجزائر 

 .مستقمة 

    اليعرؼ محمد العربي األنانية بؿ كاف يحب لألخريف ماكاف يحبو لنفسو ،ومعروؼ عنو أنو 
كاف  محؿ ثقة الجميع ممف عرفوه وعايشوه، وكاف يجمع بيف صفات الحكيـ والقائد كاف متوسط 

 .(2)القامة، ىادئ الطبع ييمس حيف يتكمـ، بسيط في سموكو وىندامو 

كاف الشييد بشوشا يحب الدعابة، واثؽ :    في شيادة المجاىد سعد دحمب يذكر عنو أنو 
اإليماف با والنصر، شجاعا ذكيا، غني الفكر لدرجة أف رفاقو في الييئة التنفيذية لمثورة لقبوه 

وكنت أشعر مف مالمحو بالجدية واإلحساس بخطورة المسؤولية الممقاة عمى "صندوؽ األفكار "بػ
عاتقو، ورغـ ما كاف يبدو عميو مف خفة في الظاىر، فقد كاف في المحظات الحرجة شديد 

 (.3)الضبط لمنفس 

   في حديث أيضا ألحد رفقائو في السالح تكمـ عنو قائال في أوؿ نقطة أنو كاف شديد 
التواضع ولدرجة أف العديد مف الجنود كانوا يتساءلوف إف كاف مسؤوال عنيـ أـ ال، ومف شدة 

،وفي نقطة أخرى ذكر عنو (4)بساطتو كاف ينزؿ بمستوى فكره ليعمـ المجاىديف دوف أف يخجميـ 
لتزامو ومحافظتو عمى آداء الفرائض، وبسيطا يجالس جنوده ويتبادؿ معيـ  أف تدينو وا 

الحديث،كاف حيف يكتب منشورا يطالب المشورة فيو ويقبؿ النصائح بؿ ويأخذ بيا،ىادئا ومتمالؾ 
                                                           

. 31،ص 1990سي لخضر بورقعة ،شاىد عمى إغتيال الثورة،دار الحكمة ،الجزائر ، (1)  

.31بورقعة ،المرجع السابؽ ،ص   (2)  

,84،ص 2009،دار ىومة ،الجزائر ،  شخصية وطنية17محمد عباس ،ثوار عظماء ،شيادات  (3)  

.21،ص 82بن مييدي، مجمة أول نوفمبر العدد ن المجاىد صدار سنوسي وذكرياتو ع،عمي العياشي   (4)  
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 (.1 )أعصابو في أصعب المحظات ، متفانيا في عممو وكما لو نفس مرحة رغـ الظروؼ الصعبة

   ويذكر عنو أنو كاف ميتما بالشؤوف السياسية والوطنية منذ صغره جاد في عممو مخمص 
لقضية وطنو، لقد كاف رحيـ القمب وطيب النفس، مستنير العقؿ وعميؽ التفكير يتميز بشجاعة 

 .(2)نادرة ويقظة دائمة، دائـ التفاؤؿ واالبتسامة ػيعشؽ الحرية والحياة الكريمة 

    تمقى بف مييدي في صغره تربية دينية في زاوية دوار الكواىي أكسبتو أخالقا عالية والتزاما 
صارما بواجباتو الدينية مثمما حفظ القرآف الكريـ وىو صغير فتعمـ منو أنو اليمكف تغيير 

إف ا اليغير مابقـو حتى يغيروا ﴿أوضاع أمتو المزرية إال باإللتزاـ باآلية القرآنية التي تقوؿ 
 (3)﴾مابأنفسيـ

 :جريدة المجاىد    تذكر عنو 

شاب في مقتبؿ العمر، تتبيف في أنو يختار كمماتو إختيارا دقيقا، كالمو روح الرجؿ المسالـ   .. 
، وتممح فتجيء جممة رزينة ىادئة في صوت خافت حنوف، عمى وجيو مالمح الوداعة والنبؿ 

لكف وداعتو تمؾ تخفي وراءىا أعصابا مف فوالذ، وعاصفة مف نار و عزيمة مف حديد، وىو الى 
ذلؾ رجؿ واسع الصدر، حميـ ال يعرؼ الغضب الى نفسو سبيال، يعتمد أف يتغاضى عف الخطأ 
الخفيؼ، وأف يترفع عمف يحاوؿ أف يناؿ منو بشتـ أو سباب ذلؾ ىو محمد العربي بف مييدي 

 .(4)رحمو ا
                                                           

.21ص المرجع السابؽ ،عمي العياشي   (1)  

.92،93،ص ص2006آمنة بواشري ،العولمة والثورة الجزائرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،السكندرية ،  (2)  

.250ص  ,2008, مصر, ،دار الغد الجديد (11ااآلية ),،سورة الرعد ,  أحمد عيسى المعصراوي وآخرون  (3)  

1 ،الجزائر ،ص 1957 أوت 20 ،9 العدد 1رجال صدقوا ماعاىدو اهلل عميو ، جريدة المجاىد ج  (4)  
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     أما في ما يخص مواصفاتو الشخصية فيذكر أحد أصدقائو أنو كاف ذو لوف أشقر مع 
بياض، مربوع القامة، سميـ البنية، لـ يتزوج قط ولكف كاف لو خطيبة تنتظره، فاختطفتو منيا يد 

 (.1)القدر

 :الخػػػػػػػػػػػػاصةإىػػػػػػػػػتماماتو - 2

 :نػػػػػػػشاطو الكشػػػػػػػػػػفي-أ

بتأثير مف أبناء الزيباف الناشطيف في قسنطينة والجزائر أمثاؿ محمد صالح رمضاف       
،محمد العيد، محمد الغػػػػسيري، تأسس ببسكرة فوج كشفي مسمـ، كاف في بدايتو تابع لفوج الرجاء 

 تحت الرئػاسة الشرفية لمدكتور 1940 جانفي 02:قسنطينة، وقد حصؿ عمى اعتمػػاده في 
سعػػػػػػداف، أما مرشده عمي مرحـو وقد إنظمت إليو أسماء إصالحية فيما بعد أىميا، محمد بف 

 (2)العابد السماتي 

     لقد ساىمت الكشافة في تكويف الشباب تكوينا دينيا وتربويا ىاما ثـ إتجيت الى العامة 
باألناشيد الوطنية والدينية والمسرحيات في القاعات والمخيمات وحتى الشوارع ، لنشر الوعي 

 .التاريخي والسياسي 

     وتشرفت الكشافة االسالمية الجزائرية بفوجيا الرجاء ببسكرة في إعداد أبطاؿ ضحوا 
بأرواحيـ مف أجؿ أف تحيا الجزائر ويكفييا شرفا أنيا قدمت مف خيرة أبنائيا شيداء بدأ بقائدىا 
العاـ األوؿ يوسؼ العمودي يميو مف فوج األشباؿ العربي بف مييدي، ويؤكد ىذا القوؿ رضا 

... أف فوج الرجاء بسكرة والذي كاف يقوده العربي بف مييدي " البسطنجي في جريدة المساء 
 (3)"فداء لموطف 

                                                           
.72من شيداء ثورة التحرير ،المرجع السابؽ ،ص   (1)  

د ص ، مائدة مستديرة ،المركز الثقافي االسالمي ، أحمد فطناسي ،الكشافة اإلسالمية الجزائرية في بسكرة (2) 

.139،ص2006ماي ،–،مارس 5الطاىر لقصوري ،تاريخ الكشافة اإلسالمية ببسكرة ،المجمة الخمدونية ،الدار الخمدونية ،الجزائر العدد   (3)  



محطات نشأة العربي بن مهيدي:                                           الفصل األول  

 

 

17 

 :نشاطو الػػػػػػػػػػػرياضي- ب

     كاف العبا بارعا في كرة القدـ فكاف أحد المدافعيف األساسييف في فريؽ االتحاد الرياضي 
االسالمي بسكرة  الذي أنشأتو الحركة الوطنية كوسيمة لتربية الشباب عمى الروح الوطنية ونشر 

الوعي الوطني بواسطتيا في صفوؼ حزب الشعب، فقد لعب ىذا الفريؽ الى جانب الفرؽ 
األخرى دورا كبيرا في ذلؾ ويمكف ذكر مولودية الجزائر وترجي قالمة ومولودية قسنطينة 

   . (1)وغيرىا مف النوادي ...

   :نػػػػػػػػػػػػشاطو الػػػػػػػػػػمسرحي- ج 

   كاف بف مييدي مولعا بالتمثيؿ وييوى المسرح، حيث قدـ أولى مشاركاتو مسرحية في    
، وكانت مسرحية مقتبسة بطابع جزائري يستيدؼ المقتبس مف خالليا نشر الفكرة (2)سبيؿ التاج

الوطنية والجياد ضد االستعمار، وقد منع االستعمار عرضيا لما ليا مف تأثير كبير في نشر 
 .الوعي الثوري

      عرؼ عف العربي بف مييدي إدمانو عمى مطالعة الكتب والمجالت بالمغتيف العربية 
ىذا القائد المقاـو لروما، فتأثر " تاكفاريناس"والفرنسية مف أشير الكتب التي كاف يفضميا كتاب 
الحرية تؤخذ وال تعطى وما أخذ بالقوة اليسترد "بف مييدي بشجاعتو وقوتو ثـ ترسخت لديو فكرة 

 (.3 )وىنا برز أثر المطالعة في تكوينو"إال بالقوة 

     رغـ إلتزاماتو الدينية والوطنية  إال أف ىذا لـ يمنعو مف الفف فقد كاف ييوى أغاني المطربة 
روحوا عمى أنفسكـ ساعة " فضيمة الجزائرية وكأنو يطبؽ حديث رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ 

                                                           
.79،ص 2010رابح لونيسي وآخرون ،رجال ليم تاريخ ، دار المعرفة ، الجزائر ، (1)  

رابح : يراجع . 1920،وقام األديب مصطفى المنفموطي بنقميا الى المغة العربية سنة 1895 مسرحية مأخوذو من رواية الشاعر الفرنسي فرنسوا كوبيير سنة  (2)

  .9،ص1998،دار المعرفة ،الجزائر ،"قاىر الجالدين" لونيسي ،العربي بن مييدي

.22،24سميمان بارور ،المرجع السابؽ ،ص ص  (3)  
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وكاف يحب الموسيقى خاصة االندلسية منيا ما جعمتو حنونا وعطوفا وكاف يكثر مف "بساعة 
 (1)مشاىدة األفالـ وال سيما األفالـ الثورية والحربية كالفيمـ الذي يدور محتواه حوؿ الثائر

فإتخذ ىذا اإلسـ كمقب سري لو قبؿ إندالع الثورة، مثمما كاف يمقب أيضا " زابابتا" المكسيكي 
 (2)بالعربي البسكري والحكيـ 

 :عػػػػػػممو في القػػػػػػػػطاع العام والخاص - د

   بعد أف ترؾ الدراسة تقمد محمد العربي بف مييدي عدة أعماؿ خاصة، بدأىا بمساعدة       
أف التوظيؼ في إدارة االحتالؿ لـ  (السيدة حساني )والده في تجارة التمور وتقوؿ أختو ضريفة 

يكف ييمو في شيء فكؿ الوظائؼ يومئذ كانت تحمؿ طابع العبودية وال تكوف حرة إال بعد 
، مما جعمتو الظروؼ واحتياجاتو والعائمة يبحث عف أي (3)االستقالؿ، بقي عاطال عف العمؿ 

نشاط فاشتغؿ بوظيفة في ثكنة عسكرية تابعة لمجيش الفرنسي بورقمة كمحاسب بمصمحة 
التمويف، وبعد مدة مف العمؿ راودتو فكرة القياـ بمغامرة يثبت فييا ذاتو وجرأتو وشجاعتو، فتمكف 
مف اختالس مسدسيف مف مخزف األسمحة بعد مدة مف التخطيط نجح األمر، وتـ توجيو التيمة 

إليو بعد تحقيقات مستمرة إستطاع إستبعاد الشكوؾ عنو، وبيذا راقبت اإلدارة تحركاتو فقاـ بتقديـ 
إستقالتو بعدىا بدأ بالبحث عف وظيفة أخرى فوجدىا عند أحد الييود المستوطنيف بػػػبسكرة يدعى 

إذ إشتغؿ في إدارة تجارتو ونظرا لتشاجره المستمر معيـ نبذ العمؿ مع "ميشاؿ تػػػػػػػػػوريػػػػػػػػػػنو"
الخونة وترؾ وظيفتو وفكر في العمؿ الحر فاشترى عربة تقميدية لنقؿ البضائع ولثقة التجار فيو 

مف محطة السكة الحديدية وتسميميا في حينيا ألصحابيا واستقر في  أمنوه عمى نقؿ بضائعيـ
 .(4)عممو الرتياحو ونجاحو فيو إلى غاية إنضمامو الى العمؿ السياسي 

                                                           
.9لونيسي ،المرجع السابؽ ،ص   (1)  

.9المرجع السابؽ،صلونيسي  (2)  

.77،76محمد عباس ،المرجع السابؽ ،ص ص  (3)  

.72،73السبتي غيالني ،المرجع السابؽ ،ص ص (4)  
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             خالصة ما يمكف ذكره عف نشأة بف مييدي أنو، مف عائمة ميسورة الحاؿ بذلت 
جيدىا لتعميمو، كما دفعت مواىب محمد العربي الى النبوغ والبروز ويظير ىذا في قيادتو لفوج 

الرجاء ببسكرة تأثر حينيا بشيوخ درسوا بجمعية العمماء المسمميف، الذيف ما لبثوا يشحنوف 
ويصقموف أدمغة الشباب الجديدة ويبعثوف فييا مف الصفات ما يدفع لمشجاعة والنشاط، ولـ 
يمنعو التزامو بالدروس ونشاطو بالكشافة مف عدـ مزاولتو لممسرح والمعب في فريؽ كرة القدـ 

 .فتنوعت ثقافات بف مييدي وتعددت صفاتو لتعدد أشغالو 

   

    

 

 

 

 

 



   ــانــــــــل الثـــــــــــالفص
لللعري رن   الثور  من المسار السياسي الى التنظيم"

 م1956-1942"مهيد 
 م1946-1942:بن مهيدي والحركت الىطنيت:أوال

 مP.P.A"1942"مع حزب الشعب -1

 مU.D.M.A"1944"مع حركت أحباب البيان والحريت -2

 مM.T.l.D"1946"مع حركت إنتصار الحرياث الديقراطيت -3

 م1954-1947مىقف العربي بن مهيدي من الثىرة :ثانيا

 مO.S"1947" نظال العربي بن مهيدي في املنظمت الخاصت -1

 مC.R.U.A"1954"مع اللجنت الثىريت للىحدة والعمل -2

 م1954أكتىبر 10إجتماع لجنت الستت  -3

 :جحـــــــــــــــــركاجه الــــــــــــــــــــــثىريت: ثالثا

 م1954أحداث أول نىفمبر  -1

 م1956-1954قيادة بن مهيدي للثىرة في الىاليت الخامست  -2

  م1956أوث20مؤجمر الصىمام  -3
 



 م1956-1942هن الوسار السٍاسً الى التنظٍن الثوري للعربً بن ههٍدي:   الفصل الثانً
 

 
21 

ـ كعممت عمى تكحيد 1945-1939   نشطت الحركة الكطنية بعد الحرب العالمية الثانية   
كممة الشعب الجزائرم تحت لكائيا فانظـ العديد مف الطمب كالكشافيف الى ىذه األحزاب كأظيركا 

 .قدرتيـ التنظيمية كالدعائية العالية، كمف ىؤالء الشباب الطامحيف محمد العربي بف مييدم 

 م1946-1942بن مييدي والحركة الوطنية : أوال

 مP.P.A.:1942 مع حزب الشعب -1 

ـ ككاف قرار إنشائو 1937مارس 11    كلد حزب الشعب الجزائرم بعد إرىاصات طكيمة يـك 
قد تـ باإلتفاؽ مع أعضاء فرع الجزائر لمنجـ كأعضاء المجنة المركزية الذيف منيـ مصالي 

إنشاء حككمة كطنية :ككانت أىدافو ال تختمؼ في جكىرىا عف أىداؼ النجـ بعيدة المدل كىي 
 (1)كبرلماف كاحتراـ األمة الجزائرية كاحتراـ العربية كاإلسبلـ كعمى كؿ حاؿ فإف مصالي 

كأنصاره قامكا بحممة كاسعة ضد اإلدارة الفرنسية فسارعت ىذه إلى إتخاذ عدة تدابير تعسفية 
ضد الحزب ثـ بعد ذلؾ إتخذت إجراءات في باريس ضد جريدة األمة ألنيا نشرت مقاال 

( 2)"كحدة التراب الكطني كسمطة فرنسا في المناطؽ التي تمارس فييا ىذه السمطة"ىاجمت فيو 

 (3)رغـ أف زعيـ الحزب مصالي الحاج قد أطمؽ صراحو فقد أعيد إعتقالو بعد شيريف أك أقؿ

       ترؾ محمد العربي بف مييدم كؿ الكظائؼ لييب نفسو لخدمة القضية الكطنية فانظـ 
ـ الى حزب الشعب الجزائرم المحظكر كىك في العشريف مف العمر، أما إنجذابو 1942عاـ 

لحزب الشعب ىك مطالبة زعيمو كتبني كؿ المنظميف لو لفكرة إستقبلؿ الجزائر عبلنية، فأصبح 
  (4)عضكا نشيطا في الحزب ببسكرة 

                                                           
بالل بمجدرة : يراجع . بفرنسا 1974،لقب بأبو األمة  توفي سنة 1937 وحزب الشعب الجزائري 1936 ، أسس نجم شمال إفريقيا1878من مواليد تممسان  ((1

 .13،ص 2002،سمسمة المفكرات التاريخية المصورة ، الجزائر ،مفكرة تاريخ الجزائر ،

. 145،144،ص ص1992ـ لبنان ،2،دار الغرب اإلسالمي ،ط3 ،جالحركة الوطنية أبو القاسم سعداهلل ، ((2

. 103سعيد بورنان ،المرجع السابق ،ص ( (3

 .Benjamin stora, les mots …,Presses du Miral,2005, p6- :ٌراجع ،56 ص2012، دار المعرفة ،الجزائر ،ثوار عظماءمريم سيد عمي مبارك ،(4)
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 مU.D.M.A:1944:مع حركة أحباب البيان والحرية -2 

 60,000: ـ كالذم تقرر بمكجبو إعطاء الجنسية لػػػػ1944 مارس 7       عند صدكر مرسـك 
جزائرم فما كاف مف أنصار حزب الشعب إال التعامؿ مع األحزاب األخرل قصد انشاء برلماف 
جزائرم بدال مف المجمس المالي المرفكض مف الفئات السياسية، كبالفعؿ تـ ميبلد تحالؼ جديد 

كيضـ التحالؼ "أصدقاء البياف كالحرية " كىك1944 مارس 14بيف الحركات السياسية يـك 
،غير أف أعضاء الحزب (1)حزب الشعب الجزائرم كجمعية العمماء المسمميف كفرحات عباس

 فبدأ يظير عمييـ التطرؼ كااللتحاؽ لمعنؼ نياية PPAالشيكعي رفضكا التحالؼ كأما أنصار 
 (.2) فطمب منيـ فرحات عباس اإلنضباط ليظؿ التحالؼ قائما 1944

    عرؼ عف بف مييدم ذكاءه كقدرتو عمى التسيير كالقيادة، األمر الذم ظير مع الحركة 
الكشفية اإلسبلمية فكج الرجاء بسكرة ليذا طمب أحمد الشريؼ سعداف مف بف مييدم القياـ 

  بالمدينة إسناد تاما، كبعد نجاحو في الميمة السياسي U.D.M.A بمياـ الكاتب المداـك لفرع 
 (3)األكلى لو، كلنشاطو كسرعة إتقانو لميمتو إستطاع جذب ثقة الشباب المنخرطيف 

ككاف منظما لدرجة أنو ىك مف ينشر أخبار ما جد في الساحة السياسية، كيكمؼ المنخرطيف 
أف أكؿ ما شرع فيو محمد العربي بف مييدم (4)يذكر المجاىد عبد القادر لعمكدم . بمياميـ

                                                                                                                                                                                           
 

 بمدينة الطاىير ،مؤسس اإلتحاد الديمقراني لمبيان الجزائري ،عضو جبية التحرير الوطني ،أول رئيس لمحكومة الجزائرية المؤقتة 1899من مواليد سنة  ((1

 :يراجع .1985إنتقل في مساره السياسي من فكرة اإلندماج الى فكرة اإلستقالل توفي سنة 1958-1961

-Stora,op.cit,p7      

. 54محمد العربي بن مييدي ،المرجع السابق ،ص :يراجع  (2)

. 309،310، بيروت لبنان ،ص ص1997دار الغرب اإلسالمي ،،... من البداية"التاريخ السياسي لمجزائر عمار بوحوش ، ((3

غيالني ،المرجع :يراجع .بوادي سوف ،زميل بن مييدي ،عضو في المنظنة الخاصة ومن بين المناضمين المعتقمين في الفاتح من نوفمبر  1925ولد سنة ( (4

 .88السابق ، ص 
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عند إستبلمو لميمة المداـك العاـ لفرع حركة أحباب البياف كالحرية ببسكرة، تأسيسو لفرع كشفي 
 (1)لما إختار العربي بف مييدم ىذه المنطقة دكف سكاىا ؟:بكادم سكؼ كالسؤاؿ المطركح 

 :1945ماي 8أحداث *

، الذم يصادؼ اليـك العالمي لمشغؿ خرج الشعب 1945     عند حمكؿ الفاتح مف مام 
الجزائرم في مظاىرات سممية شممت جميع مدف الجزائر ،كنادكا فييا بتحرير مصالي كاستقبلؿ 
الجزائر كاستنكركا فييا اإلستعمار كاإلضطياد كرفعكا فييا العمـ الكطني كقد إتخذ بعض ىذه 

 .(2)المظاىرات شكبل عنيفا في عدد مف المدف كالعاصمة الجزائر كبجاية كبسكرة 

     في الكقت نفسو كاف الجيش االفريقي يقاتؿ ببطكلة فائقة جيكش المحكر كيطاردىا مف 
 90تكنس إلى صقمية كمنيا الى إيطاليا ثـ فرنسا ثـ الى ألمانيا، ككاف ىذا الجيش يحتكم عمى 

بالمئة مف األىالي، ككانت الجزائر مستكدعا لجيكش الحمفاء، كنستطيع أف نقكؿ غير مبالغيف، 
أف برامج الحمفاء كادت تحتؿ إحتبلال عظيما لكال معاضدة الشعب الجزائرم كالشعب المغربي 

 .(3)بكجو عاـ 

      كمف بيف األسباب المباشرة كالفكرية لئلنتفاضة كما رأتيا لجنة التحقيؽ التي غيبيا الحاكـ 
العاـ ىي ذلؾ الحماس المتكلد عف مؤتمر ساف فرانسيسكك ،حيث إعتقد المسممكف أف استقبلؿ 

إف بعض النفكس الطيبة اعتقدت بأف عمى المرء أف يبحث " الجزائر سيعمف فيو إذ قالت المجنة 
كأخير الفكرة ..عف تكضيح ليذا اإلعتقاد في التفسير خاطئ لمذم أعطى لمميثاؽ األطمسي
 كأراد الشعب (4)"المغرية كىي أف األمريكييف سيجعمكف حدا لئلستعمار بعد تحقيؽ األنتصار

الجزائرم أف يعبر عف أممو في أف يحضى باإلعتبار كأف يتمكف مف تحقيؽ مطامحو القكمية 

                                                           
 .95 ،دراسات وبحوث في الندوة الوطنية ،المركز الوطني لمدراسات والبحث ، الجزائر ،دت ،ص أىداف الكشافة اإلسالمية الجزائريةعبد القادر لعمودي ، (1)

 .234أبو القاسم سعد اهلل ، المصدر السابق ،ص ( 2)

 .208،ص 2009 ،دار اليدى ،الجزائر الجزائر الثائرةفضيل الورثالني ، ( 3)

 .107،ص 1996 ،دار الغرب اإلسالمي بيروت ،4 ،جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعداهلل ،( (4
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كلكف الجيكش الفرنسية المكمفة بحفظ االمف كاإلستقرار ، إنظمت لمفرؽ المسمحة كأحدثت مجزرة 
 ألؼ نسمة ،فكجد أبطاؿ الفرقة السابعة مف الرمات الجزائرييف ديارىـ كحقكليـ 45كاف ضحيتيا 

 .(1)مدمرة كأىالييـ مقتكليف بالرصاص 

    كقد شاركت بسكرة في مظاىرات الثامف مف مام مشاركة فعالة كباقي المدف مثؿ خنشمة 
 .كتيزم كزك كالبميدة كتممساف كمستغانـ

أنو في أكؿ مام جاءتنا  أكامر تدعكنا لمقياـ بمسيرة عمى أف يككف "     يركم محمد عصامي 
شعارىا المطالبة بإطبلؽ سراح مصالي الحاج كاستقبلؿ الجزائر فقررنا أف يككف كسط ساحة 
البمدية إنطبلقا ليذه المسيرة التي تككف بداية المظاىرات العارمة التي شيدىا الثامف مف مام 

كقبؿ حمكؿ ىذا اليـك كزعت األكامر عمى المناضميف لقيادة كتنظيـ ىذه المظاىرات 1945
التاريخية بالمدينة ،حيث أسندت ميمة تحضير الآلفتات كالعمـ الكطني الذم قمت بخياطتو 

يقكؿ محمد عصامي الى محمد العربي بف مييدم كغيره مف المناضميف في حيف كمؼ 
مناضمكف آخركف بمياـ أخرل كأككمت ميمة رفع العمـ لمعربي بف مييدم الذم يجب أف يككف 

 (,2 )في الصؼ األكؿ لجمكع المتظاىريف

     بعد تجمع المناضميف كالمكاطنيف في المكاف المتفؽ عميو، تحركت المسيرة في الساعة 
الثانية كالنصؼ بعد الزكاؿ ككصمت الطبلئع االكلى الى محطة السكة الحديدية، فقاـ بف 

بإخراج العمـ كرفعو عاليا، مازاد في حماس المشاركيف فأقدمت السمطات اإلستعمارية (3)مييدم
 بالتصدم لممظاىرة كاعتقاؿ المناضميف المعركفيف عمى مستكل قسمة بسكرة مف 

UDMAكPPAكزج بيـ (4) ككاف أكؿ المعتقميف بف مييدم حامؿ العمـ الكطني كمحمدعصامي 

                                                           
 .408الفضيل الورتالني ،المصدر السابق، ص  ((1

 .90،89السبتي غياللي ،المرجع السابق ،ص ص  (2)

 .67من شيداء ثورة التحرير ،المرجع السابق ،ص ( (3

 .91السبتي غيالني ،المرجع السابق ،ص ( (4
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كقد لبث تحت اإلستنطاؽ حكالي ثبلث أسابيع كاليدؼ مف ىذه . في سجف محافظة الشرطة
المدة كالتيديدات كالكعيد فقط انييار أعصابو، لكنيـ لـ يحصمك منو مف طائؿ كلـ يجدكا مف 

 كبعد تعاطؼ الناس معو كتساؤليـ عف سبب اعتقالو كخاصة (1)إدانتو مف سبيؿ فأطمقكا سراحو 
أنو ذك ماض مجيد كسمكؾ مستقيـ ما أثار جدال في األكساط الشعبية العامة منيا كالمثقفة، مما 

دفع رفاقو لئلحتجاج يكميا مطالبيف الشرطة بإطبلؽ سراحو فبعدما كاف يناقش كيتكمـ كيسأؿ 
 ،فمقد تأكد مثؿ باقي الشعب أف اإلستعمار اليفيـ إال (2)كيعارض أصبح يبدك عميو الصمت 

خاصة كأف اإلدارة دبرت ( 3)"إف الفرنسي اليفيـ إال كالخنجر في عنقو " بمغة السبلح في قكلو 
 (.4 )جريمة الثامف مام  رغـ إنتيائيا في أياـ قميمة إال أف عكاقبيا لـ تنتيي عمى تعاقب السنيف

 مسؤكال عمى مستكل (5)     كفي شير جكيمية مف نفس السنة عيف حزب الشعب محمد بمكزداد 
حيث اتصؿ بمدينة بسكرة كعقد أكؿ إجتماع في " سي مسعكد "شرؽ الببلد يحمؿ إسما مستعارا 

دار الكشافة بحضكر محمد بف مييدم كعصامي كمحمد العابد السماتي كىنا أعيد ىيكمة النظاـ 
مف جديد كأنشئت خبليا كفركع كأقساـ جديدة، عيف عمى أثرىا بف مييدم عمى رأس القسـ 

 (6).الجديد

ذا كاف القمع قد تكقؼ في النصؼ الثاني مف شير مام إال أف القمع السياسي كالقضائي      كا 
 مام بمكجب نظاـ القانكف العرفي قبؿ بمكغ أكجو عبر كامؿ التراب الجزائرم 19الذم بدأ منذ

،كخاصة في المنطقة الشرقية ضد كؿ الجزائرييف المشتبو في عمميـ أك قياميـ بالدعاية 
                                                           

. 67 ،المرجع السابق ،ص المنظمة الوطنية لممجاىدين( (1

. 30بارور ،المرجع السابق ،ص ( 2)

. 103بورنان ، المرجع السابق ،ص ( 3)

ثم كتب في آخره ىذا الفصل المخزي بعنوان مذابح سطيف وقالمة وخراطة " لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقالم من نور"كتب البشير اإلبراىيمي عن المجازر قائال ( 4)

. 248،256 ص ص 3ج،..أبحاث سعداهلل ،: يراجع  :"لطمس ىذا الفصل ذلك التاريخ كمو

 جانفي 14، ثم عاش في خفات الى أن مات بالسل في 1949م الى غاية 1947 ببمكور بالعاصمة ،أدار المنظمة الخاصة 1924 نوفمبر 3من مواليد (5)

 .512، ص 2006 ،دار المعرفة ،الجزائر ،1،ج1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر بالح وآخرون ،: يراجع م1958

 .31 بارور، المرجع السابق ،ص ((6
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الكطنية، ما أدل إلى إلقاء القبض عمى أحباب البياف المساعديف الرئيسييف لفرحات عباس كىـ 
أحمد فرانسيس،أحمد بكمنجؿ، كغيرىـ الكثير، كما ألقي القبض عمى زعيمي جمعية العمماء 

 كالشيخ خير الديف، كما ىك الحاؿ أيضا مع زعماء حزب (1)المسمميف البشير اإلبراىيمي 
، عبد اهلل فيبللي كالعربي بف مييدم كلكسياح ىكارم، أحمد بكقرة (2)الشعب مثؿ محمد خيضر 

 في كؿ مف كىراف، مميانة  PPA:ىؤالء الثبلثة المسؤكليف المحمييف لػ(3)كبف يكسؼ بف خدة 
كالبميدة، تمكف بمكزداد مف الفرار مف منزلو بالعاصمة عبر السطكح حيف كاف البحث عنو جاريا 

 (4)كقد إلتحؽ بقسنطينة الطيب بكلحركؼ الذم إختبأ في كشؾ لمتبغ، كما نجا األميف دباغيف 
 .(5)الذم إلتجأ الى المغرب 

 مM.T.L.D:1946 :مع حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية-3  

ـ كشرع في العمؿ 1946 أكتكبر 13    عاد مصالي الحاج بعد مدة نفيو الى برازافيؿ يـك 
إلعادة تأسيس حزب الشعب كلممشاركة في اإلنتخابات التشريعية الخاصة بالبرلماف الفرنسي 

                                                           
 1920 ثم بدمشق ليعود الى الجزائر سنة1911م ببرج بوعريريج ،حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتابع تعميمو بالمدينة المنورة 1889 جوان 14 مواليد ((1

ألقت السمطات الفرنسية القبض عميو عدة مرات بسبب نشاطو ,أسس ىو وجمعية العمماء المسممين  وكان نائبا لرئيسيا وبعد وفاة ابن باديس عين رئيسا ليا 

 ماي 20بالجرائد  وتأييده المطمق لمثورة  عاش حتى اإلستقالل ولم يكن راضيا عن إتجاه الدولة  بعد اإلستقالل ،توفي وىو في اإلقامة الجبرية يوم الخيس 

 .9-5، ص ص1997، دار الغرب االسالمي ،بيروت ، 1940-1929 ،1،جآثار اإليمام إبراىيــميأحمد طالب اإلبراىيمي، :يراجع .1965

عتقل مع بن بمة يوم 1996 ببسكرة ،عضو حزب الشعب 1912وليد  (2)  22 ،عضو جبية تحرير المغرب العربي ،ساىم في تزويد جيش التحرير باألسمحة وا 

 مع رفاقو 1962 مارس 19 ،أطمق سراحو في 1957 بعد أختطاف الطائرة التي تنقميم من المغرب الى تونس ،عضو شرفي في لجنة التنسيق 1956أكتوبر 

 .8بمجدرة،المرجع السابق، ص:يراجع ,1967 جانفي 4،إغتيل في مدريد بإسبانيا في 

 لمثورة ليكون 1955 لينتخب عضوا في المجنة المركزية بيا ،إنضم عام 1947 بالبرواقية والية لمدية ،شارك في مؤتمر حركة إنتصار الحريات 1920مواليد ( (3

ثر إغتيال بن مييدي غادر مع كريم بمقاسم الى تونس ومن ثم القاىرة ليترأس وفد جبية التحرير في بمغراد  عضو المجمس الوطني وفي لجنة التنسيق والتنفيذ وا 

 جذوربن يوسف بن خدة ،:يراجع  :  خمفا لفرحات عباس1961 ومن ثم رئيسا لمحكومة المؤقتة 1958ولندن لمتعريف بالقضية ، عين وزير لمشؤون اإلجتماعية 

.7،ص 2012مسعود الحاج مسعود،دار الشاطبية ،الجزائر،: ،ت1954أول نوفمبر 
.  

 ألقي عميو القبض عدة مرات ألسباب نضالية ،لعب دورا في 1949 بقالمة ،شارك في تأسيس حركة أحباب البيان وعضو حركة االنتصار 1923مواليد  (4)

 الثورة الجزائرية في عاميا األولمحمد العربي الزبيري، :يراجع .م2005 جوان 26األتصاالت األولية مع السمطات الفرنسية التي توجت بإتفاقيات إيفيان ،توفي في 

 .76ص.1984،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،

. 32،ص 1994 ،الجزائر ،أحداث  وتأمالت"الثورة الجزائرية جمعية أول نوفمبر ،( 5)
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، فنشأ خبلؼ بينو كبيف المطالبيف بالعمؿ العسكرم أمثاؿ 1946 نكفمبر 10كالمقررة يـك 
األميف دباغيف كغيرىـ كبإنسحابيـ قدـ مصالي قائمة المترشحيف مف حزبو الى السمطات 

كبإنطبلؽ المرحمة "حركة إنتصار الحريات الديمقراطية "الفرنسية تحت اسـ حزب جديد ىك 
ـ كعشيو قامت السمطات الفرنسية باعتقاؿ 1948أفريؿ 4األخيرة مف اإلنتخابات المقررة ليـك 
 مع شطب اسـ مصالي الحاج كتحصمت الحركة MTLD(1)معظـ الشخصيات التي رشحتيا 

 مقعدا كقد إستغؿ بف مييدم ىذه االنتخابات كنشط الحممة 15 مقاعد نيابية مف أصؿ 5عمى 
لفائدة مترشحي الحركة بمدينة بسكرة، لكف الحظ لـ يحالؼ مترشحي الحزب ككاف الفكز 

 .لمرشحي اإلدارة اإلستعمارية كىما القاضي قدكر كبف شنكؼ

     يركم القائد الثكرم سي الميمكد حبيبي عف بف مييدم،عمى ىامش إجتماع لمحركة الكطنية 
ـ بجباؿ بني شقراف بمعسكر،كفي فترة اإلستراحة إنتبو البف مييدم شارد الذىف 1946نياية 
بصراحة لـ أكف : فأجابو بف مييدم–بعد حكار طكيؿ"-أأنت معي يا أخي العربي ؟:"فسألو 

  (2)"أستمع إليؾ ،لقد كنت في ىذه المحظة أرل ماسيفعمو أبناء الحركة بالجزائر المشتعمة كأبنائيا 

 م1954-1947.موقف العربي بن مييدي من لمثورة :ثانيا

 :مOS"1947"نضال العربي بن مييدي في المنظمة الخاصة - 1

ـ، عممت لعدة سنكات في الخفاء تمييدا لكالدة 1947عاـ " os"      ظيرت المنظمة السرية 
عسيرة كلكف فعالة كناجحة لحدث تاريخي، إنبثقت عف حركة إنتصار الحريات بعد مكافقة 

إني أكافؽ عمى إنشاء جناح عسكرم يتكلى تدريب المناضميف :"رئيسيا مصالي الحاج بقكلو 
ستعجمنا جميع الكسائؿ مف أجؿ تحريرالببلد  (3)عسكريا كتككينيـ سياسيا كبذلؾ نككف قد ىيأنا كا 

                                                           
. 316 311 بوحوش ، المرجع السابق ،ص ص ((1

 arabe times.com/portale/articele-display-fm          ، 2011أفريل 1 زكريا حبيبي ،أبناء ديغول يدخمون عمى خط اإلنتخابات في الجزائر ،(2)

ation   23:58  سا 2015ماي  8     يوم         =preview =No8 articl  ID=34856                                   

. 46 ،ص 2008 ،دار ىومة ،الجزائر ،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائريةالحسن محمد الزغيدي ،( (3
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ففي فضاء ىذا الحزب الذم ىيمف عمى الساحة السياسية الكطنية، نشأت فكرة الكفاح المسمح 
  (1).كالتي مثميا التيار الثكرم  الذم ظير كشؽ في أفؽ الحزب 

،أسندت مسؤكلية تنفيذ 1947    في أكؿ اجتماع لممكتب السياسي المنبثؽ عف مؤتمر فيفرم 
سنة كىك محمد بمكزداد كقد تطرح 23قرار إنشاء المنظمة الخاصة الى مناضؿ يبمغ مف العمر 

الكثير مف األسئمة حكؿ اختبار الشاب اليافع ليذه الميمة الضخمة، لكف حيف يطمع الكؿ عمى 
 .(2)سيرتو الذاتية سيزكؿ كيبطؿ العجب 

    بدأ بمكزداد عممو عمى أساس معياريف إثنيف، إختيار الرجاؿ الذيف يثؽ بيـ ككتماف 
كلقد أقيـ بيف المنظمة الخاصة كبيف التنظيـ األـ حزب الشعب الجزائرم حاجز محكـ .السر

  (3)لتفادم مخاطر تسرب المعمكمات أك إختراؽ التنظيـ"أف تعرؼ أقؿ مايمكف"السد ككاف شعاره
، كاف أكؿ إجتماع لممنظمة  ستعاف في إقامة ىياكميا بخبرة األميف دباغيف كمسعكد بكقادـك كا 

بحي القبة 1947 نكفمبر 13بمنزؿ محمد بمكزداد كيقاؿ في منزؿ ممؾ لعائمة إلياس دريش يـك 
 (مسؤكؿ عف منظمة بالعاصمة)(4)محمد بمكزداد،حسيف آيت أحمد :بالعاصمة كىـ السادة 

،محمد محساس، محمد ماركؾ (مسؤكؿ المنظمة بكىراف)،(5)،جيبللي بالحاج،أحمد بف بمة 
 .1500،حيث بمغ أعضاءىا فيما بعد  حكالي

 LOS    أما في بسكرة فقد أكفد بمكزداد أحمد محساس كبمحاج الجيبللي لتعييف مناضميف في 
 إقترح عمييـ المناضؿ العربي بف مييدم PPAفاتصمكا بمحمد عصامي بصفتو مسؤكؿ خمية 

                                                           
. 16ص ،2009،دار المعرفة ،الجزائر ، ..."الثورة الجزائرية ومشكمة السالح وىيبة سعيدي ، ( (1

. 72-71ص ص  2009 الجزائر ،pages bleues "..." المنظمة الخاصة ،مصطفى سعداوي (2)

. 182،ص  المصدر السابق بن يوسف بن خدة ،( (3

 :يراجع. ،ممثل الوفد الخارجي بالقاىرة 1949 بتيزي وزو ،من أبرز عناصر المنضمة الخاصة ،أشرف عمى عممية بريد وىران 1926مواليد ( 4)

-Sifaoui,op.cit,p28. 

سياسي ورجل دولة جزائري ناضل في صفوف حزب الشعب وقائد والية قسنطينة ثم حركة اإلنتصار لمحريات الديمقراطية ،قيادي في المنظمة الخاصة ،أحد  (5)

أحمد بن بمة : يراجع.1965-1962 ،أول رئيس لمدولة الجزائرية مابين 1956أعضاء المجنة الستة المفجرة لمثورة ،كان من بين الزعماء المختطفين في الطائرة 

 .31العفيف لخضر ،دار األدب ،بيروت ،لبنان ،دس ،ص :  ، تمذكرات أحمد بن بمة،
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دكنما تفكير، بعد تعيينو كمسؤكؿ لخمية المنظمة لناحية الجنكب الشرقي ،قاـ بالتنسيؽ مع 
 :محمد عصامي كشكؿ خمية تتككف مف 

 محمد العربي بف مييدم مسؤكؿ الخمية -

 الياشمي طركدم -

 بحة أحمد -

 ميدا عبد اهلل-

 (1)ميرة عمي -

    شرعت الخمية في عمميات التدريب عمى فنكف كقكاعد الحرب كلقد قاـ بف مييدم بالسفر 
لكادم سكؼ، كاتصؿ بتجارة األسمحة بيا كقامكا بمساعدتو في جمب السبلح مف الحدكد الميبية 

 (3)كيحكـ تخزينيا (2)كنقميا الى جباؿ األكراس حيث كاف يستقبميا مصطفى  بف بكلعيد 

ككمفكه مسؤكلية الجناح العسكرم 1949   استدعي بف مييدم مف طرؼ مسؤكلي المنظمة سنة 
في قيادة ىذا 1950عمى الشرؽ الجزائرم، كخمفو سنة (4)بسطيؼ ثـ أصبح نائبا لبكضياؼ

  باذال كؿ جيده إلرساء قكاعد المنظمة بالشرؽ كتككيف مناضميف بيا (5 )اإلقميـ

                                                           
(
1

 .346عمار بوحوش ،المرجع السابق ،ص  (

 قبض عميو اإلستعمار ىو وثمة من المناضمين وىربوا من 22 بباتنة ،من المؤمنين بالكفاح المسمح ، من مؤسسي المجنة الثورية ،ترأس إجتماع 1917مواليد( (2

 ،منشورات الشياب ،الجزائر حياة البطل مصطفى بن بولعيدسميمان بارور،: يراجع .1956 مارس23السجن ،قاد معركة بجبل حدو وخرج منيا منتصرا إستشيد في 

 .24،ص1988

 .  برفقة رفاقو المعتقمين 1962 مارس 19م ،أطمق سراحو  في 1956 في المسيمة مناضل حركة االنتصار المحريات ،إختطف في حادثة الطائرة 1919مواليد (3)

-Sifaoui,op.cit,p24. 

،يصدرىا إتحاد المؤرخين الجزائريين ،الجزائر 2 ، العددحولية المؤرخ، 1954-1946كواتي مسعود ،منطقة وادي سوف وتيريب األسمحة لمحركة الوطنية  (4)

 .253 ص 2002،

 .108 ،ص المرجع السابقعبد اهلل مقالتي  ، (5)
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    تحكلت القيادة مف محمد بمكزداد إثر مرضو الى مساعد آيت أحمد الذم تكلى لسنتيف أمر 
المنظمة مقسمة لمستكل كطني كاآلخر إقميمي ىذا الذم ضـ جميع القادة كالمسؤكليف عف جميع 

 :المناطؽ، كتككف مجمس القيادة االقميمي مف االعضاء 

 ....... المناطؽ ......      االسـ كالمقب 

 أحمد محساس        كسط العاصمة 

 جبللي رقيمي         القطاع الجزائرم

  عمار كلد حمكدة         القبائؿ 

 (1)العربي بف مييدم    الشرؽ القسنطيني

فإما الثكرة المسمحة أك حؿ المنظمة :      كضعت المنطقة الخاصة الحزب أماـ بديبلف اثناف 
عادة دمجيا في التنظيـ السياسي كأماـ مماطمة الحزب كقعت أزمة في المنظمة كسميت  كا 

عبد القادر خيارم )، لسبب تافو مراده أف أحد المناضميف 1950مارس 18المؤامرة، ذلؾ في 
، كاف أعضاء المنظمة (2)في تبسةMTLDكاف مستاء مف فصمو عف صفكؼ  (الممقب رحيـ

 .يريدكف معاقبتو ألنو انتقد حزب الشعب الجزائرم ككانت لو نكايا المساس بالمنظمة الخاصة 

    إختطؼ خيارم في سيارة كأثناء دفاعو المستميت عف نفسو، تسبب العراؾ داخؿ السيارة في 
حادث مركر تمكف خبللو مف الفرار كااللتحاؽ بمحافظة الشرطة حيث أبمغ بكؿ شيء،أعمنت 

حالة الطكارئ ككقع أعضاء الككمندكس في قبضة الشرطة كىـ حسيف بف زعيـ مسؤكؿ منطقة 
 .(3)عنابة كسكؽ ىراس كعمار بف عكدة، كمناضبلف آخراف 

                                                           
 ،الجزائر 2محمد الشريف بن دالي حسين ، دار ثالة لمنشر ،ط:تق نع  " المنظمة الخاصة"الجزائر في ظل المسيرة النضالية محمد يوسفي ،( (1

 . 108، ص2007
  .322،ص 2003دار القصبة لمنشر ،الجزائر ،،..الحركة الثورية في الجزائر أحمد محساس ، (2)

 .214،ص 2002سعيد جعفر ،منشورات البرزخ ،الجزائر ،:،ت،روح اإلستقالل حسين آيت أحمد  ((3
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   كانت تمؾ فرصة غير متكقعة سنحت لمصالح الشرطة ألنيا بحثت عف أدنى مبرر لمجكء 
الى القمح، فقامت الشرطة باإلعتقاالت كعذبت المستجكبيف، كعمت االعتقاالت أرجاء الجزائر 
كلـ تصدر عف إدارة الحزب أم مبادرة إلنقاض المبادرة مف اليبلؾ كلـ ينتج البعض إال بفضؿ 
المبادرة الفردية اك نتيجة لمصدفة كلقد تمكف بعض مسؤكلييا مف أعضاء مجمس القيادة العامة 

،كمصطفى بف بكلعيد  (1)مف االفبلت مف تحريات الشرطة كىـ محمد بكضياؼ، ديدكش مراد 
، فقرر اإلختفاء، (2)كاف محمد العربي بقسنطينة عندما بمغو نبأ إكتشاؼ المنظمة العسكرية 

كاإللتجاء الى غرب الببلد حيث قضي فترة مف الزمف بيف كىراف كالغزكات كتكفؿ بو يكمئذ 
 .(3)المناضؿ سكيح اليكارم كالشييد عبد الكىاب 

 سنكات 10حكـ كصؿ الى 200 معتقؿ كصدكر 400    كانت حصيمة االعتقاالت حكالي 
سجنا كالمنع مف اإلقامة كالحرماف مف الحقكؽ المدنية كغرامات بمبلييف لفرنكات ككاف يتنقؿ 

الخ ...مف مدينة ألخرل بأكراؽ مزكرة حيث عرؼ باسـ الحكيـ كالعربي البسكرم كاليكارم 
ليمكث بالعاصمة في منزؿ عيسى كشيدة كيذكر عنو أنو طكؿ الفترة التي قضاىا كاف كثير 

،كبعد إنفراج األزمة أخذت قيادة (4)المطالعة حيث قرأ العديد مف الكتب عف تاريخ الثكرات
الحزب تفكر في مصير ىؤالء المناضميف، فاستدعت البعض منيـ لمعمؿ في األجيزة المركزية 
كعيف البعض كمسؤكلي دكائر حزبية ككاف بف مييدم مف بينيا، إذ عيف مسؤكؿ دائرة بغرب 

الببلد دائما، بعد استقراره طمب بف مييدم المساعدة مف مناضمي بسكرة مف بينيـ السعيد 
دبابش،حيث أمره بالتكجو لمدينة سيدم بمعباس كاالستقرار بيا، كتطبيقا منو لؤلمر قاـ بشراء 

كجعمو بف مييدم محبل لو كلرفاقو أمثاؿ ديدكش مراد ...محؿ لتجارة المكاد الغذائية كالتمكر 
                                                           

 ،عين قائدا 6،وعضو في لجنة 22 ،أنخرط في حزب الشعب ساىم في تكوين المنظمة السرية لمتحضير لمثورة ،كان عضوا في مجموعة ال1927ولد سنة  (1)

                                                                                                          Sifaoui,op.cit,p52- :يراجع .1955 جانفي 18 في أستشيدلموالية الثانية 

                    

 333محساس ،المرجع نفسو ص( 2)

. 78محمد عباس ، المرجع السابق ،ص  (3)

 .57مريم سيدي عمي مبارك ،المرجع السابق ،ص  ((4
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 ،الى حيف أف تـ إكتشافو كلكف لـ يقبض عمى أحد،ك إنتقاما مف (2) كزقار مسعكد(1)كبكصكؼ 
بإشعار " المخ"السمطات جعمتو مركزا لمتعذيب حينما بدأت االعتقاالت في تبسة قاـ مسؤكلك 

". أحرقكا الكثائؽ كأخفكا العتاد كانتظركا "قيادة الحزب باألمر كطمبكا منيا التعميمات فكاف الرد 
إال أف بف عكدة يضيؼ تعميمة تثير الجدؿ، إذ يزعـ بأف بف مييدم قدـ الى عنابة بعد عممية 
 تبسة مباشرة كطمب منو تبميغ المناضميف بعدـ مقاكمة الشرطة إذ حاكلت إعتقاليـ أنو إعترض

لعناصرىا فكاف رد " المخ"  عمى ىذه التعميمة مثيرا الى تناقضيا مع المبادئ الثكرية التي تمقتيا 
غير أف قادة ىذا األخير ينفكف بشكؿ قاطع كجكد "إنيا أكامر الحزب كليست لمنقاش "بف مييدم 

 .ىذه التعميمة  

 :   مبلحظتػػػػػػيف نقديتيف

ىنا نميز بيف األمر باالستسبلـ عند بداية االعتقاالت كاألمر باإلستسبلـ بعد صدكر -1
األحكاـ القضائية ،فاألمر الثاني الخكؼ حكلو كىناؾ مف الركايات مف نؤكد صدكره ػأما األمر 

 .األكؿ فتعد ىذه الركاية ىي الكحيدة التي أشارت إليو 

 .إذا سممنا بصحة الركاية ستكاجينا مشكبلت عكيصة -2

    فنحف ذكرنا أف بف مييدم كاف بقسنطينة حيف أعمنت حالة الطكارئ كقع بف عكدة مع 
فكيؼ يمكف البف مييدم الذىاب الى عنابة بالسرعة ىذا إلببلع قيادة .مسؤكلي عنابة في األسر

 .(3)عنابة رغـ أف السمطات الفرنسية تستطيع الكصكؿ إلييـ بطريقة أسرع 

                                                           
 بميمة ، عضو حزب الشعب ، خمف بن مييدي في قيادة الوالية الخامسة ، عضو جيش التحرير والمجمس الوطني لمثورة ،عضوا جيش التحرير 1926مواليد (1)

 -                                                                  .Sifaoui,op.cit,p23 :يراجع .1980 ،توفي سنة 1957والمجمس الوطني لمثورة ،مؤسس المخابرات 

" صوت الجزائر" بالعممة والية سطيف ،الراعي األول لمثورة من حيث التسميح ، خبير في مجال السالح وأجيزة اإلتصال حيث أنشأ إذاعة سرية 1926مواليد  ((2

 .32بمجدرة، المرجع السابق،ص : يراجع . 1987توفي 

. 81-80 ص ص 2007يونيو 15،1 المصادر ،العدد مجمة، 1952-1950سعداوي مصطفى ،المؤامرة الكولونيالية وتداعياتيا المباشرة ( (3
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كيؼ ينقؿ بف مييدم الى مرؤسيو أكامر لبلستسبلـ كيمح عمى اإللتزاـ بيا مف باب  - 
 اإلنضباط الحزبي مف ثمة يخالفيا ىك كغيره مف القيادييف بمقاطعة قسنطينة كديدكش مراد 

كيؼ نفسر تمقي فركع عديدة بمقاطعة قسنطينة أكامر تناقض تمؾ التي تمقاىا بف عكدة  -
 مسؤكؿ فرع ميمة (1)،فبيطاط يذكر أكامر صدرت لو بالنجاة بالنفس ىك كزمبلئو كبف طكباؿ 

يؤكد أنو إلتقى بف مييدم كديدكش بقسنطينة مع بداية حممة اإلعتقاالت كأف يعكد الى ميمو 
كيبمغ أصدقائو باإلختباء يميؿ المؤرخكف إلستبعاد ىذه التعميمة دكف تبرئة ساحة قيادة الحزب 

 .(2)مف المسؤكلية ،أم عدـ إتخاذ المكقؼ المناسب في الكقت المناسب 

 :ـC.R.U.A:1954مع المجنة الثورية لموحدة والعمل -2

ـ نشب خبلؼ داخؿ حركة إنتصار الحريات الديمقراطية بيف مصالي 1953   في بدايات   
الى 1كأنصاره كبيف أعضاء المجنة المركزية كبمغ الشقاؽ ذركتو في المؤتمر الثاني لمحزب مف 

 ( 3)ـ إذ طالب مصالي بسمطات كاسعة إعترضت عمييا المجنة المركزية كدعت1953 أفريؿ 6

الى قيادة جماعية، فعمد مصالي الى حؿ المجنة المركزية فأعمنت ىذه األخيرة عدـ اإلنصياع، 
جكيمية 15ك13فإنشؽ الحزب كدعى كؿ طرؼ لعقد مؤتمر، أكلو عقد في بمجيكا مابيف 

أسفر عف منح الثقة المطمقة لمصالي، أما الثاني فقد دعا إليو المركزيكف كانعقد بمدينة 1954
  .(4 )ـ تقرر فيو إدانة المصالييف1954 أكت 16 ك13الجزائر مابيف 

     كاف بف مييدم مف بيف المؤمنيف بالعمؿ المسمح لئلطاحة بالنظاـ اإلستعمارم فقد كقؼ 
عمى الحياد بيف الطرفيف، كنظرا ألنو كزمبلءه قدماء المنطقة الخاصة، كانك يرفضكف النقاشات 

شعاؿ الثكرة  . العقيمة كيركف أف الحزب كسيمة لنشر الفكرة الكطنية كا 
                                                           

 " 10" ينظر الممحق رقم ( (1

 . 81سعداوي ، المرجع السابق ،ص  (2)

. 129،ص 2000 دار المعرفة ، الجزائر ،،..موجز تاريخ الجزائر الح ،ببشير ( 3)

 .80المرجع السابق ،ص ،..رجال  ليم تاريخ  لونيسي ،((4
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 1954 مارس 23 في مؤتمرىـ األكؿ بتاريخ CRUA    تأسست المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ 
بقيادة محمد بكضياؼ بيدؼ اإلصبلح بيف الطرفيف المتصارعيف كتكحيد الحزب مف جديد 

عنصرا مف المنظمة الخاصة ممثميف عف 22 بالفشؿ الذريع، فإجتمع CRUAكباءت محاكالت 
كؿ المناطؽ باستثناء منطقة القبائؿ التي بقيت كفية لػػمصالي الحاج كخكفا مف سعي اإلستعمار 

لتفكيؾ كتشتيت األمة تكصؿ المجتمعكف الى أف الحؿ ىك اإلسراع في اإلعبلف عف الثكرة 
جبار األطراؼ المتصارعة عمى اإللتحاؽ بيا، أم كضعيـ أماـ األمر الكاقع   .(1)المسمحة كا 

 كمحمد بكضياؼ (2)     ضـ اإلجتماع كؿ مف مصطفى بف بكلعيد كبف مييدم كرابح بيطاط
ككاف بف ( 3)(le patriote)كآخركف مف أنصار المجنة المركزية، أسست المجنة جريدة الكطني 

 .مييدم مف أبرز محررييا 

     إنظـ عدد كبير لمجنة ماعدا منطقة القبائؿ التي كجد فييا مصطفى بف بكلعيد كمحمد 
خاصة أنيما يتيماف (5)كاعمر آعمراف(4)بكضياؼ صعكبة كبيرة في إقناع زعيمييا كريـ بمقاسـ 

 .أعضاء المجنة باإلنحياز لممركزييف

    كيذكر أحمد محساس أنو بعث بمذكرة يشرح فييا الخط الذم مف المفترض أف تسير بو 
 المجنة لتستجيب لتطمعات المناضميف كيقكؿ بأنيا تمت بفضؿ مؤازرة بف مييدم كقرركا، 

                                                           
. 13،ص 2000دار المعرفة ، الجزائر ،،..الجزائر في دوامة الصراع لونيسي ، (1)

 عين قائد لممنطقة الرابعة ،يعين وزير لمدولة بعد اإلستقالل ،توفي 6 ،وعضو في لجنة 22، عضو في المنظمة الخاصة ،عضو في مجموعة 1925ولد سنة ( (2

 .123العربي الزبيري ،المرجع السابق،ص : يراجع.2000سنة 

.  أعداد 6 أصدرت منيا CRUAجريدة داخمية يشرح فييا أعضاء المجنة أىداف تأسيس  (3)

،إنخرط في حزب الشعب ،كان أحد مفجري الثورة ،عضو في لجنة الستة ،عين قائدا لممنطقة  الثالثة ،ترأس الوفد الجزائري في مفاوضات إفيان 1922ولد عام  (4)

 .12بمجرادة ، المرجع السابق ،ص: يراجع .

 بتيزي وزو ،إنخرط في صفوف الجيش الفرنسي ، دخل الكمية العسكرية بشرشال وتمقى تكوينا عسكريا ،أصبح مسؤوال في حزب الشعب ،قاد 1919مواليد ((5

 28لبنان ثم تركيا ، توفي  في العمميات األولى بالمنطقة الرابعة ، عضو المجمس الوطني لمثورة الجزائرية ،مكمف بالتسميح والتموين ،عين ممثال لجبية التحرير 

 .12المرجع السابق ،ص :الزبيري :يراجع .1992ماي 
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 .(1)تكميؼ بف بكلعيد بدعكة قدماء المنظمة الخاصة المقتنعيف فقط بالعمؿ المسمح 

 جاء لزيارة كالديو 1954    يذكر أحد أصدقاءه أنو إلتقى بف مييدم ببسكرة  حكالي شير مام 
بسيارة رفيقة في الجياد الشييد بف بكلعيد كيقكؿ تبادلنا الرأم في األكضاع السياسية كالكطنية 
داخؿ الببلد ككاف حزب اإلنتصار قد شؽ إلى قسميف كلكف بف مييدم لـ يكف متشائما ككاف 

متفائبل بالمستقبؿ كأكد لو أنو لـ يبؽ مف أمؿ في نجاح أية سياسة سممية مع االستعمار 
 .(2)الفرنسي 

    عاد بف مييدم لمعاصمة بعد أسبكعيف كبعد إتصالو مع أعضاء المنظمة الخاصة، كفي 
 عقدت المجنة الثكرية إجتماعا في العاصمة تحت إشراؼ مصطفى بف بكلعيد 1954جكاف 25
رابح بيطاط،إضافة الى – محمد بكضياؼ –كريـ بمقاسـ –العربي بف مييدم –ديدكش مراد –

 ككاف بف بكلعيد رئيسا ليا، لككنو (3)بف بمة آيت أحمد كمحمد خيضر:ثبلثة كانكا بالخارج ىـ
أكبر الحاضريف سنا، كاجتمع المناضميف عميو كقدـ برنامج الجمسة محمد بكضياؼ لككنو أكبر 
الحاضريف رتبة في المنظمة الخاصة، أما بف مييدم فكاف كاتب الجمسة كبعد مناقشة مشاكميـ 

دكف بف مييدم اإلتفاؽ الذم تمت المصادقة عمييا .خرجكا باإلتفاؽ عمى القياـ بالثكرة المسمحة 
 يكمفكف المسؤكؿ الكطني الذم يتـ إنتخابو بكضع (4)22إف الػػػػ "باإلجماع كالتي إنتيت بعبارة 

 .(5)قيادة تككف ميمتيا تطبيؽ قرارات ىذه المذكرة 

إف السر ىك قاعدة الحرب ال تتصمكا فرادم "       خطب في آخر اإلجتماع بف مييدم قائبل 
بأزيد مف خمسة أشخاص ثقات كاترككىـ يجندكف مناضميف آخريف بحيث يشكمكف أفكاجا 

تراقبكنيا دكف أف يتعرؼ أعضاؤىا عميكـ يجب أف تتكاصمكا الى مراقبة مناضميف ال يعرفكنكـ 
                                                           

 .376محساس ،المصدر السابق ،ص  (1)

. 69 ،المرجع السابق ص  ..،من شيداء المنظمة الوطنية  ( 2)

. 130المرجع السابق ،ص ..موجز بالح ،(3)

"  2" ينظر لمممحق رقم ( (4

 .96 غيالني ، المرجع السابق ،ص (5)
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كال يتعارفكف مع بعضيـ ماعدا الخمسة الذيف يشكمكف نفس الفكج كال تتغافمكا عف إعطاء ألقاب 
 .(1)أضطرارية لتأخير أبحاث اليكية 

 جمعت عف إختيار بف بكلعيد كمسؤكؿ كطني 1954    جرت إنتخابات في الخامس جكيمية 
لكف تنازؿ ليكليو محمد بكضياؼ فقاـ ىذا األخير بتعييف لجنة مف خمسة أعضاء ىـ ،محمد 

بكضياؼ كمصطفى بف بكلعيد كالعربي بف مييدم كديدكش مراد كرابح بيطاط ،ليمتحؽ بيـ فيما 
 ،(2)بعد كريـ بمقاسـ كممثؿ لمنطقة القبائؿ 

ردا عمى الذيف " أرمك بالثكرة لمشارع يحتضنيا الشعب "   كقاؿ حينيا بف مييدم قكلتو الشييرة 
 .كانك يخشكف مف فشؿ الثكرة 

        قدـ بف بمة رسالة الى بكضياؼ يريد لقاءه في سكيسرا ،فمبى كؿ مف مصطفى بف 
 جكيمية 7بكلعيد كبكضياؼ كديدكش مراد كالعربي بف مييدم دعكتو كسافركا إليو في 

تفؽ الكؿ عمى مصمحة الجزائر، في ىذه الفترة عقد مصالي الحاج (3)1954 ، كاجتمعكا بو كا 
 قاـ فيو بإقصاء أعضاء المجنة مف الحزب، كفي مطمع 1954جكيمية15مؤتمرا في 

، انعقد إجتماع في بستاف لخضر بف طكباؿ قرب ميمة كحضره بف مييدم 1954سبتمبر
كما إختار أعضاء المجنة :كديدكش مراد كبف عكدة عمار كبف طكباؿ كلكف السؤاؿ المطركح ىنا

 حيث درس الحاضركف إمكانيات كسائؿ العمؿ كتحديد (4 )االجتماع لدل لخضر بف طكباؿ؟
 (.5)أماكف كمكاقع اليجكمات 

 :م1954أكتوبر 10: إجتماع لجنة الستة -3  
                                                           

 102المرجع السابق ،ص ،..الشييد محمد..المتحف الوطني  (1)

. 142ص , 2007دار ىومة ،الجزائر ،،..العالقات الجزائرية الفمسطينية أحمد شفيق أحمد أبو جزر ،  (2)

   "3"ينظر لمممحق رقم  (3)

 .،بميمة عرف باسم لخضر أثناء الثورة ،سياسي جزائري وأحد الذين شاركوا في تأسيس المخابرات رفقة مؤسسيا األصمي عبد الحفيظ بوصوف1923ولد سنة ( (4

 .120العربي الزبيري ،مرجع سابق ،ص: يراجع

 .40المرجع السابق ،ص ،بن مييديبارور ، (5)
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عددا مف اإلجتماعات بيدؼ اإلعداد لمثكرة منذ بداية سبتمير ،أىميا (1)    عقدت لجنة الستة 
عداد بياف 1954أكتكبر 10إجتماع   بالعاصمة، قرركا فيو تأسيس جيش التحرير الكطني كا 

مف القاىرة كتقسيـ الببلد الى " صكت العرب"سياسي يذاع بمكازاة، إندالع الثكرة مف إذاعة 
 :خمس مناطؽ كتعييف مسؤكلييا كنكاياىا كالتالي

 :المنطقة األولى  -

 شيحاني بشير ،نكيشي الطاىر،عباس لغركر :قائدىا مصطفى بف بكلعيد ،نكابو:األوراس 

  :المنطقة الثانية -

 .زيغكد يكسؼ ،األخضر بف طكباؿ :قائدىا ديدكش مراد ، نكابو :شمال قسنطينة 

 :المنطقة الرابعة -

 (2.)سكيداني بكجمعة ،بكعجاج ،أحمد بكشعيب :رابح بيطاط ،نكابو : قائدىا :العاصمة 

 :المنطقة الخامسة 

 .بف عبد الممؾ رمضاف ،عبد الحفيظ بكصكؼ:قائدىا العربي بف مييدم نكابو : كىراف 

 ككمؼ بكضياؼ بالتنسيؽ بيف المناطؽ 1956أما الصحراء فضمت تابعة لمكالية الى سنة 
 .(3)الداخمية كالكفد المقيـ بالقاىرة 

    كقد صرح في اإلجتماع بأف القرار إتخذ كأنو اليرجع عمى ذلؾ كأنو ال مجاؿ إلجتماع 
آخر كبأف الثكرة ستندلع كأنيى أعضاء المجنة نشاطاتيـ ،كاىتمكا بالسبلح فاتصؿ بكضياؼ 
كديدكش بمسؤكليف مغاربة كتكنسييف ككعد المغاربة بالسبلح أما المصرييف الذيف أطمعيـ  

                                                           
" 11" ينظر الممحق رقم ( (1

. 478ص ،المرجع السابق،  بالح ((2

 .478بشير بالح ، المرجع السابق ،ص ( (3
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بف بمة براىيف مممكسة عف الثكرة ،فإتجو بف بكلعيد الى طرابمس ليتسمـ األسمحة كذىب 
بكضياؼ كابف مييدم الى الريؼ اإلسباني لتسمـ األسمحة التي كعد بيا المغاربة لكف 

 .(1 )لؤلسؼ فشمت كمتا الميمتيف ،ككاف عمى الثكرة أف تعتمد عمى أسمحتيا الخاصة

   رغـ العراقيؿ التي كاجييا الثكار الجدد،ألنيـ أتمكا اإلعداد ليذه الثكرة كتمت اإلعدادات 
 .كلـ يبؽ إال تحديد تاريخ اإلندالع 

 ـ1956-1954: تحــــــــــركاتو الثــورية:ثالثا

 :م1954أحداث أول نوفمبر -1

غربي  (بكانت بسيكاد سابقا) أكتكبر برايس حميدك 23عقد الستة إجتماعا آخر في    
كتعييف ساعة " جبية التحرير الكطني"العاصمة ،نتج عنو تغيير اسـ المجنة الثكرية الى 

، تاريخا إلنطبلؽ الثكرة ألسباب 1954ق الفاتح نكفمبر 1374 ربيع األكؿ 6الصفر مف
 :عدة 

o  أنو يصادؽ عيد جميع القديسيف(toussaint)  عند الكاثكليؾ كىك يـك عطمة يستفيد
 .منو أفراد الجيش كالشرطة كالدرؾ مف إجازات

o  أنو كقت اقتراب الشتاء الذم يصعب فيو تنقؿ القكات المعادية كينتقؿ فيو السكاف الى
 .الجباؿ لئلحتطاب ،فيسيؿ اإلتصاؿ بيـ 

o  تفاؤال بيـك اإلثنيف يـك ميبلد النبي صؿ اهلل عميو كسمـ 
o  كاإلتفاؽ عمى عقد مؤتمر لمثكرة بعد إنتياء السداسي األكؿ مف عمر الثكرة كقرأ

مكقعا مف جبية التحرير كىك الميثاؽ المرجع لمثكرة (2)في ذلؾ االجتماع بياف أكؿ نكفمبر

                                                           
. 120 ،119عبد القادر بن حراث ، المؤسسة الوطنية لمكتاب ، الجزائر ، دس ،ص ص :ت،...الجزائر في التاريخ محفوظ قداش ،الجياللي صاري ،  (1)

 .479بالح، المرجع السابق ،ص ( 2)
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الذم حدد مبادئيا كأىدافيا ككسائميا كنداء جيش التحرير الكطني الى الجزائرييف 
 (1)لئللتحاؽ بالثكرة

     إفترؽ الستة عمى المقاء بإستماع كؿ قائد صكت منطقتو لمعالـ مف خبلؿ عمميات ليمة أكؿ 
 ( 2)نكفمبر في نفس التكقيت ،كبترأس بف مييدم لدائرة حزب حركة إنتصارات في كىراف 

 م1956-1954:قيادة بن مييدي لمثورة في المنطقة الخامسة-2

كىذه الكالية تمتد جغرافيا مف البحر  (كىراف )     عيف بف مييدم عمى رأس المنطقة الخامسة 
المتكسط شماال الى اقصى جنكب الجزائر ك تمتد مف حدكد االقصى الى الحدكد االدارية لعمالة 

الجزائر شرقا كىي تمثؿ ثمث المساحة القطر الجزائرم كتشمؿ ثماني مناطؽ عسكرية كقد 
كبعض المجاىديف اآلخريف كتعد المنطقة مف ( 3)أنشأىا قائدىا بف مييدم بمعاكنو بكصكؼ 

 (4)أصعب مناطؽ الببلد نظرا ألراضييا المكشكفة ،كمعركفة كذلؾ بكثافتيا السكانية العالية
إستقبؿ مجاىدك الغرب الجزائرم العربي بف مييدم بترحاب كبير كقاـ رجالو بتأدية اليميف يـك 

سابقا،ثـ تمتيا إجتماعات سرية " سالكسياف"ـ بإحدل المزارع المتكاجدة قرب قرية 1954 أكت15
 كانت تقاـ تارة في المقابر كتارة في األماكف المنفردة 

 أجتماعا أكد فيو عمى (5) عقد ابف عبد المالؾ رمضاف1954 أكتكبر 31    في يـك األحد 
 تفجير الثكرة في منتصؼ الميؿ كتـ تنظيـ األفكاج كعييف األىداؼ التي يضربيا الثكار ككاف

 
                                                           

لكي ال تتسرب المعمومات عن ىذا البيان قرر القادة فرض الرقابة الشديدة عمى الصحفي محمد العيشاوي ،الذي تولى طباعة وسحب بيان أول نوفمبر (1)

. 18المرجع السابق ،ص ...لونيسي ،العربي بن مييدي ( (2

. 1979 مسؤول دائرة تممسان ضمن حركة اإلنتصار ، عينو بن مييدي نائبا لو في المنطقة الخامسة ثم قائدا ليا خمفا لو توفي سنة 1926مواليد مدينة ميمة  (3)

. 191 المرجع السابق ،ص ..الشييد محمد العربي المتحف الوطني  ،( (4

 1 ومساعدا لمحمد بن مييدي في المنطقة الخامسة ، قائد ىجومات ليمة 22 شارع في إجتماع 1948م بقسنطينة ،عضو في المنظمة الخاصة 1928مواليد ( (5

 مجمة الجيش الوطنييراجع ،مبارك الوزاني ، من شيداء ثورتنا ،,م 1954 نوفمبر 4 فيم أول قائد عسكري يسقط في ميدان الشرف 1954نوفمبر 

 .15ص.1983 ،نوفمبر 236عدد,،الجزائر
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 :  تقسيـ األفكاج عمى النمط التالي 

 . ككاف مقرر أف يضرب مطار الحمؼ األطمسي بطفراكم (1)الفكج األكؿ بقيادة أحمد زبانة-

بقيادة الشريط عمي ككاف ىدفو ضرب ثكنة عسكرية بحي الكميف لئلستيبلء عمى :الفكج الثاني -
 .األسمحة ،كىناؾ أفكاج أخرل بقيت في أماكنيا بعد أف أخذت التعميمات مف القيادة 

      يقاؿ أف العمؿ لـ يبدأ في منطقة كىراف منذ أكؿ نكفمبر ،إذ تكصؿ العدك الى القضاء 
عمى الفرؽ الصغيرة التي تككنت حيف ذلؾ ،كمضت فترة مف اإلستعداد السرم إال أننا نعتبر 

 .ىذا األمر غير مبرر 

      فمقد قامت فرقة مف المجاىديف بقيادة ابف عبد الممؾ رمضاف بمياجمة عدة مراكز لحراس 
الغابة ،ثـ قطعكا أسبلؾ الكيرباء كالياتؼ ثـ إشتبؾ مع العدك في كميف في سيدم عمى بكالية 

مستغانـ سقط عمى إثرىا شييدا كاستمر لييب الثكرة بقيادة بف مييدم ،حيث قامت مجمكعة مف 
كألقي ,  أصيب فييا المجاىد زبانة1954مام 8المجاىديف بنصب كميف لمعدك الفرنسي يـك 

 (2)القبض عميو  بعيف تمكشنت ،كقامت فرؽ أخرل بتخريب السكؾ الحديدية 

   إعتبر بف مييدم أف الثكرة قد حققت نجاحا معتبرا في بدايتيا لككنيا شممت التراب الكطني 
 :كعف ذلؾ يقكؿ أحمد الكىراني 

لقد عدنا بسرعة الى المكاف المعيف بعد تنفيذ العمميات المسمحة ككاف أحد اإلخكاف يتكقع    "
أنو سيحاسب عمى عدـ إنجازه الميمة التي كمؼ بيا كفي اليـك التالي أرسؿ العربي بف مييدم 

أحد اإلخكة ليشترم لو جريدة ،كلـ نكف ندرم ما المقصكد مف ذلؾ كعندما عاد األخ كمعو 
الجريدة ككنا بأحد منازؿ المناضميف كلـ يكد بف مييدم يتفحص الجريدة حتى رماىا جانبا 

                                                           
، عين مسؤوال من قبل بن مييدي عمى ناحية وىران وقع في معركة غار  1941 بمعسكر ،إنظم في صغره لمكشافة وصفوف الحركة الوطنية 1926ولد سنة  (1)

 :             يراجع.1956 جوان 19 أسيرا وظل ينقل في السجون الى غاية نقمو الى سجن سركاجي ليقاد الى المفصمة فجر يوم 1941نوفمبر 11بوجميد في 

  -Sifaoui,op.cit,p33 . 

 49بارور ، المرجع السابق ،ص (2)
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كبدأنا نضحؾ . الثكرة نجحت :كنيض مف مكانو كالفرح يغمره كحيف سألكه عف سبب فرحتو قاؿ 
لقد بدأ :ىؿ بحرقنا لمجرناف نجحت الثكرة ؟ عندئذ شرح ليـ كىك يبتسـ قائبل : جميعا ثـ قالك لو 

 .(1)"العمؿ المسمح عمى المستكل الكطني كبدأ مكحدا كاليمكف الرجكع الى الكراء 

 ـ1956-1955:ىاجس التسميح *

 إستبد ىاجس التسميح بقائد المنطقة الخامسة ،مادفعو الى السفر 1954     في أكاخر ديسمبر 
حيث نزؿ بكجدة بالمغرب كمنيا إنتقؿ الى الناظكر فالتقى بمحمد بكضياؼ كاتصؿ بالمسؤكليف 

، "جيش تحرير المغرب العربي"بيا ،كطرح عمييـ فكرة تكحيد الكفاح بشماؿ إفريقيا كذلؾ بإقامة 
نجحت الفكرة مبدئيا كطمب المغاربة مكافقة زعيميـ عبد الكريـ الخطابي المكجكد آنذلؾ بالقاىرة 

 (3)دعكنا قادة جيش تحرير المغرب العربي:"(2)،فاضطر لمسفر الى القاىرة كيقكؿ فتحي الذيب
ـ،كىـ السيد أحمد بف بمة كمحمد بكضياؼ 1955لمحضكر الى القاىرة منتصؼ شير جانفي 

كبف مييدم عف القيادة الجزائرية كمحمد بف عبد اهلل المساعد كعبلؿ الفاسي ،عف القيادة 
السبلح أك إال ."الماركشية كتـ تزكيدىـ بالسبلح ،بعد أف كاف بف مييدم يمح في طمبو قائبل

كصؿ بف مييدم الى كىراف مع األسمحة كرافقو في نقؿ الشحنات ىكارم ".إختنقنا
 أكت لتسييؿ الميمة 20،كأعاد العربي بف مييدم تنظيـ الصفكؼ كجاءت ىجكمات (4)بكمديف

كبقيادة بكصكؼ كتحت زعامة 1955،خاصة أف السكاف اقتنعكا بالثكرة ، ففي الفاتح مف أكتكبر 
تبلؼ أعمدة  بف مييدم إنطمقت عدة عمميات في المنطقة تخمميا قطع الطرقات كىدـ الجسكر كا 

                                                           
  .126، ص 2010دار المعرفة ،الجزائر ،،...1954 أول نوفمبر لحسن بومالي ،((1

 فيفري 7 بالقاىرة ،يعد رجل الميام الخاصة لعبد الناصر وأبرز معاونيو في مايخص  قضايا الشؤون العربية عضوا مجمس القيادة ،توفي في 1923ولد سنة ( (2

 :يراجع, بمسقط رأسو 2003

-Sifaoui,op.cit,p26 

 " 12"ينظر الممحق رقم ( (3

، عين وزيرا لمدفاع 1960 وقائد لموالية الخامسة ،قائدا لألركان سنة 1957إنخرط في الثورة وتمت ترقيتو الى عقيد سنة  (1978-1932)" بوخروبة محمد"( (4

. 1978-1965بعد اإلستقالل ،ثم رئيسا لمجزائر 

-Sifaoui,op.cit,p14. 
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 تمكف المجاىدكف مف القياـ 1956الياتؼ خمفت خسائر كبيرة بالمنطقة كفي شير جانفي 
كقع أتصاؿ بضابط جزائرم في الجيش الفرنسي "سيبدك "بعمميات أذىمت الجيش الفرنسي ناحية 

 جندم ،ىذا الضابط إقتنع بالعمؿ داخؿ الثكنة لصالح 100بثكنة المدية بيا مايقارب 
كنجح اإلتصاؿ بفضؿ فكرة بف مييدم كبكصكؼ الذيف فكرك في إقامة شبكة .(1)الثكرة

كمف أىتمامو بالمكضكع كاف يقـك بكضع سماعات جياز الراديك .لممكاصبلت تربط بيف الكاليات
، كما مرت الثكرة (2)ـ1955عمى أذنيو ليمتقط بعض مايرسؿ العدك مف برقيات كذلؾ سنة 

 500 كشارؾ فييا1956 أكتكبر 2بالمنطقة الخامسة بمعركة جبؿ لعمكر التي كقعت في 
جندم مف جيش التحرير، كقد استمرت المعركة أسبكعا كامبل ،حصؿ فييا الثكار عمى العديد 

  (.3 )مف الغنائـ

 منيـ عباف رمضاف الذم أجرل MTLD   أطمقت السمطات الفرنسية بعض المسؤكليف مف 
 إستعداد الطرؼ الجزائرم 1956فيفرم3معو بف مييدم عدة مشاكرات، أعمف فييا يـك 

لممفاكضة مع متكممييا عباف رمضاف كبف مييدم، إال أف اإلستعمار اشترط كقؼ إطبلؽ النار 
 .(4)كشرط إلستقبلؿ الجزائر

 بصفة خاصة لمكاصمة FLN   تفطف بف مييدم لمسياسة اليادفة الى إخماد الثكرة ككتب بإسـ 
مؤكدا " إف الفرنسي ال يفيـ إال كالحنجر في عنقو "اإللتفاؼ حكؿ الثكرة قائبل في المنشكر 

ـ إثر نداء كجيو بف 1956بحضكره إلضراب اإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف في شير جكيمية 
 ردا عمى االشاعات كالدعاية التي يبثيا اإلستعمار في أكساط الشعب ،يدعى FLNمييدم باسـ 

                                                           
.  25،ص 2012،منشورات دحمب ،الجزائر ،1962-1954المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية  زىير إحدادن، ((1

. 40،ص 1987جوان 26،الجزائر ،1956 ،المسان المركزي لحزب جبية التحرير الوطني  1403،العدد  مجمة المجاىد" سالح اإلشارة "عبد الكريم حسني ( (2

. 133،ص 2010 ،دار طالس لمدراسات لمترجمة والنشر،الجزائر،الثورة الجزائريةمصطفى طالس ،((3

 .57بارور ،المرجع السابق ،ص ( (4
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فييا أف جبية التحرير مف قطع الطرؽ كالخارجيف عف القانكف الفرنسي ال نشاط ليـ إال في 
 .(1)الجباؿ 

 :م1956 أوت20مؤتمر الصومام - 3   

، خبلؿ ىذه الفترة انضـ إلييـ عدد مف األفراد 1956      أدار شباف الجزائر الثكرة حتى أكت 
شيرا مف الكفاح CNRA 18الميميف مف الداخؿ كالخارج كاستغرؽ اإلعداد اإلجتماع األكؿ ؿ 

المسمح ،كانت الدعكة الى مؤتمر كطني يضـ زعماء جميع األحزاب فكرة إقترحيا أعضاء 
مف ( 2) أخذىاعدد مف قكاد الجيش كعمى الخصكص زيغكد يكسؼMTLDالمجنة المركزية لحزب

، غابة (3)شماؿ قسنطينة ،ككدليؿ عمى قكتيـ المعنكية كالعسكرية إختار المنظمكف العسكريكف 
 أكت 20جبؿ أكفادكا جنكب غربي بجاية عمى الضفة الغربية لكادم الصكماـ يـك 

برئاسة العربي بف مييدم حيث افتتح الجمسة عمى الساعة الثامنة كقدـ بمعية عباف 1956
 (4)رمضاف تقريرا مفصبل عمى أسباب األجتماع كأىدافو كالغايات المنتظرة منو 

     قدـ كؿ قائد تقرير المنظمة الخاص بو كىنا يقع إشكاؿ أيضا ،حيث يذكر عمي كافي ،أنو 
أف العربي مثؿ قيادات المنطقة الخامسة، كلـ يأت بكثائؽ خاصة "كحسب شيادة بكصكؼ 

بالكالية الخامسة،رغـ أنو شارؾ بإسميا،كقيؿ أنو لـ يجتمع بقيادة المنطقة بخصكص ىذا 
كزعـ بف بمة بعدـ مشاركة المنطقة الخامسة بالرغـ مف حضكر بف (5)"المؤتمر كلـ يبمغيـ 

مسبؿ مف إنطبلقة 500 مجاىد ك500مييدم كأشار ىذا الخبر الى إرتفاع عدد المقاتميف مف 

                                                           
. 59بارور ،نفسو ،ص ( (1

 إستشيد في سبتمبر 1955أوت 20بقسنطينة ، إنخرط في حزب الشعب ،عضو المنظمة  العسكرية الثانية ،قائد ىجومات الشمال القسنطيني 1921ولد سنة (2)

1956 

ثورة جوان جميسبي ،: يراجع ...عقد المؤتمر األول لجبية التحرير بإفري إحدى قرى مدينة بجاية وىي منطقة زعم الفرنسيون أنيم قظوا فييا عمى الثورة تماما (3)

 119،ص 1987،مصر الدار المصرية لمنشر ،ت عبد الرحمان صدقي أبو طالب ،الجزائر

. 17-16:، مجمة عصور ، تصدرىا كمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ،جامعة وىران ، العدد الثورة الجزائرية وعوامل إنتصارىا عبد القادر خميفي ،  (4)

 .101 ،ص 1999دار القصبة ، الجزائر ،، (1962-1946)من المناضل السياسي الى القائد العسكري "  مذكرات "يراجع ،عمي كافي ، (5)
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مسبؿ كىي أىـ نقطة 1000 مجاىد ك1500الى 1955ـ كفي أكتكبر 1954أكؿ نكفمبر 
تكضح تطكر التعداد البشرم كاستمراريتو كفي نفس السياؽ أشار التقرير الى الكضع المالي 

 مميكف فرنؾ 25 مميكف فرنؾ منيا 35 ب 1956لممنطقة إذ قدر رصيده المالي في أكؿ مام 
بحكزة مسؤكؿ المالية بالخارج أما عف حجـ السبلح فقد بمغ مجمكع قطع األسمحة في الفاتح 

مسدس 100 بندقية حربية ك1000 قطعة مختمفة األنكاع بيف (1)2714-1956مام 
 .(2).بندقية رشاشة50رشاش ك165ك

 جندم ،كبفضؿ األمف إستطاع بف مييدم 3000    قاـ العقيد عميركش قبؿ المؤتمر بتجنيد 
كأعضاء المؤتمر التعرؼ عمى حقيقة الكضع بالببلد بفضؿ التقارير المقدمة مف الحاضريف 

 :،كأف يتكصمكا إلى نتائج إيجابية كيقيمكا نظاما متكامبل لمثكرة جاء فيو 

 (بدال مف مناطؽ) كاليات 6متمثبل في تقسي الجزائر الى :إنشاء تنظيـ إدارم جديد لمجزائر -1
قامة مناطؽ في كؿ كالية ،كتقسـ الى عدة قسمات   يرأسو عقيد كأربعة ضباط برتبة رائد (3)كا 

 :ككؿ منيـ مسؤكؿ عف قطاع معيف 

 مسؤكؿ سياسي -
 مسؤكؿ عف العمميات العسكرية -
 مسؤكؿ عف اإلستعبلمات -
 مسؤكؿ عف التمكيف -

 FLN: كضـ مدينة سطيؼ لمكالية الثالثة ،أما العاصمة تعتمد كمقر لػػػػػ

                                                           
 ،جبيةلإلطالع أكثر يراجع محمد حربي ...قدم بن مييدي تقريره الى حد ىذا التاريخ الذي يوافق شير مغادرتو لممنطقة الخامسة  تاركا الميمام لنائبو بوصوف  ((1

. 177، ص 1985 ، دار الشباب اإلفريقي ، باريس ،التحرير الوطني بين السراب والواقع

 أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ المعاصر، قسم التاريخ ، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة ..."شبكات الدعم الموجيستيكي الطاىر جبمي ، (2)

. 150 ص2009-2008أبى بكر بالقايد ، تممسان ،

 " 18" ينظر الممحق رقم  (3)
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 :التنظيـ العسكرم الجديد-2

 مجاىد 110الكتيبة تتككف مف-

  مجاىد35فرقة تتككف مف-

 (1) مجاىد 11فكج يتككف مف-

 :CNRAالمجمس الوطني لمثورة الجزائرية - أ

 منيـ سبع عشرا عضكا دائما كالباقي مستخمفيف ،فكاف يشبو السمطة (2)عضكا 34     ضـ 
التشريعية التي تبث في القضايا المصيرية لمثكرة، يجمع المجمس بطمب مف لجنة التنسيؽ 

 (3)كالتنفيذ أك نصؼ أعضائو كتككف قراراتو شرعية 

 :CCEلجنة التنسيق والتنفيذ -ب

ليذه المجنة التي عرفكىا عمى أنيا مجمس حرب ( 4)    انتخب المؤتمركف خمسة أعضاء 
حقيقي كىي المسؤكلة عف تكجيو ك إدارة جميع فركع الثكرة ،كىي تحكـ كؿ الجيات المنظمة 

لمثكرة ككؿ الزعماء كعف كؿ ضركب النشاط الثكرم في الكاليات الست مسؤكلكف بصكرة مباشرة 
 (.5 )أماـ لجنة التنسيؽ

أف بف مييدم أسر الى زيغكد أف طائرة محممة باألسمحة :"    يذكر عمي كافي في مذكراتو 
تريد أنزاؿ حمكلتيا بالمنطقة الثانية ،كخرج زيغكد ليبمغني بالخبر في اليـك الثالث لممؤتمر،رفقة 
بف مييدم ليطمعاني عمى مكاف إنزاؿ الحمكلة كذىبت إلستقباليا كلكف لـ تأت أية طائرة كحيف 

                                                           
 394عمار بوحوش ، المرجع السابق ص ( (1

 " 5 "ينظر الممحق رقم  (2)

. 204 ،ص 2009 ،دار طميطمة لمنشر،الجزائر، تاريخ الحركة الوطنية عبد الوىاب بن خميف ، (3)

" 6"ينظر الممحق رقم  (4)

122-121جوان جميسبي ، المصدر السابق ،ص ص (5)
.  
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استكضح أمرىا لـ يسمع الطرؼ التكنسي بخبرىا كبإنتياءأشغاؿ المؤتمر تكادع المؤتمركف كقاؿ 
 1957في نياية ىذه السنة أك مطمع ...بف مييدم لزيغكد سنتقابؿ عف قريب في شارع إزلي 

 ".إف شاء اهلل لئلحتفاؿ بالنصر 

        لكف لما لـ تأتي أية طائرة ؟ كمف خطط العممية الكاذبة ؟كماىي نكاياه؟كحسب ماقاؿ 
عمي كافي بأنو غير مكاف نزكليا بيد أف بف مييدم قد حدد المنطقة الثانية نزكليا ، كيؼ 

ف اتيمنابف  إستطاع ىؤالء إعبلـ الطائرة بإنزاؿ بحمكلتيا بالمنطقة التي حددىا عمي كافي ؟كا 
مييدم بالتبلعب بنفسية المؤتمريف فيذا األمر سيناقض ماذكر عنو سابقا  خاصة كأنو كاف 

ال إختنقنا...السبلح "كثير السفر نحك الخارج يطالب بالسبلح كالتمكيف كىكصاحب مقكلة   (1)"كا 

ذا كانت خدعة فرنسية فمكاف راح     كيبقى السؤاؿ مف الذم أسر إلبف مييدم بالعممية ؟كا 
 .ضحيتيا عمي كافي كمجمكعتو التي إنتظرت الطائرة 

    إذا استبعدنا الجيات التكنسية باألمر فحسب شيادة عمي كافي ،فإنيـ لـ يسمعك باألمر 
ذا ذىبنا الى  (الكفد الخارجي )فيبقى أمامنا زعماء الخارج أك . أبدا الذم ىك بقيادة بف بمة ؟ كا 

 .أحد بنكد مؤتمر الصكماـ التي سنيا القادة كرحبكا بيا ،قد نستطيع الكصكؿ الى شيئ

 :ـ1956:مسألة أفضمية الداخل عن الخارج -ج

      حذر عباف رمضاف عناصر الكفد الخارجي مف االستمرار في اإلتصاالت غير الرسمية 
مع الفرنسييف كطمب منيـ عدـ التصرؼ ككزراء كسفراء،قبؿ األكاف عندما أحس بتركيزىـ عمى 

ثـ جاءت قضية . الجيكد الدبمكماسية كتراجع آدائيـ في الجانب المتعمؽ بالدعـ المكجيستيكي
كالتي جاءت فييا دعكة الى قادة المنطقة 1955الرسالة المشبكىة المكجية لشيحاني بشير نياية 

األكلى كالمناطؽ الحدكدية الشرقية ،الى التمرد عمى القيادة المركزية التي يشرؼ عميياعباف، 
كىك األمر الذم جعمو يكجو رسالة شديدة الميجة الى خيضر ممثؿ الكفد الخارجي أعمنت فييا 

                                                           
. 107عمي كافي ،المصدر السابق ،ص  (1)
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 كفي ىذا النزاع مع القيادة (1)أنو إذا تـ إثبات تكرط بف بمة في ذلؾ المسعى فإنو يستحؽ الشنؽ
 .(2)نرل أف بف مييدم قد كقؼ الى جانب عباف رمضاف ككريـ بمقاسـ 

ـ 1955    المرجح في سبب كقكؼ بف مييدم مع قيادة الداخؿ ، ماتعرض لو في أكاخر سنة 
عندما قصد مصر ليسأؿ الكفد الخارجي عف سبب تقاعسو عف تمكيف الثكرة بالسبلح ،كقد ذكر 

أف المقاء بيف بف بمة كبف مييدم كاف مضطربا كأف بف مييدم قفؿ راجعا بإنطباع سيئ جدا 
 .عف بف بمة كالمصرييف

     يرجع الكثير مف المؤرخيف أف أصؿ الخبلؼ بيف المناضميف في الخارج كالداخؿ يرجع الى 
ىذيف التصرفيف مف بف بمة نحك بف مييدم كعباف رمضاف ، ما أدل الى المبادرة بإثبات ىذه 

األفضمية في ميثاؽ الصكماـ كأيده المؤتمركف الذيف حذركا مف تظافر الجيكد الفرنسية 
 (.3)كالمصرية إلظيار بف بمة كزعيـ لمثكرة 

     كيذكر بف عكدة أنو كاف يرل الخطأ في إعطاء األكلكية لمداخؿ عف الخارج كلمعمؿ 
السياسي عمى العسكرم كذكر أنو حيف عبر عف رأيو في ىذه النقاط ،أماـ كؿ مف أكعمراف     
كزيغكد يكسؼ كبف طكباؿ كالعربي بف مييدم أنو إقتنع بفضؿ ىذا األخير كأكد لو أف تخكفاتو 

كضعية مؤقتة ألف الثكرة "ليست في محميا كأنو ليس ىناؾ إنحراؼ فالكضعية كما قاؿ لو 
حتضنيا الشعب كتبناىا فبل خكؼ إذف عمييا مف اإلنحراؼ  (4)"كصمت الى الشارع ، كا 

   كأما عف رد فعؿ الكفد الخارجي فإنيـ كانك عمى إستعداد لحضكره كأف بف بمة قد أنتقؿ مف 
 القاىرة الى إيطاليا ثـ إلى ليبيا في إنتظار كصكؿ مف يرافقو الى الجزائر ،كلكف األمر لـ يتـ ؟

                                                           
قسم التاريخ ،كمية العموم  ، أطروحة لنيل شيادة الذكتوراه في التاريخ المعاصر ،1962 -1954تطور الييئات القيادية لمثورة التحريرية عبد النور خيثر ، ( (1

. 150 ،ص 2006 -2005جامعة الجزائر،  اإلنسانية واإلجتماعية ،

. 192-191،ص ص 2007نجيب عياد ،دار موفم لمنشر ، الجزائر ،: ت"سنوات المخاض " الثورة الجزائرية محمد حربي ،  (2)

 171-170 ،ص  ص2012زىير إحدادن ،شخصيات ومواقف تاريخية ، دحمب لمنشر ،الجزائر ،(3)

 26 ،المسان المركزي لحزب جبية التحرير ،الجزائر ،1125 ، العدد  المجاىدكما يروي تفاصيميا عمار بن عودة ،"رفيق عالء الدين ، تاريخ ثورة أول نوفمبر ( (4

 .34-33ص ص .1982فيفري ،
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 .(1)  كمف الممكف ػأف جماعة الداخؿ لـ ترل أية فائدة في حضكرىـ المؤتمر 

      كيذىب محمد تقية الى دحض الكتابات التي بررت الكفد الخارجي عف مؤتمر الصكماـ 
ـ كيمكف تأييد نظريتو مف أف عبكر 1956،بصعكبة المسمؾ كخطكرة إجتياز الحدكد عاـ 

الحدكد كاف يسيرا آنذلؾ ألف بف مييدم نجح في إجتيازىا أكثر مف مرة شرقا كغربا فكيؼ 
 (2.)يصعب عمى بف بمة كصاحب ميداليات الشرؼ

      ميما كانت اآلراء التي تبدييا القيادات مف الطرفيف بخصكص مشركعية ىذا المؤتمر 
كأبعاده فإنو اليمكف أف تنكر عميو ككنو قد عبر بصدؽ عف إيديكلكجية جبية التحرير ،ككضع 

 . (3)ىيكمة مكحدة لجيش التحرير في كافة أنحاء التراب الجزائرم 

      كنخمص أف الطريؽ الثكرم لمعربي بف مييدم ،طريؽ شاؽ تخممتو العديد مف 
اإلستفيامات كيثير الكثير مف الجدؿ في بعض المكاقؼ التي حاكلنا نقدىا كالخركج بنظريات 
تناسب المسيرة الثكرية كالفكرية لممناضؿ مع مراعاة عدـ تبرئة الكؿ مف بعض األخطاء التي 

كقع فييا قادة الحزب كمالفت إنتباىنا في ىذه المسيرة الثكرية بعض األراء لمناضميف في القيادة  
فما صحة ىذه الركايات ؟ كمف المسؤكؿ عنيا ؟ .كالتي تعد الركايات الكحيدة نحك بف مييدم 

 كماىك غرضو في إببلغ بف مييدم لينشرىا في أكاسط القادة ؟

     

                                                           
. 171زىير إحدادن ،المصدر السابق ،ص  (1)

 .ىذا مايعزز فرضية التردد والتقاعس جراء التوتر في عالقات القادة بالداخل مع الخارج  ((2

-Mehamed teguia;L'Algerie en guerre,ODU;2007,p 169. 

. 216،ص 2007،الجزائر ار القصبة لمنشر ، دمن حزب الشعب الجزائري الى جبية التحرير الوطني عمر بوداود، (3)

 



 

الث  ــــــــصل الثـــــــــــــالف
 "م1957-1956معــــــــــركة الجـــــــــزائر  "

 
 . م1957دالع املعركةـــــــــــأسباب إن: أوال

 داخــــــــــــليا .1

 خــــــــــــــــــــــــارجيا .2

التعريف باملعركة وموقف العربي بن مهيدي :ثانيا

 :منها 

 .تعريفها  .1

 .موقف العربي بن مهيدي منها  .2

 :م1957نتائج معركة الجزائر :ثالثا

 .م1957إنعكاسات املعركة على الجزائر .1

 .م1957املوقف الفرنس ي من املعركة  .2
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           رسـ مؤتمر الصوماـ خارطة العمؿ المستقبمي، ثـ أرسؿ كؿ مجاىد لمكانو المناسب 
وعممو الذي يبرع في التحكـ فيو، وأعمف حينيا عف إستقاللية العاصمة و أسندت لممناضميف 

ميمة اإلتحاؽ بيا، لتنظيـ العمؿ الفدائي و إقناع الشعب الجزائري لإليماف بأف الجبية الوطنية 
ىي ممثميـ الوحيد والشرعي، ما أدى بيـ لمعمؿ داخؿ العاصمة وترتيب أمور الجيش ودعوة 

وبدخوؿ لجنة التنسيؽ والتنفيذ العاصمة بدأ فصؿ آخر . الكؿ لممشاركة في تصعيد أحداثيا
. نتفاضة ضد السمطات الفرنسيةإللتوضيح مبادئ ا

 م1957الثورة في الجزائرالعاصمةب إندالع اسبأ : أوال

: لياــــــــــــــــداخ-1

بعد مؤتمر الصوماـ رأت قيادة الثورة ضرورة نقؿ الثورة إلى المدف أيف تتواجد الصحافة        
 .(1)العالمية وتتمركز الدوائر االستعمارية الرسمية، فكانت معركة الجزائر

أف متوسط عدد القتمى الجزائرييف في سنة ) جبتل جون  وكتب الصحفي اإلنجميزي     
، فقد وصؿ المتوسط إلى 1956 قتيؿ في الشير الواحد، أما في سنة 200، زاد عمى 1954
 حتى وصؿ 1957 قتيؿ في الشير، ويرتفع العدد في األشير األربعة األولى مف سنة 1400
 قتيؿ في الشير،وقد قدـ لي الموظؼ الفرنسي ىذه اإلحصائيات وكأنو يقدـ لي 26000إلى 

 .(2) (إحدى مفاخر فرنسا

.       أسرع غي مولي إلى تمبية طمب مندوبو الكوست، فعظـ قوتو بمائو ألؼ جندي آخريف
كما ضاعؼ القوة الجوية والبحرية حتى أصبح مجموع القوات اإلستعمارية المقاتمة، وخمسمائة 

. (3)ألؼ جندي
                                                           

.141بالح ،المرجع السابق ،ص    (1) بشير 

.  6 ،الدار القومية ، مصر ،د س ،صدــــــــن األمس والغـــــــــالجزائرييرقاوي ،ـــحمدي حافظ ومحمود الش ( (2

 .106ص محمود عبد الرحيم ، المرجع السابق ، (3) 
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لى غاية           ـ، كانت التعميمات المعطاة لمثوار الجزائرييف أف ال يمسوا 1956 جواف 19وا 
المدنييف األوربييف بأي سوء وأف يوجيوا ىجوماتيـ ضد العسكرييف وقوات اإلحتالؿ بصفة 

فأقدمت السمطات الفرنسية عمى تنفيذ حكـ اإلعداـ في زبانة وزميمو عبد القادر فراج . عامة
ـ، غير مجرى األمور فقررت القيادة الثورية اإلنتقاـ، 1956 جواف 19بسجف بربروس يـو 

عطاء التعميمات بإغتياؿ المدنييف األوربييف الذيف تتراوح أعماليـ بيف  وفي .(1) سنة54 و18وا 
 إلى مكتبو ومعو الجنراؿ ماسو العائد مف (2) إستدعى الكوست الجنراؿ ساالف1957 جانفي 7

مغامرة فاشمة في قناة السويس مف فرض سمطتو عمى قوات الشرطة المتواجدة بالعاصمة والتي 
 مف قوات المظمييف كدعـ لمشرطة، وذلؾ بقصد تفكيؾ 4600 شرطي ويجند 1500تقدر بػ 
. (3) بالعاصمة  FLNخاليا 

 جانفي 8طمب مني ماسو، في أوؿ لقاء يـو:  قائال(4)      وذكر الجنراؿ بوؿ أوساريس
 جانفي عف طريؽ منشورات  28، اإلعتناء بكسر اإلضراب التمردي الذي تـ تحديده يـو 1957

. موقعو مف طرؼ بف مييدي

قاؿ كنت أستغؿ المدة لثالث أسابيع القائمة التي زودتني بيا المصالح اإلستعالمات العامة، وتـ 
بحوالي ألؼ وخمسمائة سجيف وأرسؿ الباقوف إلى معسكرات  (بني مسوس)مؿء معسكر

. (5)فرعية
                                                           

  . 461بوحوش ، المرجع السابق ، ص ( (1

 ، أرسل لمعاصمة في ميمة حفظ 1956 بفرنسا ،شارك في الحرب العالمية الثانية ،والحرب ضد اليند الصينية ، العدوان الثالثي عمى مصر 1908 مواليد (2) 

 .45،ص 2012 ،دار ىومة ،الجزائر ،جرائم فرنسا في الجزائرسعدي بزيان ،:،يراجع .1958 ماي 13السالم ، شارك في إنقالب 

.163 بوحوش المرجع نفسو ،ص   (3(  

 2003زائريين السيما في معركة الجزائر، التي اعترف بيا لجريدة لومند ـ بفرنسا ،جنرال بالجيش الفرنسي من المظميين المعروفين بتعذيبيم لمج1918 مواليد (4) 

  .                                     Benjanine stora,op,cit ,p16-يراجع   . 2013،شارك في الحرب العالمية الثانية ، توفي في مسقط رأسو سنة 

 .109،ص،2008مصطفى فرحات ،دار المعرفة ، الجزائر،: ت،"1959-1957المصالح الخاصة ،الجزائر "شيادتي حول التعذيب بول أوساريس ،(5) 
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: ارجياـــــــــــــــــ خ-2

 الذي أبدى (1)      حققت القضية الجزائرية إنتصارات في المحافؿ الدولية، منيا مؤتمر باندونغ
حؽ الشعب "فيو المؤتمروف دعميـ المطمؽ لمثورة الجزائرية عف طريؽ الئحة أيدوا مف خالليا 

سبتمبر 30، واإلنتصار الثاني تمكف الدبموماسية الجزائرية في "الجزائري في تقرير مصيره
ـ، مف تسجيؿ القضية الجزائرية في جدوؿ أعماؿ الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة في 1956

 (2 ).27 صوتا ضد 23دورتيا العاشرة نتيجة حصوليا عمى 

      لجأت السمطات الفرنسية إلى القرصنة الجوية مف طرؼ الطيراف العسكري الفرنسي 
جبارىا عمى اليبوط في الجزائر 1956 أكتوبر 22في FLN  بإختطاؼ طائرة زعماء ـ، وا 

وكانت آنذاؾ متوجية مف المغرب إلى تونس لحضور مؤتمر مغاربي، وكانت الحكومة الفرنسية 
برئاسة غي مولي حسب ما ذكره بوؿ أوساريس تنوي إسقاطيا لوال عمميما في المحظات األخيرة 

أحمد بف بمة ومحمد بوضياؼ : ، وكانت تحمؿ بداخميا كؿ مف السادة بأف طاقـ الطائرة فرنسي
عمما أنيا بيذا العمؿ (.4)مصطفى األشرؼ ، ومستشارىـ (3)وحسيف آيت أحمد، ومحمد خيضر

لقد رأيت مف "  بباريس، قائال1956 ماي 3 في (5)صرح الكوست ستضع نياية لمثورة
الضروري أف أطمب مف الحكومة إرساؿ قوات إضافية إلى الجزائر وأسمحة جوية جديدة 

                                                           
. أيام وكان النواة األولى لحركة عدم اإلنحياز 6،واستمر لمدة 1955 أفريل 18 عقد بأندونيسا   (1)   

. 327، ص 2009 ، دار المعرفة ،الجزائر ،   (2) ..."التاريخ بوابة الجزائر"عمار عمورة وآخرون ،  

(3)Sylvie Thémalt,Histoire de la gerre l'indépondance, maarifa,Alge ,2007 ,p79.  

، ألقي 1956، كانت لو مشاركات في الصحافة النظالية إلتحق بالثورة 1939 بالمدية ، درس بجامعة السوريون بباريس ، عضو حزب الشعب 1917 مواليد  (4)

 :يراجع   .2000القبض في حادثة الطائرة ، مستشار بومدين بعد اإلستقالل ،توفي سنة 

-Sifaoui,op.cit,p39 

 15 الى غاية 1956، عين غي مولى وزيرا مقيما عاما في الجزائر في بداية 1944 بفرنسا ،ممثل ديغول في حركة فرنسا لمقاومة اإلحتالل النازي 1898 (5)  

 .110 ،ص ،جرائمسعدي بوزيان :يراجع  ...  .، صاحب مقولة الربع ساعة األخيرة  لمقضاء عمى الثورة 1958أفريل 
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إننا نوشؾ أف نطرد " وطالب بالنجدة قائال". لإلستفادة مف أحسف إمكانياتيا لمقتاؿ في الجزائر
 .(1)"مف الجزائر وبالتالي مف شمالي إفريقيا كمو

  :التعريف بالمعركة وموقف العربي بن مييدي منيا: ثانيا

: ريفياـــــــــــــــــــ تع-1

      يقصد بمعركة الجزائر العاصمة، تمؾ العمميات الفدائية الجريئة التي عاشتيا العاصمة 
 بعد CCE، والتي جاءت إستجابة لتوجيات 1957إلى غاية سبتمبر - 1956نياية سنة 

. (2)المصادقة عمى قرارات مؤتمر الصوماـ

 خالؿ ALNتعد معركة الجزائر مف أىـ المعارؾ الكبرى التي خاضيا :      وفي تعريؼ آخر
 ، والتي توسطت خاصة ىجومات الشماؿ القسنطيني 1962-1954الثورة الجزائرية، ما بيف 

، وقد تـ (ـ1957)، ومعركة عيف الزانة بنواحي سوؽ أىراس بمركز القاعدة الشرقية(ـ1955)
إقتراح ىذه المعركة مف قبؿ المناضؿ العربي بف مييدي، الذي طالب قادة الثورة بضرورة 

ىي المدة غير العادية لإلضراب الثوري ,(3)خوض المعركة والقياـ بإضراب عاـ لمدة ثمانية أياـ
 واإلجماع القومي عمى معاداة اإلستعمار، ىذا ىو السبب الذي مف أجمو FLNالذي أظير قوة 

 (4).1957إلى سبتمبر سنة- 1956غطت معركة الجزائر فترة عشرة أشير مف ديسمبر سنة 

 .موقـــــــــــــــف العربي بن مييدي منيا-2

      شيدت العاصمة مضاعفات في العمميات الفدائية، وباألخص حيف إلتحؽ بف مييدي بيا، 
وذلؾ وفؽ ما جاء في قرارات مؤتمر الصوماـ، وىو المكمؼ بالفداء في المدف، في شير 

                                                           
.106 ، الدار القومية ، مصر ،دس ،ص ،أسرار العدوان الغربي عمى الجزائرمحمود عبد الرحيم    (1)  

.141، ص 2بالح ،المرجع السابق ، ج   (2)  

.206بن خميف ، المرجع السابق، ،ص   (3)  

.27ابراىيم حنقي ، الدار القومية ،مصر ، دس ،ص : ،ت  ذكريات معركة الجزائرياسف سعدي ،   (4)  
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قد "  أنو(1)، مباشرة بعد اإلنتياء مف أشغاؿ إجتماع المؤتمر، فيقوؿ ياسؼ سعدي1956سبتمبر 
بمغ مف طرؼ أرزقي بوزينو االمدعو حديدوش بأف يكوف عمى إستعداد تاـ لتوفير األمف 

، ويضيؼ "لشخصية ثورية ميمة سوؼ تصؿ إلى العاصمة لتقود العمميات الفدائية بيا
أنو عندما كاف في إستقباؿ بف مييدي لـ يكف يتصور بأف يمقاه بمثؿ ىذا التواضع حتى :"أيضا

. (2)"أنو ظف بأنو أستاذ في الثانوية وليس قائدا عسكريا

 الخمسة، عقد إجتماعات يومية بمنزؿ عمارة رشيد، CCE        في العاصمة قرر أعضاء 
في حيف بمغيـ إستشياد زيغود يوسؼ الذي كاف متجيا إلستالـ الوالية األولى ليضع حال 

وصؿ بف خدة يحمؿ أخبارا غير . لمنزاعات القبمية، التي غرقت فييا منذ إستشياد بف بولعيد

. التي أودت بحياة سبعيف جزائريا" ثيب"سارة،  فييا أف القصبة في حالة غمياف بعد عممية شارع 
، (3)أف العمميات الفدائية غير كافية، يجب أف يكوف رد فعمنا أكثر عنفا:"فقاؿ بف مييدي

.  (4)"ويجب تحويؿ العاصمة إلى دياف بياف فو ثانية

نحف بحاجة إلى اليدوء :"        وقد لقي إقتراح تصعيد العنؼ، رفض بمقاسـ كريـ الذي قاؿ
وكاف عباف قد ساند بف مييدي، فإضطر كريـ أف يأخذ برأي ". في العاصمة لكي نتحرؾ

بدأت معركة الجزائر عندما قاـ كؿ . (6) وبف يوسؼ بف خدة(5)وكذلؾ فعؿ سعد دحمب. األغمبية
                                                           

واصل جياده حتى ألقى القبض عميو من "العاصمة " بالعاصمة ، قائد الحممة اإلنتخابات لحركة إنتصارات الحريات ، عين قائدا لممنطقة المستقمة 1928مواليد (1)

ياسف سعدي ، المصدر السابق ، ص :  وحكم عميو باإلعدام ولكن لم ينفذ فيو الحكم وأفرج عنو بعد وقف إطالق النار،يراجع 1957 سبتمبر 23طرف المظميين في 

  .9،14ص 

.28-27ياسف سعدي ، المصدر نفسو ، ص ص ، (2)  

.120،المرجع السابق ،ص "عبان " حميد عبد القادر ، (3)  

 (4 ) بارور ، المرجع السابق ، ص  103.

:يراجع.   (5)   بمسقط رأسو 2000 بالبميدة ،سكرتير مصالي الحاج ، وعضو حزب التحرير ،محرر جريدة المجاىد ، توفي سنة 1918مواليد  

-Sifaoui , op,cit,p31.  

.120 حميد عبد القادر ،المرجع السابق ،ص   (6)  



1957الفصل الثالث                                                              معركة الجزائر   

 

 
55 

، بناء عمى أوامر صادرة مف القائد العربي بف (1)كؿ مف المناضميف ياسؼ سعدي وعمي بوانت
مييدي بإغتياؿ رئيس فدرالية شيوخ بمديات الجزائر ورئيس بمدية بوفاريؾ أميدي فروجي، الذي 

وقد تمت . يعد مف أكثر المستوطنيف األوربييف في الجزائر تطرفا ومعاداة لمشعب الجزائري
، أماـ منزلو 1956 ديسمبر28العممية بعد التخطيط ليا، وقادىا الفدائي عمي البوانت بتاريخ 

 (.2 )الكائف بحي ديدوش مراد حاليا بالعاصمة

      قرر بف مييدي دعـ العمؿ الفدائي بإنضماـ العنصر النسوي مف الجزائريات الشقراوات 
والمثقفات، لنقؿ القنابؿ والمسدسات لتسميميا إلى الفدائييف في مكاف عمميـ، ويبدو أف تعميمات 

بف مييدي في إختيارىـ مبنية عمى تصورات ذكية عمى أف الجنود الفرنسييف يعمموف أف كؿ 
، وفي نفس اليـو قدـ بف مييدي الضوء األخضر لياسؼ سعدي ،كي (3)الجزائريات سمراوات

. يصعد مف العمميات الفدائية 

وموزعيف عمى . وكاف كومندو ياسؼ مكونا مف ألؼ وأربعمائة فدائي مسمحيف بكيفية جيدة    
. (4)(شرؽ العاصمة)إلى ميزوف كاري (عيف البنياف)كامؿ العاصمة مف فيوت فيؿ  

بعد أف وصؿ إلى القصبة وتعرؼ عمى قادة العمؿ الفدائي وأعمموه بنظاميـ العسكري       
واألنشطة واإلمكانيات المادية والبشرية بيا، شرع ىو بشرح قرارات مؤتمر الصوماـ، ثـ قدـ 

الكممة لمحاضريف فتقدـ المسؤوؿ عف الخاليا العسكرية بالعاصمة، ليقدـ تقريره العسكري مباشرة 
وتـ إقتراح البحث عف . بعد إستماعو لمتقارير بدأ في تنظيـ الخاليا الفدائية في جميع األحياء

                                                           
أو عمي  عمار مواليد الثالثينيات  بمدينة مميانة من عائمة فقيرة ،ولحبو أللعاب القوى إشترك في العديد من مباريات المالكمة ،كان يقيم ضاحية بسكاند   (1)

البوانت وىي منطقة قريبة من العاصمة لذى أطمق عميو ىذا اإلسم ،إنظم لفريق مجرمي المدينة ،إال أنو عرف بنزاىتو واقتنع بالعمل السري في سجن بربروس حين 

سعدي ، المرجع :  بالقصبة جراء نسق المنزل الذي  إختبأ فيو ،يراجع 1957 سبتمبر 8إختمط  بمجموعة من الثوار الذين بثوا فيو روح المقاومة ، إستشيد يوم 

  .59السابق ،ص 

.121 حميد عبد القادر ، المرجع السابق، ص   (2)  

.207 بن خميف ، المرجع السابق ،ص  (3)  

.،المرجع  نفسو حميد عبد القادر   (4)  
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كيميائييف لصنع القنابؿ، وحضر عبد الرحماف طالب مف الوالية الرابعة التي إلتحؽ بيا إثر 
 وتمكف مف تكويف مخزوف مف القنابؿ، وقاـ حينيا بف (1)ـ1956إضراب الطمبة في ماي 

مييدي بإختيار األماكف توضع فييا القنابؿ، فحددىا في الكافيتيريا وميمكبار ومقر الخطوط 
الجوية الفرنسية ،و أسندت ميمة وضع القنابؿ لكؿ مف سامية لخضري وزىرة ظريؼ المتيف ال 

، نجـ عنو مقتؿ أربع أشخاص وجرح (3) وجميمة بوحيرد(2)تقال شجاعو عف حسيبة بف بوعمي
. (4)خمسيف أوروبيا، مف بينيـ العديد مف األطفاؿ

بعد العمميات الفدائية خيـ الصمت عمى القادة في منزؿ الدكتور شولي، ثـ تحدث        
ال أجد :"، فرد عباف"نحف مع العنؼ لكف ما يجب أف يكوف موجيا، يجب إختيار األىداؼ:"قائال

فرقا بيف الفتاة التي تضع قنبمة في ميمكبار وبيف الطيار الفرنسي الذي يطمؽ القنابؿ عمى 
" ثيب" كاف يوجد أطفاؿ في ميمكبار، في شارع . المشتى ، إنيا الحرب مع كؿ ما فييا مف قذارة

. (5)"بالقصبة كذلؾ كاف يوجد أطفاؿ

 22 يـو CCEبعد مبادرة بف مييدي لتنظيـ إضراب لمدة شير إجتمع أعضاء          
ـ بالعاصمة، وبعد عدة إقتراحات إتفؽ كؿ مف عباف رمضاف وبف خدة وكريـ 1957جانفي

ـ، 1957 جانفي 28بمقاسـ وسعد دحمب عمى مدة اإلضراب وىي ثمانية أياـ تبدأ بتاريخ 
                                                           

.59ياسف سعدي ، المصدر السابق ،ص   (1)  

 بمدينة الشمف من عائمة ميسورة الحال ، إنتقمت لمعاصمة لتكمل تعميميا بعد حصوليا عمى البكالوريا ،لكن فضمت اإلنظمام الى صفوف  1938مواليد جانفي  (2) 

، العدد مجمة  الجيشوزاني مبارك ، من شيداء الثورة ، : يراجع , إلتحقت بالفدائيات بحي القصبة ، إستشيدت رفقة عمي عمار وعمر ياسف وبوحميدي 1955

  .13، المصدر السابق ،ص 234

 بالعاصمة كمفيا عميا مصطفى بوحيرد بإطعام ياسف سعدي وعمي البوانت وعممت عمى وضع القبائل في االماكن االوروبية ،ألقي عمييا القبض 1935مواليد (3)

مع رفيقتيا جميمة بوعزة 1957 جويمية 15 بعد إصابتيا ، ولقيت الكثير من التعذيب حتى بمغت قضيتيا العالمية ،صدر حكم إعداميا في 1957 أفريل 9في ميمة 

فطيمة بوقاسة ،جميمة بوحيرد الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر ،ترجمة لمذكرة مقدمة لنيل رسالة .:يراجع,ليتم إطالق سراحين من باريس بعد اإلستقالل 

 .56-55م ص2006/2007ماجستير ،منشورة ،قسم المغة العربية وآدابيا ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،

(4) Patrik Evano et Jean Planchais,la gerre d'Algérie,editions laphomic,Alger,1990,p113. 

.122،ص  عبد القادر حميد ،المرجع السابق   (5)  
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 30 أياـ و3، وبعد نقاش حوؿ المدة التي كانت تتراوح ما بيف (1)ـ1957 فيفري 4وتنتيي يـو 
: يوما وفي النياية إتفؽ األعضاء الخمسة وبكؿ ديمقراطية وذلؾ لتحقيؽ ىدفيف متكامميف

 .الجزائر ليست فرنسا

 .(2) ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب والثورةFLNأف نثبت لمعالـ أف      

 فشكمت عدة لجاف داخؿ المصالح والمؤسسات ميمتيا التوعية، والتوجيو ودعوة السكاف     
يجاد الصيغ الكفيمة لمساعدة العائالت المحتاجة، وتوزيع  لمتزويد بالمؤونة طواؿ أياـ اإلضراب وا 

كما شكمت أيضا لجاف خارجية عمى مستوى تجمعات الجزائرييف في الخارج . المناشير والبيانات
  (3).لممساىمة في إنجاح اإلضراب

 عبر الواليات تعمف فيو اإلضراب العاـ واألىداؼ المرجوة منو، (4)  منشوراCCEوزعت      

قامت بدعوة الشعب لممتزويد بمختمؼ الحاجيات الضرورية كالغذاء . وبعد تنظيميا لمؤسساتيا
. (5)والدواء أثناء مدة اإلضراب وألف األصؿ فييـ، تـ إبالغيـ مسبقا

 

 :م1957نتــــــــــــــائج معركة الجزائر: ثالثا

 .م 1957إنعكــــــــــــــاسات المعركة عمى الجزائر-1

 
                                                           

.85عمار عمورة ، المرجع السابق ،ص  (1)  

.85محمد عباس ،المرجع السابق ،ص (2)  

.177-176  بالح ، المرجع السابق ،ص ص  (3)  

  (4)  "7" ينظر الممحق رقم 

62،ص1996، المتحف الوطني لممجاىد ،الجزائر ،4،العدد مجمة الذاكرة ،1957 جانفي 28لحسن بومالي ،إضراب   (5)  
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 بإضراب داـ أسبوعا  (1) الذي كاف يرأسو عيسات إيديرP.U.T.A، قاـ FLNتمبية لنداء  

، شمت عمى إثره الحركة اإلقتصادية والتجارية في مختمؼ 1957 فيفري 4–  جانفي 28مف 
. (2)القطر الجزائري

 اليـو األوؿ لإلضراب حيث شمؿ جميع التراب الوطني وخصوصا في اإلدارات واألسواؽ       
العامة، وكانت جميع الدكاكيف والمحالت مغمقة والموظفوف المسمموف لـ يمتحقوا بعمميـ، فمقد 

،عف سائر أحياء المدينة (4) وتـ عزؿ حي القصبة(3).%99إستمر اإلضراب ووصمت نسبتو 
. (5)وقامت الدبابات حينيا بإعتراض جميع الطرؽ

إذاعة صوت الجزائر الحرة " ـ، بإفتتاح1957بدأت الثورة نشاطيا في مستيؿ عاـ       
 ى ، التي كانت تذيع كؿ مساء مف الساعة العاشرة إؿA.L.N و F.L.N، صوت "المكافحة

 ALN كيمو سايكؿ، أنباء ومعارؾ 36الحادية عشرة والنصؼ عمى موجة قصيرة طوليا 
نتصاراتو المظفرة، وبواسطة ىذه اإلذاعة دعت   الشعب وأىابت بو ليستعد ويتييأ لمقياـ F.L.Nوا 

وبالرغـ مف أف ماسو حاوؿ إخراج الجزائرييف لفتح دكاكينيـ . (6)باإلضراب األسبوعي التاريخي
 ، وكاف مفادىا P.U.C.T.Aفإف الشعب الجزائري قاطع الشراء، بسبب تعميمات سابقة مف 

                                                           
خالصا كبيرين الى أن ترقى الى منصب رئيس المراقبة اإلدارية والنزاعات 1919 مواليد  (1)  في ضواحي تيزي وزو ،إنخرط في العمل إلعانة عائمتو فأبدى نشاطا وا 

وبدأ نضالو بيا ومن ثم أصبح أول أمين عام لإلتحاد العام لمعمال الجزائريين  (نقابة الكمفيدرالية العامة لمعمال )،فتم إنتخابو عضوا لمجنة التنفيذية لعمال الدولة 

 ، يراجع 1959 جويمية 26 بسبب مطالباتو بإصالح أوضاع العمال ومن ثمة من سجن الى سجن وجراء التعذيب لفظ أنفاسو في 1956 ماي 23،سجن في 

. 18 ،ص 1983، جويمية 232 ،العدد المرجع السابقوزاني ،ال:

.194، ص 2002 ،دار ريحانة ، الجزائر ،موجز تاريخ الجزائرعمار عمورة ،  (2)  

.10، ص81، مجمة أول نوفمبر المصدر السابق ،العدد " قرار اإلضراب ووقائعو ونتائجو "بن يوسف بن خدة ،  (3)  

  (4)  "13" ينظر الممحق رقم 

.178بالح ، المرجع السابق ، ص    (5)  
.344،ص 1980، دار البعث ، الجزائر ،20 و19،ثورات الجزائر في القرنين يحي بوعزيز   (6 ) 
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إقتناء الحاجيات ألف اإلضراب سيمنع شراء أي شيء مف الدكاكيف المفتوحة، وىذا ما يذكر 
 .(1)بحقيقة عظيمة وىي التضامف بيف الشعب بصفة تمقائية

أف المعركة لف تطوؿ وزعـ ساسة فرنسا "أعمنت الصحؼ الفرنسية منذ بداية الحرب         
لقد " :وقادتيا العسكريوف أف النصر سيتـ في ساعات، فمقد كاف الكوست يقوؿ في أحاديثو

 ،وأعمف وزراء فرنسا مرارا أف "إنتيت معركة الجزائر ونحف اآلف في ربع الساعة األخير لممعركة

معركة الجزائر إنتيت وأف الثوار تـ إكتساحيـ والقضاء عؿ فموليـ نيائيا، ليعمف وزراء        
الدفاع أف القتاؿ يشتد، وأف القوات الوطنية تتمقى أسمحة وفيرة ،وأف ىجـو القوات الوطنية 

. (2)بحسب خطة موضوعة وأف الكتائب والطوابير تخوض غمار المعارؾ

كاف ليذا اإلضراب تأثيره البالغ في الميداف الخارجي، وكاف أحد األسباب التي جعمت       
 فيفري عمى قرار تعرب فيو عف 15 باإلجماع يـو  الجمعية العامة لألمـ المتحدة تصادؽ

إعترافيا باآلالـ والخسائر الجسيمة في األرواح البشرية وتدعوا إلى إيجاد حؿ سممي ديمقراطي 
. (3)عادؿ لممشكمة الجزائرية بوسائؿ مالئمة طبقا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة

 أعمف المستوطنوف بالجزائر تمردىـ 1958 ماي 13ىتزت أركاف الجميورية الرابعة، وفي     إ
وأيدىـ في ذلؾ فريؽ مف جنود المظالت بالجزائر بزعامة جاؾ " فميـ الف"عمى حكومة  

ف المالحظ لتقارب وجيات نظر المستوطنيف مع    إنما يعود لعجز فرنسا عف ALNسوستيؿ، وا 
. (4)إنياء حرب الجزائر

                                                           
.390الجزائر،دس،ص  ، دار موفم لمنشر ،وار حول الثورة ـــــــــــحخميفة جنيدي ،   (1)  

.11، الدار القومية ،مصر ، دس ،ص غول في الجزائرــــــــديمسعود الجزائري ،  (2)  

.345بوعزيز ، المرجع السابق ،ص  (3)  

.26س ،ص  دار القومية ،مصر ، دــ ، الرــــريق الى تحرير الجزائــــــــــــالطصالح صبري ،  (4)  
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 (1)، رأى كؿ مف ىنري العالؽ وموريس أوداف1957خالؿ األشير الستة األخيرة لعاـ         
األوضاع تتضاعؼ فقبض عمييما في شير جواف مف قبؿ المظمييف ، قمقت زوجاتيف وقامتا 

ري عالؽ النجاة بحياتو بعد  ػػبإبالغ الرأي العاـ عف قضيتيما، وبعد المداوالت إستطاع ىف

محاكمتو، أما في ما يخص موريس فقد إختفى عف الوجود ، وبدأ الكؿ يحتشد وأنشئت لجنة 
عممية تحمؿ إسمو طالبت بالبحث عنو، والتحقيؽ في ما جرى معو لكف السمطات أخفت أمر 

. (2)ؽ بإعتراؼ الجنراؿ بوؿ أوساريسئوقالت أنو فر مف السجف ، وقد ظيرت الحقا

وجراء ما يحدث رفع العديد مف المدنييف الفرنسييف أصواتيـ في خضـ الحرب مندديف       
بالتعذيب مف بينيـ عالمة اإلتنولوجيا جيرميف كيوف، والمؤرخ بيار فيداؿ ناكيو والصحفي ىنري 

، الذي تضمف إحد 1958الصادر " السؤاؿ"العالؽ صديؽ موريس وصاحب الكتاب الشيير
-الشيادات األولى عف ممارسات التعذيب، ومؤسس صحيفة لكسبرس جاف وىو جاؾ سيرفاف

مما أثار حفيظة " بدياف بياف فو"وىنا ذكر كاتب .(4()3)شيرايبر الذي إستميـ الجنراؿ دوبوالرديير
نعـ، إف أمتنا في قمة وجدانيا،كاف ىميا أف تحصؿ عمى إحتراـ اليزيمة، وأف ال " الكثيريف قائال

. (5)"تشتري النصر بالغدر، آه يا ليتنا لف نخسر المعركة والشرؼ معا

، ما أدى 1956-1954وفي ىذه األجواء عرفت الثورة تطورا ممحوظا بيف سنوات         
ـ واحدا عمى الحدود التونسية و عرفت بإسـ القاعدة الشرقية  1957إلنشاء قاعدتيف ليا سنة

                                                           

 (
1
دعوا أنو فر  ( سعدي : يراجع . أستاذ جامعي مساعد في كمية العموم بجامعة الجزائر ، عضو الحزب الشيوعي ،قتمو المظميون تحت التعذيب وا 

  .43بوزيان ،المرجع السابق ،ص 
(2)Sylvie thénalt,op,cit,pp 203-204  

،في إيطار قمع الثورة ،طمب من ماسو إعفاءه من العمل في الجزائر فعوقب بالسجن وتوفي 1956خريج األكاديمية العسكرية الفرنسية ،أرسل لمجزائر سنة   (3)

 65ص ..المرجع السابق  ."جرائم"سعدي بوزيان ،:يراجع . 1986سنة 

 21،ص 2007 جانفي 14، 1591،جريدة جسور ، العدد  "منعطف في حرب  التحرير...سنة عمى معركة الجزائر 50"حسن زيناتي ،(4) 

. 83،ص 1976، تصدرىا وزارة التعميم العالي والشؤون الدينية ،قسنطينة ، الجزائر ، ماي 33 ،العدد مجمة األصالةإيفون تورين ،خالل حرب الجزائر ،  (5)  
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وأخرى عمى الحدود الجزائرية المغربية، ويدخؿ ذلؾ في إطار إستراتيجية الثورة لإلستفادة مف 
. (1)"شاؿ وموريس"الدعـ الخارجي والتصدي لخطي 

 داللة عف حالة اليأس التي FLNإعتبر الفرنسيوف إضراب ثماني أياـ الذي دعت إليو        
لكف القادة والشيود . (2)وصؿ إلييا قادة الثورة،و التي ألقت بالجماىير العزؿ لمواجية المظمييف

 شجاعتيا وقدرتيا عمى FLNيؤكدوف أف األىداؼ المرجوة مف اإلضراب تحققت، وأثبتت 
. (3)التنظيـ وقياد الجماىير عمى المستوى القومي

إستمر غي مولي أكثر "ـ قاؿ 1957وفي مقاؿ لمييركورتاد في مجمة الشؤوف المالية عاـ      
مف عاـ ليتابع حتى النياية خدمة البورجوازية واإلستعمارييف، ولـ تتمكف وزارتو مف البقاء إال 

ضطر لكي يستمر أف يجد حال لإلفالس الذي أصاب الخزانة ...بخيانتيا لمبرنامج اإلنتخابي وا 
ستمر حتى بمغتو رسالة مف إيزنياور في أفريؿ ...الفرنسية بسبب الثورة الجزائرية ثـ أتى جايار وا 

ـ وطالب بوضع حد عاجؿ لحرب الجزائر، ولما أدرؾ المستوطنوف بأنيا النياية ، 1958
. (5) لمقضاء عمى الثورة(4)صنعوا إنقالبا وأتَّوا بديغوؿ

 
                                                           

.145 بالح ، المرجع السابق ،ص   (1)  

 في المركز الوطني لمدراسات والبحث في 11 ، مجمة المصادر ،العدد الحركة الوطنية  الجزائرية بين النضال القيادي والنضال الجماىيريأحمد مسعود ،  (2 ) 

  .191،ص 2005جوان 1 ، الجزائر ،1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

.27سعدي ، المصدر السابق ،ص   (3)  

 1940، وتدرج في الرتبة ليصبح جنراال 1912، بفرنسا ،إلتحق بالجيش الفرنسي بعد أن تحصل عمى الباكموريا وتخرج منيا مالزم أول 1890مواليد (4) 

،المعروف عنو أنو جمع بين العمل العسكري والسياسي والفكري ، أول رئيس لمحكومة الخامسة بعد ما إستنجدت بو فرنسا إلنقاض الوضع داخل الجزائر لكن فشمت 

 ، مجمة الفكر السياسي ، العدد سياسة ديغول الجزائرية من خالل مذكراتوعبد القادر خميفي ، : ، يراجع 1970كل اعمالو الى أن إعتزل الى بمدتو ، توفي سنة 

  .219ص 2006، إتحاد كتاب العرب ،دمشق سوريا ، 25

 ، رسالة لنيل الدكتوراه في التاريخ المعاصر ،قسم  من الظيرو الى المواجية مع الحركة الوطنية1945-1940الحركة الديغولية في الجزائر لزىر بديدة ، (5) 

 .20، ص  2009/2010التاريخ ، جامعة الجزائر ،
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 .م1957المـــــــــــــوقف الفــــــــــــرنسي من المعركة - 2

وكرد فعؿ مف اإلستعمار الفرنسي، أمرت السمطات بتجنيد كؿ اإلمكانيات المادية        
صوت الجزائر )والعسكرية فأنشأت اإلدارة اإلستعمارية في أوؿ األمر إذاعة سرية مزيفة سمتيا

، ومف خالليا تذيع أوامر مزيفة ومضادة (صوت الجزائر الحرة المكافحة)لتقمد إذاعة  (المجاىدة
وتؤكد أف اإلضراب مناورة إستعمارية يجب إحباطيا، وتـ توزيع مناشير ALN  وFLNألوامر

مزيفة عمى أوراؽ تحمؿ صورة العمـ الوطني، زيادة عؿ إذاعة بالغات رسمية ييددوف فييا 
. (1)المضربيف وبإنزاؿ أشد العقوبات

 جندي مف جيش المظمييف بقيادة الجنراؿ ماسو بتكسير أبواب 10000 قاـ حوالي       
المحالت التجارية، وقاـ باإلستيالء عمى ما فييا ثـ أجبر السكاف عمى الخروج مف بيوتيـ 

وحشودىـ في الشاحنات وساقوىـ إلى أعماليـ، فأصبحوا يعدموف البعض ويرغموف البعض 
 .(3)، حيث أصبحت المدينة تعيش معركة حربية حقيقية(2) فتح محالتيـ لتحطيـ اإلضرابىعؿ

تعزيز التواجد العسكري نجحت الخطة المضادة إلجياض معركة الجزائر بتضييؽ        ؿ
عداـ بف (4)الخناؽ عمى القصبة دي ، ولقيت ميي، حيث تـ إعتقاؿ المحامي عمي بو منجؿ وا 

. (5)قضية جميمة بوحيرد الصدى العالمي

، أصدر الجنراؿ ماسو تعميمات تؤكد السكوت عمى أعماؿ المتيميف 1957 أفريؿ 4في      
أنو ىو شخصيا دفف شخصا مات " بيير لولييت"بالقياـ بالتعذيب، ويروي مظمي فرنسي يدعى 

تحت التعذيب في حديقة إننا رمينا بأناس في البحر وىـ أحياء بعد أف تـ نقميـ في طائرات 
                                                           

.  178ص  بالح ، المرجع السابق ،  (1)  

  (2) "14" ينظر الممحق رقم  

.39-38، ص ص 2012 ،دحمب لممنشورات ، الجزائر ،، شخصيات ومواقف تاريخية زىير إحدادن   (3)  

.207 بن خميف ، المرجع السابق ، (4)  

(5)Jeam poul calm  Khaus et Jurgen, La republique fidérale d'Allenagne et la gurre d'Algérie ,el maarifa, 

Alger,2008,p304.    
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الذي جاء خصيصا ،(1)"جاؾ سوستيؿ"بالييميكوبتر، أما المعسكرات والمعتقالت التي قاميا 
. (2)لمجزائر لتطبيؽ سياسة شبيية بسياسة تصفية الينود الحمر في المكسيؾ

أف الجيش الفرنسي لـ ينيـز عمى أيدي الجزائرييف ولكف إنيـز "ماسوويقوؿ الجنراؿ         
فعال في سياسة فرنسا في الجبية الداخمية والخارجية، بينما بقي الجيش الفرنسي في جبيتو 

أنو لوال " ،ويضيؼ قائال"منتصرا حتى تولى ديغوؿ زماـ الحكـ في فرنسا فمنح اإلستقالؿ لمجزائر
. (3)"تصرؼ الجنراؿ ديغوؿ إلستمر الجيش يحارب فيمف ساىـ القتمة

أصبح الجنراؿ ديغوؿ رئيسا لمجميورية الخامسة، وبدأ في وضع المخططات رسـ السياسة       
التي يمكف تطبيقيا بالجزائر لوضع نياية لمثورة، فأسند قيادة الجيش إلى الجنراؿ شاؿ الذي بدأ 

وتشديد المراقبة عؿ الحدود الجزائرية " مخطط شاؿ"في تطبيؽ مخطط حرب جديدة بإسمو 
ـ عمى الحدود الشرقية 1957المكيرب عاـ " خط موريس"الشرقية والغربية عف طريؽ إقامة 

وخط شاؿ عمى الحدود الغربية لغرض تطويؽ كامؿ الحدود بأسالؾ شائكة لمنع تسرب الثوار 
. (4)واألسمحة

 3024يذكر ياسؼ سعدي في مذكراتو أف السكرتير العاـ لبوليس الجزائر أثبت إختفاء        
وبعد وشاية مف غوندريش لمجنراؿ . (5)ـ1957 مف سبتمبر 7حالة في المدة ما بيف جانفي إلى 

لمجنراؿ غوجار، تـ التعرؼ عمى المنزؿ الذي يمتجئ إليو ياسؼ سعدي وزىرة ظريؼ، حيث تـ 
ـ وىي نفس القصة التي تبعت 1957 سبتمبر 23إلقاء القبض عمييما في شارع كاتوف يـو 

                                                           
 قضية تقرير مصير الجزائر،إتخذ 1960 إلتحق بصفوف المقاومة التي قام بيا الجنرال ديغول ، عرض ديغول 1912 سياسي ومثقف فرنسي ولد بباريس في (1) 

.  25بديدة ، المرجع السابق ،ص :يراجع . 1990 ثم عاد الى فرنسا ، وأصبح رجل سياسة وكاتب ، توفي في 1969إيطاليا منفى لو الى غاية 

. 263،ص 2002 دار العموم لمنشر ، الجزائر ،..."من عيد الفينيقيين "المختصر في تاريخ الجزائر صالح فركوس ، (2)

.249، ص 2009، منشورات المؤسسة العامة لمثقافة ،ليبيا ،..."من الكفاح الجزائري " صفحات خالدة  أحمد عاشوراكس ، (3) 

.445، ص2005دار العموم ، الجزائر ،.." المراحل الكبرى "  تاريخ الجزائر صالح فركوس ،  (4) 

.49 ياسف سعدي ، المصدر السابق ،ص   (5) 
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إكتشاؼ مكاف عمي البوانت ونسؼ المنزؿ حيث إستشيد معو كؿ مف عمر الصغير البالغ مف 
. (1)سنةوحسيبة بف بوعمي، حيث فضؿ عمي الموت عمى اإلستسالـ12العمر 

، وقاؿ "كؿ شيء يثبت فشؿ العدو:"صؼ الصيؼ صرح الجنراؿ ساالف قائالتوفي مف        
 بعيدا عف طريقي خاصة وأنيـ كانوا يعرقموف FLNوضعت لمتو ما يقارب ألؼ عضو مف قيادة 

. (2) اإلصالح اإلجتماعي بإنتياكاتيـ المتكررة

 

حددت معركة الجزائر العاصمة، العديد مف المفاىيـ ووحدت بيا الجبية أنظار الرأي         
،وباإلضراب "الجزائر الفرنسية"العاـ العالمي لقضية شعب محتؿ رافض لممفيـو االستعماري 

 إستطاعت إظيار الوجو الحقيقي والواقع المفروض عمى الشعب الذي CCEالذي نظمتو 
عممت لجنة مف الشباب المناضميف أف تمثمو رسميا، وتسمع العالـ معاناتو وبعد إنتياء الحرب 

الحظنا في الكثير مف المذكرات التي نشرىا الجنراالت الفرنسيوف تبجحيـ وتفاخرىـ بعمميـ عمى 
خالصيـ ألفكارىـ ولبمدىـ األـ ستعباد الشعوب ،مؤكديف عدـ تأنيب الضمير وا  . قير وا 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)Mahfoud kaddache ,et l'algérie  selibéra 1945-1962,Edif, Alger,2000,p101. 

(2) Jackes valette,la gerre d'Algérie du général salan ,L'esprit du livre, editions France ,2008,p16. 



 

 الفــصل الــــــــــــرابع
العربب   إنعكاسات معركة الجزائر على حياة محمد"

 م1957"بن مهيدي
 

 :م1957القبض على بن مهيدي:أوال

 .ظـــــــــــــــــــروف إعــــــــــــتقاله-1

 .إستجـــــــــــــــــىابه-2

 .م1957إغتيال محمد العربي بن مهيدي:ثانيا

 تعذًـــــــــــــــــــبه-1

 م1957إعدامــــــــه-2
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     إشتعمت بالعاصمة اإلضرابات وعززت السمطات الفرنسية قواتيا تم نشرت عيونيا لضرب 
ىياكل الجبية ومالحظة رجاليا واألوائل أحيطت العمميات القائمة بوحدات خبيرة ومتدربة عمى 

إلى أن  فطوقت العاصمة وتابعت كل التحركات الغريبة في قمبيا، التفتيش واإلندماج السريع،
إستطاعت الفرق المنتشرة الوصول الى معمومات حققت فييا وتوصمت إللقاء القبض عمى 

بعض القادة الذين من بينيم المسؤول االول في العمميات الفدائية المسمحة بالعاصمة أال وىو 
 .بن مييدي

 :م1957القبض عمى بن مييدي:أوال 

 :ظـــــــــروف إعتقالو-1

      تكتنف الباحث العديد من التساؤالت، في ظل آراء وروايات التي تدور حول إعتقال قائد 
معركة الجزائر وعضو لجنة التنسيق والتنفيذ ،بسيولة عممية القبض عميو واكتشاف مكانو في 

ظروف غامضة ووتيرة سريعة وقد كان بن مييدي قد دخل مدينة الجزائر لموقوف عمى العمميات 
ورعاية المعركة من قريب، ولتعرف اإلجابة عن حقائق حول القبض عميو نستعرض بعض 

 :اآلراء والشيادات التي تدور حول ىذا الموضوع 

أن إعتقال "  يقول(1)إيف كوريار،أن الصحفي  خمفو معمري يذكر الكاتب: الرواية األولى*    
بن مييدي تم عن طريق أحد مناضمي جبية التحرير الذي قدم معمومات لقوات العقيد بيجار 

المدعو حميدة ( 2)عن مكان إختفاء بن مييدي ، ويضيف أن ىذا المناضل ىو شرقي براىيم 

                                                           
  .2012 بباريس كاتب وصحفي فرنسي ،ضابط سابق في الجيش الفرنسي ، توفي في 1935أو جيرارد بون ،مواليد  ((1

-www.archive.wikiwix.com                                                9:10سا 2015-5 -13الخميس              

. يراجع . عضوا حزب الشعب وحركة إنتصار الحريات ،اعتقل بعد يوم من القبض عمى بن مييدي  (2)

-abrachide mefti.larbi Ben Mhidi face a ses bourreaux ..memoria.N°12.supplememt eldjagair. Com alger. Fevrier 2013 

.p13. 
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ويبدو أن ماجاء بو ىذا الصحفي بعيد عن الحقيقة ، ألنو اليمكن أخذ رأي ضابط فرنسي 
 .(1)يمارس الصحافة ، فيجب أن يؤخذ كالمو في ميزان الشك والتزييف 

 قاطعا ماجاء في رواية كوريار قائال شرقي إبراىيم    ردا عمى ماقالو الصحفي كوريار ، نفى 
تم إعتقالي في اليوم الذي تال القبض عميو وكان إعتقالو محض صدفة ، فالمظميون كانوا :"

نو خطأ أن  يبحثون عن بن يوسف بن خدة ومن قدم عنوان بن مييدي لبيجار ىم الحركيون ،وا 
 وأنا في 1957 فيفري 23يقال أن بن مييدي قبض عميو قبمي ،خاصة وأنو قبض عميو في 

اليوم الذي تاله ،فكيف يتسنى لي أن أدل عن مكانو ،إلى جانب ذلك لم أكن أعرف ممجأه، وقد 
وخالل فترة اإلستنطاق (2).كنت أحمل الكثير من األسرار ولم أكشف عنيا تحت التعذيب 

الرىيبة قابمت األخ بن مييدي في مركز التعذيب باألبيار، حيث إعتقل قبمي ونقل لنفس 
المركز، وكان يوميا يتمتع بمعنويات رفيعة جدا ثم فصمونا عن بعض ، ومن ذلك الوقت لم 

 . (3)أسمع عنو إال بعد عن عممت بإستشياده 

 واقع األحداث التي تدور CCEفيفري تداول األعضاء الخمسة 15في : الرواية الثانية*     
ال سيتم :" بالعاصمة ،فقرر عبان رمضان قائال   إصطيادنا يجب مغادرة الجزائر العاصمة وا 

أنت إذن تقترح عمينا أن نكون الفئران التي تغادر :"فرد عميو بن مييدي متذمرا " مثل الفئران 
وأضاف أنيا مسؤولية ثقيمة بالنسبة لقادة أن ييجروا الميدان ، حين يصبح " الباخرة الغارقة ؟

ممتيبا ،قرر أخرون الفرار فيما عدى بن مييدي الذي غير مكان سكنو قائال لياسف سعدي أنو 
يريد أن يعرف ماذا يجري فعال في جزائر األوروبيين، وسينام في المساء في شارع كمود 

 كانت القيادة العامة لممظميين تعمم بأن بن (4)في شقة إستأجرتيا قيادة جبية التحرير،" ديبيسيي 
خدة سيتصل ببعض أصدقائو من األوروبيين لذلك عززت المراقبة في بعض األحياء السكنية ، 

                                                           
(1) Khalfa meameri.op .cit.112. 

(2) Abderrachid mefti.op.cit. p13. 

. 19المرجع السابق ،ص ..." حديث حول حياة "شرقي إبراىيم (3)

 .12 ،الجزائر ،ص2000 مارس 7 الى 1 من 52 ،عدد جريدة الخبر األسبوعيبوباكير عبد العزيز ،:ون بن مييدي ، ت لألبان لونتان ،المظميون يعتق( (4
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في الشقة  بشارع كمود " الذي أبمغ بوجود مستأجر عربي جديد لعل من المفيد مراقبة نشاطاتو "و
ديسيبيسي ىم ىواة الشرطة وجياز الحماية الحضرية ولم يكن المشتبو في األمر سوى بن 
مييدي ، بعد أن جاء رجال الشرطة مرفقين بمضميين الفيمق الثالث  إلستجواب المقيم في 

 (1) فيفري 23استوديو بشارع ديسيبيسي يوم 

إنني أتذكر جيدا بأن أحد ضباطي : " ، حيث يقول  بيجارلمجنرال : الرواية الثالثة*      
المدعو آالر الذي ذىب الى العمارة بالشارع المكمف بترصد تحركات بن خدة ،وحين وصول 
نني أعتبره الرجل الرقم  القوات تفاجأنا بأن بن مييدي الذي كنا نبحث عنو منذ مدة طويمة وا 

إن الشاب بن مييدي يناضل من أجل إستقالل وطنو، وأقتيد إليًّ بمكتب :" واحد في الثورة قائال 
باألبيار مقيد اليدين ،وكانت ىذه الشيادة ناقصة وغامضة رغم أنيا توافق شيادة الجنرال 

 "أوساريس 

لم يعد كريم بمقاسم وبن المييدي مطمئني لمكانيميا :"قائال  : إلبن خدة الرواية الرابعة*    
بال عمميات اإلعتقال والمطاردة في العاصمة ،فطمبوا مني إيجاد مالجيء ليم فأسكنت األول 

 وكان يسكن بعمارات شان مانوفر (2)"جون تيوكس "عند أحد الفرنسيين وىو أستاذ "كريم بمقاسم"
، أما بن مييدي فقد وضعت تحت تصرفو شقة صغيرة في نيج لويرديبيتي رقم (أول ماي حاليا)
بشارع ديدوش مراد بالعاصمة ،أسندت إلي "الصاكري كور"  في عمارة تشرف عمى كتدرائية 5

ميمة نقل كريم وبن مييدي الى البميدة ،فنجحت في نقل كريم إلييا ولكن مع األسف تم إلقاء 
إن : وقد صرح أيضا في مجاالت التاريخ قائال (3)القبض عمى إبن مييدي قبل أن أوفق إليو 

غتيال بن مييدي دون إلحاق الضرر باألخرين   من حق الجميع معرفة حقائق ووقائع اإلعتقال وا 
خاصة مسألة إتيام شرقي إبراىيم ،الذي أكد فييا أن شرقي مناضل مخمص اليفعميا ، وقد 

                                                           
  .13-12ألبان لونتان ،المرجع السابق ،ص ص ((1

إعتقال محمد العربي بن ,بن يوسف بن خدة :كاثوليكي المذىب ، كان يساند جبية التحرير مساندة مطمقة ،يراجع ,أستاذة كمية اآلداب بجامعة الجزائر أحد  ((2

 .15ص 1987، الجزائر ،82 العدد،1954مجمة أول نوفمبر   مييدي

 .16 بن يوسف بن خدة ، نفسو ،ص (3)



 م1957إنعكاسات معركة الجزائر على حياة بن مهيدي :                             الفصل الرابع
 

 
69 

 بينما قبض bire rouge من طرف القبعات الحمراء 1957 فيفري 24قبض عميو يوم األحد 
 (1). 1957  فيفري 23يوم السبت 

عتقل إثر وشاية من طرف أخبرني وكيمنا العقاري أنو أ: يقول بن خدة  , بعد االستقالل   
 المودعة في مقر وكالتو ففييا عثروا عمى  وثائقة الذين فتشوابعض مفتشي الشرطة المدنيين

عناوين الشقق التي بيعت ألعضاء من لجنة التنسيق تحت أسماء مستعارة ، ومنيا إنطمقوا فورا 
الضرب وغطس )نحو تمك السكنات ،وحين خضعوا الى اإلستنطاق من طرف جالدي بيجار 

ليذا أىرع .ولكنو لم يعترف إال بعالقتو ببن خدة  (الوجو في حوض الماء والكي بالكيرباء
المظميون لمبحث بالعناوين ،فوجدوا أنفسيم وجيا لوجو مع محمد العربي بن مييدي فألقوا 

 .القبض عميو

     يؤكد بن خدة في حديثو أنو الوحيد الذي يعمم بمكان بن مييدي وأن الفرضية المبنية عمى 
 .(2)الوشاية إحتمال مرفوض ، وأن المظميين وقعوا عن طريق الصدفة عمى زميمو التعيس الحظ 

 (بنشيكو)ىو أنو تتبعوا إبن المريادير :" فيذكر أن الصحيح في الحكاية  أوساريس    أما عن
الذي كان يممك مصنعا كبيرا لمتبغ بالجزائر العاصمة ، وكان يسير أموال جبية التحرير في 
نفس الوقت ،وعندما أوقفنا ذلك اإلبن ،شرع في ذكر كل مايعرفو ومن بين ذلك عنوان بن 

 (.3 ")مييدي
 

 

 

 

                                                           
(1)benkhadda ,Mon Temoignage sur L'arrestation du frére M.larbi ben mhidi,Madjallet eltarikh, en Alger, 

N°21,1987,P133 . 

. 143-142،ص ص 2005مسعود الحاج مسعود ،دار ىومة ،الجزائر ،: ت 1957-1956الجزائر عاصمة المقاومة بن يوسف بن خدة ، (2)

 .132-131بول أوساريس ، المصدر السابق ، ص ص (3)
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 :إستجوابو-2  

إن القبض عمى بن مييدي كان  (معركة الجزائر الحقيقية) في كتابو مانسوحسب الجنرال    
 تم إكتشاف ،(1)م وكان يحمل بطاقة تعريف باسم عبد الرحمان غيبود1957فيفري 16يوم 

 بعد القبض عمى بن مييدي (2 ) ساعة من إعتقالو بسبب الصدفة الغير العادية24ىويتو بعد 
نقل الى مركز قيادة العقيد بيجار وىناك تعرض الى ,م1957فيفري23من قبل المظميين في 

تقديمو لتصريح مطول عن أسباب حرب التحرير ضدىم :(3)سمسة من اإلستجوابات منيا 
،وأىدافيا ولكنو حين سأل من طرف أحد ضباط فرنسيين عن أعضاء جبية التحرير ونشاطاتيا 

 بعد عممية التفتيش الدقيق إلبن مييدي وجد لديو نسخو (4 )اليومية ،فكان ردىم الرفض قطعيا
من مشروع أرضية الصومام ،وقد رحب بو الجنرال بيجار في مكتبو فرد عميو بن مييدي التحية 

أنت إذا العقيد بيجار الذين يتحدثون عنو ،فرد عميو ماذا يقولون ؟ فرد إبن مييدي :"،قائال لو  
وعمى أية حال سترحمون أييا العقيد اليوم أو غدا فالتاريخ . يقولون أنك مالك ونحن شياطين:

وحده ىو الذي يرسم خارطة البقاء ،فتعجب بيجار لفصاحة لسانو وشجاعتو وقوة ثقتو بنفسو 
 (5)وشعبو

كيف :     في حوار مع أحد الصحفيين أمام بيجار والضباط الفرنسيين سأل بيجار قائال 
تحممون القنابل في قفف وتضعونيا داخل المقاىي واألماكن العمومية ؟ وما الدافع لفعل ذلك 

أما يدفعنا لفعل ىذا العمل ألنو . أعطونا طائراتكم ومدافعكم نعطوكم قففنا:؟فرد عميو بن مييدي 
ثم أكمل ليسألو عن رفاقو في لجنة التنسيق فأجاب ,(6)"الوسيمة الوحيدة التي لدينا لقيركم بيا

                                                           
. 82محمد عباس ،المرجع السابق ،ص ( (1

(2)Achour cheurfi,La classe politique Algérienne" de 1900 a nos jour",dictionnaire biographique,Casbah edition , Alger , 

2006,P94. 

 "16و"15"  ينظر الممحق رقم (3)

(4)Sylvie thémalt,histoire de la guerre d'indepondance , el maarifa,Alger,2007,p79 

. 56-55ص ص ,1998 ، دار األصالة ،الجزائر ،ممحمة الشييد محمد العربي بن مييديعز الدين مييوبي ، (5)

 .25 رابح لونيسي ، المرجع السابق ،ص (6)
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عبان غادر العاصمة أما كريم فيقيم بالخارج فيما يخص بياسف سعدي :العربي بن مييدي
وأعوانو ،فقد إلتحقوا بالجبال منذ اإلعالن عن اإلضراب وكنت سألحق بيم لوال الحظ لم 

إسمع أييا العقيد ،إننا أنا وأنت من السادة الميذبين ألننا " ثم أكمل قائال لبيجار" يساعفني 
نحتقر الموت ولكنكم أنتم ستيزمون ألنكم التؤمنون بأي شيء ،أجل ،إن الفرنسيين لم يعودوا 

أما نحن فنمثل . يؤمنون بفرنسا لقد غدوتم الماضي فأنتم مجزأون ،وال تعرفون ماال تريدون 
ذا قدر لي أن أموت فسيأتي بعدي اآلالف لواصمو  المستقبل ألننا نؤمن بالجميورية الجزائرية ،وا 

 .(1)" القتال

 :م1957إغتيال محمد العربي بن مييدي :ثانيا

 :تعذيــــــــــــــــــبو-1

     تضاربت اآلراء حول ممارسة التعذيب ضد العربي بن مييدي ،فالفئة األولى تقول أنو 
 : تعرض ألسوأ أشكال التعذيب فيما تنفي الجيات األخرى األمر ، وبيذا نطرح اإلشكال التالي 

 كيف صارت عممية تعذيبو ؟ومن ىوالمسؤول المباشر عن تعذيبو ؟ -

محمد العربي لم يتعرض معي في مركز قيادتي  :بيجار يتحدث :الرواية األولى  *         
 serum deveالى أي نوع من التعذيب ماعدا مسألة تنويمو عن طريق مصل الحقيقة 

veritee  أنظر  لم يمحق : ولكن بحضور طبيب كانت إجاباتو تكمل بنعم وبعد إيقاضو أخبرتو
أمرت فكري بأن ال :  ثم قال (2)بك أي أذى وعرفنا  منك الكثير مما يفيدنا فنظر لي ضاحكا

 .(3)يقول لكم شيئا 

 يؤكد فييا أن بيجار وبن مييدي حين شرع في أوساريسلمجنرال :  الرواية الثانية*      
مقارنة وحدتيما ونظاميما تييأ لنا وكانيما صديقان حميمان ،وبدأ بيجار يشعر بصداقة حقيقو 

                                                           
. 192-191 ،ص ص 2010دار النفائس لمطباعة ،بيروت،لبنان،،"الصراع السياسي " نيج الثورة الجزائرية بسام العسيمي ، ( (1

(2)Bigeard,op,cit,p27. 

 .88ص  بارور ، المرجع السابق ،( (3
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تجاه زعيم الجبية الذي لم يعذب عمى االطالق  وأنو يمكن لعالقة ثقة التي قد تجمعيما أن 
تفتح مجاال ال لمشاكل عظمى مصرحا أن طريقة بيجار في تعاممو مع بن مييدي لم تكن تروق 

 ولكن بيجار (1)تريد بن مييدي بشدة(بارا وجيفودان)لمجميع ،وقد كانت الشرطة القضائية بقيادة 
نظرا لما قد ورد في . رفض رفضا قاطعا تسميمو لمشرطة ظنا منو أنو سوف يعذبونو ال محالة

حترمو وفي  الروايتين ،نتأكد أن بيجار لم يقم بتعذيب بن مييدي بل أنو عاممو كأسير حرب وا 
أنا ال أرى لما يكون بن مييدي أفضل من : قائال "لماسو"ذلك شيادة جنرال أوساريس في تقريره 

االخرين ، في مجال اإلرىاب ال يثيرني القائد أكثر من المنفذ البسيط ، لقد قتمنا الكثير من 
الشياطين البؤساء الذين ينفذون أوامر مثل ىذا الرجل ، وىانحن نتمكأ من قرابة ثالث أسابيع من 

 (2). أجل معرفة ما سنفعمو فقط 

أنو سمط عميو التعذيب الشديد عمى يد بيجار في مركز قيادتو ، : فنقول  :الرواية الثالثة*     
 ، (3)ىذه انواع من التنكيل لم تكن لتطيقو النفس البشرية من كسر أسنانو وسمخو جمدة رأسو 

 (.4)واعترف ماسو أيضا ،بتعذيبو قبل قتمو بالمزرعة التي إقتيد ليا

 :م1957إعـــــــــــــدامو -2

عين ماسو القاضي بيرار في قيادة القوات ،وشغل منصب قاضي التحقيق مكمف بإعالم     
وكان فيرار مضطربا بسبب توقيف بن مييدي ،كانت  (فرانسو ميتيران )مكتب حافظ األختام 

الخطة بين أوسارير وبيرار خطة ذكية جدا وىي تفتيشو فمربما يحمل قرصا مسموما مثل الذي 
 .(5)يحممو القادة الكبار غالبا ، وأكد عمى أوساريس بالبحث عن األقراس دون فائدة 

                                                           
 . 128،المصدر السابق ،ص  أوساريس ((1

. 133-129أوساريس ،المصدر السابق ،ص ص( (2

. 105بارور ،المرجع السابق ،ص  (3)

(4) Mohamed cherife ould elhocine,de la réséstance a la gurre d'independance 1830-1962,Casbah editions,Alger, 

2010,p234. 

. 185-184،ص ص 2003عبد الحميد ميري ، تر موسى آشرشور ،منشورات الشياب ، الجزائر ،: ،تق ميندسو الثورة عيسى كشيدة ، (5)
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( le noile)    يذكر أوساريس توجيو بمركز القيادة ليقابل بن مييدي وكان بيجار مع مساعده 
وتم إحضار بن مييدي في الجمسة ،أراد بيجار أن يظير فوزه بثقة سجينو محاوال إقناعو بأن بن 

 :مييدي قرر التعاون معنا فسأل سجينو 

 قل لي بن مييدي مارأيك في وحدتي؟ -

 .أعتقد أنيا تعادل ثالثمئة ألف رجل:فأجابو مبتسما 

 ومارأيك في عممية توقيفك ؟-

 (1).ولم يعرف بن مييدي مايجيب بو 

 ىل ىذاالشعب يستحق أن تضحي من أجمو يابن مييدي ؟: قال بيجار 

 .لقد طمبت من شعبنا ثورة فأعطنا عرسا :رد عميو العربي 

 (2)ما عساكم قادرون أن تفعموا وفرنسا تمتد من تمنراست حتى دانكيرك ؟: قال بيجار 

إنكم تتحدثون عن فرنسا من دنكارك الى تمنراست وال تنبأ لكم بميالد الجزائر :" رد بن مييدي 
 "(3)من تمنراست الى دانكيرك 

 .فقرر بيجار لعب الورقة األخيرة فقال موضحا ىل لديك شعورا ما بأنيم خانوك 

  ومن يخونني ؟

 .فيم جميعا قبائميون وانت عربي .رفاقك بجبية التنسيق والتنفيذ :قال 

                                                           
. 132-131أوساريس ،المصدر السابق ،( (1

.  167-166،ص ص2008دار اليدى ،الجزائر،....حضارة وتاريخ "الجزائر الطيب بن نادر ،  (2)

. 105بارور ،المرجع السابق ،ص ، (3)
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لم يخني أحد :   فيم أن بن مييدي أن بيجار يريد إنقاض حياتو ،فإبتسم إبتسامة تأسف ثم قال 
 .حضرة العقيد

 وما الذي فعمناه لنمقي القبض عميك ؟: وقال -ضبط أعصابو نوعا ما : -فقال بيجار 

 (1).فقط....لقد كنتم محضوضين : رد بن مييدي

 أال ترى ان تقربك من فرنسا يخدم بالدك؟...ولماذا ال تعمل عندنا: ثم حاول بيجار مجددا فقال

 . ال أظن ذلك 

 .ظن ما تشاء أما أنا فإنني أؤمن بفرنسا الكبيرة -: رافعا كتفيو -  وختم بيجار كالمو 

إن جمدي الذي يمزق يأبى أن يخون : قائال (2)       فمم يبدي بن مييدي أدنى رغبة لمتعاون ،
إن الحوار الذي أجريناه معو :فكان قرار الجنرال ماسو ىو األمر بإغتيال ،قائال ,شعبو ووطنو 

 ".ىوشي منو"وأنا حاضر قادني لمقارنتو بمنافس عرفناه في الفيتنام  إنو 

م ،وبحضور كل من ماسو وترانكيي توصموا الى نتيجة مفادىا أن 1957مارس3      في 
طريق القضاء أمر غير مرغوب فيو ،ألنو سيحدث صدى دولي ولن يمر دون أن يحدث إثارة 

، (بن مييدي)اإلنتباه ،ولن يترك لمشرطة القضائية ،ألن التعذيب أيضا الينفع مع ىذا الرجل 
  .(3)وفي األخير سينجو ىو وجبية التحرير 

دعوني أتكفل بو قبل أن ييرب إن بقينا مترددين أطمق ماسو شيقةًّ :     طمب أوساريس قائال 
 : وقال لي

 .حسنا ،قم بالميمة قم بيا جيدا ،سأعطيك 

                                                           
 .185كشيدة ،المصدر السابق،ص  ((1

 185كشيدة ،المصدر السابق ،ص ( (2

. 132أوساريس ،المصدر السابق ،ص  (3)
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 .(1) فيمُت أنو حصل عمى الضوء األخضر من الحكومة 

 (الجيب )   أعمم بيجار باألمر فتدبر أمره لكي يكون غائبا وقت تسميمو ،ووصمت بسيارات 
" ألير"وشاحنة برفقة بضعة عشر رجال من فريقي األول وىم مدحجون بالسالح ،وكان النقيب 

ىو المداوم حينيا وقام بصف فريق صغير من رجال وحدتو وطمب منو إحضار بن مييدي 
  .(2)وتسميمو لي

أعرضوا األسمحة ،أبن مييدي يخرج من المبنى ، :         أمر ألير الفرقة األولى قائال 
وتفاجأت عندما رأيت فرقة المظميين التابعة لموحدة الثالثة تقوم بتحية الشرف األخيرة لزعيم جبية 

لقد كان ىذا ىو التقدير الذي قام بو الزعيم بيجار لمرجل الذي أصبح صديقو .التحرير الميزوم 
وأزعجني ىذا العمل اإلستعراضي المبني عمى المشاعر نوعا ما حينيا فقط عرف بن مييدي 

 .(3)ماينتظره 

لوأن لي ثمة من أمثال بن :"     حين إنطمقت الشاحنة ،خرج بيجار ،رفع يده تحية لمشييد قائال 
 .(4)"مييدي لغزوت العالم 

فقد أوساريس تعميماتو بأن .    إنطمقت الشاحنة مسرعة خوفا من أن تعد جبية التحرير كمينا 
إذا حصل أمر مريب يجب عمى ضابط الصف المكمف بالحراسة القضاء عميو مباشرة ويقول 

 منعزلة ،وقاموا بعزل السجين في غرفة مييأة ومحروسة جدا ، بعد مدة (5)توقفنا في مزرعة 

                                                           
. 186كشيدة ، نفسو ،ص ( (1

. 134أوساريس ، نفسو ، ص ( (2

. 134أوساريس ، المصدر السابق ،ص ( (3

 مارس 28-27-26مجيول ،منطقة الزيبان في الحركة الوطنية والثورة التحريرية ، مداخمة مقدمة في الممتقى الحادي عشر ،بسكرة عبر التاريخ ، أيام  (4)

 .5 ،بسكرة ،ص بالمتحف  الجيوي لممجاىد

لبميدة نكانت ميجورة ألحد األقدام السوداء ، وىي بناية متواضعة ال تتجاوز –  كمم حيث توجد عمى يسار الطريق الجزائر 20تبعد ىذه المزرعة عن العاصمة ب (5)

. 134أوساريس ، المصدر نفسو ،ص :الطابق األرضي ،يراجع 
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أدخل بن مييدي الى الغرفة وقاموا بتقييده وشنقو بطريقة توحي بأنيا عممية أنتحار، وبعد موتو 
 .(1)أنزل لينقل الى المستشفى في منتصف الميل 

حضرات الجنرال ،بن مييدي إنتحر منذ حين جثتو موجودة في "    إتصل أوساريس بماسو 
لربح قميل من ,أطمق ماسو زفيرا وأغمق الياتف " المستشفى ،سأقدم لكم تقريري غدا في الصباح 

الوقت كان القاضي بيرار أول من أقرا القرار الذي يصف بأدق التفاصيل عممية اإلنتحار التي 
 .."ىذا ...لكن ىذا عمل رائع " ستحدث في الميمة الموالية رد بيرار منبيرا 

 مارس ،صرح غوران ميشال الناطق باسم الحاكم العام 6   وخالل ندوة صحفية عقدىا يوم 
وأصبح ىذا التصريح " إن بن مييدي إنتحر داخل زنزانتو شنقا بواسطة أطراف قميصو " قائال 

بمثابة الرواية الرسمية ودعاية السمطات الفرنسية التي لم تتخمى عنيا طيمة خمس وأربعين سنة 
(2). 

ألول مرة عن العربي بن مييدي ،وقال أنو ال يعرف شيئا عن " راؤول ساالن"    تحدث الجنرال 
وىي )" le hakim"وفاتو ، وقال إتصمت ببيجار ليحدثني عن نتائج التحقيق التي تمت مع 

 3فأطمعني عن النتائج ، وفي مساء يوم  (كممة قاليا الجنرال ساالن لبيجار عن بن مييدي
في الغرفة التي نقل إلييا " إنتحر "مارس وصمتني أخبار وأنا في مكتبي ،بأن بن مييدي قد 

أن بن مييدي شعر أنو تحدث طويال في إعترافاتو :واستمر في الكالم قائال . بواسطة قميصو 
وخشي في األخير أن يتعرض لتصفية من طرف زمالئو وأن يحاكم بواسطة محاكمنا وليذا 

  .(3)"وضع حد لحياتو 

من أجل الحديث  (روليكي)   لم يصمد التقرير الطبي حيث إستدعي ماسو لمقابمة الوكيل العام 
تجو نحو الوكيل قائال  إنني حررت شخصيا :عن إنتحار بن مييدي ،فحمل أوساريس األمر وا 

                                                           
. 15، الجزائر،ص 2013ديسمبر 7، 9402 ،العدد جريدة العربصابر بميدي ، رحل الجالد وبقيت الجريمة ، (1)

. 183-187،ص صكشيدة ،المصدر السابق ( (2

. 48-47سعدي بزيان ،المرجع السابق ،ص ص (3)
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نعم جيد ،فمنتكمم عن : التقرير الذي أطمعتيم عميو فتحدث الوكيل العام غاضبا  وىو يقول 
إن كل ما تتحدث عنو  في ىذا التقرير مجرد كالم والوجود لألدلة،فمالذي لديكم لتثبتوه , تقريرك 

ولبست قبعتي " روليكي"وددت لو صفعت : قال . نيتنا الطيبة: معاشر العسكريين ؟ فأجبتو 
 .(1)ولم نسمع مرة أخر عنو ,وحييت الوكيل العام وخرجت 

يمان تام يمنعيم      وفي قضية إنتحاره يصر الباحث لبجاوي أن لدى الجزائريين معتقدات وا 
عن التفكير بأن بن مييدي أوغيره من المناضمين قد يقدمون عمى اإلنتحار وأما الصحفي إييف 

كوريار يقول جازما بأن بن مييدي لم يتعرض لمتعذيب لكنو قتل فجرا ، بعد أن أقيمت جنازة 
 .(2)عسكرية 

    دفن بن مييدي بناحية معزولة من مقبرة العالية ،دون أن يراه أحد عائمتو ولما نقل جثمانو 
،رفقة ديدوش مراد واألمير عبد القادر ،سمح لعائمتو 19663الى مربع الشيداء بالعالية سنة 

 .(4)بمعاينة رفاقو فالحظت آثار رصاصتين واحدة في صدره وأخرى في ذراعو 

   والسؤال المطروح المطروح بعد عشر سنوات أو أكثر من إعترافات أوساريس ، من أين 
جاءت أثار الرصاص الموجودة عمى جسده ؟ولما أكتفت المحاكم الدولية بإدانة أوساريس بتيمة 
التباىي بممارسة التعذيب ؟ولما لم يعامل كأسير حرب لو حقوق كمفتيا لو إتفاقية جنيف الثالثة 

 وعوامل عمى (5) وتمت معاممتو عمى أساس أنو خارج عن قانون الدولة الفرنسية 1949سنة 
" 1948غرار ما نصت عميو المادة الخامسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمدة سنة 
وكذا " ال يعرض أي إنسان لمتعذيب ولمعقوبات أو معاممة قاسية أو وحشية أو الماسة بالكرامة 

                                                           
136أوساريس ، المصدر السابق ،ص (1)

.  

(2)Alistar horne ,op,cit,p202. 

 "17"ينظر للملحق رقم ((3

. 83-82محمد عباس، المرجع السابق ،ص ص ( (4

، تصدرىا جامعة غرداية 17 العدد، مجمة الواحات لمبحوث والدراسات، "محمد العربي بن مييدي أنموذجا"السبتي غيالني ،اإلعدام خارج اإليطار القانوني لألسرى  (5)

. 178، ص،2012، غرداية ن الجزائر ،
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م والتي تحظر أفعال التعذيب 1950اإلتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان التي إعتمدت سنة 
أوسوء المعاممة بوصفيا جرائم بموجب القانون الدولي إضافة الى إتفاقيات جنيف الرابعة 

          (1) والتي تحظر جميع أشكال التعذيب أو المعاممة غير اإلنسانية 1949 أوت 12المؤرخة في 

        في مقال ليا كتبت جريدة المقاومة ، مرة أخرى عمد الغدر اإلستعماري الى التنكيل 
برجالنا وقادة حركتنا التحريرية ، لقد فتك الجالدون الجبناء بالقائد بن مييدي وىو أسير عندىم 

 .(2)في السجن كما فتكو من قبل بالشيداء األحرار في مختمف سجون الجزائر 

وكان مما  (بن مييدي)       وكتب بيجار مقاال طويال في شكل بالغ كمو تنويو بشخصية 
، (3)(إنو مؤمن بالمقاومة إيمانا أعمى ... إن بن مييدي يعرف كيف يقير األلم  ):جاء فيو 

ندىش من تمك  ووقف أحد جنود بيجار عمى الرصيف يقرأ الجريدة فصادف تمك المقالة وا 
العبارات في معانييا ،والقوية في مضمونيا فراح يتخيل شخصية ىذا الرجل حتى كاد يغمى 

الذي شارك في جريمة إغتيال " بالوك"عميو في الرصيف ، وأصيب أحد الجالدين وىو النقيب 
مجرم "أنا مجرم ، أنا مجرم :"بن مييدي فأصيب بداء الوىم وكتب رسالة االمة وىو يقول فييا 

، ورد عمى (4)ألنني شاركت في جريمة إغتيال رجل ذو مبدأ يدافع من أجل الحياة الكريمة 
إنك تعترف يابيجار بان بن مييدي يعرف كيف يقير األلم ،فيل نفيم من ذلك أن :"بيجار

جنودك كانوا ينبئونك في كل مرة عن مراحل التعذيب واآلالم مرحمة مرحمة ؟أم كنت حاضرا 
تشاىد بطولة ىذا الرجل في مواجية األلم ؟أم أردت ان تقيس بنفسك أين يقف ىذا الصمود 

إنك ..؟ ..فنزلت الى الميدان تشارك بنفسك في التعذيب , وأين يمكن أن تبمغ قوة بالمبدأ

                                                           
، المركز الوطني لمدراسات والبحث  في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 17 ، العدد مجمة المصادر  ، خديجة بختاوي ،أساليب اإلستنطاق خالل الثورة الجزائرية((1

. 76،ص 2008التحريرية ، الجزائر ،

، 1957مارس 11 ، 8 العدد ، جريدة المقاومة الجزائرية" عاشت الجزائر , مات بن مييدي"مكتب األخبار والصحافة لوفد جبية التحرير الجزائري بتونس ( (2

" 18" ، ينظر الممحق رقم 16المصدر السابق ، ص 

  .166،ص 2005دار ىومة ، الجزائر ،،؟  كيف ننسى وىذه جرائميم  محمد الصالح الصديق ،((3

 .91بارور ،المرجع السابق ،ص  (4)
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إستعممت في الحديث عن بن مييدي كممة المقاومة في نفس المعنى الذي كان يفيمو كل 
فرنسي عندما كان ىناك أنذال يرتدون المباس العسكري ،يسمطون القمع وينشرون اإلرىاب فوق 

 .."  التراب الوطني الذي ىو وطنك أيضا منذ خمس عشرة سنة مضت 

     إنك تعترف وتصرح اليوم أن ىذا الرجل الذي قتل بأمرك، مقاوم  شريف وليذا ننتظر منك 
اآلن بعد خمس عشرة سنة مضت أن تقول لنا من ىم الجالدون النازيون ؟ ىل ىم الذين كنت 

 .(1)؟...تحاربيم باألمس ؟ أم انت ومن تمثميم اليوم 

 والتصريحات تقول، قبض عمى بن مييدي نياية فيفري وانتحر 1957      إنتيى شير مارس 
ا مسألة إعدامو ،  بقميصو ،وقد إختمفت الروايات حول ظروف القبض عميو وكانت أكثر غموضًّ
مانزال نبحث عن الحقائق ولو أن الحكومة تركت بيجار يدخل أرض الجزائر لربما زالت الغشاوة 
حول قضيتو ،ولكن ال الحكومة رضيت أن تفتح مجاال لمجنرال ليتأسف ويعرض لنا الحقائق ، 
كتفت بالرفض  وال المنظمات الدولية أخذت موقفا من حقائق التعذيب طيمة مدة اإلستعمار وا 

 .الغير المقنع لمجازر مست الفئات جمعاء 

     

 

 

 

 

                                                           
. 69 ص 2010،الجزائر ،. ط.  ،دار األمة ..."الذين حممو لواء الجياد " ، من الخالدين محمد الصالح الصديق  (1)
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بعد الخوض في حياة المناضل بن مييدي و التطرق إلى مسيرتو التي برزت بفطنتو        
ومتابعتو لمدراسة ونياية بإغتيالو في إحدى مخططاتو العسكرية، حاولنا تقديم خالصة نشاطات 

بن مييدي التي كان ليا إتجاه ضد التواجد الفرنسي بالجزائر الذي أوىم السكان بأنو البديل 
األفضل لكل الدويالت التي قامت بأرض الجزائر، لذلك فمن النتائج التي يمكن الخروج بيا بعد 

 : ىذا اإلطالع والبحث والدراسة نستطيع القول أنو 

     أثبت بن مييدي شغفو بالعمم وحبو لكل قديم مع الحفاظ عنو وتجديد مايتطمب العصر،   
بداياتو كانت في الكتاتيب، أين تعمم المبادئ اإلسالمية وحفظ ماتيسر من القران الكريم، 

وإلحتكاكو ببعض العمماء الذين ترسميم جمعية العمماء المسممين األثر الكبير في تنشأتو عمى 
احتقار الذل ومعرفة الحق من الباطل، كما أودع ىؤالء العمماء اإليمان القوي بالقضية الوطنية 
والعمل من أجمو ، فدعت الشبان الصغار لإلنضمام في الكشافة اإلسالمية لصقل مواىبيم، 

 ودعم شخصياتيم التي تحتاج الى دفعة وفق منظور مستقيم ـ

       شجعت الكشافة أشباليا عمى النضال، وخمقت فييم الوعي المبكر، وعمقت فييم اآلمال 
لدحض فكرة ،الجزائر الفرنسية ، وىذا مااسترعى بن مييدي ليصبح قائدا لفوج الرجاء بيا، وىنا 
أظير الشاب تحكمو في تسيير وتنظيم األفواج والخدمات، وىذا النشاط جذب األحزاب الوطنية 
وأوكمت إليو عمى إثرىا ميام متعددة كان أبرزىا التنظيم لما عرف عميو من تنظير وحكمو في 

 ببسكرة، التي عوقب فييا 1945 ماي 08ىذا األمر، ثم أسندت إليو ميمة تحريك مظاىرات 
وعذب لتجرئو عمى العصيان، وبعد إطالق سراحو مباشرة ، إنضم لقوافل المناضمين السريين، 
كبداية لمحركة الوطنية واستعدادا لنشر الثورة، وبرز بالمنظمة الخاصة عمى جمع الخاليا فعمل 
بسياسة النظام العنقودي بيا، إلى أن حكم عميو غيابيا بعشر سنوات حبسا، إثر قضية المؤامرة  
ليفر ىو والبعض من المسؤولين، بإسم مستعار متخفيا حتى نودي لإلنضمام رفقة شباب الثورة 

 (وىران)وكان لو عظيم الشرف أن يصبح أحد القادة الستة واختير لتسيير المنطقة الخامسة 
ستطاع الظفر بالقميل من المعارك بيا، نحن نقول أنو بالرغم من الجيد الذي بذلو بن مييدي،  وا 
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فقد الحظنا تأخر ىذه الوالية عن ركاب الثورة، فال نرجع األمر إلبن مييدي وحده بل لمظروف 
التي عانتيا المنطقة الخامسة والمتتبع لألمر سيالحظ كثرة أسفاره ومخاطراتو عبر الحدود 

 لتأمين ما يمزم لفرقتو ـ

، الذي طرحت (مؤتمر الصومام) 1956 أوت 20      قرر القادة الستة عقد اإلجتماع الشيير 
فيو المشاكل وغيرت فيو السياسة وقاده بن مييدي مطمئنا الجيات التي انتقدت القرارات بأن 

جباره عمى اإليمان بالثورة و بالجبية ممثال وحيدا ودحض  الوضعية مؤقتة فقط إليقاظ الشعب وا 
لتحق القادة بمناصبيم وكمف بن مييدي  اإلدعاءات القائمة بأنيا ثورة مرتزقة، إنتيى المؤتمر وا 

لمتحضير لمفت إنتباه الرأي العام لقضية الجزائر الجزائرية، وبما أنو  (العاصمة)بالمنطقة الثالثة 
سيعم كفاحنا ضد " الرجل الحكيم كما لقبو أصدقاءه، نظم الحرب والخاليا بيا، وأعمن قائال 

وأقنع الشعب بالوقوف خمفو، وقد حقق .  م1957 جانفي 28 أيام 08وخطط إلضراب " العالم 
اإلضراب القبول رغم ماتمقاه الشعب فقد وقف إل جانب الجبية ليس ألجميا فقط بل إلسماع 

 . صوتو بتداول حقيقة المعاناة وواقع التعذيب

        خالصة القول، أصبحت العاصمة، المدينة التي ال تيدأ ثم إختفى بن مييدي في 
العاصمة، وأصبح الكل ينتظره قمقا، لتعمن السمطات الفرنسية انتحاره في زنزانتو، فكان التصريح 
صدمة قاسية عمى المؤمنين بالحرية ونفوا ما قالتو الصحف والسمطات الفرنسية الى أن أقر بول 

بأنو ىو الذي أعدمو، واعترف بيجار بأن بن مييدي " 2001لوموند" أوساريس في صحيفة
تمقت إعترافات ىؤالء الكثير من "  شخص مؤمن إيمانا أعمى " يعرف كيف يقير األلم، وأنو 

النقد والغضب من المنظمات، إال أن لم يتأسف أحد منيم عن جرائميم وأكدوا إعتزازىم بأعماليم 
 .وأن كل مافعموه ىو لصالح فرنسا الكبيرة فقط 

       وتبقى فينا التساؤالت من وشى ببن مييدي ، وماىي مصالحو ؟ كيف شنق وأثبتت جثتو 
أنو رمي بالرصاص بعد التعذيب ؟ لما لم يجب أوساريس ويوضح األمر ؟ لما سكت و ىو 

الذي فضح أن األمر من تدبير السمطة الفرنسية ؟ أيعتقد صدور أمر جرى  تنفيده من طرف 
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؟ ولما غفل عن ذكر أمر !أعظم دولة تنادي بالحرية العدل المساواة بطولة ومفاخرة ليا
 الرصاص ؟ 

بل أمر التعذيب  (ذيب بن مييدي فقط النقول أمر تع )       لما تخاذلت السمطات الجزائرية 
 والتنكيل في حق شعبيا ولما لم تقاضي السمطات الفرنسية عن ىذا األمر ؟

       ورد تصريح لياسف سعدي قائال أن بن مييدي لم يطمق أي رصاصة في الثورة، وكان 
الرد العديد من المجاىدين قاسيا، وأفيموا العالم بأن بن مييدي من الذين تحمموا المسؤولية 

لمدفاع عن الجزائر المستعمرة ،نفيم من ذلك أن أعمال بن مييدي تنظيمية تخطيطية ال تخرج 
ن كان ذلك فالميم عندنا أن يكون شريكا  عن الحبر والورق، بالرغم من ىذا نقول في األخير، وا 

 بطريقة أو بأخرى في التخطيط لألحداث العظيمة وفي إنجاحيا 

       بالفعل كان لمحمد العربي بن مييدي بصمتو في تحرير الوطن ورفع القضية الجزائرية، 
جراء ما يجري من جرائم  في شتى المجاالت وخوفو من قرارات فرنسية ترمي ببالده إلى 

 .الياوية، وىو ما أدى إلى تسارع مسيرتو النضالية سواء بالقمم أو السالح
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"1" رقم ملحق  

 شهادة ابتدائي 

 
    :يراجع

88سابق، صال محمد عباس، المرجع -  
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 "2"ملحق رقم

22أعضاء  ةوثيق    

 
:يراجع  

64،المرجع السابق، صبن خدة، اتفاقية -  
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"3"ملحق رقم   

لجنة الستة  وثيقة      

 

 

:يراجع  

74بن خدة، اتفاقية ايفيان، المرجع السابق، ص  -  
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 "4"الملحق رقم

 بيان أول نوفمبر

 أيها الشعب الجزائري،"  

    أيها المناضمون من أجل القضية الوطنية،

أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب بصفة عامة، و المناضمون بصفة 
خاصة ـ ُنعمُمكم أن غرضنا من نشر هذا اإلعالن هو أن نوضح لُكم األْسبَاَب 

الَعميقة التي دفعتنا إلى العمل ، بأن نوضح لكم مشروعنا و الهدف من عممنا، و 
مقومات وجهة نظرنا األساسية التي دفعتنا إلى االستقالل الوطني في إطار الشمال 

اإلفريقي، ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم االلتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه 
 .اإلمبريالية  وعمالؤها اإلداريون و بعض محترفي السياسة االنتهازية

فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ـ بعد مراحل من الكفاح ـ قد 
 ....أدركت مرحمة التحقيق النهائية

 

 : يراجع 

 .188، المرجع السابق،ص ..عمار عمورة، موجز تاريخ      -
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 "5"ممحق رقم 

 : عضوا34 أعضاء المجمس الوطني لمثورة الجزائرية ، 

 .مع العمم أنه إستشهد- (1954من قادة أول نوفمبر  )مصطفى بن بولعيد  .1

 (1954من قادة أول نوفمبر  )العربي بن مهيدي  .2

 (1954من قادو أول نوفمبر  )محمد بوضياف  .3

 (1954من قادة أول نوفمبر  )كريم بمقاسم  .4

 (1954من قادة أول نوفمبر  )رابح بيطاط  .5

 يوسف زيغود، قا ئد الوالية الثانية .6

 عمر أوعمران، قائد الوالية الرابعة .7

 أحمد بن بمة، الوفد الخارجي لمثورة .8

 محمد خيضر، من الوفد الخارجي لمثورة .9

 حسين آيت أحمد، من الوفد الخارجي لمثورة .10

 بن خدة بن يوسف ، من المركزيين في حزب الشعب .11

 محمد يزيد، من المركزيين في حزب الشعب .12

 عبان رمضان، من المناضمين البارزين في حزب الشعب .13

 األمين دباغين، من المناضمين البارزين في حزب الشعب .14

 عيسات إيدير، من المناضمين البارزين في حزب الشعب .15

 فرحات عباس، زعيم حزب البيان .16

 أحمد توفيق المدني ، األمين العام لجمعية العمماء المسممين الجزائريين .17

 :     يراجع

 395،396بوحوش، المرجع السابق، ص ص        -
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 "6"ملحق رقم

   ملحق األعضاء الخمسة لقيادة جبهة التحرير الجزائري

 

 

 :        يراجع

 49بن خدة، إتفاقية، المصدر السابق، ص  -
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 "7"ملحق رقم

1957 جانفي 28    نداء لإلضراب      

 

:يراجع  

163، المصدر السابق،ص..بن خدة، الجزائر عاصمة-   
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: يراجع   

163المصدر السابق، ص   
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 "8":ملحق رقم

بيت أسرته ببسكرة       

 

 
:يراجع  

.8رابح لوننسي، محمد العربي ،ص  -  

يراجع       
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 "9"الملحق رقم

 

 مدرسة العربي بن مهيدي 

 

 

 

 

 :يراجع 

7رابح لونيسي، المرجع السابق،ص   



 مالحق
 

 
95 

 "01"ملحق رقم

 :صورة تجمع        

 .من اليمين إلى اليسار العربي بن مهيدي واألخضر بن طوبال

 

 

 :يراجع    

 .27حمد العربي، المرجع السابق، ص سليمان بارور ، حياة البطل م -
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 "11"الملحق رقم

محمد بوضياف، ديدوش مراد، مصطفى بن : الواقفين من اليمين إلى اليسار: لجنة السته 
 .بولعيد، رابح بيطاط

.العربي بن مهيدي، كريم بلقاسم: الجالسون من اليمين إلى اليسار

 

 : يراجع

 .333عمورة وآخرون، الجزائر بوابة التاريخ، المرجع السابق،ص عمار -
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 "12"ملحق رقم  

في  (الثاني على اليمين)إجتماع لقادة الوفد الخارجي ومحمد العربي بن مهيدي 
 .مصر، مع قادة وزعماء مغاربة ومصريين

 

 

 :  يراجع 

 .74فتحي الديب، عبد الناصر وثورة الجزائر، المصدر السابق،      -
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 "13"ملحق رقم 

    عزل شوارع القصبة وحصارها من قبل المظليين

 
 :يراجع  

 .22،23لونيسي، محمد بن مهيدي، المرجع السابق، ص ص  -
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 "41"الملحق رقم

 فتح المحالت وتحطيم اإلضراب

 

 

 

 

 

 

 :يراجع

 41بارور، المرجع السابق، ص 
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"15":الملحق رقم          

.محمد العربي بن مهيدي في قبضة السلطات الفرنسية       

  

 

   :يراجع

87، صالمرجع السابق مريم سيد علي مبارك،-  
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 "61:"ملحق رقم

         تبادله أطراف الحديث مع أحد الضباط

 
     :يراجع 

Abderrachid mefti,polemique sur la mort de Ben M'hidi,op.cit,p15. 
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 " 17" الملحق رقم    

تقسيم الواليات أثناء الثورة         

 

:يراجع  

-Patrik Évano et Jean Planchais, op.cit, p 69. 
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   "18":ملحق رقم

    مقال أصدرته جريدة المقاومة بعد مقتل محمد العربي بن مهيدي            
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 :قائمة المصـــادر - 1
 :باللـــــــغة العربيــــــــــة . أ
 القرآن الكريم .1
، دار الغرب اإلسالمي، 1191-1121آثار اإلمام اإلبراهيمي اإلبراهيمي أحمد طالب،  .2

 .1111بيروت،
 . 2112، الجزائر دحلب، ،(1192-1199)المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية إحدادن زهير،  .3
 . 2112، دحلب للمنشورات،الجزائر،شخصيات ومواقف تاريخيةإحدادن زهير، .9
مصطفى :،ترجمة' 1191-1191المصالح الخاصة الجزائر 'شهادتي حول التعذيبأوساريس بول، .9

 .2112الجزائر،:فرحات،دار المعرفة
سعيد جعفر، منشورات :،ترجمة 1192-1192روح اإلستقالل مذكرات مكافح آيت أحمد حسين،  .1

 .2112البرزخ،الجزائر،
 .العفيف لخضر،منشورات دار األدب، دون سنة:، ترجمةمذكرات بن بلةبن بلة أحمد،  .2
مسعود الحاج مسعود، دار الشاطبية للنشر : ، ترجمة1199جذور أول نوفمبر بن خدة بن يوسف،  .3

 2112الجزائر،: والتوزيع
عود، دار مسعود الحاج مس: ، ترجمة1191-1199الجزائر عاصمة المقاومة بن خدة بن يوسف، .9

 2119هومة، الجزائر،
الصبور شاهين، دار الفكر، : ، ترجمةفكرة اإلفريقية اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندونغبن نبي مالك،  .9

 .2111دمشق، 
دار القصبة  ،"مذكرات مناضل"من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحرير الوطني  بوداود عمر، .9

 .2111للنشر، الجزائر، 
 .2112، دار الحكمة،الجزائر،د على إغتيال الثورةشاهبورقعه سي لخضر، .1
 .1121، دار البعث،الجزائر،م21و11ثورات الجزائر في القرنين بوعزيز يحي،  .2
 .1121،دار البعث،الجزائر،م21و11ثورات الجزائر في القرنين بوعزيز يحي،  .1

دار ،"م معالمها األساسية1199ثورة أول نوفمبر "الثورة الجزائريةبوعالم حمودة،  .11
 .2112النعمان،الجزائر،
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عبد الرحمن صدقي أبو طالب،الدار المصرية للتأليف والترجمة، :،ترثورة الجزائر جليسي جوان، .11
 .مصر، دون سنة

 .2111نجيب عياد،الجزائر :،ترجمة "سنوات المخاض"، الثورة الجزائرية حربي محمد .12
 .1119ر الغرب اإلسالمي، بيروت، ، دا 9،جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرسعد اهلل أبو القاسم،  .13
 .1112، لبنان، 2، دار الغرب اإلسالمي، ط3، جالحركة الوطنيةسعد اهلل،  .19
 .دون سنة:ابراهيم حنفي،الدار القومية:، ترجمة ذكريات معركة الجزائرسعدي ياسف،  .19
لقصبة محمد حافظ الجمالي ،دار ا: ، ترجمة الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقينالشيخ سليمان ،  .19

 .2113، الجزائر 
الطريق  1199-1111المقاومة السياسية "الجزائر في التاريخ قداش محفوظ والجياللي صاري، .11

عبد القادر بن حراث ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : ، ترجمة"والطريق الثوري اإلصالحي
 .دون سنة

 .1111الجزائر،:دار القصبة،1192-1199من المناضل السياسي الى القائد العسكري، كافي علي .12
 .2113الجزائر،:موسى آشرشور،منشورات الشهاب:، ترجمةمهندسو الثورةكشيدة عيسى، .11
 .2111لجزائر،،  ،دار المعرفة1199-1119الحركة الثورية في الجزائر محساس أحمد،  .21
 .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة1، جمذكرات خير الدينمحمد خير الدين،  .21
 .2111، دار الهدى، الجزائر، الجزائر الثائرةالورثالني فضيل،  .22
محمد الشريف : ، تقديم وتعريب"المنظمة الخاصة"في ظل المسيرة النضالية يوسفي محمد، الجزائر  .23

 .2111بن دالي حسين، شالة للنشر والتوزيع، الجزائر،
 :بالفرنسية-ب

 1 -Mahfoud kaddache , et l’algérié se liféra 1954 - 1962 , Edif, Alger ,2000 .  

2-Patrick Evano et Jean Planchais , la guerre d’algérie , éditions la phonnic , 

alger , 1990 . 

 :قائمة المراجع -2

 بالعربية - أ
،دار "مواقف وأسرار"العالقات الجزائرية الفلسطينية في ظل االحتالل الفرنسيأبو جزر أبو شفيق، .1

 .2113هومة،الجزائر،
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،دار (1192-1199)مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطنى الجزائريةإزغيدي محمد لحسن، .2
 .2119هومة،الجزائر،

 .1121، دار الهدى، الجزائر،حياة البطل محمد العربي بن مهيديبارور سليمان،  .3
 .1122ر، ، منشورات الشهاب، الجزائحياة البطل مصطفى بن بولعيدبارور سليمان،  .9
 .2112الجزائر، ،دار هومة،جرائم فرنسا في الجزائربزيان سعدي، .9
 المعرفة،،دار 2،ج1121-1231الجزائر المعاصرتاريخ بالح بشير وآخرون، .9

 .الجزائر،دون تاريخ

 المعرفة دار ،1121-1231موجز تاريخ الجزائر الحديث والمعاصربالح بشير، .1

 .2111،الجزائر،

 .2112، سلسلة المفكرات التاريخية المصورة، الجزائر، الجزائر ، مفكرة تاريخبلجدرة بالل .2
،دار طليطلة، الجزائر، تاريخ الحركة الوطنية من اإلحتالل إلى االستقاللبن خليف عبد الوهاب، .1

2111. 
،دار "الحضارات المتعاقبة للجزائر وتاريخها المشرف"الجزائر حضارة و وتاريخبن نادر الطيب، .11

 .2112الهدى،الجزائر،
 .2119،مؤسسة شباب الجامعة،االسكندرية،العولمة والثورة الجزائريةبواشري آمنة، .11
 .1111دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  ....التاريخ السياسي للجزائر من البدايةبوحوش عمار،  .12
 .2119،الجزائر، األمل دار ،3،ج1192-1231شخصيات بارزة في كفاح الجزائربورنان سعيد، .13
 ،دار"بداية النهاية لخرافة الجزائر الفرنسية"م 1199نوفمبرأول بومالي احسن، .19

 .، الدار القومية، مصر، دون سنةديغول في الجزائرالجزائري مسعود،  .19
 2111، دار موفم للنشر،حوار حول الثورةالجنيدي خليفة،  .19
 .، الدار القومية، مصر، دون سنة"األمس والغد"جزائريينحافظ حمدي والشرقاوي محمود،  .11
، شمس الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر، أوالد جالل حضارة تاريخ وثقافة حرزاهلل محمد العربي، .12

2113. 
 .1112،دار المعرفة،الجزائر،"قاهر الجالدين"العربي بن مهيدي رابح لونيسي، .11
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،إتحاد الكتاب العرب ،دمشق 2،ج 1192-1199تاريخ الجزائر المعاصرالزبيري محمد العربي ،  .21
1111. 

، سحب الطباعة الشعبية للجيش 2،ج"دراسة"،تاريخ الجزائر المعاصربيري محمد العربي الز  .21
    .2111،الجزائر،

 .1129،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، الثورة الجزائرية في عامها األولالزبيري محمد العربي،  .22
 bleues   ،     المنظمة الخاصة ودورها في اإلعداد لثورة أول نوفمبرسعداوي مصطفى ،  .23

internationale eurl pages ، 2111، الجزائر . 
 .2111،دار المعرفة ، الجزائر ، 1192-1199الثورة الجزائرية ومشكلة السالح سعيدي وهيبة ،  .29
 .2112، دار المعرفة ، الجزائر ، ثوار عظماءسيد علي مبارك مريم ،  .29

 .مصر، دون سنة، الدار القومية، الطريق إلى تحرير الجزائرصبري صالح،  .29
،دار النصر من الخالدين الذين حملوا لواء الجهاد وحققوا معجزةالصديق محمد الصالح ،  .21

 .2112األمة،الجزائر، 
 .2119، دار هومة، الجزائر،كيف ننسى وهذه جرائمهم الصديق محمد الصالح، .22
 بسام العسلي ، دار الطالس،: ،تقديم الثورة الجزائرية  طالس مصطفى ، .21
، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، صفحات خالدة من الكفاح الجزائري أحمد،عاشوراكس  .31

2111. 
 .2111،دار هومة ، الجزائر ، شخصية وطنية 11ثوار عظماء شهادات عباس محمد ،  .31

 .،الدار القومية، مصر، دون سنةأسرار العدوان الغربي على الجزائرعبد الرحيم محمود،  .32
 .2113،منشورات الشهاب ،الجزائر ، رمضان مرافعة من أجل الحقيقة عبانعبد القادر حميد ، .33
 .2111دار النفائس للطباعه، بيروت،  ،"الصراع السياسي" نهج الثورة الجزائريةالعسلي بسام،  .39
، دار المعرفة ،  "1192الجزائر عامة م اقبل التاريخ الى "الجزائر بوابة التاريخ عمورة عمار ،  .39

 .2111الجزائر 
 .2112، دار ريحانة ، الجزائر،  موجز في تاريخ الجزائرعمار،  عمورة .39

-م.ق 219)الفرنسيين من عهد الفينيقيين إلى خروج" المختصر في تاريخ الجزائرفركوس صالح،  .31
 .2112، دار العلوم للنشر والتوزيع،الجزائر، (م1192

 .2119دار العلوم للنشر، الجزائر،  ،"المراحل الكبرى"تاريخ الجزائر فركوس صالح، .32
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،كوكب العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر  محاضرات وأبحاث في تاريخ الجزائرلونيسي رابح ، .31
،2111. 
،دار المعرفة ، الجزائر  رجال لهم تاريخ متبوع بنساء لهن تاريخلونيسي رابح و آخرون ،  .91

،2111. 
 .2111المعرفة، دار ،..الجزائر في دوامة الصراعلونيسي رابح،  .91
 .2111المعرفة،الجزائر، .92
 .1112، دار أصالة ،الجزائر، ملحمة الشهيد محمد العربي بن مهيدي  ميهوبي عزالدين، .93
  .1119، الجزائر،الثورة الجزائرية أحداث وتأمالتجمعية أول نوفمبر،  .99

 :بالفرنسية -ب
d’Allenagne  fideralela republique Jean Paul cahn klaus et Jurgen mullr,  -1

, el maarifa, Alger,2008.et la guerre d’Algerie 

    2-Sylvie Thénalt , histoire de gurre d’indépondance  maarifa , Alger , 2007 . 

3-Jackes valette , la guerre d’algérie du général salon , éditions l’esprit du livre , 

France , 2008 . 

4-Mohamed Chérif ouled el hocine , de la réséstance a la guerre d’indépendance 

1830-1962 ,Casbah éditions , Alger . 

5-Benjamin stora , Les mots de la guerre d’algérie , Presses Universitaires du 

Mirail , Parie , France , 2005 . 

6- Mohamed Sifaoui , Histoire secréte de l’algérie indépendante , nouveau 

monde éditions , 2012 . 

 :المجالت -3

 :بالعربية-أ

، المركز 11، مجلة المصادر، العددأساليب اإلستنطاق خالل الثورة الجزائريةبختاوي خديجة،  .1
 .2112الوطني للدراسات والبحوث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر التحريرية، الجزائر، 

، الجزائر، 22، العدد1199مجلة أول نوفمبر إعتقال محمد العربي بن مهيدي،بن خدة بن يوسف،  .2
1121. 

 .21، مجلة أول نوفمبر، العدد ، قرار اإلضراب ووقائعه ونتاجهبن خدة بن يوسف .3
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 .1919، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 9العدد ،1191جانفي  22إضراب بومالي لحسن ،  .9
، تصدرها وزارة التعليم العالي والشؤون 33،مجلة األصالة، العدد خالل حرب الجزائريفون ، تورين إ .9

 .1119الدينية قسنطينة، الجزائر، ماي 
، اللسان المركزي لحزب جبهة التحرير 1913، العدد مجلة المجاهدحسني عبد الكريم،  .9

 .1121جوان  29، الجزائر، 1199الوطني
،إتحاد 29، مجلة الفكر السياسي، العدديغول الجزائرية من خالل مذكراتهسياسة دخليفي عبد القادر،  .1

 .2119كتاب العرب، دمشق، 
، 1، مجلة المصادر،العدد 1192-1191المؤامرة الكولونيالية وتداعياتها المباشرةسعداوي مصطفى،  .2

 .2111يونيو 19
ــــتاريخ ثرقيق عالء الدين ،  .1 ، عمار بن عودة، مجلة المجاهد ورة أول نوفمبر كما يروي تفاصيلهاـــ

 .1122فيفري  29، اللسان المركزي لحزب جبهة التحرير، الجزائر، 1129العدد
 .22، مجلة أول نوفمبر، العددالمجاهد صدار سنوسي وذكرياته عن بن مهيديالعياشي علي،  .11
مجلة  ،"أنموذجامحمد العربي بن مهيدي "اإلعدام خارج اإلطار القانون لألسرى غيالني السبتي ، .11

 .2112، تصدرها جامعة غرداية، الجزائر، 11الواحات للبحوث والدراسات والنشر، العدد
-، مارس9، الجزائر، العدد تاريخ الكشافة اإلسالمية بسكرة،المجلة الخلدونيةلقصوري الطاهر،  .12

 .2119ماي
، 11ة المصادر، العدد، مجلالحركة الوطنية بين النضال القيادي والنضال الجماهيريمسعود أحمد،  .13

 .2119، الجزائر، 99المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
، مات بن مهيدي عاشت الجزائرمكتب األخبار والصحافة لوفد جبهة التحرير الجزائري بتونس،  .19

 .م1191مارس  11، 2جريدة المقاومة الوطنية، العدد
، سبتمبر ، مجلة الجيش الوطني الشعبي  239،العدد الثورة، مجلة الجيشمن شهداء وزاني مبارك،  .19

1123 . 
 . 1123، نوفمبر 239،  العدد......وزاني ،  .19

 : بالفرنسية -ب
, N , Larbi ben M’hidi face a ses bourreaux mémoria . Abberrachid mefti1

 18 , Supplémet El Djazair.com , Alger , février.2013 . 

m’  , mon temoigage sur l’arrestation du frère M. larbi benBen Khaddah-2

1987 tarikh, enal alger, N 21, , madjallet el hidi 
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 :الجرائد-4

 .، الجزائر2113ديسمبر 1، 1912، جريدة العرب، العدد رحل الجالد وبقيت الجريمةبليدي صابر،  .1
 .1191أوت  21، 1، العدد1المجاهد،الجزء  ، جريدرجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه .2
، جريدة جسور، العدد منعطف في حرب التحرير.. سنة عن معركة الجزائر 91زيناتي حسن،  .3

 .2111جانفي  19، 1911
بو بكير عبد العزيز، جريدة الخبر األسبوعي، : ، ترجمةالمظليون يعتقلون بن مهيديلونتان ألبان،  .9

 .الجزائر، 2111مارس  1-1، من 92العدد 
، مات بن مهيدي عاشت الجزائرمكتب األخبار والصحافة لوفد جبهة التحرير الجزائري بتونس ،  .9

 .  1191مارس  11،  2جريدة المقاومة الجزائرية العدد 
 :الرسائل الجامعية  -9

1. جبلي الطاهر، شبكات الدم الوجستيكي " أطروحة لنيل الدكتوراه في التريخ المعاصر" . قسم التاريخ ، 
. 2111-2112 تلمسان -بلقايد بكر أبو جامعة ، واإلجتماعية اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية  

2. حيثر عبد النور ، تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية 1199-1192 ، أطروحة لنيل شهادة 
 ، اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم كلية التاريخ قسم ، شاوش عباسي شرف ، المعاصر التاريخ في الدكتوراه

. 2119-2119 الجزائر جامعة  

3. غيالني السبتي ، دور الشهيد العربي بن مهيدي في الحركة الوطنية للثورة التحريرية، رسالة الماجستير 
.  2113،2119 باتنة ، لخضر الحاج جامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية – منشورة غير  

9. بديدة لزهر ، الحركة الديغولية في الجزائر 1191-1199 من الظهور الى المواجهة مع الحركة 
. 2111-2111 ، الجزائر جامعة ، التاريخ قسم ، المعاصر التاريخ في دكتوراه لنيل رسالة ، الوطنية  

9. بوقاسة فطيمة ، جميلة بوحيرد الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر ، ترجمة لمذكرة مقدمة لنيل 
   . 2111-2119 ، قسنطينة ، منتوري جامعة ، وآدابها العربية اللغة قسم منشورة ، ماجستير رسالة

 :قواميس-6

 :بالعربية
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 .2111، منشورات بلوتو، الجزائر،قاموس أعالم وشهداء وأبطال الثورة الجزائرية مقالتي عبد اهلل ،-1

 :بالفرنسية

resestace a la guerre d’independence de la cherif oul el hocine Mohamed, -1
, Casbah editions, alger,20101962-1830 

 :الموقع اإللكتروني-7

 زكريا حبيبي، أبناء ديغول يدخلون على خط اإلنتخابات في الجزائر،-

Arab times.com/portable/article.display.fmation 

23:92، سا 2119ماي 12  
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 فحةــالص وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن
 شكر وعرفـان    
 1 قـائمة المختصرات 
 3  مقدمة 

 7 محطات نشأة العربي بن مهيدي:الفصل األول  
 8  العربي بن مهيدي ونشأته  ولدمـــــــــــ:أوال
 8  مولد العربي  بن مهيـــــــــدي-1
 9  نــــــــــشأته -2

 9  :تـــعليمه وتكـــــــــــــوينه:ثانيا
 11  تعلــــــــــــيمه-1
 11  تــــــــكوينه-2

هتماماته الخاصة:ثالثا  31  صفاته وا 
 11  صفاته-1
 11  إهــــــــــــــــتماماته الخاصة-2

 11  نشاطـــــــــــــــه الكــــــشفي-أ     
 11  نشاطه الــــــــــــــــرياضي-ب    
 11  نشــــــــاطه المـسرحي-ج    
 18  عمله في القـــــــــــــــطاع الخاص -د    

من المسار السياسي الى التنظيم الثوري للعربي بن  :الفصل الثاني  
 م1491-1491 مهيدي

12 

 21 م1991-1992 مهيدي والحركة الــــــــوطنيةبن : أوال
 21 مP.P.A" 1992"مع حـــــــــــــزب الشعب-1
 22 مU.D.M.A" 1999"مع حركة أحباب البيــــــــــــان والحرية -2

 21  م1991مـــــــــــــــاي  8أحداث*    
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 21 مM.T.L.D" 1991"حركة إنتــــــــــــصار الحريات الديمقــــــــــراطية -1
 21 م1919-1991  موقـــــــــــــــف العربي بن مهيدي من الثورة: ثانيا

 21 مO.S" 1991"ال العربي بن مهـــــــــيدي في المنظمة الخاصة نض-1
 11 مC.R.U.A" 1919" مع اللجنة الثـــــــــــــــــورية للوحدة والعمل-2
 11 م1919أكتوبر 11إجتـــــــــــــماع لجنة الستة -1

 18 م1911-1919 تحركاتـــــــــــــه الثــــــــــورية:ثالثا 
 18 م 1919نوفـــــــمبر أحداث أول -1
 19 م1911-1919 قيـــــــادة بن مهـــــــــــيدي للــــــــــــــــثورة في الوالية الـــــخامسة -2

 91 م1911-1911 حيهـــــــــــــاجس التســـــــــــل*     
 91 م 1911أوت  21وماممؤتــــــــــــمر الصـــــــــ -1
 C.N.R.A"" 91المجلس الــــــــــــوطني للثورة الجــــــــزائرية -أ

 C.C.E"" 91 لـــــــــــجنة التنســـــــــيق  والتنــــــــــفيذ-ب
 91 م1911 مـــــــسألة أفـــــــضلية الداخـــــــل عن الخارج-ج

 94 م 1497الجــــــــــــزائر  مــــــــــــعركة  :الفــــــــــــصل الثـــــــــــــالث  
 11 م1911 أســـــــــــــــــباب إندالع الثورة في الجزائر الــــــــــــعاصمة: أوال
 11 داخــــــــــــــــــليا -1
 12 خــــــــــــــــــــارجيا -2

 11  منهاالتعـــــــــــــريف بالمعـــــــــــركة وموقف العربـــــــي بن مهيدي : ثانيا
 11 تعـــــــــــــــــــــــريفها -1
 11 موقف العربي بن مهـــــــــيدي منها  -2

 11 م1911 ـنــــــــــــتائج معركة الـــــــــــجزائر:ثالثا
 11 م1911إنعكاسات المعركة على الـــــــــــــجزائر -1
 12 م1911المــــــــوقف الفرنسي من المعركـــــــــــة  -2

 19 م1497دييهكاسات معركة الجزائر على حياة بن معإن:رابع  الفصـل ال
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 11   م3991ض على العربي بن مهيديقبالـــــــــــ:أوال
 11 ظـــــــــــــروف إغتيــــــــــــــاله -1
 11 إستجــــــــــــــــوابـــــــــه -2

 11 م1911 إغتيال محمد العربي بن مهيدي:ثانيا
 11 به ــــــــيــــــــــذتع-1
 12 م1497دامه ـــــــــــــــــــــــإع-2

 81 ـاتمةـــــــــــخـــــ 
 89 الحقــــــــــــــم 
 119 راجعــــــــــــــمة المصادر والمــــــــــــــــــــــقـائ 
 111 هرس الموضوعاتــــــــــــــــــــــــــف 

 


