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الندالع الثورة التحريريةالــذكـــرى

كامل  عر  األغر،  نوفمر  أبطال  كافة  إىل  خاللهم  ومن  األشاوس،  مجاهدينا  بالتحية  "...أخص 

متناول  يف  ووضعوا  القيم،  بأنبل  الوطنية  الذاكرة  موا  طعَّ الذين  األمجاد  هؤالء  الوطن،  ربوع 

األمة  رقي  وتحقيق  األمانة،  بصون  كفيلة  أصيلة،  ومرجعيات  وعرا  دروسا  الجديدة،  األجيال 

الوطني..." التحرير  جيش  سليل  الشعبي،  الوطني  الجيش  مستخدمي  جميع  وإىل  وازدهارها، 



امتــص البيــان النوفمــري التوتــر الســيايس واحتــوى املســرة النضاليــة والطاقــات الثوريــة بإخــراج الثــورة 

لــه إىل قــوة حقيقيــة كــرت الحواجــز  إىل الشــعب، فأنقــذ املوقــف املتذبــذب املــرّدد برعــة فائقــة وحوَّ

وتحــدت أعتــى الــدول اإلســتعامرية بجــرأة وجســارة خارقــة للعــادة، ووحــد جميــع التشــكيالت السياســية 

ــر وحدهــا.   ــر والجزائ ــة هــي الجزائ ــي فالغاي ــر الوطن ــواء جبهــة التحري ــة تحــت ل ــورة التحرري ــح الث لصال
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لــه إىل قــوة حقيقيــة كــرت الحواجــز  إىل الشــعب، فأنقــذ املوقــف املتذبــذب املــرّدد برعــة فائقــة وحوَّ

وتحــدت أعتــى الــدول اإلســتعامرية بجــرأة وجســارة خارقــة للعــادة، ووحــد جميــع التشــكيالت السياســية 

ــر وحدهــا.   ــر والجزائ ــة هــي الجزائ ــي فالغاي ــر الوطن ــواء جبهــة التحري ــة تحــت ل ــورة التحرري ــح الث لصال



افتتاحية

يحتفل الشعب الجزائري بالذكرى السابعة والستني "67" الندالع ثورة نوفمرب املجيدة ثورة كانت 

محّصلة عمل أجيال وأجيال ممن مهدو لها الطريق بتضحياتهم ومعاناتهم، والذي توج كله بهذه 

امللحمة التاريخية التي كللت جبني كل جزائري ومثلت مصدر فخره واعتزازه يف عامل الزال يشهد 

للجزائر باإليباء والشهامة وقدرة التحدي. إن هذه الذكرى العظيمة يف تضحياتها وبطوالتها والخالدة 

بعربها ودالئلها، ذكرى الفاتح من نوفمرب األغر، اليوم الذي توهجت فيه عزمية الشعب الجزائري، 

فصنعت أروع  ثورة يف التاريخ الحديث، ضد أبشع قوة استعامرية مدججة بأرشس األسلحة وأفتكها .

واملعجزات،  املالحم  أروع  والنار  بالدم  الجزائري  الشعب  فيه  خّط  الذي  التاريخي  اليوم  هذا 

والتضحية  النزيه  الصادق  والنضال  الشاملة  الوطنية  التعبئة  قوامها  رضوسا  حربا  فخاضها 

املعتدي  ودحر  الوطنية،  السيادة  اسرتجاع  سبيل  يف  اإلنسان  ميلكه  أن  ميكن  ما  بأعز  السخية 

الرجال،  عزائم  بفضل  ولكن  قرن،  ربع  من  وأزيد  قرن  طيلة  الوطن  عىل  جثم  الذي  الغاشم، 

وتضحيات شهدائنا األبرار، ومن سار عىل دربهم من املجاهدين واملناضلني األحرار، ومن ورائهم 

للعّدو  وتثبت  التحديات،  ترفع  أن  املباركة  التحريرية  ثورتنا  استطاعت  كله،  الجزائري  الشعب 

املبني،  النرص  فكان  ومقوماته،  برتاثه  وغني  بذاته،  قائم  كيان  املجتمع  لهذا  أن  أجمع  وللعامل 

املستقلة.  الحرة  الجزائر  أبناء  تحت ضاللها   اليوم  ينعم  التي  الوطنية  السيادة  اسرتجاع  وكان 

املتحف"  للجيش طبعة خاصة من مجلة"  املركزي  املتحف  لها  العظيمة خصص  املناسبة  هذه 

الضوء عىل مختلف األشواط وأبرز  العدد ليسلط  الغالية حيث جاء هذا  الذكرى  لتخليد هذه 

املحطات التي قطعتها الحركة الوطنية إىل غاية تفجري الثورة التحريرية املظفرة، ويوضح عمق 

ولب مراحل النضال الوطني الذي أمثر الثورة النوفمربية الخالدة والتي حضيت مبنزلة رفيعة بني 

األمم، وساهمت يف إثراء الرثاث النضايل التحرري  للشعوب  فهي املرجعية واملفخرة لكل جزائري.
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مقتطف من كلمة السيد الفريق السعيد شنقريحة  
  رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي

خالل إشرافه على افتتاح أشغال ندوة وطنية بعنوان 
"الذاكرة والوحدة الوطنية" يوم 17 مارس 2021

 "...وأخص بالتحية مجاهدينا األشاوس، ومن خاللهم إىل كافة أبطال نوفمر األغر، عر كامل ربوع الوطن، 

موا الذاكرة الوطنية بأنبل القيم، ووضعوا يف متناول األجيال الجديدة، دروسا وعرا  هؤالء األمجاد الذين طعَّ

الجيش  مستخدمي  جميع  وإىل  وازدهارها،  األمة  رقي  وتحقيق  األمانة،  بصون  كفيلة  أصيلة،  ومرجعيات 

الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بل وإىل الشعب الجزائري برمته، مترضعا إىل الله العيل القدير 

أن يتغمد برحمته الواسعة، شهداء املقاومات الشعبية، وشهداء ثورتنا التحريرية املجيدة، وشهداء الواجب 

الوطني، واملجاهدين املتوفني، وأن يحفظ األحياء منهم وميدهم بالصحة والهناء. 

 ... وبهدف التطرق إىل املوروث الوطني، مام أنتجته عبقرية األجيال السابقة، يف شتى املجاالت، وما أقرته 

املجتمعات التي تعاقبت عىل هذا الفضاء الجغرايف، من ُسَنٍن وأَعراف، واالنعكاسات اإليجابية لهذا املوروث 

عىل الوحدة الوطنية، أرضا وشعبا، بالرغم مام تعرضت له عر مسارها، الضاربة جذوره يف أعامق التاريخ.

كل هذه األبعاد متثل الثوابت الوطنية، التي كرستها ثورة نوفمر املجيدة، والتي يف إطارها فقط، يُحفظ أمننا 

الوطني واستقرارنا، ونتمكن من بلوغ أهداف مسرتنا الواعدة، املتمثلة يف بناء دولة قوية، حارضة يف محافل 

املجتمع الدويل، وهذا املرشوع املتعلق بإحياء الذاكرة وتوظيفها، هو مرشوع وطني يتطلب تضافر جهود كل 

قطاعات الدولة، من تربية، وثقافة، وتعليم عايل، وإعالم، وشؤون دينية، حيث تتكامل األدوار مع ما تؤديه 

األرسة، باعتبارها الخلية األوىل يف املجتمع، وبذلك نضمن بناء شخصية املواطن، الواعي بقيمه الحضارية، 

والَفعال يف مجتمعه. 

وعليه، نؤكد مرة أخرى، أن جزائر الشهداء ال تقبل االبتزاز، وأن مواقفها املبدئية ثابتة كالجبال ال تتزحزح، 

ألنها مستلهمة من عقيدتها الوطنية الثورية، ومن وحدتها الوطنية الصلبة، التي ختم عليها بدماء املاليني 

من الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم إبان املقاومات الشعبية الباسلة، وخالل ثورة نوفمر املجيدة، وكذا أثناء 

كفاحنا البطويل، الذي نجح يف إفشال مرشوع زرع جرثومة اإلرهاب يف أرض بالدنا الطاهرة، وإن الشعب 

الجزائري عاقد العزم عىل أال يحيد عن هذه املواقف، مهام كلفه األمر من تضحيات، فهذا الرصيد القيمي 

الرثي ميثل دون أدىن شك، صامم أمان وحدتنا الوطنية، ومنارة مسرتنا املظفرة.

تحيا الجزائر

املجد والخلود لشهدائنا األبرار
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جذور ثورة نوفمبرجذور ثورة نوفمبر

    عــاىن الشــعب الجزائــري مــن كل 

كل  ومــن  والحرمــان،  القهــر  أنــواع 

أنــواع الترشيــد والتنكيــل والتعذيــب، 

فلــم يــرض بــدور املشــاهد ملجريــات 

األحــداث التــي تــدور حولــه بــل راح 

يتدخــل يف صنــع مصــريه  ويؤثــر بصفــة  

املعانــاة  تلــك  تفعيــل  يف  وبأخــرى 

وجعلهــا عنــرصا ُمحِفــزا لصالحــه للخروج 

الشــعب  آمــن  اإلســتعامر،  نــري  مــن 

والتحــرر  االنعتــاق  بفكــرة  الجزائــري 

ــان  ــة دون الذوب وعمــل جاهــًدا للحيلول

يف شــخصية الغــري ورفضــه البتــة التنــازل 

ولــو بشــرب عــن أرضــه، فمنــذ أن وطــأت 

أقــدام املعمريــن أرض الجزائــر مل يتــوار 

ــالت  ــن وي ــاء الوط ــة أبن ــتعمر إذاق املس

عيشــة  فعاشــوا  والحرمــان  البــؤس 

وثقافيــا،  واجتامعيــا  اقتصاديــا  بئســة 

ــق  ــن متزي ــري م ــعب الجزائ ــم الش وتألّ

الطــرق  بشــتى  وهويتــه  شــخصيته 

الراميــة إىل َمْســِخه وعزلــه عــن ماضيــه 

ــا عــن حضارتــه  وتاريخــه وفصلــه جذري

العريقــة التــي شــهد لهــا التاريــخ وعــن 

للغــزو  الرافضــة  أمجــاده  بطــوالت 

ــاه  ــّدو مبتغ ــغ الع ــي يبل ــي، ول الخارج

وزرع  الجزائريــني  نفــي  عــىل  عمــل 
ــل  ــم وباملقاب ــل يف صفوفه ــة والجه األمي

نجــد تهاطــل الهجــرة األوروبيــة كالجــراد 

الزاحــف ملتهــام كل مــا يجــده، فظهــرت 

ــار  ــون مــن اإلقطاعيــني وكب طبقــة الكول

مالــي األرايض الزراعيــة الذيــن تســلّطوا 

العاملــة  الجزائريــة  الطبقــة  عــىل 

يكتــف  مل  اســتغالل  أمّيــا  واســتغلوها 

بــل  واســتغاللها  األرض  بــزرع  هــؤالء 

الجزائريــني مركــب  نفــوس  زرعــوا يف 

تعــززت  وأّميــة  تخلــف  مــن  نقــص 

ــي ال  ــرة الت ــتثنائية الجائ ــني االس بالقوان

ــة،  ــرد صدف ــة أو مج ــة ظرفي ــادرات ارتجالي ــة أو مب ــروف عفوي ــدة ظ ــن ولي ــر 1954 مل تك ــورة نوفم     إن ث

بــل جــاءت كنتيجــة حتميــة منطقيــة كــون أن الجزائــر أرض الجزائريــني واإلســالم هــو دينهــم، وللجزائــر ُعــرْف 

ــر عنــوة وداســت عــىل  ــا للشــخصية األوروبيــة املســيحية، ثــم أن فرنســا دخلــت الجزائ وتقاليــد مغايــرة متاًم

كرامــة شــعبها غــر مباليــة بنبــل وعــزة هــذا الشــعب الُحــر الرافــض لالســتعامر منــذ العهــد النوميــدي مــروًرا 

بالتاريــخ اإلســالمي والعثــامين وقــت وقــوف الجزائــر إىل جانــب فرنســا التــي راحــت تتنــاىس العرفــان بجــود 

ــدة. ــر 1954 املجي ــورة 01 نوفم ــخ ث ــوالً إىل تاري ــاف ووص ــنواتها العج ــالل س ــاعدتها خ ــر ومس ــرم الجزائ وك
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متــت بصلــة بالرقــي والحضــارة املزعومــة 

العــّدو. بهــا  تغنــى  لطاملــا  التــي 

ــام  ــه أم ــري نفس ــعب الجزائ ــد الش وج

ظاملــة  اســتعامرية  وإدارة  مــّر  واقــع 

رشســة ومســتبدة فصمــم عــىل املقاومــة 

واالنتفاضــة طيلــة قــرن ونيــف مــن 

اســطاويل  معركــة  مــن  بــدءاً  الزمــن 

الجزائــر  وســقوط   1830 جــوان   19

العاصمــة يف 05 جويليــة 1830 ووقــوف 

ــا  ــد فرنس ــا ض ــر احتجاًج ــان الجزائ أعي

مقاومــات  تلتهــا  خوجــة1،  كحمــدان 

ــرّبة  ــرش مع ــع ع ــرن التاس ــة يف الق عارم

واغتصــاب  لالحتــالل  رفضهــا  عــن 

الوطــن  ربــوع  كل  شــملت  خرياتهــا، 

ــة  ــة متنقل ــة ومكاني ــل زمني ــق مراح وف

دون انقطــاع، منهــا: مقاومــة محمــد 

ــن زعمــوم والحــاج ســيدي الســعدي،  ب

و أحمــد بــن ســامل واألمــري عبــد القــادر 

آمــود  والشــيخ  بــاي  أحمــد  والحــاج 

بــن مختــار وغريهامــن املقاومــات2 .

التواجــد  فــرتات  مــن  فــرتة  تخــُل  مل 

ثــورة  أو  مقاومــة  مــن  اإلســتعامري 

ــالد،  ــق الب ــكل مناط ــاملة ل ــلحة ش مس

االســتعامرية  اإلدارة  أحــرج  مــام 

ــر  ــىل إث ــت ع ــا، فقام ــك مخططاته وأرب

ذلــك بإبــادة قبائــل بأكملهــا، وحــرق 

مدارشعــىل بكــرة أبيهــا واالســتحواذ عــىل 

األرايض3 و املمتلــكات وتوزيعهــا عــىل 

ــزز  ــا، تع ــن أورب ــني م ــن القادم املعمري

الجائــرة،  االســتثنائية  بالقوانــني  ذلــك 

ــار  ــة يف إط ــني منظم ــك القوان ــت تل كان

ــام  ــيوخ لع ــس الش ــون مجل ــق قان تطبي

الــذي  أيضــا مرســوم كرمييــو   4  1863

أدمــاج اليهــود يف الجنســية الفرنســية 

عــىل  التطــاول  لهــم  وســمح   1871

الجزائريــني واالســتخفاف بهــم، مثلــام 

 ،5  1934 ســنة  قســنطينة  يف  حــدث 

»األنديجينــا«  األهــايل  قانــون  وأيضــا 

الصــادر يف 26 جــوان18816 الــذي يعتــرب 

مــن أكــرب القوانــني ظلــاًم وعدوانـًـا وهــو 

عبــارة عــن خالصــة قوانــني تعســفية 

تتمثــل يف 27 مخالفــة صــدرت لقهــر 

الســياق  هــذا  يف  أذكــر  الجزائريــني، 

أن القوانــني الجائــرة يف حــق الشــعب 

منــذ  ُســّنت  قــد  كانــت  الجزائــري 

قانــون اإللحاقــي الصــادر طبقــا ملرســوم 

يُعلــن »أن  الــذي   ،7 04 مــارس 1848 

الجزائــر جــزء ال يتجــزأ مــن فرنســا«.

أيــة  الجائــرة،  القوانــني  مــن  وغريهــا 

وحشــية أكــرب مــن تلــك القوانــني التــي 

أصدرهــا العــّدو يف حــق الجزائريــني؟ 

كانــت  التــي  الظاملــة  القوانــني  تلــك 

كان  مــا  عــىل  تــرب  عــار  وصمــة 

يســمى بالحضــارة الفرنســية يف صميمهــا 

الدفاع عن مدينة قسنطينة 1837

معركة خنق النطاح ماي 1832

)من املجموعات املتحفية(

)من املجموعات املتحفية(
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1954

وتعكــس ســهم الوحشــية عــىل أصحابــه، 

تخطــو  راقيــة  حضــارة  إنهــا  حقــا 

الــوراء!  إىل  خلًفــا  رسيعــة  خطــوات 

مــن  الجزائــري  الشــعب  عــاىن  أيضــا 

يف  انتــرشت  التــي  الكبــرية  املجاعــة 

ذلــك  عــىل  زد   ،1868 ســنة  الجزائــر 

احتــكار الــرثوات املعدنيــة والســيطرة 

فأصبحــت  الخارجيــة  التجــارة  عــىل 

الطبيعيــة،  للــرثوات  مخزنــا  الجزائــر 

عــىل  البشــع  اإلســتغالل  حيــث 

الوطــن. أبنــاء  إحتياجــات  حســاب 

القاســية  الظــروف  هــذه  ففــي 

االســتعامرية  القوانــني  ظــل  ويف 

نوفمــر. أبنــاء  يعيــش  كان  الظاملــة 

إن مصــادرة أرض وممتلــكات الجزائريــني 

حقــًدا  ولّــد  الخــارج  إىل  ونفِيهــم 

تجــاه املســتعمر ال يُضاهــى. كــام أن 

املامرســات العدوانيــة التعســفية مــن 

ــك  ــا بذل ــت أنه ــي ضّن ــا الت ــل فرنس ِقب

ســتقيض عــىل الــروح الوطنيــة، لكــن يف 

ــا  ــاليب دافًع ــك األس ــت تل ــة كان الحقيق

كبــريًا لنمــو الــروح الوطنيــة إذ رّســخت 

النفــوس ودّعمــت  النضــال يف  معــاين 

االحتــالل  ومواجهــة  الصمــود  أفــكار 

فباتــت سياســة فرنســا واضحــة للعيــان. 

كل هــذا وذاك جعــل أفــكار سياســية 

لتطفــو  فشــيئًا  شــيئًا  وتنضــج  تنمــو 

ــة  ــرب العاملي ــالل الح ــطح خ ــىل الس ع

األوىل حــني كان الجزائــري يــد عاملــة 

ــية،  ــع الفرنس ــل يف املصان ــة تعم رضوري

وبالتــايل املســاهمة الالإراديــة للّعــدو يف 

صقــل ومنــو أفــكارا جديــدة يف صفــوف 

واحتكاكهــم  الجزائريــني  املجنديــن 

ــات  بالغــري والتعــرّف عــىل مــدى تضحي

والتخلــص  أوطانهــم  ســبيل  يف  الغــري 

ــعور  ــرتّدد والش ــوف وال ــدة الخ ــن عق م

بــاإلرادة يف أخــذ زِمــام األمــور. ومــن 

ــروج  ــات األوىل للخ ــة اإلرهاص ــة بداي مث

بالنضــال إىل خــارج أرض الوطــن، خاصــة 

بظهــور بــوادر ثقافيــة أهمهــا الصحافــة  

الجزائــري ضالتــه  فيهــا  الــذي وجــد 

لتفجــري غيضــه الــذي أمســكه طيلــة 

ــيايس  ــال الس ــل النض ــت، تكل ــوام خل أع

كان  الــذي  خالــد  األمــري  مبجهــودات 

قطبــا مــن أقطــاب الحركــة الوطنيــة، 

ــا تحــت  ففــي جانفــي 1922 أنشــأ حزب

وأصــدر  الجزائريــة8،  األخــوة  إســم 

مطالــب  أن  ورغــم  اإلقــدام  جريــدة 

األمــري كانــت إصالحيــة إال أن الفرنســيني 

معتربيــن  منهــا  وتخوفــوا  رفضوهــا 

ــان  ــة الكي ــعى لزعزع ــب تس ــا مطال إيه

إبعــاد  عــىل  فعملــوا  اإلســتعامري، 

ــن  ــا أي ــه يف 1923 إىل فرنس ــري ونفي األم

ــا  ــني م ــاط املغرتب ــه يف أوس ــل نضال واص

تســبب يف نفيــه مــرة ثانيــة إىل املــرشق 

يف 1925 تــاركا املجــال لنجــم شــامل 

إفريقيــا الــذي تبنــى أفــكاره بدفعهــا إىل 

ــنة  ــد س ــري خال ــي األم ــد نف ــام، فبع األم

1925 يولــد حــزب نجــم شــامل إفريقيــا 

ومتــت   ،1926 مــارس  يف  الخــارج  يف 

.1926 جــوان   20 يف  عليــه  املصادقــة 

لقــد أنشــئ النجــم مــن ِقبــل املهاجريــني 

رئيســه  وكان  بباريــس،  الجزائريــني 

ــه  ــادر9 وأمين ــد الق ــي عب ــاج ع األول ح

النجــم  وكان  الحــاج.  مصــايل  العــام 

باإلســتقالل  يطالــب  نشــأته  منــذ 

الغضب الساخط ألبناء نوفمرب

األمري خالد من رواد النضال السيايس يف 
الجزائر
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تعــرض  نوفمــرب1929  ففــي  الوطنــي، 

 1931 جــوان   06 يــوم  للحظــر،ويف 

ــد  ــي عب ــد تشــكله برئاســة حــاج ع أعي

 1933 مــاي  شــهر  ويف  ثانيــة،  القــادر 

ــهر  ــاج، يف ش ــايل الح ــته مص ــوىل رئاس ت

ــة  ــة الجبه ــت حكوم ــي 1937 قام جانف

ــرة . ــر م ــه ألخ ــية بحل ــعبية الفرنس الش

كان ضمــن مطالبــه إلغــاء قانونــا األهايل، 

ــة  ــم اللغ ــني، تعلي وإطــالق رساح املعتقل

العربيــة، تعيــني الجزائريــني يف جميــع 

ــة  ــني االجتامعي ــق القوان املناصــب، تطبي

ــم  ــني. كان نج ــىل الجزائري ــة ع والعاملي

شــامل إفريقيــا يتميــز بالجــرأة واالقتنــاع 

ــحاب  ــام وإنس ــتقالل الت ــة باإلس باملطالب

ــش  ــالل وإنشــاء جي ــوات االحت ــع ق جمي

وطنــي شــعبي10 وجمعيــة تأسيســية، 

وبرملــان وطنــي جزائــري، إن جــل مطالبه 

تشــهر ســيف القطيعــة مــع فرنســا وتدق 

ــح  ــة مالم ــا مبدي ــرب ضده ــوس الح ناق

ــا،   ــا رصف ــارا وطني ــذة مس ــة، وُمتخ ثوري

ــة فياضــة.  ــروح وطني فالنجــم متشــبع ب

تبنــى إيديولوجيــة صارمــة وواضحــة منذ 

ــوم  ــن مفه ــه م ــت اإلنطالق ــة، كان البداي

كان  ذلــك  أن  كــون  التــام،  اإلســتقالل 

متناســبا مــع طبيعــة النظــام الســيايس يف 

ــة  ــني املكبل ــوة القوان ــن قس ــر وم الجزائ

ــالل  ــك خ ــني ذل ــري، تب ــعب الجزائ للش

.»Bruxelles« 192711 ــر بروكســيل مؤمت

         لقــد ســعى النجــم إلقامــة قاعــدة 

قويــة يف الجزائــر فــكان له ذلــك يف 1933 

ــه  ــا ل ــن خالي ــك تكوي واســتطاع بعــد ذل

ــاد  ــاء انعق ــر خــالل 1934، وأثن يف الجزائ

املؤمتــر اإلســالمي 12 يف العاصمــة يــوم 07 

جويليــة 1936 13 الــذي يُعتــرَب أول تجّمع 

ــرف  ــي مل تع ــر الت ــه يف الجزائ ــن نوع م

تجّمًعــا مثلــه طيلــة أكــرث مــن قــرن، 

تجّمًعــا شــاركت فيــه كل اإلتجاهــات، 

فلــم يشــارك الّنجــم14 كعضــو إال أنــه 

اســتطاع إبــالغ صوتــه اإلســتقاليل رافًضــا 

ومنــّددا مبــا جــاء يف املؤمتــر الــذي دعــى 

ــة  ــات االجتامعي ــن اإلصالح ــة م إىل جمل

وإلحــاق  الفرنســية  الّرعايــة  تحــت 

ــم  ــف النج ــا، فوق ــا رأًس ــر بفرنس الجزائ

ــا  ــاخطًا معارًض ــر س ــذا املؤمت ــه ه يف وج

التحريــر هــو  بقــّوة، داعيًــا أن خــط 

ــة  ــار والبوثق ــط اإلنصه ــس خ ــل ولي الح

ال  صارخــا  اإلســتعامر  رحمــة  ظــل  يف 

نــدءا  ووّجــه  والتجنيــس،  لإلندمــاج 

ــا مــن  ــري مبديً ــا للشــعب الجزائ تاريخي

ســّجله  الــذي  عملــه  برنامــج  خاللــه 

لقــد  ذهــب،  مــن  بحــروف  التاريــخ 

ــالًء  ــه ب ــالل مواقف ــن خ ــم م ــىل النج أب

عظيــام تــّوج بالّنــداء البطــويل ملصــايل 

ــهر  ــري يف ش ــعب الجزائ ــاج إىل الش الح

ــن  ــات م ــذه مقتطف ــرب 1936. وه نوفم

ــب أن  ــذي يطال ــعب ال ــداء: »إن الش الن

ــة  ــع العالق ــر يقط ــعب آخ ــج يف ش يندم

التــي تربطــه بربــه ويقطــع صلتــه أيضــا 

بتاريخــه ... بأجــداده ...وبذّريّتــه.... يف 

حــني لنــا معــارش الجزائريــني تاريخــا 

ــة وشــخصيّة مقّدســة  ــدا ولغــة نبيل مجي

فــات متنعنــا  ــا، كل هــذه الصِّ وضمــريا حيًّ

ــا  ــب مّن ــا، يتطلّ ــب إندماًج ــن أن نطل م

التّنكــر لهــذه الصفــات الرائعــة....« »..... 

بــكل تأكيــد نفّضــل أن نبقــى جزائريــني 

عــىل أن نتحــّول إىل فرنســيني أحــرار.....«.

ــوم  ــى مرس ــم مبقت ــلَّ الّنج ــد أن ُح وبع

اســتعامري يف 26 جانفــي 1937، تأّســس 

.»PPA« ــري حــزب الشــعب الجزائ

وإجــامال عرفــت فــرتة مابــني   

ــامت  ــن التنظي ــدًدا م ــور ع ــني ظه الحرب

فكانــت حركــة  الجزائريــة،  السياســية 

األمــري خالــد )1925-1919(، ويف عــام 

الشــيوعية  الفيديراليــة  أُنشــئَت   1924

ــادي بالعمــل  ــت تن ــي كان ــة الت الجزائري

مــن أجــل الشــيوعيّة يف إطــار املســتعمرة 

أعضائهــا  أبــرز  بــني  ومــن  الفرنســية 

عــي  الحــاج  الجزائريــني  الشــيوعيني 

األكحــل،  بــن  ومحمــد  القــادر  عبــد 

الجزائريــون  الوطنيــون  اســتفاد  لقــد 

الفرنــي،  الشــيوعي  الحــزب  مــن 

ــني  ــه الوطني ــدت وســائل إعالم ــث أي حي

يف مطالبهــم باملســاواة يف الحقــوق يف 

وجــه تعســف قانــون األهــايل وغــريه 

ــم  ــام تعل ــتثنائية، ك ــني االس ــن القواني م

الوطنيــون منهــم األســاليب الجديــدة 

شــابه  ومــا  سياســية  منــاورات  مــن 

الحــزب  يف  ملجــأ  فوجــدوا  ذلــك، 

الشيوعي لنضالهم السيايس. 

يف ســنة 1926 يولــد النجــم وينفصــل 

عــن الحــزب الشــيوعي الفرنــي، وخــالل 

التاريخــي يف فيفــري  مؤمتــر بروكســل 

1927 نــّدد مصــايل الحــاج باالســتعامر 
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الجزائريــة  املطالــب  وعــرض  الفرنــي 

التــي كانــت أهّمهــا اســتقالل الجزائــر 

ــي، يف  ــالل الفرن ــوات االحت وانســحاب ق

ــني  ــاد املنتخب ــّم إنشــاء اتح ــنة 1927 ت س

كان  والــذي  )اإلدماجــي(  الجزائريــني 

ــد  ــي ومحم ــن تهام ــه إب ــني أقطاب ــن ب م

ــاس  ــات عب ــول، فرح ــن جل ــح ب ــن صال ب

وغريهــم، يف ســنة 1931 ظهــرت جمعيــة 

ــوىل رئاســتها الشــيخ  ــامء املســلمني ت العل

ــد بــن باديــس التــي مل تكــن  ــد الحمي عب

حزبًــا سياســيًا لكــن دورهــا الكبــري يف 

ــا،  ــت األمــة ومقّوماته الحفــاظ عــىل ثواب

جعلــت منهــا قــّوة رئيســيّة، فقّدمــت 

أعــامال جليلــة يف ميــدان التعليــم والفكــر 

ــيس  ــّم تأس ــي 1936 ت ــظ، يف جانف والوع

والتــي  الجزائــري  الشــيوعي  الحــزب 

واإلندمــاج  االنفصــال  يف  آراءه  كانــت 

ــن  ــري م ــارض يف كث ــن تتع ــة والدي والثقاف

األوقــات مــع مطامــح الشــعب وتطلّعــات 

التنظيــامت السياســية الوطنيــة، يف 11 

مــارس 1937 تــّم تأســيس حــزب الشــعب 

الجزائــري الــذي كان امتــداًدا لحــزب نجم 

ــاج. ــايل الح ــادة مص ــا بقي ــامل إفريقي ش

الجزائــر  كانــت  وعمومــا   

ــا يف  ــا بعده ــات وم ــالل الثالثين ــري خ تس

ركاب الّنجــم وحــزب الشــعب اللــذان 

َدعيَــا إىل االســتقالل، فكانــت وجهتهــام 

اســتقاللية، فيــام ركّــزت جمعيــة العلــامء 

واملحافظــة  الثقــايف  املضمــون  عــىل 

الجزائريــة  الشــخصية  األحــوال  عــىل 

ثقافيــة. دينيّــة  وجهتهــا  فكانــت 

الهوامش:
ــرأس  ــنة 1773، ت ــة س ــدان خوج ــد حم 1 - ول

األعيــان  مــن  املتكوِّنــة  املغاربيــة(  )لجنــة 

عارضــت  التــي  الجزائريــة  والبورجوازيــة 

االحتــالل، يقــول يف كتابــه )املــرآة(: )إن الجزائــر 

ــتقلة(،  ــرّة مس ــة ح ــود كأّم ــق يف الوج ــا ح له

ــة  ــن مدين ــاع ع ــه للدف ــا لدي ــكل م ــاهم ب س

الجزائــر، شــارك يف لجنــة التعويضــات لتعويــض 

ممتلكاتهــم،  هّدمــت  الذيــن  الجزائريــني 

أمثــرت جهــوده يف تكويــن لجنــة إفريقيــة، تــّم 

تشــكيلها مــن ِقبــل ملــك فرنســا لويــس فيليــب 

ــه،  ــت أمل ــي خيّب ــة 1833، والت ــوم 07 جويلي ي

واصــل معركتــه الّسياســية بالقلــم واللســان، 

ــرآة(:  ــه )امل ــول يف كتاب ــول 1833، يق ــث يق حي

ــة حــرّة  ــا حــق يف الوجــود كأم ــر له )إن الجزائ

مســتقلة(. أنظــر: عــامرة عمــورة، الجزائــر بوابــة 

ــر  ــخ إىل 1962، الجزائ ــل التاري ــا قب ــخ، م التاري

خاصــة الجــزء الثــاين، دار املعرفــة، ص334، 335.

2 -  محمــد بــن زعمــوم زعيــم قبائــل فليســة 

ــذا  ــرة وك ــال جرج ــى جب ــة حت ــة متيج مقاوم

ــوم  ــن زعم ــد ب ــامل: محم ــن س ــعدي وب ــن س ب

:قائــد قبيلــة فليســة املســتقرة بــني بــودواو 

ــة  ــة مبعيّ ــة متيج ــم مقاوم ــزان وزعي وذراع املي

نجليــه الحســني وحمــدان بــن زعمــوم، الحــاج 

عــي ولــد ســيدي الســعدي: مــن أعيــان مدينــة 

الجزائــر والشــيوخ الصوفيــة أعلــن والءه لألمــري 

املقاومــة يف  رأس  عــىل  وأصبــح  منــذ 1834 

ــزة  ــرج حم ــد ب ــامل قائ ــن س ــد ب ــة، أحم متيج

البويــرة وقائــد املقاومــة مبعيّــة بلقاســم أوقايس 

باملتيجــة بعــد عــي ولــد ســيدي ســعدي، أنظــر 

يحــي بوعزيــز، ثــورات الجزائــر يف القرنيــني 

ــة  ــن ط األوىل، دار البعث ــرش العرشي ــع ع التاس

القســنطينية ص ص 12-13، عثــامن ســعدي، 

الجزائــر يف التاريــخ، دار األمــة ط األوىل، الســنة 

ــدري  ــارل ان ــا: ش 2011 ص، ص 458 -485 أيض

الغــزو  املعــارصة،  الجزائــر  تاريــخ  جوليــان، 

األمــة  دار  اإلســتعامر 1871-1827  وبدايــات 

ــرش، ط 2013 ص، ص 115، 271. ــة والن للطباع

3 - اقتــالع الفالحــني مــن أراضيهــم مــن خــالل 

ــنوات  ــدرت يف س ــي ص ــة الت ــني العقاري القوان

و1897.  و1887   1873  ،1865  ،1863  ،1851

فبلغــت مســاحة األرايض الخصبــة التــي اســتوىل 

عليهـــا املســتوطنون حتى ســنة 1910 مــا يناهز 

ــد الســالم  ــار. أنظــر: د. عب ــني هكت ســبعة مالي

فيــاليل، الجزائــر الدولــة واملجتمــع، دار الوســام 

ــرش والتوزيــع، عنابــة الجزائــر، ط  العــريب للن

األوىل، الســنة 2013 ص130. 

4 - مرســوم 1863 يعنــي تحديــد أرايض العــرش، 

ــة  ــزع امللكي ــا ن ــة منه ــا، الغاي ــم حدوده ورس

ــراد  ــن أف ــا م ــرش، ثانيً ــن الع ــج أوال م بالتدري

العــرش نفســه، ومنــح قطــع األرايض ألفــراد 

ــكان،  ــني الس ــط ب ــع الخل ــرش، فوق ــارج الع خ

فأصبحــت القــدرة الرشائيــة والقــدرة عــىل 

ــام  ــوع، م ــم يف املوض ــي الحك ــة األرض ه رعاي

ترتـّـب عنــه دخــول األوربيــني أيضــا يف التعامــل 

والحصــول عــىل األرض بالــرشاء حســب القوانــني 

القاســم  أبــو  أنظــر:  )الرشعيــة(،  الفرنســية 

ســعد اللــه، الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 1900-

1954، املجلــد األول 1-2 دار الغــرب اإلســالمي، 

بــريوت لبنــان، الســنة 1992، ص ص 34...41. 

ــس  ــه، نف ــعد الل ــم س ــو القاس ــا: أب ــر أيض أنظ

املرجــع الســابق، املجلــد الثــاين 3-4 دار الغــرب 

اإلســالمي، بــريوت لبنــان، الســنة 1992، )قانــون 

سنتوس-كونســولت(.

-5 حــوادث قســنطينة 1934: الناتجــة عــن 

املســلمني  ملشــاعر  يهوديــة،  اســتفزازات 

ــة إلياهــو  ــودي خليف ــارش أن اليه ــبب املب والّس

حرمــة  عــىل  »Khalifa Eliahou«اإعتــدى 

ــلمني  ــب املس ــتّد غض ــنطينة فأش ــجد قس مس

الجزائريــني فوقعــت انتفاضــة يف أغلــب املــدن 

األخــرى معــرّبة عــن اســتيائها مــن سياســة ولــد 

حمــدان خوجــة ســنة 1773، تــرأس ) لجنــة 
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املغاربيــة( املتكّونــة مــن األعيــان والبورجوازيــة 

التــي عارضــت االحتــالل، يقــول  الجزائريــة 

يف كتابــه )املــرآة(: )إن الجزائــر لهــا حــق يف 

الوجــود كأمــة حــرّة مســتقلة(، أنظــر: د. عبــد 

الســالم فيــاليل، نفــس املرجــع الســابق، ص 119.

ــالل  ــدأ خ ــا« ب ــايل »اإلنديجين ــون األه 6 -  قان

باملســؤولية  قانــون  إصــدار   ،1871 ثــورة 

الجامعيــة لــكل خســارة فرديــة بإعطــاء كل 

ــان:  ــامل ڤن ــر: ج ــتعمر أنظ ــات للمس الصالحي

قضايــا ودراســات تاريــخ الجزائــر الحديــث 

الوطنــي  املتحــف  منشــورات  واملعــارص، 

للمجاهــد، وحــدة الطباعــة بالرويبــة )الجزائــر(، 

ص127.  ،1994 الســنة 

تاريــخ  املختــرص يف  فركــوس،  د. صالــح   -  7

خــروج  إىل  الفنقيــني  عهــد  مــن  الجزائــر، 

العلــوم  دار  1962م(،  ق.م   814( الفرنســيني 

للنــرش والتوزيــع ISBN، الجزائــر الســنة 2002-

ص246.  ،2003

ــة  ــر املقاوم ــوي، مظاه ــب العل 8 - محمدالطي

الجزائريــة 1830-1954، منشــورات املتحــف 

الوطنــي للمجاهــد، الســنة 1994، ص 100.

9 - عبدالقــادر حــاج عــي: مــن مواليــد غليــزان 

عبــد  زوزو  أمــا  آكي،  بانــون  ملقولــة  وفقــا 

ــن  ــه م ــوالن أن ــداش يق ــوظ ق ــد ومحف الحمي

مواليــد معســكر، هاجــر إىل فرنســا وتــزّو ج 

مــن فرنســية، يف الثامنــة والعرشيــن مــن عمــره 

حصــل عــىل الجنســية الفرنســية وذلــك مبوجب 

22 مــاي 1915. بدأ حياته السياســية باإلنتســاب 

إىل الحــزب اإلشــرتايك الفرنــي ثــم تحــول نحــو 

الشــيوعية، وكان العضــو الوحيــد مــن بــني 200 

عضــو ضّمهــم اتحــاد األنرتكولونيــال مــن كافــة 

ــم  ــام 1921، انض ــية يف ع ــتعمرات الفرنس املس

إىل الكونفيدراليــة العامــة للعــامل املتّحديــن 

وإىل الحــزب الشــيوعي الفرنــي حيــث أصبــح 

مســؤول خليــة، حــر مؤمتــرات األمــري خالــد يف 

باريــس، وشــارك يف املهرجانــات العاّمليــة وكان 

ــم  ــة النج ــد رئاس ــن، تقلّ ــاء املؤثري ــن الخطب م

يف البدايــة لِكــرب ســنِّه وتجربتــه الّسياســية، 

انقطعــت أخبــاره حتــى عــام 1945 حيــث 

عمــل مــع احمــد بهلــول ومنصــوري عــىل إعادة 

 Peuple« ــري ــعب الجزائ ــدة الش ــدار جري إص

يف  و1952   1950 مابــني  تــويف   ،»Algérien

حــزب  الخطيــب،  أحمــد  أنظــر:  باريــس. 

املؤسســة  األول،  الجــزء  الجزائــري،  الشــعب 

الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر 1986، ص 155.

ــوي، نفــس املرجــع  ــب العل ــد الطي 10 -  محم

ــا: ــر أيض ــابق، ص 138 أنظ الس

Mahfoud Kadache; la vie politique à 

Alger de 1919 -1939; ENAG. Edition; 

Annèe 2009 page 298.

11 -يف مؤمتــر بوكســيل Bruxelles الــذي انعقد 

أنشــأ  والــذي  فيفــري 1927  إىل 15  مــن10 

رابطــة ضــد األمربياليــة واإلســتعامر، تدخــل 

الفرنــي  باإلســتعامر  الحــاج ونــّدد  مصــايل 

ــك  ــار ذل ــر ويف انتظ ــتقالل الجزائ ــب بإس وطال

ــة وبتوزيعهــا  طالــب بإســرتجاع األريض املغتصب

طالــب  كــام  املتّرريــن،  الفالحــني  عــىل 

باإللغــاء الفــوري لقانــون األهــايل، ومبنــح حّريـّـة 

ــان  ــم إنتخــاب برمل ــة والتجمــع وبتنظي الصحاف

جزائــري يف إطــار اقــرتاع عــام انظــر: - د بوعــالم 

ثــورة أول  الجزائريــة،  الثــورة  بــن حمــودة، 

ــرش،  ــة والن نوفمــرب 1954، دار النعــامن للطباع

ــح  ــا: د صال ــر أيض ــنة 2012، ص 143، أنظ الس

بلحــاج: تاريــخ الثــورة الجزائريــة، صانعــوا أول 

نوفمــرب 1954. املواجهــات لكــربى يف املواجهــات 

ــر2009،  ــث، الجزائ ــاب الحدي ــربى، دار الكت الك

ص243 و بنيامــني ســطورا،مصايل الحــاج 1898-

1974، رائــد الوطنيــة الجزائرية،ترجمــة: صــادق 

عــامري، مصطفــى مــايض، الجزائــر1999 ،ار 

القصبــة للنــرش، ص67-63.

11 - املؤمتــر اإلســالمي: إنعقــد املؤمتــر اإلســالمي 

يوم  07جوان 1936، بقاعة الســينام املاجســتيك 

بحــي بــاب الــوادي بدعــوة كل مــن الشــيخ عبد 

الحميــد بــن باديــس، والدكتــور بــن جلــول كتلة 

منتخبــي قســنطينة ،ومل يســمح ملمثــي النجــم 

باملشــاركة بشــكل رســمي فيــه،وكان مقــر النجم 

متواجــدا بفرنســا، لقــد إنعقــد املؤمتــر مــن 

أجــل عــرض مطالــب إصالحيــة موحــدة منهــا: 

إلحــاق الجزائــر بفرســا مــع املحافظــة عــىل 

الشــخصية اإلســالمية للجزائريــني، والتمثيــل 

يف الربملــان الفرنــي – إلغــاء قانــون اإلنديجينــا 

إىل  وتقدميهــا  اإلســثنائية،  القوانــني  وجميــع 

التــي أضهــرت  اليســارية  الشــعبية  الجبهــة 

ــة  ــا وإنفتاحــا، ولكــن مــن وجه ــا تعاطف نوعام

نظــر فرنســية تقدميــة، وبعــد إنتهــاء املؤمتــر تم 

االتفــاق عــىل تشــكيل وفــد عــن املؤمتــر ينتقــل 

إىل باريــس لتقديــم مطالــب املؤمتــر إىل حكومة 

الجبهــة الشــعبية ، ;تتمثــل  الــذي رُفــض يف أخر 

املطــاف مــن قبــل الربملــان الفرنــي .هــذا وأن 

مطالــب املؤمتــر مل تتضمــن كلمــة اإلدمــاج ،بــل 

إكتفــى بكلمــة اإللحاق أنظــر :  لونيــي )رابح(، 

بــالح )بشــري(، منور)العــريب(، دادوة )نبيــل(، 

تاريــخ الجزائــر املعــارص1830-1989، الجــزء 

2010،ص213  الجزائــر،  املعرفــة،  دار  األول، 

انظرأيضــا: محمــد الطيــب العلــوي، نفــس 

ــابق،ص157-156.  ــع الس املرج

ــع  ــس املرج ــوي، نف ــب العل ــد الطي 13 - محم

ــا: ــر أيض ــابق، ص 138 أنظ الس

   Mahfoud Kadachee- O P. cit page 29

ســعد  القاســم  أبــو  الدكتــور  يقــول   -14   

ــه: »فهــم مل يشــاركوا يف اإلعــداد أي )رجــال  الل

ــك  ــع ذل ــؤولية وم ــل املس ــم( وال يف تحم النج

الثــامر  النقــد ومحاولــة قطــف  إشــرتكوا يف 

ــعد  ــم س ــو القاس ــر: أب ــا. انظ ــني آن إقتطافه ح

اللــه، الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 1954-1900، 

املجلــد األول 3-4 دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت 

لبنــان، الســنة 1992، ص164.
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1954

ــر  ــيّة يف الجزائ ــاحة الّسياس ــت الّس عرف

ملحوظــا،  تطــورا  الثالثينــات  خــالل 

بوصــول الجبهــة الشــعبية 1 إىل الحكــم، 

يف  أمــال  عليهــا  يعلــق  كان  والــذي 

الجزائريــة،  للمطالــب  اإلســتجابة 

وعليــه كان انعقــاد املؤمتــر اإلســالمي 

ــذي  ــة، ال ــر العاصم ــنة 1936 بالجزائ س

ــر  ــه يف الجزائ ــن نوع كان أول تجمــع م

اإلصالحيــني  وأن  االحتــالل،  منــذ 

املثمثلــني يف جمعيــة العلــامء املســلمني 

ــر  ــاق الجزائ ــدأ إلح ــم مبب ــدوا قبوله أب

كلمــة  تعنــي  وهــل  بفرنســا  إداريــا 

اإللحــاق هــي تحســني األوضــاع سياســيا 

التســليم  أو  وإجتامعيــا؟  وإقتصاديــا 

باإللحــاق  والقبــول  الواقــع  بأمــر 

وإنتهــى؟ رأســا  الجزائــر  وإدمــاج 

   انعقــد املؤمتــر اإلســالمي يف 07 جــوان 

ــامء  ــة العل ــه جمعي 1936 واشــرتكت في

واملنتخبــون  الجزائريــني  املســلمني 

واالشــرتاكيون والشــيوعيون الجزائريون، 

لقــد  كعضــو.  النجــم  يحــره  ومل 

ــني  ــادرت الفكــرة يف أذهــان الجزائري تب

ــل  ــام بعم ــت للقي ــد حان ــة ق أن الفرص

ســيايس يف ظــل الجبهــة الشــعبية، التــي 

هــي عبــارة عــن حكومــة تكونــت مــن 

عنــارص يســارية برئاســة ليــون بلــوم 

االشــرتايك، عــىل إثــر ذلــك عقــد املؤمتــر 

القــرارات  فيــه  واتخــذت  اإلســالمي، 

إصالحيــة  مطالــب  مجملهــا  كانــت 

أهمهــا: اإللحــاق التــام والكامل بفرنســا 

ــاء عــىل األحــوال الشــخصية،  ــع اإلبق م

ــوم فيوليــت وهــو  رًدا عــىل مــرشوع بل

الــذي تضمــن جملــة مــن  املــرشوع 

اإلصالحــات املزعومــة، قبلتهــا األطــراف 

جملــة  النجــم  ورفضهــا  املشــاركة 

وتفصيــال، وتــم خاللــه تشــكيل »اللجنــة 

ــات،  ــكل االتجاه ــة ل ــة« ممثل التنفيذي

 15 مــن  وفــدا  املؤمتــرون  وكــون 

ــن  ــد ب ــد الحمي عضــوا ضــم الشــيخ عب

وبــن  اإلبراهميــي   والبشــري  باديــس 

الوفــد  وذهــب   ، وغريهــم  جلــول 

حكومتهــا،  ملفاوضــة  فرنســا  إىل 

 23 الفرنســية يف  الحكومــة  واســتقبل 

خائبــا  عــاد  لكنــه    ،1936 جويليــة 

بســبب عــدم جديتهــا وســوء نيتهــا.

حدثــا  اإلســالمي  املؤمتــر  يعتــرب 

مل  حيــث  هامــا،  وتاريخيــا  وطنيــا 

مــن  أكــرث  طيلــة  الجزائــر  تعــرف 

االتجاهــات،  كل  ضــم  تجمعــا  قــرن 

ــرث  ــه أك ــدأ نفس ــو املب ــم ه ــل األه ولع

تجمعــت  بحيــث  املحتــوى،  مــن 

ــت  ــف، وإن تورط ــد الص ــة وتوح الكلم

ــد  ــا لبن ــاركة يف مصادقته ــراف املش األط

ومنهــم  رأســا«  بفرنســا  »اإللحــاق 

لهــا  ســجل  التــي  العلــامء  جمعيــة 

ــد  ــا عن ــل لوم ــا إذ مل أق ــخ تعقيب التاري

قبولهــم لبنــد اإللحــاق الــذي يتنــايف 

الوطنيــة  الحقيقيــة كليــة وســبيل  يف 

اعتــربوا  العلــامء  ولعــل  الجزائريــة، 

املؤمتــر كخطــة وخطــوة للحصــول عــىل 

الحقــوق ثــم التمكــن املطالبــة باملزيــد، 

فــال ننكــر الفضــل الكبــري للجمعيــة، يف 

ــوال  ــىل األح ــاظ ع ــىل الحف ــا ع حرصه

الشــخصية اإلســالمية ومقومــات األمــة، 

يف  لعبتــه  الــذي  الــدور  مــدى  ومــا 

ــد  ــادرة يف تحدي ــد الجامهــري واملب توحي

ــن  ــا م ــني وفرنس ــني الجزائري ــة ب العالق

خــالل انعقــاد املؤمتــر اإلســالمي، الــذي 

حــول  الشــعب  التفــاف  عــىل  أمثــر 

التحــرر  يف  رغبتــه  وإظهــار  قضيتــه 

ــة  ــى الفرص ــة أعط ــن مث ــاق، وم واإلنعت

وراء  لالنســياق  الجزائــري  للشــعب 

النجــم، الــذي مثــل وعــرب عــن طموحــه، 

. ومقصــد  غايــة  االســتقالل  واعتــرب 

مؤتمر07 جوان 1936مؤتمر07 جوان 1936

الشيخ عبد الحميد ابن باديس 
رئيس جمعية العلامء املسلمني
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املؤمتــر  يعقــد   1937 جانفــي   23 يف 

ــة،  ــر العاصم ــا بالجزائ ــالمي تجمع اإلس

مجــددا دعمــه ملــرشوع بلــوم فيوليــت 

الــذي رفضــه النجــم  ثانيــة فطــرد 

مناضلــوه مــن ِقبــل الحــزب الشــيوعي 

ــِدم حكومــة الجبهــة  الجزائــري، ثــم تُق

الشــعبية يف فرنســا مبقتــى مرســوم 

جانفــي   26 يف  مــؤرخ  اســتعامري 

1937 بحــل النجــم ، ذلــك التنظيــم 

الــذي انضــوى تحــت لوائــه الكثــري 

ــم  ــرار النج ــام كان ق ــني، ف ــن املناضل م

ــاطه  ــم نش ــة النج ــول دون مواصل ليح

تحــت عنــوان  »أحبــاب األمــة«، ويف 

عــن  اإلعــالن  تــّم   1937 مــارس   11

الجزائــري  الشــعب  »حــزب  ميــالد 

للنجــم  امتــداد  كان  الــذي   »PPA «

الــذي تجــرأ وبــكل شــجاعة وقناعــة 

للجزائــر. االســتقالل  شــعار  لطــرح 

ــر  ــو وتظه ــم أن تطف ــكار النج ــمح ألف ــا وس ــا هام ــذي كان منعطف ــالمي، ال ــر اإلس ــاد املؤمت ــن انعق ــم م ــتفاد النج اس

ــن  ــن م ــر ومتك ــعبي غف ــور ش ــع وبحض ــمع الجمي ــرأى ومس ــىل م ــاه ع ــذي ألق ــايل ال ــاب مص ــالل خط ــن خ ــة م عالني

إبــالغ صوتــه االســتقاليل، فُفتــح لــه البــاب عــىل مرعيــه ليــرز بقــوة، ويكســب عطــف الجامهــر ويســتقطب 

الكثــر منهــم، فتغلغــل يف األوســاط الشــعبية وحشــد الفئــات شــبانية، ومتكــن مــن إنشــاء فــروع لــه يف أرض 

الوطــن،  بالتــايل اغتنــم الفرصــة أميّــا اغتنــام، ورجحــت الكفــة لصالحــه بامتيــاز فعششــت أفــكاره الوطنيــة 

ــجاع  ــه الش ــب موقف ــن ذه ــروف م ــخ بح ــه التاري ــب ل ــني، فكت ــان الجزائري ــور يف أذه ــو وتتبل ــت تنم ــا فتئ ــي م والت

أثنــاء خطابــه الشــهر يف 02 أوت 19362  بامللعــب البلــدي بالعنــارص »رويســو« ونــداءه التاريخــي املميــز يف 13 

ــس  ــاج والتجني ــة اإلدم ــديدة لسياس ــه الش ــن معارضت ــام ع ــن خالله ــايل م ــرب مص ــن أع ــس 3، أي ــر 1936 بباري نوفم

ــوى األمــر لصالحــه وتصــدره بجــدارة واســتحقاق. ــة الســانحة لخــوض املعركــة، فاحت واإللحــاق، فوجــد النجــم األرضي

ــر  ــو وتظه ــم أن تطف ــكار النج ــمح ألف ــا وس ــا هام ــذي كان منعطف ــالمي، ال ــر اإلس ــاد املؤمت ــن انعق ــم م ــتفاد النج اس

ــن  ــن م ــر ومتك ــعبي غف ــور ش ــع وبحض ــمع الجمي ــرأى ومس ــىل م ــاه ع ــذي ألق ــايل ال ــاب مص ــالل خط ــن خ ــة م عالني

إبــالغ صوتــه االســتقاليل، فُفتــح لــه البــاب عــىل مرعيــه ليــرز بقــوة، ويكســب عطــف الجامهــر ويســتقطب 

الكثــر منهــم، فتغلغــل يف األوســاط الشــعبية وحشــد الفئــات شــبانية، ومتكــن مــن إنشــاء فــروع لــه يف أرض 

الوطــن،  بالتــايل اغتنــم الفرصــة أميّــا اغتنــام، ورجحــت الكفــة لصالحــه بامتيــاز فعششــت أفــكاره الوطنيــة 

ــجاع  ــه الش ــب موقف ــن ذه ــروف م ــخ بح ــه التاري ــب ل ــني، فكت ــان الجزائري ــور يف أذه ــو وتتبل ــت تنم ــا فتئ ــي م والت

أثنــاء خطابــه الشــهر يف 02 أوت 19362  بامللعــب البلــدي بالعنــارص »رويســو« ونــداءه التاريخــي املميــز يف 13 

ــس  ــاج والتجني ــة اإلدم ــديدة لسياس ــه الش ــن معارضت ــام ع ــن خالله ــايل م ــرب مص ــن أع ــس 3، أي ــر 1936 بباري نوفم

ــوى األمــر لصالحــه وتصــدره بجــدارة واســتحقاق. ــة الســانحة لخــوض املعركــة، فاحت واإللحــاق، فوجــد النجــم األرضي

مشايخ جمعية العلامء املسلمني من اليمني إىل اليسار: البشري اإلبراهيمي، عبد الحميد ابن باديس، العريب التبي 
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1954

الهوامش:

1 - الجبهــة الشــعبية: ظهــرت عــام 1936، 

وهــي حكومــة تكونــت مــن عنــارص يســارية 

برئاســة ليــون بلــوم االشــرتايك، زعــامء الحركــة 

ــل  ــام بعم ــت للقي ــة حان ــة أن الفرص الوطني

ســيايس املتمثــل يف عقــد مؤمتــر إســالمي، 

مظاهــر  العلــوي،  الطيــب  محمــد  انظــر: 

املقاومــة الجزائريــة 1830-1954، منشــورات 

ــة للنــرش  متحــف املجاهــد، املؤسســة الوطني

واإلشــهار، الجزائــر 1994 ، ص156 .

2 - محمــد الطيــب العلــوي )نفــس املرجــع(، 

ــر  ص143، انظــر أيضــا عــامر عمــورة، الجزائ

بوابــة التاريــخ، ماقبــل التاريــخ إىل 1962، 

املعرفــة،  دار  األول،  عامة،الجــزء  الجزائــر 

الجزائــر2009، ص413 . وأيضــا جريــدة األمــة  

أوت 1936، عــدد 33 .

تاريــخ  املختــرصيف  فركــوس،  صالــح   -  3

خــروج  إىل  الفنقيــني  عهــد  مــن  الجزائــر، 

م(   1962  - ق.م   814( الفرنســيني 

دار العلــوم للنــرش والتوزيــع ISBN، الجزائــر، 

ــدة  ــا: جري ــر أيض ــنة2002، ص239، انظ الس

األمــة، عــدد 33، أوت - ســبتمرب1936 .

حزب الشعب الجزائري 11 مارس 1937حزب الشعب الجزائري 11 مارس 1937

ــريا عــىل ســريورة  ــريا كب ــر تأث ــة األوىل ومــا ترتــب عنهــا مــن ارهاصــات هامــة اســتطاعت أن تُؤث إن الحــرب العاملي

ــورة الشــيوعية يف روســيا، وتأســيس  ــاط ولســون األربعــة عــرشة، والث ــة عــىل أمرهــا، فنق ــخ الشــعوب املغلوب تاري

عصبــة األمــم، والنهضــة قــي املــرشق العــريب، كل هــذا ســاعد عــىل تطوراملنــاخ الســيايس يف الجزائــر الــذي بــدأ مــع 

مطالــب األمــري خالــد، والنخبــة املتنــّورة، ففــي هــذه األثنــاء كانــت مطالــب هــؤالء إصالحيــة ليــس إالّ، ورغــم ذلــك 

ظلــت يف كل مــرة تصطــدم برفــض اإلدارة االســتعامرية املتعجرفــة، وشــاءت األقــدار أن ينشــأ يف عقــر دار املســتعمر 

ــار دميقراطــي، أدى إىل ميــالد حركــة سياســية عــىل يــد عــامل مغاربــة جزائريــني بالدرجــة األوىل أفــرزت  نفســه تي

نجــم شــامل افريقيــا، اســتطاع هــؤالء العــامل بفضــل التفاعــالت اإليديولوجيــة الجديــدة، التحــول مــن مجــرد عــامل 

إىل عــامل ذوي مطالــب وطنيــة سياســية، أعقبــه ميــالد حــزب الشــعب الجزائــري يف 11 مــارس 1937.

نشأة الحزب : 

ــض مرســوم  ــّل النجــم مبقت ــد أن ُح فبع

إســتعامري مــؤرخ يف  26جانفــي 1937، 

ــدة  ــكيلة جدي ــون يف تش ــم املناضل تنظ

ســميت نفســها »أحبــاب األمــة« وهــذا 

نســبة لجريــدة النجــم، وهــي الجريــدة 

 ،1930 منــذ  النجــم  رافقــت  التــي 

الجزائــري،  الشــعب  حــزب  وعــززت 

ــع  ــارس 1937، اجتم ــخ 11م ــي تاري فف

ــري  ــزب يف نانت ــي الح ــن مناض ــوج م ف

ــعب  ــزب الش ــس ح »Nanterre« لتأس

واصــل  الــذي   »  PPA« الجزائــري، 

النجــم بقيــادة مصــايل  نفــس عمــل 

ــد  ــي تؤك ــب الت ــا باملطال ــاج 1 ودع الح

ــكل  ــدي ل ــالد والتص ــتقالل الب ــىل اس ع

وســائل االســتئصال والتجنيــس، فهــو 

إمتــداد لحــزب النجــم، وميزتــه هــو 
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أنــه كان أكــرث تنظيــام وإنتشــارا وأن 

. اتســاعا  أكــرث  كانــت  اهتامماتــه 

تنظيم الحزب :
حافــظ حــزب الشــعب شــكليا عــىل 

للنجــم،  الهيــكي  التنظيــم  نفــس 

فالقســمة،  القاعــدة،  مــن  صعــودا 

فالهيئــة اإلداريــة، فاللجنــة املركزيــة، 

وأخــريا املؤمتــر الســنوي أو الجمعيــة 

ــيء  ــض ال ــف بع ــن يختل ــة، ولك العام

النظــام  يخــص  فيــام  النجــم  عــن 

: نظامــني  للحــزب  كان  الداخــي 

الــذي  قانونيــا،  املُــرّشع  النظــام   -

ويأخــذون  عالنيــة  أعضــاؤه  يعمــل 

الدولــة  تجــاه  القانونيــة  املســؤوليات 

ــة . ــات العام ويخوضــون غــامر االنتخاب

ــن يكــون ضمــن  - النظــام الــري: الذي

للنجــم،  الهيــكي  الجهــاز   أعضــاؤه 

وينفــذون املهــام الرسيــة املُخَولــة لهــم. 

فــأن  السياســية  الناحيــة  مــن  أمــا   

اإلطــار  يف  إنحــرص  الشــعب  حــزب 

كان هدفــه  بعــد  املحــض،  الجزائــري 

. إفريقيــا  شــامل  لــكل  شــامال 

التنظيم الهيكيل للحزب :

كان حــزب الشــعب الجزائــري كغــريه 

فرنســا،  يف  املؤسســة  األحــزاب  مــن 

مركزيــة  تنظيــامت  وجــود  يقتــيض 

لجنــة  عامــة،  جمعيــة  مــن  تتكــون 

مركزيــة، ومكتــب ســيايس، ثــم بعــد 

ــة  ــة مؤلف ــامت إقليمي ــأيت تنظي ــك ت ذل

مــن فيدراليــات، ثــم قســامت  التــي 

محليــة. خاليــا  إىل  بدورهــا  تتجــزأ 

 11 الشــعب  حــزب  تأســس  فمنــذ 

نوايــاه  يخــف  مل  مــارس19372. 

ضــد  مســلح  بعمــل  القيــام  يف 

مواقفهــا.  عــىل  أرصت  إذ  فرنســا 

تعــود فكــرة العمــل املســلح إىل القانــون 

الجزائــري  الشــعب  لحــزب  األســايس 

فمنــذ تأسســه كان يتوخــى مــن أســاليب 

ــون  ــل املســلح دون أن يك النضــال العم

ــد،  ــلوب الوحي ــوا األس ــار ه ــذا االختي ه

ــة  ــة النضالي ــل. فاالنطالق واألويل والعاج

ــدأن العمــل  ــة، بي كانــت سياســية ورسي

يتبلــور  أن  دون  رغبــة  ضــل  املســلَح 

ــت  ــة إاّل يف وق ــة ميداني ــا كمامرس عّملي

املناضلــني  بعــض  قبــل  مــن  متأخــر 

القياديــني الشــبان، وعمومــا فــإن حــزب 

نشــأته  منــذ  كان  الجزائــري  الشــعب 

الثانيــة،  1937حتــى الحــرب العامليــة 

حزبــا شــعبيا جامهرييــا بامتيــاز، اقتحــم 

وجــدارة  بقــوة  السياســية  الســاحة 

الرائعــة  الشــجاعة  ملواقفــه  ذلــك 

والوطنيــة املحضــة الغــري قابلــة للذوبــان 

واالنصهــار يف بوثقــة  االســتعامر رافضــة 

سياســة االندمــاج و التجنــس واإللحــاق، 

وتوضيــح األمــور بنفــض الغبــار عــىل 

اللّبــس والــرتدد وذلــك باعتبار االســتقالل 

أصــال وهدفــا، وبالتــايل خلــق مناخــا 

جديــدا ورســخ مبــادئ وطنيــة قامئــة 

عــىل التضحيــات يف ســبيل االســتقالل 

تعطــى،  وال  تؤخــذ  الحريــة  أن  عــىل 

مســار  يف  الفقــري  العمــود  فــكان 

النضــايل التحــرري مــن نــري اإلســتعامر .

 وكانت أهدافه تتلخص فيام يي :

• الكفــاح مــن أجــل تحســن الحالــة 

. للجزائريــني  واملعنويــة  املاديــة 

• رشح الحالة التي تعيشها الجزائر.

• الكفــاح مــن أجــل املســاواة يف الحقوق 

الوجبات.  ويف 

ــر  ــذايت للجزائ ــتقالل ال ــة باإلس • املطالب

بــدون اندمــاج وبــدون انفصــال مــن 

شــعاراته: »الاندمــاج والانفصــال ولكــن 

ــر«. تحري

 كــام لخــص ذلــك املكتــب الســيايس 

ــاج،  ــايل : » ال اندم ــزب كالت ــج الح برنام

تحريــر...« ولكــن  انفصــال،  وال 

أن  اإلندمــاج  لسياســة  »...الميكــن 

ــعب  ــزب الش ــدا ...« إن  ح ــق أب تتحقق

يعمــل لتحريــر الجزائــر تحريــرا كامــال«.
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الشــعب  حــزب  أن  عــى  عــالوة   •

األهــايل،  قانــون  بإلغــاء  يطالــب  كان 

إىل  املاليــة  املندوبيــات  وتحويــل 

برملــان جزائــري منتخــب مــن طــرف 

ــكري  ــم العس ــاء الحك ــني، وإلغ الجزائري

املختلطــة... والبلديــات  بالجنــوب 

ــدة  ــي: جري ــد وه ــالث جرائ ــزب ث وللح

وجريــدة  الشــعب،  جريــدة  األمــة، 

الربملــان الجزائــري، إعتمــد الحــزب عــىل 

ــل  ــه مث ــن رأي ــري ع ــتى للتعب ــائل ش وس

املظاهــرات و املســريات الشــعبية وشــن 

العامــة  املهرجانــات  وإقامــة  اإلرضاب 

التــي اعتــاد عليها يف مختلف املناســبات، 

واملشــاركة يف االنتخابــات العامــة وبالتايل 

عــرض برنامجــه الوطنــي عــىل املــأل.

 مــن مناضليــه البارزيــن مصــايل الحــاج، 

ــعيد يس  ــد س ــف3، ومحم ــم راج بلقاس

الجيــاليل4، أحمــد صنهاجــي ، حســني 

ــظ  ــد إحتف ــة، لق ــد مزغن ــول، وأحم لح

الجزائــري يف هيئتــه  الشــعب  حــزب 

النجــم  مســؤويل  بأغلــب  اإلداريــة 

ــذي  ــامر5  ال ــامش ع ــدا عي ــابقني ع الس

كان عــىل خــالف مــع مصــايل الحــاج 

حيــث  كان يــرى بــأن هنــاك تراجعــا يف 

ــم . ــع النج ــة م ــزب مقارن ــج الح برنام

    

هوالشــغل  اإلســتقالل  مطلــب  كان 

األمــة  كيــان  ألن  للحــزب،  الشــاغل 

باملســخ  مهــددا  كان  الجزائريــة 

يُســمى  مبــاكان  داخــل  والذوبــان 

ــر  ــايل الجزائ ــح بالت »الوطــن األم« وتصب

مقاطعــة فرنســية لألبــد، كــام ســعى 

وطنــي،  علــم6   رفــع  إىل  الحــزب 

ــب،  ــزب فحس ــزا للح ــن رم ــذي مل يك ال

وإمنــا رمــزا  للجزائــر كلهــا، يعتمــده 

خلفــه.   ويســري  الجزائــري  الشــعب 

مــن  سلســلة  تبلــورت  هذاولقــد 

الصاعــد  عــىل  التاريخيــة،  األحــداث 

الحــرب  قبيــل  والخارجــي  الداخــي 

ــزب  ــرص الح ــا ح ــة منه ــة الثاني العاملي

أرض  يف  جــذوره  مــد  عــىل  الشــعب 

الهيــاكل  بقايــا  بفضــل  الوطــن 

أسســها  التــي  الرسيــة  التنظميــة 

ــر  ــي أواخ ــنة1933، فف ــذ س ــم من النج

الحــزب  إتحاديــة  أرســلت   ،1937

مبدينــة الجزائــر تطلــب مــن مصــايل 

ــال  ــاطها، وفع ــم نش ــاهمة يف تدعي املس

تــم وصولــه إىل الجزائــريف 18 جــوان 

ــه اتســاعا مــام  ــزدادت قاعدت 19377، ف

جعــل الســلطات اإلســتعامرية ترتصــده، 

العامليــة عــىل  الحــرب  خصوصــا وأن 

األبــواب، فأصــدرت اإلدراة اإلســتعامرية 

 26 يف  الشــعب  حــزب  بحــل  قــرارا 

ســبتمرب 19398 ومنــع صحافتــه مــن 

ــايل  ــد مص ــّدو، وأعي ــلطات الع ــل س قب

 ،1939 أكتوبــر   04 يف  الســجن  إىل 

 27 يف  منــه  خــرج  قــد  كان  بعدمــا 

الحكــم عــىل  أوت 1939،كــام صــدر 

مصــايل الحــاج ورفقائــه بأحــكام قاســية 

 27 يف  فيــي  محاكــم  طــرف  مــن 

ــري  ــع تأث ــذا القم ــارس 19419، كان له م

الحــزب  شــعبية  زادت  حيــث  كبــريا، 

إىل  ،فتحــول  الجزائريــة  األوســاط  يف 

األفــكار  لغــرس  شــعبية  مدرســة 

الوطنيــة االســتقاللية الثوريــة، هكــذا 

اســتطاع الحــزب أن يجنــد مناضلــني 

الشــبان  مــن  أغلبهــم  متحمســني 

فيهــم  تــّدب  كانــت  الــذي  الفقــراء، 

الفيــاض  والحــامس  الوطنيــة  الــروح 

وتقديــم  والوفــاء  باإلميــان  املفعــم 

النفــس والنفيــس يف ســبيل الوطــن ، 

بهــذه الــروح كان املناضلــون يســتقبلون  املناضل حسني لحول

املناضل  أحمد مزغنة
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بشــجاعة  االســتعامري  التعنــت 

أرزقــي  أمثــال  النظــري،  منقطعــة 

كحــال10 الــذي تــويف يف الســجن ومحمد 

وغريهــم«. حســني11  وعســلة  دوار 

     

واالضطهــاد  النكســات  دوامــة  ويف 

املســتعمر  مــن  املســتمر  والتنكــر 

ــري،  ــب ومطامــح الشــعب الجزائ ملطال

ــة  ــورة فّعال ــلح بص ــل املس ــور العم تبل

الثانيــة،  العامليــة  الحــرب  منــذ 

ــض  ــعي بع ــالل س ــن خ ــك م ــىل ذل تج

جمــع  إىل  الحــزب  يف  املناضلــني 

حــي  ففــي  خــالل1942،  األســلحة 

بلكــور، قامــت مجموعــة مــن الشــباب 

املناضــل يف حــزب الشــعب )محمــد 

محمــد  محســاس،  أحمــد  بلــوزداد، 

باشــا...(  تازيــر  12،  محمــد  يوســفي 

بتأسيـــس تنظيــــم شبــــاين حمل اســم 

»لجنــــة شــباب بلكــور« CjB«13«، فإىل 

جانــب النشــاط الســيايس قامــت هــذه 

ــكرية  ــبه عس ــاطات ش ــة بنش املجموع

مــن  األســلحة  رسقــة  يف  متثلــت 

األنكيلزيــة14،  األمريكيــة  املعســكرات 

حيــث تـّـم االســتيالء عــىل األســلحة مــن 

املينــاء مــن قبــل عثــامن بلــوزداد15 

بلــوزداد16  محمــد  أخــوه  فأخذهــا 

ــة  ــت رسق ــا مت ــا، وأيض ــزن حمولته وخ

ــة،  ــهل متيج ــودة يف س ــلحة املوج األس

محســاس  أحمــد  كلــف  وقــد  هــذا 

ومحمــد يوســفي يف 1944 باإلســتالء 

يف  املتواجــدة  اإلســلحة  بعــض  عــىل 

كميــة  وكانــت  الحلفــاء،  معســكرات 

ــا تشــمل عــىل  االســلحة املحصــل عليه

ــم  ــم و12 م ــار9 م ــن عي ــات م مسدس

الدفاعيــة  اليدويــة  القنابــل  وبعــض 

وعــددا مــن الرشاشــات، وكان البــد مــن 

األمريكيــة   الشــاحنة  عــىل  الحصــول 

ــد خميســة  ــا الشــاب محم ــي قاده الت

اإللتحــام17  وحــدة  ترفقــه  وكانــت 

التابعــة للجنــة شــباب بلكــور18، ضــف 

األملــاىن  الجيــش  حلــول  ذلــك  إىل 

اللفيــف  ومعــه  بتونــس   1942 عــام 

املوجــودون  قررالجزائريــون  العــريب، 

يكــون  أن  العــريب  اللفيــف  ضمــن 

قريبــا  لتواجودهــم  جزائريــا  جيشــا 

وفعــال  الجزائريــة.  الحــدود  مــن 

يف  وأعتمــد  الجيــش،  هــذا  تكــون 

مــن  زمــرة  عــىل  وقيادتــه  نشــاطه 

الطلبــة الجزائريــن بجامــع الزيتونــة، 

ــون  ــدون الجزائري ــم املجن ــم إليه وانض

ــة  ــادة جزائري ــش قي ــذا الجي ــّون ه وك

وفتــح واجهــة خاصــة عــىل الحــدود 

فيهــا  حقــق      التونســيةالجزائرية، 

وقــع  وإن  الحلفــاء،  عــىل  إنتصــارت 

قبضــة  يف  الجزائريــن  مــن  العديــد 

هــذه  فــإن  بعــد،  فيــام  الفرنســيني 

املحــاوالت تعتــرب إيجابية متثــل منعطفا 

الوطنيــة،  الحركــة  تاريــخ  جديــدا ىف 

الثــوري. العمــل  نحــو  واالتجــاه 

املناضل محمد بلوزداداملناضل  عثامن بلوزداداملناضل  عسلة حسني
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الهوامش:

1 - مصــايل الحــاج: ولــد مصايل الحــاج يف 1898 

مبدينــة تلمســان مــن عائلــة فالحيــة محافظــة، 

الوعــي  نضــج  يف  عوامــل  عــدة  ســاهمت 

ــع  ــا: الواق ــاج منه ــاىل الح ــدى مص ــيايس ل الس

اإلســتعامري الفرنــي الــذي انعكــس ســلبا 

عــىل الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي، عــالوة 

ــكاك  ــن االحت ــه م ــا مكنت ــه يف فرنس أن إقامت

ــاك ســيام  ــارات السياســية املتواجــدة هن بالتي

ــارس  ــون1926 بب ــهر ج ــا،يف ش ــارية منه اليس

ــه يف 20  ــا ل ــا عام ــح مصــايل الحــاج أمين وأصب

نوفمــرب 1929. وعندمــا حــل الحــزب مــع 

جريــدة اإلقــدام، أســس مصــايل جريــدة األمــة  

الـــتي حافظــت عــىل نفــس املبــادئ املتمثلــة 

ــر. يف 28 مــاى1933 يعــود  يف اســتقالل الجزائ

الحــزب للحيــاة السياســية ويصبــح مصــايل 

ــي  ــجن ونف ــن س ــع م ــرض للقم ــا له.تع رئيس

ــازل أو يستســلم،  ــة، دون أن يتن وإقامــة جربي

األمــر الــذي أهلــه أن يكــون أبــو الوطنيــة 

الجزائريــة، خــالل الحــرب العامليــة الثانيــة 

نفــي مصــايل الحــاج إىل المبيــز ثــم إىل برازفيــل 

ومل يطلــق رساحــه إالّ يف عــام 1946، فأعــاد 

ــة انتصــار  تشــكيل الحــزب تحــت اســم: حرك

ــادة  ــة ح ــرت أزم ــة. ظه ــات الدميقراطي الحري

ظهــور  إىل  أدت  واملركزيــني  املصاليــني  بــني 

تيــار ثالــث مــن الشــبان أخــذوا زمــام األمــور 

لتفجــري الثــورة التحريريــة. تــويف مصــايل الحاج 

ــة  ــن يف مدين ــا ودف ــوان 1974 بفرنس يف 3 ج

تلمســان 7جــوان 1974. انظــر: لونيي)رابــح(، 

ــل(،  ــريب(، دادوة )نبي ــري(، منور)الع ــالح )بش ب

ــزء  ــارص1989-1830، الج ــر املع ــخ الجزائ تاري

ــر، 2010،  ــة، الجزائ ــاين، ص111، دار املعرف الث

ســطورا،  بنيامــني  أيضــا:  انظــر  ص111، 

الوطنيــة  الحــاج 1974-1898،رائــد  مصــايل 

الجزائرية،ترجمــة: صــادق عــامري، مصطفــى 

مــايض، الجزائــر1999 ، دار القصبــة للنــرش، 

ص15...277.

2 - حــرر مصــايل وثيقة تأســيس حزب الشــعب 

الجزائــري، وبعــد إمتــام الصياغــة النهائيــة 

إتصــل مبحافظــة الرشطــة ر فقــة مبــارك فياليل 

ــد   إلخبارهــم بتأســيس الحــزب الحــزب الجدي

تطبيقــا لقانــون 1901 )قانــون الجمعيــات 

(، حــّدد مقــر حــزب الشــعب الجزائــري يف 

ــري .يف  ــة نانت ــوس مبنطق 53 شــارع هــري برتب

ــارش عــىل ســرورة  ــة، واســتطاعت الثأثراملب ــزوغ وترعــرع الحركــة الوطني ــة األوىل إىل ب  أفضــت الحــرب العاملي

التاريخيــة للشــعوب املغلوبــة عــىل أمرهــا، فنقــاط ولســون األربعــة عــرش، وتحرير بــالد البلقــان وإســتقالل بلونيا 

ــة األمــم، والنهضــة السياســية يف املــرشق  ــورة الشــيوعية يف روســيا، وتأســيس عصب ــام الث وتشكوســلوفاكيا، وقي

العــريب، كل هــذا وذاك جعــل الشــعب الجزائــري يبــدأ مرحلــة حاســمة أال وهــي مرحلــة النضــال الســيايس التــي 

بــدأت مــع مطالــب األمــر خالــد، والنخبــة املتنــورة، وكانــت مطالــب إصالحيــة محضــة.

مــن جهــة أخــرى نتــج عــن الحــرب العامليــة األوىل ميــالد حركــة سياســية وطنيــة عــىل أيــدي عــامل جزائريــني 

اســتطاعوا التحــول مــن مجــرد عــامل بســطاء، إىل عــامل ذوي مطالــب وطنيــة، إجتامعيــة وسياســية، والتــي أدت 

يف أخــر املطــاف إىل إنشــاء »حــزب نجــم شــامل إفريقيــا« ثــم »حــزب الشــعب«، الــذي رصح  بطــرح مطلــب 

إســتقالل الجزائــر، هــذه الُجــرأة مل تكــن موجــودة بتاتــا  يف أوســاط النخبــة، خصوصــا وأن الجزائــر كانــت تعيــش 

ــن  ــي مل تك ــية الت ــة الفرنس ــاب الحكوم ــوف ينت ــذ 1871. وكان الخ ــق من ــر املطب ــايل الجائ ــون األه ــل قان يف ظ

لتتحمــل فكــرة فصــل الجزائــر عــن الوطــن األم، ومــن مثــة الــراع بــني الوطنيــني الجزائريــني املســتندين عــىل 

حقــوق اإلنســان التــي أنتجتهــا الحــرب العامليــة وبــني اإلدارة الفرنســية ودعــاة املســاواة واإلندمــاج وإنتقــال هــذا 

ــة ، متكــن هــذا الحــزب  ــة الزجري ــز غذتهــا  األســاليب القمعي ــر منــذ 1937، ويف ظــرف  وجي الــراع إىل الجزائ

أن يكســب عطــف الشــعب الجزائــري وتأييــده، فــكان الحــزب الطالنعــي الثــوري للشــعب الجزائــري بإمتيــاز.



19مجلة املتحف - العدد الخاص - نوفمرب 2021

ــة  ــاعة الثامن ــىل للس ــارس 1937 ع ــوم 11م ي

والنصــف مســاءا بقاعــة كســموس بشــارع 

مــريي بنناتــري )فرنســا(، أعلــن مصــايل رســميا 

الجزائري،انظــر:  الشــعب  حــزب  تأســيس 

بنيامــني ســطورا، نفــس املرجــع، ص157، أنظــر 

أيضــا: محفــوظ قداش،جيــاليل صــاري ،الجزائــر 

األمــة  دار  ومقاومــات 1830-1962  صمــود 

ــة  ــة :أوذايني ــرش والتوزيع،ترجم ــة والن للطباع

بوعــالم   -  82.4 ص  الجزائــر2013،  خليــل، 

بــن حمــودة، الثــورة الجزائريــة ثــورة أول 

نوفمــرب 1954، معاملهــا األساســيّة، دار النعــامن 

الطباعــة والنــرش، الجزائــر2012، ص103.

يف   1909 عــام  ولــد  راجــف:  بلقاســم   -  3

إقــوين بــورار )فورناســيونال ســابقا(، هاجــرإىل  

فرنســا عــام 1924  حيــث عمــل يف مصنــع 

للمــواد الكيامويــة، وتعاطــى التجــارة، تعــرف 

جريــدة  ببيــع   قــام   ، الجيــاليل  يس  عــىل 

ــب إىل  ــى إنتس ــال حت ــث قلي ــة«، ومل يلب »األم

ــدة  ــع جري ــه الحــزيب ببي ــدأ عمل النجــم ، وابت

األمــة، وتنظيــم لقــاءات العاملــة، يف ســنة 

1933، إنتخــب عضــوا يف اللجنــة املركزيــة، ويف 

ــال،  ــني امل ــة أم ــوىل مهم ــة وت ــة التنفذي اللجن

إعتقــل عــام 1934  ويف 1935 بقــي يف الســجن 

إىل غايــة1936. يف عــام 1947 و1937 انتخــب 

ــاد  ــرض لالظطه ــزب ، تع ــادة الح ــوا يف قي عض

بســبب  الثانيــة  العامليــة  الحــرب  خــالل 

إنتامئــه الوطنــي، ويف عــام 1965 وقــف إىل 

جانــب اللجنــة املركزيــة ضــد مصــايل الحــاج، 

بعــد اإلســتقالل تــوىل إدارة مؤسســة أيتــام 

نفــس   ، الخطيــب  أحمــد  انظــر:  الحــرب، 

ص178. املرجــع، 

4 - محمــد ســعيد يس الجيــاليل: ولــد يف »إڤوين 

ــن، هاجــر إىل  ــا نثرياث ــدة لربع ــورار« مــن بل ب

فرنســا قبيــل الحــرب العامليــة األوىل ،إنتســب 

ــة العــامل املتحديــن التــي كان  إىل كونفيدرالي

يســيطر عليهــا الشــيوعيون،واتصل بااألمــري 

املتحميســني  مــن  وكان  باريــس،  يف  خالــد 

لفكــرة تأســيس النجــم، كلــف إثــر نشــاطه يف 

النجــم ،بتوعيــة العــامل الجزائريــني، أدى ذلــك 

إىل طــرده مــن عملــه، وبعــد صــدور جريــدة 

ــا، إســتمر  ــرا ومســؤوال له ــح مدي "األمــة" أصب

ــه عــام 1955يف  ــى وفات ــي حت يف نهجــه الوطن

نفــس  الخطيــب،  أحمــد  انظــر:  باريــس، 

املرجــع، ص136.

5 - عيــامش عــامر : مــن دوار أربعــاء نثرياثــن 

 ، معطــرة  يف  وعمــل  فرنســا  إىل  ســافر   ،

ــام  ــب ع ــام 1931 وإنتخ ــم ع ــم إىل النج انض

1933عضــوا يف اللجنــة املركزيــة وعضــوا يف 

اللجنــة التنقيذيــة، حيــث تــوىل مهمــة كاتــب 

ــة  ــدة األم ــر جري ــس تحري ــزب ورئي ــام الح ع

ــا  ــرا ،وخطيب ــا قدي ــامس صحافي ــام كان عي ،ك

بعنــوان  صفحــة   24 مــن  كتابــا  فذأصــدر 

»L’algérie au carrefour«كــام أصــدر نــرشة 

 L’afrique dans« بعنــوان  من12صفحــة 

الخطيــب،  أحمــد  انظــر:   ،»L’angoisse

حــزب الشــعب الجزائــري ،جــذوره التاريخيــة 

والوطنيــة ونشــاطه الســيايس واإلجتامعــي، 

ص.179 األول،  الجــزء 

6 -  يف غضــون ســنة 1933، وإثــر اجتــامع 

ــا بباريــس،  قــادة الحــزب نجــم شــامل إفريقي

تــم إختيــار الحــزب رايــة مناســبة للحــزب 

 ،1934 عــام  ويف  الوطنيــة،  للســيادة  ترمــز 

إمييــي  طــرف  مــن  العلــم  خياطــة  متــت 

بروكســان، زوجــة مصــايل الحــاج، بعــد أن 

تــم االتفــاق واملصادقــة عليــه خــالل املكتــب 

ــرة  ــه ألول م ــت رؤيت ــيايس، ويف 1934 مت الس

يف فرنســا، وتــّم ظهــوره يف أول مــاي 1936، 

ويف 14جويليــة1937 بالجزائــر، انظــر: زغيــدي 

ــري ،  ــي الجزائ ــم الوطن ــد لحســن ، العل محم

ــة ، دار هومــة،  دالالت ومزيــة ومســرية نضالي

أحمــد  انظرأيضــا:  ص37،   ،2014 الجزائــر 

املرجــع، ص1989،1990،  ، نفــس  الخطيــب 

الحــاج -1889 ، مصــايل  وبنيامــني ســطورة 

1947، رائــد الوطنيــة الجزائريــة ، دار القصبــة 

للنــرش، ص169، ومحمــد الصالــح الصديــق، 

هومــة  دار  اإلميــان،  مــن  الوطــن  حــب 

230،231

7 - محفــوظ قــداش، تاريــخ الحركــة الوطنيــة 

البــار،  بــن  أمحمــد  ترجمــة  الجزائريــة، 

األوىل،  الطبعــة   ،1919-1939 األول  الجــزء 

بــن  انظرأيضــا:  ص642،   ،2008 داراألمــة، 

يوســف بــن خــدة، جــذور أول نوفمــرب1954، 

ــة،  ــاج مســعود، دار هوم ــة مســعود ح ترجم

ص111. الجزائــر2010، 

الشــعب  حــزب  الخطيــب،  أحمــد   -  8

والوطنيــة،  التاريخيــة  جــذروه  الجزائــري، 

الجــزء  واإلجتامعــي،  الســيايس  ونشــاطه 

األول، املؤسســة الوطنيــة للكتــاب الجزائــر 

.268 1986،ص

9 - أصــدرت محكمــة فيــي العســكرية حكام 

ــن مصــايل الحــاج ،بتهمــة املســاس بأمــن  يدي

ــة الفرنســية ،فحكــم عليــه بســتة عــرش  الدول

)16( عامــا باألعــامل الشــاقة، انظــر بشــري 

كاش الفرحــي، مختــرص وقائــع وأحــداث ليــل 

االحتــالل الفرنــي للجزائــر، )1830-1962(، 

 ،  2007 الجزائــر  املجاهديــن  وزارة  طبعــة 

ص122، انظرأيضــا :

ــن  ــخ، م ــر يف التاري ــعدي ، الجزائ ــامن س - عث

ــن  ــتة  1954 )زم ــى س ــة وحت ــور القدمي العص

ــه تاريــخ املغــرب العــريب حتــى الخالفــة  خالل

العثامنيــة ( دا األمــة، الطبعــة األوىل، الجزائــر 

2011،ص711.
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1954

10 - كحــال أرزقــي: مــن ڤنــزات ) بــن يعــي(. 

انظــم إىل النجــم عــام 1932، تــوىل بعــض 

الســيايس  املكتــب  يف  عضــو  فيــه:  املهــام 

ــة.  ــام املالي ــني ع ــة. أم ــة املركزي ــس اللجت رئي

ســكرتري عــام )تحريــر األمــة(. انتســب إىل 

حــزب الشــعب بعــد حــل النجــم ونــاب عــن 

ــوان  ــهر ج ــزب يف ش ــة الح ــي رئاس ــايل ق مص

1937. أوفــده الحــزب إىل الجزائــر يف ســبتمرب 

مــن نفــس الســنة ليضبــط وضــع القيــادة 

وأودع   1938 عــام  اعتقــل  ولكنــه  هنــاك. 

ســجن بربــروس. تــويف يف مستشــفى الســجن 

يف أفريــل 1939.انظر:أحمــد الخطيــب، نفــس 

املرجــع الســابق، ص180.

11 - عســلة حســني: ولــد يف تيــزي نتالتــال فرب 

ذراع امليــزان) تيــزي وزو(، كاتــب عمومــي، 

أنشــأ مببادرتــه الخاصــة منظمــة وطنيــة يف 

الثانيــة،  العامليــة  الحــرب  بدايــة  يف   .1939

اتصــل مبحمــد طالــب ونظــم يف نهايــة ســبتمرب 

1943 بالعاصمــة مســرية ضمــت نحــو 500 

شــخص مــن أجــل الجزائــر الحــرة ، شــارك مــع 

الدباغــني وحســني مقــري يف املفاوضــات مــع 

ــرح  ــنة 1944،ج ــاس س ــات عب ــامء وفرح العل

يف مفاوضــات أول مــاي 1945، قبــض عليــه 

ــنة  ــة .يف س ــل الرسي ــجن ليدخ ــن الس ــر م وف

946. أوفدتــه قيــادة حركــة إنتصــار الحريــات 

الدميقواطيــة إلعــادة تنظيــم فيدراليــة فرنســا 

ســقط مريضــا وتــويف يف شــهر جانفــي 1948.

12 - محمــد يوســفي، الجزائــر يف ظــل املســرية 

ــد  ــة : محم ــة الخاصة،ترجم ــة، املنظم النظالي

الرسيــف بــن دايل حســني، منشــورات الذكــرى 

األربعــني لإلســتقالل، الجزائــر2002، ص31. 

ــل  ــبان املناض ــن الش ــة م ــت مجموع -13قام

قــي حــزب الشــعب )محمــد بلــوزداد، أحمــد 

تازيــر  محمــد  يوســفي،  أحمــد  محســاس، 

باشــا...( بتأســيس تنظيــم شــباين حمــل إســم 

جانــب  فــإىل   "CjB" بلكــور  لجنةشــباب 

ومقاومــة  املناشــري  كتوزيــع  النشــاطات 

لإلســتقالل،  والدعــوة  اإلجبــاري  التجنيــد 

ــت  ــكرية مثثل ــبه العس ــاطات ش ــت بالنش قام

يف رسقــة األســلحة مــن املعســكرات االمريكيــة 

ــة، ويف  ــهل متيج ــدة يف س ــة، املوج واإلنكليزي

عــام 1944، تــم إدمــاج لجنــة العمــل الثــوري 

ــباب  ــة ش ــا "CARNA"، ولجن ــامل إفريقي لش

ــاء 20  ــدة بإنتق ــة واح ــور"CJB" يف منظم بلك

مناضــال )محمــد بلــوزداد، مصطفــى عبــد 

الحميــد، وايل بنــاي، يوســف حــداد، مصطفــى 

القــادر  عبــد  حدانــو،  أحمــد  دحمــون، 

ــت،  ــادر تاغلي ــد الق ــي، عب ــد هن ــودة، محم ب

رابــح زعــاف ...( وكونــت منهــم مجموعــة 

مســلحة تتــوىل حاميــة اجتامعــات الحــزب 

وإطارتــه وتأديــب الخونــة وغــالة الرشطــة 

ــوزداد،  ــا إىل بل ــندت قيادته ــتعامرية وأس اإلس

انظــر: مصطفــى ســعداوي، املنظمــة الخاصــة 

ودورهــا يف اإلعــداد لثــورة أول نوفمــرب، وزارة 

الجزائــر 2009، ص36. الثقافــة، 

14 - لقــاء مــع الســيد محمــد مرزوڤــي ، تــّم 

ــه 29/05/2000، مقــرارات منظمــة  مبقــر عمل

مصطفــى  أيضــا:  انظــر  املجاهديــن،2000. 

ســعداوي،نفس ملرجــع،ص37.

باالجزائــر  ولــد  عثــامن:  بلــوزداد   -  15

العاصمــة. عضــو يف املنظمــة الخاصــة، ويف 

اجتــامع 22. قائــد إحــدى مجموعــات العمــل 

التــي فجــرت ثــورة أول نوفمــرب. قبــض عليــه 

يــوم 07 نوفمــرب 1954. فعــذب وُحكــم يف 

1956. أنظــر: د-صالــح بلحــاج، تاريــح الثــورة 

 ،1954 نوفمــرب  أول  صانعــوا  الجزائريــة، 

الكــربي،  الصغــرى يف املواجهــة  املواجهــات 

دار كتــاب الحديــث، الجزائــر 2009، ص 204، 

.204 2009، ص  الجزائــر  الحديــث، 

 3 يــوم  ولــد  بلــوزداد:  محمــد   -  16

نوفمــرب1924. بالجزائــر العاصمــة. موظــف يف 

ــة،  ــوم العام ــة الشــؤون اإلســالمية الحك مدري

انخــرط يف حــزب الشــعب عــام 1943. شــارك 

يف تأســيس منظمــة لجنــة شــبيبة بلكــور، 

 1944 ســنة  ويف  يرتأســها،  مــن  هــو  وكان 

ــدة الوطــن. وكان أحــد  شــارك يف إصــدار جري

املنظمــني ملظاهــرات أول مــاي 1945 بالجزائــر 

ــا  ــح مراقب ــاي 1945 أصب ــد 8 م ــة، من العاصم

مــن طــرف الســلطات االســتعامرية ، عــني 

ــار  ــة انتص ــيايس لحرك ــب الس ــوا يف املكت عض

الحريــات الدميقراطيــة ســنة 1947، كــام تــوىل 

مســؤولية تشــكيل املنظمــة الخاصــة املؤهلــة 

للنشــاط الثــوري، وكان عمــره 23 ســنة. يف 

الســل  مبــرض  أصيــب   1948 ســنة  أواخــر 

وعــىل إثــره توقــف عــن مامرســة نشــاطه 

الثــوري، دخــل املستشــفى بفرنســا . تــويف 

يــوم 14 جانفــي 1952. انظــر: أســيا متيــم، 

دار  شــخصية،   100 الجزائريــة  الشــخصيات 

الســنة2008، ص117.  ، املســك 

 "groupe de choc" اإللتحــام  -وحــدة   17

برئاســة   1944 ســنة  تكونــت   ، )مرتجــم(  

األســلحة   بجمــع  قامــت  بلــوزداد،  محمــد 

والتــدرب عليهــا، لقــد إشــتّد اإلقتنــاع بالعمــل 

املســلح بعــد مجــازر 8 مــاي 1945، فــكان 

محمــد بلــوزداد وحســني عســلة وغريهــم 

عــىل قناعــة تامــة يف انتهــاج أســلوب الكفــاح 

ــالح ،  ــري ب ــي، بش ــح لوني ــر: راب ــلح، انظ املس

ــر  ــخ الجزائ ــل، تاري ــور، دادوة نبي ــريب من الع

دار  الجــزءاألول،   ،1830-1989 املعــارص 

ص265. الجزائــر2010،  املعرفــة، 

18 - محمــد يوســفي، نفــس املرجــع الســابق، 

ص39.
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ــبقت  ــي س ــروف الت الظ
مجــازر 08 مــاي 1945

-I - الظروف الخارجية:

الثانيــة  العامليــة  الحــرب  إن ظــروف 

ومــا ترتَّــب عنهــا مــن تفاعــالت كان لهــا 

كبــري األثــر يف تعميــق الوعــي الوطنــي 

لــدى الشــعب الجزائــري عامــة والحركة 

ــني الظــروف: ــن ب ــة خاصــة، وم الوطني

1 - هزميــة فرنســا ودخــول القــوات 

الفرنســية  األرايض  إىل  األملانيــة 

واستســالم فرنســا يف 22 جــوان 1940 1 

وعــىل إثــِر ذلــك تــم تقســيم فرنســا إىل 

قســم محتــل مــن طــرف أملانيــا وقســم 

فيــي  حكومــة  تديــره  محتــل  غــري 

بيتــان  املارشــال  برئاســة   -Vichy-

ــل  ــذي أوقــف الحــرب وقَِب -Pétain- ال

ــري  ــة غ ــة، ويخضــع بطريق رشوط الُهدن

حكومــة  وانتقــال  لألملــان،  مبــارشة 

ألملانيــا  املناهضــة  الُحــرَّة«  »فرنســا 

مجازر 08 ماي 1945مجازر 08 ماي 1945

ِد الــذي يَــرِوي  تَُعــدُّ مجــازر 08 مــاي 1945 ذكــرى خالــدة، ســتبقى عــىل َمــرِّ األيَّــام والعصــور، مبثابــة الرَّمــز املتجــدِّ

يــة واالســتقالل. و نحــن كأبنــاء هــذا الوطــن نقــف وقفــة إجــالل  لألجيــال املتعاقبــة معانــاة األجــداد يف ســبيل الحرِّ

ــة  ــة والَجبان ــر بفضيحــة املســتعمر النَِّذلَ ــاء ذكــرى شــهداء الغــدر، شــهداء الثامــن مــاي 1945 ونَُذكِّ وتعظيــام إلحي

التــي ســتبقى راِســخة يف نفــوس الجزائريــني مــدى الحيــاة.
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1954

ثــم   -Tours- تــور  إىل  باريــس  مــن 

اســتقرارها يف بوردو Bordeaux لتنتـــِقل 

فيــام بعــد إىل لنــدن )إنجلــرتا( باملهجــر 

 -De Gaul– برئاســة الجــرال ديغــول

ــم عــىل االســتمرار يف الحــرب.  الــذي صمَّ

أظهرتــه  الــذي  التحــرُِّري  املــدى   -  2

املتمثــل  الثانيــة  العامليــة  الحــرب 

يف إعــــالن امليثــــاق األطلســــي مــن 

طـــرف الرئيــــس األمريكــــي روزفلــــت 

الــوزراء  ورئيــس   -Roosevelt-

ــوم  ــل -Churchill- ي ــزي ترشش اإلنجلي

مادَّتُــه  ــت  نَصَّ الــذي   1941 أوت   14

املصــري. تقريــر  حــق  عــىل  الثالثــة 

الحــرب  يف  الجزائريــني  مشــاركة   -  3

العامليــة الثانيــة يف جبَهــات الِقتــال يف 

ــا  ــنة 1939 ِدفاًع ــن س ــًة م ــا ِبداي أوروب

عــن فرنســا مــن الغــزو األملاين، نجَحــــت 

أملانيـــا سنــة 1940 إىل َضــمِّ فرنســا إىل 

الرايـــش الثالــــــث 3ème Reich، بعد 

أن أْوَدت القــوات األملانيــة بفرنســا إىل 

هزميــة نَكــراء، فأصبََحــت منطقــة شــامل 

إفريقيــا مــن مــرص مــُروًرا بليبيــا وتونــس 

والجزائــر مرسحــا للعمليــات العســكرية، 

الســواحل  إىل  الحلفــاء  قــوات  نَزَلــت 

لِتجعــل   ،1942 نوفمــرب  يف  الجزائريــة 

ــر  ــالق لتحري ــدة انط ــر قاع ــن الجزائ م

مــن  أوىل  كمرحلــة  إفريقيــا  شــامل 

قبضــة ُدول املِحــَور ثــم تنطلــق لتحريــر 

وفرنســا(.  )إيطاليــا  أوروبــا  َجُنــوب 

لتحريــر  بــاآلالف  الجزائريــون  ُجنِّــد 

َجُنــوب أوروبــا مــن قبضــِة الفاشــيَّة 

والنَّاِزيَــة َعــرْب مختلــف الَجبَهــات ِضمــن 

فــكان  الفرنــي،  الجيــش  وحــدات 

رَت بـــ  الثمــن باهظًــا، فالَحِصيلــة قُــدِّ

ــوٍد  ــنَي مفق ــف بَ ــل و60 أل ــف قتي 60 أل

َحــرب. معطــوب  و2406  وُمعتقــل 

 San-فرانسيســكو ســان  مؤمتــر   -  4

Francisco-: املُنَعَقــد عــام 1945 الــذي 

ِقيلَــت فيــه كلمــة لهــا دالالت كبــرية 

ــاء املناقشــات أال وهــي »لقــد مــات  أثن

االســتعامر2 وتــّم فيــه اإلعــالن عن إنشــاء 

منظمــة األمــم املتحــدة جــوان 1945.

 II- الظروف الداخلية :

أثنــاء  للجزائــر  الســيايس  النشــاط   -

ــس  ــذي عك ــة: ال ــة الثاني ــرب العاملي الح

الوطنيــة  الحــركات  َوْعــي  مــدى 

االســتقالل.  يف  وطموحهــا  الجزائريــة 
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لقــد تضافَــرَت ُجملــة مــن األســباب 

لــربوز الَوْعــي لــدى أوســاط الحركــة 

الشــعب  حــزب  كان  فــإذا  الوطنيــة، 

ــُه ظــروف القمــع  ــري قــد اضطرَّت الجزائ

ِي، وإذ كان  ــرسِّ ــل ال واالضطــرار إىل العم

ــل  ــون إىل عم ــبَّان يطمح ــوه الُش مناضل

ــاس  ــات عب ــإن فرح ــكري. ف ــوري عس ث

ــاين،  ــامد عــىل األســلوب البي ــار االعت اخت

حيــث قــام بتقديــم العرائــض والبيانــات، 

ــرب  ــرتة الح ــوال ف ــاطه ِط ــَى نش واكت

ــه املُنتََخــب  العامليــة الثانيــة أهميــة كَْونِ

ــات  ــه إمكاني ــر لَديْ ــذي تتوف ــد ال الوحي

ــة  ــارت هزمي ــام أث ــيايس. ك ــرُّك الس التَح

ــا يف ظــرف  فرنســا وانهيارهــا أمــام أملاني

دهشــة  أســابيع  خمســة  يتجــاوز  مل 

شــعوب العــامل فتحطَّمــت يف ذهنيــة 

ــر. ــي ال تُقه ــا الت ــطورة فرنس ــكل أس ال

لقــد لَِعــب هــذا العمــل النفــي بــدون 

شــك دورا كبريا يف دفع الشعب الجزائري 

إىل تخطــي حاجــز الخــوف، إذ أصبحــت 

الجزائــري  الشــعب  نظــر  يف  فرنســا 

قــوة  وليســت  تنهــزم  عاديــة  دولــة 

خارقــة للعــادة كــام تّدعــي، فصمودهــا 

أمــام الزحــف النــازي مل يــُدم ِســوى 

بضعــة أســابيع أعقبهــا االنهيــار الكامــل.

حركــة  إىل  الطريــق  يف   -

ــة: ي ــان والُحرِّ ــاب البي أحب

وتقــّدم  عبــاس  فرحــات  تحــرّك       

ــه ســنة1941 ثــم ِبَوثيقتــه )بيــان  مبذكِّرَتِ

ملحقــا.  إليــه  أضــاف  الــذي   )1943

ــام  ــاس الظــروف وق ــز فرحــات عب وانته

بتوجيــه تقريــر إىل املاريشــال ِبيتَــــان يف 

10 أفريــل 1941. وِبحلــول شــهر نوفمــرب 

1942 الــذي متيَّــز ِبنــزول قــوات الحلفــاء 

بالجزائــر يــوم 08 نوفمــرب 1942، أُتيَحت 

ــل  ــذي اتص ــاس ال ــات عب ــة لفرح الُفرص

املســلمني  العلــامء  جمعيــة  بأعضــاء 

وبرئيــس حــزب الشــعب ِمصــايل الحــاج 

ــادرة  يف ســجنه. وكاِل الطَرفــني ســانَدا مب

ــان  ــاس املتعلقــة بإصــدار بي فرحــات عب

ِمــن  كل  مِبِعيَــة   1943 فيفــري   10 يف 

ملــني دباغــني، أحمــد توفيــق املــدين، 

أحمــد بومنجــل، العــريب التبــي، والــذي 

العاصمــة  الجزائــر  يف  عليــه  صــوِدق 

ــرف 21  ــن ط ــري 1943 م ــوم 12 فيف ي

اليــات  الفعَّ ميثلــون  وهــم  منــدوب3 

السياســية بالجزائر باســتثناء الشــيوعيني.

ــول  ــان الحص ــن البي ــرض م      كان الغ

أوىل،  كخطــوة  الــذايت  الحكــم  عــىل 

فلَِقيَـــت َمطالبــه تضامًنــا مــع الجامهــري 

الشــعبية ومــن َمطالِبــِه إدانة االســتعامر، 

وتطبيــق مبــدأ تقريــر املصــري وَمنــح 

املناضل  فرحات عباس
املناضل محمد ملني دباغني

املناضل أحمد  توفيق املدين

الشيخ العريب التبي
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الجزائــر ُدســتُوًرا خاًصــا بهــا يضمــن 

رساح  وإطــالق  يــة  والُحرِّ املســاواة 

ياســيِّني. إن ملحــق البيــان  املُعتقلــني السِّ

الســابقة  بالوثائــق  مقارنــة  أضــاف 

عــىل  بتأكيــده  الوطنيــة  للحركــة 

ــة وعــىل  ــة الجزائري إعــادة بعــث الدول

ــاء  ــل إعط ــيادِة، مث ــِر السِّ ــض مظاِه بع

ــة  ــوش الجزائري ــة للجي ــة الجزائري الرَّاي

الحلفــاء  جيــش  يف  تحــارب  التــي 

الفرنســية. الرايــة  بجانــب  تخفــق 

ورغــم مــا أبــداه رجــال البيــان وُملحِقــِه 

مــن ُمرونــة ومــا قامــوا بــه مــن مســاٍع، 

مل  املطالــب  مــن  واحــًدا  جــزًء  فــإن 

تــّم صــدور  بــل  النُّــور،  لــه  يُكتَــب 

الداعــي   19444 مــارس   07 مرســوم 

الفرنســية.  بالِجنســية  التجّنــس  إىل 

ســاكًنا،  يحرِّكــوا  فلــم  الُحلفــاء  أمــا 

ــة  ــر قضي ــة الجزائ ــَرْوَن أن قضي ــم ي فُه

فرنســية داخليــة وهــم جــاؤوا ملحاربــة 

ــة  ــر الخاص ــا الجزائ ــا قضاي ــور، أم املح

ــذا ومل  ــا. ه ــني فرنس ــم وب ــى بينه فتبق

ميــِض أســبوع واحــد عــىل صــدور هــذا 

ــاب  ــة أحب ــرت حرك ــى ظه ــوم حت املرس

يــة يف 14 مــارس 1944. البيــان والُحرِّ

إن حركــة أحبــاب البيــان والحرية كانت 

االتجاهــات  أغلِبيَــة  إِللتفــاف  مجــاال 

السياســية للحركــة الوطنيــة الجزائريــة، 

ــَدت  وحَّ حركــة  أول  اِعتُــربت  كــام 

ــر  ــارات السياســية يف الجزائ نشــاط التي

ــري.  باســتثناء الحــزب الشــيوعي الجزائ

يف  ناجحــة  تجربــة  تعكــس  فهــي 

الجزائريــة  الوطنيــة  الحركــة  تاريــخ 

تحقيــق  إمكانيــة  عــن  بالكشــف 

وقُــدرة  الوطنيــة  الِنضاليــة  الوحــدة 

زُعــامء الحركــة الوطنيــة إىل االرتقــاء 

ــل  ــي املتمث ــج والَوع ــتوى الُنض إىل مس

ــم  ــم ومصالحه ــن حقوقه ــاع ع يف الدف

يف ظــل كيــان وطنــي مشــرتك فهــي 

املشــرتك. للعمــل  متهيديــة  تجربــة 

مجازر 08 ماي 1945

ــت مظاهرات       يف أول مــاي 1945 َعمَّ

ــري  ــعب5 الجزائ ــزب الش ــا ح ــا إليه َدَع

يــة  برسِّ يعمــل  كان  والــذي  املُنَحــل، 

ــدى  ــيايس ل ــي الّس ــدى الوع ــس م تعك

ــو إىل  ــت تدع ــة، كان ــاط الجزائري األوس

الجزائــر،  واســتقالل  مصــايل  إطــالق 

أوَدت  الوطنــي،  العلــم  فيهــا  ورُفــع 

ــرات  ــا مظاه ــخصني. تلته ــل ش إىل مقت

8 مــاي 1945 وإن معظــم الدراســات 

والشــهادات تؤكــد أن حركــة أحبــاب 

يــة كانــت وراء مظاهــرات  البيــان والُحرِّ

08 مــاي 1945 مــن خــالل الطلبــات 

مــت بهــا لُســلُطات االحتــالل  التــي تقدَّ

الفرنــي يف كثــريٍ مــن املــدن الجزائريــة، 

القيــام  رخصــة  عــىل  للحصــول 

ــة.  ــت باملوافق ــي قوبلَ ــرات والت مبظاه

العــامل  الجزائــر تشــاطر  َهبّــت  لقــد 

ــر التــي خاضــت حــرب  أفراحــه، الجزائ

عامليــة طاحنــة ال ناقــة لهــا فيهــا وال 

جمــل، قّدمــت خاللهــا عــرشات اآلالف 

ــا وفرنســا. ــا يف أرض إيطالي مــن الضحاي

انتــرشت املظاهــرات يف ســطيف، قاملــة، 

ــا  ــة وغريه ــايت، تبس ــة، وادي الزن خراط

ــرات  ــوم املظاه ــادف ي ــدن، ص ــن امل م

ــاي1945، وهــو  ــن م ــن الثام ــاء م الثالث

ــع آالف  يــوم ســوق أســبوعي أيــن تجمَّ

املواطنــني يف املحطــة عــىل مقربــة مــن 

ــة ســطيف، وهــم  ــري ملدين الجامــع الكب

يحملــون العلــم الوطنــي والِفتــات عليها 

»يســقط  مســتقلة«،  الجزائــر  »تحيــا 

االســتعامر«، »أفرجــوا عــن مصــايل«. 

استشــهاد سعال بوزيد أول شهيد مجازر 08 ماي 1945
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إىل  املتظاهــرون  وصــل  وعندمــا 

ــظ  ــاول محاف ــري، ح ــا الكب ــى فرنس مقه

أن   -Olivieri- أوليفيــاري   الرشطــة 

ينتــِزع الرَّايــة الوطنيــة مــن حاملهــا؛ 

وهــو الشــاب بوزيــد ســعال، فرَفــض 

ة وإرصار، فأطلــق  هــذا األخــري بشــدَّ

النــار،  الرشطــة  محافــظ  عليــه 

فســقط شــهيدا.  كــام ُجــِرح أثناءهــا 

عــددا  آخــرا  مــن  املتظاهريــن. 

مجــزرة  بدايــة  مبثابــة  ذلــك  كان   

ــث  ــا ُجث ــِهَدت له ــة، ش ــاوية رهيب مأس

عــىل  وهنــاك  هنــا  امللقــاة  املــوىت 

وادي  وحــوايف  الطُرقــات  أطــراف 

األفــران  واســتُعملت  اآلخــرة،  شــعبة 

ــات  ــث مئ ــت جث ــي ابتلع ــة6 الت الحارق

ــرث  ــذ أك ــم تنفي ــاء. وت ــني األبري الجزائري

ظــرف  يف  جويــة  غــارة   4500 مــن 

ومــدارش  قــرى  ونُِســفت  أســبوعني، 

رَت  عــن آخرهــا، مذبحــة أليمــة ســخَّ

إمكانيتهــا  كل  االحتــالل  قــوات  لهــا 

ــرة  وطاقاتهــا البرشيــة مــن أســلحة مدمِّ

ــي  ــف األجنب ــكرية واللفي ــود عس وحش

الفرنســيني  ريــن  املعمِّ ومليشــيات 

يف  الجرائــم  أبشــع  اقرتفــوا  الذيــن 

ــا  ــزّل؛ ومــن ضحاي ــني الُع حــق الجزائري

ــوز  ــاي 1945 الشــهيد حن مجــازر 08 م

أبشــع  تلقــى  الــذي  أعــراب،  محنــد 

ــه  ــرتت أطراف ــث بُ ــب، بحي ــر تعذي وأم

العلويــة والســفلية تحــت أنظــار أبنائــه 

الثالثــة، ليُعــذب ويُقيَــد ثــم يوضــع 

داخــل ُحفــرة ليــزداد عذابــاً. بعــد ذلــك 

شــعاب  إىل  أبنائــه  رفقــة  نقلــه  تــم 

»شــعبة اآلخــرة« يف املــكان املســمى 

ُوضعــوا  وهنــاك،  الكبــري«.  »الجــرس 

شــكل  عــىل  التعذيــب  بعــد  الثالثــة 

صــف تحــت جــدار، ليُطلــق عليهــم 

وابــل مــن الرصــاص واحــداً تلــوى اآلخر 

ــحيقة  ــة الس ــم يف األودي ــى به ــم يُلق ث

ــه  ــه يف حين ــم أحــد أبنائ للجــرس، فيغتن

الفرنســيني  الجنــود  ملغافلــة  الفرصــة 

والفــرار والنجــاة مــن املــوت. وتخليــداً 

أُعطيــت  املجــزرة  هــذه  لذكــرى 

خراطــة  لجــرس   7 »حنــوز«  تســمية 

الشــهداء«. »جــرس  أيضــا  ويُســمى 

ــام كان  ــري أين ــاردة الجزائ ــا مط     إنه

وحيــث مــا ُوِجــد، بتواطــؤ أكرب مســؤويل 

لســرتاد  بســطيف  الفرنســية  اإلدارة 

 -Carbonnel-Lestrade- كاربونــال 

)عامــل َعاملــة قســنطينة( وقاملــة أندري 

)نائــب   -André Achiary- أشــياري 

يقودهــم  بقاملــة(،  العاملــة  عامــل 

 -Duval- دوفــال  الّســفاح  الجــرال 

)قائــد الفرقــة اإلقليميــة بقســنطينة( 

الشهيد سعال بوزيد

الشهيد حنوز محند أعراب
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ــف بحفــظ األمــن والقائــد العــام  املكلّ

للفيــف األجنبــي8. هــؤالء الســّفاحون، 

النــريان،  أوامرهــم  تحــت  انطلقــت 

حصــًدا،  املتظاهريــن  أرواح  تحصــد 

  B26-املقنِبلــة الطائــرات  فحلَّقــت 

فــكان  وقنابــل.  برّشاشــات  دة  مــزوَّ

العــدو يقــوم بإجــالء األماكــن بالــرب 

ودون  واســع  نطــاق  عــىل  وبرسعــة 

متيِّيــز. ثــم يــأيت يف املســاء دور طائــرات 

بقنبلــة  الطــرَّادات  فتقــوم  الحــرب، 

املرتفعــات مبدفعيــة من طــراز 40 و75 

هــة قاذفاتهــا باإلنــارة الكاشــفة.  موجِّ

   كان جيًشــا جــرَّاًرا مبختلــف وســائله 

وقواتــه الربيــة والجويــة والبحريــة، 

والجنــود  ــِنغاليون  السِّ رمــاة  مــن 

املرتزقــة ورجــال الــدرك عــىل شــاحنات 

ومحميــة  آليــة  برشاشــات  مــزودة 

آليــات ذات  مبدرعــات عــالوة عــىل 

القتــل، كــام  املتعــدد يف  االســتعامل 

ــزاس  ــواء الســابع مــن األل اســتُقدم الل

ــل،  ــامل القت ــارك يف أع ــن ليش واللوري

بقنبلــة  الطــريان  لســالح  فأذنــت 

وعموشــة  املــرىس  وواد  ســطيف 

ــدن. ــن امل ــا م ــة وخراطــة وغريه وقامل

توالــت أيــام تفنــن فيهــا أحفــاد بيجــو-

بالجزائريــني،  بالتنكيــل   -Bugeaud

العــدو  ورش  بالعــرشات،  فأحرقــوا 

التــي  األبريــاء  أجســاد  بالبنزيــن 

الحيوانــات،  حضائــر  يف  ُوضعــت 

ــى ال  ــري حت ــث بالج ــت الجث ــام رُش ك

يُــؤذى األوروبيــني، مأســاة حقيقيــة 

ســجلها.  أن  للتاريــخ  يســبق  مل 

أيامــا  الدمويــة  العمليــات  دامــت 

 21 غايــة  إىل  امتــدت  عديــدة، 

ألــف   45 ضحيتهــا  راح  مــاي1945، 

شــهيد وعــرشات اآلالف مــن املعتقلــني، 

حيــث ســيقوا إىل محاكــم قســنطينة 

أيــن أُصــدرت أحــكام ردعيــة وقاســية 

باإلعــدام والنفــي واألعــامل الشــاقة 

مــع مصــادرة األمــالك، ومنهــم مــن 

 19629 غايــة  إىل  الســجن  يف  بقــي 

الوطنــي.  االســتقالل  اســتعادة  عنــد 

شنق املناضلني الجزائريني خالل مجازر  08 ماي 1945

بقايا فرن للجري استعمل لحرق جثث الجزائريني
يف 08 ماي 1945
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 08 مجــازر  انعكاســات 
1945 مــاي 

امتصــاص  فرنســا  حاولــت   -

اإلدارة  فواجهــت  الشــعبي  الغضــب 

يف  للجزائريــني  دعــوة  االســتعامرية 

األول  التأســيي  املجلــس  انتخابــات 

يف 21 أكتوبــر 1945 لكــن اســتجابة 

الشــعب الجزائــري كانــت ضعيفــة. 

التشــكيالت  إعــادة  تــم  أيضــا 

ــات  ــس فرح ــية فأس ــزاب السياس األح

الدميقراطــي  لالتحــاد  عبــاس 

 -UDMA- الجزائــري  للبيــان 

وتأسســت حركــة انتصــار الحريــات 

الدميقراطيــة -MTLD - محــل حــزب 

.1946 ســنة  الجزائــري  الشــعب 

يف   1945 مــاي   08 مجــازر  زادت   -

تعميــق الوعــي الثــوري لــدى الشــباب 

الــذي  املســلح  للكفــاح  املتحمــس 

خــالل  مــن  واضــح  بشــكل  تبلــور 

ــل يف املنظمــة  ــم املســلح املتمث التنظي

ــا  ــي تعــو د أصوله الخاصــة -OS - الت

لشــامل  الثوريــة  العمــل  لجنــة  إىل 

إفريقيــا CARNA-«10« ذلــك مــن 

عســكريا  أنفســهم  تنظيــم  أجــل 

ــد  ــة، بتوطي ــوض املعرك ــتعدادا لخ اس

ومنهــم  األملــاين،  بالجيــش  الصلــة 

قائــد  بــوراس11،  محمــد  الشــاب 

ــذي  ــة ال ــالمية الجزائري ــافة اإلس الكش

االســتعامرية  الســلطات  اكتشــفت 

أيضــا  فأعدمتــه.  باألملــان  اتصاالتــه 

ــذي  ــنطينة ال ــوذراع 12 بقس ــح ب صال

ثــوري  حــزب  تأســيس  مــن  متكــن 

وقــام بتهريــب األســلحة مــن ثكنــة 

يف  يقــع  وكاد  بقســنطينة،  القصبــة 

أيــدي الرشطــة الفرنســية لــوال أنــه 

فــر واختفــى إىل حــني انــدالع الثــورة.

العامليــة  الحــرب  كانــت  فــإن   -

ــور  ــور وتط ــت إىل ظه ــد أفض األوىل ق

الحــرب  فــإن  الوطنيــة  الحركــة 

ــة  ــو النزع ــة أدت إىل من ــة الثاني العاملي

ــني.  ــني الجزائري ــدى املناضل ــة ل الثوري

- إن االئتــالف الــذي وقــع يف إطــار 

ــة أدى  ــان والحري ــاب البي ــة أحب حرك

ــورة  ــوة لبل ــة وخط ــاب تجرب إىل اكتس

والــذي  املوحــد  املشــرتك  العمــل 

ــر  ــة التحري ــام بعــد يف جبه تجســد في

ــاي  ــن م ــازر الثام ــي. إذ أن مج الوطن

مليــالد  الزاويــة  حجــر  تُعــد   1945

جبهــة التحريــر الوطنــي، فهــي بدايــة 

الجزائــري  الشــعب  ملأســاة  نهايــة 

حتميــة  نتيجــة  إىل  َخلُــص  الــذي 

املعركــة  خــوض  يف  الجــزم  وهــي 

الخاصــة  املنظمــة  وإن  التحريريــة، 

فيفــري1947،  يف  النــور  رأت  التــي 

كانــت تحمــل شــعار؛ »أن مــا أُخــذ 

بالقــوة«. إال  ُيســرتد  لــن  بالقــوة 

لجرميتــه  املســتعمر  بارتــكاب   -

واالســتهتار  وباالســتهانة  البشــعة، 

فقــد  الجزائــري،  الشــعب  بغضــب 

كليــا،  حســاباته  يف  التقديــر  أخطــأ 

يقينــا  الجزائــري  الشــعب  تأكــد  إذ 

ــة تؤخــذ وال تُعطــى. ــد أن الحري ولألب

قائــد  بذلــك  تنبّــأ  لقــد  وفعــال   -

دوفــال  اإلجراميــة  العمليــات 

-Duval- »لقــد قَضيْنــا عــىل انتفاضــة 

زمــام  يف  نتحّكــم  مل  وإذا  مــاي   08

تنفجــر  ســوف  التّــــو  يف   األمــور 

ــة«. ــورة ال محال ــنوات ث ــالل 10 س خ
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ســيدي  مدينــة  يف  أعــراب  محنــد  حنــوز 

تقنــي  كمســاعد  اشــتغل  )بجايــة(،  عيــش 

 ( خراطــة  مبدينــة  باملستشــفى  الصحــة  يف 

ــد 30 كلــم شــامل مدينــة ســطيف(،  عــىل بُع

اغتيــل مــع أبنائــه إبــان املجــازر التــي عقبــت 

ــب اآلالف  ــاي 1945 إىل جان مظاهــرات 08 م

ــي  ــرتاب الوطن ــل ال ــني عــرب كام ــن الجزائري م

لــيء  ال  املصــري،  نفــس  لهــم  كان  الذيــن 

توقهــم  عــن  وأعربــوا  تظاهــروا  ألنهــم  إال 

التــي  املجــازر  أثنــاء  والحريــة،  لالســتقالل 

ــر مظاهــرات 08 مــاي 1945  وقعــت عــىل إث

االســتعامر  ســلطات  فيهــا  تســبب  والتــي 

الفرنــي، يف منطقــة ســطيف وباألخــص يف 

مدينــة خراطــة التــي ُســلط عليهــا أنــواع 

مــن القمــع الوحــي ال مثيــل لــه. ففــي ليلــة 

09 - 10 مــاي 1945، بعــد قصــف الطائــرات 

ــرى  ــدم الق ــة له ــاء دور املدفعي ــة، ج للمنطق

واملــدارش وتقتيــل ســكانها. ويف يــوم 10 مــاي 

1945، اســتُهدفت مدينــة خراطــة بالقنبلــة 

املدافــع،  قذائــف  طــرف  مــن  والحــرق 

بــني  مــن  الجزائريــني  جثــث  فانتُشــلت 

األنقــاض، وكان مصــري كل مــن حــاول التملــص 

ــة  ــادة عــن آخرهــم ببندقي مــن املجــزرة، اإلب

ــم  ــوي، ت ــوم الدم ــذا الي ــية ه ــاش وعش الرش

أعــراب؛  محنــد  حنــوز  بالســيد  االتصــال 

ــة  ــس الجمعي ــة ورئي ــي يف الصح ــاعد تقن مس

وجامعــة  اإلســالمية  الفرنســية  الثقافيــة 

ــذة  ــة واملُنق ــرة الناضج ــري« والبص ــت »ال ــم الصام ــي و الحكي ــر الصاح ــة الضم ــة مبثاب ــة الخاص ــت املنظم كان

ــت  ــة إيجــاد املخــرج يف الوق ــة ورسعــة محاول ــور واملواقــف بحكمــة وموضوعي ــل األم ــورة وتُحلِّ ــد للث للحــزب، تُع

ــواة  ــا،  فهــي أول ن ــا بتات ــي ال جــدوى منه ــرق املســدودة الت ــة الدخــول يف دومــة الراعــات وطُ املناســب متفادي

ــور إىل  ــتوى التص ــن مس ــورة م ــت الث ــر، نقل ــداد ألول نوفم ــالق إلع ــة إنط ــري، ونقط ــل ال ــىل العم ــة ع متمرس

ــني إىل  ــب املنظل ــا يف جل ــدو و قدرته ــة للّع ــة املجابه ــث روح الوطني ــة يف بع ــذه املنظم ــات ه ــق، إن تجلي التطبي

ــة  ــداث وكيفي ــات األح ــم مبجري ــىل وعيه ــم وع ــة قضيته ــة برشعي ــؤالء الفتي ــان ه ــدى إمي ــىل م ــد ع ــا تؤك صفوفه

ــة  ــي قليل ــا ، وه ــداد له ــورة واإلع ــر الث ــرار تفج ــاذ ق ــخ يف إتح ــارص امل ــت عن ــك نجح ــا، ولذل ــا حيًن ــل معه التعام

ــت  ــة أوصل ــة تاريخي ــر نقل ــت الجزائ ــا، عرف ــا، فبفضله ــاردة أمني ــا، املط ــوزّة مادي ــا، املع ــارصة حزبي ــدد، املح الع

ــة  ــة محط ــة الخاص ــيس املنضم ــر تأس ــايل يعت ــق، وبالت ــل والتطبي ــتوى الفع ــدأ إىل مس ــتوى املب ــن مس ــال م النض

ــوة  ــتخدام الق ــم اس ــا تفه ــاي، ميكنن ــن م ــازر الثام ــر إىل مج ــر، فبالنظ ــخ الجزائ ــة يف تاري ــمة وجازم ــة حاس تاريخي

ــة، والدفــاع عــىل  مــن خــالل املنظمــة الخاصــة  كســبيل وحيــد ال منــاص منــه يف ســبيل اســرجاع الســيادة الوطني

ــالم  ــة، واإلستس ــّدو التافه ــالت الع ــوض يف ُخزعب ــة دون الخ ــه املغتصب ــرجاع حقوق ــري وإس ــعب الجزائ ــة الش كرام

لحلــول شــبيهة بأوهــام وتخيــالت عقيمــة ومرهقــة، وذلــك بدفــع ُعجلــة العمــل املســلح نحــو الالرجــوع



29مجلة املتحف - العدد الخاص - نوفمرب 2021

مــن أعضــاء الجمعيــة الفرنســية اإلســالمية 

للمدرســة بخراطــة فطأمنــوا النــاس بــأن ال 

ــو  ــام وعدوهــم بالعف ــروه، ك ــم أي مك يصيبه

ــلطات  ــدى الس ــط ل ــوا التوس ــامل. فحاول الش

ــور،  ــني باب ــة ع ــم قري ــد وصوله ــية عن الفرنس

غــري أن الجيــش الفرنــي، قابلهــم بــرش مــن 

ذلــك  وهــو اإلعــدام بالرمــي بالرصــاص خــارج 

ــيد  ــن الس ــا ع ــم، أم ــوا جميعه ــة، فُقتل القري

حنــوز محنــد أعــراب، مــا كان ينتظــره أبشــع 

وأمــر بحيــث بـُـرتت أطرافــه العلوية والســفلية 

ــد  تحــت أنظــار أبنائــه الثالثــة، ليُعــذب ويُقيَ

ثــم يوضــع داخــل ُحفــرة ليــزداد عذابــاً. بعــد 

ذلــك، تــم نقلــه رفقــة أبنائــه إىل شــعاب 

»شــعبة اآلخــرة« يف املــكان املســمى »الجــرس 

ــني  ــة املعذب ــوا الثالث ــاك، ُوضع ــري«. وهن الكب

ليُطلــق  عــىل شــكل صــف تحــت جــدار، 

عليهــم وابــل مــن الرصــاص واحــداً تلــوى 

ــة الســحيقة  ــم يف األودي ــى به ــم يُلق اآلخــر ث

حينــه،  يف  أبنائــه  أحــد  فيغتنــم  للجــرس، 

ــرار  ــود الفرنســيني والف ــة الجن الفرصــة ملغافل

والنجــاة مــن املــوت. وتخليــداً لذكــرى هــذه 

املجــزرة أُعطيــت تســمية »حنــوز« لجــرس 

ــهداء«.  ــرس الش ــا »ج ــمى أيض ــة ويُس خراط

 08 انتفاضــة  إســامعيل(،  )د.  ســامعي   -  8

مــاي 1945 بقاملــة ومناطقهــا، مديريــة النــرش 

لجامعــة قاملــة، 2004، ص90.

القــرن  ثــورات  )يحيــى(،  بوعزيــز   -  9

العرشيــن، عــامل املعرفــة للنــرش والتوزيــع، 

2009،ص89. الجزائــر، 

مظاهــر  الطيــب(،  )محمــد  العلــوي   10-

ــة 1830-1954، منشــورات  ــة الجزائري املقاوم

ــرش  ــة للن متحــف املجاهــد، املؤسســة الوطني

واإلشــهار، الجزائــر، لجنــة العمــل الثوريــة 

لشــامل إفريقيــا -CARNA: التــي أسســها 

بعــض بعــض قــادة الحــزب )بلقاســم راجــف 

ــامرة  ــب، وع ــد طال ياســني عبدالرحمــن محم

رشــيد، محمــود عبــدون، حمــزة عمــر ...(،إثــر 

إتصــاالت جــرت مــع األملــان يف أواخــر1938، 

ــا الحصــول عــىل مســاعدات  مــن  كان هدفه

قيــام  عنــد  الثــورة  تفجــري  قصــد  املحــور 

ــة، هــذا وإن معارضــة  ــة الثاني الحــرب العاملي

فصــل  قــرار  مــع  الجامعــة  لهــذه  مصــايل 

جميــع عنارصهــا مــن الحــزب مــن جهــة 

ــا  ــا ،جعله ــل معه ــان يف التعام ــب األمل ،وتالع

يف ركــود حتــى ســنة 1942حيــث بعــث إنــزال 

ــاه قتكونــت منظمــة  ــزا يف بقاي الحلفــاء تحفي

ــا،  ــز نفوذه ــة موك ــي القصب ــدة، كان ح جدي

الســالح  كجمــع  أعــامل  بعــدة   وقامــت 

والدعايــة املضــادة للتجنيــد، وإصــدار جريــدة 

ــا جعــل مصــايل  ــري« وهــذ م »العمــل الجزائ

ــل 1944،  ــزب يف أفري ــا يف الح ــد إدماجه يُعي

انظــر: مصطفــى ســعداوي، املنظمــة الخاصــة 

ودورهــا يف اإلعــداد لثــورة أول نوفمــرب، وزارة 

الثقافــة، الجزائــر 2009،ص36.

ــري  ــوم 26 فيف ــد ي ــوراس: ول ــد ب 11 - محم

1908 مبليانــة تابــع دراســته باللغــة العربيــة، 

ويف ســنة 1922 انظــم للجمعيــة الرياضيــة 

أللعــاب القــوى ثــم تخصــص يف كــرة القــدم، 

ــة  ــر العاصم ــه إىل الجزائ ــنة 1926 توج يف س

بالبحريــة  وضيفتــه  وجــد  أيــن  بالحــراش 

عمــل  أن  بعــد   ،1930 ســنة  العســكرية 

الــرب  تعلــم  أيــن  الحبــوب  مطحنــة  يف 

عــىل األلــة الرقينــة، يف ســنة 1935 إنظــم 

التــي  الســنة  وهــي  الوقــي،  نــادي  إىل 

ــالح«  ــوج »الف ــوراس ف ــد ب ــا محم ــس فيه أس

محمــد  نظــم   1939 ســنة  يف  بالقصبــة، 

ــذي  ــر، ال ــدرايل بالجزائ ــم الف ــوراس  التنظي ب

ــة الكشــفية  ــة األوىل للفدرالي ــة اللبن كان مبثاب

الكشــفية  األفــواج  فيهــا  دعــى  اإلســالمية، 

املســتقلة عــىل مســتويى الوطــن إىل اإلتحــاد 

ــىل  ــد ع ــد، قت ــي واح ــم وطن ــكيل تنظي وتش

يف  التـــأسيي  املؤمتــر  تنظيــم  ذلــك  إثــر 

نتائــج  مــن  وكان  1939بالحــراش،  جويليــة 

ــة  ــالد الكشــافة اإلســالمية الجزائري املرمتــر مي

كمنظمــة وطنيــة وانتخــب محمــد بــوراس 

،بشــري  لونيــي  رابــح  انظــر:  لهــا،  رئيســا 

العــريب منــور، دادوة نبيــل، تاريــخ  بــالح، 

1830-1989،الجــزءاألول،  املعــارص  الجزائــر 

ص264. الجزائــر2010،  املعرفــة،  دار 

ــة قســنطينة  ــد مبدين ــح: ول ــوذراع صال 12 - ب

باديــس  بــن  يــد  عــىل  درس   ،1920 ســنة 

ــض  ــعب ،رف ــزب الش ــوف ح ــرط يف صف ،إنخ

التجنيــد اإلجبــاري متكــن مــن تأســيس حــزب 

ثــوري وقــام بتهريــب األســلحة مــن ثكنــة 

ــدي  ــع يف أي ــنطينة، وكاد أن يق ــة بقس القصب

الرشطــة الفرنســية لــوال أنــه فــر واختفــى إىل 

حــني انــدالع الثورة،عنــد إنــدالع الثــورة أرشف 

ــة قســنطينة مــع  ــداء مبدين ــا الف ــم خالي تنظي

اكتشــف  ،وملــا  قيطــوين  عبداملالــك  رفيقــه 

التنظيــم يف خريــف 1955 إلتحــق بالجبــل، 

أصبــح مســؤول ناحيــة يف املنطقــة الثانيــة 

الشــهيد  مــع  ،كلــف  الثانيــة  الواليــة  مــن 

بوجريــو مبســؤولية الفــداء مبدينــة قســنطينة، 

يف  ســقط  حتــى  بإخــالص  نشــاطه  واصــل 

جانفــي1961   10 امليليــة يف  قــرب  معركــة 

الطيــب(،  )محمــد  العلــوي  شــهيدا،انظر: 

 ،1954-1830 الجزائريــة  املقاومــة  مظاهــر 

املؤسســة  املجاهــد،  متحــف  منشــورات 

الجزائــر 1994،  للنــرش واإلشــهار،  الوطنيــة 

ص187 وطافــر نجــود، ثــوار وشــهداء مــن 

ص19.  ،2013 الثقافــة،  وزارة  الجزائــر، 
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صادفــت حملــة االنتخابــات الترشيعيــة 

املقــررة ليــوم10 نوفمــرب 1946 1 عــودة 

ــر 1946م،  ــى يف أكتوب ــن املنف ــاىل م مص

قــد  املحظــور  الشــعب  حــزب  وكان 

يــرى  دعــا إىل مقاطعتهــا حيــث كان 

أنــه ال فائــدة تجــدي مــن املشــاركة 

ــه  ــة وأن ــة والبلدي ــات النيابي يف االنتخاب

البــد مــن اإلعتــامد عــىل العمــل الــرسي 

بعمــل  للقيــام  املناضلــني  وتدريــب 

عســكري، إىل أن مصــاىل الحــاج أقنــع 

قشــات  منــا  بعــد  املركزيــة  اللجنــة 

طويلــة بالُعــدول عــن قــرار املقاطعــات، 

فدخــل الحــزب االنتخابــات تحــت عنوان 

»حركــة انتصــار الحريــات الدميقراطيــة«، 

فالثــورة يف تصــور مصــاىل يجــب أن ميهــد 

لهــا، قصــد رفــع الوعــي الســيايس لــدى 

الجامهــري، وكانــت االنتخابــات تعتــرب 

إحــدى وســائل ذلــك العمــل. يف الحقيقة 

عــرف الواقــع الجزائــري تغــريات رسيعــة 

وعميقــة منــد الحــرب العامليــة األوىل 

كان مصــايل يجهلهــا، كونــه كان غائبــا 

عــن األحــداث، فتلــك التغــريات املباغتــة 

القاعــدة  يف  عنيفــة  صدمــة  أحدثــت 

السياســية   الســاحة  مســتوى  عــىل 

العنــارص  نــّددت  لقــد  للحــزب، 

االنتخابــات  يف  للمشــاركة  املناهضــة 

موقــف   الفرنســية  القوانــني  ظــل  يف 

مصــاىل بشــدة، وعــربت عــن إيســتيائها 

أن  ُمعربــة  املبهــم،  لقــراره  الكامــل 

ــا لتمثيــل يف الربملــان الفرنــي  القبــول ب

مــع  منظورهــم  يف  متامــا  قــض  يتنــا 

ــتقالل  ــل يف اإلس ــزب املتمث ــب الح مطل

جزائــري.                                                           برملــان  طريــق  عــن  التــام 

       هاجــم التيــار املتحمــس لرفــع 

الســالح قيــادة الحــزب وانتقــد انزلقاتهــا 

الخطــرية يف املبالغــة يف اتخــاذ منهــج 

ــة  ــزاب اإلعتدالي ــداءا باألح ــة اقت الرشعي

مــن  الكثــري  أن  عــالوة  واإلندماجيــة، 

يف  انخرطــوا  أن  قــد  كانــوا  املناضلــني 

ــة،  ــة الثاني ــاء الحــرب العاملي الحــزب أثن

عندمــا كان محظــورا فهــم مل يعرفــوا إاّل 

العمــل الــرسي، فمنــذ حــوادث مــاي 

أخــذت تنتــرش بينهــم فكــرة العمــل 

كل  بعديــن  بالتــايل  فهــم   املســلح، 

البعــد عــن املامرســة العلنيــة االنتخابيــة 

وباألخــص أن هنــاك مجموعــات مــن 

ــا لجبــال والرسيــة  املناضلــني التحقــت ب

الســيام  مــاي1945،  مجــازر08   منــد 

ــا  ــا فيه ــري مب ــرشق الجزائ ــق ال يف مناط

عــىل  تحتّــج  أخــذت  التــي  القبائــل 

ــر  هــذا املنعــرج اإلنتخــاىب الخطــري، أذك

يف  هــذا الصــّدد وعــىل ســبيل املثــال 

الــذي كان  ال الحــرص كريــم بلقاســم 

مــارس1947،  منــذ  بالجبــال  يعيــش 

ــزي وزو« يف  ــة2 »تي ــة بطرون واتخــذ قري

عمــق الجبــل ملجــأ لــه ومركــزه، كان 

ــم بلقاســم مناضــال قدميــا يف حــزب  كري

» L’OS « المنظمة الخاصة
15-16 فيفري 1947

» L’OS « المنظمة الخاصة
15-16 فيفري 1947

ــات  ــاح العســكري للحــزب، تابعــة لحركــة انتصــار الحري ــة والجن ي ِّ منظمــة شــبه عســكرية ذو الصبغــة الرسِّ

الدميقراطيــة »MTLD«، رأت النــور يف شــهر فيفــري1947، إثــر انعقــاد مؤمتــر الحــزب، تحــت شــعار

إنشــاء  يعتــرب  للحــزب،  نــواة  أول  وهــي  بالقــوة.  إالّ  يســرتد  لــن  بالقــوة  أخــذ  مــا 

الوطنيــة. والحركــة  الثــوري  مســار  يف  هامــا  حدثــا   »املــخ«  الخاصــة   املنظمــة 
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الشــعب الجزائــري، وعضــوا يف املنظمــة 

ــام  ــه، ق ــة ل ــكرية التابع ــة العس الخاص

بتجنيــد حــواىل1900 رجــال، حكــم عليــه 

باإلعــدام بســبب دعايتــه ضد الســلطات 

اإلســتعامرية، وكــذا أعمــر أعمــران الــذي 

إلتحــق بالجبــل منذ 1947 بعد اكتشــاف 

مــن  لألســلحة  تهريبــه  أمــر محاولــة 

ــا3. ــا به ــي كان جندي ــال الت ــة رشش ثكن

    

يف  اإلصطــدام  أن  فيــه،  الشــك  ومــام 

املفاهيــم بــني الجيــل القديــم الــذي 

ألِــف الحيــاة السياســية ومــا ترتتــب 

عنهــا مــن رصاعــات انتخابيــة، وبــني 

إىل  يطمــح  الــذي  الجديــد  الجيــل 

الكفــاح الثــوري املســلح ،إميانــا منــه 

بــإن ذلــك هــو ســبيل الوحيــد للتخلــص 

ــن  ــة  ،هــذا التباي ــن الســيطرة األجنبي م

إنشــاء  إىل  ســيؤدي  الجيلــني  بــني 

ــة  ــة الثوري ــم اللجن ــة ث ــة الخاص املنظم

ســوف  والتــي  والعمــل  للوحــدة 

ــي. ــر الوطن ــة التحري ــا جبه ــق عنه تنبث

 تأسيس املنظمة الخاصة:

 يعــود تاريــخ تأســيس املنظمــة الخاصــة 

إىل أول مؤمتــر لحركــة انتصــار الحريــات 

وافــق  حيــث   ،1947 الدميقراطيــة 

شــبه  منظمــة  إنشــاء  عــىل  الجميــع 

ــزب ، وكان  ــت إرشاف الح ــكرية تح عس

ذلــك مبثابــة نقلــة نوعيــة يف مســارحركة 

إنتصــار الحريــات الدميقراطيــة، ففــي 

خضــم األحــداث والظــروف الدوليــة، 

وظهــور موجــات التحــرر يف مختلــف 

حــزب  مؤمتــر  ينعقــد  العــامل  بقــاع 

الشــعب، الــذي كان منعطفــا حاســام 

الوطنيــة  الحركــة  مســار  يف  وجازمــا 

يف15-16 فيفــري1947 4، دارت  جلســاته 

يف مكانــني مختلفــني ألســباب أمنيــة، 

فجــرت أشــغال اليــوم األول يف منــزل 

عومــاري  مهــدي  للمناضــل  ِملــك 

ــايل إىل  ــوم الت ــل يف الي ــة  وانتق ببوزريع

مصنــع للمرشوبــات الغازيــة ببلكورِملــك 

ــاركني  ــم املش ــد إنض ــن 5 لق ــود مالي ملول

يف املؤمتــر إىل الحــزب  بأعــداد كبــرية، 

تقــرر فيــه إلحتفــاظ بتنظيــم حــزب 

الشــعب الــرسي، وبالتنظيــم الرشعــي 

ــة  ــات الدميقراطي ــار الحري ــة إنتص لحرك

MTLD« وإنشــاء تنظيم شــبه عســكري  

ــداد للعمــل املســلح ســمي  بهــدف اإلع

املنظمةالخاصــة »OS«. التــي تُّعد مبثابة 

ــة 1954. ــورة التحريري ــة للث رأس الحرب

مرحلة التكوين :

الســيايس  للمكتــب  إجتــامع  أول  يف 

 1947 فيفــري  مؤمتــر  عــن  املنبثــق 

قرارإنشــاء  تنفيــذ  مســؤلية  أُوكلــت 

ــوزداد،  ــد بل ــة إىل محم ــة الخاص املنظم

يف هــذا اإلطــار كــون املكتــب الســيايس 

ــة بــارشت عملهــا بتشــكيل  للحــزب لجن

هيئــة األركان، فأجتمــع محمــد بلــوزداد 

لوضــع  الحــزب  قــادة  مــن  بالعديــد 

هيكلتهــا  ودامــت  إنطالقهــا،  أســس 

مايقــرب ســتة شــهور6، فتشــكلت هيئــة 

وخمــس  أعضــاء  ثالثــة  مــن  أركانهــا 

ــة هــم: محمــد  مســؤولني جهويــني ،ثالث

قائداملنظمــة  )كان  مّنســقا  بلــوزداد 

لــدى  ميــارس أيضــا وضيفــة املنســق 

ــد  ــت أحم ــني آي ــزب(، وحس ــادة الح قي

بلحــاج  وجيــالىل  سياســيا،  مســؤوال 

مسؤوالعســكريا7. باإلضافة إىل مســؤولني 

الجهويــني الخمســة هــم: مــاروك محمــد 

)الشــلف   ،2 الجزائررقــم  لواليــة  يف 

،الظهــرة(، جيــاليل رجيمــي رقــم 1مدينــة 

الجزائــر وســهل متيجــة، جيــاليل جيــاليل 

املجاهد كريم بلقاسم

املجاهد عمر أوعمران
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الجزائــر واملتيجــة،  املدينــة  يف وســط 

محمــد بوضيــاف )الشــامل القســنطيني، 

ــاع  ــكرة( يف القط ــطيف، األوراس وبس س

القطــاع القســنطيني، عــامر ولــد حمودة  

يف منطقــة القبائــل؛ أحمــد بــن بلــة8 يف 

القطــاع الوهراين مشــكلني هيئــة أركانها.

بســبب صحــة محمــد بلــوزداد9 الوهنــة 

ــذي  ــت أحمــد ال ــه حســني أي حــل محل

تــوارى عــن األنظــار ســنة 1949، فخلفــه 

أحمــد بــن بلة )بعــد اإلغارة عــىل مكتب 

الربيــد مبدينــة وهران(، إىل غايــة 195010  

ــه. ــا واعتقال ــافها وتفكيكه ــخ إكتش تاري

      

كان أول اجتــامع لهيئــة األركان يف 13 

ــكن  ــة، يف مس ــرب 1947 يف العاصم نوفم

ــث  ــس حي ــس دري ــة  املناضــل دري عائل

وضعــت فيــه الخطــط و اإلســرتاتيجيات 

ــري  ــواء وتوف ــة األج ــة كاف ــة بتهيئ الكفيل

ــة  ــة والبرشي ــة واملالي ــات املادي اإلمكاني

ُحــددت   ،11 الثــوري  العمــل  إلنجــاح 

التكويــن  يف  الخاصــة  املنظمــة  مهــام 

ــىل  ــب ع ــني والتدري ــكري للمناضل العس

العمــل املســلح بأشــكاله املختلفــة مــن 

ــات  ــرب العصاب ــدايئ إىل ح ــاط الف النش

ــدف  ــت ته ــب، كان ــات التخري إىل عملي

إىل تكويــن إطــارات يف القتــال، والســهر 

عــىل ترقيــة املســتوى التقنــي والتكتيــي 

للكفــاج املســلح، شــكلت املنظمة شــبكة 

ــاالت  ــن واالتص ــروع التموي ــؤ وف التواط

ــر  ــل القط ــتوى كام ــىل مس ــدت ع وامت

ــبكات  ــق  ش ــم  خل ــث ت ــري حي الجزائ

خاصــة تعينهــا يف أداء مهامهــا وهــي:

• شبكة املتفجرات: التي تقوم بصنع 

القنابل ،ودراسة كيفية تخريب املنشأت 

اإلستعامرية.

• شبكة التواطؤ: التي تسهر عى إيجاد 

مخابئ للمناضلني، عالوة عىل تهيئة 

وإعداد مخابئ ومخازن لإلسلحة.

• شبكة اإلشارة: ا ملختصة يف االتصاالت 

بالراديو والكهرباء .

• شبكة اإلستعالمات التي تحرص 

عىل تحركات أجهزة العّدو العسكرية 

والبوليسية واإلدارية.   

التنظيميــة  الهيكلــة 

الخاصــة: للمنظمــة 

إىل  الوطنــي  القطــر  انقســم  هكــذا   

خمــس مقاطعــات منقســمة بدورهــا إىل 

مناطــق ونواحــي، الجزائــر رقــم 1 وهــي 

ــري(،  ــة والتيط ــر ومتيج ــة الجزائ )مدين

ــلف، و  ــرة والش ــم 2 )الظه ــر رق والجزائ

وهــران والقبائــل وقســنطينة(. وقســمت 

عــىل  عســكرية  وحــدة  أو  واليــة  كل 

ــة  ــم نواحــي وتفرعــت الناحي مناطــق ث

إىل جهــات.  وتقــوم الهيكلــة التنظيميــة 

القاعديــة عــىل أســاس نصــف فــوج 

ــؤول  ــني ومس ــني اثن ــن مناضل ــون م يتك

األساســية  الوحــدة  أن  عليهام،مبعنــى 

ــم  ــوج ث ــه الف ــوج، وفوق ــف ف ــي نص ه

فوجــني  نصــف  هذاويشــكل  الفرقــة. 

ــف  ــاء، فنص ــبعة أعض ــن س ــة م مجموع

أفــراد،  ثالثــة  مــن  يتكــون  الفــوج 

)مناضلــني وقائــد(، إًذا الفــوج يتكــون 

مــن نصــف فــوج زائــد نصــف فــوج 

املجاهد حسني أيت أحمد

املجاهد أحمد بن بلة

املجاهد محمد بوضياف
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ــبعة12  ــدد س ــاوي الع ــد فيس ــد واح زائ

ثــم تــأيت الفرقــة التــي تتكــون مــن 

ــون  ــة تتك ــد، إًذا الفرق ــد قائ ــني زائ فوج

مــن مجموعتــي الســبعة زائــد واحــد 

يقودهــم مســؤول فيصــل العــدد إىل 

خمســة عــرش، أي أن الفرقــة تتكــون 

الفرقــة  كانــت  وقائــد،  فوجــني  مــن 

هــي الوحــدة التنظميــة األعــىل مــن 

ــة فالوحــدة  الفــوج، وأصغــر مــن الكتيب

ــوج،  ــف الف ــة إًذانص ــة للمنظم القاعدي

فالفرقــة مكونــة أساســا مــن أنصــاف 

الفــواج، وهــي كلهــا منفصلة عــن بعضها 

عــىل  الِحفــاظ  قصــد  متامــا،  البعــض 

الرسيــة وبالتــايل ضــامن أمــن املنظمــة، 

وإذا مــا توفــر يف جهــة مــا أكــرث مــن15 

مناضــال تََوجــب إنشــاء فرقــة أخــرى.

إًذا كانــت املنظمــة الخاصــة عبــارة عــن 

هيــكل ذو تنظيــم ُســلمي صــارم ، قائــم 

ــىل  ــرسي، وكان ع ــل ال ــدأ العم ــىل مب ع

رأس  الهــرم قيــادة أركان مســؤولة وهــي 

تتألــف مــن مجلــس القيــادة العــام: 

مجلــس عــام ومجلــس إقليمــي. وكان 

مجلــس القيــادة العــام يقــوم عــىل إدارة 

الشــؤون النظاميــة ويتكــون مــن خمســة 

ــىل  ــالوة ع ــابقا، ع ــن س أعضــاء املذكوري

ــف  عضــوان وهام:محمــد يوســفي املكل

ــادر بلحــاج  ــد الق ــح العامــة وعب باملصال

العســكري13  بالتدريــب  املكلــف 

. العــام   القيــادة  مجلــس  لــدى  

ــكان  ــي ف ــادة اإلقليم ــس القي ــا مجل أم

يضــم جميــع القــادة املســؤولني عــن 

قاعــدة  بشــأن  أمــا  املناطــق.  جميــع 

تجديــد  يتــم  فــكان  العمليــات، 

عنارصهــا، مبدئيــا، مــن بــني أعضــاء 

الشــعب.  لحــزب  السياســة  املنظمــة 

الخاصــة  املنظمــة  قائــد  وكان  هــذا 

املنظمــة  مســؤول  بلــوزداد  محمــد 

املنســق  دور  أيضــا  ميــارس  الخاصــة 

لــدى قيــادة الحــزب. وتجــدر اإلشــارة أن 

الهيــكل التنظيمــي الــذي تبنتــه املنظمــة 

الخاصــة هــو التنظيــم الــذي عتمــده 

 .1954 يف  الوطنــي  التحريــر  جيــش 

بجمــع  الخاصــة  املنظمــة  قامــت 

ــب  ــائل، وتدري ــف الوس ــلحة مبختل األس

ــام  ــال والقي ــون القت ــىل فن ــني ع املناضل

الشــاملة  اســتطالعية  بعمليــات 

للســاحات القتاليــة. تزامــن هــذا الوضــع 

ــر14،  ــايس للجزائ ــون األس ــدور »القان بص

ــي  ــس الوطن ــه املجل ــادق علي ــذي ص ال

الفرنــي، وأمضــاه رئيــس الجمهوريــة 

ــخ  ــبتمرب1947،  تاري ــية يف 20 س الفرنس

رشوع الســلطات الفرنســية يف التحضــري 

لعمليــة اســتفتاء عــىل قانــون يدعــو إىل 

االندمــاج. مــع فرنســا، ومحــو الشــخصية 

ــكان  ــع س ــأن جمي ــص ب ــة، وين الجزائري

الجزائــر مســلمني وأوربيــني فرنســيني 

معتــربا، » أن الجزائــر جــزء ال يتجــزأ مــن 

فرنســا«، كــام أنــه أعطــى إســتقالال ماليــا 

للمســتوطينن بالجزائــر، يعتــرب قانــون 

20 ســبتمرب 1947 قانونــا عنرصيــا، حيث 

جســد فكــرة التفرقــة، وعــدم املســاوات 

ــى  ــني، ومبقت ــيني والجزائري ــني الفرنس ب

هــذا القانــون الســخيف، تعتــرب الجزائــر 

مجموعــة مــن الواليــات تخضــع لحاكــم 

ــه  ــايل، وعلي ــع بإســتقالل امل ــام، وتتمت ع

فــإن الحاكــم هــو الســلطة املطلقــة 

وجميــع الــوالة يخضعــون لــه، مبســاعدة 

ومجلــس  العامــة  للحكومــة  مجلــس 

ســوى  يكــون  أن  يــكاد  ال  جزائــري 

مجلســا صوريــا، ُمجــردا مــن صالحيــات 

فكــرة  رفــض  يعنــي  وهــدا  واســعة. 

ــت  ــام كان ــة مثل ــة جزائري إنشــاء حكوم

ــة.  تطالــب األحــزاب السياســية الجزائري

هكــذا تجســدت فكــرة عــدم املســاوات 

يف  القانــون املذكــور أعــاله ،وعليــه فــإن 

املســلمني الجزائريــني الذيــن عددهــم 

ــم   ــق له ــني، اليح ــاف األوربي ــة أضع ثالث

املجلــس  أعضــاء  إالّنصــف  إنتخــاب 

الجزائــري، وهــذه التفرقــة العنرصيــة 

وعــدم املســاواة هــي التي وحــدت صف 

املســلمني ضــد األوربيــني  فالقانــون هــذا 

يعــّد رضبــا مــن املنــاورات اإلســتعامرية 

ــن  ــاف ضم ــة تُض ــو مهزل ــة، فه املخادع

إاّل. ليــس  األخــرى  املهــازل  قامئــة 

الحريــات  إنتصــار  »حركــة  فــازت 

الدميقراطيــة »يف اإلنتخابــات املحليــة، 

املجالــس  »انتخابــات  بهــا   املقصــود 

البلديــة واملجالــس الجامعــات »ذلــك يف 

شــهر أكتوبــر ونوفمــرب194715، فأدركــت 

الســلطات اإلســتعامرية أنهــا لــو تركــت 

ــوف  ــفافية س ــة وش ــري بنزاه ــور تس األم

يفــوز حــزب الشــعب المحالــة وســيُّولون 
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األدبــار، بهزميــة نكــراء خاصــة وأن حركــة 

ــل  ــة تحم ــات الدميقراطي ــار الحري إنتص

ــدة  ــع بعي ــا الواس ــرة الجزائرمبدلوله فك

ــا  ــن قطع ــي تؤم ــا الت ــا فرنس ــن نواي ع

»أن الجزائــر جــزء اليتجــزأ مــن فرنســا« 

وبنــاءا عــىل ذلــك قامــت فرنســا بتغيــري 

 »Chataigneau« الــوايل العــام نشــاتنيو

Marcel- « ووضعــت بدلــه  نايجــالن

الــذي   »Edmond Neagelen

. االنتخابــات  تزويــر  قــي  تفنــن 

إن وحــدة الجزائريــني تأكــدت بصفــة 

ــات  ــر انتخاب ــد تزوي ــة وقطعيةعن نهائي

أفريــل  يف   « الجزائــري  »املجلــس 

194816، الــذي أدى إىل حرمــان مناضــي 

الحركــة الوطنيــة عمومــا ومنــا ضــي 

حركــة إنتصــار الحريــات الدميقراطيــة 

خصوصــا  مــن الوصــول إىل املجالــس 

املنتخبــة ، حيــث متــت عمليــة التزويــري 

نايجــالن،  العــام  الحاكــم  مــن  بأمــر 

وصادمــة  مخيبــة  النتائــج  فكانــت 

الجزائريــني  السياســني  للمناضلــني 

ولعامــة الشــعب عــىل حــد الســواء .

ــت  ــة فتح ــالن املخادع ــة نايج إن طريق

البــاب عــىل مرصعيــه أمــام فئــة الشــباب 

وأعطتهــم  الثــوري،  الكفــاح  دعــاة 

املشــاركة  أن  عــىل  الدامغــة  الحجــة 

ــب  ــن أالع ــة م ــي لعب ــات ه يف اإلنتخاب

يعيشــون  الجزائريــني  تجعــل  العــّدو 

تحــت رحمــة اإلســتعامر  األبديــة  يف 

ظــل قواننــه الجائــرة، فــال ميكــن أن 

ــدود،  ــع ومس ــق ُمميّ ــود إالّ إىل طري يق

مــن  للخــالص  األنجــع  الســبيل  أمــا 

الســيطرة األجنبيــة فيتمثــل فقــط يف 

ــذ  ــا أخ ــري، ألن »م ــلح ال غ ــاح املس الكف

وأن   ، بالقــوة«  إاّل  اليســرتحع  بالقــوة 

نايجــالن هــذا مل يكــن ليــر الحركــة 

ــح  ــا أرّض املصال ــدر م ــط بق ــة ق الوطني

ــن  ــع املرتددي ــث اقتن اإلســتعامرية ، بحي

ــأن  ــاع ب ــا اقتن ــة أمّي ــة الوطني ــن الحرك م

سياســة اإلندمــاج ُمجــرد هذيــان وأن 

فكــرة املســاواة تُعــد رضبــا مــن رضوب 

الخيــال، تجعــل الحديــث عنهــا مــن 

املُســتحيالت، وبــأن فرنســا ليســت هــي 

الجزائــر والميكــن أن تكــون كذلــك أبــدا . 

منــذ ذلــك ســعت املنظمــة الخاصــة 

ــائل،  ــع الوس ــوال بجمي ــع األم ــىل جم ع

شــملت اشــرتاكات األعضــاء أنفســهم، 

وقــد خصصــت هــذه األمــوال لــرشاء 

بإعــداد  وقامــت  وتجمعيــه،  الســالح 

األســلحة،  هــذه  لتجميــع  مخابــئ 

إســرتاتيجية  أماكــن  عــدة  وحــددت 

لذلــك، اختــريت أحيــاء القصبــة واملراديــة 

وبلكــور وســاحة أول مــاي، لكــن الجــزء 

األكــرب مــن هــذه األســلحة خــزِّن يف 

أماكــن خــارج املــدن. كانــت أول عمليــة 

تــم  التــي  تلــك  األســلحة،  لتجميــع 

اإلســتالء عليهــا مــن طــرف مجموعــة 

ــزول  ــاء ن ــور أثن ــن مناضــىل حــي بلك م

الحلفــاء، متمثلــة يف األســلحة اإلنجليزيــة 

ــذه  ــم رشاء ه ــام كان يت ــة. ك و األمريكي

األســلحة بواســطة مجموعــات مخصصة، 

ــا مــن أهــم املراكــز لجلــب  وكانــت ليبي

األســلحة حيــث يتــم تهريبهــا مــرورا 

ــة  ــوف محمل ــم وادي الس ــا ث ــن ليبي م

وبواســطة  الجــامل  ظهــور  عــىل 

الشــاحنات. ومــن وادي ســوف تنقــل 

إىل بســكرة ومنهــا إىل منطقــة األوراس 

القســنطيني. الشــامل  أو  الناممشــة 

الخاصــة  املنظمــة  عنــارص  واصلــت 

االتصــاالت فيــام بينهــا، ونــرشت األفــكار 

ــة  ــة يف األوســاط  الشــعبية وتعبئ الثوري

ــل مناطــق األوراس  ــام جع الجامهــري، م

والقبائــل وغريهــا مــن املناطــق الجبليــة 

مركــزا  العــّدو  أعــني  عــن  البعيــدة 

ــات  ــلحة وورش ــن األس ــب وتخزي للتدري

ــات.  ــد االجتامع ــل، وعق ــة القناب لصناع

وظــل مصطفــى بــن بولعيــد يســعى 

جاهــدا لجمــع واســتقطاب أكربعــدد 

واألســلحة،  املجاهديــن  مــن  ممكــن 

الشهيد مصطفى بن بو العيد
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1954

مســتغال مــرور القوافــل اآلتيــة مــن 

التــي يجلبهــا  البنــادق  لــرشاء  ليبيــا 

البــدو مــن فــزان وطرابلــس، وكان عامر 

معــاش مفاوضــا ماهــرا يف هــذا الشــأن. 

بلــوزداد وراء      هــذا وكان محمــد 

ــر.  ــة أســلحة يف الجزائ ــاء أول دفع إقتن

ــر كان  ــي للجزائ ــوب الرشق ــي الجن فف

ــعيد  ــد الس ــوزداد عن ــد بل ــم محم يقي

ــن  ــاري أي ــل تج ــب مح ــس صاح إدري

ــودي  ــد ميل ــال بأحم ــن اإلتص ــن م متك

وهــو مناضــل يف وادي ســوف الــذي 

ــا  ــن ليبي ــب األســلحة م ــن جل متكــن م

ــه  ــدر مخزون ــذي قُ إىل وادي ســوف، ال

مبائــة وثالثــة بنــادق ضمــت أول شــحنة 

مــن  بندقيــة حربيــة   17  103 حــواىل 

صناديــق  وأربعــة   »STATTI« نــوع 

نقلهــا  تــوىل  الــذي  الذخــرية،  مــن 

صحــراء  مــن  الجــامل  ظهــور  عــىل 

ــوف  ــرب وادي س ــر ق ــض أوالد عام في

»زريبــة حامــد« وهــي مــكان يقــع 

بــني بســكرة وجبــال األوراس، الــذي 

ــا إىل  ــد نقله ــن بولعي ــى ب ــوىل مصطف ت

ــم  ــة، فقــد ت األوراس، أماالشــحنة الثاني

رشائهــا مــن منطقــة وادي الســوف، 

ــس  ــن نف ــة م ــن33 بندقي ــت م وتكون

النــوع بذخريتهــا، نقلــت إىل الشــامل 

املناضلــون  يقــوم   ثــم  القســنطينى. 

ــة واملحافضــة  ــه يف أماكــن معين بتخزين

عليها،كــام أقامــت املنظمــة عــددا مــن 

الورشــات لصناعــة األســلحة و الذخــرية 

ــر لصناعــة املتفجــريات  ــة ومخاب الحربي

ــن،  ــل الوط ــق داخ ــن املناط ــري م يف كث

حتــى  1949م  ســنة  حلــت  إن  فــام 

بلغــت املنظمــة الخاصــة قمــة التنظيــم 

وصناعــة  العســكري  والتدريــب 

املتفجــرات واألســلحة خاصــة اإليطاليــة 

مــن نــوع »الســتايت« و »العشــاري« 

ــا عــىل  ــة مــن ليبي و  »الخــاميس« اآلتي

قوافــل اإلبــل عــرب الصحــاري مابــني 

األوراس  جبــال  إىل  ونقريــن  الــوادي 

العامليــة  الحــرب  خلّفتهــا  والتــي 

ــع  ــون بجم ــام املناضل ــث ق الثانية18حي

الشهيد محمد بلووزداد
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ــدأو  ــاء وب ــه الحلف ــذي ترك ــالح ال الس

يجمعون الســالح ويخزنونــه يف املطامر، 

ــذ، ألن  ــني ينف ــرب املناضل ــدأ ص ــا ب وهن

الفئــة الثوريــة الشــبانية  الثوريــة كانت 

ــة أكــرث حســام. ــد املــرور إىل مرحل تري

ــوم  ــا وتق ــة أهدفه ــذ املنظم ــي تنف ول

ــن  ــا م ــد حجاته ــت تّس ــا راح بعامليته

الربيــد  مركــز  عــىل  الهجــوم  خــالل 

املركــزي بوهــران ســنة 1949، تقــررت 

ــة  ــن بل ــد ب ــرف أحم ــن ط ــة م العملي

الــذي قــام بالتدبــري لهــا وهــو أحــد 

التــي  الخاصــة  املنظمــة  مســؤويل  

كان يرأســها »حســني أيــت أحمــد«، 

وذلــك بالتوافــق مــع حســني لحــول 

وهــم  الحميــد  عبــد  عــىل  وســيدي 

فتــّم  املركزيــني،  القــادة   أبــرز  مــن 

ــّدر بـــ  ــاىل ق ــغ  م ــىل مبل ــتيالء ع االس

3.150.000 فرنــك فرنــي ســنة 1949.

الهوامش:

الجزائريــة،  الثــورة  تقيــة،  محمــد   -  1

املصــدر ، الرمــز واملــال، دار القصبــة للنــرش، 

بــن  أيضــا:  انظــر  ص122  الجزائــر2010، 

يوســف بــن خــدة، جــذور أول نوفمــرب 1954 
ترجمــة مســعود حــاج مســعود، دار هومــة، 
الطيــب  ومحمــد  ص172.   2010 الجزائــر 
الجزائريــة  املقاومــة  مظاهــر  العلــوي، 
1830-1954 ، منشــورات املتحــف الوطنــي 

ص215. للمجاهــد، 

2 - محمــد عبــاس، الثــورة الجزائريــة مــن 
دار  الثانيــة،  الّنرص،الطبعــة  الفكــرة...إىل 

ص93. الجزائــر2014،  هومــة 
3 - يحيــى بوعزيــز، الثــورة يف الواليــة الثالثــة 
األول،  الطبعــة  هومــة،  دار   ،1962-1954

الجزائــر 2004، ص32.

ــم الصامــت »الــري« والبصــرة الناضجــة  ــة الضمــر الصاحــي و الحكي ــت املنظمــة الخاصــة مبثاب كان

واملُنقــذة للحــزب، تُعــد للثــورة وتُحلِّــل األمــور واملواقــف بحكمــة وموضوعيــة ورسعــة محاولــة إيجــاد 

املخــرج يف الوقــت املناســب متفاديــة الدخــول يف دومــة الراعــات وطُــرق املســدودة التــي ال جــدوى 

منهــا بتاتــا،  فهــي أول نــواة متمرســة عــىل العمــل الــري، ونقطــة إنطــالق إلعــداد ألول نوفمــر، نقلــت 

الثــورة مــن مســتوى التصــور إىل التطبيــق، إن تجليــات هــذه املنظمــة يف بعــث روح الوطنيــة املجابهــة 

ــة  ــة برشعي ــؤالء الفتي ــان ه ــدى إمي ــىل م ــد ع ــا تؤك ــني إىل صفوفه ــب املنظل ــا يف جل ــدو و قدرته للّع

قضيتهــم وعــىل وعيهــم مبجريــات األحــداث وكيفيــة التعامــل معهــا حيًنــا، ولذلــك نجحــت عنــارص املــخ 

ــا،  ــا، املعــوزّة مادي ــة العــدد، املحــارصة حزبي ــا، وهــي قليل ــورة واإلعــداد له ــرار تفجــر الث يف إتحــاذ ق

ــدأ إىل  ــت النضــال مــن مســتوى املب ــة أوصل ــة تاريخي ــر نقل ــا، عرفــت الجزائ ــا، فبفضله املطــاردة أمني

مســتوى الفعــل والتطبيــق، وبالتــايل يعتــر تأســيس املنظمــة الخاصــة محطــة تاريخيــة حاســمة وجازمــة 

يف تاريــخ الجزائــر، فبالنظــر إىل مجــازر الثامــن مــاي، ميكننــا تفهــم اســتخدام القــوة مــن خــالل املنظمــة 

ــاع عــىل كرامــة  ــة، والدف ــه يف ســبيل اســرجاع الســيادة الوطني ــاص من ــد ال من الخاصــة  كســبيل وحي

الشــعب الجزائــري وإســرجاع حقوقــه املغتصبــة دون الخــوض يف ُخزعبــالت العــّدو التافهــة، واإلستســالم 

لحلــول شــبيهة بأوهــام وتخيــالت عقيمــة ومرهقــة، وذلــك بدفــع ُعجلــة العمــل املســلح نحــو الالرجوع.
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1954

مظاهــر  العلــوي،  الطيــب  محمــد   -  4
املقاومــة الجزائريــة 1830-1954، منشــورات 
ــر 1994،  ــي للمجاهــد، الجزائ املتحــف الوطن

ص233.
5 - مصطفــى ســعداوي، املنظمــة الخاصــة 
ــرب،وزاة  ــورة أول نوفم ــداد لث ــا يف اإلع ودوره

الثقافــة، ISBN، الجزائــر2009، ص47.
6 - صالــح بلحــاج، تاريــخ الثــورة الجزائريــة، 
املواحهــات   ،  1954 نوفمــرب  أول  صانعــو 
الصغــرى يف املوجهــة الكــربى ،دار الكتــاب 
الحديــث، الجزائــر 2009 ص56، انظــر أيضــا: 
ــة  ــوىس ، املنظم ــيدي م ــف س ــد الرشي محم
االخاصــة بــني التأصيــل الســيايس والعمــل 
ــدد 168  ــرب، الع ــة أول نوفم ــكري، مجل العس

ص63.
7 - محمــد تقيــة، نفــس املرجــع الســابق، 

ص122.
8 - أحمــد بــن بلــة: انظم إىل   حزب الشــعب 
الدميقراطيــة،  الحريــات  انتصــار   حركــة 
مرشــح يف الدائــرة االنتخابيــة أثنــاء انتخابــات 
الجزائريــة.  للجمعيــة   1948 أفريــل    4
ــاع  ــىل القط ــة ع ــة الخاص ــؤول يف املنظم مس
ــىل  ــطو ع ــىل الس ــري ع ــام بالتدب ــراين، ق الوه
ــد  ــت أحم ــف اي ــران عام1949.خل ــد وه بري
عــىل املنظمــة الخاصــة. التحــق باالقاهــرة 
وصــار عضــوا يف البعثــة الخارجيــة، أحــد أبــرز 
الزعــامء الجزائريــني األكــرث اتصــاال بجــامل 
ــر1956.  ــوم 22 أكتوب ــد النــارص، اعتقــل ي عب
ــا  ــي تعرضــت له ــة اإلختطــاف الت بعــد عملي
ــل  ــة، اعتق ــة املغريب ــوط الجوي ــرة الخط طائ
ــف  ــد وق ــق رساحــه بع ــك، اطل ــر ذل عــىل إث
إطــالق النــار، انظــر عاشــور رشيف قامــوس 
دار   ،)1962-1954( الجزائريــة  الثــورة 

القصبــة للنــرش، الســنة 2007، ص66

9 - محمــد بلــوزداد : ولــد يــوم 3 نوفمــرب 
يف  موظــف   ، العلصمــة  بالجزائــر   1924
بالحكومــة  اإلســالمية  الشــؤون  مديريــة 
العامــة . انخــرط يف حــزب الشــعب عــام 
حــزب  قيــادة  إىل  برسعــة  إرتقــى   ،1943
ــن  ــدة الوط ــراج جري ــارك يف إح ــعب وش الش
El watane ، عضــو يف فيــادة حــزب الشــعب 
املكتــب  دخــل   ،1945 مــاي  شــهر  أثنــاء 
الســيايس عــىل إثــر مؤمتــر حركــة إنتصــار 
الحريــات الدميقراطيــة يف شــهر فيفري 1947، 
مكلــف بالتنســيق بــني املكتــب الســيايس 
ــن  واملنظمــة الخاصــة ، مبناســبة اجتــامع زدي
ــوزداد مستشــفى  يف ديســمرب 1948،دخــل بل
 ، الســل  بويبينــي Bobigny،لعــالج مــرض 
تــويف يــوم 14جانفــي 1952يف فرنســا، انظــر: 
ــابق، ص  ــع الس ــس املرج ــاج، نف ــح بلح صال

.204
ــة  ــة الرسي ــن أعضــاء املنظم ــري م 10 - إن كث
قــد أصبحــوا يعانــون بعــد مــارس 1950، مــن 
ــض  ــم ، والبع ــية له ــة الفرنس ــة الرشط متابع
األخــر منهــم متــت محاكمتهــم وألقــت بهــم 
الســلطات اإلســتعامرية يف الســجون ، وبعــض 
وبــدؤوا  القاهــرة  إىل  هربــو  األشــخاص 
هنــاك،  مــن  املســلح  للكفــاح  يهيــؤون 
ــن  ــتاؤوا م ــني إس ــارة أن املناضل ــب اإلش ويج
موقــف حزبهــم الــذي كان يطالــب بعــدم 
فرنســا  التقــدم  حتــى  الرشطــة  مقاومــة 
ــوا العمــل  ــك واصل عــىل حــل الحــزب ، ولذل
ــعد  ــم س ــو القاس ــر: أب ــة، انظ ــة رسي بطريق
اللــه، املقاومــة والتحريــر 1830-1962، دار 
الغــرب الجزائــري ، الطبعــة األوىل، الســنة 

ص153.  ،2007
املرجــع  نفــس  ســعداوي،  مصطفــى   -  11

الســابق،ص75.

ــابق،  ــع الس ــس املرج ــة، نف ــد تقي 12 - محم
ــح بلحــاج، نفــس  ص123، انظــر أيضــا: -صال

ــابق،ص57. ــع الس املرج
ــع  ــس املرج ــب العلوي،نف ــد الطي 13 - محم
محمــد   : أيضــا  انظــر  ص287،   ، الســابق 
ــة  ــرية النضالي ــل املس ــر يف ظ ــفي الجزائ يوس
ــف  ــد الرشي ــة محم ــة الخاصة،ترجم ،املنظم
بــن دايل حســني ،منشــورات الذكــرى األربعــني 

،الجزائــر202،ص92. لإلســتقالل 
14 - صالــح فركــوس ، املختــرص يف تاريــخ 
خــروج  إىل  الفنقــني  عهــد  مــن  الجزائــر، 
الفرنســيني )814ق م 1962-م(، دار العلــوم 
الجزائــر2002، ص246،   ، والتوزيــع  للنــرش 
انظــر أيضــا: برهمــة بلــوازع، نظــرة عــىل 
الجزائــر بــني 1947-1962 مــن خــالل كتابــات 
الجزائريــني يف الصحاقــة التونســية، )الزهــرة، 
كوكــب  دار  منوذجــا(،  صباحــا   ، األســبوع 

ص21...26.. ص،  الجزائــر2015،  العلــوم، 
15 - عــامر عمــورة ، الجزائــر بوابــة التاريــخ، 
ــة،  ــر خاص ــخ إىل 1962 ،الجزائ ــل التاري ماقب
الجزائــر2،   ، املعرفــة  دار   ، الثــاين  الجــزء 

ص441.
الثوريــة  الحركــة  محســاس،  أحمــد   -  16
العامليــة األوىل،  الحــرب  ، مــن  الجزائــر  يف 
إىل الثــورة املســلحة، دار القصبــة للنــرش ، 

2003،ص،ص317...319.3 الجزائــر 
17 - الغــايل غــريب، فرنســا والثــورة الجزائريــة 
والتوزيــع  للــرش  غرناطــة   ،1958-1954
: بــن  النظــر أيضــا  الجزائــر 2009، ص65، 
ــن خــدة، جــذور أول نوفــرب1954،  يوســف ب
ترجمــة مســعود حــاج مســعود، دار هومــة، 

الجزائــر 2017
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الســاحة  عــىل  التغــريات  وإن  هــذا 

الحريــات  انتصــار  لحركــة  السياســية 

مــن  عنهــا  ترتــب  ومــا  الدميقراطيــة 

اســتعدادات عســكرية لخــوض غــامر 

تأثــريا عــىل مجــرى  لهــا  الثــورة كان 

بــني  توترالعالقــة  عــىل  و  األحــداث 

الحــزب،  وقيــادة  الخاصــة  املنظمــة 

الحركــة  مســاعي  فشــلت  حيــث 

ــور  ــا، وظه ــام بينه ــل في ــة للتكت الوطني

الخالفــات يف صفــوف حركــة إنتصــار 

ــة حــول املشــاركة  ــات الدميقراطي الحري

وتطــور  عدمهــا  مــن  االنتخابــات  يف 

ــي  ــورات الت ــة التط ــرث نتيج ــع أك الوض

الخاصــة  السياســية  الســاحة  عرفتهــا 

املجلــس  إنتخابــات  تزويــر  بفضيحــة 

املشــار   ،6  1948 أفريــل  يف  الجزائــري 

ــس  ــا ســابقا بســبب الغــش والتدلي إليه

متثــل يف حشــو صناديــق اإلقــرتاع وتزوير 

دون  فوقفــت  االنتخابــات،  نتائــج 

وصــول مناضــي الحركــة الوطنيــة إىل 

املجالــس املنتخبــة كــون أن االنتخابــات 

إلختيارأعضــاء الجمعيــة الجزائريــة يف 

ــن  ــىل التزويرم ــدت ع ــل 1948، أك أفري

كانــت  حيــث  العــام،  الحاكــم  ِقبــل 

مؤتمر زدين ديسمبر 1948 مؤتمر زدين ديسمبر 1948 

واجهــت املنظمــة الخاصــة1 عقبــات شــتى، وكانــت أوىل عقبتهــا هــي التمويــن والتســليح اســتطاعت املنظمــة الحصــول 

عــىل األســلحة، كان أعضــاء املنظمــة الخاصــة يعملــون عــىل توفــري الســالح ومتتــني القاعــدة الثوريــة يف األوراس والزيبــان 

والصحــراء بقيــادة محمــد بلــوزداد ومحمــد بوضيــاف و مصطفــي بــن بولعيــد وكان البد مــن الحصول عىل الســالح وجلبه 

ــُد  صعبــة محفوفــة  مــن مناطــق وادي ســوف ووادي ريــغ وتونــس وليبيــا2 يف مراحــل متفاوتــة ومتعــددة ويف ظــروف جِّ

باملخاطــر يف فيــايف الصحــراء بتوجيــه مــن مناضلــني منهــم : محمــد عصامــي3 عبــد القــادر لعمــودي. مــرت عمليــة جلــب 

األســلحة مــن املناطــق النائيــة مــرورا بصحــراء فيــض أوالد عامــر وأوالد بوحديجــة حامــد إىل زريبــة الــوادي أيــن يحفــظ 

يف مخابــئ لينقــل إىل األوراس وإىل منطقــة الحجــاج ، ويخــزن يف ديــار املناضلــني أمثــال: لخــر بعــزي ومحمــد بشــاحي 

لليــوم املوعــود، كــام قــام محمــد بوضيــاف مــع جموعــة مــن املناضلــني لتنظيــم التعــاون يف مجــال الســالح، وكان القطــاع 

الوهــراين فقــري مــن حيــث األســلحة، فأرســل محمــد بلــوزداد محمــد يوســفي4 إىل جنــوب املغــرب األقــى للبحــث عــن 

األســلحة. أمــا العقبــة الثانيــة هــي نفــص األمــوال فلــم يكــن النقــد يتجــاوز 3000 إىل 4000 5 فرنــك بســبب شــح قيــادة 

الحزب،عــالوة عــىل املعــارك اإلنتخابيــة املفليســة واملكلفــة، مــام دفــع املنظمــة الخاصــة إىل البحــث عــن مــوارد التموين .

ــر  ــاف أم ــدم إنكش ــىل ع ــرص ع ــني، والح ــني املدرب ــيط املناضل ــي تنش ــة ه ــت املنظم ــي واجه ــة الت ــكلة الثالث واملش

ــتغالل  ــة اس ــو كيفي ــروح ه ــؤال املط ــن الُس ــا لك ــق برامجه ــطرة وف ــا املس ــة أهدافه ــت املنظم ــد حقق ــة ، لق املنظم

املناضلــني املّدربــني؟ ألن بقــاء املناضلــني دون تنفيــذ مــا تدربــوا عليــه قــد يــّر بأهــداف املنظمــة املتمثلــة يف 

اإلعــداد للعمــل الثــوري، واألدهــى واألمــر هــو التخــوف مــن انكشــاف رّس املنظمــة، فتذهــب الجهــود ُســدى.
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1954

ــا،  ــبوهة فيه ــة ومش ــات إعتباطي إنتخاب

ــخصية  ــذه الش ــة ه ــىل وقاح ــدت ع أك

التــي مل تــَر مــن مانــع يف إســتعامل قــوة 

إذ  االنتخابيــة،  العمليــات  يف  الســالح 

ــاء  ــل 1948، أثن ــوم 4 أفري ــا ي ــأ إليه لج

االنتخابــات الخاصــة باملجلــس الجزائري.

       إن خنق اإلرادة الشعبية واإلستهانة 

ــة  ــة الوطني ــة للحرك ــة االنتخابي بالرشعي

ــار  ــة إنتص ــوص حرك ــه الخص ــىل وج وع

الحريــات الدميقراطيــة يُّعــد إســتفزاز 

ــري،  ســيايس وإســتهانة بالشــعب الجزائ

يــؤدي  حتــام  األمــر ســوف  و هــذا 

األكذوبــة  إن  مســدود.  طريــق  إىل 

املنتهكــة مــن قبــل »نايجــالن« ســيكون 

إنتصــار  حركــة  مســار  يف  أثــرا  لهــا 

يف  للميــل  الدميقراطيــة  الحريــات 

كنــف التحضــريات الرسيــة الثوريــة .

تطلــب هــذا الوضــع املُــزرى، رضورة 

إيجــاد حلــول عــىل جنــاح الرسعــة، 

اجتــامع  انعقــاد  تــّم  ذلــك  ألجــل 

ــن  طــارئ يف شــهر ديســمرب 1948، بزدي

ــدة( 7،  ــم البلي ــة ث ــني الدفل ــي، ع )نواح

املنعقــد يف مزرعــة متلكهــا أرسة عبــد 

كان  الــذي  الجيــاليل  بلحــاج  القــادر 

العســكري  باالتدريــب  ُعضــوا مكلفــا 

مناقشــتها  العامــة،دارت  باملفتشــية  و 

حــول اإلســرتاتجية الثوريــة التــي يجــب 

إتباعهــا،  مــن أجــل تحديــد وضبــط 

ــول  ــاد حل ــة إيج ــتجدات ، ومحاول املس

لينقــيض  الحــزيب،  النشــاط  لتعبئــة 

ــادُه أن  ــارئ َمَف ــبب خربط ــامع بس االجت

يف  تفتيــش  لحملــة  تســتّعد  الرشطــة 

عــني املــكان، غــادر املشــاركون مقــر 

أمرهــم،  مــن  ُعجالــة  يف  االجتــامع 

ليواصــل االجتــامع  ُمجريــات أعاملــه 

الحقــا وبالضبــط يف جانفــي1949  يف 

أريض  تحــت  الطابــق  يف  البليــدة، 

بولحيــة8،  محمــد  ميلكهــا  للفيــال 

أمــني  انتخــاب  مــرة  ألول  تــّم  أيــن 

بإفــرتاح مــن مصــايل،  للحــزب9  عــام 

ــات : ــق التوجيه ــة بتطبي ــة مكلف ولجن

• مصايل كرئيس الحزب 

• حسن لحول: أمن عام

• ســعيد عمراين: مكلف بالتنظيم 

السيايس 

• حســن أيت أحمد كمسؤول املنظمة 

الخاصة 

• ســيدي عيل عبد الحميد: أمن املال

• الحاج محمد رششــايل : مكلف 

بالدعاية واإلعالم

• شــوقي مصطفاي: مكلف بالشؤون 

الخارجية

• أحمــد مزغنة ومحمدخيرض : 

نائبان مكلفان بالعالقة مع الســلطات 

والتنظيامت السياسية والثقاقية.

 

املركزيــة  اللجنــة  االجتــامع  لقــد كان 

ــة   ــات الدميقراطي ــار الحري ــة انتص لحرك

بزديــن الــذي اســتغرق 40 دقيقــة 10، 

ــروب  ــر، وق ــوس الخط ــة ناق ــة دق مبثاب

ســاعة الحســم للفصــل و الــرشوع يف 

ــور. ــة  األم جدي

      وبعــد نقاشــات حــادة وجــادة 

ــات  ــة لضغوط ــة املركزي ــت اللجن رضح

ــاح الثــوري، فــكان أهــم ماجــاء يف  الجن

جــدول أعــامل زديــن موضــوع الكفــاح 

فتقــرر  الخاصــة،  واملنظمــة  املســلح 

عــىل إثــر ذلــك تدعيــم أُُســس املنظمــة 

الخاصــة بالرجــال والوســائل لتجســيد 

الهــدف املنشــود املتمثــل يف مبــارشة  

ــتعرض  ــد اس ــذا وق ــورة التحريرية،ه الث

وتحليــل  القتــال  أشــكال  املجتمعــون 

الحــوادث املؤملــة التــي كان يتعــرض 

ــن  ــا م ــج عنه ــا نت ــون وم ــا الجزائري له

ــاء  ــك بإعط ــل ،وذل ــة األم ــاط وخيب إحب

معالجــة  كيفيــة  عــىل  بنــاءا  نقــدا 

ــاء  ــّدد أعض ــد ن ــاب مبوضوعية،لق الِصع

حــزب  تذبذبــات  الرسيــة  املنظمــة 

الشــعب الجزائــري، الــذي أصبــح يلجــأ 

إىل التصويــت تــارة واإلمتنــاع عنــه تــارة 

أخــرى ، محتــارا بــني هــذاوذاك مــا أثــار 

إشــمئزاز أعضــاء املنظمــة التــي أخــذت 

إن   ، وَحِصيًفــا  الدعــا  نقــدا  تنتقــده 

ــية  ــلمية والسياس ــرق الس ــة الط مامرس

املتمثلــة يف االنتخابــات، تبعــد املناضلني 

الثوريــة  الــروح  عــن  البعــد  كل 

الهادفــة، مــن مثــة رأت املنظمــة رضورة 

والخــروج  الثــوري  الكفــاح  مواصلــة 

يف  والــدوران  الخمــول  بوثقــة  مــن 
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عــن  واإلبتعــاد  املفرغــة،  الحالقــات 

والتســويف. التقاعــص  مامرســات 

     تنــاول اإلجتامع وبعد دراســة وانظر; 

قضيــة التســليح ومتويــن، االتفــاق عــىل 

ــرض إىل   ــات، والتع ــرب العصاب ــدأ ح مب

األســلحة.     عــىل  الحصــول  صعوبــات 

ــال  ــوال ومفص ــرا مط ــدم  تقري ــه قُ وعلي

ــادة املنظمةالخاصــة، »هيئــة  أعدتــه قي

آيــت  رئيســها  لســان  عــىل  األركان« 

أحمــد11 مــا ُعــرف بتقريــر زديــن » 

إجتــامع  يف  قدمــه  زديــن«،  وثيقــة 

اللجنــة املركزيــة لحركــة انتصارالحريات 

ــاول  ــمرب 1948، تن ــة يف ديس الدميقراطي

ــة للنشــاط  ــب ووضــع نهاي ــم الجوان ُج

الســيايس يف ظــل النظــام اإلســتعامري، 

ــاح املســلح والعمــل  ــرش فكــرة الكف ون

مببــدأ »أن مــا أخــذ بالقــوة ال يســرتجع 

التقريــر  هــذا  وحــّدد  بالقــوة«،  إال 

شــكل وطبيعــة الكفــاح الــذي ســتكون 

عليــه معركــة التحريــر يف املســتقبل.

ــذي  ــر ال ــاء يف التقري ــم ماج ــن أه وع

ــي : ــد  ماي ــت أحم ــاه اي ألق

نخبــة  منظمــة  الرسيــة  »املنظمــة 

طبيعتهــا  بســبب  محــدود  عددهــا 

تكــّون  أن  األول  يف  يجــب  الرسيــة، 

إطــارات يف القتــال التحريــري، هــذا 

العمــل هدفــه ترقيــة املســتوى التقنــي، 

وتطبيقيــة  نظريــة  بدراســة  قمنــا 

الحديثــة  األســلحة  اســتعامل  حــول 

ــي  واملتفجــرات، وعــىل مســتوى التكتي

ــي  ــد الت ــة العه ــامل الحديث ــا األع اخرتن

والتــي  العصابــات،  بحــرب  تتعلــق 

ــي  ــي ه ــا والت ــات بالدن ــم ومعطي تتالئ

ــن  ــا«... »إن التكوي ــاول مناضلين يف متن

النظــري  بالعمــل  يكــون  التكتيــي 

ــات  ــا التدريب ــد ضاعفن ــي، لق والتطبيق

التكوينيــة  يف األريــاف حتــى تتألــف 

العنــارص وفــق املشــاكل التــي تفرضهــا 

»وإجــامال   »... العصابــات  حــرب 

جيــدا  تســتطيع  عنارصنــا  أن  نقــول 

منهــم  البعــض  التكويــن،  اســتعاب 

ــم  ــدأ يهت ــّدا، فب ــن جي اســتوعب التكوي

باألمــور العســكرية، لقــد إســتطاعت 

ــود الســامح ملســؤلينا  ــة مــن الجن فصيل

عســكري  تكويــن  عــىل  الحصــول 

       . الخاصــة«12  مــن صفوفهــم  إنطالقــا 

توصــل التقريــر ان املنظمــة الخاصــة 

برنامــج  وأمتــت  مهامهــا  إســتوفت 

التدريــب املســطر وهــي اآلن تنتظــر 

أيــت  ورفــض  العمــل،  يف  املبــارشة 

الراهــن  الوضــع  إســتمرار  أحمــد 

قائــال:« مــن األفضــل، إذ كان الحــزب 

غــري مســتعد لشــن العمــل املســلح، 

واســتدعاء  فــورا  املنظمــة  حــل 

تتبلــور  عندمــا  الحقــا  عنارصهــا 

أفــاق الــرشوع يف الكفــاح املســلح13. 

ــع 1948  ــات ربي ــد أدت انتخاب        لق

التــي ارشت إليــه ســابقا إىل إســتياء كبــري 

هــؤالء  فأخــذ  املناضلــني  صفــوف  يف 

لسياســة  الرصيــح  رفضهــم  يظهــرون 

القانونيــة   الرشعيــة   ظــل  العمــل يف 

ــول  ــون ح ــم يلتف ــات، ماجعله لإلنتخاب

املنظمــة الخاصــة بإعطائهــا األولويــة من 

ناحيــة التجنيــد والتمويــل والتســليح، 

ــة  ــة املركزي ــر اللجن ــذ مؤمت ــك اتخ وبذل

قــرار منــح الكفــاح املســلح األولويــة 

املنظمــة  دور  بتفعيــل  واألســبقية 

الخاصــة باملبــادرة يف العمــل املســلح.

أعــاله  التقريــر  تنــاول  وقــد  هــذا 

الــذي قدمــه ايــت أحمــد«  »تقريــر 

تتعلــق  رئيســية  محطــات  أربعــة 

وعــرض  الخاصــة  املنظمــة  مبســار 

مــع  لهــا  األساســيةالكربى  املحــاور 

الكفــاح  إلنجــاح  املقرتحــات  تقديــم 

 : كالتــايل  وتتلخــص   14 املســلح 

1 - عرض ملعطيات املشــكل، مع عرض 

تفصليــي حول الكيفية التي يجب أن 

يكون عليها الكفاح الثوري.

السياســية،  الوضعيــة  تحليــل    -  2

الرشعــي،  املنهــج  بأســلوب  والتنديــد 

ــة  ــا عــىل ضآل ــال واضح ــم دلي ــع تقدي م

الجانــب املــادي واللوجســتي املخصــص 

للمنظمــة. الحــزب  طــرف  مــن 

3 - تبيــان األهــداف و إتخــاذ اإلجــراءات 

ــن  ــوري، م ــاح الث ــارشة الكف ــة ملب الالزم

هــذه إلجــراءات مايــي:

• إعــادة تنظيم الحزب عى قاعدة 

وأسس جديدة .

• إعــداد برنامج من أجل تعميق الضمري 

الثــوري ورفع الوعي لدى الفئات الريفية 
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التي متتلك قابلية تحمل الكفاح املسلح. 

• توعية الرأي العام الفرنيس بحقيقة 

السياسة اإلستعامرية أنها التخدم سوى 

مصالح املعمرين.

• ا لقيام بالكفاح املشرتك بن الشعبن 

التوني واملغريب، ففي خضم الكفاح 

التحرري املشرتك تنهار الحدوّد

• القيام بعمل دبلومايس مكثف بغية 

تلقية التأييد املادي واملعنوي لدى 

املجتمع الدويل.

• تلبية حاجات املنظمة الخاصة بالرجال 

واملال والسالح. 

4 - تشكيل خلية من اللجنة املركزية 

للحزب، تسهر و تُتابع تنفيذ قرارات 

املكتب السيايس أثناء مرحلة تفجري 

الثورة، مع ضبط رزنامة عمل 

للتحضريات وذلك لضامن التجنيد 

املستمر. 

خرجــت دورة زديــن بالخيــار   

للمنظمــة  األولويــة  بإعطــاء  الثــوري 

األخــر  الضــوء  ومنحهــا  الخاصــة، 

ــة  ــة امليدني ــات التدريبي ــام بالعملي للقي

ــم  ــع تنظي ــا، م ــاءة عنارصه ــد كف لتحدي

هيكلتهــا وتعبئــة الجامهــري واإلعــداد 

ــن  ــوري، تضم ــل الث ــاهمة يف العم للمس

ــا  ــة منه ــان دامئ ــدة لج ــاء ع ــك إنش ذل

لجنــة الدعايــة واإلعــالم ولجنــة التنظيــم 

وثيقــة  التقريــر  اعتــرب  وبذلــك   ...

أساســية مــن وثائــق الثــورة التحريريــة.  

»وثيقــة  الوثيقــة  هــذه  تعتــر 

ــخ  ــة يف تاري ــة و َمري ــن« هام زدي

الثــورة التحريريــة، متــت هيكلتهــا 

رائعــة،  ثوريــة  بأفــكار  وصيغتهــا 

البعــد مــن أن تكــون  بعيــدة كل 

عشــوائية.  ارتجاليــة  محــاوالت 

برهنــت بــأن الثــورة العالقــة لهــا 

مــن  نابغــة  فهــي  بالخــارج  بتاتــا 

عمــق وأصالــة الجزائريــني، قادهــا 

الوثيقــة  أثبتــت  حيــث  شــبان، 

عــىل مــدى ُرقــي أفــكار املثمثلــة 

ال  بينهــم،  الســائدة  ســلوكيات  يف 

فــرق بــني مســؤول ومناضــل، حيــث 

الوضعيــة  نقــد  التقريــر  اســتطاع 

ــاليب  ــد األس ــوف ض ــائدة والوق الس

بالرشعيــة  واملتشــبثة  املنتهجــة 

االنتخابيــة، وتــّم إدراك أن مثــة يشء 

يُحــرض لهــا للعــدول عــن العمــل 

مؤمتــر  وضــع  لذلــك  العســكري، 

بزديــن  املنعقــد  املركزيــة  اللجنــة 

ــيايس  ــاط الس ــة للنش ــدة نهاي والبلي

االســتعامري  النظــام  إطــار  يف 

وبدايــة للســاعة الحاســمة. َســعى 

ــل  ــرة العم ــيخ فك ــىل ترس ــر ع املؤمت

مببــدأ«  والعمــل  بجديــة  املســلح 

ــرجع إال  ــوة ال يس ــذ بالق ــا أخ أن م

املســلح  للكفــاح  وُمنــح  بالقــوة«، 

األولويــة. لقــد عكســت مقــررات 

للمنظمــة،  األولويــة  مبنــح  زديــن 

تريــع  رضورة  عــىل  وأكــدت 

بنــاء  أن  مــرزة  الثــوري،  اإلعــداد 

اكتمــل وأن مهامهــا  املنظمــة قــد 

عــن  اســتوفت  قــد  التدريبيــة 

كاملهــا، وهــي تنتظــر رهــن اإلشــارة.   

إن الهــدف  املنشــود هــو تحريــر 

يف  شــعورا  يعــّد  وهــذا  الجزائــر، 

أن  إذ  باملســؤولية،  ذاتــه  حــد 

الكفــاح  شــكل  يوضــح  التقريــر 

 ،»Guerilla« العصابــات  حــرب 

الثــورة  عليــه  ســتكون  الــذي 

مــن  قواتهــا  املســتمدة  التحرريــة 

ــة  ــن أهمي ــام تكم ــن، ك ــب الوط ح

مشــاكل  معالجــة  يف  الوثيقــة 

الحــزب بطــرق جديــدة، وجعلهــا 

نقديــة،  ملعطيــات  تخضــع 

ــّدويل . ــياق ال ــل الس ــا داخ وتحليله

هــذا ولقــد أدخلــت الوثيقــة النضــال 

الجزائــري يف اإلطــار املغــاريب العــريب 

كلــه، وأكــدت بــأن املنظمــة الخاصــة 

ــلح  ــاح املس ــامر الكف ــوض غ ــن تخ ل

تعدتــه  بــل  فحســب،  الجزائــر  يف 

وأبــدت  العــريب  املغــرب  دول  إىل 

لتدريــب  اســتعدادها  املنظمــة 

خضــم  ففــي  فيهــام،  املناضلــني 

ــد  ــاريب، تتوح ــرري املغ ــاح التح الكف

ــايل  األهــداف وتــزول الحــدود، وبالت

إيجــاد القواعــد الخلفيــة وهــذا يــدل 

عــىل بعــد النظــر قــادة الثــورة عــر 
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ــس  ــي، ومل تن ــر التاريخ ــذا التقري ه

الوثيقــة العمــل الدبلومــايس باملُوازاة 

وإجــامال  الثــوري.  العمــل  مــع 

الثــوري  الكفــاح  يكــون  أن  تقــّرر 

ــىل  ــوم ع ــة، تق ــة حقيقي ــا ثوري حرب

أســس وقواعــد محكمــة التنظيــم، 

القاعــدة  متُثــل  الجزائــر  أن  كــون 

الفرنســية  لالمراطوريــة  األساســية 

االســتعامرية وعليــه يجــب أن يكــون 

ــا بأتــم معنــى الكلمــة،  الكفــاح حرب

طويلــة املــدى، فــال ينبغــي أن تكــون 

ــرة  ــوائية وقص ــرة عش ــة عاب انتفاض

محالــة  ال  عليهــا  محكــوم  املــدى 

باالضمحــالل املبكــر. كــام نــّددت 

الوثيقــة باألســلوب املنهــج االرشعــي 

ورشب،  الّدهــر  عليهــا  أكل  الــذي 

مــع عــرض النقائــص، منهــا نــدرة 

ــة  ــة التحتي اإلطــارات، وتشــتت البني

انجــرى  ومــا  للمنظمــة  التنظميــة 

عليهــا مــن عوائــق وصعوبــات جمــة. 

ولــو أن تقريــر زديــن تلقــى انتقــادا 

مــن حيــث الشــكل  ذلــك أن النــص 

ــه الكثرمــن  ــد ميكــن أن يُحــاىك في ق

صياغتــه  أُعيــدت  كونــه  النســيج، 

ــص  ــاع الن ــد ضي ــتقالل بع ــد اإلس بع

حيــث  مــن  أنــه  إال  األصــيل15،  

يكــون  أن  يســتبعد  ال  املضمــون 

فيــام  الســيام  لألصــل  مطابقــا 

يخــص النقــاط األساســية املنصبــة 

الثــوري،  الكفــاح  كيفيــة  حــول 

والتعــرض إىل مختلــف الصعوبــات 

التــي وجهتهــا املنظمــة مــن مشــاكل 

ــالح  ــال والس ــال وامل ــل بالرج التموي

وتقيــم الوضــع العــام ومــا مييــزه مــن 

قمــع ومــدى إنعكســاته عــىل الــروح 

الشــعبية  الفئــات  لــدي  املعنويــة 

والتنديــد  األريــاف،  يف  خصوصــا 

ــل  ــايب والح ــي اإلنتخ ــل الرشع بالعم

لهــذا  كــام حــث  التقريــر أن يكــون 

حقيقيــة،  حربــا  الثــوري  الكفــاح 

الــدويل  الســياق  داخــل  ووضعهــا 

و  املــادي  التأييــد  عــىل  للحصــول 

الــدويل،  املجتمــع  لــدى  املعنــوي 

والــرضورة اإلنتقــال الفــوري للعمــل 

املســلح، وعــىل قيــادة الحــزب أن 

ــارشة العمــل أو حــل  ــني مب ــار ب تخت

املنظمــة التــي قــد تتعــرض للكشــف 

عظمــة  املؤمتــر  ويكفــي  والحــل، 

وشــأنا يف القــرار املتعلــق بتفعيــل 

كل  وتوفــر  الخاصــة  املنظمــة 

ــا،  ــة له ــة واملعنوي ــات املادي اإلمكاني

مــع منحهــا املوافقــة للقيــام ببعــض 

امليدانيــة  التجريبيــة  العمليــات 

فبعــد  الثــوري،  للكفــاح  لإلعــداد 

إجتــامع زديــن ديســمر 1948، بلــغ 

الثــوري ذروتــه حتــى بــات  املــد 

اإلعتقــاد أن موعــد تفجــر الثــورة مل 

ــهر. ــة أش ــوى بضع ــه س ــّد  تفصل تع

يف  مــاكان  ويحــُدث  األيــام  ومتــيض 

الُحســبان، وهــو إكتشــاف أمــر املنظمــة 

الخاصــة مــن ِقبل الســلطات اإلســتعامرية 

يف 18 مــارس195016 لتنطلــق موجــات 

القمــع ضدهــا، فيُقبــض عــىل جــزء كبــري 

ــة   ــاكل املنظم ــر هي ــني وتُدم ــن املناضل م

يف أنحــاء كبــرية مــن البــالد، فــكان ذلــك 

أكــرب رضبــة يتعــرض لهــا التيــار املتحمس 

للثــورة، هــوا اكتشــاف أمــر املنظمــة 

الرشطــة  اســتطاعت  لقــد  الخاصــة، 

الفرنســية أن تضــع يدهــا عــىل كميــة 

ــد  ــق ، وق ــاد والوثائ ــلحة والعت ــن األس م

ــني 400 و500  ــني ب ــدد املعتقل ــراوح ع ت

عضــو17. فأصــدرت املحاكــم الفرنســية 

أحكامــا قاســية مــن ســجن، وحرمــان مــن 

املاليــة،   الغرامــات  باإلضافــة  الحقــوق 

وممــن نجــوا مــن إلقــاء القبــض عليهــم: 

محمــد بوضيــاف، مــراد ديــدوش، محمــد 

العــريب بــن مهيــدي، رابــح بيطــاط، لخر 

ــظ بوصــوف،... ــد الحفي ــال، عب ــن طوب ب

املــدن  يف  وتنقلــوا  رسيــة  يف  فعاشــوا 

والقبائــل  األوراس  فكانــت  واألريــاف 

األخــرى  الجبليــة  املناطــق  وبعــض 

ــرون إىل  ــل أخ ــني وإنتق ــال للمناضل معاق

ــكيل  ــرة« لتش ــة »القاه ــة املرصي العاصم

الوفــد الخارجــي أمثــال أحمــد بــن بلــة18.

املنظمــة  وجــدت  أخــرى  جهــة  مــن 

يف  اكتشــفها،  بعــد  نفســها  الخاصــة 

مواجهــة قيــادة الحــزب التــي قــررت 

إىل  الحــزب  فانقســم  الفــوري،  حلهــا 

ثالثــة، أنصــار مصــايل، أنصــار اللجنــة 

املركزيــة، وأنصــار املنظمــة الخاصــة التــي 

رأت رضورة مواصلــة الكفــاح املســلح.
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1954

الهوامش:

الخاصــة  املنظمــة  تســمية  -تســتعمل   1

يكتــب  محســاس  أحمــد  ألن   الرسيــة  أو 

بوضيــاف  ومحمــد  الخاصــة«  »املنظمــة 

ــة« انظــر: د بوعــالم  يكتــب »املنظمــة الرسي

بــن حمــودة، نفــس املرجــع الســابق، ص138.

ثــورة نوفمــرب  العيــد مطمــر،  2 - محمــد 

الجزائــر)1962-1954(،  يف   1954

 ، النــار  فاتحــة  أو  أوراس-الناممشــة 

ص74.  ،2015 الجزائــر   ، الهــدى  دار 

3 -محمــد عصامــي : مــن السياســني األوائــل 

يف  املســلح  الكفــاح  لــواء  حملــوا  الذيــن 

الزيبــان والصحــراء ، كان لــه دورا كبــريا يف 

دفــع الحركــة الوطنيــة للثــورة  انظــر: محمــد 

العيــد مطمــر نفــس املرجــع الســابق ، ص74.

ــر  ــة الجزائ 4 -محمــد يوســفي: نشــأ يف مدين

بــدأ حياتــه النضاليــة يف صفــوف املنظمــة 

الخاصــة التابعــة لحــزب الشــعب ببلكــور 

ــوا  ــة ، وعض ــة املركزي ــوا يف اللجن ــكان عض ن

 ، الخاصــة  للمنظمــة  األركان  هيئــة  يف 

ــه الســلطات اإلســتعامرية ســنة 1950،  أوقفت

ــق  ــنوات ســجن، أطل ــه بســتة س ــم علي وحك

رساحــه يف فيفــري 1955 إلتحــق برفاقائــه 

ــوا  ــح عض ــث أصب ــة ، حي ــة الخامس يف الوالي

يف جيــش التحريــر مســؤوال عــن التســليح 

والتمويــن ، وبعــد اإلســتقالل عــني مديــر 

 1970 إىل   1964 ومــن   ، الوطنــي  الألمــن 

ــة، أنظــر:  ــه املني ســفريا بســويرسا إىل أن وافت

ــرية  ــل املس ــر يف ظ ــفي ، الجزائ ــد يوس محم

النضاليــة، املنظمــة الخاصــة، ترجمــة محمــد 

منشــورات  حســني،  دايل  بــن  الرشيــف 

ص4.  ، لإلســتقالل  األربعــني  الذكــرى 

الحركــة  جويبــة،  الكامــل  عبــد   -  5

والجمهوريــة  الجزائريــة  الوطنيــة 

وزارة   ،1954-1946 الرابعــة  الفرنســية 

. ص223   ،2013 الســنة  الثقافــة، 

املحليــة ألكتوبــر  االنتخابــات  6 - شــهدت 

1947، فــوز حــزب الشــعب الجزائــري، فأفزع 

حاكــم  فتــم   ، اإلســتعامرية  اإلدارة  ذلــك 

ــالن«  ــات ، »نيجي ــر االنتخاب ــص يف تزوي مخت

Edmond« »Naegelen، لتصبــح االنتخابــات 

ــحني  ــىل املرش ــوزع ع ــات ت ــن تعين ــارة ع عب

املتعاونــني مــع اإلدارة اإلســتعامرية بإستشــارة 

جــراء  فيهــا  املشــبوه  اإلنتخابيــة  الهيئــة 

قانــون اإلنتحابــات اإلعتباطــي واملشــبوه فيــه 

عــالوة عــىل وقاحــة هــذه الشــخصية التــي ال 

تــرى مــن مانــع يف إســتعامل قــوة الســالح، يف 

العمليــات االنتخابيــة ، إذ لجــأ إىل ذلــك يــوم 

ــة  ــات الخاص ــاء االنتخاب ــل 1948 ، أثن 4 أفري

باملجلــس الجزائــري، انظــر: 1 -محمــد تقيــة، 

ــال، دار  ــة، املصــدر، الرمزوامل ــورة الجزائري الث

 122 ص  الجزائــر2010،  للنــرش،  القصبــة 

انظــر أيضــا : بــن يوســف بــن خــدة، جــذور 

أول نوفمــرب 1954 ترجمــة مســعود حــاج 

مســعود، دار هومــة، الجزائــر 2010 ص172. 

ــة  ــوي، مظاهــر املقاوم ــب العل ومحمــد الطي

منشــورات   ،1954  -  1830 الجزائريــة 

ص125. للمجاهــد،  الوطنــي  املتحــف 

-1917( بولعيــد  بــن  الشــهيد مصطفــى   -

الوطنيــة،  الحركــة  يف  مناضــل   ،)1956

للثــورة  التمهيديــة  أطــوار  يف  شــارك 

التحريريــة إىل أن اندلعــت يف أول نوفمــرب 

يف  األســد  بحصــة  ســاهم   حيــث   ،1954

الهجومــات األوىل ، ألقــي عليــه القبــض يف 

مــن  يفــر  أن  اســتطاع  11فيفــريي1955، 

.1956 مــارس   23 يف  استشــهد  الســجن 

الجزائريــة،  الثــورة  تقيــة،  محمــد   -

ــرش،  ــة للن ــال، دار القصب ــز وامل ــدر: الرم املص

بــن  أيضــا:  انظــر  ص126،  الجزائــر2010، 

نوفمــرب  أول  جــذور  خــدة،  بــن  يوســف 

مســعود  حــاج  مســعود  ترجمــة    ،1954

ص175.  ،2010 الجزائــر   ، هومــة  دار   ،

وادي  عــىل ضفــة  تقــع  قريــة  زديــن   -  7

اختــريت  وقــد  األصنــام  طريــف  الشــلف، 

لحركــة  الثــاين  االجتــامع  إلنعقــاد  كمــكان 

لدارســة  الدميقراطيــة  الحريــات  انتصــار 

ونشــاط  عامــة  الحركــة  نشــاط  وتقييــم 

د  انظــر  خصوصــا،  الخاصــة  املنظمــة 

الوطنيــة  الحركــة  جويبــة،  الكامــل  عبــد 

الجزائريــة والجمهوريــة الفرنســية الرابعــة 

1946-1954، وزارة الثقافــة، الجزائــر2013، 

يوســفي  محمــد  أيضــا:  انظــر  ص224، 

 ، النضاليــة  املســرية  ظــل  يف  الجزائــر   ،

ــف  املنظمــة الخاصــة، ترجمــة محمــد الرشي

الذكــرى  منشــورات   ، حســني  دايل  بــن 

الجزائــر202، ص99.  ، األربعــني لإلســتقالل 

8 -بالبليــدة يف دهليــس بفيــال تقــع بنهــج 

الكامــل  عبــد   ، البليــدة  مبدينــة  املحطــة 

ص225. الســابق،  املرجــع  نفــس  جويبــة، 

أول  جــذور  خــدة،  بــن  يوســف  بــن   -  9

حــاج  مســعود  ترجمــة   1954 نوفمــرب 

 2010 الجزائــر  هومــة،  دار  مســعود، 

الكامــل  عبــد  أيضــا:  انظــر  ص208، 

ص208. الســابق،  املرجــع  نفــس  جويبــة، 

الجزائريــة  الثــورة  عبــاس،  محمــد   -  10
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الطبعــة  الّنــرص،  إىل  الفكــرة...  مــن 

ص52. هومةالجزائــر2014،  دار  الثانلــة، 

11 - حســني آيــت أحمــد: مــن عائلــة كبــرية 

مــن منطقــة  الصوفيــة  بطــرق  لهــا صلــة 

ــزب  ــم إىل ح ــنة 1926، وإنظ ــل، ولدس القبائ

ــادى باللجــوء إىل  الشــعب يف ســنة 1926، ون

الكفــاح املســلح منــذ عــام 1946، وكان عضــوا 

ــب الســيايس مــن ســنة1947 إىل ســنة  باملكت

1949، ســاهم يف تشــكيل املنظمــة الخاصــة ، 

ونظــم هجومــا عــىل بريــد وهــران 1949، لجأ 

إىل القاهــرة ســنة 1951 أصبــح أول ممثــل 

لجبهــة التحريــر الوطنــي يف نيــورك ، إعتقــل 

ســنة 1956 إىل غايــة اإلســتقالل، انظــر: عبــد 

الكامــل جويبــة، الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 

-1946 الرابعــة  الفرنســية  والجمهوريــة 

1954، وزارة الثقافــة، الســنة 2013، ص 206.

12-Mohamed Harbi ; postface de 

charles - Robert Ageron ; Les édition 

jeune afrique; paris1981 ; p31 ; 32.

الثــورة  تاريــخ  بلحــاج،  الحــاج   -  13

 1954 نوفمــرب  أول  صانعــو  الجزائريــة، 

املواجهــة  يف  الصغــرى  املواجهــات   ،

الجزائــر  الحديــث،  الكتــاب  دار  الكــربى، 

بــن  يوســف  بــن  انظرأيضــا:  ص61،   ،201

ص206. الســابق،  املرجــع  نفــس   ، خــدة 

مظاهــر  العلــوي،  الطيــب  -محمــد   14

 ،1954-1830 الجزائريــة  املقاومــة 

الطبعــة   ، املجاهديــن  وزارة  منشــورات 

ص289،  ص   ،1994 الجزائــر  الثالثــة، 

الكامــل  عبــد  أيضــا:  انظــر   ،.291  ،  290

ص226. الســابق،  املرجــع  نفــس  جويبــة، 

ــة الخاصــة  ــى ســعداوي، املنظم 15 - مصطف

ودورهــا يف اإلعــداد لثــورة أول نوفمــرب، وزاة 

ص249.  ،2009 الجزائــر   ،ISBN الثقافــة، 

 »L’OS« 16 -عنــد إكتشــاف ا ملنظمــة الخاص

كان   1950 أفريــل  الرسيــة  الصبغــة  ذات 

ــوا  ــن تلق ــني الذي ــني املتكون ــا ضل ــدد. املن ع

تربصــا شــبه عســكري و املســتّعدين للعمــل  

املناضلــني  ُجــل   4500 بــــ:  يقــدر  املســلح 

ــوا  ــات نوفمــرب01 1954كان املهاجمــني للعملي

»PPA«؛  الشــعب  حــزب  مــن  مناضلــني 

الدميقراطيــة  الحريــات  إنتصــار  حركــة 

الــذي   »L’OS« املنظمةالخاصــة   »MTLD«

تــراوح عددهــم بــني 1000 و1500 تحــت 

انظــر:  الوطنــي،  التحريــر  جبهــة  انضــواء 

لجزائــر  صــاري  جيــاليل  قــداش،  محفــوظ 

ترجمــة   ،1962-1830 ومقاومــات  صمــود 

ــل، دار األمــة للطباعــة والنــرش،  ــة خلي أذايني

الجزائــر2016، ص122، انظــر أيضــا:  شــهادة 

ســامل بوبكــر، مديــر ســابق ملستشــفى يف 

خنشــلة ،مناضــل يف حــزب حركــة انتصــار 

أفريــل  شــهر  يف   ، الدميقراطيــة  الحريــات 

خليــة  رئيــس   ،1954 جــوان   24 إيل   1950

حركــة انتصــار الحريــات الدميقراطيــة لطلبــة 

انتصــار  قســمة حركــة  خنشــلة، عضــو يف 

تحــت  خنشــلة  يف  الدميقراطيــة  الحريــات 

ــة  ــرة حرك ــة لدائ ــرور تابع ــاس لغ ــادة عب قي

انتصــار الحريــات الدميقراطيــة ملدينــة باتنــة، 

تحــت مســؤولية شــهاين البشــري، ومــن 24 

عضــو   1954 أكتوبــر   31 إىل   1954 جــوان 

ــت  ــل تح ــدة والعم ــة للوح ــة الثوري يف اللجن

ــد،  ــن بولعي ــى ب ــهداء: مصطف ــؤولية الش مس

يف  لغرورعضــو  عبــاس  البشــري،  شــهاين 

ــات  ــري هجوم ــري وتس ــة لتحض ــة املكلف اللجن

أول نوفمــرب1954، ملدينــة خنشــلة  تحــت 

التحريــر. وجيــش  جبهــة  مســؤولية 

والثــورة  فرنســا   ، غــريب  -الغــايل   17

للنــرش  غرناطــة   ،1958-1954 الجزائريــة، 

أنظــر  ص69،   ،2009 الجزائــر  والتوزيــع، 

ــذور أول  ــدة، ج ــن خ ــف ب ــن يوس ــا: ب أيض

حــاج  مســعود  ترجمــة   ،1954 نوفمــرب 

مســعود، دارهومــة ، الجزائــر 2010، ص227،

18 -  أبــو القاســم ســعد اللــه، املقاومــة 

والتحريــر 1830-1962، دار الغــرب الجزائري، 

ص153.           ،2007 الســنة   ، األوىل  الطبعــة 
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1954

ــات  ــري بأزم ــعب الجزائ ــزب الش ــّر ح م

ــذ مجــاز الثامــن مــاي 1945  ــدة من عدي

تلــك األزمــات كادت أن تعصــف بالحزب 

ــكان  ــات، ف ــجل النكس ــه يف س ــي ب وترم

أمــام أمــر واقــع صعــب ومســؤوليات 

ضخمــة. ففــي الليلــة مابــني 23-24 مــاي 

1945  حــث الحــزب عــىل حالــة العصيان 

ــان  ــن رسع ــن، لك ــاء الوط ــل أرج يف كام

ماتراجــع عــن ذلــك، وأمــر بالعــدول عــن 

العصيــان العــام، لكــن ماحــدث أن األمــر 

ــة  ــت فئ ــات، فقام ــل إىل كل الجه مل يص

مــن املناضلــني  فعــال بالعصيــان وتلقــت 

إنتقامــا من ِقبل الســلطات اإلســتعامرية، 

ــال،  ــم بالجب ــّر وإعتص ــم ف ــض منه البع

والبعــض االخــر واجــه القــوات الفرنســية 

مثلــام حــدث يف ســعيدة، كــام عــاش 

الحــزب أزمــة أخــرى كــون أن مصــايل 

وجــد  عودتــه  وعنــد  املنفــى  يف  كان 

ــرزت  ــدة ب ــارص جدي ــج بعن ــزب يُع الح

فــأدرك  غيابــه1،  أثنــاء  شــخياصتهم 

أن الزمــن تجــاوزه وأنــه أمــام حــزب 

زد  كامــال،  عليــه  الســيطرة  اليســتطع 

عــىل ذلــك قرارالحــزب يف املشــاركة يف 

وكــذا   .1946 يف  الربملانيــة  االنتخابــات 

تشــّدد اإلدارة اإلســتعامرية يف معاملــة 

مناضــي الحــزب بعــد إكتشــاف املنظمــة 

الخاصــة 1950، وهــروب بعــض أعضائهــا 

إىل الجبــال أو إىل القاهــرة لخلــق التأييــد 

الســيايس والعســكري للثــورة الجزائريــة، 

عــالوة عــىل رفــض مناضــي املنظمــة 

ــا          ــاء به ــي ج ــرة2 الت ــع املؤم ــرة طاب فك

ــات  ــري بأزم ــعب الجزائ ــزب الش ــّر ح م

ــذ مجــاز الثامــن مــاي 1945  ــدة من عدي

تلــك األزمــات كادت أن تعصــف بالحزب 

ــكان  ــات، ف ــجل النكس ــه يف س ــي ب وترم

أمــام أمــر واقــع صعــب ومســؤوليات 

ضخمــة. ففــي الليلــة مابــني 23-24 مــاي 

1945  حــث الحــزب عــىل حالــة العصيان 

ــان  ــن رسع ــن، لك ــاء الوط ــل أرج يف كام

ــدول  ــر بالع ــك، وأم ــن ذل ــع ع ــا تراج م

عــن العصيــان العــام، لكــن ماحــدث أن 

األمــر مل يصــل إىل كل الجهــات، فقامــت 

فئــة مــن املناضلــني  فعــال بالعصيــان 

وتلقــت إنتقامــا مــن ِقبــل الســلطات 

اإلســتعامرية، البعــض منهــم فــّر وإعتصم 

بالجبــال، والبعــض االخــر واجــه القــوات 

ســعيدة،  يف  حــدث  مثلــام  الفرنســية 

ــون  ــرى ك ــة أخ ــزب أزم ــاش الح ــام ع ك

ــه  ــد عودت أن مصــايل كان يف املنفــى وعن

وجــد الحــزب يُعــج بعنــارص جديــدة 

بــرزت شــخياصتهم أثنــاء غيابــه1، فــأدرك 

أن الزمــن تجــاوزه وأنــه أمــام حــزب 

زد  كامــال،  عليــه  الســيطرة  اليســتطع 

عــىل ذلــك قرارالحــزب يف املشــاركة يف 

وكــذا   .1946 يف  الربملانيــة  االنتخابــات 

تشــّدد اإلدارة اإلســتعامرية يف معاملــة 

مناضــي الحــزب بعــد إكتشــاف املنظمــة 

الخاصــة 1950، وهــروب بعــض أعضائهــا 

إىل الجبــال أو إىل القاهــرة لخلــق التأييــد 

الســيايس والعســكري للثــورة الجزائريــة، 

عــالوة عــىل رفــض مناضــي املنظمــة 

ــا  ــاء به ــي ج ــرة2 الت ــع املؤم ــرة طاب فك

الحــزب، ألجــل املحافظــة عــىل كيــان 

الحــزب،  لقــد تبنــى موقــف ســيايس 

ــا. ــر لوجوده بالتنك

وبأنهــا الميكــن أن تكــون ســوى منــاورة، 

فنجحــت هــذه الخطــة وهــذه التلفقــة 

ــايئ  ــرار القض ــن الق ــزب م ــاذ الح يف إنق

الوشــيك الداعــي لحــل الحــزب مــن قبــل 

الســلطات اإلســتعامرية. ويف ســنة  1953 

إســتفحل األمــر حــول قضيــة نوعيــة 

ــا  ــة يتواله ــون جامعي ــل تك ــادة ه القي

الزعامــة  تكــون  أم  الســيايس  املكتــب 

ــكان  ــاج؟ ف ــايل الح ــا مص ــة يتواله فردي

إنقســام الحــزب رضبــة لإلتجــاه الثــوري 

ــام يخــص األحــداث السياســية  ســيام في

املغاربيــة، تونــس واملغــرب التــي خطــت 

خطوات ثورية جبارة يف مواجهة فرنسا. 

األزمة الداخلية لحزب الشعب
أفريل 1953 - أوت 1954
األزمة الداخلية لحزب الشعب

أفريل 1953 - أوت 1954
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هــذا وتعــود جــذور اإلنشــقاق يف صفوف 

حركــة انتصــار الحريــات الدميقراطية التي 

ــة  ــامع اللجن ــا، إىل اجت ــل فيه ــح الكي طف

املركزيــة للحــزب يف  18مــارس 1950 3، 

ــس  ــات رئي ــزب وصالحي ــول إدارة الح ح

الحــزب، حيــث بــدأ مصــايل الحــاج يطلب 

زعامــة الحــزب مــدي الحيــاة والتمتــع مبــا 

 ،Veto( »ــو ــض »الفيت ــق النق ــمى ح يس

ذلــك خــالل اجتــامع اللجنــة املركزيــة 

املنعقــد باألربعــاء )الجزائــر العاصمــة(4، 

ــراوي  ــى صح ــل مصطف ــة املناض يف مزرع

والزعامــة  الرئاســة  مصــايل،  أراد  أيــن 

ــة  ــة صيغ ــة املركزي ــث رفضــت اللجن حي

الرئاســة مــدي الحيــاة، اشــتد الــرصاع 

أدى بحســني لحــول إىل اســتقالة يف مــارس 

1951. تالتهــا اســتقالة شــوقي مصطفــاي 

وســعيد عمــراين وعبــد الــرزاق شــنتوف5. 

 

إنهيــار   1951 ســنة  شــهدت  هكــذا 

ــن،  ــع يف زدي ــذي ُوض ــي ال ــرم النظام اله

وزادت األوضــاع توتــرا ُخصوصــا بعــد 

وضــع مصــايل تحــت األقامــة الجربيــة 

ــور  ــة ني ــاي 1952 يف مدين يف منتصــف م

الفرنســيةNiort« 6«، بعــد قيامــه بحملــة 

دعائيــة  يف الجزائــر، وبنفــي مصــايل نقــل 

تعــّد  والتهميش،فلــم  التجاهــل  معــه 

األمانــة تــرى مــن الــرورة إستشــارته يف 

أي موضــوع األمــر الــذي جعــل مصــايل ال 

يقبــل  بهــذه  الوضعيــة بتاتــا، ومل يغفــر 

لرجــال نوفمــرب أبــًدا بتفجــري الثــورة .    

اللجنــة  اجتــامع  ثــّم  مــارس 1952  يف 

املركزيــة ، التــي رفضــت خاللــه  توحيــد 

للبيــان  العــام  اإلتحــاد  مــع  العمــل 

الجزائــري وجمعيــة علــامء املســلمني، 

ــة 1952،  ــر يف جويلي ــد مؤمت ــررت عق فق

الــذي مل ينعقــد إال  3،5،4ّّ مــن أفريــل 

مقــر  يف  العاصمــة7  بالجزائــر   1953

حركــة إنتصــار  الحريــات الدميقراطيــة  

الكائــن يف 2 شــارع شــارتر بالعاصمــة، 

وأُبعــّد قدمــاء املنظمــة الخاصــة مــن 

حضــوره8 بحجــة أنهــم متابعــون مــن 

الرشطــة، وقــد كان تدخــل بــن عبــد 

ــا  ــر ُمجدي ــذا املؤمت ــان يف ه ــك رمض املال

يف إعــادة بعــث املنظمــة الخاصــة، حيــث 

تحــدث عــن املنظمــة الخاصــة وعــن 

إمكانيــة تقويتهــا ومصريهــا مســتقبال.

بــدأت أشــغال املؤمتــر بخطبــة إفتتاحيــة 

ــار  ــة إنتص ــس لحرك ــة كرئي ــد مزغن ألحم

أثنــاءه  متــت  الدميقراطيــة،  الحريــات 

املصادقــة عــىل مجموعــة مــن القــرارات 

ــة  تتعلــق مبختلــف الجوانــب منهــا تقوي

املنظمــة الخاصــة، وتعــني لجنــة متكونــة 

مــن خمســة أعضــاء الختيــار تشــكيلة 

الصعوبــات  بــرزت  املركزيــة،  اللجنــة 

عندمــا وصــل األمــرإىل تعــني أعضــاء 

رئيــس  صالحيــات  وتحديــد  القيــادة 

ــد  ــر فق ــن األم ــن م ــام يك ــزب، ومه الح

الجزائــر  يف  املركزيــة  اللجنــة  تكونــت 

العاصمــة يومــي  4و5 يف جويليــة 1953، 

ــف  ــن يوس ــرّسي ب ــرتاع ال ــب باإلق وانتخ

ــون  ــا للقان ــام  طبق ــني ع ــدة كأم ــن خ ب

األســايس للقيــادة الجديــدة. كــام عينــت 

لجنــة إلعــادة تنشــيط املنظمــة الخاصــة 

الحــاج،  مصــايل  مــن  متألفــة  وهــي 

وحســني لحــول9 ومصطفــى بــن بولعيــد، 

وبــن بوســف بــن خــدة ومحمد دخــي10، 

توصلــت هــذه اللجنــة بعــد سلســلة مــن 

اللقــاءات إىل االتفــاق يقــيض بتكويــن 

تتكــون  العــدد،  محــدودة  منظمــة 

ــكريا  ــا عس ــة تكوين ــارات مكون ــن إط م

جيــدا مــع عــدم تجنيدهــا إاّل يف األشــهر 

حتــى  املوعــود،  اليــوم  قبــل  األخــرية 

ال يكشــف أمرهــا مــن قبــل مصالــح 

األمــن اإلســتعامرية، وعــىل إثــر ذلــك 

ســافر األمــني العــام للحــزب بــن يوســف 

مصــايل  إلطــالع  نيــور  إىل  خــدة  بــن 

خرجــت  التــي  الخالصــة  إىل  الحــاج 

بعــدم  الجــواب  فــكان  اللجنــة،  بهــا 
املناضل عبد الرزاق شنتوف
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1954
متاًمــا.  بالــرأي  اإلدالء  وعــدم  الــرّد  

ويف ســبتمرب1953 أرســل مصــاىل الحاج، 

مذكــرة للجنــة املركزيــة عنــد إجتامعهــا 

ــا  ــبتمرب 1953، معلن ــن 12 إىل 16 س م

مــن خاللهــا أنــه سيســحب الثقــة مــن 

األمــني العــام« بــن يوســف بــن خــدة11،  

شــعر مصــايل أن جامعتــه متثــل األقليــة 

باللجنــة املركزيــة وطالــب بــأن متنــح له 

الســلطة املطلقــة للحــزب، أيــد إقــرتاح 

ــاح  ــة ومــوالي مرب مصــايل أحمــد مزغن

الذيــن متســكوا بفكــرة القيــادة املطلقة 

الحــاج،  مصــايل  شــخص  يف  املتمثلــة 

معتبرييــن إيــاه املرجــع األول واألخــري، 

ــة،  ــة املركزي ــا أرســلت اللجن مــن جهته

نيــور  إىل  وفــدا   ،1953 أكتوبــر  يف 

لتُفهــم أســباب رفــض طلــب مصــايل  

فيــام يخــص نوعيــة القيــادة ومنــح 

الصالحيــات  الكاملــة لرئيــس الحــزب ، 

غــري أن الوفــد مل يتوصــل إىل نتيجــة 12. 

الســلطة  إىل  يدعــو  مصــايل  كان 

ــني  ــخصه يف ح ــة يف ش ــة املتمثل الفردي

كانــت  املركزيــة  اللجنــة  أعضــاء  أن 

ــة  ــادة الجامعي ــدأ القي ــن مب ــع ع تداف

فــأّدت هــذه إىل مشــادات عنيفــة بــني 

الطرفــني، واختلفــت الصفــوف حــول 

ــة  ــون جامعي ــل تك ــادة، ه ــة القي نوعي

يتــوىل تســري أمورهــا املكتــب الســيايس 

واللجنــة املركزيــة، أم تكــون ملصــاىل 

الــرصاع  واحتــدم  وحــده؟  الحــاج 

معارضــني  بــني  الخــالف  واســتفحل 

الســنوية  النــدوة  ففــي  ومؤيديــن، 

املنظمــة مــن ِقبــل فيدراليــة فرنســا 

ــة  ــات الدميقراطي ــة انتصــار الحري لحرك

ديســمرب   27  -  26 يومــي  املنعقــدة 

1953 بفرنســا، ومــن خــالل الرســالة 

املناضلــني  إىل  مصــاىل  واجههــا  التــي 

مــن  ثقتــه  ســحب  فيهــا  أعلــن 

املركزيــة يف 1جانفــي 1954. اللجنــة 

تطــّور اإلنشــقاق داخــل حركــة انتصــار 

ــذ  ــة وكاد أن يأخ ــات الدميقراطي الحري

إنزالقــات خطــرية أوشــكت أن تعصــف 

بالحركــة الوطنيــة وتأخذهــا قــي مهــب 

كيــان  تهديــد  وحتــى  بــل  الريــاح، 

كل  وتشــبت  كَكل،  الوطنيــة  الحركــة 

ــد  ــالف، واحت ــتد الخ ــه إش ــرف برأي ط

ــني  ــني املصلي ــرإىل درجــة خطــرية ب األم

ــده  ــاج ومؤي ــايل الح ــني، فمص واملركزي

ــاح، وأحمــد  وعــىل رأســهم مــوالي مرب

ــة  ــاب مصــايل عــىل الســاحة السياســية، جعــل أعضــاء اللجن إن غي

املركزيــة تتمكــن مــن بســط نفوذهــا عــىل قيــادة الحــزب، وإبعــاد 

أنصــار مصــايل مــن القيــام بــأي نشــاط ســيايس، وأخــذوا يتقربــون 

مــن الجنــاح الثــوري،  وكان هــدف اللجنــة املركزيــة مــن اإلتصــال 

ــة  ــامم للجن ــبهم لإلنض ــو كس ــة ه ــارص الثوري ــع العن ــاون م والتع

املركزيــة ملحاربــة املصاليــني، ويف هــذا اإلطــار قــررت اللجنــة املركزية 

إرســال محمــد بوضياف وديدوش مراد إىل فرنســا إلســتعادة ســيطرة 

ــاك،  ــوذ املصــايل هن ــة النف ــة فرنســا، ومحارب ــىل فيدرالي الحــزب ع

هــذا وأن تعــاون الثوريــني مــع املركزيــني جــاء ألن قدمــاء املنظمــة 

الخاصــة كانــوا متابعيــني مــن الرشطــة بعــد إكتشــاف املنظمــة 

ــية،  ــة السياس ــة إىل الرشعي ــس الحاج ــايل يف أم ــم بالت ــة، فه الخاص

وإىل التغطيــة املاليــة، وإســتعامل خاليــا الحــزب لتنظيــم اللقــاءات 

ــاح املســلح .  ــداء الكف ــغ ن ــم، واإلتصــال بالقاعــدة لتبلي ــام بينه في

الثوريــة،  الفكــرة  رشخ  أوج  يف  املتاوليــة  الشــّجات  فأمــام 

بدايــة  ويف  الشــعب،  بحــزب  الهوجــاء  العواصــف  تتهاطــل 

السياســية. الســاحة  عــىل  لتطغــى  الزوبعــة،  تــأيت  الطريــق 
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الجامعيــة  بالقيــادة  مزغنــة متســكوا 

املطلقــة ملصــايل، بينــام اللجنــة املركزيــة 

تقــول مببــدأ القيــادة الجامعيــة، يتــوىل 

الســيايس  املكتــب  أمورهــا  تســيري 

القطيعــة  أن  إالّ  املركزيــة،  واللجنــة 

إنعقــاد  خــالل  كانــت  النهائيــة 

مؤمتريــن، فأنعقــد واحــدا يف مدينــة 

هورنــو البلجيكيــة »Hornu« من13إىل 

15 جويليــة 1954 )املصاليــون( واآلخــر 

يف الجزائــر العاصمــة مــن 13 إىل 16 

أوت )املركزيــون(، حيــث انفــرد كالهام 

برأيــه، محــاوال إقصــاء منافســه، تطورت 

األمــور إىل مشــادات عنيفــة رسعــان 
ماتحاولــت إىل إعتــداءات جســدية13

اإلنشــقاق  هــذا  إثــر  عــىل  و 

الرئيســية  القــوى  تشــكلية  ظهــرت 

التــايل: النحــو  عــىل  للحــزب 

يؤطرهــا  املحايديــن:  جامعــة   -

بــن  ومصطفــى  بوضيــاف  محمــد 

مهيــدي  بــن  والعــريب  بولعيــد 

بيطــاط....  ورابــح  مــراد  وديــدوش 

يقودهــا  املركزيــني:  جامعــة   -

حســني لحــول كيــوان عبــد الرحمــن 

وبــن  الحميــد  عبــد  عــي  وســيد 

يوســف بــن خــدة وأحمــد بــودة...

ــة  ــة بزعام ــني: املنادي ــة املصالي - جامع

رأســها،  عــىل  أذكــر  الحــاج  مصــايل 

أحمــد مزغنــة، مــوالي مربــاح، عبــد 

عبــديّل15... عيــى  فيــاليل14،  اللــه 

الهوامش:

1 - متــت يف غيــاب زعيــم الحــزب مصــايل 

عــدة  وظهــرت  تحــوالت،  عــدة  الحــاج 

شــخصيات أمثــال الدكتــور المــني دباغــني 

منشــط حــزب الشــعب )املحظــور (يف املرحلة 

الرسيــة، والــذي جمــع حــول شــخصه شــبان 

ــرة،  ــة جرج ــبان منطق ــوزداد( وش ــور )بل بلك

فــكان هــؤالء الشــبان يــرون أن األمــور تســري 

ــل  ــلح، إن جي ــاح املس ــتعداد للكف ــو اإلس نح

الحــرب العامليــة الثانيــة تحــت قيــادة المــني 

التاريخــي  الزعيــم  يضــع  أصبــح  دباغــني، 

للحركــة الوطنيــة »مصــايل الحــاج« يف مرتبــة 

الزعامــة الرمزيــة والرشفيــة وأصبــح ينظــر 

لــه مجــرد زعيــم روحــي انظــر: محمدعبــاس، 

ــه،  ــدي.. وهــويش مين ــني غان الحــاج مصايل..ب

دار هومــة، الجزائــر2011، ص64 ، 74.

2 - إرتــأت قيــادة الحــزب أن ترمــي عــىل 

اكتشــاف املنظمــة الخاصــة طابــع املؤمــرة 

مــن قبــل الســلطات اإلســتعامرية بهــدف 

انقــاذ الحــزب مــن الحل،انظــر :

مظاهــر  العلــوي،  الطيــب  محمــد   -  1

املقاومــة الجزائريــة 1830-1954، منشــورات 

ــر  ــة، الجزائ ــة الثالث ــن، الطبع وزارة املجاهدي

ص297.  ،1994

-3 إن كثــري مــن أعضــاء املنظمــة الرسيــة 

قــد أصبحــوا يعانــون بعــد مــارس 1950،مــن 

ــض  ــم ، والبع ــية له ــة الفرنس ــة الرشط متابع

األخــر منهــم متــت محاكمتهــم وألقــت بهــم 

الســلطات اإلســتعامرية يف الســجون، وبعــض 

وبــدؤوا  القاهــرة  إىل  هربــوا  األشــخاص 

هنــاك،  مــن  املســلح  للكفــاح  يهيــؤون 

ــن  ــتاؤوا م ــني إس ــارة أن املناضل ــب اإلش ويج

موقــف حزبهــم الــذي كان يطالــب بعــدم 

فرنســا  التقــدم  حتــى  الرشطــة  مقاومــة 

ــوا العمــل  ــك واصل عــىل حــل الحــزب ، ولذل

ــعد  ــم س ــو القاس ــر: أب ــة، انظ ــة رسي بطريق

اللــه، املقاومــة والتحريــر 1830-1962، دار 

،الســنة  األوىل  الطبعــة  الجزائــري،  الغــرب 

ص153.  ،2007

4 - محمــد بــن حمــودة ، الثــورة الجزائريــة ، 

ثــورة نوفمــرب 1954، معاملهــا األساســية ، دار 

النعــامن للطباعــة والنــرش، الجزائــر2012، 

ص143.

ــزب  ــق بح ــرزاق : التح ــد ال ــنتوف عب 5 - ش

الشــعب أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة، عضــو 

اللجنــة املركزيــة لحركــة إنتصــار الحريــات 

الدميقراطيــة يف 1950، مؤيــد لعمــل مشــرتك 

مــع حــزب البيــان والعلــامء يف انتخابــات 

جــوان 1951، ماجعلــه يف خــالف مــع مصــايل 

ودفعــه إىل مغــادرة اللجنــة املركزيــة مــع 

شــوقي مصطفــاي وعمــراين ، التحــق بالجهــة 

يف 1955 وشــارك يف إعــداد برنامجهــا عــام 

فانــون  فرانــس  مــع  لجنــة  ضمــن   1959

وعمــر أوصديــق ومحمــد صديــق بــن يحــي 

الحكومــة  بــن طوبــال يف  ، مديــر ديــوان 

املؤقتــة  التنقذيــة  الهيئــة  املؤقتــة وعضــو 

مكلفــا بالشــون اإلداريــة يف 1962. 

ــة،  ــورة الجزائري ــخ الث ــاج، تاري ــاج بلح - الح

املواجهــات   ،1954 نوفمــرب  أول  صانعــو 

ــاب  ــربى، دار الكت ــة الك ــرى يف املواجه الصغ

.224 ص   2010 الجزائــر  الحديــث، 

الجزائرالجزائريــني،  قــداش،  محفــوظ   -  6

األمــة،  دار   ،1945-1830 الجزائــر  تاريــخ 
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1954

انظرأيضــا: ص388،  الجزائــر2017، 

الخاصــة  املنظمــة  ســعداوي،  مصطفــى   -

ودورهــا يف اإلعــداد لثــورة أول نوفمــرب، وزاة 

.2 2009، ص34  الجزائــر   ،ISBN ،الثقافــة

املرجــع  نفــس  حمــودة،  بــن  محمــد   -  7

.145 ص  الســابق، 

8 - عثــامن ســعدي ، الجزائــر يف التاريــخ، 

مــن العصــور القدميــة وحتــى ســنة 1954 

ــى  ــريب حت ــرب الع ــخ املغ ــه تاري ــن خالل )زم

الطبعــة   ، األمــة  دار   ) العثامنيــة  الخالفــة 

.748 ص   ،2011 الجزائــر   ، األوىل 

 17 يــوم  ولــد   : حســني  لحــول   -  9

نجــم  إنخــرط يف   ، ديسمرب1917بســكيكدة 

األمــة  بجريــدة  محــرر  إفريقيــا،  شــامل 

ــر  وأمــني عــام لفــرع حــزب الشــعب بالجزائ

ــوم 27 أوت 1937  ــه ي ــض علي العاصمــة ، قب

مــع مصــايل ومفــدي زكريــا ، أطلــق رساحــه يف 

ــاء الحــرب  1930، وســجن مــرات عديــدة أثن

ــة  ــة املركزي ــة ، عضــو يف اللجن ــة الثاني العاملي

الدميقراطيــة  الحريــات  انتصــار  الحركــة 

يف1947، وأمــني عــام لنفــس الحــزب ابتــداءا 

مــن جانفــي 1950، مــن أبــرز قــادة املركزيــني 

ومنظمــي مؤمترهــم يف أوت 1954، التحــق 

الثــورة  أثنــاء   .1955 مطلــع  يف  بالجبهــة 

ــل  ــىل متثي ــرصا ع ــيايس مقت ــص دوره الس تقل

ــيوية، انظــر:  ــدان  إســالمية أس ــة يف بل الجبه

-نفــس املرجــع الســابق، ص329.

10 - دخــي محمــد: انخــرط يف حزب الشــعب 

الجزائــري أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة ، 

ــار  ــة إنتص ــة  يف حرك ــة املركزي ــل اللجن ودخ

ــام 1947. مســؤول  ــة ع ــات الدميقراطي الحري

اإلجتامعــات  يف  شــارك  الحــزب،  جهــاز 

ــدة  ــة الوح ــة الثوري ــاء اللجن ــة إلنش التمهدي

والعمــل وكان مــع بوشــبوبة العضــو املركــزي 

ــد  ــدة بع ــه يف البلي ــض علي ــا . قب ــاين فيه الث

انطــالق الثــورة، بعــد اإلســتقالل أصبــح مــن 

ــر  ــو التحري مســاعدي بيطــاط يف حــزب جبه

الوطنــي ثــم عامــال لعاملــة املديــة انظــر: 

ــع، ص218. ــس املرج نف

11 -  بــن يوســف بــن خــدة : مناضــل يف 

ــري ، أمــني عــام لهــذا  حــزب الشــعب الجزائ

ــول )أوت 1951(.  ــني لح ــا لحس ــزب خلف الح

تيــار  قــادة  مــن  كان   ،)1954  -  1953( يف 

املركزيــني يف رصاعهــم مــع املصاليــني. التحــق 

بجبهــة التحريــر الوطنــي مــع عــدد مــن 

املركزيــني )دحلــب، محمــد، يزيــد..(يف ربيــع 

التنســيق والتنفيــذ  1955. عضــو يف لجنــة 

مكلــف باإلتصــال، وزيــر الشــؤون االجتامعيــة 

ــة األوىل ) 1959-1958 (،  ــة املؤقت يف الحكوم

ــة ،  ــكا الالتني ــة يف أمري ــول للجبه ــفري متج س

ــة  ــاد واملالي ــر االقتص ــة ووزي ــس الحكوم رئي

)أوت-1961 املؤقتةالثالثــة  الحكومــة  يف 

أوت1962(.انظــر: نفــس املرجــع، ص206..

 ، صــاري  جيــاليل  قــداش،  محفــوظ   -  12

 ،1962-1830 ومقاومــات  صمــود  الجزائــر 

األمــة  دار  خليــل،  أوذاينيــة   : ترجمــة 

ــر 2017،  ــع، الجزائ ــرش والتوزي ــة والن للطباع

ــة  ــل، ملحم ــامر قلي ــا: ع ــر أيض ص139، انظ

الطبعــة  األول،  الجــزء  الجديــدة  الجزائــر 

ص176.       ،1991 الجزائــر  األوىل، 

والثــورة  فرنســا   ، غــريب  الغــايل   -  13

للنــرش  غرناطــة   ،1958-1954 الجزائريــة، 

ص75.  ،2009 الجزائــر  والتوزيــع، 

ــل يف 13  ــد بالق ــاليل : ول ــه في ــد الل 14 - عب

ســبتمرب 1913، هاجــر إىل فرنســا عــام 1934، 

يف نهايــة 1936 انتخــب عضــوا يف قيــادة نجــم 

شــامل إفريقيــا، مــن مؤســي حــزب الشــعب 

ــا  ــة فرنس ــد فيدرالي ــن 1943إىل 1945. قائ م

يف  الدميقراطيــة  الحريــات  إنتصــار  لحركــة 

ــة  ــة املركزي ــن اللجن ــي م ــي 1947، أق جانف

يف أفريــل1953 ، وأصبــح مــن مؤيديــن ملصايل 

ــو  ــني ، نظــم مؤمتــر هورن ــن للمركزي واملعادي

املصــايل الــذي كــرس انقســام الحــزب . لعــب 

دورا هامــا يف إنشــاء »اتحــاد النقابــات للعامل 

الجزائريــة  الوطنيــة  »للحركــة  الجزائريــني 

»MNA« ، مســؤول املجموعــات املســلحة 

املصاليــة ، قتــل عــىل »أيــدي املجموعــات 

ــر1957، انظــر: -  ــة« للجبهــة يف أكتوب الضارب

ــع، ص229. ــس املرج نف

الثــورة،  مهندســوا  كشــيدة،  عيــى   -  15

تقديــم عبــد الحميــد مهــري، ترجمــة مــوىس 

أرششــور، منشــورات الشــهاب،  ص61، 62.
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اللجنة الثورية للوحدة والعمل 23 مارس 1954اللجنة الثورية للوحدة والعمل 23 مارس 1954

عرفــت حركــة انتصــار الحريــات الدميقراطيــة أزمــة حــادة بــني املصاليــني وأعضــاء اللجنــة املركزيــة حــول إدارة 

وتســيري الحــزب يف صائفــة 1951، تعمقــت وتطــورت خالل مؤمتر 04 أفريــل 1953، إذ كان مصــايل الحاج يدعو 

إىل الســلطة الفرديــة املتمثلــة يف شــخصه يف حــني أن أعضــاء اللجنــة املركزيــة كانــت تدافــع عــن مبــدأ القيــادة 

الجامعيــة. أدت هــذه األزمــة إىل مشــادات عنيفــة بــني الطرفــني، ونظــرا ألزمــة الحركــة الوطنيــة وتصــّدع حزب 

حركــة إنتصــار الحريــات الدميقراطيــة ،حاولــت مجموعــة مــن املناضلــني تجــاوز األزمــة ومــا ترتــب عنهــا مــن 

تــردد وجمــود، وذلــك بخلــق تنظيــم جديــد هدفهــا توحيــد الصفــوف لإلنطــالق يف العمــل املســلح، املتمثــل 

يف اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل )CRUA(، وذلــك يــوم 23مــارس 19541، ففــي جٍومشــحون بالخالفــات 

والرصاعــات نشــأت اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل لتــدارك الوضــع وملّ الشــمل فهــل ســتنجح يف مســاعها؟. 

أّدت الظــروف  الســائدة أنــذاك إىل ظهور 

تيــار ثالــث حكيــم مــن فتيــة شــبان  غــري 

ــة  ــاء املنظم ــن قدم ــني، م ــاز للطرف منح

الخاصــة املنحلــة يف ســنة 1950م وبعــض 

عــن  املركزيــة معلنــا  اللجنــة  أعضــاء 

إنشــاء اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل 

)CRUA( يف 23 مــارس 1954، عــىل أن 

ــني  ــة املناضل ــو كاف ــل وتدع ــارش العم تب

ــا، لوضــع حــد لألزمــة  إىل اإلنضــامم إليه

والــرشوع يف التحضــري للعمــل املســلح 

مل  املســلح  الكفــاح  فكــرة  وإن  هــذا 

تنطلــق مــن إدارة الحــزب إمنــا مــن فتيــة 

مناضلــني يف الحــزب ولكن خــارج قيادته. 

العمــل  إمكانيــة  ذهنهــم  يف  تبلــورت 

خــارج النظــام أخذيــن مببــدأ الحيــاد 

العمــل  إىل  اإلنحيــاز  أصــح  بتعبــري  أو 

املســلح  بعــد أزمــة حــزب الشــعب.

للوحــدة  الثوريــة  اللجنــة  تكــن  مل 

سياســيا،  تنظيــام  وال  حزبــا  والعمــل 

ــاء  ــادة بن ــعى إلع ــة تس ــت لجن ــل كان ب

وحــدة الصــف داخــل حركــة انتصــار 

هــو  كــام  الدميقراطيــة،  الحريــات 

الشــمل  ملّ  و  التســمية،  مــن  واضــح 

ــقاق،  ــر االنش ــن خط ــزب م ــاذ الح إلنق

الثــوري  نحواملســار  قدومــا  واالتجــاه 

ــرصاع  ــث كان ال ــري املنشــود، حي التحري

يتجــه  الحــزب  جعــل  أشــده  عــىل 

اإلنشــقاق،  و  التمــزق  نحــو  رأســا 

فســارعت فئــة شــبانية للحيلولــة دون 

ــا.  ــد عقباه ــات ال يُحم ــوع يف إنزالق الوق

      تُعتــرب هــذه اللجنــة إًذامســعى 

حيــادي للتفــاوق بــني جناحــي حــزب 

الدميقرطيــة  الحريــات  انتصــار  حركــة 

ــايل  ــن ملص ــني املؤيدي ــل يف املصالي املتمث

للجنــة  املؤيديــن  املركزيــني  وبــني 

بــن  العــام  األمــني  بقيــادة  املركزيــة 

هاتــه  اهتــدت  خــدة،  بــن  يوســف 

اللجنــة إىل االحتــكام إىل مؤمتــر توحيــدي 

لحــل الخــالف املســتفحل بــني الجناحــني.

        ظهــرت اللجنــة  الثوريــة للوحــدة 

التأســي  اإلجتــامع  إثــر  والعمــل 

ــي  ــارع ع ــة بش ــاد الكائن ــة الرش مبدرس

ــم يف  ــت هــذه اللجنــة تض ــامر، وكان ع

بدايتهــا أربعــة أعضــاء2: مــن أعضــاء 

ــن  ــني م ــة يف اثن ــة، ممثل ــة املركزي اللجن
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مســؤوليها: محمــد دخــي3 )يس البشــري( 

 ، مــوىس(  )يس  بوشــبوبة4  ورمضــان 

بــن  ومصطفــى  بوضيــاف  ومحمــد 

بولعيــد، ممثلــني املنظمــة الخاصــة، وتــم 

تقســيم العمــل بــني األربعــة: فكلــف 

الســيايس،  بالتنظيــم  دخــي  محمــد 

بالتســليح،  بولعيــد  بــن  ومصطفــى 

الخارجيــة،  بالشــؤون  وبوضيــاف 

وبوشــوبة باإلعــالم واإلســتعالم والرقابــة، 

الثوريــة  اللجنــة  أعضــاء  كامعمــل 

ــر عــىل:  ــة األم للوحــدة والعمــل يف بداي

• تكريس عىل وحدة الحزب 

• تنظيم مؤمتر دميقراطي لضامن 

التامسك الدخي 

• تزويد الحزب بقيادة ثورية

األربعــة  األعضــاء  عــىل  عــالوة 

مــن:  كل  كان  ذكرهــم،  األنفــة 

ديــدوش مــراد، العــريب بــن مهيــدي، 

اللجنــة  يســاندون   بيطــاط  ورابــح 

والعمــل5. للوحــدة  الثوريــة 

بوشــبوبة  مبعيــة  بوضيــاف  متكــن 

مــن تجديــد اإلتصــال ببقايــا املنظمــة 

ــه إىل  ــة قادت ــق جول ــن طري ــة ع الخاص

رشق وغــرب البالد،كــام اتجــه إىل فرنســا 

مــن أجــل اإلتصــال ببعــض املناضلــني 

اللجنــة  مبيــالد  إلطالعهــم  الحــزب،  يف 

الثوريــة للوحــدة والعمــل، التــي جــاءت 

ــة  ــا، بغي ــا ومؤقت ــا ظرفي ــيد تحالف لتجس

ــق برنامــج مشــرتك يضــم هدفــني:  تحقي

الحــزب  وحــدة  أي  والعمــل  الوحــدة 

بواســطة مؤمتــر توحيــدي،  يعمــل عــىل 

ــار،  ــكل التنظيمــي مــن اإلنهي ــاذ الهي انق

وإعــادة اســتقطاب املناضلــني يف املنظمة.

ــوت  ــدة »لوباتري ــا ورد يف جري ــذا م وه

Le patriote« اللســان الناطــق للجنــة 

ــت  ــي كان ــل الت ــدة والعم ــة للوح الثوري

للّــم  عاجــل  مؤمتــر  عقــد  إىل  تدعــو 

الشــمل مــن خــالل ندائهــا الصــارخ: »إن 

املوقــف الــذي ينبغــي عليكــم أن تتبنــوه 

معنــا يتمثــل يف عقــد مؤمتــر ذي ســيادة 

يجعــل مــن حزبنــا أداة ثوريــة حقيقيــة 

الفرنــي  االســتعامر  بتحطيــم  تعجــل 

يف  أشــقائنا  مــع  بالتنســيق   ، الغاشــم 

ــدف  ــى«، كان ه ــرب األق ــس واملغ تون

ــي الســيايس ، هــذا  ــرش الوع ــدة ن الجري

ــدف إىل  ــُده يه ــع َعق ــر املزم وكان املؤمت

إعــادة التامســك الدخــي للحــزب، وكان 

تصــور املناضلــني أن املؤمتــر اإلســتثنايئ 

ــني مصــايل  ــزاع ب ــىل الن ســوف يقــيض ع

أعضــاء  وأن  العامــة،  وأمانتــه  الحــاج 

اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل ميكنهــا 

إحتــواء األزمة،وحــل الخــالف الســائد 

بــني الطرفــني »املركزيــني واملصاليــني« 

ولكــن راحــت املســاعي دون جــدوى، 

ــوف  ــة  يف صف ــة الداخلي ــذا وأن األزم ه

حركــة إنتصــار الحريــات الدميقراطيــة 

ــواب أدت يف  ــد األب ــد س ــورت إىل ح تط

األخــري بأعضــاء اللجنــة الثوريــة للوحــدة 

ــة عقــد  والعمــل إىل رصف النظــر ملحاول

واالنتقــال  للحركــة،  توحيــدي  مؤمتــر 

ــداد  ــري واإلع ــة التحض ــوري إىل مرحل الف

للكفــاح للعمــل املســلح، الســيام وأن 

الظــروف الداخليــة والخارجيــة كانــت 

الظــرف  حيــث  مــن  لذلــك،  مواتيــة 

ــكرية  ــا العس ــة فرنس ــإن هيب ــدويل ف ال

زالــت بانهزامهــا يف حــرب الفيتنــام  بعــد 

معركــة »ديــان بيــان فــو«، كــام تّــم 

ــة  ــني يف املنظم ــض املناضل ــال ببع االتص

ــا أن  ــعب، خصوص ــزب الش ــة لح الخاص

عــددا كبــريا منهــم، كانــوا مطارديــن 

مــن قبــل الســلطات الفرنســية عــىل إثــر 

ــام 1950،  إكتشــاف املنظمــة الخاصــة ع

مختفــني  الجبــال  يف  يعشــون  وكانــو 

االســتعامرية. الســلطات  أعــني  عــن 

توّصــل أعضــاء اللجنــة الثوريــة للوحــدة 

ــدة  ــه ال فائ ــة أن ــة تام ــل إىل قناع والعم

ــني  ــة ب ــم التوفيقي ــن محاوالته ــى م ترج

أطــراف الحــزب، حيــث كان الثوريــني 

مــن املنظمــة الخاصــة متحمســني إىل 

ــاح املســلح، عكــس  الخــوض غــامر الكف

أن  يعتقــدون  كانــوا  الذيــن  املركزيــني 

يجــب  وأنــه  بعــد،  يحــن  مل  الوقــت 

وتحقيــق  الحــزب  تنظيــم  اســتكامل 

وحدتــه. آلــت اللجنــة الثوريــة إىل الحــل 

واالختفــاء رســميا مــن الوجــود يــوم  

فشــلت  بعدمــا    ،19546 جويليــة   20

ــقاق  ــح انش ــمل وأصب ــاعها يف ملّ الش مس

. منــه  مفــر  ال  حتميــا  أمــرا  الحــزب 

ــرر إطــارات املنظمــة الخاصــة  ــذ ق عندئ

لتجــاوز  املســلح  العمــل  إىل  اإلنتقــال 

بــكل  تعصــف  كادت  التــي  األزمــة 

املكاســب التــي حققتهــا الحركــة الوطنية 

ــة  ــكان لألزم ــوال، ف ــنني ِط ــة س الجزائري

التــي عرفهــا الحــزب دورا هامــا يف دفــع 

ــرار  ــاذ الق ــوري واتخ ــل الث ــة  العم عجل

الحاســم وأخــذ زمــام املبــادرة باالنتقــال 
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مــن العمــل الســياىس املعتــدل إىل العمل 

املســلح، فرشعــت يف اإلعــداد الفعــي 

ــل  ــه اتص ــا، وعلي ــط له ــورة والتخطي للث

املنظمــة  بأعضــاء  بوضيــاف7  محمــد 

الخاصــة وعملــوا عــىل عقــد اجتــامع ضم 

كل مــن : مصطفــى بــن بولعيــد ومحمــد 

بوضيــاف وديــدوش مــراد، تــّم إســتدعاء 

ــة  ــة الخاصــة قصــد دراس ــاء املنظم قدم

الوضــع والخــروج مبوقــف واضــح حــول 

الكفــاح املســلح، وقــرروا معــا التعجيــل 

الفــوري يف العمــل املســلح، إن شــّدة 

ــة  ــزب أدى يف النهاي ــل الح ــالف داخ الخ

بأعضــاء املنظمــة إىل التكتــل فيــام بينهــم 

واإلتفــاق عــىل تحضــري الكفــاح املســلح.
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ــرز  ــوري، ب ــة ومتاطــل املركزيــني للحــل الث أمــام الرنجســية املصالي

تيــار املحايديــني مــن قدمــاء املنظمــة الخاصــة الداعــني إىل وحــدة 

ــلح  ــل املس ــارشة العم ــة مبب ــاوز األزم ــة، وتج ــن ناحي ــزب م الح

مــن جهــة ثانيــة، الرافــض للــوالء والدعــم  لــكال الطرفــني ،  

»املصاليــني واملركزيــني مًعــا«، وبتعبــر أصــح مل يكونــوا محايديــني 

ــا. ــا ورسيًع ــلح حيًن ــل املس ــني للعم ــوا منحازي ــل كان ــب، ب فحس

أدت هــذه األجــواء املفعمة بالروح الثوريــة يف نهاية جوان  1954، 

إىل  إنعقــاد إجتــامع »22« بالجزائــر العاصمــة برئاســة مصطفى بن 

بولعيــد حيــث تــم تركيــز عــىل الكفــاح املســلح، كــام تــم إختيــار 

قيــادة مــن بــني هــذه املجموعــة عرفــت بلجنــة الخمســة ثــم لجنة 

الســتة التــي أوكلــت لهــا مهمــة تنظيــم الثــورة وتقســيم الــراب 

ــر وحــّددت  ــش التحري ــة وجي ــي إىل مناطــق، وإنشــاء جبه الوطن

موعــد الثــورة وكــذا اإلتصــال بجميع املناضلــني لتحقيق اإلســتقالل.
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1954

 -  1946 مــن  املمتــدة  الفــرتة  إن      

صفــوف  يف  اإلنقســام  ميزهــا   1954

حــزب الشــعب الجزائــري، ففــي خضــم 

الرصعــات واإلختالفــات بــرزت نخبــة 

ــة  ــا الرغب ــت تحذوه ــباب كان ــن الش م

الراهنــة آنــذاك  يف تجــاوز األحــداث 

وجهــات  لتبايــن  اإلكــرتاث  بعــدم 

ــذي  ــاج ال ــايل الح ــة مص ــر ولزعام النظ

ــبان  ــؤالء الش ــن، وكان ه ــا الزم تجاوزه

الخــالص  أن  إقتنــاع  أميّــا  مقتنعــني 

إاّل  ليكــون  الســيايس  التــرشذم  مــن 

املســلح. العمــل  حــول  بإاتقــاف 

       فبعــد تراكــم املظامل والضغوط عىل 

ــرف اإلدارة   ــن ط ــري م ــعب الجزائ الش

اإلســتعامرية الفرنســية، وبعدفشــل كل 

الطــرق للحصــول عــىل حقــوق الشــعب 

واإلســتقالل،  الحريــة  يف  الجزائــري 

ونظــرًا للطريــق املســدود الــذي اعــرتض 

اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل، وكل 

ــدوى،     ــت دون ج ــي كان ــاوالت الت املح

متّــت دعــوة بعــض أعضــاء املنظمــة 

الخاصــة، املؤمنــني بالخــوض الفــوري 

املوقــف  إلتخــاذ  املســلح  للكفــاح 

ــذي  املناســب للخــروج مــن الجمــود ال

الحــزب. مســؤويل  فيــه  يتخبــط  كان 

نشــاط  إىل  إًذا   22 اجتــامع  يعــود 

قدمــاء املنظمــة الخاصــة، ويف مقدمتهــا 

محمــد  بولعيــد1،  بــن  مصطفــى 

بوضيــاف2، ديــدوش مــراد 3، والعريب بن 

مهيــدي4، ورابــح بيطــاط5، شــعر هــؤالء 

ــس يف  ــت لي ــبان أن الوق ــني الش املناضل

صالحهــم، وأن مثــة خطــر قــد يُهــدد 

مــرشوع الكفــاح الثــوري وأن أي تأخــري 

ليــس يف صالحهــم بتاتــا، فاملناضلــون 

الخمســة وضعــوا عــىل عاتقهــم الــرشوع 

أدىن  دون  املســلح  الكفــاح  يف  فــورا 

ــامع  ــرو اإلجت ــن ح ــم الذي ــردد، وه ت

عمــل. برنامــج  عــىل  ووافقــوا   »22«

كان اإلجتــامع يوم 24 جوان 1954 بحي 

 )CLOS SALEMBIER( الناضــور 

املدنيــة )حاليــا( مبنــزل إليــاس دريــش، 

األعضــاء  مســعى  مــن  الهــدف  كان 

هــو  اإلجتــامع   هــذا  يف  الخمســة 

ــادي  ــلحة لتف ــورة املس ــرار الث ــر ق متري

إمكانيــة املعارضــة مــن قبــل املركزيــني. 

أمــر  عــن  املركزيــني  إطــالع  يتــم  مل 

حارضيــن  يكونــو  ومل   ،»22« اجتــامع 

دخــي  فيهــم  مبــا  اإلجتــامع   يف 

ل غيــاب منطقــة  وبوشــبوبة، كــام نُســجِّ

الــذي  االجتــامع،  هــذا  يف  القبائــل6 

      يعتــرب اجتــامع مجموعــة »22« منعرجــا تاريخيــا حاســام يف مســار التحضــري للكفــاح املســلح للفاتــح 

نوفمــرب 1954، ومبــادرة متخضــت عــن عزميــة نــواة مــن املناضلــني مثلــت الشــعب الجزائــري للتحــرر مــن وطــأة 

ــرتة إاّل أن  ــك الف ــيايس يف تل ــاط الس ــت النش ــي طبع ــامات الت ــن اإلنقس ــم م ــتقالل، فربغ ــزاع اإلس ــتعامر وانت اإلس

الحــرص عــىل وحــدة الصــف واإللتفــاف حــول الهــدف املنشــود املثمثــل يف اإلســتقالل فــاق كل اإلعتبــارات.

املنزل الذي انعقد فيه اجتامع أعضاء »22« 

اجتماع مجموعة » 22 «  24 جوان 1954اجتماع مجموعة » 22 «  24 جوان 1954
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 .1954 أوت  منــذ  بهــا  اإلتصــال  بــدأ 

املؤيــد  الخارجــي  الوفــد  يشــارك  ومل 

بالقاهــرة   املســتقر  املســلح  للعمــل 

أحمدبــن   : وهــم   »22« إجتــامع  يف 

بلــة ، وأيــت أحمــد، محمــد خيــر. 

أشــغال  بوضيــاف  محمــد  تنــاول   

وتأســف   ،»22« االجتــامع  افتتاحيــة 

عــن عــدم حضــور مســؤويل منطقــة 

القبائــل، كان االجتــامع تحــت رِئاســة 

مصطفــى مــن بولعيــد7، متحــور نقاشــه 

حــول مســرية املنظمــة وأزمــة حــزب 

عــىل  الجاريــة  واألحــداث  الشــعب 

حــدود الجزائــر وأفــاق الثورة املســلحة.

اســتمع الحــارضون إىل التقريــر العــام ، 

وبعــد مناقشــات طويلــة مــن مؤيديــن 

يحــن  مل  »الوقــت  بــأن  ومتحفظــني 

بعــد«، وقليــل مــن الــرتدد وكاد الجمــع  

ــن  ــم م ــرار حاس ــاذ ق ــرتق دون اتخ يف

الثــورة، لــوال تدخــل ســويداين بوجمعة8 

الــذي حســم املوقــف  قائــال »هــل نحن 

ــع  ــاء م ــا نزه ــإذ كن ــون؟ أم ال؟ ف ثوري

أنفســنا فــامذا ننتظــر للقيــام بالثــورة 9 ؟

  دام االجتــامع يومــا واحــدا فقــط، 

مــن  مشــددة  حراســة  تحــت 

املنــزل  صاحــب  وكان  املناضلــني  

يشــارك  مل   الــذي  دريــش،  »إليــاس 

إال  التصويــت،  يف  وال  املــداوالت  قــي 

أنــه اعتــرب عضــوا يف مجموعــة اثنــني 

يف  بيتــه  أهــل  مــع  وكان  وعرشيــن. 

ــام  ــم بالطع ــور وتكرمه ــتقبال الحض اس

والحــذر  اليقظــة  و  التعبئــة  مــع 

الشــديد، لضــامن نجــاح االجتــامع10.

جلســتني  يف   »22« اجتــامع  عقــد   

يف  جلســة  واحــد،  يــوم  خــالل 

تحــت  املســاء،  يف  جلســة  و  الصبــاح 

بولعيــد. بــن  مصطفــى  رئاســة 

مجموعــــة الـــ        التاريخيـــــة
The historical Group of The     

عبد السالم حباشي
Habachi Abdeslam

لخضر بن طوبال
Bentobbal Lakhdar

إلياس دريش
Derriche Elias

محمد مرزوقي
Merzougui Mohamed

سعيد بوعلي
Bouali Saïd

بوجمعة سويداني
Souidani Boudjamâa

بن مصطفى بن عودة
Benmoustafa Benaouda

مراد ديدوش
Didouche Mourad

يوسف زيغوت
Zighout Youcef

محمد مشاطي
Mechati Mohamed

عبد القادر لعمودي
Lamoudi AbdelKader

مصطفى بن بولعيد
Ben Boulaid Mustapha

العربي بن مهيدي
Ben M’hidi Larbi

سليمان مالح
Mellah Slimane

أحمد بوشعيب
Bouchaib Ahmed

رابح بيطاط
Bitat Rabah 

عثمان بلوزداد
 Belouizdad Othmane

رمضان بن عبد المالك
Ben Abdelmalek Ramdane

باجي مختار
Badji Mokhtar

محمد بوضياف
Boudiaf Mohamed

عبد الحفيظ بوصوف
Boussouf Abdelhafid

الزبير بوعجاج
Bouadjadj Zoubir
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ــة، وتحضــري  ــم الخطــة الثوري ــّم تقدي   ت

وتحديــد  الثــوري،  العمــل  برنامــج 

بــن  ثــم طلــب مصطفــى  األهــداف. 

ــم  ــاف تقدي ــد بوضي ــن محم ــد م بولعي

يف  الــرشوع  الئحــة  تضمــن  تقريــر 

وحيــدة  كوســيلة  املســلح  الكفــاح 

وإعــالن  الداخليــة  الخالفــات  لتجــاوز 

بــن  مصطفــى  كان  وهكــذا  الثــورة، 

بولعيــد رئيســا لإلجتــامع فيــام تــوىل 

محمــد بوضيــاف مهمــة املقــرر الرئيــي، 

مبســاعدة العــريب بــن مهيــدي وديــدوش 

مــراد، حيــث قــام هــؤالء بتقديــم تقاريــر 

ــور  ــول تط ــا ح ــدور محاوره ــة ت مختلف

يتخبــط  كان  التــي  واألزمــة  الحــزب 

ــامع كان  ــارضون يف االجت ــا الح ــا، أم فيه

إليــاس  وبإضافــة  فقــط   21 عددهــم 

دريــش ارتفــع العــدد إىل 22، وكان واحــد 

خليفــي  القــادر  عبــد  وهــو  متغيــب 

ــه  ــة عن ــذي جــاء نياب ــة11 وال مــن املرادي

هــو قــايس عبــد الرحمــن ليمثلــه يف 

ــراد. ــدوش م ــه دي ــم يقبل ــامع ، فل االجت

 هــذا وأن توزيــع املناضلــني جغرافيــا 

ذاتهــا  املنطقــة  مــن  أنهــم  اليعنــي 

الحــارضون  وإجــاماًل  حتــام12، 

كالتــايل: هــم  املناطــق  حســب 

املنطقة الرشقية
01 - زيغوت يوسف

02 - األخر بن طوبال

03 - باجي مختار 

04 - بن عودة مصطفى

05 - حابي عبد السالم 

06 - مالح سليامن )املدعو رشيد(

07 - سعيد بوعي

08 - مشاطي إبراهيم

09 - مصطفى بن بولعيد

املنطقة الغربية الوهرانية
01 - العريب بن مهيدي

02 - عبد الحفيظ بوصوف

03 - بن عبد املالك رمضان

 املنطقة الوسطى )الجزائر العاصمة 

وضواحيها(
01 - ديدوش مراد

02 - رابح بيطاط

03 - سويداين بوجمعة 

04 - أحمد بوشعيب

05 - محمد مرزوقي

06 - الزبري بوعجاج

07 - عثامن بلوزداد

املنطقة الصحراوية )الجنوب(

01 - لعمودي عبد القادر.

02 - محمد بوضياف كلف بالتنسيق.

اجتــامع  أعــامل  جــدول 
»22« لجنــة 

• دراسة الوضعية العامة التي الت إليها 

الحركة الوطنية ، وأفاقها.

• البحث عن إمكانية القيام بثورة 

مسلحة .

• اإلنطالق يف العمل إعتامًدا عى 

القاعدة النضالية املوجودة أودونها.

قرارات االجتامع:
وحــدة  عــىل  للحفــاظ  الســعي   -  1

ومتاســكها. النضاليــة  القاعــدة 

2 -االتفــاق عــىل القيــام بثــورة مســلحة، 

تاريــخ  يف  اإلســتقالل  حتــى  مســتمرة 

ــرة. ــة مصّغ ــّدده لجن تح

ــاف، مســؤوال  3 - انتخــاب محمــد بوضي

أو  مصّغــرة،  لجنــة  تشــكيل  يتــوىل 

تســهر  التنفيذيــة  باألمانــة  مايعــرف 

عــىل تطبيــق قــرارات محموعــة 22 .

4 - اتفــق خــالل هــذا االجتــامع عــىل 

ــع  ــبيل األنج ــلح هوالس ــاح املس أن الكف

ــود أال  ــدف املنش ــق اله ــد لتحقي والوحي

الشهيد مصطفى بن بو العيد

املجاهد محمد بوضياف

ة(
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تح
امل

ت 
عا

مو
ملج
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مو
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)م
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ناقــش  الجزائــر، كــام  وهــو اســتقالل 

الحــارضون فيه صناعة واســتعامل القنابل 

التقليديــة كوســيلة أوليــة للعمل املســلح. 

عــىل إثــر ذلــك تــّم تجميــع مختلــف 

أنــواع األســلحة، التــي كانــت موجــودة يف 

مخابــئ يف القصبــة عنــد املجاهدين أمثال  

مصطفــى زرقــاوي وعندعــي يحيــاوي 

ــم  ــكان يســمى بحــوش الهجي ــة، مب بالقب

ــت  ــي كان ــة الت ــة الثوري ــبة إىل العائل نس

تقيــم بــه قبيــل إنطــالق الثــورة املســلحة. 

 20 خرايســية  اجتــامع 

:1954 جويليــة 
ــوش  ــامع ِبح ــذا االجت ــد ه انعق  

املناضــل بشــري الهجيــم قــرب الــوادي 

الفاصــل بــني بلديــة الخرايســية وبابــا 

حســن، دام االجتــامع ملــدة 36 ســاعة 

تحــت إرشاف مصطفــى بــن بوالعيــد 

لتكويــن إطــارات يف صنــع املتفجــرات 

والقنابــل وبحضــور كل مــن مصطفــى 

بــن بوالعيــد، ديــدوش مــراد العــريب بــن 

ــظ  ــد الحفي ــاط، عب ــح بيط ــدي، راب مهي

بوصــوف، ســويداين بوجمعــة، محمــد 

ــن  ــاج ب ــاج، الح ــري بوعج ــي، الزب مرزوق

عــال، نــارص كوينــي، عثــامن بلــوزداد، 

مختــار قــايس عبــد اللــه، عبــد الرحــامن 

خــالل  نوِقشــت  اللــه،  عبــد  قــايس 

اإلجتــامع طريقــة صناعــة واســتعامل 

القنابــل كوســيلة للعمــل املســلّح، ففــي 

هــذا املــكان املبــارك تــم تجميــع مختلف 

أنــواع األســلحة التــي كانــت موجــودة يف 

القصبــة عنــد املجاهــد مصطفــى زرقاوي 

بالقبــة12،  يحيــاوي  عــي  واملجاهــد 

املوعــود. لليــوم  اســتعداًدا  وذلــك 

أمــام متكــن قدمــاء املنظمــة الخاصــة 

الفتــور  مــن  الريــع  الخــروج 

بجــدارة  األزمــة  وتبنــي  الســيايس، 

التاريــخ. يشــهده  واســتحقاق 

هــو  كان  الثوريــني  قــرار  إن 

وقــت  أرسع  يف  املســلح  الكفــاح 

املتوفــرة  وبالوســائل  ممكــن  

رمبــا  لديهــم  يكــن  مل  املتواضعــة، 

أتــّم التفاصيــل للتحكــم يف مجريــات 

الكافيــة  دقيقــة  بالصــورة  العمــل 

مؤكــد  ماهــو  لكــن  الشــاملة، 

الكفــاح املســلح حــاال  الــرشوع يف 

وفــورا، ثــم تــأيت بعــد ذلــك تقنيــات 

األمــور،  وضبــط  التدقيــق 

تحريــر  عــىل  العزميــة  فكانــت 

املنزل الذي انعقد فيه اجتامع خرايسية يف 20 جويلية 1954 لتحضري اندالع الثورة 
يسمى هذا املوقع بحوش الهجيم نسبة إىل العائلة الثورية التي كانت تقيم به.
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حســم  درجــة  إىل  قويــة  الوطــن 

املســلحة  الثــورة  املوقــف مببــارشة 

. القــرارات  كل  تصــدرت  التــي 

قــرارات  وضعــت  لقــد 

مجموعــة  إجتــامع 

انبثقــت مــن اجتــامع مجموعــة الـــ 22 

بالتحضــريات  للقيــام  مصغــرة  لجنــة 

النهائيــة، وقــد تكونــت املجموعــة مــن 

خمســة أفــراد هــم: ديــدوش مــراد، 

العــريب بــن مهيــدي، محمــد بوضيــاف، 

رابــح بيطــاط، ومصطفــى بــن بولعيــد، 

الخمســية،  باللجنــة  عرفــت  والتــي 

ــة  ــامم منطق ــتة بإنض ــة س ــح لجن لتصب

التســعة  فلجنــة  إليهــا،  القبائــل 

وأيــت  بلــة،  بــن  اإلتصــال  بعــد 

املتواجديــن  خيــدر  ومحمــد  أحمــد، 

الســتة سلســلة  قــادة  بالقاهرة،عقــد 

مــن اإلجتامعــات إبتــداءا مــن شــهر 

مناقشــة  فتمــت   ،1954 ســبتمرب 

الثــورة.  إلعــالن  األساســية  الرتتيبــات 

الهوامش:
1 - مصطفــى بــن بولعيــد: ولــد مصطفــى 
بأريــس    1917 فيفــري   5 يف  بولعيــد  بــن 
باتنــة ناضــل يف حــزب الشــعب، مــن قــادة 
نشــطاء  مــن  األوراس،  الخاصــة يف  املنظمــة 
الوحــدة والعمــل املســلح عضــو يف اللجنــة 
الثوريــة للوحــدة والعمــل، ويف اجتــامع 22، 
ولجنــة الخمســة ثــم لجنــة الســتة، ألقــي عليــه 
ــدود  ــىل الح ــري 1955 ع ــهر فيف ــض يف ش القب
الليبيــة التونســية وهــو يف طريقــه رشقــا باحثــا 
ــنطينة يف  ــجن قس ــن س ــر م ــلحة، ف ــن االس ع
األوراس  جبــال  يف  استشــهد   ،1955 نوفمــرب 
ــاج ،  ــح بلح ــر صال ــارس 1956. انظ ــوم 23 م ي
تاريــخ الثــورة الجزائريــة دار الكتــاب الحديــث، 

ص709.  ،2007 الجزائــر 
جــوان   23 يف  ولــد  بوضيــاف:  محمــد   -2
1919مــن منطقــة املســيلة، ناضــل يف صفــوف 
حــزب الشــعب ، عضــو قيــادي يف املنظمــة 
الخاصــة مســؤول واليــة قســنطينة ) 1947-

لحركــة  فرنســا  فيدراليــة  مســؤول   ،)1949
نائبــه  مــع  الدميقراطيــة  الحريــات  إنتصــار 
مــن   ،1954 مــارس   -  1953 مــراد  ديــدوش 
املنظمــني و املرشفــني عــىل اجتــامع 22، وعضــو 
يف اللجنــة الخمســة ولجنــة الســتة، مكلــف 
ــن  ــرج م ــارج، خ ــل والخ ــني الداخ ــيق ب بالتنس
الجزائــر قبــل 1954 ليلتحــق بالوفــد الخارحــي 
يف القاهــرة قبــل العــودة إىل الناضــور باملغــرب 
التســليح للداخــل ) 1955  للتكفــل بقضايــا 
وكان  الصومــام   مؤمتــر  يحــر  مل   ،)1956  -
معارضــا مثــل بــن بلــة لقراراتــه التنظميــة 
القياديــة ، ألقــي عليــه القبــض يف الطائــرة 
ــة  ــر دول ــر 1956 وزي ــوم 22 أكتوب املحتجــزة ي
يف الحكومــة املؤقتــة األوىل والثانيــة مــن 1958 

ــع  إىل 1961، خــرج مــن الســجن عقــب التوقي
ــني  ــن املعارض ــان ، كان م ــات إيفي ــىل إتفاقي ع
لــن بلــة وبومديــن 1962 انظــر صالــح بلحــاج ، 

نفــس املرجــع، ص709..
3 - ديــدوش مــراد: ولــد بالجزائــر العاصمــة يف 
ــعب  ــزب الش ــرط يف ح ــة1927، إنخ 13 جويلي
الجزائــري، انتــدب ســنة 1947 لتأطــري املنظمــة 
الرسيــة، عــني قائــدا للشــامل القســنطيني، 
تعــرض  الرسيــة  املنظمــة  إكتشــاف  وبعــد 
ــدة  ــن عدي ــى يف أماك ــة فأختف ــة الرشط ملالحق
 ، مهيــدي  بــن  رفقــة  العاصمــة  بالجزائــر 
ــة األدوات  ــات لصناع ــد ورش ــن بولعي ــاعد ب س
املتفجــرة، يف ســنة 1952عــني مســؤوال عــن 
الحــزب يف البليــدة واملديــة ، تــم إعتقالــه مــن 
قبــل اإلســتعامر لكنــه فــر والتحــق بالعاصمــة، 
قــام   ، فرنســا  فيدراليــة  يف  مســؤوال  عــني 
بجهــد معتــرب إثــر أزمــة حــزب حركــة أنتصــار 
الحريــات الدميقراطيــة، بــادر مبعيــة زمالئــه يف 
أنشــاء اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل ، عــني 
ــد  ــنطيني ، وبع ــامل القس ــة الس ــدا ملنطق قائ
أشــهر مــن الكفــاح بينــام كان رفقــة عــددا 
مــن املجاهديــن متنقــال بــوادي كركــر حــارصه 
شــهيدا  وســقط  املعركــة  فخــاض   ، العــدو 
ــاج،  ــح بلح ــي، انظرصال ــوم 18 جانف ــا ي خالله

نفــس املرجــع ، ص713..
بــن  العــريب  بــن مهيــدي: ولــد  العــريب   -4
مهيــدي يف عــام 1923 بعــني مليلــة ، ناضــل يف 
حــزب الشــعب ، عضــو يف املنظمــة الخاصــة ، 
ــني يف أزمــة  ــني واملركزي ــاز للمصالي رفــض إلنحي
املســلح  الوحــدة والعمــل  1953، داعيــا إىل 
ــة  ــو يف لجن ــامع 22 وعض ــي اجت ــن منظم ، م
ــرت أول  ــي فج ــتة الت ــة الس ــة ويف لجن الخمس
نوفمــرب، مكلــف بقيــادة املنطقــة الخامســة 
للغــرب الجزائــري ، حــر مؤمتــر الصومــام 
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األوىل  والتنفيــذ  التنســيق  لجنــة  ، عضــو يف 
العســكري  بالعمــل  مكلــف   ،)1956( أوت 
ــق  ــرار املتعل ــاب الق ــن أصح ــة ، م يف العاصم
ــض  ــه القب ــي علي ــام، ألق ــة أي ــإرضاب الثامني ب
يف 23 فيفــري 1957، وتــم اغتيالــه بالســجن يف 
ــي، بشــري  ــح لوني ــارس انظــر: راب ــة 3-4 م ليل
بــالح ، العــريب منــور دادودة نبيــل ، تاريــخ 
ــاين ،  ــر املعــارص 1830-1989، الجــزء الث الجزائ

، الجزائــر 2010، ص167. دار املعرفــة 
5- رابــح بيطــاط: ولــد عــام 1925 بعــني الكرمــة 
ــو  ــعب، عض ــزب الش ــل يف ح ــنطينة ، ناض قس
ــارص  ــني العن ــن ب ــة، كان م ــة الخاص يف املنظم
األساســية يف النــواة القياديــة التــي داعــت 
ــو  ــلحة ، عض ــورة املس ــي للث ــداد الفع إىل اإلع
ــة  ــم لجن ــة ث ــة الخمس ــامع 22 ولجن ــي اجت ق
أول  يف  الرابعــة  املنطقــة  مســؤول   ، الســتة 
عليــه  ألقــي   1955 ســنة  1954، يف  نوفمــرب 
ــه  ــّم تحويل ــارورس، ث ــض وأودع ســجن باب القب
إىل فرنســا، ويف ســنة 1958 عــني وزيــر للدولــة 
يف  عضــوا  عــني   ، املؤقتــة  الحكومــة  خــالل 
ــة  ــم يف جبه ــف بالتنظي ــب الســيايس فكل املكت
ــد  ــاد بع ــتقال وع ــه اس ــي لكن ــر الوطن التحري
19 جــوان 1956ليعــنيَّ وزيــرا للنقــل ، ويف فــرتة 
ــىل رأس  ــنّي ع ــة 1977 ع ــات الترشيعي االنتخاب
املجلــس الشــعبي الوطنــي لعــدة فــرتات ، تــويف 
ــري  ــي، بش ــح لوني ــر راب ــل 2000. انظ 11 أفري
ــع  ــس املرج ــور دادودة، نف ــريب من ــالح ، الع ب

الســابق ، ص 260.
6 - مل يحــر ممثلــو القبائــل اجتــامع »22« 
ــايل  ــدي مص ــن مؤي ــم كان م ــم بلقاس ألن كري

ــت  ــك الوق ــاج، يف ذل الح
7 - الدكتــور الغــايل ، فرنســا والثــورة الجزائريــة 
1954-1958، غرناطــة للنــرش والتوزيــع 2009، 

ص84.
ــري  ــوم 10 فيف ــد ي ــة: ول ــويداين بوجمع 8- س
1922، التحــق بحــزب الشــعب يف ســن مبكــرة 
، قبــض عليــه يف جويليــة 1946وبقــي فيــه إىل 
غايــة 1948. مســؤل املنظمــة الخاصــة بناحيــة 
اكتشــف  ملــا  وهــران  إىل  .نقــل  ســكيكدة 
الــدرك عربــة مملــوءة باملتفجــرات بالقــرب 
مــن الحــراش، متــت خطــة الهجــوم عــىل بريــد 
وهــران تحــت إرشاف حســني أيــت أحمــد، 
وكان ســويداين بوجمعــة مــن منفــذي العمليــة، 
عــاش يف رسيــة قــرب بوفاريــك ، حــر إجتــامع 
ــد  22، نائــب بيطــاط يف املنطقــة الرابعــة ، قائ
العمليــات يف ناحيــة رشيعــة، استشــهد يــوم 17 
ــح  ــر: صال ــرية ، انظ ــع خ ــل 1956 يف مقط أفري
الجزائريــة، صانعــوا  الثــورة  تاريــخ  بلحــاج: 
أول نوفمــرب 1954. يف املواجهــات الكــربى، دار 

ــر2009، ص222. ــث، الجزائ ــاب الحدي الكت
9 -محمــد الطيــب العلــوي، مظاهــر املقاومــة 
وزارة  منشــورات   ،1954-1830 الجزائريــة 
ــر 1994،  ــة، الجزائ ــة الثالث ــن، الطبع املجاهدي

ص301
ــن  ــة، م ــورة الجزائري ــاس، الث ــد عب 10 - محم
ــة، دار هومــة،  الفكــرة إىل النرص،الطبعــة الثاني

ســنة 2014ص65.
ــّم  ــي، ت ــد مرزوڤ ــيد محم ــع الس ــاء م 11- لق
ــة  ــررات منظم ــه 2000/05/29، مق ــر عمل مبق
املجاهديــن، 2000، أنظــر أيضــا: يحــي بوعزيــز، 
الثــورة يف الواليــة الثالثــة 1954-1962، الطبعــة 
ــي  ــذر خليف ــنة 2004، ص36. » اعت األوىل، الس
عبــد القــادر وأنــاب عنــه عبــد الرحمــن قــايس 

عبــد اللــه فرفــض ديــدوش قبولــه«.   
12 - إن توزيــع املشــاركني توزيعــا جغرافيــا 
اليعنــي أنهــم مــن أبنــاء املنطقــة، بــل غالبــا مــا 

كان ذلــك يرجــع إىل ظــروف النضــال وتنقــالت 
والطــوارئ  املســتجدات  وقــف  املناضلــني 

الســائدة مــن حــني ألخــر، مثــل: تقــرر أن يكون 

ــنطيني، يف  ــامل القس ــد للش ــاط قائ ــح بيط راب

حــني يكــون مــراد ديــد وش عــىل الجزائــر، 

املنطقتــني ألســباب  قيــادة  تبــادال  ولكنهــام 

أمنيــة.  وأيضــا ســويداين بوجمعــة وبوشــعيب 

بلحــاج مل يكونــا مــن منطقــة البليــدة،األول 

مــن ڤاملــة والثــاين مــن عــني متوشــنت، كان 

ــاء  ــة فلج ــن الرشط ــث م ــل بح ــالن مح املناض

إيل املنطقــة، فعمــل يف مزارعهــا فتكونــت لهــام 

ــىل  ــق ع ــه ينطب ــئ نفس ــة، وش ــة باملنطق دراي

ــة  ــذي كان مــن ميل ــظ ال ــد الحفي بوصــوف عب

ورمضــان بــن عبــد املالــك كان مــن قســنطينة، 

املنظمــة  تفكيــك  بعــد  الغــرب  إىل  انتقــال 

مل  املناطــق  أن  أيضــا  يالحــظ  الخاصةومــام 

تكــون يف نفــس االســتعداد والتســلح ، بحيــث 

إســتعدادا  أكــرث  كانــت  األوراس  منطقــة  أن 

وتســلحا تليهــا منطقــة القبائــل. شــهادة محمــد 

مرزوڤــي، انظــر أيضــا: -د-صالــح بلحــاج، تاريخ 
ــة، صانعــو أول نوفمــرب 1954،  ــورة الجزائري الث

ــربى،  ــات الك ــرى يف املوجه ــات الصغ املواجه

ــر2010، ص13. ــث، الجزائ ــاب الحدي دار الكت

13 - اللجنــة الوالئيــة املكلفــة باإلحتفــاالت 

وإحيــاء األيــام واألعيــاد الوطنيــة واملناســبات 

التاريخيــة ، دليــل املواقــع و املعــامل التاريخيــة 

 ، الجزائــر  واليــة  مســتوى  عــىل  الهامــة 

 ، دارالخلدونيــة للطباعــة للنــرش والتوزيــع 

الجزائــر مــاي 2010، ص 35-43.  
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1954

هــم  الخمســة  املناضلــون  هــؤالء   

تقريــر  مســؤولية  تحملــوا  الذيــن 

يف  وفــورا،  حــاال  الــرشوع  رضورة 

الكفــاح املســلح وهــم الذيــن كانــوا 

قــد حــروا إجتــامع اإلثنــني والعرشيــن 

»22« ومل يفعلــوا ذلــك إالّ ألنهــم كانــوا 

املنظمــة  أغلبيــة  أن  مــن  متأكديــن 

الخاصــة كانــوا مســتعدين لخــوض غامر 

الثــورة دون أدىن تــردد، وأن هنــاك مثــة 

تنظيــم، ســوف تنشــأ منــه الهيــاكل 

ــات  ــه العملي ــق من ــوف تنطل ــي س الت

الســابقني  األعضــاء  »ويجمــع  األوىل 

. عســكرية  وحــدات  يف  للمنظمــة 

هــذا وقــد درس األعضــاء الخمســة، 

يف  عليهــا  املصادقــة  الالئحــة 

جــوان  يف  املنعقــد   »22« اجتــامع 

مــن  مجموعــة  عــىل  واتفقــوا   1954

املســلح.  للعمــل  التحريــة  النقــاط 

 وعليه قررت لجنة الخمســة مايي :

1 - ضم األعضاء الســابقني يف املنظمة 

الخاصــة وهيكلتهم يف تنظيم ثوري 

جديد.

2 - إســتئناف التكويــن العســكري عــىل 

. الخاصــة  املنظمــة  تكوينــات  غــرار 

تتــوىل  التــي  الفــرق  تنظيــم   -  3

املتفجــرات  وصنــع  الســالح  جمــع 

املســلحة. للثــورة  الالزمــة 

أعضــاء  بــني  املهــام  توزيــع   -  4

والتعهــد  الخامســية،  اللجنــة 

جامعيــة2. كقيــادة  باملواصلــة 

مهامهــا  الخمســة،  لجنــة  بــارشت 

القبائــل  منطقــة  بجامعــة  باالتصــال 

لالنضــامم إىل مجموعــة »22«، كان يف 

منظــور الثــورة املســلحة أن منطقــة 

للموقــع  نظــرًا   مهمــة  القبائــل 

وتضارســها  تحتلــه  التــي  الجغــرايف 

فكانــت  الِعصابــات،  لحــرب  املالمئــة 

ــق،  ــف املناط ــني مختل ــل ب ــزة وص هم

كــام كانــت تزخــر بأعــداد هائلــة مــن 

ــم.   ــورة الحاس ــرار الث ــاذ، ق ــّم اتخ ــا ت ــن أجله ــي م ــداف الت ــباب واأله ــامع »22«، األس ــّددت يف اجت ــد ُح       لق

ــق  ــة بتطبي ــة املكلف ــكيل اللجن ــاط لتش ــدي وبيط ــن مهي ــدوش وب ــد ودي ــن بولعي ــاف ب ــتدعى بوضي ــه اس وعلي

ــؤوال  ــاف« مس ــد بوضي ــاب »محم ــّم انتخ ــامع »22« فت ــرارات اجت ــات وق ــيد توصي ــامع »22«، لتجس ــرارات إجت ق

ــاف  ــد بوضي ــكل محم ــوايل ش ــوم امل ــامع. ويف الي ــرارات االجت ــق ق ــة، تطب ــة تنفيذي ــكيل أمان ــه بتش ــا وتكليف وطني

ــني   ــوم اإلثن ــا يف ي ــامع له ــذي كان أول اجت ــة، ال ــورة النوفمربي ــو الث ــذرة األوىل ملهندس ــي الب ــية وه ــة الخمس لجن

28 جــوان 1954، مبنــزل املناضــل عيــى كشــيدة املتواجــد بــــ 06 شــارع بربــاروس، القصبــة، الجزائــر للعاصمــة1،  

ــة  ــكلت اللجن ــد تش ــا، وق ــبل تنفيذه ــري يف س ــامع »22« والتفك ــن اجت ــق م ــع املنبث ــم الوض ــة وتقيي ــك لدراس وذل

ــاط. ــح بيط ــراد، راب ــدوش م ــدي دي ــن مهي ــريب ب ــد، الع ــن بولعي ــى ب ــاف، مصطف ــد بوضي ــن محم ــية م الخامس

لجنة الخمسة، واجتماع 28 جوان 1954لجنة الخمسة، واجتماع 28 جوان 1954
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ــن 1000 مناضــل3 ،  ــرث م ــني أك املناضلي

ــال  ــام بالجب ــم كان معتص ــري منه فالكث

منــذ األربعينــات، لقــد نجــح مصطفــى 

بحضــور  كريــم  إقنــاع  بولعيــد  بــن 

إجتــامع قــادة مجموعــة »22«، برفقــة 

ــم  ــم بلقاس ــران، وكان كري ــر أوعم عم

ــد أوت 1954 أن مصــايل  ــع من قــد اقتن

ــام  ــلح، حين ــل املس ــن العم ــوي ش ال ين

قــدم كريــم مصحوبــا بإطــارات منطقــة 

ــية،  ــة الخامس ــم للجن ــل، فقدمه القبائ

وعليــه انضمــت منطقــة القبائــل ممثلة 

ــة،  ــة الخمس ــم إىل لجن ــم بلقاس يف كري

املنبثقــة عــن اجتــامع »22« يف اجتــامع 

يف   »rue du chêne« شــان  شــارع 

ــايل  ــت بالت ــر أوت 1954، فأصبح أواخ

تدعــى لجنــة الســتة4، وهــي الهيئــة 

التــي نظمــت أول نوفمــرب وأنشــأت 

ــد انضــامم  ــر بع ــش التحري ــة وجي جبه

جامعــة القاهــرة لهــا املمثلــة يف أحمــد 

بــن بلــة، وحســني أيــت أحمــد، ومحمد 

خيــر5. هــؤالء املّعــول عليهــم للدعاية 

للثــورة يف الخــارج وتزويدهــا بالســالح 

التســعة. لجنــة  تدعــى  فأصبحــت 

هــذا وكان محمــد بوضيــاف قــد وصــل 

إىل مدينــة بــرن  »berne« الســويرسية 

ــن إتصــل بأحمــد  ــة 1954، أي يف جويلي

بــن بلــة واطلــع كالهــام عــىل تطــورات 

ــزم  ــىل ع ــيام ع ــر، الس ــة يف الجزائ األزم

الخاصــة يف خــوض  املنظمــة  قدمــاء 

غــامر الثــورة، أعطــى بــن بلــة موافقتــه 

ــه  ــىل قدرت ــدا ع ــورة ، مؤك ــري الث بتفج

ــد  ــي »محم ــد الخارج ــد الوف ــىل تأيي ع

ــالوة  ــد ، ع ــت أحم ــني اي ــر وحس خي

أبــدى  كــام  املــرصي،  الدعــم  عــىل 

كل مــن حســني لحــول ومحمديزيــد 

ــوية  ــرن السويس ــة ب ــدان مبدين املتواج

ــاف  ــد بوضي ــة محم ــام يف مقابل رغبته

جهتــه  مــن  مًعــا،  بلــة  وأحمدبــن 

اســتطاع بوضيــاف  إســتدعاء رفاقــه 

ســويرسوهم:  إىل  الخمســة  لجنــة  يف 

مصطفــى بــن بولعيــد، وديــدوش مــراد، 

والعــريب بــن مهيــدي فكان ذلــك، ووقع 

الســبع وهــم:  األعضــاء  بــني  اللقــاء 

أحمــد بــن بلــة  ، محمــد بوضيــاف، 

بــن  العــريب  بولعيــد،  بــن  مصطفــى 

حســني  مــراد،  ديــدوش  مهيــدي، 

ــد وأهــم ماجــاء يف  لحــول، محمــد يزي

ــاء، هــو وضــع الجــزء األكــرب  هــذا اللق

تــرصف  تحــت  الحــزب  أمــوال  مــن 

لجنــة الخمســة إلمتــام عمليــة اإلعــداد 

التمثيــل  وكســب  املســلح،  للعمــل 

للثــورة6.    الدعايــة  قصــد  الخارجــي 

اجتامع  10 أكتوبر 1954: 

وهــي مرحلــة متهيديــة إلجتــامع 23 

بشــارع  ذلــك  وقــع   ،1954 أكتوبــر 

أوجــان روب »املراديــة«، حره رؤســاء 

املكتــب  أعضــاء  الخمــس  املناظــق 

محمــد   ، بلقاســم  كريــم  التنقيــذي 

بوضيــاف، رابــح بيطــاط، مصطفــى بــن 

بولعيــد، العــريب بــن مهيــدي، ديــدوش 

مــراد7، لوضــع اللمســات األخــرية  وتــم 

باســم  الثــورة  إعــالن  عــىل  االتفــاق 

وحــددت  الوطنــي،  التحريــر  جبهــة 

والوســائل،  األهــداف،  األســباب، 

بوضيــاف  كلــف محمــد  هــذا وقــد 

بتحريرهــا يف منشــور، وعــىل أن تكــون 

ــة  الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف ليل

نوفمــرب  أول  انــدالع   اإلثنــني موعــد 

1954، كــام رضبــوا موعــدا لإللتقــاء 

الــذي  »البيــان«  املنشــور  ملراجعــة 

 ،1954 أوت  منــذ  تحريــره  يف  ع  رشُّ

الراقنــة وذلــك  وســحبه عــىل اآللــة 

بإســتدعاء الصحفــي محمــد العيشــاوي 

ــم التقــى  كــام ســيأيت مفصــال الحقــا، ث

الجمــع مجــددا يف 23 أكتوبــر 1954.

املجاهدون: أحمد بن بلة محمد خير حسني 
أيت أحمد
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1954

بدايــة  يف  الســتة  لجنــة  إجتمعــت 

ــي  ــع الت ــة الوض ــبتمرب 1954، لدراس س

ــخصية  ــة إىل ش ــورة يف حاج رأت أن الث

معروفــة تقودهــا، فــراح التفكــري إىل 

شــخصية الدكتــور محمــد ملــني دباغــني8، 

فحــاول محمــد بوضيــاف، مصطفــى بــن 

بولعيــد، كريــم بلقاســم فلــم يصلــوا إىل 

إتفــاق، ثــم حاولــت املجموعــة أن تقنع 

ــاغ  ــريب دم ــري، والع ــد مه ــد الحمي عب

العــرتوس ومولــود قاســم نايــت بلقاســم 

فرتاجعــت  نتيجــة،  إىل  يصلــوا  فلــم 

املجموعــة، فبــادرت بنفســها وتبنــت 

ــتة  ــة الس ــت لجن ــايل حمل ــة وبالت املهم

عــىل عاتقهــا مســؤولية أخــذ عبــأ القــرار 

التاريخــي املتمثــل يف حســم املوقــف 

ــتعامر. ــن االس ــن براث ــالد م ــر الب لتحري

يف 23 أكتوبــر 1954 التفــت املجموعــة  

بوقشــورة  منــزل  اإلســكايف  منــزل  يف 

حميــدو  رايــس  »ببلوغــني«  مــراد 

اجتمــع كل مــن مصطفــى بــن بولعيــد، 

بــن  العــريب  مــراد، محمــد  ديــدوش 

محمــد  بيطــاط،  رابــح  مهيــدي، 

بوضيــاف، كريــم بلقاســم، فوضعــت 

االتفــاق  وفتــّم  األخــرية،  اللمســات 

الثــورة9  إعــالن  عــن  نهائيــة  بصفــة 

خــالل اجتــامع لجنــة الســتة، النــواة 

القياديــة للثــورة، و الهيئــة تنفيذيــة، 

التاريخــي  القــرار  اتخــذت  التــي 

الفاتــح  يف  الثــورة  إلعــالن  الشــجاع  

مــن نوفمــرب 1954، فشــكلت نفســها 

اجتماع لجنة الستة في23 أكتوبر 1954اجتماع لجنة الستة في23 أكتوبر 1954

the committee of six

الواقفون من اليمين إلى اليسار:

محمد بوضياف

 ديدوش مراد

 مصطفى بن بولعيد

 رابح بيطاط

الجالسون من اليمين إلى اليسار:

العربي بن مهيدي

كريم بلقاسم

الواقفون من اليمين إلى اليسار:

محمد بوضياف

 ديدوش مراد

 مصطفى بن بولعيد

 رابح بيطاط

الجالسون من اليمين إلى اليسار:

العربي بن مهيدي

كريم بلقاسم

Standing, from left to right: 

Bitat Rabah

Ben Boulaid Mustapha

Didouche Mourad

Boudiaf Mohamed    

Sitting, from left to right: 

Belkacem krim

Ben M’hidi Larbi

Standing, from left to right: 

Bitat Rabah

Ben Boulaid Mustapha

Didouche Mourad

Boudiaf Mohamed    

Sitting, from left to right: 

Belkacem krim

Ben M’hidi Larbi
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للثــورة  السياسية-العســكرية  القيــادة 

املظّفــرة، وتحملــت املســؤولية، وقامــت 

أهمهــا:10  مــن  التاليــة  بالخطــوات 

ــد  ــورة وتحدي ــدالع الث ــه ان ــدد في - تح

ــرب  ــه أك ــة. الل ــد، عقب ــرس: خال ــة ال كلم

ــىل  ــاق ع ــامع االتف ــذا االجت ــم يف ه وت

ــه  ــرب وترجمت ــان أول نوفم ــون بي مضم

وطبعــه مــن قبــل الصحفــي محمــد 

العيشــاوي، يف إغيــل إميــوال عــىل أن 

يأخــذ محمــد بوضيــاف نســخا مــن 

بإذاعتــه  ليقــوم  القاهــرة  إىل  البيــان 

أمــواج  عــىل  القاهــرة  مــن  وإعالنــه 

ــت املناســب.  »صــوت العــرب« يف الوق

كــام تـّـم تقســيم الــرتاب الوطنــي وهــي:

 - »األوراس  األوىل  املنطقــة   •

الناممشــة«:

ــد،  ــن بولعي ــى ب ــا مصطف ــرشف عليه ي

ــل  ــرور، عاج ــاس لغ ــري، عب ــيحاين بش ش

ــول  لعج

»الشــامل  الثانيــة  املنطقــة   •

: » لقســنطيني ا

مــراد،  ديــدوش  عليهــا  يــرشف 

باجــي  يوســف،  زيغــوت  النــواب: 

طوبــال بــن  لخــر  مختــار، 

• املنطقــة الثالثة: »القبائل«
بلقاســم  كريــم  عليهــا  يــرشف 

أوعمــران،  عمــر  عنــه:  ينــوب 

محمــد. زعمــوم  الســعيد،  محمــدي 

المنطقة الخامسةالمنطقة األولى

المنطقة الرابعة
المنطقة الثالثة

المنطقة الثانية

قادة املناطق الخمس )تقسيم الراب الوطني إىل خمس »05« مناطق(
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»الجزائــر  الرابعــة  املنطقــة   •

وضواحيهــا«: الوســطى 

ــواب:  ــاط، الن ــح بيط ــا راب ــرشف عليه ي

ــعيب،  ــد بوش ــة، أحم ــويداين بوجمع س

الزبريبوعجــاج.

• املنطقــة الخامســة: »القطــاع 

الوهــراين«

مهيــدي  بــن  العــريب  عليهــا  يــرشف 

ينــوب عنــه : بــن عبــد املالــك رمضــان، 

عــال  بــن   ، بوصــوف  الحفيــظ  عبــد 

ــنّي بوضيــاف11 منســقا بــني  الحــاج . وُع

داخــل والخــارج.

1954م  نوفمــرب   01 يــوم  تحديــد   -

ــخ  ــدة تاري ــاعة الواح ــن الس ــارا م اعتب

ــّم االتصــال  ثــورة نوفمــرب املجيــدة، و ت

باألعضــاء الثالثــة املوجوديــن بالقاهــرة 

وهــم : أحمــد بــن بلة،حســني آيــت 

لتعبئــة  خيــر  محمــد  احمــد، 

الــرأي العــام ألجــل منــارصة الثــورة 

الفرنــي  االســتعامر  جرائــم  وفضــح 

بالســالح.  الثــورة  وتزويــد  بالخــارج 

التســعة. بلجنــة  تدعــى  فأصبحــت 

اجتــامع  خــالل   اإلعــالن  تــّم  كــام 

جبهــة  ميــالد  عــن  الســتة،  لجنــة 

التــي  الوطنــي  التحريــر  وجيــش 

التشــكيالت  جميــع  فيهــا  توحــدت 

ملّ  ميكنهــا  والتــي  امليصاليــني،  عــدا 

الشــمل واســتقطاب جميــع التشــكيالت 

.12 الضيقــة  التحزبــات  عــن  بعيــدا 

إفــرتق القــادة الســتة يف األســبوع األخري 

ــر 1954، وإلتحــق كل  ــن شــهر أكتوب م

واحــد مبنطقتــه التــي يرأســها حتــى 

يــرشف عــىل هجومــات ليلــة األحــد 

محمــد  أمــا  نوفمــرب1954،  أول  مــن 

ســويرسا  إىل  ســافر  فقــد  بوضيــاف، 

يــوم 27 نوفمــرب 1954 حيــث كان البــّد 

ــة يف  ــة املركزي ــاء اللجن ــي بأعض أن يلتق

عــني املــكان،  و ينقــل بيــان أول نوفمــرب 

ــرة  ــة بالقاه ــي للجبه ــد الخارج إىل الوف

ويذيعــه مــن عــىل أمــواج صــوت العرب، 

إالّ  القاهــرة  يصــل 1954إىل  ولكنــه مل 

ذلــك  ورغــم   ،1954 نوفمــرب   2 يــوم 

ــث  ــت املحــّدد حي ــان يف الوق ــع البي أُذي

الرسيــع.  الربيــد  طريــق  عــن  أرســل 

ــام  ــذ زم ــادرة وأخ ــرأة يف املب ــرشف والج ــتة ال ــة الس  كان ملجموع

األمــور املتمثــل يف القــرار الحاســم واملصــري بــرضورة تفجــر الثــورة 

حــااًل وفــورا ثــم يــأيت التنظيــم تدريحيــا، و رغــم رأي مصــايل وغــره 

ــوا يــرون أنهــم مجموعــة مــن املغامريــن  مــن املركزيــني الذيــن كان

ــوا  ــتة مل يكرث ــة الس ــاء لجن ــإن أعض ــري، ف ــعب الجزائ ــر الش مبص

لألمــر وأســتقر رأيهــم بــإرصار ويقــني و دون رجعــة يف خــوض 

ــكل شــجاعة ومســؤولية منقطعــة النظــر.  ــورة املســلحة ب غــامر الث

ــة  ــالد جبه ــن مي ــتة ع ــة الس ــات لجن ــلة  اجتامع ــرت سلس ــام أمث ك

ــايل  ــام، وبالت ــت لوائه ــع تح ــّف الجمي ــث إلت ــر، حي ــش التحري وجي

التــي  نوفمــر  أول  بيــان  مبــادئ  إطــار  يف  الصفــوف،  توحــدت 

ــاء  ــتعامر وبن ــرضب االس ــتقبلية ل ــاق املس ــوات واألف ــطرت الخط س

الدولــة الجزائريــة الحــرة بفكــر ثاقــب وبعبقريــة يف منتهــى الدهــاء.
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يُعتــرب بيــان أول نوفمــرب بدايــة انطــالق 

الــرشارة األوىل للثــورة مــن قبــل فئــة 

ــؤولية  ــذت مس ــبان أخ ــن الش ــة م قليل

ــاء االســتعامر  ــورة وإلغ اإلعــالن عــن الث

غايــة  يف  وجســارة  بجــرأة  الغاشــم 

ــذري يف  ــول ج ــك تح ــد ذل ــة، يع الحكم

الجزائــري،  للشــعب  النضــايل  املســار 

ونقلــة ملحوظــة بقفــزة نوعيــة منقطعــة 

املســدودة  النــامذج  كــرست  النظــري 

املجديــة. الغــري  القدميــة  واألســاليب 

جــاء بيــان أول نوفمــرب يعــرُِض مرشوًعــا 

مســتقبليا باألســلوب الســهل املمتنــع 

بســيط  شــكل  ذو  شــامل  نــص  عــرب 

ــاب  ــن اإلطن ــو م ــرص يخل ــوم ومخت مفه

بالّدهــاء  واملراوغــة، وجوهــره يتســم 

الوحيــد  الســبيل  فهــو  الســيايس. 

ــار  ــأزق االنتظ ــن م ــي م ــالص الوطن للخ

ــة  ــة عجل ــة إىل مواكب ــول والهرول والخم

التاريــخ عــىل غــرار الــدول األخــرى، ولــه 

ــدة املــدى جازمــة  ــة مســتقبلية بعي رؤي

ووســيلة  الهــدف  وواضحــة  املوقــف 

السياســية  التقاليــد  كــرست  خطابيــة 

جاعلــة  آنــذاك،  املامرســة  الجوفــاء 

ــة  ــة عاملي ــة قضي ــة الجزائري ــن القضي م

تعــّدت الحــدود الجزائريــة وجعلتهــا 

مبــدأ  عــىل  تعتمــد  إنســانية  قضيــة 

د  تقريــر مصــري الشــعوب تنبــذ وتنــدِّ

باالســتعامر واســتغالل لــرثوات الشــعب.

وقــع االنقســام وتوســعت هــوة الخــالف 

ــزب  ــة ح ــة )أزم ــارات املتصارع ــني التي ب

حركــة االنتصــار مــن أجــل الحريــات 

الدميقراطيــة(، فلــم تتوقــف فئــة قليلــة 

الحــدث  معاينــة  عــن  الشــباب  مــن 

واالكتفــاء  العواطــف  واســتعامل 

مبوقــف الشــاهد املتأمــل فقــط، أول 

ــل  ــتخدام العق ــث واس ــررت الرتي ــا ق م

االنضــامم  فتجنبــت  إليــه،  والتحكــم 

ــة  ــر، معلن ــن دون اآلخ ــد التياري إىل أح

هــذا  عــىل  التحامــل  دون  حيادهــا 

جهودهــا  كثفــت  بعدهــا  ذاك.  أو 

ــي  ــع الداخ ــأن الوض ــني ب ــاع الطرف إلقن

ــع  ــا وأن الوض ــي مالمئ ــي والفرن الوطن

الخارجــي العــريب والعاملــي يف صالــح 

املســتعمرة. وهــذا  الشــعوب  تحريــر 

وحــده ال يســمح باالنقســام والتقاعــس، 

فهــل يُعتــرب حيــاد هــؤالء إيجابيــا أو 

ــة؟  ــة الوطني ــرية الحرك ــىل مس ــلبيا ع س

يف  إصابتهــم  كانــت  مــدى  أي  وإىل 

الفــوري؟ الثــوري  املوقــف  اتخــاذ 

لقــد اهتــدى هــؤالء الشــباب إىل الســعي  

ــد  ــىل توحي ــل  ع ــالف والعم ــة الخ إلزال

الصفــوف وأخــريا قــرر هــؤالء الشــباب يف 

اجتــامع املدنيــة بالعاصمــة قــرار تفجــري 

ــب  ــن عواق ــالد أوال م ــاذ الب ــورة إلنق الث

لوضــع  والحــزيب،  الســيايس   الخــالف 

ــع  ــر الواق ــام األم ــيني أم ــادة السياس الق

ــة  ــارة تجــاه القضي ــام مســؤولية جب وأم

الشــبان يف  الوطنيــة. فتدخــل هــؤالء 

ــم  ــف وحس ــل املوق ــزة لفص ــرتة وجي ف

األمــر وراحــوا يتســاءلون أمــام الشــعب 

أو  خطئهــم  مــدى  عــن  واملناضلــني 

الشــبان  مــن  أقليــة  فهــم  إصاباتهــم 

أخــذت القــرار الجــاد واملصــريي .فرتكــوا 

فالوســيلة  عليهــم،  يحكــم  التاريــخ 

الشــعب  احتــكام  إىل  اللجــوء  هــي 

ــط  ــم تخطي ــة ث ــني ثاني ــم املناضل أوال ث

اآلفــاق املســتقبلية لــرب االســتعامر 

الحــرة. الجزائريــة  الدولــة  وبنــاء 

ــان أول  ــاز بي ــروف إنج ظ
ــر: نوفم

ــة انتصــار  ــة 1951 عرفــت حرك يف صائف

الحريــات الدميقراطيــة أزمــة حــادة بــني 

املركزيــة  اللجنــة  وأعضــاء  املصاليــني 

ــت  ــزب، تعمق ــيري الح ــول إدارة وتس ح

ــل 1953،  ــر  أفري ــالل مؤمت ــورت خ وتط

إذ كان مصــايل الحــاج يدعــو إىل الســلطة 

الفرديــة املتمثلــة يف شــخصه يف حــني 

كانــت  املركزيــة  اللجنــة  أعضــاء  أن 

ــة.  ــادة الجامعي ــدأ القي ــن مب ــع ع تداف

أدت هــذه األزمــة إىل مشــادات عنيفــة 

ــك الظــروف  ــني الطرفــني، يف خضــم تل ب

ــاز  ــري منح ــم غ ــث حكي ــار ثال ــر تي ظه

للطرفــني، يتشــكل مــن قدمــاء املنظمــة 

الخاصــة املنحلــة ســنة 1950 وبعــض 

أغلبيتهــم  املركزيــة،  اللجنــة  أعضــاء 

شــبان أعلنــوا إنشــاء اللجنــة الثوريــة 

 23 يف   -CRUA– والعمــل  للوحــدة 

لألزمــةوملّ  حــد  لوضــع   1954 مــارس 

ــل املســلح(  ــرشوع يف التحضــري للعم وال

باملدنيــة  22 اجتمـــاع  انعــــقاد  ثــم 

)-Clos Salembier- سابقا( يف 24 جوان 
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1954

ــتة  ــة الس ــه مجموع ــت عن 1954، انبثق

أكتوبــر 1954  اجتمعــت يف 23  التــي 

ــدو  ــس حمي ــراد براي ــزل بوقشــورة م مبن

وهــم مصطفــى بــن بولعيــد، العــريب 

بــن مهيــدي، رابــح بيطــاط، ديــدوش 

مــراد، كريــم بلقاســم، فتــم االتفــاق 

الثــورة. إعــالن  عــن  نهائيــة  بصفــة  

خــالل اجتــامع لجنــة الســتة تــّم اإلعــالن 

التحريــر  ميــالد جبهــة وجيــش  عــن 

الوطنــي التــي توحــدت فيهــا الصفــوف 

يف  وحــّددوا  السياســية،  والتشــكيالت 

االجتــامع نفســه األســباب واألهــداف 

ــرار  ــذا الق ــذوا ه ــا اتخ ــن أجله ــي م الت

ــن  ــورة م ــري الث ــق بتفج ــاص واملتعل الخ

رشع   -Proclamation-بيانــا خــالل 

يف تحريــره و طبعــه منــذ شــهر أوت 

1954. فتمــت كتابــة نــص البيــان باللغــة 

العربيــة  إىل  ترجمتهــا  ثــم  الفرنســية 

والشــخصيات  املناضلــني  عــىل  ووزع 

بقلــم محمــد العيشــاوي1 الــذي تعــرف 

ــه  ــس من ــاف والتم ــد بوضي ــه محم علي

خدمــات لتحريــر وثائــق دعائيــة رسيــة، 

بتاتــا. عليهــا  ـالع  اإلطِـّ يجــب  ال  وكان 

ــدة  ــاوي ولع ــد العيش ــى محم ــد التق لق

مــرات مبحمــد بوضيــاف وديــدوش مــراد 

عنــد شــارع 05 ممــر ماالكــوف عــىل 

أفــكار  كانــت  الــوادي.  بــاب  طريــق 

البيــان مســتوحاة مــن برنامــج  الحركــة 

مــن أجــل انتصــار الحريــات الدميقراطية 

ت ســنة1953،  وكان العيشاوي  الذي أُِعدَّ

مفيــدة. يركِّبهــا يف جمــل  أن  يحــاول 

ــني بواســطة  ــة الوثيقت ــا متــت كتاب عندم

 »Ronéo-«2)رونيــو( الناســخة  اآللــة 

التــي اشــرتاها الزبــري بوعجــاج، ُســحبت 

ــع  ــك، اجتم ــر ذل ــىل إث ــا. ع ــخا منه نس

محمــد بوضيــاف مبجموعــة الســتة مرتني 

وتــال خاللهــام محتــوى الوثيقــة )البيــان( 

ــا أعضــاء  ــق عليه عــىل مســامعهم، فواف

منهــم  لــكل  فأُعطــى  الســتة،  لجنــة 

ــه. ــحبها كلٌّ يف ناحيت ــد س ــختني قص نس

ــرة  ــاوي م ــد العيش ــتُْدعَي محم ــم اس ث

ثانيــة مــن طــرف ديــدوش الــذي ســلمه 

ــات ورق  ــرشاء عــرش رزم ــا ل ــا مالي مبلغ

ــني  ــيل-Stencil- و قارورت ــة ستنس وعلب

مــن حــرب »رونيوكوريــس«  ومســاكة  

أوراق وزجاجــة مــن ممحــاة التصحيــح. 

ــَف  كريــم بلقاســم أعمــر أو  بعدهــا كَلَّ

عمــران بالذهــاب إىل الجزائــر العاصمــة 

ــاوي  ــد العيش ــايف محم ــان بالصح واإلتي

البيــان فواصــال الشــخصان إىل  لطبــع 

ــوال3يف 25  ــل إمي ــة إغي ــزي وزو »قري تيي

أكتوبــر 1954 يف منــزل بن رمضاين عامر4.

 

النعقــاد  قالئــل  أيــام  وقبــل  هــذا 

ــوم5  ــىل زعم ــى ع ــة ، تلق ــامع برتون اجت

» نصــا« يعنــي البيــان  مــن قبــل كريــم 

منــه. االف  نســخ  إلعــادة  بلقاســم 

وألجــل هــذ الغــرض التقــى زعمــوم 

كُلــف  الــذي   ، العيشــاوي  مبحمــد 

ــطة  ــة بواس ــة الهام ــذه الوثيق ــع ه لطب

ــرة  ــذه امل ــت ه ــي  كان ــو، الت ــة روني أل

متواجــدًة  رمضــان  عبــان  بحــوزة 

ــن«،  ــد املؤم ــت عب ــة »أي ــط بقري بالضب

أعطــى كريــم بلقاســم لعــي زعمــوم 

مســؤولية الوقــوف والســهرألجل إعــادة 

البيــان. مــن   النــامذج  آالف  نســخ 

 

ويف ليلــة 26-27 أكتوبــر 1954 ُوضعــت  الشهيد الصحفي محمد العيشاوي

اآللة الناسخة رونيو

املنزل أين طبع بيان أول نوفمرب 
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اللمســات النهائيــة للبيــان مــن ِقبــل 

اآللــة  بواســطة  العيشــاوي   محمــد 

ــق  ــخ ملح ــع نس ــو« م ــخة » روني الناس

لنــداء إىل الشــعب–Appel- )مــن طــرف 

جيــش التحريــر الوطنــي( وقــام بســحب 

ــعب  ــداء إىل الش ــن الن ــخة م 2300 نس

ــرب ــان أول نوفم ــن بي ــخة م و1100 نس

Proclamation« 6« )مــن طــرف جبهــة 

ــم  ــام كري ــا ق ــي(، بعده ــر الوطن التحري

ــة. ــر العاصم ــا إىل الجزائ ــم بنقله بلقاس

أكتوبــر   30 الســبت  يــوم  ويف صبــاح 

1954 جــاء زبــري بوعجــاج مســؤول فــرق 

كومنــدوس الجزائــر العاصمــة  وبحوزتــه 

رزمــة مــن املناشــري مــن »بيــان أول 

نوفمــرب«، كانــت موجهــة  لخليــة الدعــم 

اللوجســتي املكلفــة بتوزيــع البيــان عــىل 

ــان  يف  ــرش البي ــريًا نُ ــاق، وأخ ــع نط أوس

ــو إىل  ــذي كان يدع ــر1954، ا ل 31 اكتوب

التأييــد واالنضــامم إىل صفــوف الثــورة 7.

لبيــان  تحليليــة  دراســة 
: نوفمــر«  »أول 

ــا  ــداءا موجه ــرب ن ــان أول نوفم ــرب بي يُعت

إىل الشــعب الجزائــري بالدرجــة األوىل 

ــة  ــا عــن أهمي ــدا جازم ــد تأكي ــو يؤك فه
الشــعب ككيــان واحــد ال يتجــزأ لــه 
القــدرة يف تغيــري مجريــات األحــداث 
والتحكــم يف مســار التاريــخ ، فالبيــان 
والتعبــري  بالشــعب  اســتغاثة  مبثابــة 
عــن اســتياء و تعــب مجموعــة مــن 

الســواعد  مشــمرة  نهضــت  الشــبان 
ــة الشــعب  آخــذة بزمــام األمــور ُمخاطب
فهــو  الفــؤاد  صميــم  مــن  صارخــة 
دعــوة للجميــع للكبــري والصغــري للمــرأة 
للمثقــف  والشــيخ  للشــاب  والرجــل 
واألمــي للمناضــل واملحتفــظ ،لاللتفــاف 
واســرتجاع  اســتقالل  مــرشوع  حــول 
ــاء  ســيادة الوطــن بطــرد املســتعمر وبن
ــب أن  ــة. ويج ــيادة وكرام ــة ذات س دول
ــب عــام جــاء يف النســخة  أشــري وأعقِّ
 La « :األصليــة للبيــان باللغــة الفرنســية
ــا  restauration de l’état algérien«، مل
ــة  ــة إىل اللغ ــس يف الرتجم ــن لُب ــع م وق
 »Restauration« العربيــة بــني كلمــة
و »Instauration«، فجــاءت ترجمتهــا 
الجزائريــة«  الدولــة  »إقامــة  كالتــايل 
»Instauration«، وهــي ترجمــة خاطئة  
ال تــؤدي املعنــى الحقيقــي املرغــوب 
بعــث  إعــادة  هــو  والصحيــح  فيــه، 
 »Restauration« الجزائريــة  الدولــة 
الجزائريــة  الدولــة  منــح  وبالتــايل 
حقهــا  يف إثبــات وجودهــا مــن جديــد.

ــح  ــي إن ص ــرد رشع ــة مت ــان مبثاب  فالبي
مــن  مجموعــة  تزعمتــه   ، التعبــري 
حــزب  املناضــل يف صفــوف  الشــباب 
ــاليب  ــددة باألس ــري من ــعب الجزائ الش
ــا  ــن ورائه ــة  م ــي ال طائل ــة الت العقيم
وال جــدوى  منهــا، متــرد مباحــا ضــد 
التامطــل و الحــوام يف حلقــة مفرغــة 
ــد السياســوية   مــن أجــل تخطــي التقالي
كانــت  التــي  الحزبيــة  واألزمــات 
ــة الوطنية.فاللجــوء  ــا الحرك ــط فيه تتخب
االضطــراري إىل الشــعب صاحــب القــرار 
النهــايئ هــو الحــل الوحيــد. يبــدو هــذا 

جليــا مــن خــالل نــص البيــان يف جملتــه 
ــعب  ــا الش ــتفتح »أيه ــث يس األوىل، حي
الــروح  انتــرصت  لقــد  الجزائــري«. 
الوطنيــة وروح الشــجاعة املغامــرة بــكل 
فعاليتهــا، فتجــاوزت الرصاعــات الحزبيــة 
يف  املتمثــل  املــرشوع  متردهــا  معلنــة 
للوحــدة  الثوريــة  اللجنــة  تشــكيل 
ــارس 1954  والعمــل  -CRUA- يف 23 م
لوضــع حــد لألزمــة والدعــوة املســتعجلة 
ــا يف  ــي به ــورة والرم ــري الث ــارشة تفج ملب
مــن  يكــون  الشــعب.فالقرار  أحضــان 
الفاعــل  هــو  الشــعب  وإىل  الشــعب 
وقناعتــه  إميانــه  فيشــتد  والفّعــال، 
بالقضيــة فيســتجيب مهــروال، لتلبيــة 
النــداء بــروح متحمســة  يحركهــا الواجب 
مفــر  وال  منــه  البــد  الــذي  الوطنــي 
ــني  ــة واليق ــو الحقيق ــعب ه ــه، فالش من
ــراد. ــول إىل امل ــم الوص ــه يت إذ بتضحيات

 عنــد اســتقراء ملــا بــني ســطور بيــان 
أول نوفمــرب 1954 يتضــح لدينــا التنديــد 
ــم  ــكار واملفاهي ــول لألف ــود والخم بالجه
السياســية الجوفــاء التــي أكل  عليهــا 
القصــوى  والــرورة  ورشب،  الدهــر 
لتجــاوز العصبيــات الحزبيــة والجــدل 
الجزائريــة  القضيــة  وإعطــاء  املنهــك 
تزامــن  يف  الوافــر  ونصيبهــا  حقهــا 
األحــداث الجاريــة، بالتوجــه إىل الشــعب 
وتكذيــب املســتعمر الــذي ال يعــرتف 
بتاتــا بوجــوده ووجــود األمــة الجزائريــة.

فالنــداء باســم الشــعب الجزائــري يعنــي 
الجزائريــة،  لهويتــه  االعتبــار  إعــادة 
ــر موجــودة  ــدو، الجزائ ــف الع ــم أن فرغ
ببقــاء شــعبها »أيهــا الشــعب الجزائــري« 
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1954

هــي دعــوة صادقــة نابغــة مــن األعــامق 
والوجــدان ومناشــدة صارخــة مــن أبنــاء 
ــة وال  ــه ال وصاي شــعب إىل شــعبهم، بأن
انتــداب عــىل شــعب دون رضــاه، وال 
تحــزُّب يف القضيــة الوطنيــة ألن القضيــة 
هــي قضيــة شــعب ال حــزب وال متحزّْب.

يف  الوحيــد  الســيد  هــو  الشــعب  إن 
ــه الرافضــة  ــر مصــريه وفــق تطلعات تقري
الوصايــا،  لــكل  قيــد والكابحــة  لــكل 
ــة، إن  ــة أم خارجي ــت داخلي ــواء أكان س

ــدل  ــري« ت ــا الشــعب الجزائ ــارة »أيه عب

عــىل تذمــر مــن وضــع أصبــح ال يطــاق 

والــرتدد.  التامطــل  يغفــر  ال  ووقــت 

الكيــل  طفــح  فلقــد  الوقــت  حــان 

ــة  ــر وأن جمل ــوب الحناج ــِت القل وبلغ

ــض  ــي رف ــري« ه ــعب الجزائ ــا الش »أيه

ــة  ــة الفردي ــات الزعام ــات ومغالط لغلط

بإعطــاء الشــعب حقــه يف تقريــر مصــريه 

فهــي تعنــي الدعوة الســتقطاب الشــعب 

الثــورة وااللتفــاف حولهــا. للَهلُــّم إىل 

ــب اإلرادة  ــعب صاح ــاداة الش ــد من بع

ــة  ــذه الجمل ــان به ــه البي ــرار. توج والق

»أيهــا املناضلــون مــن أجــل القضيــة 

املناضلــني  كافــة  إىل  الجزائريــة« 

الحزبيــة  انتامءاتهــم  بــني  دون متييــز 

واإليديولوجيــة، جاعــال القضيــة الوطنيــة 

هــي لــب املوضــوع وبيــت القصيــد.

فالبيــان مل يُقــص أحــدا، فالجبهــة تدعــو 

وفســخ  إليهــا  لالنضــامم  الجميــع 

واالرتباطــات  الحزبيــة.  القيــود  كل 

دون  تحــول  قــد  التــي  األيديولوجيــة 

فــال  املنشــود،  الهــدف  إىل  الوصــول 

ــرشط حــزيب  يوجــد أدىن إشــارة تلمــح ل

ــكار  ــداء احت ــدي. لقــد كــرس الن أو عقائ

ــرف  ــن  ط ــورة م ــالن الث ــادرة يف إع املب

فئــة دون أخــرى، فالــكل معنــي باألمــر، 

ــل،  ــري مناض ــىل كل  جزائ ــق ع ــو ح فه

عليــه  وواجــب  منهجــه  كان  مهــام 

وجوبــا مقدســا لالنضــامم حــول الجبهــة 

يف ســبيل تحقيــق االســتقالل مــن خــالل 

عــرض مــرشوع بصيغــة بيــان ثاقــب 

»أيهــا   : تحمــل جملــة  كــام  التبــرص 

املناضلــون مــن أجــل القضيــة الجزائريــة 

» تنويهــا باملســار النضــايل الطويــل املدى 

مــن قبــل املناضلــني، فجــاء البيــان يقرتح 

أســلوبا جديــدا يف الكفــاح مــن أجــل 

تحريــر الوطــن برمــي الثورة إىل الشــعب 

ــت يف  ــة يف الب ــف، والرسع ــم املوق لحس

اتخــاذ القــرار، فتــذوب بالتــايل الزعامات 

واألحــزاب يف بوتقــة موحــدة هــي جبهــة 

الشــعب  ويصبــح  الوطنــي  التحريــر 

فقــط،  مشــاهدا  كان  بعدمــا  حاكــام 

فقــد تجلــت عبقريــة هــؤالء الشــبان يف 

 َ ندائهــم للشــعب يف مواقــف شــتى، َعــربَّ

عنهــا الشــعب مــن خــالل إرضاب الطلبة 

يف 19 ماي 1956 وإرضاب 08 أيام يف 28 

جانفــي 1957 ومظاهــرات 11 ديســمرب 

أكتوبــر1961.   17 ومظاهــرات   1960

ــم  ــة بأت ــرب وثيق ــان أول نوفم ــرب بي يُعت

أنهــا  حيــث  مــن  الكلمــة،  معنــى 

متلــك أســلوبا بارعــا يف فــن الخطــاب 

بدغدغــة  اإلقنــاع  عــىل  والعمــل 

القوميــة  والعصبيــة  الحســية  األوتــار 

الصفــوف. وتوحيــد  الشــمل  لجمــع 

ــل  ــن أج ــون م ــا املناضل ــارة »أيه إن عب

ــاوز  ــو إىل تج ــة« تدع ــة الجزائري القضي

االنقســامات والتشــتتات داخــل الحــزب 

الواحــد وتنديــد بشــكل غــري مبــارش 

بالــرصاع بــني املصاليــني واملركزيــني. فــال 

ميكــن أن يحصــل التوحيــد إال بالرجــوع 

حــل  يف  والرزانــة  العقــل  تحكــم  إىل 

املشــاكل بتصحيــح املســار النضــايل مــع 

توحيــد االتجاهــات الحزبيــة وضبــط 

األمــور مــن أجــل القضيــة الوطنيــة، 

ــة واضحــة وضــوح الشــمس، فــال  فالغاي

بــد إذاً مــن تحقيقهــا والســبيل الوحيــد 

ــاح  ــول الكف ــد ح ــاب املوح ــو االنصب ه

الهيــكي  الهــرم  املســلح، ففــي قمــة 

ــكل  ــا، ف ــر وحده ــر والجزائ ــأيت الجزائ ت

هــو خطــاب  فالخطــاب  يهــون،  يشء 

ــرص. ــؤول ومتب ــادف مس ــاّذق ه ذيك ح

جــاءت جملــة »أنتــم الذيــن ســتصدرون 

حكمكــم علينــا« لتبيــان مــدى ثقــة 

هــؤالء الشــبان مببادرتهــم لتفجــري الثورة، 

والصحيحــة  الســليمة  املبــادرة  وأنهــا 

ــرار  ــاب الق ــأن أصح ــم ب ــرار الحكي والق

ومحــرري البيــان يعطــون عهــدا ووعــدا 

ــر حــرة  ــا الجزائ ــأن تحي ــع ب أمــام الجمي

مســتقلة. وبتعبــري أدق يعلــن هــؤالء 

وبرصيــح  الجميــع  أمــام  الشــباب 

العبــارة أن النــرص ســيكون ال محالــة 

ــون  ــك يضع ــم بذل ــر وه ــح الجزائ لصال

الكاملــة. املســؤولية  أعبائهــم  عــىل 

 يحمــل البيــان يف طياتــه مرشوعــا بأتــّم 

معنــى الكلمــة مبنيــاً عــىل أســس وقيــم 
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عاليــة مــن خــالل عــرض برنامــج عمــل 

ومنهــج دقيــق مســطر ومعــزز بأســلوب 

يف منتهــى الدهــاء، يضمــن ســريورة هــذا 

املــرشوع نحــو طريــق إىل النجــاح األكيــد 

ــر،  ــتقالل الجزائ ــل يف اس ــد املتمث واملؤك

داعيــاً  املغــاريب  اإلطــار  داخــل  ذلــك 

للصحــوة الكاملــة والحــذر مــن الوقــوع 

يف مهــب ريــاح االمربياليــة املرتبصــة.

إن صانعــي البيــان تركــوا مســألة وحريــة 

مبــا  األمــة  وإىل  الشــعب  إىل  الحكــم 

فيهــا املناضلــني، مــن خــالل جملــة » 

أنتــم الذيــن ســتُصدرون حكمكــم علينــا 

»ومعنــى ذلــك أن هــؤالء الشــباب أعطوا 

للشــعب واألمــة مبــا فيهــا املناضلــون 

ــا  ــد رضب ــذا يع ــم، وه ــار يف الحك االختي

ــرا  ــا مغاي ــر وطرح ــتفتاء املبك ــن االس م

آنــذاك. املعاشــة  الظــروف  وفــق 

نســتدرك مــن خــالل قراءتنــا للبيــان 

بعــدا تاريخيــا ضاربــا يف التاريــخ، يــروى 

ــل  ــرب املراح ــعب ع ــة الش ــدى مقاوم م

البطوليــة لكفاحــه املريــر بإعطــاء صــورة 

ــاوية  ــة املأس ــك الحقب ــن تل ــة ع مجازي

املليئــة بالبــؤس والحرمــان املدقــع طيلــة 

قــرن وربــع قــرن مــن الزمــن، ووجــوب 

العاجــل  والتّــرصف  الرسيــع  التدخــل 

لوضــع حــد فاصــل ونهــايئ. ولهــذا يَُعــدُّ 

البيــان دعــوة إللغــاء النظام االســتعامري 

ــانحة  ــة س ــان الفرص ــا ف ــم، وأيض الغاش

املهمــة  لتســهيل  مواتيــة  والظــروف 

املتمثلــة يف االنفــراج الــدويل لتســوية 

ــة  ــا للقضي ــندا دولي ــب س ــور، وكس األم

الجزائريــة. وبالتــايل تــربز حنكــة هــؤالء 

إطارهــا  يف  الثــورة  بوضــع  الشــبان  

الرشعيــة  الصبغــة  وإعطائهــا  الــدويل 

ملســاندة الــدول لهــا، مــع بلورتهــا يف 

يف  املتمثلــة  التحرريــة  الحركــة  إطــار 

ــة، وهــذا  ــاز الحيادي ــدم االنحي ــة ع حرك

ــال  ــربي جاع ــان النوفم ــه البي ــا أوضح م

مــن القضيــة الوطنيــة جــزء ال يتجــزأ 

مــن حركــة عــدم االنحيــاز، عــالوة عــىل 

يف  الجزائريــة  الثــورة  صــوت  إســامع 

منظومــة  إطــار  يف  الدوليــة  املحافــل 

األمــم املتحــدة، فُوضــع كفــاح الشــعب 

الجزائــري يف منــاخ تضامنــي محــض.

وهــذا إن دل عــىل يشء فإمنــا يــدل عــىل 

التبــرص الثاقــب ألصحــاب البيــان،أوال 

يف إخــراج الثــورة مــن بوتقــة العقــم 

ــا  ــة، وثاني ــات الحزبي ــن خــالل الرصاع م

الــدويل  الرشعــي  اإلطــار  يف  وصفهــا 

املغــاريب  التحريــري  الكفــاح  داخــل 

ــن  ــا م ــدة لحاميته ــم املتح ــة األم وهيئ

نــا منيعــا. كل الجوانــب وتحصينهــا تحصُّ

ــل  ــارشة العم ــن اإلرساع ومب ــد م ــال ب ف

قبــل فــوات األوان وحــذو حــذَو تونــس 

التحريــري،  مســارهام  يف  واملغــرب 

يف  الجزائــر  تكــون  أن  فاملفــروض 

للوحــدة  الســباقة  فهــي  الطليعــة، 

املغاربيــة.أدرك البيــان النوفمــربي يقينــا 

ــر إىل  ــة، بالنظ ــدة املغاربي ــة الوح أهمي

األبعــاد الجغرافيــة للمنطقــة الحدوديــة 

التــي تكــون قواعــد خلفيــة للثــورة، 

فيجــب التحــدث عــن البعــد اإلقليمــي 

االرتباطــات  تعــززه  ككل،  للمنطقــة 

واللغويــة. والعقائديــة  التاريخيــة 

لهــؤالء  منظــوري  رســم  البيــان  إن 

الشــبان، تــدل عــىل التوقــع الصحيــح 

ملــا ســيكون، ومــا يجــب العمــل بــه. 

آلــت  التــي  الوضعيــة  هــذه  فأمــام 

مجموعــة  قامــت  الجزائــر،  إليهــا 

باملســؤولية  الواعــي  الشــباب  مــن 

كاهلهــم  عــىل  املوضوعــة  الضخمــة 

فنهضــوا  برمتهــا،  أمــة  مصــري  تجــاه 

محكــام  مربمجــا  مرشوعــا  مقرتحــني 

مصلحــة  ووضــع  الصعــاب  لتخطــي 

ــتهدف  ــار، فاملس ــوق كل اعتب ــن ف الوط

الوحيــد هــو العــدو واملســتعمر. هكــذا 

راحــوا يجمعــون الصفــوف لاللتفــاف 

ــي. ــر الوطن ــة التحري ــواء جبه ــت ل تح

كان الهــدف مــن ذلــك هــو بنــاء الدولــة 

االجتامعيــة  الدميقراطيــة  الجزائريــة 

إطــار  ضمــن  الكاملــة  الســيادة  ذات 

البيــان  رصح  اإلســالمية.كام  املبــادئ 

ًدا  منــدِّ الســيايس  التطهــري  بإجباريــة 

بالفســاد واإلصــالح الزائــف واملغالــط 

تصفيــة  دون  عائقــا  وقــف  الــذي 

مــن  البيــان  جعــل  االســتعامر،كام 

الوحــدة املغاربيــة بعــدا عربيــا إســالميا 

ــذا  ــرتكة،تعدى ه ــم املش ــم القواس بحك

ليشــمل جميــع األقطــار التــي تعــاين 

إفريقيــا وآســيا  االســتعامر يف  ويــالت 

ــاز. ــدم االنحي ــة ع ــة حرك ــل هيكل داخ

ويف إطــار األمــم املتحــدة حيــث يتــم 
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الــدول، أيــن  إدراجهــا ضمــن قوائــم 

تجــد املنــاخ املناســب املالئــم واألرضيــة 

الصلبــة ملنارصيهــا. يــديل البيــان معرتفــا 

وطويــال،  شــاقا  ســيكون  العمــل  أن 

يســتلزم وحــدة الصفوف ووحــدة النظام 

والتنظيــم والتوجيــه تحــت رايــة جبهــة 

التحريــر الوطنــي، وهــو الســبيل الوحيــد 

ــتقالل.  ــق االس ــات وتحقي ــرس الخالف لك

الشــباب  هــؤالء  حنكــة  تكمــن  هنــا 

ــعة ال  ــا واس ــن زواي ــاكل م ــل املش يف ح

مــن املنظــور الضيــق البســيط الســاذج .

ختامــا تــم اتخــاذ اإلجــراءات والوســائل 

السياســية التفاوضيــة لتحقيق االســتقالل 

إىل  اســتنادا  للوطــن،  والتــام  الكامــل 

تعــاىل:  قــال  حيــث  الحنيــف  ديننــا 

لهــا  فاجنــح  للســلم  جنحــوا  »وإن 

ــميع  ــو الس ــه ه ــه، إن ــىل الل ــوكل ع وت

العليــم« )اآليــة 61 مــن ســورة األنفــال(، 

ــاوض  ــة والتف ــا للمناقش ــرتاح برنامج باق

الفرنســية إن كانــت  عــىل الســلطات 

ترغــب يف التحــاور لتطبيــق االعــرتاف 

بحــق تقريــر مصــري الشــعوب وفــق 

ــول إىل  ــد الوص ــة، وقص ــني الدولي القوان

حــل ســلمي وفــق الــرشوط التاليــة:

• االعرتاف بالجنسية الجزائرية والسيادة 

الوطنية.

• فتح املفاوضات مع ممثيل الشعب 

الجزائري باسم »جبهة التحرير 

الوطني«.

• اتخاذ التدابري السلمية الرضورية مع 

إعطاء اقرتاحات للسلطات االستعامرية 

لتبيان النية الصادقة.

• احرتام املصالح الفرنسية جامعيا 

وفرديا.

• إعطاء االختيار للفرنسين يف تحديد 

وضعيتهم القانونية مع ضامن حقوقهم 

املرشوعة.

• إقامة عالقات بن الدولتن وفق 

القوانني الدولية. 

النبــل  ســامت  تظهــر  بذلــك 

الجزائريــة  للثــورة  والتحــر 

العمــر. مقتبــل  يف  شــبان  مثلهــا 

ــورة  ــراج الث ــة بإخ ــات الثوري ــة والطاق ــرة النضالي ــوى املس ــيايس واحت ــر الس ــري التوت ــان النوفم ــص البي ــد امت لق

لــه إىل قــوة حقيقيــة كــرت الحواجــز  إىل الشــعب، فأنقــذ املوقــف املتذبــذب املــرّدد برعــة فائقــة وّحوَّ

وتحــدت أعتــى الــدول اإلســتعامرية بجــرأة وجســارة خارقــة للعــادة، ووحــد جميــع التشــكيالت السياســية 

والجزائــر وحدهــا.   الجزائــر  فالغايــة هــي  الوطنــي  التحريــر  لــواء جبهــة  تحــت  التحرريــة  الثــورة  لصالــح 

يف  الغايــة  هــو  ليــس  املســلح  الكفــاح  إىل  اللجــوء  أن   1954 نوفمــر  أول  بيــان   أوضــح  كــام       

الحــل  املتعنــت  املســتعمر  رفــض  مــا  إذ  حيــث  اإلســتقالل،  لتحقيــق  وســيلة  هــو  وإمنــا  ذاتــه،  حــد 

املســتعمر  إلجبــار  منــه،   المفــر  أمــرا  املســلح  الكفــاح  الخيــار  الــرضوري  مــن  بــات  الســيايس،  الســلمي 

. مصــره  تقريــر  يف  الجزائــري  الشــعب  بحــق  واإلعــراف  املفاوضــات  طاولــة  عــىل  والجلــوس  للرضــوخ 

حيــة،  إيديولوجيــة  وثيقــة  وأهــم  الثــورة،  دســتور  مبثابــة  1954حًقــا  نوفمــر  أول  بيــان  يُعتــر           

األول،  الطــراز  مــن  مثينــا  كنــزا  فهــو  األجيــال،  دربــه  عــىل  تســر  التحريريــة  الثــورة  قــادة  ومرجعيــة 

وتخطــي  املعنويــات  ورفــع  الطاقــات  تحفيــز  حيــث  مــن  الجزائريــة  الثــورة  وثائــق  ضمــن  يدخــل 

الحــرة. الجزائريــة  للدولــة  املســتقبيل  للبنــاء  مرعــات  وبخطــى  بتخطيــط  املبتغيــات  وتحقيــق  األزمــات 
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الهوامش:

1 - محمــد العيشــاوي ُولــد يف 29 جانفــي 

بــرج  بالقــرب مــن  بــي مصطفــى   1921

ــعب  ــزب الش ــوف ح ــرط يف صف ــل، انخ مناي

الجزائــري يف عــام 1946 عمــل صحفيــا يف 

تعــرف   le monde arabe ملجلــة  باريــس 

يف  مســؤوال  كان  عندمــا  بوضيــاف  عليــه 

فرنســا وعنــد عودتــه إىل الجزائــر تحصــل 

الحــزب يف  عــىل منصــب مــداوم يف مقــر 

ــدة  ــررا يف جري ــل مح ــام عم ــاتر ك ــاحة ش س

 Journal l’Algérie libre - الجزائــر الحــرة

األخــرية  اللمســات  ووضــع  بطبــع  كلــف 

لبيــان أول نوفمــرب 1954 أوقــف و ســجن 

ــق  ــي ليطل ــتعامر يف رسكاج ــرف االس ــن ط م

ــر  ــش التحري ــوف جي ــق بصف ــه ويلتح رساح

يف  استشــهد  الرابعــة  الواليــة  يف  الوطنــي 

ميــدان الــرشف ســنة 1959 .

انظر :

Mahrez  Afroun, Fresque historique 

d’algerie de massinissa au 05 juillet 

1962,Edition Houma, Alger,Année 

2011 p 135.

- Yves courrière , la guerre d’Algérie, 

les fils de la toussaint tome 1, Edition 

et diffusion )SGED(Avril Mars 2000 

p 232 ; 233.

2 - اآللــة الناســخة »رونيــو«roneo«: شــهادة 

مواليــد  مــن  وهــو  يوســف  زاين  املجاهــد 

24 أوت 1933 بالقصبــة عضــو يف املنطقــة 

 -  955( مــن  العاصمــة  للجزائــر  املســتقلة 

11962( مكلــف باإلمــداد، كــام انخــرط يف 

التــي  الثــاين للمنطقــة املســتقلة  التنظيــم 

أنشــاها ياســف ســعدي متكــن مــن االتصــال 

باملنطقــة الرابعــة كمســاعد للســيد املجاهــد 

الطيــب بــن حميــدة حيــث قامــا بإنشــاء 

منظمــة سياســية عســكرية، نفــذ مــن خاللهــا 

ــز االســتعامرية يف  ــات ضــد املراك ــدة عملي ع

الوطنــي  باملجلــس  الحــايل عضــوا  الوقــت 

واليئ  عضــو  وكذلــك  املجاهديــن،  ملنظمــة 

للمجاهــد مكلــف باإلعــالم واالتصــال.

3 - إيغيــل إميــوال : قريــة يف بــالد القبائــل 

متاخمــة لجبــال جرجــرة أنجبــت الكثــري مــن 

ــن . املجاهدي

 4-Mahrez  Afroun, Fresque

 historique d’algerie de massinissa

 au 05 juillet 1962, Edition Houma,

 Alger, Année 2011 p134 135 137 135

 ; voir Aussi; -Ali Zamoum ; tamurt

 imazighen; mémores d’un Survivant

 1940 1962 péface de mostaa lacheraf

 présentation de hocine Zehouane;

 Casbah Editions; Alger 2013; p171

5 -  عــي زعمــوم: مناضــل يف حــزب الشــعب 

الجزائــري، مبنطقــة القبائــل، ولــد يــوم 29 

وزو،  تيــزي  واليــة  ببوغنــي   1933 أكتوبــر 

انخــرط يف ســنٍّ مبّكــرة يف النضال الســيايس يف 

حــزب الشــعب – حرحــة االنتصــار للحّريــات 

النضــال  مبــادء  تلّقــن  أيــن  الدميقراطيّــة، 

ــف بنســخ ماليــني النــامذج لنــص  الــرّسي، كُلِّ

ــارك يف  ــوال، ش ــل إمي ــرب بإغي ــان أول نوفم بي

عليــه  اُلِقــَي  التحريريــة،  الثــورة  انــدالع 

القبــض يف فيفــري 1955 مــن ِقبــل الســلطات 

االســتعامرية، وُحِكــم عليــه باإلعــدام، ضــّل يف 

ــة  ــه املنيّ ــتقالل. وافت ــة االس ــجن إىل غاي الّس

ــاب:  ــر كت ــل 2004 – أنظ ــوم 28 أفري ي

 Ali Zamoum; tamurt imazighen

 ; mémores d’un Survivant 1940

 1962 ;péface de mostaa lacheraf

 présentation de hocine Zehouane ;

Casbah Editions; Alger 20

ــريب  ــد الع ــم محم ــه، تقدي ــد جغاب 6 - محم

ولــد خليفــة، بيــان أول نوفمــرب دعــوة إىل 

الحــرب، رســالة للســالم ، دار هومــة، الســنة 

.49  41- 1999 ص ص 

ــن  ــد الرحم ــم عب ــيدة، تقدي ــى كش 7 - عي

زينــب  أرششــور،  مــوىس  ترجمــة  مهــري، 

قــويب، مهندســو الثــورة شــهادة عبــد الرحمــن 

مهــري، الطبعــة الثانيــة، منشــورات الشــهاب، 

ســنة 2010، ص ص-102 - 103 - 104.
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للثــورة  التحضــري  عمليــة  دخلــت 

ومكثفــة،  نشــيطة  مرحلــة  املظفــرة 

ــة  ــن مراهن ــع الزم ــباق م ــت يف س وكان

فكيــف  أنــذاك  املــزري  الوضــع  مــع 

املهــّدد  املســارالنضايل  إنقــاذ  ميكــن 

مــن  البــد  كان  واإلنحــالل؟  باإلنــزالق 

يف  وصبهــا  النضاليــة  اإلرادة  توضيــف 

، والبــد مــن  املســلحة  الثــورة  إطــار 

الراهنــة  واألحــداث  الزمــن  تجــاوز 

أنــذاك ، والــرشوع الــروري الفــوري 

يف حســم املوقــف ، يف هــذا الســياق 

ــذي  ــال، ال ــدور الفّع ــادة بال ــدر اإلش تج

ــن  ــه هــذا البطــل الفــذ مصطفــي ب لعب

ــن  ــري الســالح م ــد1 يف جمــع وتوف بولعي

خــالل تنقالتــه إىل العاصمــة، ولبعــض 

أنحــاء الوطــن مبنتهــى الحــذر والرّسيــة 

ــد  ــارج، فلق ــفر للخ ــى الس ــة، وحت التام

ــوري يف األوراس متواصــال  ــه الث كان عمل

ــا،  ــلحة وتخزينه ــع األس ــث جم ــن حي م

عــىل  بولعيــد  بــن  مصطفــى  إنكــب 

جمــع األســلحة وتخزينهــا بــاألوراس، 

ففــي خــالل شــهري أفريــل ومــاي 1954، 

لجنــة  بولعيــد  بــن  مصطفــى  كلــف 

خاصــة بإستكشــاف مواقــع يف جبــال 

املغــارات  وتحديــد  ملعرفــة  األوراس 

كــام   . واملنيعــة  الحصينــة  واألماكــن 

خصــص مــدة شــهر جــوان إىل غايــة 

أوت 1954، لتدريــب املناضلــني تدريبــا، 

عــىل  التمريــن  و  مكثفــا،  عســكريا 

حــرب الكــر والفــر وعــىل صنــع األلغــام 

مصطفــى  وكان  املحليــة،  والقنابــل 

بــن بولعيــد يــرشف عــىل كل ذلــك.

        أجــرى مصطفــى بــن بولعيــد 

سلســلة مــن اللقــاءات يف كل مــن: باتنة،  

تازولــت، أريــس، وخنشــلة، وكان أهمهــا 

اإلجتــامع الــذي انعقــد بحــي الزمالــة يف 

30 مــارس 1954 2 بــدار مســعود بلعڤون 

بباتنــة بحضــور شــيحاين البشــري، وعجــال 

غمراس)النويــي(،  الطاهــر  عجــول، 

عبــاس لغــرور، عــامر معــاش، أحمــد 

موضــع  وكان  وغريهــم.  النــواورة 

االجتــامع التعجيــل بالعمــل املســلح.

           

  

بنــاءا عــىل قرارات لجنــة  الســتة املنبثقة 

ــىل  ــت  ع ــي وضع ــة »22« الت ــن لجن ع

ــرار الحاســم، كان  ــا مســؤولية الق كاهله

ــرب1954  ــني أول نوفم ــوم اإلثن ــار ي اختي

ــة عــرب  ــورة التحريري ــدالع الث موعــدا الن

كامــل الــرتاب الوطنــي3، وأســقطت فكرة 

انطــالق الثــورة نهــارا لســببني: عــدم 

املجازفــة وضعــف مفعــول املفاجــأة، 

فعلــق العــريب بــن مهيــدي قائــال: »يجب 

ــعى إىل  ــا نس ــا أنن ــال ومب ــرصف لي أن نت

ــح  ــن الفات ــي فليك ــل النف ــق العام خل

مــن نوفمــرب عنــد منتصــف الليــل« . 

قــرر أعضــاء لجنــة الســتة اإلحتفــاظ 

ــرب  ــل الخ ــني ينق ــخ إىل ح ــة التاري برسي
الشهيد عباس لغرور

الشهيد أحمد نواورة

التحضيرات واإلستعدادات األولية
عشية ثورة نوفمبر 1954

التحضيرات واإلستعدادات األولية
عشية ثورة نوفمبر 1954
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إىل الخــارج بعدهــا يتــم إعــالم قــادة 

يومــني  نوابهــم  الخمــس4  املناطــق 

قبــل املوعــد، هــذا ومل يحــاط قــادة 

ــل،  ــن قب ــا م ــرب إال يوم ــات بالخ العملي

ســاعة   12 إالّ  املتطوعــون  يعلمــه  ومل 

ــار. ــرسب األخب ــا لت ــدالع تفادي ــل اإلن قب

ــاعدة  ــد مبس ــن بولعي ــي ب ــام مصطف  ق

نائبيــه شــيحاين البشــري، وعجــال عجــول 

نــوع  مــن  قدميــة  بنــادق  بتوزيــع 

 »Mauser STatti« والســتايت  موزيــر 

وكــذا املالبــس العســكرية، كانــت هــذه 

األســلحة مــن بقايــا الحــرب العامليــة 

و  وأملــاين  مــن صنــع  أغلبهــا  الثانيــة 

إيطاليــة  بندقيــة  إيطــايل نحــو« 300 

الصنــع »،وكانــت هــذه األســلحة تهــرب 

ــون  ــوم املناضل ــس، فيق ــا وتون ــن ليبي م

بأمولهــم  املهربــني  مــن  برشائهــا 

الخاصــة وكان مصطفــى بــن بولعيــد 

رشاء  عمليــة  إســتمرت  بينهــم،  مــن 

األســلحة لغايــة ســبتمرب1954 5. وكانــت 

هــذه األســلحة تخــزن يف مرحلــة أوىل 

األوراس  إىل  تنقــل  ثــم  ســوف  واد  يف 

حيــث توضــع يف براميــل، ومنــذ صيــف 

ــر  ــن املطام ــالح م ــتُخرج الس 1954، إس

توزيعــه. ثــم  وإصالحــه،  لتنظيفــه 

       وقبــل أيــام قالئــل مــن اليــوم 

املوعــود ، كانــت التحضــريات تجــري 

كامــل  عــرب  وســاق  قــدم  عــىل 

املناطــق الخمــس حســب التعليــامت 

منطقــة كل  قيــادة  أصدرتهــا  التــي 

اســتدعى   1954 أكتوبــر    18 يف       

ــات  ــد كل املجموع ــن بولعي ــى ب مصطف

عــىل  املســؤولني  تعيــني  لغــرض 

لعبيــدي  كالتــايل:  وهــم  العمليــات 

بلقاســم  باتنــة،  ناحيــة  عــىل  لخــر 

بليــي عــىل تازولــت، صالــح بــن ناجــي 

ــم رشح  ــوب ، وتّ ــم الط ــة ف ــىل ناحي ع

األهــداف  تحديــد  وكــذا  العمليــات 

ــات  ــا أوىل العملي ــي ســوف تقــع فيه الت

و  بســكرة  باتنــة،  ثكنــات  وهــي: 

ــط  ــدرك، كان مخط ــرات ال ــروب، مق لخ

عمومــا،  االوراس  مبنطقــة  الهجــوم 

يســتهدف باتنــة، فــم الطــوب، خنشــلة، 

وتغنيمــني.                           أريــس،  بريكــة،  تكــوت، 

األوىل  املنطقــة  قيــادة  قامــت 

الناممشــة  األوراس  يف  املتمثلــة 

االجتامعــات   مــن  سلســة  بتنظيــم 

بوالعيــد  بــن  مصطفــى  ورشع  

مبعيــة  الســالح  توزيــع  يف  خاللهــا 

شــحاين بشــري بإخراجــه مــن مطامــر 

الحجــاج وتوزيعــه يف كل مــن  قريــة 

امليــزان. وذراع  والخــروب  اســمندو 

اإلجتامعــات   هاتــه  ضمــن  مــن  كان 

اجتــامع اشــمول، الــذي ضــم  حــوايل 

350 مناضــال بالقــرب مــن مدينــة أريــس 

 ،1954 أكتوبــر   31 إىل   27 يــوم  مــن 

اســتغله املناضلــون يف اإلســتفادة مــن 

برنامــج تدريبــي فيــام يتعلــق بالتكتيــك 

واإلســتعالمات.  واإلتصــال  القتــايل، 

ــليح  ــة التس ــرق إىل قضي ــم التط ــام ت ك

املكلفــني  املســؤولني  القــادة  بتعيــني 

بالحصــول عــىل األســلحة، حيــث كانــت 

وكان  التســليح،  مخــازن  يف  تجمــع 

عــىل  يســهر  بولعيــد  بــن  مصطفــى 

دامئــة. بصفــة  وحراصتهــا  مراقبتهــا 

التاريخــي  اشــمول  اجتــامع   خــالل 

اإلختيــار  مســألة  الحــارضون،  تــداول 

املجاهديــن،  لجمــع  اإلســرتاتجي 

األفــواج،  وتوجيــه  الســالح،  وتوزيــع 

فتّــم تحديــد درشة أوالد مــوىس، وخنڤــة 

التجمعــات  هــذه  وكانــت  لحــدادة 

تامــة. ورسيــة  كتــامن  قــي  تتــم 

كان األوراس املخــزن الرئيــي لألســلحة، 

ــع  ــل وتوزي ــم نق ــذا املخــزن، تّ ــن ه فم

األســلحة عــرب مناطــق مختلفــة مــن 

الســالح  تــوزع  تــّم  حيــث  الوطــن 

ابتــدءا مــن 08 أكتوبــر 1954 مــن قريــة 

الحجــاج بــاألوراس عــىل خمــس مراحــل:

بــن  مصطفــى  مــن  كل  تكفــل   -  1

بولعيــد، شــيحاين البشــري، وبغــري لخــر 

بحمــل كميــة كبــرية مــن األســلحة يف 

شــاحنة  إىل مدينــة تيــزي وزو.

الشهيد شيحاين بشري
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1954

ذراع  إىل  أخــرى  شــاحنة  نقلــت   -  2

امليــزان، وتكفــل بهــا كل مــن مصطفــى 

بــن بولعيــد وشــيحاين البشــري. 

3 - نقلت شاحنة أخرى إىل بريكة.

ــامر  ــاء ع ــر 1954 ج ــوم 12 أكتوب 4 - ي

معــاش  مــن يابــوس و أخــذ  54 بندقيــة 

بذخرياتهــا مــن قريــة الحجــاج.

5 - يف 31 أكتوبــر 1954 وزع الســالح 

عــىل مناضــي مشــونش وبنيــان وغســرية 

وأريــس  وتاجمــوت وكميــل وزالطــو، 

وإشــمول ، وشــمورة 6.

قــام   1954 أكتوبــر  نهايــة  يف         

ــري  ــيحاين بش ــد وش ــن بولعي ــى ب مصطف

ــي  ــال بن ــا بجب ــول، انطالق ــل عج وعاج

ملــول تــّم تبليــغ اخــر التعليــامت التــي 

إىل  الســتة  مجموعــة  مــن  وصلتهــم 

ــدا  ــن 270 مجاه ــد ع ــا يزي ــؤويل م مس

ــة الحجــاج، فــكان  ــم تجميعهــم بناحي ت

أهــداف  توضيــح  مســؤول  كل  عــىل 

العمليــة املخطــط لتنفيدهــا لفوجــه. 

ويف ليلتــي 30 و31 أكتوبــر 1954 قــام 

ــع الســالح  ــد بتوزي ــن بولعي ــى ب مصطف

عــىل األفــواج، وقــدم خريطــة تنفيــذ 

ــني. ــواة املناضل ــات، ونظــم أول ن العملي

األوراس  منطقــة  التنظيــم  يشــمل  مل 

فحســب بــل حتــى العاصمــة، حيــث 

يف  العيــد  بــو  بــن  مصطفــى  ســاهم 

اإلســتعدادات األوىل لخــوض غامر الثورة، 

تضمــن أشــكال مختلفــة للتدريــب عــىل 

أوت  ومنــذ  القنابــل،  الســالح وصنــع 

ــه 14  ــارك في ــم7 ش ــة الهجي 1954 مبزرع

ــن  ــى ب ــم مصطف ــن بينه ــال كان م مناض

بولعيــد، وقــد أرشف شــخصيا عــىل تعليم 

املناضلــني عــىل صنــع القنابــل، فقــد 

ــل  ــع القناب ــوج  صن ــدي ف ــم كل قائ تعل

ــني.           ــن املناضل ــريه م ــا غ ــىل أن يعلمه ع

   جــرت عمليــة اإلعــداد للعمــل املســلح 

ــس  ــالد بنف ــن الب يف املناطــق األخــرى م

إجتامعــات  عقــدت  بحيــث  الوتــرية 

تنظيميــة وتعبويــّة، أذكــر يف هــذا اإلطــار 

اإلتفــاق الــذي وقــع بني محمــد بوضياف 

وديــدوش مــراد -وزيغــود يوســف، عــىل 

ــري  ــرشق الجزائ ــكل ال ــة ل وضــع خريط

ــد النقــاط التــي ميكــن أن تندلــع  لتحدي

ســوق  منطقــة  ففــي  الثــورة  منهــا 

ــة  ــار بدراس ــي مخت ــف باج ــراس كل أه

ــني لالســتعداد  ــن املناضل املنطقــة وتكوي

وبتخزيــن  املســلح،  بعمــل  للقيــام 

األســلحة، وتــّم تعينــه لإلعــداد والتحضري 

إلنطــالق الــرشارة األوىل للفاتــح نوفمــرب 

، فلقــد عمــل هــذا األخــري عــىل إنشــاء 

مســؤولني  وتعيــني  الرسيــة    الخاليــا 

سياســني مهمتهــم التكويــن والتعبئــة 

ــرتة  ــذه الف ــالل ه ــلحة، وخ ــع األس وجم

وقعــت بعــض الحــوادث أذكــر منهــا 

عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص حادثــة 

منجــم شــعاب البلــوط يف 25 أكتوبــر  

ــر  1954، الــذي كانــت إدارتــه بيــد املُعمِّ

»دميــون ماليفــر« الــذي لقــي حتفــه 

ــع  ــس م ــأوالد إدري ــد ب ــج العم ــرب ف ق

ــه  ــني نصب ــر كم ــن الحــراس إث ــة م أربع

ــي8. ويف  ــاج ع ــادة الح ــدون بقي املجاه

القبــض  ألقــي  أكتوبــر1954  يــوم 29 

رهــني  وايدعــه  مختــار  باجــي  عــىل 

ــة الــيء  ــدى الرشطــة بعناب التحقيــق ل

ــات  ــام بالعملي ــدم القي ــذي أدى إىل ع ال

ــة الفاتــح  ــام بهــا ليل التــي كان مقررالقي

مــن نوفمــرب9 غــري أنــه يف مســاء  31 

ــدوش  ــهيد دي ــل الش ــر 1954 وص أكتوب

ــد  ــان وال ــي حس ــة باج ــراد إىل مزرع م

اجتامعــا  تــرأس  أيــن  مختــار  باجــي 

ــاح  ــار، ويف صب حــره فــوج باجــي مخت

ــي  ــق رصاح باج ــرب 1954 أطل أول نوفم

مختــار، الــذي كُلــف بتســري الناحيــة 

ــدة  ــة املمت ــة الثاني ــن املنطق ــة م الرابع

مــن ســوق أهــراس إىل مينــاء القالــة.  

       

ويف منطقــة القبائــل، قــام كريــم بلقاســم 

»بــرشح وتحديــد األهــداف ملســؤويل 

الشهيد باجي مختار
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ــة التــرصف  ــر، فــأوكل إليهــم حري الدوائ

يف تنظيــم الهجومــات، وركزعــىل الجانب 

غــامر  خــوض  إىل  لدفعهــم  املعنــوي 

الثــورة ، وكان كريــم يثــق برجالــه الذيــن 

ــدة  ــنوات عدي ــذ س ــني من ــوا متحصن كان

بجبــال منطقــة القبائــل ينتظــرون ســاعة 

أن  بلقاســم  كريــم  اســتطاع  البدايــة، 

ــن 500 رجــل، كان  ــل ع ــا اليق ــدرب م ي

ــرة  ــات جرج ــون مبرتفع ــم يعتصم أغلبه

تأهبــا لليــوم املوعــود، وتدربــوا بالقــرب 

مــن إغيــل عــي عــىل حــرب العصابــات، 

وأدوا اليمــني عــىل إلتزامهــم مواصلــة 

اإلستشــهاد،  أو  النــرص  حتــى  الجهــاد 

بجمــع  أشــده  عــىل  اإلعــداد  فــكان 

التربعــات لــرشاء األســلحة، فكانــت هــذه 

ــا جياشــا يتفجــر حامســا،  املنطقــة بركان

هــذا ولقــد اتفــق رابــح بيطــاط مــع عمر 

ــم 21 رجــال10  ــأن يرســل إليه ــران، ب أعم

تأهبــا لعمليــات أول نوفمــرب والذيــن 

وصلــوا إىل عــني املــكان عــىل بعــد20 

ــن  ــم«، أي ــة »الهجي ــوب املزرع ــم جن كل

أنتظارهــم،  يف  بوعجــاج11  الزبــري  كان 

وهــو مــن تــوىل أمــر مبيتهــم ، وطعامهم 

، ووســيلة نقلهــم إىل بوفاريــك، والبليــدة 

ــدره 23  ــا ق ــا مالي ــليمهم مبلغ ــع تس م

ــة  ــم إىل مزرع ــم اقتداه ــك، ث ــف فرن أل

الهجيــم قــدور بخريســيا قــرب بوفاريــك 

، هــذا ولقــد أبــدى كريــم بلقاســم وعمر 

أوعمــران عــىل إســتعدادهام عىل إرســال 

200 رجــال ملــؤزرة املنطقــة الرابعــة12.

    متّــت اإلســتعدادات  يف العاصمــة 

عــىل أشــكال مختلفــة شــملت التدريــب 

عــىل الســالح وصنــع القنابــل ورصــد 

ــي  ــة الت ــرتاتيجية و الحيوي ــن اإلس األماك

التدريــب  أن  كــام  رضبهــا،  ســيتم 

عــىل صنــع القنابــل املحليــة وكيفيــة 

اســتخدمها كان منــذ أوت 1954 مبزرعــة 

الهجيــم قــدور، وقــد شــارك يف هــذا 

ــم: ــال وه ــرش مناض ــة ع ــب أربع التدري

- مصطفى بن بولعيد

- ديدوش مراد

- العريب بن مهيدي

- الزبري بوعجاج

- محمد بوجمعة مرزوڤي

- رابح بيطاط

- عبد الرحمن قايس عبد الله

- مختار قايس عبدالله الذي توجه إىل 

القبائل الكربى لتدريب املناضلني

- سويداين بوجمعة

- عبد القادر كويني )املدعو نارص(

- قدور هجيم

- الحاج بن عال

- عثامن بلوزداد

-عبد الحفيظ بوصوف     

    لقــد أرشف مصطفــى بــن بولعيــد عىل 

ــل  ــع القناب ــة صن ــه الجامع ــم هات تعلي

إســتعاملها  كيفــة  عــىل  وتدريبهــم 

ــل  ــويداين.ثم تنق ــة س ــاعدة بوجمع مبس

الصومعــة  مركــز  إىل  منهــم  البعــض 

قــرب البليــدة  لصنــع القنابــل عــىل 

املناضلــني. مــن  غريهــم  يعاملهــا  أن 

ــن 26  ــواج م ــبعة أف ــن س ــم تكوي      ت

ــة  ــن ثالث ــون م ــوج يتك ــال وكل ف مناض

ــواج  ــرشف عــىل هــذه األف أشــخاص، وي

كلهــا الزبــري بوعجــاج، املنشــط األســايس 

ــىل  ــهر ع ــني والس ــن املناضل ــا متوي ضامن

التحضــريات  أثنــاء  وإيوائهــم  نقلهــم 

األوليــة النــدالع ثــورة نوفمــرب املظفــرة، 

ــران  ــر أوعم ــل عم ــار انتق ــذا اإلط يف ه

 30 قــي  بوجمعــة  ســويداين  مبعيــة 

أكتوبــر 1954 إىل البليــدة لإللتقاء بالزبري 

إســتقبال  مبهمــة  وتكليفــه  بوعجــاج 

مجموعــة مــن21  مناضــال أرســلوا مــن 

يف  للمشــاركة  بلقاســم  كريــم  طــرف 

عمليــة أول نوفمــرب والذهــاب باملناضلني 

إذ  إليوائهــم،  الخراســية  مزرعــة  إىل 

كان الزبــري بوعجــاج هــو مــن يتدبــر 

إيــواء  ومخابــئ  اإلجتامعــات  أماكــن 

ــني، يتحصــل عــىل  وضــامن أمــن املناضل

وســائل النقــل أينــام كانــت وحيثــام 

ُوجــدت، كــام كان يقــوم بجمــع األمــوال 

الروريــة للعمليــات املســلحة ، وينظــم 

ــورة  ــؤويل الث ــادة ومس ــار ق ــاءات كب لق

ــت  ــي كان ــم بخراســية الت مبزرعــة الهجي

متلكهــا عائلــة الهجيــم حيــث كان اإلبــن 

اإلكــرب قــدور مناضــال يف صفــوف الثــورة 

التحريريــة ، ففــي هــذه  املزرعة »حوش 

ــوي عــىل  ــا يحت ــم« وضــع صندوق الهجي

أســلحة مســرتجعة مــن الحــرب العامليــة 

الثانيــة والتــي وضعــت يف البديــة يف 

ــاوي مصطفــى وهــو مناضــال  ــزل زرق من

ــة  ــاكن بالقصب ــة الس ــة الرسي يف املنظم

شــارع » Ex Rue Porte Neuve« »باب 
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1954

ــدوش  ــل دي ــن ِقب ــرتدة م ــد« املس الجدي

مــراد وبوعجــاج الزبــري والتي اســتعملت 

ــة الطــريان  ــة الهجــوم عــىل ثكن يف عملي

ببوفاريــك 13  كان يقيــم يف هــذه املزرعــة 

كبــار القــادة : محمــد بوضيــاف، ديدوش 

مــراد، رابــح بيطــاط، العــريب بــن مهيدي، 

وغريهــم عــالوة عــىل قــادة األفــواج 

التــي  املســلحة  للعمليــات  الثالثــة 

ــري بوعجــاج  ــت تحــت مســؤولية زب كان

ومختــار  محمــد،  مرزوڤــي  وهــم: 

عثــامن. وبلــوزداد  عبداللــه،  قــايس 

قــرب  حلويــة،  بــدوار  وأيضــا   

قانــون«  »يس  بيــت  كان  بوفاريــك، 

ومخبــأ  املطارديــن  للمناضيــني  ملجــأ 

تُصنــع  كانــت  أيــن  حربيــة  لرتســانة 

القنابــل املتفجــرة و الحارقــة بــإرشاف 

ســويداين بوجمعــة وأحمــد بوشــعيب14 .

    

هــذه األفــواج15 تســببت يف تفجــريات 

ــرب   ــح نوفم ــلحة يف الفات ــات املس العملي

1954 يف القطــاع العاصمــي، متثّــل ذلــك 

يف الهجــوم عــىل مخازن البــرتول، ومصنع 

الغــاز والكهربــاء بالحامــة »رويســو« 

الراديــو  بــث  محطــة  عــىل  الهجــوم 

ــك  ــات األخــرى. تل وغريهــا مــن الهجوم

ــى  ــا مصطف ــام بتدريبه ــي ق ــواج الت األف

اســتعامل  كيفيــة  عــىل  بولعيــد  بــن 

املتفجــرات يف البدايــات األوىل للعمليات 

املســلحة للفاتــح مــن نوفمــرب 1954، 

لديــه  بولعيــد  بــن  مصطفــى  لكــون 

خــربة يف ذلــك ،إعتبــارا أنــه أدى الخدمــة 

ــية،  ــلطات الفرنس ــدى الس ــكرية ل العس

ــي  ــواج الت ــم األف ــك تعلي ــه ذل ــنح ل فس

بوعجــاج. الزبــري  رأســها  عــىل  كان 

    أمــا يف املنطقــة الخامســة )الغــرب 

غــرب  مــن  املمتــدة  الجزائــري( 

الونرشيــس إىل الحــدود املغربيــة، والتــي 

كانــت تعيــش يف قلــق دائــم لعــدم 

ــادة  ــن ق ــا م ــة تخصه ــة نتيج ــدور أي ص

ثــورة وطــال اإلنتظــار الــذي ســاده الكثري 

التوتــر والقلــق ،وكانــت تتميــز  مــن 

بضعــف إمكانياتهــا مــن ناحيةالتســليح، 

فبفضــل نشــاط العــريب بــن مهيــدي 

الــدؤوب ، القائــم  عــىل تقديــم دورســا 

يف حــرب العصابــات ، الــذي أقبــل جميع 

املناضلــني عليهــا بــكل حــامس، وبــدؤوا  

مببــارشة عمليــة التكويــن، بالتدريــب 

الرسيــة،  الخاليــا  وتقويــة  والتنظيــم 

وبقيــت األمــور عــىل هــذا املنــوال حتــى 

ــُد  ــتلم بع ــرب، ومل يس ــهر نوفم ــرتب ش اق

الشــهيد محمــد العــريب بــن مهيــدي 

ــك  ــد املل ــن عب ــال ب ــادة أفواجــه أمث وق

رمضــان وعبــد الحفيــظ بوصــوف والحاج 

بــن عــال األســلحة املنتظــرة مــن املغــرب 

ــث كان التأخــريف الحصــول  ــى، حي األق

.195516 مــارس  غايــة  إىل  عليهــا، 

حرمــت  الخامســة  املنطقــة  أن  كــام 

ــرب  ــن بالق ــلحتها الكائ ــزن أس ــن مخ م

ــود  ــه جن ــذي عــرث علي مــن األغــواط وال

اللفيــف األجنبــي، وكان مــن املقررومــن 

مجاهــدو  بــه  يســلح  أن  املفــروض 

ــرب  ــا ع ــد وصوله ــرة بع ــات الظه مرتفع

الــذي  الــيء   ،»17« والظهــرة  تنــس 

شــكل إحبــاط ملعنويــات املجاهديــن 

مناضلــو  ،قــرر  ذلــك  ورغــم  ولكــن 

املنطقــة الخامســة بشــن عــدة هجومات 

االنــدالع  بســاعة  اليــدرون  وهــم 

الثــورة  بــأن  يعرفــون  وال  بالتحديــد 

.18 نوفمــرب1954  ليلــة  يف  ســتنطلق 

أن  عــىل  اإلشــارة  وتجــدر  هــذا 

التحضــريات كان يحذوهــا طابــع الرّسيــة 

ــا  ــّدو مب ــتطع الع ــث مل يس ــة، حي الكامل

أويت مــن وســائل متطــورة مــن اإلطــالع 

ــف أرساره إالّ  ــم وكش ــذا التنظي ــىل ه ع

ــورة،  ــدالع الث ــن ان ــهور م ــدة ش ــد ع بع

الدؤوبــة  التحضــريات  كانــت  ولقــد 

ــة  ــة املتخلل ــود املكثف ــة والجه واملتواصل

ــررة املتناســقة ســببا  ــات املتك باإلجتامع

التحريريــة. الثــورة  إنــدالع  نجــاح  يف 

املجاهد الزبري بوعجاج
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الهوامش:

1-مصطفــى بــن بولعيــد: ولــد الشــهيد البطــل 

ســنة 1917 بــدوار وادي األبيــض قــرب أريــس 

وبالضبــط  بقريــة أفــرة شــامل قريــة الحجــاج، 

التحــق بحــزب الشــعب بعــد أحــداث 8مــاي 

1945 ،  عــنيِّ عضــوا يف الخليــة السياســية 

بأريــس مــع مجموعــة مــن املناضلــني ،إنضــم 

ــه  ــارس 1950،كلف ــة يف م ــة  الخاص إىل املنظم

إىل  الهاربــني  املناضلــني  بإيــواء  الحــزب 

املنطقــة ، ســاهم مــع هــذه املجموعــة يف 

ــدلءا مــن ســنة  ــورة املســلحة إبت اإلعــداد الث

الثوريــة  اللجنــة  مؤســي  مــن  1953،كان 

للوحــدة والعمل،تــرأس اجتــامع 22 كــام لعــب 

ــرة إىل  ــة جرج ــامم منطق ــيا يف إنض دورا رئيس

الثــورة املســلحة ، قــاد الثــورة املســلحة يف 

األوراس ، أرس بالحــدود التونســية اللبيــة يف 

ــس  ــري 1955 وهــو متوجــه إىل طرابل 12 فيف

ــن  ــة م ــن بل ــد ب ــع أحم ــلحة م ــاد األس إليج

الوفــد الخارجــي لجبهــة التحريــر الوطنــي، 

ــرب  ــاء 10 نوفم ــرار مس ــن الف ــن م ــه متك لكن

ــة ليســتأنف كفاحــه  1955 مــن ســجن الكدي

ــوم  ــة األوراس إىل أن استشــهد ي ــد ملنطق كقائ

22 مــارس 1956، انظــر: ســعد بــن البشــري 

لعاممــرة، شــهداء مــن بــالدي الجزائــر، مطبعة 

مــزاور الجزائــر2006، ص52.

2 - د.محمــد العيــد مطمــر، ثــورة نوفمــرب 

)األوراس   )1962-1954( الجزائــر  يف   1954

الهــدى،  دار  النــار،  فاتحــة  أو  الناممشــة( 

. ص76  ص   ،2015 الجزائــر 

تاريــخ  يف  املختــرص  فركــوس،  صالــح  3-د 

خــروج  إىل  الفنيقــني  عهــد  مــن  الجزائــر، 

العلــوم  1962-م(،دار  )814هـــ  الفرنســيني 

 -  2002 الجزائــر   ،ISBN، والتوزيــع  للنــرش 

ص257.  ،2003

فاتــح  ثــورة  انــدالع   ، محمــد  ترزويــن   -4

نوفمــرب 1954، مــن كتــاب الطريــق إىل نوفمــرب 

ــة  ــة الوطني ــدون، املنظم ــا املجاه ــام يرويه ك

األول،  الجــزء  األول،  املجلــد   ، للمجاهديــن 

ديــوان املطبوعــات الجامعيــة ، ص284.

دار  عظــامء،  ثــوار  عبــاس،  محمــد   -  5

.44 2005،ص ئــر لجزا ا ، هومة

6 - ترزويــن محمــد ، انــدالع ثــورة فاتــح 

نوفمــرب 1954، نفــس املرجــع الســابق، ص  

254،255 انظــر أيضــا: ســعيدي وهيبــة، الثورة 

 ،1962، الســالح 1954  الجزائريــة ومشــكلة 

دار املعرفــة، بــاب الــوادي الجزائــر العاصمــة، 

ص23. الســنة1994، 

 7 - مقــر إقامــة وتدريــب األول للمجاهديــن 

بتاريــخ 20 جويليــة 1954 لتحضــري إندالع ثورة 

ــم:  ــةأو حــوش الهجي 01 نوفمــرب 1954، مزرع

ــامع  ــز إجت ــة خرايســية،كان مرك ــع ببلدي الواق

بتدريــب  نوفمــرب،  لتحضــريأول  املجاهديــن 

املجاهديــن، ففــي جويليــة 1954 احتضــن 

هــذا الحــوش اجتامعــا حــره كبــار قــادة 

املنطقــة الخامســة ممــن ســيفجرون بعــد أيــام 

ــة ثــورة أول نوفمربوهــم: مصطفيــى بــن  قليل

بولعيــد، ديــدوش مــراد، رابــح بيطــاط، محمــد 

ــري بوعجــاج ،  ــوزداد، الزب ــامن بل مرزوڤــي، عث

بــن عالالحاج،كوينــي نارصمــن عــني متوشــنت، 

ــظ بوصــوف، ســويداين بوجمعــة،  ــد الحفي عب

ــد  ــايس عب ــن، ق ــد الرحم ــه عب ــايس عبدالل ق

اللــه مختــار لغــرور. عضــو يف اللجنــة املكلفــة 

لتحضــري وتســري هجومــات أول نوفمــرب1954، 

جبهــة  مســؤولية  تحــت  خنشــلة   ملدينــة 

وجيــش التحريــر، انظــر: شــهادة املجاهــد زاين 

يوســف، إثــر لقــايئ معــه  يف جويليــة 2016 ، 

انظــر أيضــا: دليــل املواقــع واملعــامل التاريخيــة 

ــر. ــة الجزائ الهامــة عــىل مســتوى والي

8 -امللتقــى الجهــوي لتاريــخ الثــورة ، القاعــدة 

 15-14 يومــي  اهــراس  ســوق   ، الرشقيــة 

فيفــري ص 2 - 3، 1985.

 ، الثــورة  لتاريــخ  الجهــوي  امللتقــى     -  9

ص2. املرجــع،  نفــس  الرشقيــة،  القاعــدة 

10 - يحيــى بوعزيــز، الثــورة يف الواليــة الثالثــة 

1954-1962، دار األمــة، الطبعــة األوىل، الســنة 

2004، ص40.

ســنة  مواليــد  مــن  بوعجــاج:  الزبــري   -  11

ــفىل  ــة الس ــة بالقصب ــر العاصم 1925 بالجزائ

عــي  عســكري  شــارع   »Ex Rue Bruce  «

القصبــة   يف  اإلبتــدايئ  تعليمــه  زاول  حاليــا، 

»Ex Rue de toulon« شــارع أحمــد ياســف 

ــة  ــادرة الحــي مبعي ــم إضطــر إىل مغ ــا، ث حالي

 Ex Rue colonne« عائلتــه إىل مــكان جديــد

Voirol« شــارع ســويداين بوجمعــة حاليــا، 

ــادرة،  ــروح املب ــىل ب ــاج يتح ــري بوعج كان الزب

ــة  ــارة منقطع ــم وجس ــن التنظي ــز بحس يتمي

ــد،  ــط املواعي ــرتام يف ظب ــة واح ــري ورصام النظ

كان صديــق ديــدوش مــراد منــذ الصغــر يكــن 

لــه محبــة مميــزة ووفــاء الحــد لــه، واحرتامــا 

ــورة. ــز ورؤح الث ــاه رم ــربا إي ــه معت ــل ل ال مثي

النضــم إىل حــزب الشــعب الجزائــري ســنة 

1942. وأصبــح عضواقــي قيــادة حركــة إنتصــار 

يف  فعليــا  ،شــارك  الدميقراطيــة  الحريــات 

مظاهــرات أول مــاي 1945 بالجزائــر العاصمة، 

ــلح  ــدرع املس ــة ال ــة الخاص ــق باملنظم والتحق

لحركــة إنتصــار الحريــات الدميقراطيــة، وبعــد 

اكتشــاف وحــل املنظمــة الخاصــة اســتطاع 

ــدة  ــن ع ــاة م ــالت والنج ــاج اإلف ــري بوعج الزب

اعتقــالت، وأصبــح محــل مراقبــة دامئــة يف 

حيــه، كان الزبــري بوعجــاج منظــام وعضــوا 

يف 22، مســاعدا لرابــح بيطــاط قائــد املنطقــة 

الرابعــة متقاســام مســؤولية تنضيــم العاصمــة 

ــاج،  ــعيب بلح ــة وبوش ــويداين بوجمع ــع س م
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1954

ــم بالدرجــة األوىل  فأعطيــت مســؤولية التنظي

املحــرك  كان  فلقــد   ، بوعجــاج  الزبــري  إىل 

واملنشــط األســايس، إعتقــل الزبــري بوعجــاج يف 

06 نوفمــرب 1954وعــذب برشاســة ووحشــية، 

ــامل  ــع األع ــد م ــجن املؤب ــه بالس ــم علي وحك

العســكرية  املحكمــة  ِقبــل  مــن  الشــاقة 

ــرف ســجون  ــة، ع ــر العاصم ــالل بالجزائ لإلحت

عديــدة ذات ســمعة رديئــة كســجن رسكاجــي 

ــرة  ــام بعــدإىل جزي وســجن الحــراش، تقــل في

» ري« »Ré« بفرنســا باملحيــط األطلــي أيــن 

ــده  ــالل تندي ــن خ ــايل م ــاره النض ــل مس أكم

بالحالــة الرهيبــة والشــنيعة التــي كان يتخبــط 

فيهــا رفقــاؤه املعتقلــون يف الســجون هناك ، مل 

يطلــق رساح قائــد فــوج الكومنــدوس للجزائــر 

العاصمــة إال بعــد إتفاقــي إفيــان ســنة 1962،- 

ــد  ــن موالي ــف: م ــد زاين يوس ــهادة املجاه »ش

العاصمــة،  بالقصبة-الجزائــر   1933 أوت   24

عضــو يف املنطقــة املســتقلة للجزائــر العاصمــة 

مــن)1955-1962(، مكلــف باإلمــداد، انخــرط 

ــي  ــتقلة الت ــة املس ــاين للمنطق ــم الث يف التنظي

ــجن  ــني كان يف س ــعدي ح ــف س ــأها ياس أنش

ــزج  ــه وال ــض علي ــاء القب ــد إلق ــراش، وبع الح

مــن  واملعتقالت،متكــن  الســجون  يف  بــه 

االتصــال باملنطقــة الرابعــة التابعــة للواليــة 

الثالثــة كمســاعد للســيد املجاهــد الطيــب بــن 

حميــدة حيــث قامــا بإتشــاء منظمــة سياســية 

ــات  ــدة عملي ــا ع ــن خالله ــذ م ــكرية نف عس

ــوا واليئ  ــتعامرية، كان  عض ــز اإلس ــد املراك ض

للمجاهديــن مكلــف باإلعــالم واإلتصــال تــويف 

ســنة 2019. تـّـم اللقــاء معه يف جويليــة 2016.

12 - يحيــى بوعزيــز، الثــورة يف الواليــة الثالثــة 

ــة األوىل،  ــة، الطبع ــن 1954-1962، دار األم م

الســنة 2004، ص42.

13 - ذهبــي شــفيقة، شــهادة حيــة، املجاهــد 

ــه  ــن صديق ــدث ع ــف يتح ــوم زاين يوس املرح

الرجــال  يصنــع  »عندمــا  الزبــري،  بوعجــاج 

التاريــخ«، مجلــة متحــف الجيــش، العــدد 

ص55،56،57..  ،2017 جانفــي  الرابــع- 

الجزائــر،  14 - محفــوظ قــداش، وتحــررت 

ترجمــة العــريب بوينــور ، دار األمــة ، الجزائــر 

ص10.  ،  2011

15 - هــذا وحســب محمــد مرزوڤــي، كان عدد 

األفــواج التــي شــاركت يف العمليــات األوىل 

ليلــة أول نوفمــرب بالعاصمــة هــي 05 أفــواج: 

فــوج عثــامن بلــوزداد، فــوج محمــد مرزوڤــي، 

فــوج عبــايس مــداين، فــوج بســكارأحمد، فــوج 

ــد  ــايس عب ــد الرحمــن، و ق ــه عب ــايس عبدالل ق

اللــه مختــار، املنظمــة الوطنيــة للمجاهديــن، 

لقــاء مــع الســيد محمــد مرزوڤــي ، تــّم مبقــر 

عملــه يــوم 2000/05/29 ، انظــر أيضــا: عيــى 

عبــد  تقديــم  الثــورة،  مهندســو  كشــيدة، 

ــوىس أرششــور، منشــورات  ــة م ــري، ترجم امله

ــر2003، ص96. ــهاب ، الجزائ الش

16 - يف مــارس 1955، وصلــت أول شــحنة 

عــىل مــن ســفينة »دينــا« محملــة بأكــرث مــن 

ــم إقتســامها مــع  160 طــن مــن األســلحة ، ت

انظــر: محفــوظ  املغــرب،  التحريــر  جيــش 

قــداش وتحــررت الجزائــر ، ترجمــة العــريب 

والنــرش،  للطباعــة  األمــة  دار   ، بوينــور 

الجزائــر2011،ص31.

17 - ترزويــن محمــد، انــدالع ثــورة فاتــح 

نوفمــرب 1954، نفــس املرجع الســابق، ص291.

18 -الوهــراين )أحمــد املجاهــد(، تعقيــب األخ 

أحمــد الوهــراين ،مــن كتــاب :الطريــق إىل 

نوفمــرب كــام يروهــا املجاهــدون ، املنظمــة 

،الجــزء  األول  ،املجلــد  الوطنيــة ملجاهديــن 

الثالــث، طــوان املطبوعات الجامعيــة، ص153، 

ــا: ــر أيض 154، انظ

-TOUARIGT)Boualem(;Lesaction 

du1ernovembre1954; In Revue 

Mémoria ; Magazin consacré   

àL’histoire; deL’algérie; édité par EL 

Djazair-com; n° 07 ; Novembre 2012; 

p52 .
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فُوجئــت الســلطات االســتعامرية بعــدد 

مــن الهجــامت، وقعــت كلهــا مابــني 

الســاعة الواحــدة والســاعة الخامســة 

نوفمــرب  أول  اإلثنــني  صبيحــة  مــن 

األمــوات  1، وهــو عيــد ذكــرى   1954

وقــد   ،»Latoussaint« )عيدالقدســني( 

تــّم االتفــاق عــىل كلمــة الــرس للعمليات 

يف هــذه الليلــة هــي اســم »خالــد« أمــا 

الكلمــة اإلجابــة فهــي عقبــة ولقــد بلــغ 

ــني  ــن ثالث ــد ع ــا يزي ــامت م ــدد الهج ع

عمليــة 2، مــا بــني الحــدود التونســية 

وكادت  وهــران،  عاملــة  ورشقــي 

األوراس،  جبــال  يف  ترتكــز  الحــوادث 

ــلة  ــة إىل خنش ــن باتن ــري م ــط يس يف خ

متجهــا نحــو أريــس بســكرة جنوبــا ، 

ثــم تليــه منطقــة الشــامل القســنطيني،  

القبائــل والعاصمــة وبوفاريــك والبليــدة، 

تعرّضــت  الوهرانيــة.  املنطقــة  حتــى 

ــي  ــّدو الفرن ــة للع ــز حساس ــدة مراك ع

خســائر  عنهــا  نتــج  هجــامت،  إىل 

ماديــة وبرشيــة معتــربة، و كانــت هــذه 

العمليــات عبــارة عــن عمليــات تخريبيــة 

للمؤسســات االقتصاديــة للعــّدو شــملت 

الطــرق،  قطــع  املســتوطنني،  مــزارع 

إتــالف أعمــدة الهواتــف، الهجــوم عــىل 

ــة،  ــز الرشطــة، الجندرم ــات و مراك الثكن

ــول  ــد مفع ــد امت ــلحة، لق ــب األس لكس

تفجــري الثــورة مــن الــرشق إىل  الغــرب، 

مــن أريــس وإشــمول وتكــوت، وخنشــلة 

ولجــة،  دوار  يابــوس،  دوار  بريكــة 

باتنــة، الخــروب3 بســكرة إىل اســمندو 

ــة،  ــرت، بغلي ــة، وتيڤزي ــروش، عززڤ الح

ــك  ــة وبوفاري ــل إىل العاصم ــرج مناي وب

ــيدي  ــل إىل )س ــة، لتص ــدة ومتيج والبلي

عــي كســان( » Cassaigne« وحجــاج 

وغريهــا   »Turgot« تريقــة  )بوســي(، 

مــن املــدن بــدأت الثــورة التحريريــة يف 

ــرات  ــب تقدي ــرب حس ــن نوفم ــح م الفات

»الســلطات اإلســتعامرية«   مبشــاركة 

أقــل  مــن  800 مجاهــد وقــد يصــل إىل 

1500 مســلّح، بحوزتهــم  400 قطعــة 

ســالح4 وبضعــة قنابــل تقليديــة وبنــادق 

صيــد فقــط يف صفــوف جيــش التحريــر 

قــادة  تقاريــر  إىل  واســتناًدا  الوطنــي، 

ــام  ــر الصوم ــاركة يف مؤمت ــق املش املناط

كان عــدد أفــراد جيــش التحريــر الوطني 

مييــل بني 1100 و1200 ، من بينهم  300  

نفر مسلح يف منطقة األوراس5 . 

الضخمــة،  العــّدو  قــوات   مواجهــة 

60  000 مــن  أكــرث  مــن   املتشــكلة 

ــق ــا  بفيال ــدي، عــززت فرنســا قواته  جن

اســتُدعيت و  املظليــني،   جنــود 

املحمولــة جــوا للمشــاة   »الفرقــة 25 

مبنطقــة القســنطيني  الــرشق   إىل 

« الرسعــة  جنــاح  عــىل   األوراس  

25ème Division d’Infanterie 

Aéroportèe Parachutiste D.I.A.P«

 تحــت قيــادة الجــرال »جيــل«  ، و الذي 

ــوات  ــىل   ق ــط ع ــف الضغ حــاول تخفي

العــّدو املحــارصة مــن ِقبــل املجاهديــن  

يف أريــس وفــوم الطــوب، أكــرث مــن 16 

ــن  ــة لألم ــة التابع ــا الجمهوري ــن رساي م

»C.R.S«

 16CompagnieRépubl icaines

قــوات  مــن  و800     de Sécurité

الــدرك،  ضــف إىل ذلــك فــإن للعــّدو 

جيشــا نظاميــا عريقــا ضاربــا جــذوره 

يف التاريــخ ومتــدرب عــىل كل أنــواع 

الجــراالت،  عــرشات  تقــوده  القتــال 

األوراس  عــىل  اإلمــدادات  تهاطلــت 

أوامــر  إثــر  عــىل  الزاحــف  كالجــراد 

 »Mendès France -منديــس فرنــس«

وزيــر األول رئــس مجلــس الــوزراء، التــي 

حــّددت إجــامالً بـــ 10 فيالــق ُوّجهت إىل 
الناحيــة العســكرية العــارشة )الجزائــر(6 

»)10RM)Xé ، مبــا فيهــا الفيلق املظليني 

 11Choc« لإللتحــام   عــرش  الحــادي 

 bataillon  parachutiste  d e  choc

.»11BPC

يف الثــاين مــن نوفمــرب 1954 وصلــت 

يــوم  عنابــة  مينــاء  إىل  فيالــق  ثــالث 

مــن  الرابــع  ويف   نوفمــرب19547،   2

األوامــر  إعطــاء  تــّم   1954 نوفمــرب، 

املشــكلة  جــوا  املحمولــة  الفــرق  إىل 

الفـاتح من نوفمبر 1954الفـاتح من نوفمبر 1954
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1954

الهنــد  مــن  القادمــني  املظليــني  مــن 

للمظليــني  األجنبــي  الفــوج  الصينيــة. 

».R.E.P»األجنبــي للفيــف  التابــع 

 »RégimentEtrangerParachutiste

ِقبــل  مــن  املفــروض  الحصــار  لفــك 

جيــش التحريــر  عــىل األوراس، البــد 

مــن  القضــاء عــىل الثــورة برسعــة فائقــة  

األوراس.  يف  خاصــة  للتــّو  ومحارصتهــا 

كان هــذا االكــرتاث  الشــغل الشــاغل 

للســلطات اإلســتعامرية، فُوضــع تحــت 

ــة  ــاة املحمول ــة 25 للمش ــرصف  الفرق ت

جــوا ، فيلــق القناصــني الســنغال ورسايــا 

الســبايس »Spahis«، ومبجــرد وصــول 

ــن  ــق م ــع فيال ــت أرب ــق ، انطلق الفيال

فيلــق  املــكان،  عــني  نحــو  املظليــني 

الثامنيــة عــرش ملشــاة املظليــني لإللتحــام

 R é g i m e n t D ’ i n f a n t e r i e

  parachutiste de choc »18éR.I.P.C

ــوم  ــىل ف ــر ع ــس، وآخ ــىل أري ــق ع أطل

»1R.C.P« مــن  وفيلــق  الطــوب، 

 Régiment de chasseurs

parachutiste« أطلــق عــىل منخفــض 

بوحاممــة وفيلــق أخرعىل تكــوت ، كانت 

فــرق املظليــني  تحــت إمــارة العقيــد 

 ،»Paul Ducournou« 8 ــو بــول دوكورن

أيضــا الفــوج التاســع للقناصــني األفارقــة 

 9R.C.A«، Régiment de« املجهــز 

تجمــع  الــذي   chasseurs D’afrique

يف باتنــة، الفــوج األول لســبايس املجهــز 

الــذي اســتقر ببســكرة ثــم يف مشــونش، 

اللفيــف األجنبــي الــذي تســلل مــن 

تكــوت إىل لولجــة. هكــذا كانــت كل 

يــرام  مــا  وعــىل  جاهــزة  الرتتيبــات 

مســاءاليوم الثامــن8 من نوفمــرب 1954 9.                                                                                            

وشــهر  نوفمــرب  شــهر  خــالل  ففــي 

ضخمــة  عمليــات  ديسمربشــنت  

تحــت  والقبائــل  األوراس  عــىل 

رشيــري   »بــول  الجــرال  قيــادة 

العــام  القائــد   »PaulCherrière«

للقــوات املســلحة«، للناحيــة العســكرية 

)الجزائــر(10.  10RM)Xè( العــارشة 

األوراس:

جــاءت الليلــة املوعــودة ، يف ســكون 

وظــالم حالــك، يف عتمــة الليــل وبــرودة 

الخريــف »الســاخن«، انطلقــت األفــواج 

تحــت قيــادة مصطفى بن بولعيــد ،الذي 

أقــام مركــز قيــادة العمليــات العســكرية 

يف إحــدى مغــارات منطقــة بنــي ملــول 

ــغ عددهــا  عــىل منحــدرات األوراس . بل

خمســة ومثانــون فوجــا وهــي كاآليت:

موىس)أريــس(:  أوالد  درشة  أفــواج 

خنڤــة  فوجــا،  وثالثــون  مثانيــة 

أفــواج،  تســعة  )ايشــمول(:  لحــدادة 

بريكــة:  أفــواج،  خمســة  بســكرة: 

فــوج واحــد، لخــروب: ثالثــة أفــواج، 

خنشــلة،  أفــواج،  أربعــة  يابــوس: 

لولجــة: تســعة  ناحيــة  أفــواج،  ســتة 

ــواج،  ــة أف ــة: خمس ــة تبس ــواج، ناحي أف

أفــواج11. أربعــة  أهــراس:  ســوق 

درشة  مــن  الثــورة  إنطلقــت  هكــذا   

وخنڤــة  إيشــمول  يف  مــوىس  أوالد 

فــم  بلديــة  »تيبكاويــن«  يف  لحــدادة 

الطــوب حاليــا ، واتجهــت هــذه األفــواج 

املنطلقــة مــن هذيــن املكانــني إىل عــدة 

وجنوبــه.  األوراس  شــامل  يف  أماكــن 

 

يف  األوراس  يف  العمليــات  متركــزت   

اتجــاه يســري مــن باتنــة إىل خنشــلة 

باتنــة  ففــي  الجنــوب،  نحــو  متجهــا 

ــد،  ــن بولعي ــى ب ــادة مصطف ــت قي وتح

ــني  ــوا حارس ــني وقتل ــوار ثكنت ــم الث هاج

العقيــد  ســيارة  بالرصــاص  ورشــقوا 

القطــاع  قائــد   »Blanche« 12 بالنــش 

ــوا  ــم  أقدم ــام أنه ــة ك ــكري لباتن العس

Sous – ( ــرة ــر الدائ ــة مق ــىل مهاجم ع

القائــد  فيهــا  رأى  التــي   )préfecture

انزال الجيش الفرني باألوراس لفك الحصار 
عىل منطقة أريس وفُم الطّوب
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أنهــا ســترتك أثــرا نفســيا لــدى املســتعمر 

الفرنــي وهاجمــوا مراكــز للتمويــن، 

اثنــني، مــع قطــع  وقتلــوا عســكريني 

ــة بإشــمول، وشــمورة،  الخطــوط الهاتفي

وعــزل  محــارصة  متــت   أريــس  ويف 

املجاهديــن  ِقبــل  مــن  أريــس  مركــز 

ــام وكان  ــة أي ــس ثالث ــة أري ــت قري فُعزل

بهــا 80 أوربيــا، ومل يفــك الحصــار إال 

بعــد يومــني، وقــام املجاهــدون بهجــوم 

ــف ضــد منجــم الرصــاص بإشــمول،  كثي

ولكنهــم انســحبوا بعــد معركــة عنيفــة. 

         هــذا وكان الشــهيد شــيهاين بشــري 

يقــود فرقــة كومنــدوس لنصــب كمــني يف 

الطريــق الرابــط بــني أريــس وبســكرة13، 

»تيغانيمــني«   عندمضيــق  بالضبــط 

أيــن تــم إطــالق النــار عــىل حافلــة 

ركاب خــط أريــس مشــونش فاعــرتض  

املجاهــدون الحافلــة وأُرغموهــا عــىل 

الوقــوف وأنزلــوا ركابهــا واختــاروا منهــم 

ــوع إىل  ــني بالرج ــروا الباق ــم أم ــة ث ثالث

مقاعدهــم ، أمــا الثالثــة فهــم قائــد 

وزوجتــه    فرنــي  ومعلــم   ، مشــونش 

»عائلــة مونــريوا«، وقتلــوا قائد مشــونش 

تجــاوز  بعدمــا  الصــادق«  »الحــاج 

حــدوده وأســمعهم كالمــا، وقتلــوا املعلم 

 »Guy Monnerot« مونــروا«  »جــي 

وجرحــوا زوجتــه خطــأ 14، وكانــا الزوجان 

متوجهــان إىل »قريــة تيفلفــل، كانــت 

ــة مــوت شــخصان مــع جريحــة  الحصيل

وغنــم مســدس هــذاو اتجهــت فرقــة 

املــكان ملحــارصة ومهاجمــة  عــني  إىل 

ــوار  ــز الث ــث مترك ــة، حي ــة الجندرم ثكن

ــال وحــارصوا  ــبوعا كام ــم الطــوب أس بف

خريطة توضيحية لتبيان توّســع النشــاط الثوري باألوراس

مضيق تيغانيمني »الطريق الرابط بني أريس 
وبسكرة، أين تّم إطالق النار عىل حافلة 

ُركّاب«
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مخفــرة الــدرك بتكــوت، وعزلــوا املنطقــة 

متامــا، وأرسوا مثانيــة رجــال، أربــع نســاء 

ــور  ــب جس ــّم تخري ــال، وت ــة أطف خمس

لتكــوت وعفــرة ومرونــة وشــلية، مــع 

ــن  ــة ومزرعــة و كــامت الت حــرق مطحن

ملعمريــن  ملــك  حبــوب  ومطمــورة 

الخطــوط  أعمــدة  وقطــع  فرنســيني، 

يقــوده  الــذي  الفــوج  وكان  الهاتفيــة، 

ڤريــن بلقاســم يعمــل عــىل خلــق الالأمن 

مــن حــول مدينــة أريــس، إىل جانــب 

مراقبــة القــرى املجــاورة لهــا إلعــداد 

املخابــئ ومخــازن املــؤن لفائدة الثــوار15. 

ويف خنشــلة ســمع دوي انفجــار وطلقات 

ــباته  ــن س ــتعمر م ــت املس ــة أيقض ناري

املجاهــدون  عندمــا  وذلــك  العميــق 

لغــرور  عبــاس  الشــهيد   بقيــادة 

ــايئ  ــد الكهرب ــري املول ــن تفج ــوا م ومتكن

املحــرك  دمــروا  حيــث  املدينــة16،  يف 

الخــوف  و  الهلــع  فانتــرش  الكهربــايئ، 

وهوجمــت   ، املعمريــن  صفــوف  يف 

مراكــز تجمــع القــوات الفرنســية ومقــر 

املختلطــة،  بالبلديــة  اإلداري  املتــرصف 

أســفر عــن جــرح فــارس بجــروح خطــرية، 

كــام متكــن املجاهــدون مــن اجتيــاح 

محافظــة الرشطــة املركزيــة واحتاللهــا 

وجــردوا عــىل إثــر ذلــك رجــال الرشطــة 

فجــرح  واعتقلوهــم  أســلحتهم  مــن 

ــم  املجاهــدون  ــن الرشطــة وغن عــون م

الثكنــة  وهاجمــوا  مسدســات،  أربــع 

العســكرية »مركــز الــدرك« مبناوشــات 

ــة،  ــني حــرق البناي ــل محاول وتفجــري قناب

واشــتعلت النــريان يف كل مــكان فتجمــع 

ــدؤا  ــة وب ــاحة الثكن ــّدو يف س ــد الع جن

ــدون   ــتطاع املجاه ــار، واس ــون الن يطلق

قتــل املــالزم الثــاين )جــريار دارنــو( »    

الحاميــة  قائــد   »Darnault  Gérard

ــاعديه،  ــن مس ــني م ــع اثن ــكرية م العس

وانســحب املجاهــدون يف مهمتهــم مــن 

غــري أن يصــاب أحــد منهــم، مــع تخريب 

ــول  ــايئ املّم ــد الكهرب وتدمــري جهــاز مول

وتدمــري  وتخريــب  خنشــلة،  ملدينــة 

الرابطــة  الهاتفيــة  الخطــوط  أعمــدة 

البيضــاء.  وعــني  باتنــة  مدينــة  بــني 

ويف بســكرة  تــم تخريــب محطــة توليــد 

الكهربــاء وقطــع خــط الهاتــف واملركزية 

الكهربائيــة17 برمــي القنابــل أســفرت عن 

ــىل  ــوم ع ــم الهج ــام ت ــارس، ك ــرح ح ج

ــة العســكرية ســان جرمــان برمــي  الثكن

القنابــل شــهد قتــل حــاريس الثكنــة، 

محافظــة  مركــز  عــىل  هجــوم  أيضــا 

الرشطــة املتواجــدة بشــارع مــاك ماهون 

برمــي القنابــل جــرح إثنــني  مــن بينهــم 

بالرصــاص يف رجليــه. إصابــة رشطــي 

ورمــي قنبلــة عــىل منــزل معمــر فرنــي 

 ،»GAUDRON  « ڤــدرون  يدعــى 

رمــي  مــع  املدينــة  محطــة  إحــراق 

ــار  ــة القط ــوا عرب ــث هاجم ــل، حي قناب

ــىل  ــوا النارع ــرتول، وأطلق ــحون بالب املش

رمــي  مــع   الســنغاليني،  الجنــود 

قنبلتــني عــىل شــاحنتي مــازوت، أدى 

ومنــع  إىل  حــدوث حريــق خفيــف، 

بســكرة  بــني  الطريــق  يف  التجــوال 

وأريــس، وأخــذت طائــرات عســكرية 

تحــوم حــول كامــل تلــك الجهــات .

ــات  ــب الطرق ــكا تخري ــت  بري كــام عرف

بــني بريــكا وســطيف، وتخريــب أعمــدة 

الخطــوط الهاتفيــة بــني بريكا وســطيف، 

أمــا يف لخــروب، التــي كانــت تابعــة 

للمنطقــة األوىل حتــى جانفــي 1955، 

متــت فيهــا مهاجمــة الثكنــة العســكرية 

ــة  ــف الناري ــالق القدائ ــع إط ــث وق حي

عــىل حــارس مســتودع الوقود العســكري 

لكنــه مل يصيــب بســوء، كــام تــم تفجــري 

لخــروب  بــني  أحميمــن  وادي  جــرس 

وقســنطينة، وتخريــب أعمــدة الخطــوط 

وقســنطينة،  لخــروب  بــني  الهاتفيــة 

مهاجمــة  كانــت  يابــوس  دوار  ويف 

ــام  ــة ، ك ــم بندقي ــع غن ــدوار م ــد ال ڤاي

شــهد دوار ولجــة مهاجمــة و إقتحــام 

القريــة مــن ِقبــل مجموعــة متكونــة 

ــن،  ــن املجاهدي ــرشة  م ــة ع ــن خمس م

الڤايــد،  أســفرت عــن حــرق مكتــب 

الخشــب  مركــب  وحــرق  وهجــوم 

باملســارة »Lamssara« ) كانــت ملــك 

ملعمــر أمريــي(، وكــذا  تخريــب وهــدم 

وشــبكة  الهاتقيــة  الخطــوط  أعمــدة 

ناجــي. ســيدي  بخنڤــة  الطرقــات 

الشامل القسنطيني

        عرفت منطقة الشامل القسنطيني، 

عــدة هجــامت ضــد مصالــح العــدو، 

وعــىل جنــاح الرسعــة أخــرب محافــظ 

بيــار  الجــرال  قســنطينة  قســمة 

ســبيلامن   PierreDupuch« دوبيــش 

 »Spillmann Georges« جــورج 

ــنطينة،  ــلحة لقس ــدات  املس ــد الوح قائ

ــان  ــة عصي ــدالع حرك ــعاره بإن ــم  إش وتّ

عــرب كامــل بلــدات املحافظــة، حيــث 
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ــات  ــنطينة هجوم ــة قس ــهدت منطق ش

ــدي اســمندو  ــة كون ــة ففــي مدين متتالي

»Condé-smendou« )زيغــود يوســف 

حاليــا( هاجــم عــرشة مجاهديــن مخفرة 

الجندرمة،وكــرس بابهــا الخارجي،وأطلــق 

ويف  بداخلهــا  مــن  عــىل  الرصــاص 

الحــروش، جــرح حــارس البلديــة، ومتكــن 

وغنــم  اســرتجاع  مــن  املجاهــدون  

ــارل  ــان ش ــة س ــك مبدين ــلحة ، وكذل أس

»Saint charle« )رمضــان جــامل حاليــا( 

ــع  ــث وق ــكيكدة ،حي ــة س ــوب مدين جن

هجــوم املجاهديــن عــىل حــراس البلديــة 

وإرضام  أســلحتهم  مــن  وتجريدهــم 

املعمريــن،  مــزارع  بعــض  يف  النــريان 

وإلحــاق بها خســائر ماديــة معتربة18، ويف 

املِليــة وقــع إشــتباك مــع حــراس منجــم 

بولحاممــة بتبــادل طلقــات ناريــة،ويف 

عــىل  الهجــوم  تــّم  أهــراس  ســوق 

الجندومــةيف عــني ســيمور 1954/11/02، 

وعــىل مركــز الناضــوريف 1954/11/06 

هجومــا  مختــار  باجــي  نفــذ  حيــث 

ــت  ــم وأحرق ــراس املنج ــه ُح ــل خالل قُت

وقــد  فرنســيون،  يقطنهــا  منــازل   7

غنــم املجاهــدون خــالل هــذه العمليــة 

بعــض القطــع مــن األســلحة بذخرياتهــا .

القبائل
يف منطقــة القبائــل وبالضبط يف   

إغيــل إميــوىل أيــن متركــز كريــم بلقاســم، 

وكان تحــت قيادتــه 400 رجــال منهــم 

ينتظــر  ظــل  والباقــي  130مســلحون، 

وصــول األســلحة بــنّي قائد املنطقــة كريم 

بلقاســم لقــادة النواحــي الســبع مصالــح 

هجومات ليلة أول نوفمر 1954
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ــايل19: ــددت كالت ــتهدفة وح ــدو املس الع

•يف عزازڤــة عــى الســاعة الثانيــة صباحــا 

هاجــم الثــوار مخفــر الجندرمة وأشــعلوا 

النــار يف مخــزن الفلــني )قشــور الفرنــان( 

الغابــات  أدارة  متلكــه  كانــت  والــذي 

ــة اليــوم،  ــه النــريان طيل ــاه، فإلتهمت واملي

فــزادت خســائره عــىل 50 مليــون فرنــك، 

ــة  ــىل دار الجندرم ــوم ع ــع هج ــام وق ك

ورميــت بســبعة وأربعــني رصاصــة، ولقد 

حطمــت يف ذات الوقــت أعمدة األســالك 

التابعــة إلدارة الربيــد فأصبحــت يف عزلــة 

تامــة.  يف ذراع امليــزان، تــم حــرق مصنــع 

الفلــني نتــج عنــه قتــل اثنــني مــن الحرس 

البلــدي »Garde champêtres« قتــىل 

أعمــدة  وقطعــوا  بندقيــة،  واســرتجاع 

تيــزوزو  )الرابطــة  الهاتــف  وأســالك 

بالجزائــر العاصمــة( يف كل مــن بوغنــي، 

ــبب  ــدن، فتس ــن امل ــا م ــس، وغريه ودل

ذلــك يف تعطيــل املواصــالت الهاتفيــة يف 

يــوم أول نوفمــرب20، ويف تيڤزيــرت داهــم 

وهاجمــوا  الجندرمــة  مخفــر  الثــوار 

الهجــوم عــىل مقــر  العــدو،و  مراكــز 

البلديــة  البلديــة وعــىل مقــر رئيــس 

مصانــع  حــرق   ّ تــم  كــام  املختلطــة، 

ماديــة  أرضارا  بهــا  وألحقــوا  الفلــني 

جســيمة  يف بــرج منايــل وتدمايــت ،نتــج 

عنــه20 قتــىل واســرتجاع بندقية،ووقــع 

أعمــدة  تخريــب  ودلــس  بغليــة  يف 

نثالثــة  تــزي  الهاتفيــة ،ويف  الخطــوط 

ــة،  ــات القري ــارس غاب ــرح ح ــة ج واضي

إىل غــري ذلــك مــن الحــوادث يف بــالد 

ــدو  ــائر الع ــدرت خس ــث ق ــل حي القبائ

.21 فرنــك  مليــون  بأكرثمــن200  فيهــا 

 02 املــوايل  يــوم  صبــاح  ويف   

بلقاســم  كريــم  رأى   ،  1954 نوفمــرب 

يختفــي  أن  املستحســن   مــن  أنــه 

أيــدي  يف  يقعــوا  ال  حتــى  رجالــه 

البالغــة  بحكمتــه  أدرك  لقــد  العــدو، 

عســرية  ســتكون  املقبلــة  األيــام  أن 

وشــاقة، و إن مرحلــة الهجومــات قــد 

إنتهــت وبقــي أمامهــم خــوض حربــا 

رضوســا،يجب مواجهتهــا والتصــدي لهــا.

الجزائر العاصمة

العاصمــة  الجزائــر  كانــت   

ــتهدافا  ــرث اس ــي األك ــدة ه ــة البلي وناحي

ــث  ــني، بحي ــوار الجزائري ــرف الث ــن ط م

ــات تخريــب  نظمــت فيهــام عــدة عملي

وهجــوم عــىل مصالــح العــدو،  ففــي 

ليلــة غــرة نوفمــرب أيقظــت طلقــات 

ــن  ــارات املعمري ــاص ودوي اإلنفج الرص

مــن ســبات نومهــم فالعاصمــة هــي 

قلــب الجزائــر النابــض، بهــا مقــر الواليــة 

ــذا  ــتعامرية، وك ــلطات االس ــة للس العام

تغــص  الفرنســية،  الهيئــات  مختلــف 

واألمنيــة  واملاليــة  اإلداريــة  باألجهــزة 

املعمريــن. مصالــح  تخــدم  التــي 

لقــد تــم تكويــن ســبعة أفــواج مــن 

26 مناضــال 22 وكل فــوج يتكــون مــن 

ثالثــة أشــخاص يرأســهم مســؤول فــوج، 

كلهــا  األفــواج  هــذه  عــىل  ويــرشف 

الزبــري بوعجــاج، أســندت التحضــريات 

ــني: األوىل  ــا خليت ــذي أنش ــاط ال إىل بيط

تختــص بفــرق اإللتحــام تحت مســؤوبية 

ــتيك  ــة باللوجس ــاج والثاني ــري بوعج الزب

بوقشــورة  مــراد  بهــا كل مــن  ـف  كُلِـّ
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الرحــامن  عبــد  مــرزوق  ونايــت 

وزرقــاوي  الواحــد  عبــد  ومســعودي 

تحــت  كشــيدة  وعيــى  مصطفــى 

ــذا وكان  ــاط 23. ه ــح بيط ــؤولية راب مس

رابــح بيطــاط قــد اتصــل بهــذه األفــواج 

ــايئ  ــخ النه ــد التاري ــل تحدي ــة قب الفدائي

النــدالع الثــورة، طالبــا منهــم االســتعداد 

واختيــار األهــداف اإلســرتاتجية التــي 

ســوف يتــم رضبها،وبعــد اختيــار كل 

رئيــس فــوج األهــداف، وتــم اإلتفــاق 

بــدار  باملرديــة  عقــد  اجتــامع  يف 

ــر 1954  ــادر يف أكتوب ــد الق ــمية عب ڤاس

كالتــايل: األهــداف  فيــه  دت  وُحــدِّ

• الجزائر وسط:

الفــوج األول: الهجوم)مؤسســة( عىل 
 »petrol mory»ــوري ــرتول م ــازن ب مخ

ــزن   ــذي يخ ــة ال ــر العاصم ــاء الجزائ مبين

مثانيــة أالف طــن« 000 8« مــن براميــل 

البــرتول،   فلــو تــّم ذلــك أدى إىل إنفجــار 

000 30 »مــن الوقــود املُخزنــة يف شــارع 

أحدثــت  القنابــل  دينــا«24«،  ولكــن 

حريقــا فقــط ، فأشــتعلت النــريان طويال، 

لكــن رسعــان مــا تنبــه الحــرس فأطفئــت 

النــريان، كانــت هــذه املهمــة تحــت 

يســاعده  بلــوزداد،  عثــامن  مســؤولية 

كل مــن ڤاســمية ملود،وبــن ســليامن 

يوســف، وحــريث محمد ولعــراب امحمد. 

عــىل  الهجــوم  الثــاين:  الفــوج 
)برويســو(  والكهربــاء  الغــاز  مصنــع 

بالقــرب مــن حديقــة التجــارب الجزائــر 

العاصمــة )وضــع قنابــل محرقــة   مل 

يكــن لهــا مفعــول قــوي فلــم تتعــد 

ــت  ــعلة طفيفة(.تح ــوى ش ــون س أن تك

مختــار  اللــه  عبــد  قــايس  مســؤولية 

وقــايس عبــد اللــه عبدالرحمــن مبســاعدة 

وســكات  قــدور  الهجيــم  مــن  كل 

عبــد القادر25،وســكات إبراهيــم  وڤــا 

القــادر وجعــالل عمــر. ســمية عبــد 

الفــوج الثالــث: الهجــوم عــىل محطة 
 »Hoche »بــث الراديــو شــارع هــوش

بالجزائــر  حاليــا  زبانــة  احمــد  شــارع 

العاصمــة26 بثالثة قنابــل انفجرت إحداهام 

وأحدثــت أرضار،ومل تنفجــر األخريتــان .

*مرزوڤــي  مســؤولية  تحــت  فــوج 

األوىل( املجموعــة  )قائــد   ، محمــد27 

القادرامللقــب  عبــد  شــعال  ويســاعده 

ــد  ــني عب ــد، وتوج ــم محم ــورا«، أدي »بفل

محرقــة(. قنابــل  )وضــع  الرحــامن 

 فــوج آخــر تحــت مســؤولية *عبــايس 
مــدين )قائــد املجموعــة الثانية( ويســاعده 

عمــر،  وبطــوش  اللــه،  عبــد  جفافلــة 

هاجــم  لقــد  الرحــامن،  عبــد  بليــامن 

الثــوار دار اإلذاعــة يف شــارع هــوش بثالثــة 

وأحدثــت  إحداهــام  انفجــرت  قنابــل 

بســبب  األخريتــان،  تنفجــر  ومل  أرضار، 

املســتعملة. القنابــل  مفعــول  ضعــف 

الفــوج الرابــع: الهجــوم الــذي كان 
مقــرر تنفــذه عــىل  املركز الهاتفي بســاحة 

أول )  القائــد املجموعــة بيســكار أحمــد( 

ويســاعده كل مــن براقــة مجيــد ،وقرمــاط 

ينفــذ(. )مل  رشيــف، ومصبــاح محمــد 

الفــوج الخامــس: الهجــوم الــذي كان  

مقــرر تنفــذه عــىل مصنــع الفلــني بحســن 

داي الخروبــة:   يقــوده نابتــي صــادق 

،يســاعده كل مــن بورابــة عيى ،وســمينة 

أحمــد عيبــي، وجلــويل بوعــالم )مل ينفــذ(.

عــرشات  كان  متيجــة،  ســهل  ويف 

ــن  ــة م ــة قوي ــني بفرف ــني مدعمي املناضلي

ــوايل )200  ــل ح ــة القبائ ــدي منطق مجاه

ــون  ــران يتأهب ــر أوعم ــادة عم رجــل( بقي

ملهاجمــة ثكنتــي بوفاريــك والبليــدة .

• بوفاريك:
ــام  ــاط الع ــة اإلحتي ــىل ثكن ــوم ع  -الهج

للعتــاد .)l’E.R.G.M.( بقيــادة أعمــر 

وغنــم  بوجمعــة  وســويداين  أعمــران 

رشاشــات. و04  بنــادق  األســلحة06 

ملخــزن  حظــرية  وحــرق  -تفجــري 

للحمضيــات  الفالحيــة  التعاضديــة 

الــذي  املخــزن  ،فإحــرتق  بوفاريــك  يف 

ــت  ــني وأحرق ــة مالي ــه خمس ــغ قيمت تبل

للتصديــر،  الخشــبيةاملعدة  الصنــادق 

بلغــت خســائرها25 مليــون فرنــك28.   

•بابا عيل:
يف بابــا عــي هاجمــوا معمــل الــورق 

»Cellunaf«، فحرقوه وأشــعلوا فيه النار 

)تحطيــم جــزيئ( متكنــت فــرق املطافــئ 

ــريان. ــامد الن ــن إخ ــري م ــد كب ــد جه بع

•البليدة:
ثــالث جســورعىل مســتوى  -تخريــب 

الطريــق رقــم1 الرابــط بــني الجزائــر 

العاصمــة، البليــدة والجنــوب يف النقــاط 

.23،33  ،5 الكلومرتيــة 

وادي  جــرس  تخريــب  -محاولــة 
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1954

الــواليئ  الطريــق  عــىل  التليــالت 

رقــم 11 وكــذا الطريــق املوصــل بــر 

يســقط(. )والجــرس  باملحطــة  توتــة 

ــات  ــزو« طلق ــة »بي - الهجــوم عــىل ثكن

ناريــة، قادهــا  رابــح بيطــاط وأحمــد 

مــن  املجموعــة  خرجــت  بوشــعيب، 

هدفهــا،  »تحقــق  أن  دون  الثكنــة 

إىل  الفــوج  أعضــاء  فانســحب 

هدفهــا29. تحقــق  أن  دون  الرشيعــة 

القطاع الوهراين

أكــرث  وهــران  عاملــة  كانــت   

طابعــا  الوطنــي  الــرتاب  جهــات 

ــتوطنني  ــدد املس ــغ ع ــث بل ــا بحي أوربي

ــد اجتمــع  ضعــف ســكان املســلمني، لق

الفرنســيون  والعســكريون  اإلداريــون 

والنصــف  الثالثــة  الســاعة  عــىل 

املثمثــل يف  الطــارئ  الوضــع  لدراســة 

القطــاع    املســتفحلة يف  الألمــن  حالــة 

الوهــراين، فيــام إذ كان مجــرد حادثــة 

منعزلــة أم أن األمــر يتعلــق مبخطــط 

ــر  ــىل إث ــني. وع ــم مع ــرف تنظي ــن ط م

إجــرءات  إتخــذت  التســاؤالت  هــذه 

صارمــة لقمــع هــذا العصيــان، وبالفعــل 

العســكرية يف حالــة  الفــرق  وضعــت 

ــة،  ــع املقاطع ــوي، يف جمي ــتنفار قص اس

حيــث أطلــق املجاهــدون هجومــا يف 

مدينــة وهــران، أيــن ُســجل مــوت ســائق 

عــىل  هجــوم  أيضــا  أوريب،  طاكــي  

مخــزن البــارود بوهــران مــن طــرف فرقــة 

ــب  ــف، وتخري ــي الرشي ــدوس ع كومن

عمليــات  عــدة  و  الهواتــف  أعمــدة 

ــا  ــف نواحيه ــة مبختل ــة وتخرييي هجومي

ــن  ــزارع املعمري ــىل م ــت ع ــي وقع كالت

 »Ouilis« ويليــس-  بــني  املتواجــدة 

ــني  ــا وب ــان حالي ــك رمض ــد املل ــن عب )ب

ــا( مزرعــة املعمــر  بوســي الحجــاج حالي

 ،»Mousonego« »موزنڤــو«،   فرنــي 

حيــث تــم حــرق املحاصــل الزراعيــة. ويف 

بوســي »Bosquet« )الحجــاج حاليــا( 

تخريــب املولــد الكهربــايئ  وإصابــة أحــد 

الحــراس30 فيهــا بجــروح معتــربة، الهجــوم 

عــىل مزرعــة معمــر فرنــي »جونســون« 

janson خلفــت جــرح حــارس وحــرق 

وبكاســيني  الزراعيــة،  املحاصيــل 

-Cassaigne- )ســيدي عي حاليــا(،  أثناء 

الهجــوم عــىل مركــز الــدرك، تــم القضــاء 

عــىل املخــرب الفرنــي لــوران فرنســوا 

ــرب  ــذي أراد أن يخ Laurent François ال

ــال  ــأردوه قتي ــن ف ــر املجاهدي ــدرك بأم ال

أمــام مخفــر الجندرمــة. ثــم الهجــوم عــىل 

ــرتجاع  ــّم إس ــة، فت ــة املختلط ــرج البلدي ب

ــون  ــوار الجزائري ــة،  كــام وضــع الث بندقي

ــح  ــة باملال حواجــز عــىل الســكة الحديدي

ويف  متوشــنت31  وعــني  وهــران  بــني 

كامــل األنحــاء نــرشت أعمــدة التلغــراف 

وقطعــت خطــوط الهواتــف، ويف الســيڤ 

الهجــوم عــىل مركــز حراســة الغابــات، ويف 

تريڤــة »Turgot« هجوم وتخريب  شــبكة 

الطُرقــات، ويف تلمســان تخريــب أعمــدة 

الهاتفيــة، ويف صــربة حــرق  الخطــوط 

مصنــع الفلــني، ويف بــاب العســة الهجــوم 

عــىل حاميــة عســكرية ويف مســتغانم 

ــة. 32.  ــب أعمــدة الخطــوط الهاتقي تخري

الهجوم عىل ثكنة العدو )كسان( سيدي عي حاليا، أول نوفمرب 1954

ة(
في

تح
امل

ت 
عا

مو
ملج

ن ا
)م
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 "جدول معليات أ ول نومفرب"
 مصطفى بن بولعيدبقيادة  املنطقة ال وىل )ال وراس الامنمشة(

 نتاجئ الهجومات الهجومات املدينة الرمق

 خنشةل 10

 همامجة مركز حمافظة الرشطة *
      

 العسكريةهمامجة الثكنة  *
 
 طة حصن البدلية اخملتلهمامجة  *
 
 ادلرك همامجة مركز *

 .جرحي من عون الرشطة -
 .مسدسات 10غمن  -
قتىل فرنس يني )قائد احلامية وجندي فرنيس من  10 -

 .اخلدمة العسكرية(
 .(10جرحي ) فارس -
 .حرق ماكتب -
 :قنابل وحماوةل حرق البناية مناوشات وتفجري -
 وتدمريهجاز مودل الكهرابيئ املّموملدينة خنشةلختريب  -
ختريب وتدمري أ معدة اخلطوط الهاتفية الرابطة بني مدينة  -

 ابتنة وعني البيضاء

 بسكرة 10

 حمطة توليد الكهرابء همامجة* 
 
عسكرية ال ثكنة ال  همامجة* 
  "سان جرمان"
حمافظة الرشطة  مركز همامجة* 

  "ماك ماهون"املتواجدة بشارع 
 
ر*   همامجة مزنل ُمعّمِّ
 حمطة املدينة  همامجة* 
ْ مازوت*    همامجة شاحنَتي

 .ختريب املركز الكهرابيئ -
 جرح حارس وريم قنابل -
 قنابلال ريم  -

 
 ريم قنابل -
 .( من بيهنم ا صابة رشطي ابلرصاص يف الرجل10جرىح ) -
 ر فرنيس عّمِّ قنبةل عىل مزنل مُ  ريم -
 ريم قنابل -
 قنبليتني، حدوث حريق خفيفريم  -

 ةالطرقات بني بريك همامجة * ةبريك 10
 ةأ معدة اخلطوط الهاتفية بني بريكو  الطرقات ختريب -

 وسطيف

 خلروب 10
 ثكنة عسكرية  هماجة* 
بني  الطريق الرابط همامجة 

 خلروب وقس نطينة 

 تفجري جرس وادي أ محميني بني خلروب وقس نطينة -
 الهاتفية بني خلروب وقس نطينةختريب أ معدة اخلطوط  -

 ايبوسهمامجة دوار *  دوار ايبوس 10
 ايد ادّلوارڤهمامجة  -
 غمن بندقية -

 دّوار الوجلةهمامجة *  دوار وجلة 10
 حرق مكتب الڤايد -
 حرق مركّب اخلشب ابملصادرة -
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 ختريب و هدم أ معدة اخلطوط الهاتقية خبنڤة س يدي انيج -
 خبنڤة س يدي انيجختريب ش بكة الطرقات  -

 جهوم عىل ثكنة عسكرية * ابتنة 70

 مقتل جنديني فرنس يني  -
 همامجة قائد للقطاع العسكري لباتنة  -
مشول  -  قطع اخلطوط الهاتفية ابإ
 قطع اخلطوط الهاتفية بشمورة  -

 * همامجة مركز أ ريس أ ريس 70

 حمارصة وعزل مركز أ ريس -
مشول -  جهوم كثيف ضد منجم الرصاص ابإ
 ادلرك لتكوت  جهوم و حمارصة مركز -
اإطالق النار عىل حافةل راكب خط أ ريس مشونش مبمر  -

 قتىل، جرحية وغمن مسدس ( 70تيغانميني )
 ختريب جسور لتكوت وعفرة ومرونة وشلية  -
 همامجة وحمارصة مف الطوب  -
 حرق مطحنة ومطمورة حبوب مكل ملعمر فرنيس -
 قطع أ معدة اخلطوط الهاتفية  -
 حرق مزرعة ملعمر فرنيس  -
حرق كامت التنب ملعمر فرنيس وقطع أ معدة اخلطوط  -

 الهاتفية مبدينة اإمشول
 

 املنطقة الثانية )الشامل القس نطيين( بقيادة ديدوش مراد
 نتاجئ الهجومات الهجومات املدينة الرمق
 / ثكنة عسكرية همامجة * اإمسندو 70
 وغمن سالحجرح حارس البدلية  - همامجة البدلية*  احلروش 70

70 
رمضان 
 جامل

 همامجة البدلية *
الهجوم عىل مجموعة من حراس البدلية وجتريدمه  -

 من السالح

 همامجة منجم بومحلامة * امللية 70
اإشتباك مع حراس منجم بومحلامة بتبادل طلقات  -

 انرية

 سوق أ هراس 70
 70/00/0500اجلندومة يف عني س ميور،*همامجة 

 70/00/0500همامجة مركز الناضور  *

  .الاس تالء عىل ال سلحة-
ال سلحة  ، غمنمنازل للعّدو0 قاملنجم، حر قتل حراس -

 واذلخرية.
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 املنطقة الرابعة )املنطقة الوسطى( بقيادة راحب بيطاط
 نتاجئ الهجومات الهجومات املدينة الرمق

10 
اجلزائر 
 وسط

 لبرتوهمامجة مؤسسة "مس تودع خمازن"  *
ينا  ايذي مل اب "Petrol Mory" موري
" من براميل 8 111" الف طنآ  مثانية  خيزن

شارع ب  الوقود،من  "01 111و " البرتول،
  .دينا

مصنع الغاز والكهراب  )برويسو(  همامجة *
 .ابلقرب من حديقة التجارب اجلزائر العامصة

 
 بث الراديو شارع هوش همامجة حمّطة *
"Hoche" ابجلزائر  شارع امحد زابنة حاليا

 .العامصة
املركز الهاتفي  جهوًما اكن مقّررا تنفيذه عىل *

 ماي بساحة آ ول
تنفذه عىل مصنع الفلني  اراكن  مقرّ جهوًما  *

 روبةحبسن داي اخل

لكن رسعان  فأ ش تعلت النريان حمدثة حريقا، -
 ما تنبه احلرس فأ طفئت النريان. 

 
 
 
وضع قنابل حمرقة مل يكن لها مفعول قوي فمل  -

 تتعد آ ن تكون سوى شعةل طفيفة(.
 
حداهام 10ريم ثالثة " - " قنابل، انفجرت ا 

 ومل تفجر ال خريتان.وآ حدثت آ رضاًرا 
 
 مل ينفّذ. -

 
 مل ينفّذ. -

 بوفاريك 10

تاد همامجة ثكنة الاحتياط العام للع  *
(l’E.R.G.M )بقيادة آ معران.  
همامجة احلضرية التعاضدية الفالحية  *

    للحمضيات.

  رشاشات 10بنادق و 10 غمن ال سلحة -
مليون  02 )اخلسائر، ريةضاحلوحرق  تفجري -

 فرنك( .

 )حتطمي جزيئ(يف املعمل  ل الناراشعا  حرق و  - ((Cellunafهمامجة معمل الورق  * اباب عيل 10

 البليدة 10

/ 
 
 
/ 

 
 
 "بزيو" الهجوم عىل ثكنة  *
 

عىل مس توى الطريق  ختريب ثالث جسور -
البليدة  العامصة، الرابط بني اجلزائر 10 رمق

 .00،00، 02 واجلنوب يف النقاط اللكومرتية
عىل  وادي التليالتحماوةل ختريب جرس  -

وكذا الطريق املوصل  ،00 رمق يئالطريق الوال
 (.مل يسقط آ ي جرس) برئ توتة ابجملطة

قادها راحب بيطاط وآ محد  طلقات انرية، -
خرجت ا�موعة من الثكنة دون آ ن  بوشعيب،

فانسحب آ عضا  الفوج ا ىل  حتقق هدفها،
  .الرشيعة دون آ ن حتقق هدفها
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ورعبــا،  ذهــوال  العــدو  أصــاب 

مســؤولني   تيقــن  عندمــا  خاصــة 

يتعلــق  األمــر  بــأن  االســتعامريني 

كل  شــملت  عارمــة  بإنتفاضــة 

إســتثناء. دون  الجزائــري   القطــر 

عــىل  املعمــر  اســتيقظ  هكــذا 

طلقــات الرصــاص ودوي اإلنفجــارات 

هنــا  امللتهبــة  النــريان  وألســنة 

العمليــات  جــراء  مــن  وهنــاك 

يف  الليلــة  هــذه  يف  وقعــت  التــي 

الوطــن ، ورسعــان  مختلــف نواحــي 

األوســاط  يف  األخبــار  انتــرشت  مــا 

أن  بعــد  خاصــة  اإلســتعامرية، 

نبــأ  عــن  رســميا  العــدو  أعلــن 

فيــه: جــاء  بيــان  يف  األحــداث 

»جــرت أثنــاء الليــل ويف نقــاط مختلفــة 

مــن البــاد الجزائريــة، وعــى الخصوص 

ومنطقــة  قســنطينة  عاملــة  رشق 

األوراس، حــوايل 30 حادثــة متفاوفــة 

الخطــورة ، قامــت بها عصابــات إرهابية 

ــان  ــط وجندي ــا ظاب ــل فيه ــرة، قُت صغ

فيهــا  قتــل  كــام  وباتنــة  خنشــلة  يف 

ــل.  ــان مــن الحــرس الليــي يف القبائ اثن

وقــد أطلقــت عيــارت ناريــة عــى مراكز 

بعــض  إســتعامل  لوحــظ  الدرك،كــام 

ــة  ــة البدائي ــرة واملحرق ــل املتفج القناب

ووقعــت  رضر،  أي  تحــدث  مل  التــي 

ــك  ــة بوفاري ــة يف تعاوني ــائر فادح خس

» .....»Cellunaf« 33ــلوناف ــزن س ومخ

الســلطات  قامــت  ذلــك  إثــر  عــىل 

عنيــف،  فعــل  بــرد  اإلســتعامرية 

ــائل  ــات  والوس ــتعملة كل اإلمكاني مس

الردعيــة إىل درجــة أنهــا اســتنجدت 

 ( بقيادة العريب بن هميديالقطاع الوهران)املنطقة اخلامسة 

 نتاجئ الهجومات الهجومات املدينة الرمق

 وهران 10
 همامجة سائق س يارة أ جرة. *
 خمزن البارود همامجة *

 ( 10) س يارة أ جرةموت سائق  -
 ختريب أ معدة الهواتف -

10 
 "كسان" س يدي عيل

"Cassaigne" 
 مركز ادلرك  همامجة *
 برج البدلية احملتلطة همامجة *

  (10) وربينيأ  موىت  -
 اسرتجاع بندقية -

10 
بن عبد املكل 

 " Ouilisرمضان"

 همامجة املركز الكهرابيئ  *
ر فرنيس "موزونڤو" عم   مزرعة م  همامجة * 
"Mousonego" املتواجدة بني وليس وبوسيك 

  الكهرابيئختريب املودل   -
 (10جرح أ ورويب ) -
 احملاصل الزراعيةحرق  -

10 
بوسيك(  احلجاج)

"Bosquet" 
ر فرنيس "جونسون"    عم   مزرعة م   همامجة* 
"Janson"   

وحرق احملاصل  ،(10) جرحي -
 زراعية

 / مركز حراسة الغاابت همامجة*  س يڤ 10
 رقاتختريب ش بكة الط   - ش بكة الطروقاتهمامجة *  "Turgotتريڤة " 10
 أ معدة اخلطوط الهاتفيةختريب  - / تلمسان 10
 صنعامل حرق  - مصنع الفلنيهمامجة  * صربة 10
 / حامية عسكرية همامجة * ابب العسة 10
 ختريب أ معدة اخلطوط الهاتفية - / مس تغامن 01
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لهــا  أذن  الــذي  األطلــي  بالحلــف 

بســحب فرقتــني عســكريتني كاملتــني 

واللتــني  األطلــي  الحلــف  مبعــدات 

األوراس، عــالوة عــىل  نحــو  حشــدتا 

التــي  الثــالت  املظليــة  الكتائــب 

وصلــت إىل مينــاء عنابــة يف 02 نوفمــرب 

ــوات  ــكرية للق ــدة عس 1954 كأول نج

قبــل  بالجزائــر  املوجــودة  الفرنســية 

الثــورة والتــي بلــغ عددهــا  إنــدالع 

إىل  إرتفعــت  التــي   ، فــرد   49  700

إنطــالق  مــع  جنــدي   60000 أكــرث 

املجاهديــن  عــدد  كان  نوفمــرب،  أول 

عمليــات  مختلــف  شــنو  الذيــن 

عددهــم  يتجــاوز  مل  نوفمــرب،  أول 

يتعــد  مل  تجهيزهــم  وأن  فــرد   800

.34 ســالح  قطعــة   400 إىل   349 مــن 

مــت  هــذا وتشــري  تقاريــر التــي قُدِّ

 : مايــي  إىل  الصومــام  مؤمتــر  يف 

املنطقة األوىل :

املنطقــة  أن  كــون  التقريــر  يقــدم  مل 

األوىل مل تشــارك يف مؤمتــر الصومــام، 

وجــراالت  الضبــاط  بعــض  أن  بيــد 

قــدرت  اإلســتعامرية  الســلطات 

مــن   1000 بـــ  األوراس  رجــال  عــدد 

ــلحة، يف األوراس  ــر مس ــم 300 نف بينه

التقريــر  هــذا  قدمــت  الناممشــة 

قصــد الحصــول عــىل إمــدادات مــن 
اإلســتعامرية35 العليــا  الســلطات 

الثانية: املنطقة 
 حســب تقريــر زيغــوت يوســف: 100.

الثالثة: املنطقة 
ــم: 450،  ــم بلقاس ــر كري ــب تقري  حس

.36850

الرابعة: املنطقة 
حســب تقريــر أعمــر أوعمــران: 50 

مجاهــدا.

الخامسة: املنطقة 
ــن  ــدي: 60 م ــن مهي ــر ب ــب تقري حس

وشــهيد. ســجني  بــني   50 ضمنهــم 

وعمومــا كان عــدد أفراد جيــش التحرير 

ــني 1100 و  1200.  ــرتاوح ب ــي ي الوطن

ــر مســلح  ــم حــوايل  300  نف ــن بينه م

 400 بحوزتهــم  األوراس،  منطقــة  يف 

قطعــة ســالح وبضعــة قنابــل تقليديــة.

ــة  ــب جمعي ــه مكت ــان أعلن ــا أول بي أم

العلــامء الجزائريــني بالقاهــرة فــكان 

 : فيــه  ذكــر   1954 نوفمــرب   15 يــوم 

أول   ليلــة  يف  املســتعمر  فوجــئ   «

نوفمــر الحــاىل مبوجــة مــن الحــوادث 

بــن الســاعة الواحــدة والســاعة الثانيــة 

صباحــا شــملت حميــع أنحــاء الجزائــر، 

وهــذه الحــوادث التــي تجــى تنظيمهــا 

لجميــع املراقبــن، كانــت تشــمل بوجــه 

ــش  ــز الجي ــى مراك ــامت ع ــاص هج خ

 ، األســلحة  ومســتودعات  والبوليــس، 

ونســف أهــداف إســراتجية وإقتصادية 

يف  األشــخاص  تســتهدف  ومل  حيويــة 

الذيــن ورد  القتــى  أمــا   ، مــكان  أي 

إصطدامــات  يف  فقدقتلــوا  ذكرهــم 

.»  37.... والوطنيــن  البوليــس  بــن 

وأمــام تصعيــد العمــل املســلح، تأكــدت  

الثــورة  أن  اإلســتعامرية،  الســلطات 

ملموســا،  وواقعــا  حقيقــة  أضحــت 

ــا  ــت مطلق ــا ليس ــه، وأنه ــن تجهل الميك

مــن  مجموعــة  تدبــري«  مــن  عمــل 

اســتمرت  القانــون«،  عــن  الخارجــني 

الثــورة يف زحفها وانتشــارها ويف تكثيف 

نشــاطها الســيايس و العســكري ماجعــل 

الحكومــة الفرنســية اإلســتعامرية تعلــن 

ــذ  ــر من ــة الطــوارئ بالقطــر الجزائ حال

ــل 1955، ورفعــت عــدد جنودهــا  أفري

إىل مائــة ألــف جنــدي معــززة مبختلــف 

ــة، وبقيــت  ــرات الحربي ــات والطائ اآللي

يف  مســتمرة  اإلســتعامرية  فرنســا 

الشــعب  تعّدياتهــا متجاهلــة عزميــة 

ــة  ــدة واملتجه ــة الصام ــري القوي الجزائ

بخطــى ثابتــة، وئيــدة ومهرولــة  قدومــا 

التحــرري، التزعزعهــا  الطريــق  نحــو 

أســاليب املســتعمر املخادعــة وامللتوية.  
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املــدى،  طويلــة  تحريريــة  لحــرب  متهيــدا  كانــت   1954 نوفمــر  مــن  الفاتــح  عمليــات  إن 

وجيــش  جبهــة  قيــادة  تحــت  الجزائــري  الشــعب  خاضهــا  ســنوات  ســبع  مــن  أكــرث  دامــت 

التحريــر الوطنــي، ضــد أبشــع قــوة اســتعامرية، معــززة بــكل الوســائل مــن جيــش ، ورشطــة 

ومــزارع  الرشطــة  ومحافظــات  كالثكنــات  االســتعامر  رمــوز  مهاجمــة  اســتهدفت  ومدنيــني، 

تكــن  ومل  الثمــن،  كلــف  مهــام  حريتــه  اســرجاع  الجزائــري  الشــعب  قــرر  ...لقــد  املعمريــن 

اإلعتقــاالت والعمليــات االعســكرية الكثيفــة لتخمــد لهيــب الثــورة بــل زادتهــا انتشــارا وثباتــا.  

أكيــد أن إنطالقــة  أول نوفمــر 1954 كانــت صعبــة للغايــة، نظــرا لقلــة اإلمكانيــات ومنهــا التســليح 

ــا كانــت إنطالقــة ناجحــة ســمحت للجزائريــني التخلــص مــن عقــدة  ــرا، ولكنه ــذي كان ينقــص كث ال

الــرّدد والتامطــل. ووضعــت حــدا نهائيــا لحالــة اإلنســداد التــي كانــت تتخبــط فيهــا الحركــة الوطنيــة، 

ورفعــت التحــّدي يف وجــه املتحفظــني مــن العمــل املســلح، كــام تســبب يف وقــوع خســائر يف صفــوف 

العــّدو، وأحدثــت  صــدى وتأثــر عــىل نفســية العــّدو فأُســمع  ّدويهاالعــامل بــأرسه، فدلــت بوقوعهــا يف 

وقــت واحــد ويف أنحــاء مختلفــة مــن أرض الوطــن عــىل أن وراءهــا تنظيــم جــاد و مســبق التخطيــط 

والتحضــر، وضــع جميــع الجزائريــني أمام األمر الواقــع لإلنضامم إىل صفــوف الثورة الجزائريــة املجيدة. 

ــزم  ــه ع ــدا، وكل ــدا جدي ــري عه ــعب الجزائ ــل الش ــة، دخ ــة املبارك ــة النوفمري ــذه اإلنطالق ــر ه وإث

ــام  ــر مه ــّدو أن يندث ــد للع ــة، فالب ــة الجزائري ــر األم ــق مبص ــر يتعل ــتقالل، فاألم ــل اإلس وإرصار لني

ــدا،  ــل جاه ــات يعم ــذي ب ــّدو ال ــخط الع ــأيت س ــة ي ــات النوفمري ــرة الهجوم ــن، ويف غم ــف الثم كل

وبــكل قــواه لقمــع الثــورة الــذي أربكتــه رأســا عــىل عقــب، ورغــم تفــوق العــّدو يف العــدد والعتــاد 

والتجهيــزات العســكرية املتطــورة واملتنوعــة أرضــا وجــوا وبحــرا ، واإلســراتجية العســكرية املســتمدة 

تخطيطهــا وخرتهــا مــن املعــارك الكــرى الــذي خاضهــا الجيــش الفرنــي، فبالرغــم مــن هــذه القــوة 

ــزات  ــر املعــزز باملدرعــات والتجهي ــم يتمكــن000 60 جنــدي فرنــي املتواجــد بالجزائ الجســيمة، فل

ــر مــن اإلميــان، وإن كانــت  ــل مــن األســلحة ولكــن بكث ــر املجهــز بقلي مــن التصــدي لجيــش التحري

البدايــة متواضعــة مــن حيــث الخســائر املاديــة والبرشيــة ولكنهــا معتــرة مــن حيــث صدهــا ودويهــا 

عامليــا، وعظيمــة بالنظــر إىل خامتتهــا التــي أســفرت عــن طــرد اإلســتعامر الغاشــم و نيــل اإلســتقالل.  
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1954

الهوامش:

ــعب  ــداء إىل كل الش ــادي » ن ــد اله 1 - محم

اإلمــام  مواقــف  كتــاب  مــن  الجزائــري« 

اإلبراهيمــي، الثــورة الجزائريــة  1962-1954، 

عــامل األفــكار، للطباعة والنــرش، الطبعة األوىل، 

املحمدية الجزائر،  الســنة 2007 ، ص40، 42.

ــابق. ــع الس ــس املرج ــادي، نف ــد اله 2- محم

للمنطقــة  تابعــة  كانــت  الخــروب:   -  3

األوىل عنــد انــدالع الثــورة ، شــهادة ســامل 

ــلة  ــفى يف خنش ــابق ملستش ــر س ــر: مدي بوبك

ــات  ــة انتصــار الحري ، مناضــل يف حــزب حرك

الدميقراطيــة، يف شــهر أفريــل1950 إىل 24 

جــوان 1954، رئيــس خليــة حركــة انتصــار 

خنشــلة،  لطلبــة  الدميقراطيــة  الحريــات 

عضــو يف قســمة حركــة انتصــار الحريــات 

الدميقراطيــة يف خنشــلة تحــت قيــادة عبــاس 

لغــرور تابعــة لدائــرة حركــة انتصــار الحريات 

ــة، تحــت مســؤولية  ــة باتن الدميقراطيــة ملدين

إىل   1954 جــوان   24 مــن  البشــري،  شــهاين 

ــة  ــة الثوري ــو يف اللجن ــر 1954 عض 31 أكتوب

للوحــدة والعمــل تحــت مســؤولية الشــهداء: 

مصطفــى بــن بولعيــد، شــهاين البشــري، عبــاس 

لغــرور. عضــو يف اللجنــة املكلفــة لتحضــري 

ــة  وتســري هجومــات أول نوفمــرب1954، ملدين

خنشــلة  تحــت مســؤولية جبهــة وجيــش 

تنظيــم  يف  لخــروب  وضعيــة  التحريــر« 

 )CRUA( اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل

ــن  ــة، ألن شــيهاين البشــري وهــو اب بعــني مليل

لخــروب وهــو الــذي ربــط اإلتصــال مــع 

ــا كان  ــري، ومل ــاج البش ــروب، حج ــة لخ جامع

يف  بولعيــد  البــن  مســاعدا  بشــري  شــيهاين 

باتنــة، ربــط جامعة لخــروب باملنطقــة األوىل، 

فصــارت لخــروب تابعــة لناحيــة عــني مليلــة 

عنــد انــدالع الثــورة التحريريــة وكانــت عملية 

إطــالق النــار عــىل الحــراس مبخــزن لخــروب 

ــاج  ــادة  حج ــروب بقي ــوج لخ ــاز ف ــن إنج م

البشــري، ويف 07 ديســمرب 1954 ألقــي القبــض 

عــىل فــوج لخــروب ، ومتــت محاكمتهــم مــع 

جامعــة عــني مليلــة، ويف جانفــي 1955 اتصــل 

مــن بقــي مــن املناضلــني يف لخــروب بناحيــة 

التاريــخ  هــذا  منــذ  وصــارت  الســمندو، 

تابعــة للمنطقــة الثانيــة ناحيــة الســمندو.

4 - ســعيدي وهيبة، الثورة الجزائرية ومشكلة 

الســالح )1954-1962(، دار املعرفــة، بــاب 

ــا:. ــر أيض ــر2009، ص25، انظ ــوادي الجزائ ال

- Courriere)Ives( La guerre 

d’Algérie; Tome1; Les fils de la 

Toussaint; préface josef kessel; Ed 

SGED Anné 2000; P329; et aussi ; 

Henri Alleg; La guerre d’AlgerieT1; 

Temps actuelle; Paris1981 ;p426.

ــورة  ــن، الث ــال مث ــرص ب ــاس، ن ــد عب 5 - محم

القصبــة  دار   ،)1962-1954( الجزائريــة، 

للنــرش، الجزائــر 2007، ص118، انظــر أيضــا:

ــي   ــر الوطن ــش التحري ــراد جي ــدد أف -كان ع

إىل1500،  تشــري  املراجــع   بعــض  حســب 

ثــورة  انــدالع  محمــد،  ترزويــن   « انظــر: 

فاتــح نوفمــرب 1954، مــن كتــاب الطريــق إىل 

ــة  ــدون، املنظم ــا املجاه ــام يرويه ــرب ك نوفم

ــزء  ــد األول، الج ــن، املجل ــة للمجاهدي الوطني

األول، ديــوان املطبوعــات الجامعيــة، ص286.

6 -Des hommes et des femmes 

en guerre d’Algéri; Collection 

Mémoires n97 dirrigé par Jean 

Charles Jauffret; Paris 2003 ; p19. 

7 - أحسن بومايل، إسرتاجية الثورة يف مرحلتها 

املتحــف  منشــورات   ،1956-1954 األوىل، 

أيضــا: انظــر  ص81.  للمجاهــد،  الوطنــي 

ــني   ــر يف القرن ــورات الجزائ ــز، ث ــي بوعزي يح

القــرن  عرشوالعرشين،ثــورات  التاســع 

العرشيــن ،عــامل املعرفــة للنــرش والتوزيــع 

،طبعــة خاصة،الجزائــر، 2009، ص203 ، أيضا: 

Mohamed Teguia ;L’Algerie 

en guerre :SNED ; office Des 

PublicationUniversitaire; Alger.

 Courriere)Ives( ;Guerre ;D’Algérie--

 1954; Le couple –gorge de tighanimine

.;Collection particuliére ; p12, p13

ــذي  ــرال »جيل«ال ــرض الج ــر م ــىل إث  8 - ع

ــو«  ــد »دوكورن ــوىل العقي أبعدعــن مهامــه ، ت

Ducournau« قيــادة املظليــني خلفا له انظر:

- Courriere)Ives(; OP.cit ; p357; et aussi 

Georges Spillmann ; Aures : Bastion de 

la révolte; Collection particuliére, p36.  

9- Gabriel conesa ; Guerre  D’Algérie 

; 1954 ; La Toussaint rouge ; 

Collection particuliére; P7; 36; voir 

aussi: Courriere )Ives( ;  Idemp 361.   

10-JeanCharles Jauffret; 

2003 OP.cit; p19 ; et aussi

-Courriere)Ives(; et aussi 

-Courriere)Ives(; LA Guerre d’Algérie; 

Tome 5; Dictionaire Et document 

; Ed SGED; Année 200; P21 44. 

ثــورة  مطمــر،  العيــد  د.محمــد   -11
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 )1962-1954( الجزائــر  يف   1954 نوفمــرب 

النــار،  فاتحــة  أو  الناممشــة(  )األوراس 

ص85.  ،2015 الجزائــر  الهــدى،  دار 

 ، انــدالع   ، محمــد  ترزويــن   -  12

ص288. الســابق،  املرجــع  نفــس 

يف  املختــرص  فركــوس،  صالــح   -  13

الفنيقيــني  عهــد  مــن  الجزائــر،  تاريــخ 

إىل  م  )814ق.  الفرنســيني  خــروج  إىل 

والتوزيــع،  للنــرش  العلــوم  دار   ،)1962

: أيضــا  أنظــر  ص263،   ،2002 الجزائــر 

- Courriere )ives( ; op.cit, p282.

1 4 - C o u r r i e r e ) I v e s (

Idem; P308; voir aussi: 

 -Chabane )Nordine(; Guerred’Algérie 

et lutte de libération; Edition; 

Houma; ALGER; 2011; p394

15- Courriere )Ives( -Idem ;p274

الواليــة  يف  الثــورة  بوعزيــز،  -يحيــى   16

األمــة،  دار   ،1962  -  1954 الثالثــة 

ص43.  ،2004 الســنة  األوىل،  الطبعــة 

مواقــف  اإلبراهيمــي،  اإلمــام   -  17

املرجــع  نفــس  اإلبراهيمــي  اإلمــام 

ترزويــن   : أيضــا  انظــر   ،43 ، ص  الســابق 

ص289. الســابق،  املرجــع  نفــس  محمــد، 

18-Chabane )Nordine( ; 

OP.cit ;P394.  

،نفــس  بوعزيــز  -يحــي   19

ص43. الســابق،  املرجــع 

20- Chabane )Nordine( OP.cit ;p395.

الواليــة  يف  الثــورة   ، بوعزيــز  يحــي   -  21

بوعزيــز،  يحــي  د   1962-1954 الثالثــة، 

الثــورة يف الواليــة الثالثــة 1954-1962، دار 

ــة، الطبعــة األوىل ، الســنة 2004، ص43. األم

ــف  ــوم زاين يوس ــد املرح ــهادة املجاه 22 -ش

بالقصبــة-  1933 أوت   24 مواليــد  :مــن 

املنطقــة  يف  عضــو  العلصمــة،  الجزائــر 

مــن)1955- العاصمــة  للجزائــر  املســتقلة 

يف  انخــرط  باإلمــداد،  مكلــف   ،)1962

التــي  الثــاين للمنطقــة املســتقلة  التنظيــم 

أنشــأها ياســف ســعدي حــني كان يف ســجن 

ــزج  ــه وال ــض علي ــاء القب ــد إلق الحــراش، وبع

مــن  متكــن  واملعتقــالت،  الســجون  يف  بــه 

ــة  ــة للوالي ــة التابع ــة الرابع ــال باملنطق االتص

الثالثــة كمســاعد للســيد املجاهــد الطيــب 

بــن حميــدة حيــث قامــا بإنشــاء منظمــة 

ــدة  ــا ع ــن خالله ــذ م ــكرية نف ــية عس سياس

عمليــات ضــد املراكــز اإلســتعامرية، وهــو 

يف الوقــت الحــايل عضــوا والئيــا للمجاهديــن 

ــر لقــايئ معــه   مكلــف باإلعــالم واإلتصــال، إث

يف جويليــة 2016 ،انظــر: ،ذهبــي شــفيقة، 

شــهادة حيــة ، املجاهــد زاين يوســف يتحــدث 

عــن صديقــه بوعجــاج الزبــري ، عندمــا يصنــع 

ــش،  ــف الجي ــة متح ــخ ، مجل ــال التاري الرج

العــدد الرابــع جانفــي 2017، ص55 ، 56 ،57.

ــد الرحمــن  ــم عب ــى كشــيدة، تقدي 23 - عي

زينــب  أرششــور،  مــوىس  ترجمــة  مهــري، 

ص69.  ، الســابق  املرجــع   نفــس  قــويب،  

24 -اإلمــام اإلبراهيمــي، الثــورة الجزائريــة 

1954-1962، عــامل األفــكار، الطبعــة األوىل 

- أيضــا:  انظــر  ص41،   ،-2007 الســنة   ،

-Courriere )ives( ; guerre d’algérie1954 

; le coupe  gorge de tighanimine, 

collection  particuliére ;p12.

عبــد  قــايس  مجموعــة  بــني  مــن   -  25

براهيمــي  ســكاغ  الرحــامن  اللــه 

انظــر إبراهيــم:  ســكات  مــن  بــدل 

-Gabriel conesa ;OP.cit  ;P10. 

الراديــو  بــث  الهجــوم عــىل محطــة   -  26

»أحمــد  شــارع   »Hoche« هــوش  شــارع 

زبانــة« حاليــا باالجزائــر العاصمــة، ويســاعده 

ــم  ــورا«، أدي ــب »بفل ــد القادرامللق ــعال عب ش

ــة  ــامن ومجموع ــد الرح ــني عب ــد، وتوج محم

بطــوش  مــن:  تتكــون  مــدين  عبــايس 

محمــد  جفالڤــة  محمــد،  بليــامن  عمــر، 

الثــورة،  مهندســو  كشــيدة،  عيــى  انظــر: 

مهري،منشــورات  الحميــد  عبــد  تقديــم 

ص69.  ،2003 الجزائــر  الشــهاب، 

27 - هــذا وحســب محمــد مرزوڤــي، كان 

عــدد األفــواج التــي شــاركت يف العمليــات 

هــي  بالعلصمــة  نوفمــرب  أول  ليلــة  األوىل 

خمــس أفــواج وهــي :فــوج عثــامن بلــوزداد، 

فــوج محمــد مرزوڤــي ، فــوج عبــايس مــداين، 

عبداللــه  قــايس  فــوج  بســكارأحمد،  فــوج 

ــار،  ــه مخت ــد الل ــايس عب ــن ، و ق ــد الرحم عب

لقــاء مــع الســيد محمــد مرزوڤــي ، تــّم 

مبقــر عملــه 2000/05/29، مقــرارات منظمــة 

ــو  ــي: وه ــد مرزوق ــن، 2000، محم املجاهدي

وواحــد  الخاصــة  املنضمــة  مناضــي  مــن 

ــد بقــرص البخــاري  مــن مجموعــة »22««، ول

ســنة1927. نشــأ يف حــي بلكور،انخــرط يف 

حــزب الشــعب ، عــني مســؤول خليــة يف ســنة 

1948. ثــم مســؤول منطقــة قــي املنظمــة 

ــور. ــمة بلك ــري قس ــىل تس ــة، أرشف ع الخاص

ــة للوحــدة والعمــل  ــة الثوري انظــم إىل اللجن

بعدمــا أعلمــه ديــدوش وبوضيــاف بهــا، مــن 

أعضاءلجنــة »22« ، رشع رفقــة بيطــاط يف 



مجلة املتحف - العدد الخاص - نوفمرب 2021 98

1954

ــة،  ــر العاصم ــة الجزائ ــورة مبنطق ــداد للث اإلع

ــة نوفمــرب 1954،  ــي يف ليل كان أحمــد مرزوق

التــي  الســتة  األفــواج  إحــدى  رأس  عــىل 

أشــعلت لهيــب الثــورة، وبعــد حــوايل شــهرين 

مــن انطــالق الثــورة  تــم إلقــاء القبــض عــىل 

العديــد مــن مفجــري الثــورة ومنهــم محمــد 

مرزوقــي وحكــم عليــه بعرشيــن سنة،ُســجن 

الســيايس،  نضالــه  واصــل  أيــن  برسكاجــي 

مرســليا  ســجن  إىل  نقــل   1961 ســنة  ويف 

ــف  ــد وق ــق رساحــه إالَّ بع ــور، ومل يطل ــم ث ث

إطــالق النــار، انظــر: آســيا متيــم، الشــخصيات 

الجزائريــة، 10 شــخصية، دار املســك، ص267. 

28 -Gabrielconesa OP.cit ; p5.                                              

ــورة  ــري الث ــرية ، تحض ــتوان نظ ــا: ش انظرأيض

وانطالقهــا يف املنطقــة الرابعــة، حوليــة املؤرخ، 

ــدد -5 - جــوان 2005، ص229 ، وأيضــا : الع

-Chabane )Nordine( ; OP.cit ;p395, 396.

29 - شــتوان نظــرية، نفــس املرجــع ، ص229.

ثــورة  انــدالع   ، محمــد  ترزويــن   -  30

املرجــع  نفــس   ،1954 نوفمــرب  فاتــح 

أيضــا: انظــر  ص291،  الســابق، 

-Chabane )Nordine( ; OP.cit ; p396.

31 - ترزويــن محمــد، نفــس املرجــع، ص291.

بوبكــر،  ســامل  شــهادة   -  32

الســابق. املرجــع  نفــس 

التحريريــة  الثــورة  شــهداء  فهــرس   -  33

 ،1962-1954 عنابــة،  واليــة  الكــربى 

ص40.  ،2004 عنابــة  األول،  الجــزء 

التحريريــة  الثــورة  شــهداء  فهــرس   -  34

الكــربى نفــس املرجــع ، ص41، انظــر أيضــا:

-Henri Alleg OP.cit p426 ; -  et 

Courriere )Ives(; OP.cit ; P329 - et 

aussi Gabrielconesa (; OP.cit ; P7.

الثــورة  وهيبــة،  ســعيدي  أيضــا:  انظــر 

ــة ومشــكلة الســالح)1962 1954-(،  الجزائري

دار املعرفــة، الجزائــر 2009، ص25. 

مثــن،  بــال  نــرص  عبــاس،  محمــد   -  35

 ،)1962-1954(  ، الجزائريــة  الثــورة 

ص118. الجزائــر2007،  القصبــة،  دار 

 850 يشــريإىل:  قــداش،  محفــوظ   -  36

وتحــررت  قــداش،  محفــوظ  انظــر: 

،دار  بوينــور  العــريب  ترجمــة  الجزائــر، 

بينــام:  ص21   ،2011 ،الجزائــر  األمــة 

أنظرأيضــا:  450  : إىل  يشــري   Henri Alleg

- 37 Henri Alleg ; Idem ; p426

- Chabane )Nordine( ; OP.cit ; p396.

-31 ترزويــن محمــد، نفــس املرجــع، ص291.

بوبكــر،  ســامل  شــهادة   -  32

الســابق. املرجــع  نفــس 

التحريريــة  الثــورة  شــهداء  فهــرس   -  33

 ،1962-1954 عنابــة،  واليــة  الكــربى 

ص40.  ،2004 عنابــة  األول،  الجــزء 

التحريريــة  الثــورة  شــهداء  فهــرس   -  34

الكــربى نفــس املرجــع ، ص41، انظــر أيضــا:

-Henri Alleg OP.cit p426 ; -  et 

Courriere)Ives(; OP.cit ;P329- - et 

aussi Gabrielconesa (; OP.cit ;P7.

الثــورة  وهيبــة،  ســعيدي  أيضــا:  انظــر 

الجزائريــة ومشــكلة الســالح )1962 1954-(، 

دار املعرفــة، الجزائــر 2009، ص25. 

مثــن  بــال  نــرص  عبــاس،  محمــد   -  35

 ،)1962-1954(  ، الجزائريــة  الثــورة   ،

ص118. الجزائــر2007،  القصبــة،  دار 

 850 يشــريإىل:   ، قــداش  محفــوظ   -  36

وتحــررت  قــداش،  محفــوظ  انظــر: 

دار   ، بوينــور  العــريب  ترجمــة  الجزائــر، 

.بينــام:  ص21   ،  2011 الجزائــر   ، األمــة 

إىل:450.أنظرأيضــا: يشــري   Henri Alleg

37- Henri Alleg ; Idem ;p426
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الثــورة  انطلقــت  لقــد   

روح  أعــامق  مــن  النوفمربيــة 

النضاليــة الجزائــري  الشــعب 

عــن  واملعــربة  التاريــخ،   الضاربــة يف 

ــري  ــعب الجزائ ــا الش ــاىن منه ــاة ع مأس

ــعب  ــاء الش ــب أبن ــوال، فه ــنوات ط س

العــّدو  ودحــض  لدحــر  الجزائــري، 

االســتعامري  بالنظــام  واإلطاحــة 

وعنــد   ،1830 بالجزائرمنــذ  املتواجــد 

أرعــب  دويًــا  لهــا  ُســمع  تفجرهــا 

وتعجرفــه،  كربيــاءه  وأحبــط  العــّدو، 

شــنها  التــي  العمليــات  تكــن  مل  وإن 

املجاهــدون ضــد املصالــح االســتعامرية 

ــث  ــن حي ــري، م ــارش واألخ ــدف املب اله

ــت  ــل كان ــب، ب ــق القري ــول الضي املدل

لهــا بعــدا واســعا ذو هدفًــا أســمى 

وأنبــل يتعلــق مبصــري األمــة الجزائريــة، 

تكــن  فلــم  الحريــة،  إنتــزاع  وهــو 

النتائــج تهــم بقــدر الصــدى الواســع 

ــاك العــدو  ــا يف ارب ــه معنوي ــي تخلف الت

لقــد  القواعــد،  مــن  كيانــه  وزعزعــة 

أثبتــت بوقوعهــا يف وقــت واحــد ويف 

شــتى أنحــاء الوطــن بــأن ورائهــا حركــة 

التنظيــم. وطنيــة موحــدة ومحكمــة 

ــد  ــري بع ــعب الجزائ ــل الش ــذا دخ هك

الفاتــح  يف  األوىل  الــرشارة  إنطــالق 

نوفمــرب 1954 عهــدا جديــدا متثــل يف 

إرصاره وعزمــه عىل شــن معركــة املصري، 

الطلقــات  عنــد  الجزائريــون  وفقــد 

ــا يف زهــرة عمرهــم.  األوىل خــرية أبنائه

إىل   لإللتفــاف  الشــعب  هــرول  لقــد 

الثــورة نســاءا ورجــاال وأطفــاال فــام مــن 

ــا،  ــد أخرجه ــة إال وق ــك بندقي ــد ميل أح

شــاركوا  الذيــن  أولئــك  عــن  فضــال 

والحجــارة،  والفــؤوس  بالســكاكني 

التحريــر  جيــش  جحافــل  كانــت 

ــن  ــوب م ــدب وص ــن كل ح ــرب م ت

أريــس  بوحاممــة،  يابــوس  خنشــلة، 

كميــل وغريهــا، ويف األوراس ويف الثامــن 

نوفمــرب 1954 وقعــت معركــة خنقــة 

ــادة البطــل ناجــي نجــوي1،  معــاش بقي

جيــش  وحــدات  خاللهــا  ألحقــت 

صفــوف  يف  جمــة  خســائر  التحريــر 

ــى  ــا إثن ــدو، استشــهد خالله ــش الع جي

ناجــي  وأصيــب  مجاهــدا  عــرش)12( 

جســمه  كامــل  يف  برصــاص  نجــاوي 

ــه  ــة يف عين ــة بليغ ــا اإلصاب كان أخطره

عنيفــة  اشــتباكات  ووقــوع  اليمنــى. 

ــاء يف 07  ــت األربع ــوذة باي ــدوار ماك ب

ديســمرب 1954 بالقبائــل بــني مجموعــة 

مــن املجاهديــن وجنــود العــدو الذيــن 

تكبــدوا خســائر هامــة، وغريهــا مــن 

الوطــن. اإلشــتباكات يف كافــة ربــوع 

لقــد أبــدع أبطالنا يف اســتامتتهم فقدموا 

بطــوالت عظيمــة أهبطــت رأس العــدو 

وأردتــه أرضــا؛ وأذلــت جــراالت فرنســا 

الذيــن فقــدوا الثقــة يف أنفســهم ويف 

خربتهــم الحربيــة وراحــت جمهوريــات 

ــو األخــرى؛  فرنســا تســقط الواحــدة تل

ــن نعتتهــم فرنســا  هــؤالء األبطــال الذي

بقطــاع الطــرق لقــد لقنوهــا دروســا 

كربيــاء  لــه  الجزائــري  الشــعب  بــأن 

وعــزة، ال تُقهــر أبــدا و إن طــال الزمــن. 

لقــد ضحــى الرجــال يف ســبيل الوطــن،  

ــد  ــرب العدي ــهر نوفم ــالل ش ــقط خ فس

مــن الشــهداء  يف ميــدان الــرشف أذكــر 

عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص باجــي 

العمليــات  يف  شــارك  الــذي  مختــار 

 19 يف  استشــهد  أن  إىل  للثــورة  األوىل 

نوفمــرب 1954. وكــذا الشــهيد ڤريــن 

بلقاســم الــذي اشــتبك ضــد القــوات 

الفرنســية يف 29 نوفمــرب 1954، أيضــا 

عليــه  ألقــي  الــذي  زبانــة  الشــهيد 

القبــض أثنــاء معركــة بوجليــدة بعــد 

ــامت 1954  ــر هج ــني إث ــه رصاصت تلقي

معارك نوفمبرية حاسمةمعارك نوفمبرية حاسمة
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1954

فيــه  اإلعــدام  حكــم  تنفيــذ  وتــم 

ــة يــوم 19جــوان 1956، عــالوة  باملقصل

وميكــن  الواســعة،  اإلعتقــاالت  عــىل 

التــي جــرت  تلخيــص أهــم املعــارك 

يف نوفمــرب 1954 عــىل النحــو التــايل:      

عــيل  ســيدي  معركــة 

»قرب مستغانم«

04 نوفمر 1954

الخامسة املنطقة 

 يف 04 نوفمــرب 1954 وصلــت مجموعــة 

ــد املالــك رمضــان2 املدعــو »يس  بــن عب

أوالد  دوار  مشــارف  إىل  اللــه«  عبــد 

ــدم  ــوهد تق ــرتة ش ــد ف ــريب وبع يس الع

العــّدو نحــو مواقــع املجاهديــن فتفــرق 

املجاهــدون يف الغابــة وتحصــن الشــهيد 

ــام،  ــود مبوقعه ــد دوار امليل ــع املجاه م

بــدأ  الرابعــة  الســاعة  حــدود  ويف 

القتــال مــع العــّدو فأصيــب » امليلــود« 

بجــروح يف حــني واصــل الشــهيد وحــده 

ــات،  ــدة طلق ــب بع ــال إىل أن أصي القت

الــرشف.  ميــدان  يف  شــهيدا  فســقط 

بوجليــدة  غــار  إشــتباك 

بالقــرب مــن ســيڤ

11  نوفمر 1954       

الخامسة               املنطقة 

بغــار  دامــي  إشــتباك  إثــر  عــىل    

مــع  ســيڤ  مــن  بالقــرب  بوجليــدة 

قــوات العــّدو الفرنــي، أصيــب أحمــد 

بجــروح  »زبانــة«  املدعــو  زهانــة3 

وزج  القبــض  عليــه  فألقــي  خطــرية 

بــه يف الزنزانــة رقــم 2208 بربــروس 

فيــه  نفــذ  أيــن  العاصمــة  بالجزائــر 

حكــم اإلعــدام مبعيــة الشــهيد عبــد 

القــادر فــراج يــوم 19 جــوان 1956.

معركة دايل بن شواق 

»ناحية سوق أهراس« 

19 نوفمر 1954

الثانية املنطقة 

يف معركــة »دايل بــن شــواف« مبجــاز 

ــد  ــح أح ــي صال ــل بن ــرب جب ــا ق الصف

بناحيــة  التحريريــة  الثــورة  معاقــل 

باجــي  استشــهد  أهــراس،  ســوق 

مزرعــة  عــىل  هجــوم  إثــر  مختــار4 

ــة عــىل  ــت املعرك ــن شــواف، كان دايل ب

أشــدها بــني الطرفــني منــذ أن اندلعــت 

حــوايل الســاعة السادســة صباحــا إىل 

ــرية  ــاء ذخ ــالم وانته ــقوط الظ ــة س غاي

الرابعــة  الســاعة  عنــد  املجاهديــن، 

رصاصــات  عــّدة  أصابــت  مســاءا 

باجــي  الشــهيد  العــّدو  رشــاش  مــن 

رفقــة  شــهيدا  ســقط  الــذي  مختــار 

مــن   02 قتــل  أخريــن،  مجاهديــن 

املظليــني يف صفــوف العــدو الفرنــي الشهيد بن عبد املالك رمضان
الشهيد أحمد زهانة

)املدعو زبانة(

الشهيد باجي مختار
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الطاقــة  وادي  معركــة 

أريــس  مــن  بالقــرب 

» س ورا أل ا «

29 نوفمر 1954

املنطقــة األوىل   

       يف صبيحــة يــوم  02 نوفــرب 1954 

وصلــت دوريــة مــن املظليــني إىل حلــق 

املعاكــس لــوادي الــرّدم، تلقــي الفيلــق 

عرشللمشــاة  الثامنيــة  للفــوج  األول 

 Régiment لإللتحــام  املظليــني 

 D’infanterie parachutiste de

ــيط  ــر بتمش choc 18éR.I.P.C«5، أوام

وادي  اىل  رسيــة  فاتجهــت  املنطقــة، 

الــرّدم،  وادي  إىل  واألخــرى  الطاقــة 

فيــام بقيــت رسيــة يف أعــايل الجبــال 

املجاهديــن،  معقــل  اكتشــاف  وإثــر 

مجموعــة  العــّدو  قــوات  هاجمــت 

شــهيد   23 فســقط  بلقاســم  ڤريــن 

يف صفــوف جيــش التحريــر كان مــن 

ــذا يف  ــاء ه ــم6، ج ــن بلقاس ــم ڤري بينه

إطــار عمليــات التمشــيط العســكرية 

التــي قادهــا جيــش العــّدو الفرنــي 

دوكورنــو. العقيــد  قيــادة  تحــت 

عــيل  ســيدي  معركــة 

ب نــا بو

نوفمر 1954

الثالثة املنطقة 

بــني  دمويــة  معركــة  وقعــت         

ــوات العــّدو  ــر وق ــش التحري ــوات جي ق

عــىل  املطــل  بونــاب  عــي  بســيدي 

 18 بعــد  عــىل  الواقعــة  تادميــت 

كلــم غــرب تيــزي وزو عــىل حــدود 

نوفمــرب  شــهر  يف  بومــرداس  واليــة 

ــة يف  ــائر مادي ــن خس ــفرت ع 1954 أس

العــّدو،  صفــوف  يف  واألرواح  العتــاد 

فتــم اختيــار عبــد الرحمــن مــرية 07  

مســؤوال باملنطقــة مبعيــة مجاهديــن 

أخريــن نضــري استبســاله يف املعركــة.

ــني 6 - 7  اعتقــالت املناضل

ــر 1954 نوفمب

الرابعة: املنطقة 

 26 مــن  أفــواج  ســبعة  تكويــن  تــم 

ــة  ــن ثالث ــون م ــوج يتك ــال وكل ف مناض

أشــخاص يرأســهم مســؤول فــوج، هــذه 

ــات  ــري العملي ــببت يف تفج ــواج تس األف

املســلحة يف الفاتح نوفمرب 1954، أرشف 

عليهــا الزبــري بوعجــاج قائــد كومنــدوس 

الجزائــر العاصمــة، اســتطاعت القــوات 

ــىل  ــض ع ــاء القب ــن الق ــتعامرية م االس

عــدد كبــري مــن املناضلــني منهــم عثــامن 

الزبــري  مرزوڤــي،  ومحمــد  بلــوزداد 

ــرب  ــل يف 06 نوفم ــذي إعتق ــاج ال بوعج

ووحشــية. برشاســة  وعــّذب   1954

 
استشهاد قرين بلقاسم

الشهيد عبد الرحمن مرية

املجاهد عثامن بلوزداد
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1954

الهوامش:

1 - ترزويــن محمــد ، انــدالع ثــورة فاتــح 

إىل  الطريــق  كتــاب  مــن   ،1954 نوفمــرب 

نوفمــرب كــام يرويهــا املجاهــدون، املنظمــة 

ــزء  ــد األول، الج ــن، املجل ــة للمجاهدي الوطني

ــة، ص209،  ــوان املطبوعــات الجامعي األول، دي

انظرايضــا:

- محمــد العيــد مطمــر، ثــورة نوفمــرب  1954يف 

الناممشــة(  )األوراس   )1962-1954( الجزئــر 

ــر 2015،  ــدى، الجزائ ــار، دار اله ــة الن أو فاتح

ص104. 

ــد  ــان: ول ــك رمض ــد املال ــن عب ــان ب 2 - رمض

قســنطينة،  مبدينــة   ،1928 مــارس  شــهر  يف 

انخــرط بحركــة أحبــاب البيــان والحريــة عــام 

ــة  ــزرة الرهيب ــد املج ــه بع ــز كيان 1945 ، اهت

، وهنــا تحــددت قناعتــه بحتميــة الكفــاح 

وملــا   ،1946 عــام  حركــة  فانضــم  املســلح، 

ــري  ــهر فيف ــة يف ش ــة الخاص ــت املنظم تأسس

1947 يف قســنطينة    انضــم إليهــا، يف عــام 

1949 ســافر إىل فرنســا وتفتحــت عينــاه عــىل 

األوضــاع املأســوية التــي كان يعيشــها العــامل 

بالكفــاح  قناعتــه  فأصــدادت  الجزائريــني 

اعتقــل مرتــني عــام 1952   املســلح ،دخــل 

ــالد إىل  ــن رشق الب ــل م ــن الفرار،نق ــن م ومتك

غربهــا، نتيجــة اكتشــاف العــدو أماكــن تدريب 

ــتغانم  ــي مس ــره بنواح ــتقر أم ــلحة .واس األس

وبالخصــوص ســيدي عــي عــرف بإســم يس 

عبــد اللــه.كان الشــهيد مــن بــني جامعــة 

»22«، وبعــد تحديــد األهــداف وتوزيــع املهــام 

قــام الشــهيد بجمــع الســالح قصــد االســتعداد 

للثــورة .وهكــذ تــم تســجيل وقــوع 7 عمليــات 

يف ليلــة أول نوفمــرب مبنطقــة ويليس)بلديــة 

ــك حاليا،استشــهد يف 4  ــد املال ــن عب رمضــان ب

نوفمــرب1954

3 - أحمــد زبانــة : ولــد بالحمــري بوهــران 

نتصــار  اإل  حركــة  يف  انخــرط  عــام1926، 

الحريــات الدميقراطيــة، ويف املنظمــة الخاصــة، 

اعتقــل يف مــارس 1950، وحكــم عليــه بثــالث 

          لقــد ســلطت الســلطات اإلســتعامرية كل الوســائل الجهنميــة، مــن اضطهــاد وقمــع وتقتيــل جامعــي، 

املنــازل،  واإلعتقــال وحــرق  التمشــيط  عمليــات  إىل  باإلضافــة  واألطفــال،  النســاء  أحــد حتــى  منــه  ينــج  مل 

وعمــد العــّدو إىل تســليح حتــى املعمريــن، غــر أن الشــعب الجزائــري هــّب لنــداء جبهــة وجيــش التحريــر 

وكلــه وعــي ويقــني عــىل أن الحــل يكمــن يف حمــل الســالح ألن مــا أخــذ بالقــوة ال يســرجع إالّ بالقــوة.

بالصــر  املتشــبعني  املجاهــدون  بهــا  تحــىل  التــي  الخصــال  تلــك  الثــوري  النضــال  مزايــا  أهــم  مــن  وكان 

التحــّدي بكلمتــني خفيفتــني،  اإلنطالقــة وكان  ينتــر دومــا وأبــًدا. فكانــت  الحــق  باللــه عــىل أن  واإلميــان 

تُشــحذ  الجزائــر« فبهــام  أكــر« »تحيــا  »اللــه  الوجــدان،  الهمــة والثقــة فيغمــر  تبعــث  ثقيلتــني متتابعتــني 

عزائــم املجاهديــن الشــجعان ويزهــق الظلــم والطغيــان،  و بيهــام تُثبــط املخــاوف، فتفّجــر بركتهــام بــركان 

الوطــن.  ربــوع  كامــل  ســقت  التــي  الطاهــرة  الزكيــة  الشــهداء  بدمــاء  وتشــبعت  تغــذت  التــي  الثــورة، 

أروع  أبنائهــا  فيهــا  ســجل  حيــث  األمــة،  هــذه  عظمــة  متامــا  يــدرك   الجزئــر  تاريــخ  متتبــع  وإن 

ضــد  املريــر  الكفــاح  خــالل  بــرز  وقــد  الوطــن،  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  التضحيــات،  وأســمى  البطــوالت 

بأرواحهــم  ضحــوا  وخارجــه  الوطــن  داخــل  يف  املخلصــني  األبنــاء  مــن  أجيــال  تعاقــب  املحتلــني  الغــزاة 

. الوطنــي  الواجــب  شــهداء  ســقطوا  الذيــن  أبنائهــا  خــرة  الجزائــر  فقدمــت  وذويهــم،  وشــبابهم 
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ســنوات ســجنا، شــارك يف التحضــري للثــورة 

عــىل  الهجــوم  بتنظيــم  وقــام  التحريريــة 

يــوم 11  الغابــات بوهــران  مراكــز حــراس 

ــرب  ــع ق ــتباك وق ــرح يف إش ــرب1954، ج نوفم

ــكان أول  ــدام ف ــه باإلع ــم علي ــيڤ، وحك الس

بســجن  وذلــك   ، باملقصلــة  يعــدم  شــهيد 

يــوم 19جــوان 1956. بربــاروس 

ــل 1919  ــد يف 17 أفري ــار: ول ــي مخت 4 - باج

ــل  ــات دخ ــل األربعين ــة ، يف أوائ ــة عناب مبدين

ــار إىل  الكشــافة اإلســالمية ،انضــم باجــي مخت

ــة ســنة 1940 ، عــني مســئوال،  الحركــة الوطني

ــرا بليغــا عــىل  كان ألحــداث 8 مــاي 1954، أث

نفســية الشــهيد عــني مســؤوال عــىل فــرع 

ســوق أهــراس يف الــرشق الجزائــري للمنظمــة 

الرسيــة، فقــد ســاهم باجــي مختــار يف تكويــن 

هــذه املنظمــة وتقويــة عضدهــا ، كــام كلــف 

عــىل مســتوى ســوق أهــراس بتأســيس األفــواج 

حيــث  للمنظمــة  العســكرية  شــبه  األوىل 

اســتمر نشــاطه إىل غايــة 1950. ويف هــذه 

الســنة ألقــي عليــه القبــض وعــذب عذابــا 

شــديدا أحيــل بعدهــا إىل محكمــة عنابــة 

وحكــم عليــه ملــدة ثــالث ســنوات . وبعــد 

ــايل يف  ــاطه النض ــتمر يف نش ــه اس ــراج عن اإلف

الحركــة الوطنيــة ،كان الشــهيد مــن أوائــل 

ــن  ــل وكان م ــدة والعم ــة للوح ــة الثوري اللجن

بــني »22«، انكــب عــىل مواصلــة التدريــب 

ــني مــن  العســكري، انتقــل مــع بعــض املناضل

التدريــب عــىل البنــادق إىل صنــع املتفجــرات 

والصواعــق، ألقــي عليــه القبــض يف 30 أكتوبــر  

أفــواج  نضــم   . رساحــه  أطلــق  ثــم   1954

الثوريــني وقــاد عــدة عمليــات اســتهدفت 

عــدة منشــأت مــن بينهــا عمليــة تخريــب 

جــرس عــني ســنور ونصــب كمــني لقطــار، 

ــة  ــرب  1954 يف معرك ــوم 19 نوفم ــهد ي استش

ــواف. ــن ش دايل ب

5-Courriere)Ives( ; LAGuerre 

d’Algérie; Tome5; Dictionaire Et 

document ; Ed SGED ; P2064 ; voir 

Aussi:

 Jean Taousson ; Vie et Mort d’un bandit-

 ; Guerre D’Algérie 1954; LA Toussaint

 . rouge ; collection  particuliére ; p41

ــاي1927  ــوم 27 م ــد ي ــن بلقاســم: ول 6 - ڤري

بــدوار ســاالت بكميــل واليــة خنشــلة كان 

مناضــال يف املنظمــة الخاصــة ، مــن املفجريــن 

األوائــل للثــورة التحريريــة ، جنــد يف فــوج 

الثكنــة  إىل  توجــه  الــذي  لخــر  الحــاج 

العســكرية بباتنــة ، ثــم انتقــل مــع مجموعــة 

ــة وهاجــم إحــدى  ــن إىل رسيان ــن املجاهدي م

مراكــز املعمريــن ، ويف وادي عبــدي ترصــدت 

ــكان  ــت م ــه وطوق ــية تحركات ــوات الفرنس الق

ــة  ــت يف معرك ــبوعني ودخل ــدة أس ــده مل تواج

طاحنــة مــع قواتــه يف يــوم 29 نوفمــرب 1954.

ــد الرحمــن  ــد عب ــرية: ول ــد الرحمــن م 7 - عب

مــرية يف قريــة ثاغــالط بدائــرة أقبــو واليــة 

ــه فكــرة  ــة ســنة 1922، تعمقــت يف ذهن بجاي

النضــال بعــد خروجــه مــن الســجن 1948، 

شــارك يف عــدة عمليــات عســكرية أهمهــا 

معركــة ســيدي عــىل بونــاب يف نوفمــرب 1954، 

ــة،  ــة وبرشي التــي أســفرت عــىل خســائر مادي

فتــم اختيــار عبــد الرحمــن مــرية مســؤوال 

باملنطقــة مبعيــة مجاهديــن أخريــن نضــري 

ــة  ــة الثالث ــد للوالي ــة كقائ ــاله يف املعرك استبس

عمــريوش،  للعقيــد  خلًفــا   1959 )القبائــل( 

استشــهد ســنة 1959.
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1954

ــة  ــب الهجــامت النوفمربي ــم لهي ــد ّع لق

ــاًدا  ــا ج ــا وإعالن ــا إذان ــتعلت نريانه واش

وحقيقيــا عــن نشــوب ثــورة عارمــة، 

شــملت ربــوع الوطــن، وكان الهــدف 

مــن عمليــات أول نوفمــرب 1954، زعزعــة 

الكيــان اإلســتعامري للوصــول لإلســتقالل 

ــي  ــات الت ــن الهجوم ــم تك ــة، فل والحري

شــنت عــرب جميــع الــرتاب الوطنــي هــي 

الهــدف واملبتغــى، وباألحــرى مل يكــن 

املغــزى مــن الهجومــات إحــداث الضجــة 

مــن أجــل الضجــة، فاألمــر أعضــم وأجــل 

املبــارشة  يف  فالعــربة  وأســمى،  وأنبــل 

الغايــة ونــزع  واملبــادرة للوصــول إىل 

الحريــة مهــام كلــف الثمــن، ومــن هــذا 

املنطلــق مل تكــن الهجومــات مهمــة مــن 

حيــث النتائــج، ذلــك بالنظــر إىل حجــم 

الخســائر التــي كانــت متواضعــة إىل حــد 

مانظــرا لنــدرة األســلحة وكونهــا تقليديــة 

مثــل الهجــوم عــىل مقر اإلذاعــة والهجوم 

عــىل محطــة بــث الراديــو شــارع هــوش 

مصنــع  عــىل  والهجــوم   ،»Hoche«

الغــاز والكهربــاء )برويســو( بالجزائــر 

العاصمــة، ولكنهــا هامــة مــن حيــث 

األثــر املعنــوي  الــذي خلفتــه يف زعزعــة 

أرض  يف  القائــم  اإلســتعامري  الكيــان 

ــا  ــت بوقوعه ــذ 1830، وأثبت ــن من الوط

يف وقــت واحــد بــأن وراءهــا حركــة 

التنظيــم.   ومحكمــة  موحــدة  وطنيــة 

كانــت الثــورة النوفمربية تتويجــا ونتيجة 

حتميــة لنضــال شــعب عــاىن ويــالت 

االســتعامر منــذ قــرن و نيــف مــن الزمن؛ 

واســتطاع مــن خاللهــا التصــدي ألعظــم 

ــي  ــف األطل ــززة بالحل ــذاك مع ــوة آن ق

والعزميــة  اإلرادة  أن  عــىل  والربهنــة 

واإلميــان هــم رّس االنتصــار فبهــم ينتــرص 

إرادة  وإن  الباطــل،  ويزهــق  الحــق 

ــدا  شــعب يف إســرتجاع حقــه ال تقهــر أب

وإن مضــت أعواًمــا طــوال واألمــر تــأّود. 

إن ثــورة نوفمــرب،  هــي غيــض ّولــد 

ــه  ــا أىت بحمل ــا هائًج ــر واديً ــا ففج غضبً

1954م. نوفمــرب  الفاتــح  يف  ليفيــض 

ردود الفعل الوطنية:
ــاالً  ــا وإقب ــورة ترحيب ــت الث لقي  

الشــعب  اســتقبلها  حيــث  شــعبيا، 

الجزائــري بالتأييــد واملباركــة ، واحتضنهــا 

بصــدر رحــب بــكل مــا ميلــك مــن نفــس 

ونفيــس، فدخــل الشــعب الجزائــري منــذ 

الفاتــح مــن نوفمــرب عهــدا جديــدا، وكلــه 

عــزم وإرصار وثبــات يف أخــذ زمــام األمور 

لشــن معركتــه املرصيــة، ُمســتجيبا لبيــان 

ــر الوطنــي  ونــداء جبهــة وجيــش التحري

تتوافــد  الشــعب  جامهــري  ورشعــت 

أفــرادا وجامعــات تلبيــة لنــداء الواجــب 

الوطنــي، مربهنــة أن ثــورة نوفمــرب 1954 

هــي ثــورة شــعب بــأرسه الثــورة حــزب 

أن  الشــعب  عــزم  لقــد  مجموعــة،  أو 

ــك  ــا انف ــذي م ــالل ال ــدا لالحت ــع ح يض

ميتــص خبــريات البــالد ببشــاعة ووحشــية 

الشــعب  فثــار  النظــري،  منقطعــة 

الجزائــري متصديــا للعــّدو بإمكانيــات 

ماديــة محــدودة ولكــن بــإرادة فوالذيــة  

عاليــة. وطنيــة  بــروح  مشــحونة 

األحــزاب  يخــص  فيــام  أمــا   

يف  الثــورة  اســتقبَلت  فإنهــا  الوطنيــة، 

ــان  ــن رسع ــرّدد ولك ــظ وت ــا بتحف بدايته

ــث  ــورة، حي ــزاب بالث ــت األح ــا التحق م

الدميقراطــي  اإلتحــاد  رئيــس  أعلــن 

للبيــان الجزائــري »فرحــات عبــاس« بعــد 

هجومــات 20 أوت 1955 مــن خــالل 

بيــان يدعــو فيــه املنتخبــني االلتحــاق 

املجالــس  مــن  واالنســحاب  بالثــورة 

أصداء الثورة التحريرية المباركة
وردود الفعل الوطنية واإلستعمارية والدولية 

أصداء الثورة التحريرية المباركة
وردود الفعل الوطنية واإلستعمارية والدولية 
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طالبــت  الصــّدد  هــذا  يف  الفرنســية، 

ــف  ــلمني يف منتص ــامء املس ــة العل جمعي

ــرتاف  ــرورة االع ــي 1956 ب ــهر جانف ش

الســيادة  وإعــادة  الجزائــر  باســتقالل 

الوطنيــة للشــعب الجزائــري، وتجــدر 

اإلشــارة أن مواقــف أعضــاء الجمعيــة 

انقســمت  بحيــث  متباينــة  كانــت 

الســلطات  ينــادي  تيــار  تياريــن،  إىل 

باإلصالحــات  التعجيــل  إىل  الفرنســية 

الشــاملة مــع احــرتام مقومــات الشــعب 

مبســاندة  ينــادي  وتيــار  الجزائــري، 

الحــرب التحريريــة عــىل رأســهم الشــيخ 

العــرب التبــي أمــا البشــري اإلبراهيمــي، 

فقــد أعلــن رصاحــة يف بيانــه الصــادر يوم 

15 نوفمــرب 1954 1  واملمــيض مــن ِقبــل 

البشــري اإلبراهيمــي والفضيــل الورتــالين، 

مــن مكتــب جمعيــة العلــامء الجزائريــني 

بالقاهــرة، معلنــا فيــه املســاندة املطلقــة 

ــري  ــعب الجزائ ــه الش ــا في ــورة داعي للث

منــارصة الثــورة وااللتحــاق بهــا، كــام 

عــدادا  الثــورة ســنة 1955  إىل  انضــم 

املركزيــة لحركــة  اللجنــة  أنصــار  مــن 

انتصــار الحريــات الدميقراطيــة أمثــال 

ــن خــدة،  ــن بوســف ب حســني لحــول، ب

ــرون،  ــد وآخ ــد يزي ــب، محم ــعد دحل س

 2 يف  الشــيوعي  الحــزب  رصح  بينــام 

للثــورة  إدانتــه  عــن   2  1954 نوفمــرب 

أرص  كــام  بهــا،  االلتحــاق  ورفضــه 

املصاليــني عــىل رفــض ومعارضــة الثــورة.

العــّدو  فعــل  ردود 

 : ي ر ســتعام إل ا

العمليــات  انفجــار  ســبب  لقــد 

شــددين  ذعــرا  و  هلعــا  النوفمربيــة 

التــي   ، اإلســتعامرية  األوســاط  يف 

التدابــري  إلتخــاذ  للتــّو  ســارعت 

الردعيــة إلخــامد نــار الثــورة، معتــربة 

وخارجــون  متمــردون  املجاهــدون 

طــرق  قطــاع  فهــم  القانــون،  عــن 

ــر  ــك رصح وزي ــر ذل ــىل إث ــة«، وع »فالڤ

 François« ــرتان ــة » فرنســو مي الداخلي

Mitterand«  يف 5 نوفمــرب 1954 » أنــه 

ال ميكــن أن تكــون هنــاك محادثــات 

املتمــردة«3  والعصابــات  الدولــة  بــني 

إجراء دوريات التفتيش بالقصبة  02 نوفمرب 1954

سعد دحلب



مجلة املتحف - العدد الخاص - نوفمرب 2021 106

1954

ــي  ــرب ه ــا و الح ــي فرنس ــر ه »الجزائ

لغــة الحــوار الوحيــدة«  أكــد عــىل ذلــك  

 »Mendès France« فرانــس  منــداس 

وزيــر األول، »رئــس مجلــس الــوزراء«   

يــوم 12 نوفمــرب 1954 يف ترصيــح أمــام 

ــرب  ــر تعت ــات الجزائ ــان »أن مقاطع الربمل

جــزء مــن فرنســا والقــوة هــي الوســيلة 

الوحيــدة لحاميــة الوحــدة الوطنيــة« 

»ســنعامل التمــرد بــدون هــوادة...« . 

ــال  ــة جب ــامل وقنبل ــتعامل النب ــدأ إس وب

الســالح  إىل  واللجــوء  بــه،  األوراس 

العــام  الحاكــم  ســارع  كــام  الطــريان 

 ،»Roger Leonard«»ليونــار »روجــي 

إىل إصــدار بــالغ عشــية يــوم اإلثنــني 

ــن روع  ــدأ م ــه، اله ــن ورائ ــد م كان يري

مــن  بالتقليــص  وذلــك  املســتوطنني 

ــا  ــت له ــي تعرض ــامت الت ــة الهج أهمي

العديــد مــن مناطــق الجزائــر جــاء فيــه 

»اتخــذت عــىل الفــور إجــراءات حازمــة 

األحــداث  هــذه  ملواجهــة  ورسيعــة 

ــم  ــاط لتدعي ــا اســتدعاء اإلحتي مــن بينه

القــوات الفرنســية يف مناطــق الحوادث4.

كــام قامــت الســلطات اإلســتعامرية بحل 

حركــة انتصــار الحريــات الدميقراطيــة 

MTLD » يف الخامــس  مــن نوفمــرب 

ــا  ــىل مناضليه ــض ع ــاء القب 1954. وإلق

ومســؤوليها، وأطلقــت عمليــة »الربتقــال 

كل  ضــد   »Orange Amére« املــر« 

مبختلــف  التيــارات  وكل  املســؤولني 

الحكومــة  شــنت  كــام   ، توجهاتهــا 

رشســة  إعالميــة  حملــة  اإلســتعامرية 

محاولــة تجريــد الثــورة التحريريــة مــن 

ــا اإلســتقاليل  ــي ومبتاغه محتواهــا الوطن

ــة  ــات إرهابي ــرد عملي ــا إىل مج وإرجاعه

قــام بــه » قطــاع طــرق« »فالڤــة« ليــس 

إالّ وأنــه يوجــد مثــة مؤمــرة ضــد التواجد 

جميــع  فعــل  رد  إن   ، اإلســتعامري 

الــردع  اســتعامل  يف  متثــل  املســؤولني 

ــض  ــاء القب ــن، وإلق ــع الثائري ــر وقم لقه

كانــوا  أينــام  املناضلــني  جميــع  عــىل 

وحيثــام وجّدوا،لقــد متكنــت الرشطــة 

اإلســتعامرية مــن إلقــاء القبــض عــىل 

750 مناضــل، ويف نهايــة ســنة  1954 

بلــغ عــدد املســجونني 2000 مناضــل، 

ــد ناحيةوحــدات  ــد أعطــى قائ هــذا وق

ســبيلامن  جــورج  الجــرال  قســنطينة 

املتمرديــن  بقتــل  لجنــوده  تعليــامت 

وأضحــت  والرحمــة،  شــفقة  دون 

مصالــح االســتخبارات التابعــة للســلطات 

التبــرص،  بكــامء  صــامء،  اإلســتعامرية 

ــك.  ــرد أدىن ش ــا مبج ــى جنونه ــد جن لق

مرسعــا  الجزائريــو  الشــعب  هــّب 

جرثومــة  واســتئصال  الحريــة  إلنتــزاع 

يُبــاِل  ومل  الوطــن  أرض  االســتعامرمن 

ــام اســتكان  ــّدو املتعطــرس، ف ــوة الع بق

ومــا وهــن مناديــا ثبــوًرا وهــالًك للعــّدو 

الجزائــري،  الشــعب  بحــق  الجاحــد 

فكانــت الجبــال معاقــل املجاهديــن، 

يف األوراس األشــم وجرجــرة وبوزڤزڤــة  

الشــعب  وضحــى  والونرشيــس... 

الجزائــري يف كل شــرب مــن الوطــن بــكل 

مــا ميلــك، وقــدم أروع البطوالت وأســمى 

ــر. ــا الجزائ ــات يف ســبيل أن تحي التضحي

بعــد أن تيقنــت الســلطات اإلســتعامرية 

مــن جديــة الهجومــات وصالبتهــا ، وأنهــا 

ــورة  ــي، وأن الث ــع حقيق ــر واق ــام أم أم

عمليــــــــة متشيــــط للعـــــدو الفرني
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نابغــة مــن صلــب حركــة جــادة و قويــة، 

وأنهــا أمــام تنظيــم محكــم يــدل داللــة 

واضحــة عــىل وجــود تخطيــط مــدروس 

يتســم بالدهــاء يف غايــة الدقــة يحســب 

لــه ألــف حســاب، فبــادرت حينئذوللتــّو 

بإخــامد الثــورة يف مهدهــا، ففــي 02 

إرســال  يف  ســارعت   ،1954 نوفمــرب 

ــنطينة إىل  ــن قس ــكرية م ــل العس القواف

ــني  ــن املضلي ــوة م ــت ق ــس وهاجم أري

مدينــة تكــوت فيــام توجــه مظليــون 

آخــرون إىل شــامل ســوق أهــراس، ومنــذ 

األســبوع الثالــث رشع العــّدو يف ترحيــل 

الســكان وتجمعهــم يف أماكــن محــددة، 

كــام يشــهد عــىل ذلــك نــداء عامــل 

توفانــة  ناحيــة  ســكان  إىل  قســنطينة 

بــاألوراس يف 20 نوفمــرب19545 يطلــب 

ــن  ــورا باألماك ــاق ف ــكانها اإللتح ــن س م

ــم، ســميت  ــة أمالكه ــم  مبعي ــة له املعين

تلــك األماكــن مــن قبــل العــّدو مبناطــق 

األمــان »Zone de Securité«، تــّم إعالم 

الســكان عــن طريــق مناشــري ألقيــت من 

ــم ترحيــل ســكان إشــمول  الطائــرات، فتّ

والهــارة وكميــل ويابــوس، حيــث تــم 

تهجريهــم بالجملــة عــالوة عــىل مامرســة 

كل أشــكال التعذيــب يف حــق املواطنيــني 

ــد  ــهده محتش ــام ش ــزل مثل ــاء الع األبري

تاجمــوت  مبنطقــة  البطــئ(  )املــوت 

أيــن تعــرض أبنــاء قريــة )رسى الحــامم( 

التنكيــل  أنــواع  أبشــع  إىل  بكميــل 

ــف  ــب وإىل مختل ــواع التعذي ــى أن وأق

مــن  بأكــرث  فتكــت  التــي  األمــراض، 

ــا6.       ــني يوم ــدة أربع ــال يف م ــبعني طف س

قــام العــّدو الفرنــي بحشــد   

عــددا كبــري مــن القــوات وشــن عمليــات 

عســكرية ضخمــة جنــدت لهــا مختلــف 

وجويــة  بريــة  للجيــش،  التشــكيالت 

ــزات  ــف التجهي ــة مبختل ــة مدعم وبحري

وطائــرات  ودبابــات  مدرعــات  مــن 

مــع  البحريــة،  والبــوارج  الهيلوكوبــرت 

إنتهــاج أســلوب الرتبيــع والتمشــيط7.

هــذا ولقــد بلغــت العمليــات العســكرية 

أكــرث مــن 20 عمليــة عســكرية، فبــني 

بشاعة فرقة املظليني الفرنسيني باألوراس 
ديسمرب 1954
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1954

ــنت  ــمرب 1954 ش ــرب وديس ــهري نوفم ش

عمليــات ضخمة مــن األوراس إىل القبائل، 

 Paul تحــت قيــادة الجــرال »بــول رشيــري

للقــوات  العــام  القائــد   »Cherrière

املســلحة للجزائــر، يــرشف عــىل قائــد 

وحــدات ناحية قســنطينة الجــرال جورج 

ســبيلامن »Georges Spillmann«، فتــّم 

كانــت  لإلمــدادات،  الفــوري  الوصــول 

منطقــة األوىل األوراس الرائــدة يف تحمــل 

أعنــف هجومــات القــوات اإلســتعامرية.

ــة  ــات  عملي ــن أشــهر العملي م   

نوفمــرب   26 يف  األوراس  يف  إشــمول 

500جنــدي  لهــا  جنــد  والتــي   ،1954

كانــت  أيــن  بالطائــرات  مدعمــني 

ــال األوراس  عمليــة متشــيط واســعة بجب

ــس  ــر إىل خم ــة،وأعطت األوام والناممش

اإلســتعامري  الجيــش  مــن  كتائــب 

لتزحــف عــىل منطقــة األوراس لِتنــال من 

ــر،  ــرى والدواوي ــة الق ــم قنبل ســكانها وتّ

كــام قــام الجيــش الفرنــي اإلســتعامري 

ــيط  ــة متش ــمرب 1954  بعمليـ يف 19ديس

مبشــتى  النطـــاق  واسعـــة  ومراقبـــة 

البيــــاض بالونــــزة قـــرب تبســـة أطلــق 

 ،»La Verveine عليها اســم »ال فــــارفان

أمــا يف منطقــة القبائــل فقــد شــنت 

عمليــات  الفرنســية    القــوات  فيهــا 

والثالثــة  والثانيــة  األوىل   »ALOES«

 1954 ديســمرب   30 بتاريــخ   وذلــك 

والتــي دامــت يومــني والتــي أحرقــت 

 »Tourterelle»و املــدارش،  خاللهــا 

وذلــك يف شــهر ديســمرب 1954، لحقتهــا 

أشــهرها  أخــرى  عســكرية  عمليــات 

 19 يف   »VERONIQUE« عمليــة 

ــل أحمــر  ــذي كان جب جانفــي 1955 وال

ــش   ــىل الجي ــاهدا ع ــاألوراس ش ــدو ب خ

ــدي8  ــوايل 5000 جن ــدر  بح ــرار املق الج

مدعــم بالطائــرات واألليــات املدرعــة 

  »VIOLETTE« واملدفعيــة ، وعمليــة

يف 23 جانفــي 1955 9 التــي كانــت جبال 

تيــزا وفــويش جنــوب األوراس مرسحــا 

ــات عســكرية أخــرى  ــا عملي ــا ، لتليه له

اآلليــات  بأحــدث  ومعــززة  ضخمــة 

يف  فرنســا  جهــود  ورغــم  العســكرية، 

ــىل  ــاء ع ــورة والقض ــامد الث ــة إخ محاول

ــوري  ــل الث ــد إالّ أن العم ــورة يف امله الث

إنتــرش واســتمر بأكــرث رصامــة وعــزم.

ــة  ــورة التحريري ــدى الث ص

ــا: دولي

عــىل  الثــورة  صــدى   •
العربيــة: الــّدول 

الجزائريــة  التحريــر  حــرب  شــّكلت 

حافــزا فّعــال مســاندا لحركــة التحريــريف 

ــازر  ــكان ردا ملج ــامل ، ف ــاع الع ــة بق كاف

لنكســة  وردا   ،1945 مــاي  الثامــن 

وإنهــزام  العربيــة  والجيــوش   1948

الجيــوش العربيــة يف الحــرب العربيــة 

الجزائريــة  للثــورة  كان  اإلرسائلية،كــام 

تأثــريا عــىل الوضــع العــريب فهــي تحــدي 

ملخططــات وجــربوت الدول اإلســتعامرية 

الكيــان  غــرس  عــىل  عملــت  التــي 

اإلرسائيــي داخــل األمــة العربيــة، وعليــه  

األســايس  الســند  العــريب  الوطــن  كان 

للثــورة الجزائريــة وعــىل رأس الــدول 

أول  القاهــرة  كانــت  مــرص،  العربيــة 

عاصمــة عربيــة أذاعــت بيــان فاتــح 

ــاز،  ــارص األول  بإمتي ــي املن ــرب ، فه نوفم

ــوت  ــل يف ص ــالم املتمث ــب اإلع ــد لع فق

العــرب  دورا فّعــال يف التعريــف بالثــورة 

الجزائريــة ، اعتــرب الفرنســيون وأتباعهــم 

ــم حــرب  مــرص املصــدر األســايس لتدعي

الــرش  »إن  الجزائريــة  التحريريــة 

.10 القاهــرة«  إذاعــة  مــن  كلــه جــاء 

•  صــدى الثــورة عــىل دول 

ــامل الثالث: الع

لقــد هنــاك عــدة عوامــل متجانســة 

الثــورة  مــع  الجنــوب  دول  لتفاعــل  

 ، القمــع  اإلســتعامر  منهــا  الجزائريــة 

أبشع أنواع التنكيل والتقتيل
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التخلــف، وعــىل رأســها الصــني ،لقــد 

جــاء أهــم تأييــد مطلــق لحــرب التحريــر 

الجزائريــة يف عــامل الجنــوب مــن الصــني، 

لقــد شــكلت حــرب التحريــر منوذحــا 

فّعــاال للصــني بــأن الكفــاح املســلح هــو 

الضامــن األســايس لتحقيــق اإلســتقالل 

والتحررالغــري املــرشوط ألن اإلســتقالل ال 

يحصــل إال باالكفــاح وليــس بالتوســل11 .

عــىل  الثــورة  صــدى   •

الغربيــة: الــدول 

أبــدت الــدول الغربيــة وعــىل رأســها 

لفرنســا  تأييــدا  املتحــدة  الواليــات 

ــا ، حيــث  اإلســتعامرية يف شــامل إفريقي

الجزائــريف  قضيــة  تســجيل  رفضــت 

متّــد  راحــت  بــل  املتحــدة،  األمــم 

فرنســا بالطائــرات الحربيــة واعتــربت 

ــن األرايض  ــزأ م ــزء ال يتج ــر ج أن الجزائ

ــة  ــورة الجزائري ــن الث ــتعامرية ، لك اإلس

وخارجيــا،  داخليــا  وجودهــا  فرضــت 

موقفهــا. تغيــري  عــىل  أجربهــا  مــام 

ــرا  ــرا ش ــر ش ــت أرض الجزائ ــي اكتس ــات الت ــة والدوري ــطية الضخم ــات التمش ــّدو للعملي ــن الع ــم ش           رغ

إفنــاء  البتــة  تســتطع  فلــم  األوراس،  األســاليب خاصــة يف  الجهنميــة مبختلــف  التعذيــب  بعمليــات  املرفقــة 

ــائل  ــإن كل الوس ــن ، ف ــة املجاهدي ــن عزمي ــو ذرة م ــة ول ــري أوزعزع ــان الجزائ ــن الكي ــا ودف ــورة والقضــاء عليه الث

ــتنزفت  ــث إس ــام، حي ــاالً ونق ــا وب ــادت له ــل ع ــيئا ب ــدِّ ش ــد مل تُج ــورة يف امله ــع الث ــا لقم ــتعملتها فرنس ــي اس الت

» حكومــة  أولهــا  كانــت  األخــرى  تلــوى  الواحــدة  تســقط  وراحــت حكومتهــا  واإلقتصاديــة  املاديــة  ِقواهــا 

ــأزم  ــا يف ت ــيا وجوهري ــال أساس ــورة عام ــت الث ــد كان ــري 1955، لق ــس »Mendès France« يف 6 فيف ــس فرن مندي

ــا. ــا ذاته ــر دار فرنس ــل يف عق ــب ب ــر فحس ــس يف الجزائ ــد لي ــن القواع ــا م ــية وزعزعته ــة الفرنس ــاع السياس األوض

ــكل  ــّدو ول ــدي للع ــود والتص ــن الصم ــوا م ــات ومتكن ــر والثب ــني بالص ــم متحل ــرة كفاحه ــدون مس ــل املجاه   واص

ــة  ــة املنتهج ــة الجهنمي ــاليب الردعي ــدارش ولألس ــرى وامل ــة للق ــة والتخريبي ــة التدمري ــة اإلجرامي ــات القمعي العملي

ــتفحلها  ــل اس ــورة قب ــق الث ــة لخن ــفية القمعي ــات التعس ــم كل املامرس ــزل، ورغ ــم الع ــا فيه ــني مب ــق الجزائري يف ح

وانتشــارها ســجل جيــش التحريــر انتصــارات باهــرة، فبعــد تســعة شــهور مــن اإلنطالقــة النوفمريــة األوىل املباركــة، 

ــي أن  ــت تتدع ــي كان ــط والت ــرض الحائ ــية ع ــة الفرنس ــت الدعاي ــي رضب ــات 20 أوت 1955 الت ــت هجوم اندلع

ــش  ــق جي ــام حق ــكار وطنية،ك ــوار ذوات أف ــو ث ــارج وليس ــن الخ ــون م ــرق مدفوع ــاع ط ــة وقط ــم فالڤ ــوار ه الث

التحريــر انتصــارات باهــرة إثــر معركــة الجــرف يف ســبتمر1955 الــذي تكبــّد فيهــا العــّدو خســائر وخيمــة .

عــالوة عــىل أن ثــورة نوفمــر بينــت أنهــا  ليســت قضيــة فرنســية داخليةكام أدعته فرنســا ولكنها مصر شــعب ســلبت 

منــه حريتــه وصــودرت حقوقــه وهــو يكافــح مــن أجــل حريتــه وإســتقالله. فبــات مــن الــرضوري الركيز   عىل إســامع 

صــوت الجزائريــني وحقهــم قــي تقريــر مصرهــم للعــامل أجمع، حتــى يصل صــدى الثــورة  إىل املحافل الدوليــة و الذي 

اتضــح خــالل مِؤمتــر باندونــغ أفريــل 1955، الذي ألــح عــىل إدراج القضية الجزائريــة يف جدول أعامل الــدورة العارشة 

لألمــم املتحــدة الــذي  تأكــد عنــد تســجيل القضيــة الجزائرية ضمن جــدول أعامل الهيئــة يف الفاتح مــن أكتوبر 1955.
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