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 إٌداء

 .ى شهدابنا األبرارإلإلى من أهدوا لنا حٌاة الحرٌة والكرامة ،  

 مع كل االحترام والتقدٌر لجدي المجاهد " بـوعـروج عـمـر " .     

 

إلى من علمنً العطاء بدون انتظار .. إلى من ..من كلله هللا بالهٌبة والوقارلى إ 

، إلى سندي األول فً الحٌاة ، إلى من كان أبا و أخا  أحمل أسمه بكل افتخار

 ". والـــدي العــــزٌــــزوصدٌقا لً ، إلى حبٌب قلبً وقرة عٌنً "

إلى من أضاءت لنا درب الحٌاة بنور األخالق إلى من ركع العطاء أمام قدمٌها... 

 . أمــً الغــالٌــة "والتربٌة ، إلى من علمت وربت إلى جوهرة حٌاتً " 

 رٌم . –سارة  –إلى من شاركننً فرحة الحٌاة وحزنها أخواتً 9 راوٌة  

إلى من شجعنً على مواصلة مسٌرتً العلمٌة إلى من كان عونا لً فً هذا  

 "بـالل" أدامك هللا سندا لً. الؽالً المجهود..إلى رفٌق دربً زوجً

 " عبد الؽـانً " الذي كان بمثابة أخ لً .إلى زوج أختً  

 شهد . –إلى من مأل البٌت فرحا وسرورا أوالد أختً التوأم 9 إٌاد  

 إلى كل أفراد عابلتً العزٌزة)األجداد،األعمام،العمات،األخوال،الخاالت(

 

 . إلى زمٌالتً ومن شاركننً الحٌاة الجامعٌة  

 إلى أعز صدٌقاتً وأكثرهن إخالصا " نـور الهـدى " 

  

 

 إيمان

 



  

 

 أهدي عملي المتواضع :

 

 إلى كل من ضحى من أجل وطنه 

من أجل رفعً إلى  إلى من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء ولم ٌبخل علٌا بشًء

 أطال هللا فً عمره  " والدي العزٌز"طرٌق النجاح 

 إلى من أرضعتنً الحب والحنان إلى سندي وقوتً ومالذي 

 حفظها هللا " أمً الغالٌة " 
 ل إلى من أظهر ما هو أجمل من الحٌاة إلٌكإلى ٌنبوع الصبر والتفاإل واألم

 أدامك هللا سندا لً " ولٌد " زوجً 
 إلى القلوب الطاهرة والرقٌقة إخوتً وأخواتً جعلهم هللا عونا لً

 "ضٌاء الدٌنإلى فلذة كبدي ابنً العزٌز " 

 إلى كل أفراد عابلة زوجً الكرٌمة فردا فردا

 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات صدٌقاتً األعزاء 

 إلى كل أساتذتً وكل من أشرؾ على تعلٌمً 
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 ا
ا

  

 ا 

" كن عالما ...فإن لم تستطٌع فكن متعلما ، فإن لم تستطٌع فأحب العلماء ، فإن لم 

 تستطٌع فال تبغضهم "

 . الذي وفقنا بعونه تعالى فً إنجاز هذا العمل  هنشكر هللا عز وجل ونحمد

شاٌب والتقدٌر والعرفان إلى األستاذ المشرؾ " واالمتنان الشكر آٌاتكما أتقدم بؤسمى 

واألستاذ لطلبته ، ولم ٌبخل علٌنا ٌوما  اءهبنالذي وجهنا توجٌه األب أل "  قدادرة

ا الشرؾ أن تكون مشرفا لهذا ، فلنهبنصابحه وتوجٌهاته رؼم كثرة التزاماته ومسإولٌات

  العمل المتواضع.

 كما نشكر اللجنة المناقشة لقبولها مناقشة بحثنا المتواضع .

   إلى الذٌن مهدوا لنا طرٌق العلم والمعرفة... إلى الذٌن حملوا أقدس رسالة فً الحٌاة
 .إلى جمٌع أساتذتنا األفاضل

بقسنطٌنة ،لحسن استقبالهم وصبرهم إلى كل عمال مكتبة جامعة األمٌر عبد القادر 

 علٌنا وتقدٌمهم ٌد العون لنا .

 إلى عمال المكتبة العسكرٌة بقسنطٌنة وعنابة .

 إلى األستاذة " سهام خطابً " التً ساعدتنا فً هذه الدراسة .

 . مكتبة المتحؾ الوطنً بقالمةعمال إلى كل 

 وإخراجها .إلى جنود الخفاء الذٌن صبروا على كتابة هذه الرسالة 

  إلى كل من علمنا حرفا .

 

  

َعرفبن شكر  



  

 

 قائوت الوختصشاث
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المختصر                                     الكلمة   
) د، ن(                                                           دون دار نشر   

 

(م)د ،                      دون مكان نشر                                      

 

دون تارٌخ نشر                                                          ) د، ت(  

 

دون طبعة                                                                 ) د ، ط(  

 

) ص (           الصفحة                                                           

 

الجزء                                                                      ) ج (  
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وطتؤت أقتدام العتدو الفرنستً أرضتها علتى التصتدي لته ومقاومتتته عملتت الجزابتر منتذ أن            

وتمثلتت المقاومتة الجزابرٌتة  ،بكتل الوستابل والطترق طٌلة قرن واثنٌن وثالثٌن سنة  متن االستتعمار

فتً العدٌتتد متتن المحطتتات الحاستتمة التتتً أدت إلتتى تحقٌتق االستتتقالل ولعتتل أبتترز محطتتة هتتً ثتتورة 

ٌهتتتا الجزابتتتر خٌتتترة أبنابهتتتا ،محققتتتة بتتتذلك العدٌتتتد متتتن التتتتً قتتتدمت ف 1954الفتتتاتن متتتن نتتتوفمبر 

 1954نتوفمبر  1انطالقة الثورة فتً المنطقتة األولتى األوراس النمامشتة االنتصارات الثورٌة أهمها 

التتتً كانتتت دافعتتا قوٌتتا لهتتا ، هتتزت بتته كٌتتان  1955أوت  22الشتتمال القستتنطٌنً هجومتتات ثتتم 

مهتتا بات والمشتتاكل التتتً واجهتتت الثتتورة فتتً عاالستتلطات االستتتعمارٌة ، هتتذا وبتتالرؼم متتن الصتتعو

 وهو ما تطلب ضرورة عقتد لقتاء لقتادة الثتورة متن أجتل التنظٌم  األول خاصة مشكلة السالح ونقص

متتا جدٌتتدة لمواصتتلة الثتتورة وهتتو  إستتتراتٌجٌةتقٌتتٌم العمتتل والوقتتوؾ علتتى بعتتو النقتتابص ووضتتع 

التتذي تمخضتت عنتته عتدة نتتتاب   1956 أوت 22فتً المنطقتتة الثالثتة ٌتوم متإتمر الصتتومام عترؾ ب

رأى بضتترورة تشتترٌع مٌثتتاق سٌاستتً ٌحتتدد حٌتت   اٌجابٌتتة لثتتورة بفضتتل المإسستتات التتتً أنشتتؤها

وستابل وأهتتداؾ الثتتورة الجزابرٌتتة والعمتتل علتتى إٌجتاد قٌتتادة مركزٌتتة تقتتوم بتنظتتٌم وتستتٌٌر الثتتورة 

ٌعتبتتر الهٌبتتة العلٌتتا  حٌتت ممثلتتة فتتً هٌبتتة تشتترٌعٌة عرفتتت بتتالمجلس التتوطنً للثتتورة الجزابرٌتتة ، 

التتدور البتتارز فتتً تطتتور أحتتداثها، ٌظهتتر هتتذا متتن ختتالل تؤسٌستته للحكومتتة  للثتتورة والتتذي كتتان لتته

المإقتتتة للجمهورٌتتة الجزابرٌتتة التتتً كانتتت لهتتا الفضتتل للوصتتول إلتتى الهتتدؾ األستتمى المتمثتتل فتتً 

كبٌتتر التتذي لعبتتته استترجاع الستتٌادة الوطنٌتتة وبعتت  الدولتة الجزابرٌتتة متتن جدٌتتد متتن ختالل التتدور ال

 لتعرٌؾ بهذه القضٌة على الصعٌدٌن الوطنً والدولً .

 أسباب االختٌار :

ٌعود اختٌارنا لموضوع " مإسسات الثورة الجزابرٌة ودورها فً تطور أحداثها            

 )المجلس الوطنً والحكومة المإقتة أنموذجا (لعدة أسباب هً 9 1956-1962

الشخصٌة والملحة فً دراسة تارٌخ الثورة الجزابرٌة دون ؼٌره  لسبب ذاتً وهو رؼبتنا أوال:

 . من المواضٌع

  

 مـــقـــــــدمـــــــة



  

 

 ب 

 

أهم المجاالت تعتبر الوقوؾ على الجوانب التنظٌمٌة والسٌاسٌة للثورة والتً حسب اعتقادنا  ثانٌا:

 األساسٌة لدراسة الثورة الجزابرٌة .

الجزابرٌة )المجلس الوطنً ،الحكومة المإقتة( وأهمٌتها ودورها معرفة مإسسات الثورة ثالثا: 

 فً تطور أحدا  الثورة الجزابرٌة .

 . المساهمة فً كتابة التارٌخ الوطنً  محاولة  رابعا:

  إشكالٌة البحث :

وحتى نقؾ عند أهم محطات الموضوع ، وما احتواه من أفكار وأحدا  تارٌخٌة التً             

تتمحور ناقشنا فٌها مإسسات الثورة الجزابرٌة ، سنحاول اإلجابة عن بعو التساإالت ، حٌ  

 اشكالٌة بحثنا حول سإال جوهري ٌتمثل فً ؟

المسلن وتطور أحدا  فً سٌر الكفاح  كٌؾ ساهمت فٌما تتمثل مإسسات الثورة الجزابرٌة 

 الثورة ؟

 تساإالت الفرعٌة وهً 9عدة وتنطوي تحت هذه اإلشكالٌة 

 التطورات التً عرفتها ؟ هً كٌؾ اندلعت الثورة الجزابرٌة وما -

 ؟هً النتاب  المتمخضة عنه ومالبسات انعقاد مإتمر الصومام ؟ وما ما هً ظروؾ  -

؟ وما التطورات الً شهدها منذ تؤسٌسه إلى  لثورةٌمثل المجلس الوطنً بالنسبة لماذا   -

 ؼاٌة إنشاء الحكومة المإقتة ؟

؟ وإلى ما تعود جذور صراعها مع هٌبة ماذا تمثل الحكومة المإقتة بالنسبة للثورة  -

 األركان ؟ وكٌؾ استطاعت تحمل عبء الثورة وإٌجاد حل للقضٌة الجزابرٌة ؟

 :المناهج الموظفة

 ت توظٌؾ 9ان طبٌعة موضوع بحثنا تطلب

 اعتمدناه عندما استعرضنا أهم األحدا  التً عرفتها المرحلة  حٌ   المنهج التارٌخً الوصفً :

 مـــقـــــــدمـــــــة
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 .من الثورة والنتاب  التً تمخو عنها مإتمر الصومام 

وظفناه فً تحلٌل بعو القضاٌا التً نتجت عن مإتمر الصومام والمإسسات  :المنهج التحلٌلً 

التً شهدتها الثورة مثل المجلس الوطنً ولجنة التنسٌق والتنفٌذ والحكومة المإقتة واألدوار التً 

 . لعبتها هذه المإسسات فً تطور الثورة 

 تتمثل ف9ً حدود البحث :

، ومن أهم األحدا  البارزة فٌها هو مإتمر  1962إلى  1956 فترة امتدت من الزمانٌة:

 .1958سبتمبر  19، الحكومة المإقتة  1956أوت  22الصومام 

 . الجزابر9  المكانٌة

  خطة البحث :
ذات  مالحقوجملة من الخاتمة ،وثال  فصول ،ومقدمة ،مدخل،  لقد قسمنا موضوع بحثنا الى 

 وقابمة المصادر والمراجع .   الصلة بالبح 

وأهم األحدا  العسكرٌة   رٌة وانتشارها ،اندالع الثورة الجزاباحدا   تناولنا فً المدخل مدخل :

وكٌفٌة مواجهتها لهذا الكفاح  الفرنسٌة كما أبرزنا مواقؾ السلطات والسٌاسٌة التً شهدتها ،

 المسلن.

، بداٌة باألوضاع والظروؾ  1956أوت  22م أدرجناه للحدٌ  عن مإتمر الصوماالفصل األول :

،  دادات السٌاسٌة والعسكرٌة لعقد المإتمرواالستعت سابدة قبل عقده وأهم التحضٌرات التً كان

ارات والنتاب  المإتمرون وأهم القر أهم القضاٌا واألشؽال التً ناقشها وصوال إلى انعقاده بإبراز

 . المنبثقة عنه

 ثورة الجزابرٌة بداٌة بالتعرٌؾ بهاالمجلس الوطنً لل هٌبة فٌه تناولنا الفصل الثانً : 

هم دوراته ونشاطاته إلى هبة الحكومة ، مرورا بؤ موأهم الصالحٌات الموكلة له ضابهاأععددو

 المإقتة.

 مـــقـــــــدمـــــــة
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خصصنا هذا الفصل للحدٌ  عن الحكومة المإقتة بتسلٌط الضوء على ظروؾ  الفصل الثالث :

نشؤتها وأهم األهداؾ التً أنشبت من أجلها سواء على الصعٌد الداخلً أوالخارجً ، ثم تطرقنا 

 إلى أهم انجازاتها ،وبعدها الحدٌ  عن أسباب خالفها مع هٌبة األركان وقدرتها على تحدي هذه 

الذي عجل باستقالل الجزابر والذي كان وفق  1962اها بمإتمر طرابلس الصراعات ، و اختتمت

 . 1962جوٌلٌة  1استفتاء تقرٌر المصٌر فً 

 باإلضافة إلى خاتمة كانت عبارة عن حوصلة لمجموعة من االستنتاجات والحقابق .

 مصادر ومراجع الموضوع 

ولقٌامنا بهذه الدراسة كان البد من االعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع التً           

 بالموضوع المدروس .ترتبط وتتصل اتصاال مباشرا 

التً قام بإعدادها أحمد  : "مذكرة أحمد بن بله "فمن بٌن المصادر التً اعتمدنا علٌها نذكر 9 

لتً تعتبر مصدرا هاما ذكر فٌه التحضٌرات منصور والذي أجرى فٌها مقابالت مع بن بلة ، وا

الذي تمكنا من خالله جمع مختلؾ علً كافً"   " مذكراتأٌضا التً سبقت الثورة التحرٌرٌة ، 

المتعلقة باجتماعات المجلس الوطنً للثورة الذي أتى على محطات مهمة فً المرحلة  تالدارسا

 . المراد دراستها

نظرا لما احتواه من مادة علمٌة شملت كل  ملحمة الجزائر"باإلضافة إلى كتاب عمار قلٌل "

 جوانب الموضوع

ثانٌتتا المراجتتع  9استتتندنا كثٌتترا إلتتى كتتتاب "متتإتمر الصتتومام  وتطتتور ثتتورة التحرٌتتر التتوطنً     

" للباح  ازؼٌدي محمد لحستن التذي التم بهتذا الموضتوع بطرٌقتة شتاملة  6851-6845الجزابرٌة 

ورات الجزابتتر فتتً القتترنٌن التاستتع عشتتر والعشتترٌن" للتتدكتور ٌحتتً ومختصترة  ،وكتتذلك كتتتاب "ثتت

، إضافة إلى كتتاب التتارٌخ السٌاستً للجزابتر لكاتبته عمتار بوحتوا وؼٌرهتا متن المراجتع  بوعزٌز

 التً ال تقل أهمٌة .

 بالنسبة للمراجع باللؽة األجنبٌة  فتمثلت فً 9

 

 مـــقـــــــدمـــــــة
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- Ben youcef ben  khedda,  l’Algérie a l’indépendance la crise de.  

- Mouhamed Harbi ,  les archives de la révoulition algérienne . 

 

 صعوبات البحث:

ال ٌوجد بح  ٌخلو من الصعوبات ، ففً دراسة هذا الموضتوع واجهتنتا مجموعتة متن 

 المصاعب من بٌنها 9

تطلتب منتا العتودة إلتى المصتادر األساستٌة مثتل تعدد اآلراء حول القضاٌا الحساستة وهتو متا  -

 بن ٌوسؾ بن خدة وعلً كافً.

 تشابك األحدا  وتداخلها مما صعب علٌنا اإللمام بكل عناصر الموضوع. -

 

 

  

 مـــقـــــــدمـــــــة
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 : انتحضيراث األخيرة نثُرة. أَال

بمثابة المنعطؾ الحاسم الذي كان له األثر الواضن على  1945 وماٌ 8تعتبر مجازر           

العالقات الجزابرٌة الفرنسٌة ، حٌ  كان لما أقدمت علٌه السلطات الفرنسٌة من بطا وتنكٌل 

للجزابرٌٌن فً هذه المجازر درسا كافٌا لهم من اجل االنطالق إلى العمل النضالً ، فقد تبلورت 

ذات صدى واسع داخل األوساط أصبحت الكثٌر من المناضلٌن وفكرة العمل المسلن فً أذهان 

الجماهٌرٌة الشعبٌة 
(1)

 . 

(2)وبهذا شرعت حركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة           
فً العمل من اجل الكفاح المسلن   

 وذلك عن طرٌق عقد العدٌد من المإتمرات التً انتهت بتؤسٌس جناح عسكري سري.

 محمد بلوزدادُكلؾ  حٌ          
(3)

وذلك علٌه بالمنظمة الخاصة  أطلقبتشكٌل هذا الجناح والذي  

 1947 فٌفري  15فً 
(4)

والتً كانت بمثابة جناح عسكري سري لتحضٌر لثورة  والذي ساهم  ،

فٌما بعد فً انطالقها ، ولكن بالرؼم من سرٌتها إال أن السلطات الفرنسٌة استطاعت اكتشافها فً 

  .1952مارس 

كبٌرا على نشاط المنظمة حٌ  تم فٌها  أثراالمنظمة الخاصة  أمرولقد خلؾ اكتشاؾ            

تخلً الحزب عن المنظمة خوفا  إلى إضافةالقضاء على مجهودات سنوات من التحضٌر للثورة 

التهمة به  إلصاقمن 
(5)

استطاعت  الجزابرٌة المستعمرة األمة أن إاللكن وبالرؼم من ذلك   

وذلك من خالل انتشار المد  1949عام بفضل نشاط المنظمة الخاصة الوصول إلى مرحلة الذروة 

االستعمارٌة  الثوري الرافو للسٌاسة 
(6)

  ، 

     

 

                                                                 
 1995المنعطؾ الحاسم فً مسار الحركة الوطنٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر ،  1945ماي  8( عامر رخٌلة ،  ( 1

 .129-126، ص 
، اتبعت برنام   1946حل حزب الشعب الجزابري من طرؾ السلطات االستعمارٌة عام تكونت بعد حركة انتصار الحرٌات ( ( 2

نجم شمال إفرٌقٌا ، وبرنام  حزب الشعب كانت تنادي إلى الكفاح المسلن بكل أشكاله كان مصالً الحاج ربٌسا لها ، للمزٌد أنظر 
، ترجمة عبد القادر بن حرا   1954-1922اسٌة بٌن 9 الجٌاللً صاوي ، محفوظ قداا، الجزابر فً فً التارٌخ والمقاومة السٌ

 . 88، ص 1987، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزابر ، 
انخرط فً صفوؾ  1943بالجزابر ،تابع دراسته بالمدارس الفرنسٌة وفً سنة  1924نوفمبر  23من موالٌد   محمد بلوزداد( ( 3

حركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة خالل المإتمر المنعقد فً فٌفري حزب الشعب الجزابري ، عٌن عضو فً المكتب السٌاسً لل
إلى استقالل  1947، للمزٌد انظر محمد الشرٌؾ ولد حسن ، عناصر للذاكرة حتى ال احد ٌنسى )من المنظمة الخاصة  1947

 .5،ص2229(،دار القصبة ،الجزابر ،1962جوٌلٌة   25الجزابر فً 
،  2212، دار الشاطبٌة ، الجزابر ،  2، ترجمة مسعود الحاج مسعود ، ط 1954ول نوفمبر بن ٌوسؾ بن خدة ، جذور أ-( ( 4

 .182ص 
الجزابر ،  ط ، دار الهدى ، ،، د 1954-1947محمد لحسن زؼٌدي و معراج أجدٌدي ، نشؤة جٌا التحرٌر الوطنً  -( ( 5

 . 49، ص  2212
،  د،مط ، منشورات البرزخ ،،، ترجمة سعٌد جعفر ، د 195-1942(حسٌن آٌت احمد ، روح االستقالل مذكرات مكافن  ( 6

 .19، ص  2222
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ؼٌر أن الظروؾ الداخلٌة للبالد أجلت فً انطالقة الثورة خاصة بعد اكتشاؾ أمر          

إضافة إلى الصراعات الداخلٌة لحركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة الخاصة المنظمة 
 

التً 

(1) بٌن مصالً الحاج 1951زادت الطٌن بله ، حٌ  عرفت هذه  األخٌرة أزمة داخلٌة فً صٌؾ 
   

واللجنة المركزٌة  حول الزعامة ، وأثناء قٌام مصالً الحاج بدورة فً الوطن القً القبو علٌه 

ً من خاللها إلى فرنسا وهناك أدار حزبه نف 1952ماي  14فً 
(2)

  . 

ومركزٌٌن لم ٌعترؾ العدٌد من المناضلٌن بما  صالٌٌنم ىإلبعد انقسام الحزب نهابٌا         

ٌحصل فً الحزب فحاولوا بذلك الحفاظ على وحدة القاعدة الحزبٌة ،حٌ  بادر بما ٌحصل فرٌق 

من التٌار الثوري المعارو بدعوة للمناضلٌن بالتزام موقؾ حٌادي والمحافظة على وحدة القاعدة 

 1945النضالٌة كان ذلك فً مستهل 
(3)

  . 

مناضلً الحركة الوطنٌة وذلك عن  ىإلفإن مٌالد الكفاح المسلن فً الحقٌقة راجعا  إذن        

 األصعدةفً مختلؾ طرٌق تؤسٌسهم للمنظمة الخاصة التً عملت على تجنٌد أعضابها وتدرٌبهم 

بهدؾ القضاء على االستعمار فً الجزابر 
(4)

  . 

مارس  23اللجنة الثورٌة للوحدة والعمل فً وهنا قام التٌار الثوري المعارو بتؤسٌس         

بناء وحدة الصؾ الثوري داخل حزب الشعب "  إلعادة، والتً كانت بمثابة لجنة تسعى  1954

حركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة 
(5)

  . 

وهكذا تم تكوٌن اللجنة الثورٌة للوحدة والعمل من الحٌادٌٌن أمثال محمد بوضٌاؾ       
(6)

الذي   

، ومصطفى بن بولعٌد عضو للجنة المركزٌة  سإول  تنظٌمً فً فٌدرالٌة الحزب بفرنسا كان م

للحزب وؼٌرهم 
(7)

  .    

 

                                                                 
من عابلة فقٌرة ،مارس عدة حرؾ فً حٌاته ،بدأ مسٌرته السٌاسٌة األولى فً إطار نجم  1898من موالٌد مصال الحاج (  ( 1

، ثم أنشؤ حزب  1928ا الحزب منذ شمال إفرٌقٌا ،التً ساهم فً تؤسٌسها والحزب الشٌوعً الفرنسً الذي بدأ صدامه مع هذ

ثورة الجزابرٌة  سنوات المخاو ،ترجمة ، وحركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة للمزٌد انظر 9 محمد حربً ،ال 1937الشعب 

 .178، 177،ص 1994نجٌب عٌاد ، سلسلة صاد ،الجزابر ، 
 .184، ص 2222ابر ، الجز ، دار رٌحانة ، 1رٌخ الجزابر ، ط(عمار عمورة ، الموجز فً تا ( 2
الحاج مسعود مسعود ٌة االولى الى الثورة المسلحة ،ترجمة (أحمد مهساس ،الحركة الثورٌة فً الجزابر من الحرب العالم ( 3

 .373، ص 2223ومحمد عباس ، د،ط ، دار القصبة ، الجزابر ، 
 .118،  117، ص 1984(محمد العربً الزبٌري ، الثورة الجزابرٌة فً عامها األول ، دار البع  ، الجزابر ، ( 4
 .335، المصدر السابق ،ص  1954( بن ٌوسؾ بن خدة ،جذور أول نوفمبر  ( 5
ار الحرٌات بالمسٌلة من عابلة معروفة ، مناضل فً صفوؾ حركة انتص 1919جوان  23من موالٌد محمد بوضٌاف (  ( 6

وفً اللجنة الثورٌة للوحدة  22الدٌمقراطٌة ، أصبن مسإول الشمال القسنطٌنً فً المنظمة الخاصة ،شارك بفعالٌة فً اجتماع 

، للمزٌد انظر 9  1954والعمل ،من المشرفٌن على انطالقة الثورة حٌ  تم تعٌٌنه بالبعثة الخارجٌة لجبهة التحرٌر الوطنً سنة 

 .15الحسٌن ،المرجع السابق ،صمحمد الشرٌؾ ولد 
 .351، ص  1997، دار الؽرب ، بٌروت ،  1962(عمار بوحوا ،التارٌخ السٌاسً للجزابر من البداٌة ولؽاٌة  ( 7
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وقد حاول أعضاء اللجنة الثورٌة بإٌجاد حلول بٌن الطرفٌن المتنازعٌن )المصالٌون          

والمركزٌون( لكنهم لم ٌتمكنوا من ذلك ما أدى بهم إلى كشؾ هذه الخالفات للشعب ، حٌ  عملوا 

(1)بؤهداؾ اللجنة وقرروا تفجٌر الثورة بالوسابل المحلٌة   إقناعهعلى 
  . 

(2)وبعد ذلك شرع أعضاء اللجنة فورا إلى التنظٌم والعمل من أجل الكفاح المسلن           
، بداٌة  

بتوسٌع االتصاالت بالقاعدة العسكرٌة ومن ثمة البح  عن الوسابل والطرق لجلب األسلحة 

بمختلؾ أنواعها وأٌضا جلب الشعب أو المنخرطٌن والشروع فً تدرٌبهم على فنون الحرب 

(3)والقتال 
  . 

 22،عرؾ باجتماع لجنة  1954جوان  25كل هذا كان من خالل عقد اجتماع فً         

(5)للثورة  (4) المتكون أعضابها من قدماء المنظمة الخاصة
   

مة مناضلً اللجنة الثورٌة كثٌرا خاصة بعد هزٌمة القوات الفرنسٌة فً الفٌتنام ٌولقد تضاعفت عز

، حٌ  كانت هذه الهزٌمة بمثابة المحفز لهإالء  1945ماي  8فً معركة دٌان بٌان فو فً 

(6)المناضلٌن من أجل االنطالق للثورة المسلحة 
الذٌن اجتمعوا  22، لذا فقد درس أعضاء لجنة   

(7) درٌافً منزل الٌاس 
الكفاح المسلن بكل التنظٌمات  أرادوابالجزابر العاصمة والذٌن    

(8)الالزمة من اجل االنتقال إلى النضال العسكري 
 . 

 

 

 

  

                                                                 
ط ، دار هومة ، ،، د 1962-1956( محمد لحسن أزؼٌدي ، مإتمر الصومام وتطور ثورة التحرٌر الوطنً الجزابرٌة  ( 1

 . 58، 57، ص  2222الجزابر ، 
 . 184( عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  ( 2
 .58( محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ،ص  ( 3
، ومنحت هذه المنظمة )السرٌة( طابعا شبه عسكري ، زودت 1947فٌفري  15أنشبت هذه المنظمة فً   المنظمة الخاصة ( ( 4

، اللجنة  1954بهٌاكل خاصة بالكفاح المسلن الذي ٌعتبر أساسا ومحتوما ، وكانت هذه المنظمة الرابدة قد آذنت بما ستكون فً 

الجزابر فً ظل المسٌرة النضالٌة )المنظمة الخاصة ( تقدٌم وتعرٌب  الثورٌة للوحدة والعمل... ، للمزٌد أنظر 9 محمد ٌوسفً ،
 . 127،ص  2212، دار ثالة ، الجزابر ،  2محمد الشرٌؾ بن دالً حسٌن ، ط

 . 184(عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  ( 5
 .338، المصدر السابق ، ص  ، جذور أول نوفمبر.....( بن ٌوسؾ بن خدة ( 6
بالقصبة بمدٌنة الجزابر ، مناضل بحزب الشعب الجزابري ، والحركة من أجل  1928أفرٌل  14ولد فً  ش(  الٌاس درٌ ( 7

من أجل تنظٌم إطالق ثورة  1954بمنزله بالمدنٌة فً جوان  22انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة ، ولقد انعقد اجتماع مجموعة الــ

 2221دٌسمبر  27، توفً ٌوم  1962مارس  23سراحه إال فً  ، ولم ٌتم اطالق 1957، ألقً فً جوان  1954أول نوفمبر 

 . 19بالجزابر ، للمزٌد أنظر 9 محمد الشرٌؾ ولد الحسٌن ، المرجع السابق ، ص 
 .354.( عمار بوحوا ، المرجع السابق، ص( 8
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من العدٌد من المناضلٌن وفً هذا الشؤن ٌقول السٌد محمد بوضٌاؾ " كانت  22وتتكون لجنة  

التقرٌر الذي تم فً االجتماعات التمهٌدٌة من  أقدمفكنت  أنا أماد بولعٌالجلسة برباسة مصطفى بن 

(1)طرؾ المجموعة كلها" 
  . 

المناضلٌن اآلتً أسمابهم العربً بن مهٌدي ، مراد دٌدوا رابن بٌطاط وٌعتبر هإالء  إلى إضافة

ذلك باقً المناضلٌن اآلخرٌن من بٌنهم سوٌدانً بوجمعة  إلىضؾ  ،بمثابة المنظمون الربٌسٌون
(2)

(3)وزٌؽود ٌوسؾ   
(4)وؼٌرهم وكل منهم كان ٌمثل منطقة ما   

   

 حٌ  قام هإالء بمناقشة مختلؾ النقاط المطروحة من بٌنها 9

 المنظمة الخاصة . تارٌخ  -

 تقرٌر حول نض  اللجنة الثورٌة . -

 العمل المنجز من طرؾ قدماء المنظمة . -

 .وأسبابهاالحزب  أزمة -

مناطق ثورٌة  5 إلى، وقاموا بتقسٌم البالد (5)مناطقهم  ألوضاعكما قدم الحاضرون تقارٌرا كاملة 

 وهً 9

(6)المنطقة األولى 9 األوراس بقٌادة مصطفى  بن بولعٌد 
  . 

 

 

  
 

                                                                 
 59( ( محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص  ( 1
بسمندو بقسنطٌنة ، انتخب عن حركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة والتحق  1921فٌفري  8من موالٌد  (زٌغود ٌوسف ( 2

وتمكن من الفرار لٌنظم فً اللجنة الثورٌة  1952بالمنظمة الخاصة التً تكلفت باإلعداد للكفاح المسلن ، ألقً علٌه القبو سنة 

، ثم عٌن عضوا بالمجلس  1955أوت  22هجومات عٌن ناببا للوالٌة الثانٌة ، قاد  1954للوحدة والعمل ، وفً الفاتن من نوفمبر

 . 18الوطنً ، للمزٌد أنظر 9 محمد الشرٌؾ ولد الحسٌن ، المرجع السابق ، ص 
بقالمة لعابلة متواضعة ، انخرط بالمنظمة الخاصة مع تؤسٌسها ، تمكن من  1922جانفً  12من موالٌد سوٌدانً بوجمعة ( ( 3

، بدأ سوٌدانً نشاطه العسكري بإعادة تنظٌم األفواج واإلشراؾ على التدرٌبات العسكرٌة وفقا انجاز مختلؾ المهام التً تكفل بها 
 1956أفرٌل  16لما تقتضٌه ظروؾ الثورة وتطوراتها ، واصل نشاطه السٌاسً إلى ؼاٌة فوزه بالشهادة فً مٌدان الشرؾ فً 

 . 18، ص فً نقطة مراقبة قرب مدٌنة القلٌعة ، للمزٌد أنظر 9 المرجع نفسه 
 .355،356(عمار بوحوا ،المرجع السابق ،ص  ( 4
 .59(محمد لحسن ازؼٌدي ، المرجع السابق ، ص ( 5
بقرٌة إنركتب بتارٌس ، أدخلته أبتوه مدرستة األهتالً )األمٌتر عبتد القتادر حالٌتا(،  1917فٌفري  5من موالٌد  مصطفى بن بولعٌد ( ( 6

ٌة اإلجبارٌتتة ببجاٌتتة ، وهتتو متتا أولتتد إلتتى ذهنتته فكتترة النضتتال السٌاستًت ، متتن دعتًت ألداء الخدمتتة العستتكر 1938وفتًت أواختتر عتتام 

ولجنتتة الستتتة أٌتتن عتتٌن مستتإوال عتتن المنطقتتة األولتتى األوراس ، للمزٌتتد انظتتر عثمتتانً مستتعود  22األعضتتاء الفتتاعلٌن فتًت لجنتتة 

 .52، ص 2229بن بولعٌد مواقؾ و أحدا  ، دار الهدى ، الجزابر ،  ى،مصطف
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 (1)المنطقة الثانٌة 9 الشمال القسنطٌنً بقٌادة دٌدوا مراد   

  المنطقة الثالثة 9 القبابل الكبرى بقٌادة كرٌم بالقاسم

(2)المنطقة الرابعة 9 الجزابر الوسطى بقٌادة رابن بٌطاط 
   

 المنطقة الخامسة 9 وهران وضواحٌها بقٌادة محمد العربً بن مهٌدي.

(3)ثم عٌنوا فً هذه المناطق نواب عن هإالء الرإساء . 
   

ٌعملون على تطبٌق وتوفٌر كل الوسابل  أعضاءهاالنقاط راح  ألهم 22درست لجنة  أنوبعد 

 لنجاح خطة انطالق الثورة والتً استكملوها فً اجتماع آخر. مكانٌاتواإل

بالمرادٌة الذي حضره القادة الخمسة للمناطق الثورٌة  أكتوبر 12حٌ  جرى هذا االجتماع فً 

(4) محمد بوضٌاؾ إلى إضافة
 فٌه بدراسة النقاط التالٌة 9 قاموا ، 

 بٌان الثورة. أوتكلٌؾ بوضٌاؾ بتحرٌر منشور  -

 ووسابل الثورة . وأهداؾ بأسباتحدٌد  -

(5) .1954االتفاق على الساعة الواحدة بعد منتصؾ لٌل االثنٌن الفاتن من نوفمبر  -
   

 نواحً. إلىبالتنسٌق بٌن الداخل والخارج وتقسٌم المناطق السابقة  األعضاءتكلٌؾ احد  -

لمراجعة المنشور الذي سٌحرره بوضٌاؾ   أكتوبر 22اتفقوا على االلتقاء فً  األخٌروفً  -
(6)

وبهذا لم ٌبقى سوى تحدٌد ٌوم انطالق الكفاح المسلن الذي تم تحدٌده مرتٌن لكنه الؽً   

(7) أكتوبرمن شهر  األواخروفً العشر  األمنٌةبسبب الظروؾ 
وبالضبط فً اجتماع    

(8) أكتوبر 24- 22قادة الستة فً بٌت مراد بوقشودة ٌوم 
  . 

 

                                                                 
، ترعرع فً عابلة قبابلٌة بالمرادٌة بالجزابر العاصمة ،وبدافع حبه للوطن  1927جوٌلٌة  13من موالٌد ( دٌدوش مراد  ( 1

تكلؾ بمهمة تصنٌع القبابل تحضٌرا  1952بصفوؾ حزب الشعب الجزابري ،وفً عام  1942وتعطشه للحرٌة انخرط منذ 

 على المنطقة الثانٌة ،للمزٌد انظر 9محمد الشرٌؾ ولد الحسٌن وعٌن مسإوال 22إلطالق حرب التحرٌر ،شارك فً اجتماع 

 .16،المرجع السابق ،ص
بعٌن الكرمة والٌة قسنطٌنة ، ناضل فً حزب الشعب الجزابري وحركة انتصار  1925دٌسمبر  19من موالٌد  ( رابح بٌطاط ( 2

عضو  1954مارس  23أمرها عاا متخفٌا ، وفً ، وبعد اكتشاؾ  1948الحرٌات الدٌمقراطٌة ، ثم فً المنظمة الخاصة سنة 

، اختٌر ضمن القادة الخمسة للقٌادة الثورٌة وكلؾ بقٌادة المنطقة  22مإسس للجنة الثورٌة للوحدة والعمل ، حضر اجتماع الــ

الثقافة ، ( ، منشورات مدٌرٌة  1962-1954الرابعة الجزابر للمزٌد أنظر 9 محمد علوي ، قادة والٌات الثورة الجزابري ) 

 . 114،  113، ص  2213بسكرة ، 
 . 198المرجع السابق  ، ص ( محمد ٌوسفً ،  ( 3
 .69، ص 2227ط ، دار القصبة ، الجزابر ، ،( ،د 1962-1954( محمد عباس ، نصر بال ثمن الثورة الجزابرٌة ) ( 4
 .39، ص 2212الجزابر ، ، دار األمة ،  1962-1954ٌحً بوعزٌز ، الثورة فً الوالٌة الثالثة  ( ( 5
 .62( محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص ( 6
 .349، المصدر السابق ، ص ، جذور أول نزفمبر ...( بن ٌوسؾ بن خدة ( 7
 . 48ن ، ص ،س  ،ط ، دار الشهاب ، الجزابر ، د،( سلٌمان باور ، حٌاة البطل الشهٌد مصطفى بن بولعٌد ، د ( 8
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 وأكدواالستة السابق ذكرهم ، حٌ  قاموا بمراجعة المنشور  األعضاءوقد حضر هذا االجتماع 

(1) بصفة نهابٌة الٌوم والساعة لبداٌة العمل المسلن
  . 

)وا بصٌاؼة بٌان الفاتن من نوفمبرقام أٌضا
2
(3)فً شكله النهابً (  

الذي شمل األهداؾ الربٌسٌة لهذه  

 الثورة والمتمثلة فً 9

 هداف داخلٌة :األ -

  التطهٌر السٌاسً بإعادة الحركة الوطنٌة إلى نهجها الحقٌقً والقضاء على جمٌع

 مخلفات الفساد وروح اإلصالح التً كانت عامال هاما فً تخلفنا الحالً.

  تجمع وتنظٌم جمٌع الطاقات السلمٌة لدى الشعب الجزابري لتصفٌة النظام

 االستعماري.

 :األهداف الخارجٌة  -

  القضٌة الجزابرٌة .تدوٌل 

 .ًتحقٌق وحدة شمال إفرٌقٌا فً إطارها الطبٌعً العربً واإلسالم 

 فً إطار األمم المتحدة نإكد عطفنا الفعال تجاه األمم التً تساند قضٌتنا التحرٌرٌة 
(4) 

 

التً قرر تسمٌتها بجبهة الوطنٌة تسمٌة جدٌدة للحركة  عطاءبإ كما قاموا فً هذا االجتماع   

لتنظٌم العسكري بالنسبة التحرٌر الوطنً فٌما ٌخص الجانب السٌاسً ، وجبهة التحرٌر الوطنً 
(5)

  . 

 9 وفٌما ٌخص اختٌار الفاتن من نوفمبر النطالق الثورة فٌرجع لعدة اعتبارات من بٌنها

(6)بٌوم االثنٌن مٌالد الرسول علٌه الصالة والسالم  التفاإل -
  . 

(7)نوفمبر(  2) األمواتمصادفة لعٌد القدٌس وٌلٌه عٌد  -
  . 

 

 

  

                                                                 
 . 42( ٌحً بوعزٌز ، الثورة فً الوالٌة الثالثة  ، المرجع السابق، ص  ( 1
 ( 1( أنظر إلى الملحق رقم ) ( 2
 . 42(عثمانً مسعود ، المرجع السابق ، ص  ( 3
 .578عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 4
 .67( محمد لحسن أزؼٌدي، المرجع السابق ،  ( 5
 .68(المرجع نفسه ،ص ( 6
 .69محمد عباس ،نصر بال ثمن ، المرجع السابق ،ص(  ( 7
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جنٌؾ ومن ثمة  إلى أكتوبر 25الخمسة بؤماكن عملهم ؼادر بوضٌاؾ ٌوم  األعضاءوبعد التحاق 

(1) نوفمبر أولالقاهرة لنشر بٌان  إلى
  . 

أتمت اللجنة التحضٌرٌة كل تنظٌماتها  أناندلعت ثورة الفاتن من نوفمبر بعد  األخٌروفً 

 وترتٌباتها لتدخل الجزابر فً مرحلة جدٌدة من تارٌخها النضالً ضد االستعمار الفرنسً.

 

 

 

 

  

                                                                 
 .42(ٌحً بوعزٌز ، الثورة فً الوالٌة الثالثة ، المرجع السابق ، ص ( 1
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 انٌا : انتشار الثورة الجزائرٌة ث 

فً كل التراب الجزابري ،مستهدفة بذلك الثكنات  1954اندلعت ثورة الفاتن من نوفمبر            

مراكز البولٌس وكل المناطق التً ٌتواجد فٌها العدو  وأٌضاالعسكرٌة وطرق المواصالت 
(1)

  ،

قطعة فقط والمتمثلة فً  422 إلى 352حٌ  عرفت االنطالقة قلة فً السالح الذي قدر بحوالً 

للجزابر عن طرٌق  إدخالهاٌطالٌة التً واجهت المنظمة الخاصة صعوبة كبٌرة فً البنادق اال

الحدود اللٌبٌة 
(2)

  . 

وبعد اندالع الثورة الجزابرٌة بقلٌل انتشر صداها فً كل نواحً الجزابر شرقا وؼربا ، خاصة 

بالقاهرة الذي كان من خالل التوجٌهات والشعارات التً قدمها مكتب جمعٌة العلماء الجزابرٌٌن 

(3) ٌمثله محمد البشٌر االبراهٌمً والفضٌل الورثالنً مإٌدٌن بذلك الثورة والثوار
  . 

النطالقها حٌ  تكبد الفرنسٌون خسابر  األولى األٌامالثورة الجزابرٌة نجاح كبٌر فً  أحرزتكما 

(4) والعتاد التً استولى علٌها الثوار األرواحفً 
  . 

هذا التوسع  وأدىعد المد الثوري بزٌادة عدد المتطوعٌن بالمال والسالح تصا 1955ومع مطلع 

اشتباك جٌا التحرٌر الوطنً مع القوات الفرنسٌة على الحدود الصحراوٌة والتً تمكن فٌها  إلى

(5)جندي فرنسً  522ر بالعدو تزٌد عن بخسا إلحاقجٌا التحرٌر من 
  . 

وبهذا فقد شهدت الثورة التحرٌرٌة تطورا ملحوظا فً عامها الثانً حٌ  استطاعت تجنٌد حوالً 

 البالد على الشكل التال9ً أنحاءجندي مقسمٌن على مختلؾ  42.222

 جندي. 8222تونس والقاعدة الشرقٌة 9 -

 جندي. 5222)االوراس(9 األولىالوالٌة -

 

 

 

  
 

                                                                 
 . 22، ص د،ت، د،م ، د،ن  د،ط ،( محمود عبد المنعم مرتضى ،الجزابر المنتصرة ،  ( 1
 . 96س ، ص،،دار األدب ، بٌروت ، دط ،(روبٌر مٌرل ، مذكرات أحمد بن بلة ، ترجمة لعفٌؾ األخضر ،د ( 2
 . 169، ص 2225، دار الهدى ، الجزابر ،  4( الفضٌل الورثالنً ، الجزابر الثابرة ، ط ( 3
 . 45، صد،ت ، د،م ، د،ن  د،ط ،، الجزابر   (حسٌن فوزي النجار ، انتصار ( 4
ط ،تعود لمحمد صلى هللا علٌه وسلم ( ، د) الجزابر  1992- 1492عام من سقوط األندلس  522(محمود مورو ، بعد  ( 5

 .124،  123، ص  1992،المختار اإلسالمً ، القاهرة ، 
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 جندي. 5222القسنطٌنً( 9 الوالٌة الثانٌة )الشمال -

 جندي. 8222الوالٌة الثالثة )القبابل الكبرى(9-

 جندي. 7522الوالٌة الرابعة )الجزابر(9 -

(1) جندي 8522الوالٌة الخامسة )وهران(9-
  . 

وبهذا التطور الملحوظ للثورة الجزابرٌة جعل العملٌات العسكرٌة لجٌا التحرٌر الوطنً           

الثورة ثورة شعب ولٌست  أنتنتشر عبر مختلؾ المناطق الثورٌة الخمسة مإكدة بذلك على 

 9 أشهرهاوالمعارك  األحدا عصابات، فشهدت بذلك هذه المناطق مجموعة من 

(2) (االوراساألولى )منطقة ال أوال
9 اندلعت الثورة فً هذه المنطقة الجبلٌة الصعبة التً جرت   

فٌها عدة حواد  فً بداٌة الثورة مست العدٌد من الجهات حٌ  باشر المجاهدون بالعملٌات ثم 

الجبال محاولٌن بذلك االستٌالء على منجم إستٌمون فً معركة عنٌفة أطلقت فٌها  إلىالرجوع 

(3) طلقة نارٌة لكنهم لم ٌستطٌعوا فً البداٌة 622
  . 

جهة نشطة حٌ  تعتبر منطلق الثورة الجزابرٌة وهو ما جعل  أكثرولقد كانت هذه المنطقة 

منطقة صعبة وواسعة  وأنهاخاصة  هاالسلطات االستعمارٌة تقوم بعملٌات حربٌة واسعة من اجل

حٌ  ضمت جبال االوراس ، جبال النمامشة ،الهضاب العلٌا ،ناحٌة سوق اهراس، جبال الحضنة 

(4) حدودها أرجاءجعل الثورة تنتشر بسرعة فً  ما
  . 

ومما زاد من اتساع الثورة فً هذه المنطقة هو التنظٌم الجٌد الذي قام به بن بولعٌد فً صفوؾ 

جٌا التحرٌر الوطنً بالمنطقة حٌ  بلؽت العملٌات العسكرٌة للجٌا مابٌن فٌفري ودٌسمبر 

 381فقد بلػ عدد المعارك  آوت 22ؼاٌة  إلى 1955فً بداٌة سنة  أما( عملٌة 31) 1954

(5) ما ٌدل على االنتشار السرٌع للثورة فً هذه المنطقة معركة وهو 
  . 

 

  

 

                                                                 
 51، ص 2212ط ، دار الهدى ، الجزابر ، ،، د 1962- 1954( عبد المجٌد عمرانً ، جان بول سارتر والثورة الجزابرٌة  ( 1

 ،52 . 
)النمامشة ( تقع المنطقة على الحدود الجزابرٌة التونسٌة ٌحدها من الناحٌة الشرقٌة المنطقة الخامسة من الوالٌة  األوراس(  ( 2

 األولى ، ومن الناحٌة الشمالٌة المنطقة الثانٌة من الوالٌة األولى ومن الناحٌة الجنوبٌة منطقة وادي سوؾ التابعة للوالٌة السادسة ،
حسن أوصخور وكثبان رملٌة وهو ما ساعدها على احتضان الثورة التحرٌرٌة مبكرا ، للمزٌد انظر 9 تمتاز بجبال كثٌرة وكهوؾ

،  1983،الجزابر ، 61بومالً ، التنظٌمات األولٌة للثورة فً الوالٌة األولى )أوراس النمامشة ( ، مجلة أول نوفمبر ، العدد 

 . 83ص
 . 183( الفضٌل الورثالنً ، المرجع السابق ، ص ( 3
 . 62، ص 2214  وآراء فً تارٌخ الجزابر ،دار هومة ،الجزابر،( ٌوسؾ مناصرٌة ، أبحا ( 4
 . 139المرجع السابق ، ص( محمد لحسن أزؼٌدي ، معراج أجدٌدي ،  ( 5
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 المعارك التً وقعت فً المنطقة 9 أشهرومن 

والهجوم على  1955مارس  12، الهجوم على مركز الجرؾ فً  1955معركة لٌانة فً فٌفري 

(1) 1955 أوت 18مركز الشرٌعة فً 
  . 

جعل السلطات الفرنسٌة تعمل على  وبهذه المعارك والتوسع الكبٌر للثورة فً هذه المنطقة 

 محاربة الثوار بها بمختلؾ الوسابل والطرق .

بل بقٌت صامدة تحت قٌادة البشٌر هذه المنطقة  إٌقاؾوبالرؼم من هذا إال أن العدو لم ٌستطٌع 

(2)  األسلحةشٌهانً خلفا لبن بولعٌد الذي سافر للمشرق لجلب 
  . 

9 شهدت الثورة فً هذه المنطقة عدة عملٌات عسكرٌة ، قام بها جٌا التحرٌر  المنطقة الثانٌة

هذه العملٌات معارك  أهمالتً لم تسمن بقٌادة عملٌات أخرى ، ومن  اإلمكانٌاتالوطنً رؼم قلة 

(3) 1954نوفمبر  21بناحٌة سوق اهراس ومعركة مجاز الصفاء فً 
، كما واجهت هذه المنطقة   

دفع بناببه  ، وهو ما 1955جانفً  18ظروؾ صعبة نتٌجة استشهاد قابدها دٌدوا مراد فً 

بع  النشاط الثوري بعد الجمود الذي عرفته االنطالقة  إلعادةزٌؽود ٌوسؾ إلى البح  عن حلول 
(4)

ت الشمال . وهو ما جعله ٌفكر فً قٌادة هجومات فً منتصؾ النهار عرفت بهجوما 

 .القسنطٌنً التً سبقتها عدة تحضٌرات عسكرٌة 

تخلٌدا  1955ماي  8التً خطط لها زٌؽود ٌوسؾ فً  األولىحٌ  بدأت العملٌات العسكرٌة 

وذلك من خالل محاصرة مدٌنة القل وتخرٌب بعو المنشآت كما ، 1945ماي  8لمجازر 

(5) كرٌة فً المٌلٌلةسالعاستطاع مساعده لخضر بن طوبال محاصرة  مركز للمراقبة 
  . 

بقٌادة زٌؽود ٌوسؾ ، فانطلقت  أوت 22ثم شرعت قٌادة المنطقة الثانٌة فً التحضٌر لهجومات 

عدة اجتماعات وتحضٌرات بحضور جمٌع مسإولً المنطقة فتم رسم الخطوط العرٌضة للعملٌات 

(6) 1955جوٌلٌة  1 إلىجوان  25وتحدٌد توقٌتها وأماكنها وتنظٌم العمل السٌاسً ما بٌن 
  . 

 فً حال نجاح هذه الهجومات وهً 9 أهداؾحٌ  سطرت فً هذه االجتماعات عدة 

 

 

                                                                 
 . 139( المرجع نفسه ، ص ( 1
2
 . 62( ٌوسؾ مناصرٌة ، المرجع السابق ، ص ( 

 . 143، 142( محمد لحسن أزؼٌدي و معراج أجدٌدي ،المرجع السابق ص  ( 3
  . 148ص ، 2215، دار األمة ، الجزابر ،   1962-1954( طاهر الجبلً ، االمداد بالسالح خالل الثورة الجزابرٌة  ( 4
 . 148(المرجع نفسه ، ص  ( 5
 .337، ص 2213انٌة ،الجزابر ،ط ،دار العثم،، د2( عمار قلٌل ،ملحمة الجزابر الجدٌدة ،ج ( 6



  

 

13 

  

 الثورة إلىكسب ثقة الشعب الجزابري وانضمامه  -1

 تشتٌت القوات الفرنسٌة وفك الحصار على منطقة األوراس  -2

 التضامن مع اعتقال الملك المؽربً محمد الخامس . -3

 حقٌقة الثورة وتكذٌب فكرة انها مستوحاة من الخارج كما تزعم فرنسا. إثبات -4

(1) المتحدة  األممهٌبة  أعمالتدوٌل القضٌة الجزابرٌة فً جدول  -5
  . 

وبداٌة العطل  األوروبٌٌنعند  األسبوعٌوافق عطلة نهاٌة  ألنه أوت 22واختٌر           

بالنسبة لجنود العدو ورجال الشرطة والدرك ، كما صادؾ ٌوم سوق سكٌكدة الذي  واإلجازات

(2) السوق إلىتنشط فٌه الحركة فٌسهل على جنود جٌا التحرٌر التنكر والدخول 
  . 

(3) الثانٌة عشر ظهرا انطلقت العملٌات العسكرٌة أيوفً الساعة المحددة 
. حٌ  قاد جٌا  

التحرٌر من المناضلٌن وجمهور من الشعب والفالحٌن وداهموا مراكز الجٌوا والثكنات 

البسٌطة لكن زٌؽود ٌوسؾ  األسلحةبالرؼم من  األوروبٌٌنالعسكرٌة كما قاموا بقتل العشرات من 

(4) همتزاد من قوتهم وعزٌم
  . 

بهذه الهجومات ، خاصة وانه لم ٌتوقع مثل هذه العملٌات فً وضن  ءٌتفا جًجعل العدو  وهو ما

النهار ولقد شملت هذه العملٌات كل من قسنطٌنة ، الخروب ، القل ، عٌن عبٌد، وادي الزناتً ، 

(5) الحروا ، قالمة ، عزابة وؼٌرها من المدن
  . 

 المسطرة من بٌنها 9 األهداؾمجمل  أوت 22ولقد حققت هجومات 

الثوار من التنقل فً وضن النهار وذلك من خالل ثقة الشعب الجزابري الذي تبنى تمكن  -1

 الثورة.

كانت هذه المرحلة بمثابة بداٌة حرب حقٌقٌة تمكن فٌها زٌؽود ٌوسؾ ورفقابه من القضاء  -2

 على حملة سوستٌل.

 

 

                                                                 
،  1996ط ، منشورات المتحؾ الوطنً للمجاهد ، الجزابر ،،(عثمان الطاهر علٌة ، الثورة الجزابرٌة أمجاد وبطوالت ، د ( 1

 . 82، 81ص
2
 . 337عمار قلٌل ، المصدر السابق ، ص(  ( 

 . 341نفسه ، ص صدر( الم ( 3
 38، ص 1991، الجزابر ،  131-132وانعكاساته على الثورة ، مجلة أول نوفمبر ، العدد  1955أوت  22( سعدي بزٌان ،  ( 4

. 
 . 341السابق ، ص صدر( عمار قلٌل ، الم ( 5
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 اءأنحمن خالل تشتٌت القوات الفرنسٌة فً مختلؾ  األولىتخفٌؾ الحصار على المنطقة  -1

(1) الشمال القسنطٌنً
  . 

ٌإكد للعدو فشله فً تطوٌق  أنوبهذا تمكن جٌا التحرٌر الوطنً من خالل هذه الهجومات 

بان جبهة التحرٌر الوطنً هً القوة العسكرٌة والسٌاسٌة  أكدالثورة فً جبال االوراس ، كما 

(2) الوحٌدة فً مٌدان الحرب
  . 

 9 األتًعلى الشكل  1955-1954ومنه ٌمكن حصر المعارك التً شهدتها المنطقة خالل فترة 

 .1954( معارك فً سنة 7)-

(3) 1955 اوت  22شهٌد قبل  181و  1955( معركة فً سنة 167)-
  . 

المنطقة الثالثة فقد تمكن جٌا التحرٌر الوطنً بقٌام عدة هجمات فً مختلؾ  أما المنطقة الثالثة :

واالقتصادٌة فً ناحٌة تٌزي وزو ، ذراع المٌزان ، البوٌرة وؼٌرها  واإلدارٌةالمراكز العسكرٌة 

الجٌا االستعماري كما استولوا على كمٌة كبٌرة  وأفراد، حٌ  تمكنوا من قتل عدد من المعمرٌن 

 .األسلحةمن 

توسعت جهودهم خاصة منطقة القبابل الكبرى وذلك من خالل التوسع  1955وفً شهر سبتمبر 

جبال البٌبان والبابور  نحو الجبهة الشرقٌة والتوسع نحو جبال القبابل الصؽرى متجهة نحو

حٌ  بلؽت العملٌات العسكرٌة فً المنطقة الثالثة حسب سقٌن جهودهم مع المنطقة الثانٌة ، من

 .1955 أوت 22و  1954عملٌة ما بٌن  79ر التقارٌ

للثورة فً مدٌنة الجزار فقد هاجم الثوار دار  األولىعن العملٌات العسكرٌة  أماالمنطقة الرابعة : 

 بثال  قنابل كما هاجموا ثكنة عسكرٌة بقٌادة اوعمران. اإلذاعة

والثانٌة وهو ما  األولىكما شهدت هذه المنطقة هدوء ظاهري مقارنة بما كان ٌجري فً المنطقة 

،  األسلحةاستؽله بٌطاط واعمران وسوٌدانً من اجل تجنٌد المزٌد من المناضلٌن وتدرٌبهم على 

كما ركزت هذه المنطقة جهودها على المهام الدعابٌة باسم جٌا التحرٌر الوطنً واستطاعت 

 . (4)وإقناعهم بؤفكار الثورة بذلك كسب السكان تدرٌجٌا 

 

  

                                                                 
 . 129، المرجع السابق ، ص ، نصر بال ثمن ...(محمد عباس ( 1
لحدٌ  والمعاصر ، منشورات المتحؾ الوطنً للمجاهد ، الجزابر ، (جمال قنان ، قضاٌا ودراسات فً تارٌخ الجزابر ا ( 2

 . 262، ص  1994
 . 144(محمد لحسن أزؼٌدي ومعراج أجدٌدي ، المرجع السابق ، ص  ( 3
 .28، ص 2212محمد تقٌة ، حرب التحرٌر فً الوالٌة الرابعة ، ترجمة البشٌر بولفراق ، د،ط، دار القصبة ، الجزابر ،   ( ( 4
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 15عن طرٌق تكوٌن فوج متكون من  1955وقد بدأ التنشٌط فً هذه المنطقة منذ شهر ماي 

حٌ  استطاعوا الهجوم على مقر البرٌد لمدٌنة عٌن الدفلى واالستحواذ على األسلحة ، كما رجال 

بتطهٌر القصبة من العناصر المشبوهة " العمالء والمهربٌن  1956تكفل علً عمار سنة 

 . (1) وؼٌرهم"

أما عن العملٌات العسكرٌة بهذه المنطقة فلم تكن نشطة كثٌرا مقارنة  المنطقة الخامسة :

بالوالٌات األخرى وذلك لقلة األسلحة التً بقوا فً انتظار وصولها من المؽرب ، وقد تم تقسٌم 

 . (2)األفواج التً شاركت فً العملٌات العسكرٌة إلى ثالثة أفواج من أجل تطوٌق المنطقة جٌدا 

 بداٌة انتعاا جدٌد فً المنطقة وذلك بعد التمكن من إدخال  1955كما شهد الفاتن من أكتوبر 

 .(3)األولى والثانٌة واستلم ومعها المنطقة الخامسة األسلحة التً وزعت على المنطقتٌن 

هذا ما مكنها من القٌام بعدة هجمات على العدو فحطموا البنٌة التحتٌة لالستعمار كما قاموا 
 . (5) ، بالمشاركة مع جٌا الرٌؾ المراكشً (4) هاجمة القوات العمومٌةبم

وعن مجمل العملٌات بالمنطقة الخامسة فقد وقعت عملٌات عدٌدة فً ؼرب البالد نذكر منها 

 .(6) عملٌة ولٌا بوصفً ، كاصال ، تالقة ، تلمسان وؼٌرها

للسلطات الفرنسٌة وللعالم مبدأ  وبهذا انتشرت الثورة فً كل ربوع الوطن مإكدة بذلك           
 إال بالقوة . ٌسترد  ٌإخذ بالقوة ال أن ما

 

 

  

 

 

 

 
 

          

                                                                 
 .24المرجع نفسه ، ص  ( ( 1
 .122محمد لحسن أزؼٌدي ومعراج أجدٌدي ، المرجع السابق، ص ( ( 2
 .58،59، ص  2229محمد عباس ، فرسان الحرٌة ،د،ط، دار هومة ، الجزابر ،  ( ( 3
 . 47ٌوسؾ مناصرٌة ، المرجع السابق، ص ( ( 4
 . 59محمد عباس ، فرسان الحرٌة، المرجع السابق ، ص  ( ( 5
 .123محمد لحسن أزؼٌدي ومعراج أجدٌدي ، المرجع السابق، ص ( ( 6
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 ثبنثب : مُقف انضهطبث االصتعمبريت مه تطُر انثُرة.

اندالع الثورة التحرٌرٌة كان بمثابة مفاجؤة بالنسبة للسلطات االستعمارٌة ،التً لم تكن تتوقع  إن 

الرأي العام الفرنسً الذي  أركان،وقد هزت هذه الثورة  الشعب الذي لطالما استعبدتهثورة من 

ب كالهند الصٌنٌة وتونس والمؽر األخرىكان منصب اهتمامه حول قضاٌا متعلقة بالمستعمرات 
(1)

  . 

فرنسا تناست على ما ٌحد  فً الجزابر لكن كان اهتمامها بها اقل من القضاٌا  أنوهذا ال ٌعنً 

العام الفرنسً على تفجٌر الثورة كان على ثال  منافذ  الرأيحسب ،خاصة وان ٌقظة ف األخرى

اتهامات من  أقالمهاالسٌاسٌة وما  تحمله من ادعاءات والصحافة المكتوبة وما خلفت  األحزاب

الحكومة وتصرٌحات وزرابها وحكامها وما صرحوا به فً مإتمراتهم من  إلى إضافة وأكاذٌب

(2)العام العالمً بعدم شرعٌتها  الرأي وإقناعتكذٌب الثورة والقضاء علٌها  إزاءمإامرات 
  . 

الثورة  إلى أدتوالدوافع التً  األسباببح  عن  إالوقد كانت ردود الفعل الفرنسٌة ما هً         

مع محاولة البح  عن الحلول المناسبة من اجل اتخاذ التدابٌر الالزمة والتً من شانها القضاء 

الفاعلة ومحاولة  واألٌاديمعرفة العناصر المسإولة  إلىعلى هذا المشكل كما ٌصفونه مع السعً 

 زرع الشك فً نفوس الجزابرٌٌن لعزل الثورة وخنقها.

صرحت جرٌدة لورود  إذسٌة فً نشر تقارٌرها ومقاالتها بادرت الصحافة الفرن حٌ 

l’AURORE   من الخارج  واألوامر األسلحةالذٌن نفذوا العملٌات ٌتلقون  أن 1954نوفمبر  5ٌوم

(3)من ؼٌرها فً فرنسا ضد الجزابرٌٌن  أكثر، وهً الجرٌدة التً وزعت السموم العنصرٌة 
  . 

ادعاءات ضد القضٌة الجزابرٌة وكان   LE MONDEكذلك فقد وردت الصحافة فً جرٌدة لموند 

العملٌات لٌسؤلها الطابع المصالً حٌ  لم  أنء رمحررها بٌر آلٌا مٌشال اذ قال " قد ٌقول الم

ٌتبعها على ما ٌبدو تحركات جماهٌرٌة وتمردات وانتفاضات ولم تسجل اٌة هٌجانات مشبوهة 

(4)الوطنٌة "  األحزابمنظمة خارجة عن  أمام بؤننانصدق  أن إلىٌسعنا لذلك ال 
  . 

 

 

 

  
 

                                                                 
1
 . 22السابق ، ص  رجعمحمد حربً  ، الم ( ( 

 . 152، ص 2213دار التنوٌر ، الجزابر ، ، 1962-1954( أحمد منؽور ، موقؾ السلطات الفرنسٌة من الثورة الجزابرٌة  ( 2
 . 23( محمد حربً  ،المرجع السابق  ،ص  ( 3
4
 . 156أحمد منؽور ، المرجع السابق ، ص ( ( 



  

 

17 

الذٌن  وأولبكان الجامعة العربٌة  "Le figaroنوفمبر جاء فً جرٌدة لوفٌؽار  2وفً         

المحروقة  األراضًٌعٌشون فً المنفى فً القاهرة لٌسوا هم وحدهم الذٌن ٌمارسون ضدنا سٌاسة 

 أنال بد  إذ األشباحخٌوط المإامرة  ال تمر كلها عبر القاهرة ،ففرنسا لن تحارب طوٌال ضد  أن،

(1) ٌوما ما ..." األقنعةتسقط 
   

كان لدٌها طرؾ  إنمامن طرؾ الصحافة الفرنسٌة فحسب  تؤتًهذه المإامرات لم  أنوالحقٌقة 

 mandasربٌس الحكومة الفرنسٌة منداس فرانس  أعلن إذوهم المسإولٌن الفرنسٌٌن   أخر

franco (2)
ردا على النواب الجزابرٌٌن  1954نوفمبر  12الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة ٌوم  أمام   

لن تسمن  األمة أنقال )ال تخافوا  إذ اإلدماجاللذٌن كانوا ٌطالبون بقمع تمرد المجاهدٌن و تحقٌق 

(3) انفصال ممكن للجزابر عن فرنسا(ن ٌخاطر بوحدتها ولٌس هناك ؤب ألحد
   . 

النظر فً ظروؾ الجزابرٌٌن ومحاولة تحسٌنها خاصة فً المجالٌن االجتماعً  بإعادةكما صرح 

على تحسٌن ظروؾ العمال الجزابرٌٌن بفرنسا الذي ال طالما عانوا  أٌضا وأكد نواالقتصادٌٌ

(4) البإس والظلم
   . 

وقد وجه كذلك منداس فرانس اتهامات ضد الدولة المصرٌة وطلب منها التوقؾ عن مساعدة 

(5) ضدها إجراءاتوهددها باتخاذ  إعانتهاالثوار الجزابرٌٌن مقابل 
  . 

التناسق  مأمااندهاشه  ابديفقد     Rogér Léonard بالنسبة للحاكم العام روجً لٌونارد  أما

الذي تمت به العملٌات الثورٌة عبر التراب الوطنً ، وراح ٌإكد بان كل هذا من تخطٌط عناصر 

(6) المتحدة لألممالعام بمناسبة انعقاد الدورة العادٌة  الرأيكانت تقود التمرد قصد تجنٌد  أجنبٌة
  . 

 

 

 

 

                                                                 
 . 12( محمد حربً ، المرجع السابق ، ص  ( 1
الحقوق بالمدرسة الحرة للعلوم السٌاسٌة، ببارٌس من عابلة ٌهودٌة، درس  6896جانفً  66من موالٌد  منداس فرانس( ( 2

ربٌسا للمجلس بعد  1954 جوان 67عٌن فً  ، سنة، فكان أصؽر محام فرنسً فً عصره 16وأصبن محامٌا وعمره ال ٌتجاوز 
فٌفري  94إلى  6843جوان  66فً الهند الصٌنٌة،ربٌس حكومة فرنسا من   دٌان بٌان فوبضعة أسابٌع من معركة 

 ،ص،للمزٌد أنظر 9 محمودي عادل ، المرجع السابق6844
 . 688( عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص ( 3
، طبعة خاصة بوزارة المجاهدٌن ،  1962-1954محمد العربً الزبٌري وآخرون ، كتاب مرجعً عن الثورة الجزابرٌة  ( ( 4

 .39ص ، 2227منشورات المركز الوطنً لدراسات البح  ، الجزابر ، 
 . 13محمد حربً ، المرجع السابق ، ص(  ( 5
 . 86( محمد العربً الزبٌري ، الثورة الجزابرٌة فً عامها األول ،المرجع السابق ، ص ( 6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88&action=edit&redlink=1
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 إلىبان الثورة هً عبارة عن مجموعة من الثابرٌن والمتمردٌن الذٌن ٌنتمون  أٌضاكما صرح 

(1)فً تحرٌضهم على التمرد والعصٌان   األساسًالشٌوعٌة العالمٌة والتً بدورها تعد السبب 
  . 

 إلىالمحركٌن من الخارج وهم ٌسعون  أنعلى  أكد 1954نوفمبر  2وفً مإتمر صحفً بتارٌخ 

تساعدهم هذه العملٌات على عرو قضٌة الجزابر على هٌبة االمم المتحدة  أن وٌؤملونالدعم 

المتمردون لن ٌنجحوا الن ملؾ الجزابر ابٌو فارغ ال مظالم  فٌه وال  أن إلى وأشار فؤكدقرٌبا 

(2) شكاوي
  . 

عن رفو  أساساالحزب الشٌوعً الفرنسً فقد صرح بان هذه الحواد  ناتجة  أما         

(3) الساحقة للجزابرٌٌن لألؼلبٌةومات الفرنسٌة تلبٌة المطالب الوطنٌة كالح
   . 

 إلىوتصرٌحات الساسة الفرنسٌة التً تهدؾ  أقوالكذلك تطبٌق الحرب النفسٌة التً جسدتها 

وزٌر الداخلٌة  أعلنوالتقلٌل من قٌمة الثورة ، حٌ   إرادتهتحطٌم معنوٌات الشعب والقضاء على 

(4)وا متٌران الفرنسٌة فرانس
لجنة الشإون الداخلٌة بالبرلمان الفرنسً  أمام 1954نوفمبر  5ٌوم    

(5)شًء سوى الحرب  "  ألي" انه ال مجال 
الجزابر هً فرنسا وهذه  إنقابال " أضاؾ، ثم   

(6)سلطة ؼٌر سلطتها "  بؤٌةتعترؾ  أنال ٌمكن  األخٌرة
  . 

ومجموعة من العصابات  اإلرهابٌةالواقعة فً الجزابر بالفبات  األحدا وقد نسبت الصحافة 

(7)والمجرمٌن الخارجٌن عن القانون 
، فكل المواقؾ والتصرٌحات التً جاءت على اثر الثورة   

المسإولٌن الفرنسٌٌن رددت تقرٌبا نفس الخطاب فكلها نادت  أوالمسلحة سواء من قبل الصحافة 

الجزابر جزء ال ٌتجزأ من فرنسا وبالتالً فهً مقاطعة  أنكدة بضرورة الحفاظ على الجزابر مإ

(8) فرنسٌة
   . 

 

                                                                 
1
 . 224عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص ( ( 

( مولود قاسم ناٌت بلقاسم ، ردود الفعل األولٌة داخلٌا وخارجٌا على ؼرة نوفمبر ) او بعو مآثر فاتن نوفمبر( ، دار األمة ،  ( 2

 . 89،  88، ص 2227الجزابر ،
، دار القصبة للنشر ، الجزابر ،  1962- 1946علً كافً ،مذكرات علً كافً من المناضل السٌاسً إلى القابد العسكري  ( ( 3

 . 59د،س ، ص
، وزٌر القدماء المحاربٌن فً حكومة  1947فً مدٌنة جارناك ، عٌن فً سنة  1962أكتوبر  25ولد فً  فرانسوا متٌران  (  ( 4

استقال من حكومة النٌال بسبب خلع سلطان  1953مرة ، وفً سنة  12رامادي ،شؽل منصب وزٌر حكومات الجمهورٌة الرابعة 

، للمزٌد أنظر9  1955-1954مة " موندٌس فرانس " المؽرب محمد الخامس من عرشه ، شؽل منصب وزٌر الداخلٌة فً حكو

 . 112، ص  2225سعدي بزٌان ، جرابم فرنسا فً الجزابر ، دار همة ، الجزابر ، 
 .125عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص( ( 5
، الجزابر ،  ، دار الهدى 1954محمد لحسن أزؼٌدي و حسن بومالً ، التحضٌرات العملٌة للثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة ( ( 6

 . 122، ص 2212
 . 49، ص 1995، منشورات المتحؾ الوطنً للمجاهد ، الجزابر ،  2أحمد حمدي ، الثورة الجزابرٌة واإلعالم ، ط ( ( 7
 . 98محمد لحسن أزؼٌدي ، وحسن بومالً ، المرجع السابق ، ص  ( ( 8
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أما فٌما ٌخص التدابٌر الوقابٌة والتً سارعت السلطات الفرنسٌة التخاذها من اجل القضاء على 

 خارجٌن عن القانون ومتمردٌن ما ٌلً 9 بؤنهمالثورة والثوار الذٌن ادعت 

القبو على المناضلٌن  وإلقاءمصادرة الصحؾ الوطنٌة  إلى األمرعمدت فً بادئ  -

والمتعاطفٌن مع الثورة وزجت باآلالؾ من الجزابرٌٌن فً السجون والمعتقالت وبادرت بالتعذٌب 

(1)والتقتٌل 
 . 

ٌقضً بحل األحزاب السٌاسٌة مثل حركة انتصار الحرٌات  1954نوفمبر  5إصدار مرسوم  -

والهٌبات التابعة لها مع إلقاء القبو على مناضلً هذه الحركة الدٌمقراطٌة وكل المنظمات 

 وقادتها فً الجزابر وفً فرنسا فً حد ذاتها.

إلقاء القبو على حوالً ألفً رجل من مناضلٌن ومسإولً الحركة المصالٌة من اجل الوصول  -

(2)القٌادة العاملة  إلى
  . 

والفتك الذرٌع وبواسطة السجون والمعتقالت وقد كانت السلطات الفرنسٌة بواسطة القتل الجماعً 

الثورٌة وتنال من عزٌمة الثابرٌن  اإلدارةالجزابرٌة وتقضً على  األمةتحطٌم  إلىتسعى 

(3)المجاهدٌن 
  . 

سٌاسة  القمع ؼٌر مجدٌة وان السكان ٌتعاونون مع الثوار   أنالساسة الفرنسٌون  أدركوقد 

ٌر الالزمة للقضاء على الثورة ، فانتهجوا سٌاسة جدٌدة والتداب اإلجراءاتاتخاذ  إلىفسارعوا 

فً الجزابر وقد اشرؾ علٌها وزٌر الداخلٌة الفرنسٌة  وإدارٌةسٌاسٌة  إصالحات إدخالتمثلت فً 

مدارس وطنٌة  إنشاءوالذي تمثل فً  1955جانفً  5فرنسوا مٌتران على هذا المشروع بتارٌخ 

فً الجزابر حٌ  تم تعٌٌن المسإولٌن الجزابرٌٌن فً مناصب علٌا فً الجهاز الوظٌفً  لإلدارة

(4)العمومً 
  . 

تعزز قواتها على كامل التراب الوطنً فقد  وأخذتالسلطات االستعمارٌة باالعتقاالت  بدأتوقد 

(5)والدبابات والطابرات  واألسلحةزودت القوات الفرنسٌة بالجٌا 
  . 

الثورة ولكن  إخمادمن اجل  أساسٌةجندي محاولٌن تسلٌطهم على عدة نقاط  122 حوالً فؤرسلوا

حولها سارعوا فً جمع  األمةالثورة قد قامت ال محال وذلك من خالل التفاؾ  أنبمجرد وعٌهم 

 قواتهم التً شملت9

                                                                 
 . 199عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  ( ( 1
 . 17، ص 1999،منشورات اتحاد الكتاب ، دمشق ، 2،ج 1962- 1954الزبٌري ، تارٌخ الجزابر المعاصر محمد العربً  ( ( 2
 . 232، ص 2221أحمد توفٌق المدنً ، هذه هً الجزابر ، مكتبة النهضة المصرٌة ، القاهرة ،  ( ( 3
 . 427عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص( ( 4
 . 17، ص  2227زهٌر إحدادان ، المختصر فً تارٌخ الثورة الجزابرٌة ،مإسسة إحدادان ، الجزابر ،  ( ( 5
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 .أمرٌكاجندي من الفرق التً سلحتها  ألؾ 422-

 .مرجل من رجال الشرطة والحرس و الجند ار ألؾ 122-

من السكان المدنٌٌن والفرنسٌٌن مهمتهم التسلٌط على المدن والقرى كما شكلوا  ألؾ 122-

(1)بالمٌلشٌات   التً قامت بادوار فظٌعة من قتل وتعذٌب 
  . 

 كما تم تزوٌد السالح الجوي بمجموعة من الطابرات المطاردة والعمومٌة .

الح المدفعٌة فقد تلقى عددا من المدرعات والمدافع الثقٌلة والمصفحات مختلفة وفٌما ٌخص س

 .األنواع

(2)تعزٌز القوات البحرٌة كذلك بوحدة من البواخر الحربٌة  أٌضاوتم 
السلطات  أٌضا، كما قامت   

دفع  المعتقالت والمحتشدات ومكاتب الجوسسة ولكن دون جدوى وهو ما بإقامةاالستعمارٌة 

والقول " بؤن التدابٌر العسكرٌة وحدها ال تكفً ،فعلٌنا ان نستثمر  اإلعالن إلىوا مٌتران بفرنس

(3)ملٌار فرنك ،حتى ٌعلم كل جزابري انه محل العناٌة الفرنسٌة  أربعٌنمن  أكثر
  . 

واصلت القوات الفرنسٌة قمعها لثورة خاصة بعد استعمالها  لعملٌات  1955جانفً  23وفً 

(4) وفٌرنٌك وهً عملٌات تسعى من ورابها فرنسا للقضاء على الثورة فً مهدهافٌوالن 
  . 

فً كل من  1955التً اتخذتها فرو حالة الطوارئ فً افرٌل  األخرى اإلجراءاتومن بٌن 

االوراس والحدود التونسٌة لتمدٌد كامل التراب الوطنً ،اذ عملت حالة الطوارئ على تحدٌد 

الشنٌعة ممارسات ال  األعمالالقبو والتفتٌا وترتب على هذه  إلقاء،تقٌٌد الحرٌات ، اإلقامة

(5)  إنسانٌةال  وأفعال أخالقٌة
  . 

 

 

 

 

                                                                 
 . 228أحمد توفٌق المدنً ، هذه هً الجزابر ، المصدر السابق ، ص ( ( 1
 . 126محمد العربً الزبٌري ، الثورة الجزابرٌة فً عامها األول ، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
عبد مطمر ، حامً الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة )العقٌد سً الحواس ( ، دار الهدى ، الجزابر ، د،س ، محمد ال ( ( 3

 .71، 72ص 
 . 42، ص 2229، دار المعرفة ، الجزابر ،  1962-1954وهٌبة سعٌدي ، الثورة الجزابرٌة ومشكالت السالح  ( ( 4
، ص  2212( ،دار الحكمة ، الجزابر ، 1962 – 1956رشٌد الزبٌري ، جرابم فرنسا االستعمارٌة فً الوالٌة الرابعة ) ( ( 5

72 . 
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(1)كذلك من قبل الحاكم العام جاك سوستٌل  اإلشارة أعطٌتكما        
وذلك ابتداء من افرٌل   

 ممارسة حرب العصابات وذلك من طرؾ ضباط ذوي شهرة عالٌة وخبرة واسعة. إلى 1955

(2)عدة برام  عسكرٌة من اجل القضاء على الثورة كبرنام  شال  أٌضاوقد طبقت 
الذي كان  

عبارة عن عملٌات كبرى استعملت فٌه الطابرات والدبابات والمدفعٌات وباشرت العملٌات 

تحت اسم الشرارة ثم انتقلت الى الوالٌة الثالثة وعرؾ الجٌا الوطنً خاللها  األولىبالمنطقة 

(3)من عتاد وشهداء  باهظةخسابر 
  . 

الشابكة المكهربة  األسالكوالعملٌات الشنٌعة التً اعتمدتها فرنسا تنصٌب  اإلجراءاتومن بٌن 
(4)

ونسٌة وضعت خط مورٌس للثورة الجزابرٌة ففً الحدود الت والذخابر األسلحةلمنع دخول   

(5)مجاهد ،والحدود المؽربٌة خط شال  622التً فقدت فٌها الجزابر 
 . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
وهو صاحب مشروع سوستٌل االؼرابً  1955من أصول ٌهودٌة عٌن أثناء الثورة والٌا عاما على الجزابر جاك سوستال  ( ( 1

بوزارة اإلعالم ثم الوزارة المنتدبة  1958ٌة " وسٌاسة اإلدماج ، عٌنه دٌؽول سنة ، نصب نفسه مدافعا عن " الجزابر الفرنس

للصحراء ، للمزٌد أنظر 9 محمودي عادل ، مصطلحات ، شخصٌات، توارٌخ معلمٌة وخرابط، دار البدر ، الجزابر، 

 .26،ص2212
اء على الثورة من خالل تكثٌؾ العملٌات نسبة للجنرال شال وهو عبارة عن إجراءات شاملة تهدؾ للقض برنامج شال(  ( 2

العسكرٌة ، وعزل وحدات الجٌا ومنع تواصلها وؼلق الحدود التونسٌة والمؽربٌة لشل تحرك الثوار ووقؾ الدعم عنها ومن أهم 
 .18العملٌات العسكرٌة9 الشرارة والتاج والمنظار .. للمزٌد أنظر9 المرجع نفسه ، ص 

 . 26محمد العربً الزبٌري ، الثورة الجزابرٌة فً عامها األول ، المرجع السابق ، ص ( ( 3
ألؾ فولت( ومسٌحٌان باألسالك الشابكة واأللؽام الفردٌة ومراكز  12هما خطان مكهربان )( األسالك الشائكة المكهربة  ( 4

، والثانً نسبة إلى الجنرال شال على الحدود التونسٌة ، المراقبة ، األول ٌنسب إلى الجنرال مورٌس ٌمتد على الحدود المؽربٌة 
 . 18،19للمزٌد أنظر 9 محمودي عادل ، المرجع السابق، ص  

 . 87عبد المجٌد عمرانً ، المرجع السابق ، ص ( ( 5
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 ( 6591أَث  02نفصــم األَل: اوعقبد مؤتمر انصُمبو َآثبري )ا

       

 ظروؾ المإتمر وانعقاده. المبحـث األول:   

 9ظروؾ المإتمر وتحضٌراته. 6المطلب               

 9انعقاد المإتمر وأهم قضاٌاه . 1المطلب               

 

 : القرارات المتمخضة عن المؤتمر .المبحث الثانً 

 

 ردود األفعال األولٌة حول قرارات المؤتمر .المبحث الثالث :

 : ردود داخلٌة.1المطلب              

: ردود خارجٌة2المطلب              
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 المبحـث األول: ظروف المؤتمر وانعقاده. 

 :ظشّف الوؤتوش ّتحضيشاتَ. 1الوطلب 

الثورة التحرٌرٌة، وبقٌت خطاها خالل هذه الفترة ؼٌر انطالق مضت عامٌن على          

واضحة ، فكان البد لقٌادة الثورة أن تضع منهجا تحدد فٌه مسارها المقبل 
  

. وأن تفكر فً 

،  الذي حاول أن ٌعزلها فً الداخل والخارج االستعماريجدٌدة للخروج من المؤزق  جٌةتإسترا

 السٌاسً والعسكري لها. لدراسة الوضععقد مإتمر  الضروريفرأت من 

خاصة وان عقد هذا المإتمر فً هذه المرحلة بالذات ٌعتبر ضرورة حتمٌة وذلك نتٌجة لما 

محاوالت السلطات الفرنسٌة المختلفة فً  إلى إضافةالثورة من تعببة و اتساع  إلٌهتوصلت 

(1) القضاء على الثورة
  . 

من اجل تقٌٌم عامٌن من الكفاح المسلن خاصة وان هذا االجتماع كان مبرمجا فً جانفً  وأٌضا

(2) لكن نتٌجة للظروؾ الصعبة التً مر بها العمل المسلن 1955
المإلمة للعام  األحدا جراء  ،  

من الثورة حٌ  استشهد كل من  باجً مختار ،دٌدوا مراد، سوٌدانً بوجمعة فً الوالٌة  األول

الخارج واعتقال مصطفى بن بولعٌد كلها ظروؾ حالت  إلىرحٌل بوضٌاؾ  إلى إضافةٌة الثان

(3) دون عقد هذا المإتمر
  . 

 ومن بٌن الظروؾ التً أدت إلى عقد هذا المإتمر هً 9

الحاجة الماسة الى قٌادة مركزٌة التخاذ القرارات  إلى إضافةضرورة تنظٌم الثورة وهٌكلتها -1

 الهامة ، والقضاء على التردد فً اتخاذ القرار اتجاه المشاكل الكبرى.

االستعمارٌة المتمثلة فً  اإلجراءات إلى إضافةالصعوبات التً واجهتها القٌادة الجماعٌة -2

(4) حضر التجوال والوسابل القمعٌة
  . 

فً  األخٌرالظروؾ الصعبة التً واجهها الثوار فً المنطقة الثانٌة ضد العدو حٌ  شرع هذا -3

المتمثلة فً القنابل وتخرٌب  1956فً عملٌة التطهٌر بلؽت ذروتها فً ماي  1986افرٌل  28

(5)ن العمرا
  . 

  

                                                                 
، رسالة ماجستٌر،قسم التارٌخ  ، كلٌة اآلداب  1956-1954أمال الشلً ،التنظٌم العسكري فً الثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة  ( ( 1

 . 393، ص2226-2225والعلوم اإلنسانٌة ،جامعة العقٌد الحاج لخضر ،باتنة ،
 . 48محمد العربً الزبٌري وآخرون ،المرجع السابق ، ص( ( 2
 .98صدر السابق ، صعلً كافً ، الم ( ( 3
، مذكرة ماجستٌر فً  1956-1954بوعرٌدة عبد المالك ، العالقات بٌن الوالٌات التارٌخٌة للثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة  ( ( 4

 .63، ص 2226-2225التارٌخ المعاصر ، قسم التارٌخ ، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، جامعة الجزابر ، 
،منشورات المتحؾ الوطنً للمجاهد ، الجزابر ،د،س  1956-1954أحسن بومالً ،إستراتٌجٌة الثورة فً مرحلتها األولى  ( ( 5

 .335،ص
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ربط  إعادةالمنطقة الثانٌة مبعوثا من اجل  إلىعبان رمضان  أرسلونتٌجة لهذه الظروؾ 

االتصال مع زٌؽود ٌوسؾ لتشاور حول العدٌد من المواضٌع ، وبعد ذلك بمدة كلؾ زٌؽود 

(1) ٌوسؾ بدوره بن طوبال
عبان رمضان جاءت فٌه فكرة مإتمر وطنً ، ما  إلى. لتبلٌػ رسالة    

الوفد الخارجً جاء فٌها 9 نحن على اتصال  إلىتوجٌه رسالة ......  إلىبعبان رمضان  أدى

(2) نعقد فً مكان ما بالجزابر اجتماعا هاما أنبمنطقة قسنطٌنة لقد التقٌنا مع المسإولٌن وننوي 
  

قادة الثورة فً جبهة وجٌا التحرٌر الوطنً ملحا فً هذا الخطاب على ضرورة  ألبرز.

(3) سوؾ ٌتم اتخاذ قرارات جد مصٌرٌة ألنهالحضور 
  . 

ولقد بدأ التحضٌر لهذا المإتمر التارٌخً كل من كرٌم بلقاسم ، عبان رمضان ، العربً بن 

مهٌدي وسعد دحلب 
(4)

. حٌ  كثرت لقاءاتهم فً مدٌنة الجزابر من أجل إعداد الخطوات    

السٌاسٌة والعسكرٌة التً ستناقا فً هذا المإتمر 
(5)

  . 

رسالة تدعو القادة لحضور المإتمر التً كانت موجهة تحدٌدا لسً  األولىحٌ  تلقت الوالٌة 

مصطفى مراردة لكن بسبب استشهاده ذهب وفد من كبار قادة الوالٌة  
(6)

كان  األثناء. وفً هذه   

 أعلنتمسإولً المنطقة الرابعة ٌعملون على تشكٌل الهٌبات لمختلؾ شرابن المجتمع ، حٌ  

عن تشكٌل االتحاد العام للعمال الجزابرٌٌن واتحاد  1956فٌفري  24جبهة التحرٌر الوطنً ٌوم 

الطلبة المسلمٌن الجزابرٌٌن ،وتعتبر هذه خطوة محسوبة استعدادا لمإتمر الصومام 
(7)

  . 

أما عن االتصال بالمنطقة الخامسة من اجل هذا المإتمر فكان من خالل اتصالٌن قاما بهما عبان 

 ٌد قبل فراره من السجن والثانً كان مع عبد الحفٌظ بوصوؾ.رمضان ، األول كان مع بن بولع

 

 

  

                                                                 
التارٌخً تولى قٌادة الوالٌة  22، ناضل فً صفوؾ حزب الشعب ، شارك فً اجتماع  1923من موالٌد ( لخضر بن طوبال  ( 1

ود ٌوسؾ ، أصبن عضوا فً المجلس الوطنً للثورة ، ثم عضوا فً لجنة التنسٌق والتنفٌذ الثانٌة بعد استشهاد دٌدوا مراد وزٌؽ
- 1932، اشتؽل وزٌرا للداخلٌة فً الحكومة المإقتة ، للمزٌد انظر 9 سعد بن البشٌر العمامرة ، هواري بومدٌن الربٌس القابد 

 . 235، ص  1997، قصر الكتاب ، الجزابر ،  1978
مإتمر الصومام فً مسار الثورة   1956- 1954ن ، المراسالت بٌن الداخل والخارج  )الجزابر ، القاهرة( مبروك بلحس ( ( 2

 .51، ص 2224التحرٌرٌة ، ترجمة الصادق عمادي ، د،ط ، دار القصبة ، الجزابر ، 
،    ANEPنشورات د،ط ، م الهاشمً جٌار ،مإتمر الصومام الفعل المإسس بحلوه ومره ، ترجمة حضرٌة ٌوسفً ، ( ( 3

 . 129، ص  2213الجزابر ، 
، ناضل فً حزب الشعب بعد أزمة حركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة ، التحق  1919ولد بقصر الشاللة سنة  سعد دحلب( ( 4

فً ، من أعضاء المجلس الوطنً ولجنة التنسٌق والتنفٌذ ، كما شؽل منصب وزٌر الخارجٌة  1955بجبهة التحرٌر الوطنً فً 

 . 193، للمزٌد أنظر 9 محمد حربً ، المرجع السابق ، ص  1961الحكومة المإقتة الثالثة عام 
 .73ٌحً بوعزٌز ، الثورة فً الوالٌة الثالثة ، المرجع السابق ، ص( ( 5
ولى( ، د،ط مسعود فلوسً ،مذكرات الرابد مصطفى مراردة ابن النوي ) شهادات ومواقؾ من مسٌرة الثورة فً الوالٌة األ ( ( 6

 .59،ص 2229، دار الهدى ، الجزابر ،
 . 99علً كافً ، المصدر السابق ، ص ( ( 7
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الذي كان ناببا عن المنطقة الخامسة ، بعد أن التحق بن مهٌدي بالخارج حٌ  أعرب عبد الحفٌظ 

(1) عن موافقته بالمكان الذي سٌعقد فٌه المإتمر
   

اتصاالت عدٌدة بٌن مسإولً المناطق وكانت الفكرة  بؤجراءوبهذه الظروؾ شرع القادة          

(2)فً البداٌة متجهة 
ان ٌتم عقد االجتماع فً المنطقة الثانٌة ولكن نتٌجة لعدة ظروؾ خاصة إلى  

(3) البعد ووسابل النقل جعل من ؼٌر الممكن عقد المإتمر هناك
. ثم تقرر عقده فً ضواحً   

 أخبارلكنه تؤجل بسبب تسرب  1956جوٌلٌة  21انٌة فً مدٌنة االخضرٌة . التابعة للمنطقة الث

هذه المنطقة  إلىالسلطات  االستعمارٌة .حٌ  وبمجرد وصول المجاهدٌن  إلىمكانه وزمانه 

وقعت اشتباكات بٌن الطرفٌن فً معارك وكمابن مما  إذوتفطن العدو لذلك جعل المكان ٌتؽٌر 

طن العدو هو العثور على بعو الوثابق التً تمشٌط المنطقة ومما زاد من تف إلىبالعدو  أدى

(4) للمإتمر فً محفظة احد القادة على ظهر بؽل بعد الكمٌن الذي وقع فٌه المجاهدٌن أعدت
   . 

تمر قوات لحصار المنطقة والقٌام بعملٌة إالمأمر  حٌ  هٌبت السلطات االستعمارٌة فور اكتشافها

(5) العدو لم ٌجد مكان المإتمر بالضبط أن إالود اسعة بجانب الموقع ورؼم تلك الجهتمشٌط و
  . 

المنطقة الثالثة التً كانت تتوفر على عدة شروط  إلىؼٌر القادة مكان المإتمر  األحدا وبعد هذه 

 تتوسط الوالٌات الثورٌة الخمسة . وأنهامساعدة على عقد مثل هذا المإتمر المصٌري خاصة 

ولقد سبق هذا المإتمر تحضٌرات مادٌة وفكرٌة والتً كانت تجرى فً تستر وكتمان على العدو، 

 إصدارمهمتها  األعضاءوالتوجٌه تضم العدٌد من  لإلعالمحٌ  كون عبان رمضان لجنة 

(6) الفكرٌة والتً تثري المفاهٌم الثورٌة األعمال
  . 

 

 

 

 

 

                                                                 
سبتمبر  23، الجزابر ،  654محمد عباس ، الوالٌة الثانٌة ومإتمر الصومام األقلٌة المعارضة ،الشروق الٌومً ، العدد  ( ( 1

 .7، ص 2222
 .133محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق، ص ( ( 2
 .29زهٌر احدادان ، المرجع السابق ، ص( ( 3
 133لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق، ص محمد( ( 4
 .217،ص 1998، موفم للنشر ، الجزابر ،  6(الجنٌدي خلٌفة وآخرون ، حوار حول الثورة ، ج ( 5
6
طبعة خاصة بوزارة المجاهدٌن ، الجزابر ، محمد زروال ، إشكالٌة القٌادة فً الثورة الجزابرٌة ) الوالٌة األولى نموذجا (، (  ( 

 .261، ص 2227
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 :اًعقاد الوؤتوش ّأُن قضاياٍ . 2الوطلب 

كان اللقاء بالضبط بقرٌة افري اوزالقن .... بالمنطقة ، همتحضٌراتالقادة  أنهى  أن بعد           

(1) الثالثة الواقعة بالضبط فً حوو الصومام
(2) . هذه المنطقة 

ممتاز ال جؽرافًالموقع الذات   

(3) ك الفترةتلإضافة إلى توفرها على كل شروط األمن والسرٌة والنظام فً 
  . 

وهو   بمنزل السٌد السعٌد محمد امقران 1956اوت  22ومن ثمة كان التقاء المإتمرون فً  

طقة ، حٌ  كلؾ القابد عمٌروا . مساعده المجاهد احمٌمً بحراسة المكان نمناضل قدٌم بالم

 أماكنكتابب اخرى بشتى ؼازات خاطفة على  أمررفقة عدد كبٌر من المجاهدٌن المسلحٌن كما 

(4) كان إللهاء القوات االستعمارٌة وصرفهابعٌدة عن الم
 . 

 ثال  مناسبات اعتبرها الشعب الجزابري ذكرى هامة وهً 9 إلىوبالنسبة لتارٌخ المإتمر فٌعود 

 نفً الملك محمد الخامس ملك المؽرب الى جزٌرة مدؼشقر.-1

 بالشمال القسنطٌنً. 1955 أوت 22هجومات -2

التً دخلتها القضٌة الجزابرٌة  1955 أكتوبرالمتحدة فً  األممقرب ذكرى انعقاد دورة هٌبة -3

(5) بالرؼم عن فرنسا
  . 

 9   ولقد حضر المإتمر مسإولً المناطق الثورٌة وهم

(6)زٌؽود ٌوسؾ ونوابه )بن طوبال ، علً كافً وؼٌرهم ( ومن المنطقة الثانٌة 
، كرٌم بالقاسم    

عن المنطقة الثالثة القبابل ، أوعمر عمار عن المنطقة الرابعة الجزابر ،العربً بن مهٌدي عن 

المنطقة الخامسة وقد ترأس المإتمر، عبان رمضان عن جبهة التحرٌر الوطنً )مدٌنة الجزابر ( 

(7) والذي كان مقررا ومحررا للوقابع
  . 

 

 

                                                                 
هو منطقة تمتد من بجاٌة فً الشمال الشرقً منها مشدالة فً الجنوب الؽربً وهً ذات كثافة سكانٌة  حوض الصومام  ( ( 1

اكرا لموقعها الممتاز عالٌة تضم فً ضفتٌها الشرقٌة والؽربٌة مدن بجاٌة أمٌزور ، لقصر وؼٌرها وقد استولى علٌها المعمرون ب
للمزٌد أنظر 9 عبد العزٌز وعلً ، أحدا  ووقابع فً تارٌخ ثورة التحرٌر بالوالٌة الثالثة ، تقدٌم عبد الحفٌظ أمقران الحسنً ، دار 

 . 348،  347، ص  2211الجزابر ، الجزابر ، 
 .192عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص( ( 2
 .11السابق ، صعبد العزٌز وعلً ، المرجع  ( ( 3
 .75ة ، المرجع السابق ، صلث( ٌحً بوعزٌز ، الثورة فً الوالٌة الثا ( 4
 .338( أحسن بومالً ، المرجع السابق ، ص ( 5
 .29( زهٌر احدادان ، المرجع السابق ، ص ( 6
 .53( مبروك بلحسن ، المرجع السابق ، ص ( 7
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الخارجً ٌنتظر فً سان رٌمو بإٌطالٌا وثم طرابلس إشارة من اجل فً حٌن بقً الوفد         

حضور المإتمر خاصة وان حضور هإالء ٌستلزم حٌطة كبٌرة األمر الذي حتم على أعضاء 

(1) الوفد لترٌ  واالنتظار حتى ٌتوفر األمن
  . 

التً كانت  مإتمر الصومام من بٌنها القاعدة الشرقٌة إلىكما لم تتمكن كل المناطق من الحضور 

ممثلة عبر المنطقة الثانٌة، كما بقٌت المنطقة األولى بدون ممثل وذلك لوفاة قابدها مصطفى بن 

وفد ٌمثل المنطقة لكن ما إن وصلوا إلى مقر المإتمر حتى  ل، بالرؼم من انه أرس (2) بولعٌد

(3) وجدوا أن أشؽاله قد انتهت وانقضى كل شًء
 . 

 العدٌد من القضاٌا أهمها9 ولقد تم فً هذا االجتماع طرح

 االجتماع. إلىالتً دعت  األسبابشرح -1

(4) تقدٌم تقرٌر نظامً عسكري ومالً وسٌاسً عن الثورة-2
  . 

العتاد ونظام العمل والعالقة بٌن جبهة  إلى إضافةمتمثل فً مجلس الشعب  إداريتوحٌد -3

(5) التحرٌر وجٌا التحرٌر )العالقة بٌن الداخل والخارج(
  . 

(6) توحٌد النظام العسكري وفق تقسٌمات محكمة للجٌا والمساحة الجؽرافٌة للبالد-4
  . 

(7) عداها مواضٌع مختلفة على االوراس والقبابل وما إلى إضافة
  . 

تقرٌر مفصل عن المنطقة الثورٌة التابعة  إعطاءوبعد طرح هذه القضٌة توجه كل مسإول على 

 .واألموالله ، شملت مواضٌع عن السالح 

 1669ب جاء فٌه عدد المجاهدٌن الذي قدر الثانٌة حٌ  قرأ زٌؽود ٌوسؾ تقرٌره على المنطقة

ٌد  9325بندقٌة رشاا،  13بفقدر  لألموالبالنسبة  أمامسبل  5222مجاهد و بندقٌة حربٌة ص
 

(8) قطعة متنوعة من السالح 4288اي 
  . 

 

  

                                                                 
 . 134( محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص ( 1
 . 122( علً كافً ، المصدر السابق ، ص  ( 2
 .59( مسعود فلوسً ، المرجع السابق ، ص ( 3
 .135( محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص ( 4
،ص     2212،عالم المعرفة ،الجزابر ، 3،المجلد  3( أحمد توفٌق المدنً ، حٌاة كفاح مذكرات مع ركب الثورة التحرٌرٌة ، ج ( 5

335  ،336 . 
 .396( أمال الشلً ، المرجع السابق ،  ( 6
 . 136( محمد لحسن أزؼٌدي ن المرجع السابق ، ص ( 7
 .213، 212طاهر الجبلً ، المرجع السابق ، ص( ال ( 8
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(1) أما المنطقة الثالثة فقد قدم كرٌم بالقاسم
مجاهد فً الفاتن من  452تقرٌرا شفوٌا جاء فٌه ٌوجد   

 فٌوجد 9 1956نوفمبر أما فً الوقت الحاضر أي عام 

 .87244المناضلون داخل الجبهة عددهم -

 .7472المسبلون عددهم -

(2) 3122 المجاهدون عددهم -
  . 

بنادق  5المتمثلة فً كما قدم اوعمران تقرٌرا عن وضع المنطقة الرابعة ، تضمن كمٌة األسلحة  

(3) رشاشة 82بندقٌة صٌد  1522مسدس و 322بندقٌة آلٌة و 222ورشاشة و
  . 

فً حٌن شرع محمد العربً بن مهٌدي فً عرو تقرٌر شفوي على المنطقة لخامسة وهران 

السالح فتمثل  أمامسبل  522و 1955مجاهد عام  522 إلىبتقسٌم عدد المجاهدٌن الذٌن وصلوا 

 بندقٌة صٌد 1222مسدس و 122بندقٌة حربٌة ،  1422رشاشة ، 165بندقٌة ورشاشة ،  52فً 
(4)

المنطقة السادسة التً تكونت حدٌثا حٌ  قدم  إلىثم واصل عمر اوعمران حدٌثه متجها ،  

 تقرٌر شفوي عن هذه المنطقة المتمثل فً 9

بندقٌة حربٌة ، بندقٌة رشاشة واحدة،  122ل فً فٌما ٌخص السالح ٌتمث أمامجاهد ،  322ٌوجد 

(5) بندقٌة صٌد 122رشاشات و  12
 . 

وبهذه التقارٌر تمكن القادة ومسإولً المناطق الثورٌة ونوابهم فً عقد اجتماع درست فٌه مختلؾ 

 أرضٌةالتطورات والبطوالت التً قام بها الثوار خالل عامٌن من الثورة وتقٌٌمها ومن ثمة خلق 

كما استطاعوا تقٌٌم اثنٌن وعشرٌن شهرا من هذه البطوالت ومناقشتها فً ،جدٌدة لمستقبل الجزابر

(6) األعمالجدول 
. وبذلك تمكنوا من تشرٌع مٌثاق سٌاسً عرؾ بوثٌقة الصومام حددت فٌه  

(7) الثورة أهداؾوسابل و 
  . 

 

 

  
                                                                 

بذراع المٌزان بمنطقة القبابل من أصول رٌفٌة برجوازٌة ومن قدماء المنظمة  1922سبتمبر  14من موالٌد  كرٌم بالقاسم ( ( 1

وأصبن من  22صة ،لعب دور كبٌر فً القضاء على األزمة البربرٌة ،انظم إلى لجنة الخمسة التً انبثقت عن لقاء مجموعة الخا

التارٌخٌٌن بقٌادة المنطقة الثورٌة الثالثة القبابل الكبرى ، كما لعب دور كبٌر فً مإتمر الصومام ، للمزٌد أنظر9 رابن لونٌسً 

 .25، ص 2222عسكرٌٌن والسٌاسٌٌن ، د،ط ، دار المؽرب ، الجزابر ، ،الجزابر دوامة الصراع بٌن ال
 .337،  336، المصدر السابق ، ص3أحمد توفٌق المدنً ،حٌاة كفاح ،ج ( ( 2
 . 342، 341( أحسن بومالً ، المرجع السابق ، ص ( 3
 ..339، المصدر السابق ، ص3( أحمد توفٌق المدنً ،حٌاة كفاح ،ج ( 4
 .342،  339( المصدر نفسه ، ص ( 5
 . 135( محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص ( 6
 . 348(عبد العزٌز وعلً ، المرجع السابق ، ص ( 7
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 المبح  الثانً 9 القرارات المتمخضة عن المإتمر.

تها من شمإتمر الصومام النظر فً حل القضاٌا المطروحة علٌه ودراستها ومناق لقد حاول        

اجل الخروج بجملة من القرارات المصادق علٌها من طرؾ المشاركٌن فً المإتمر والتً كانت 

وقد تناولت هذه القرارات مختلؾ الجوانب السٌاسٌة والتنظٌمٌة  1956أوت  22فً ٌوم 

 ٌلً 9 ما والعسكرٌة إذ تضمنت

 التنظٌم اإلقلٌمً -1

تضمن هذا المإتمر تقسٌم البالد إلى ستة والٌات مع جعل الحدود لكل والٌة واالحتفاظ بترقٌم 

مناطق والمناطق إلى  إلىالمنطقة والٌة وقسمت الوالٌة  أصبحت إذالوالٌات وتحوٌل التسمٌات 

استخلص حل المشاركون فً  وكل هذا ٌقتضً نوع من التوازن الذي أقسام إلىنواحً والنواحً 

 9 (1) تم تعدٌل هذه الحدود على الشكل التالً إذمإتمر الصومام 

االوراس والنمامشة ٌحدها شماال سدراتة ،القرزي،سطٌؾ ومن الجنوب  :األولىالمنطقة -

جالل من الشرق الحدود  وأوالدالصحراء ومن الؽرب برج بوعرٌرج ،المسٌلة ،بوسعادة 

(2)التونسٌة 
 . 

الشمال القسنطٌنً )السمندو( ٌحدها شماال القالة وسوق اهراس وجنوب  المنطقة الثانٌة : -

حدود تونس مارة بمقاوس ، ؼرب سطٌؾ خراطة -قسنطٌنة الى القرزي-سطٌؾ وطرٌق الجزابر

(3) وسوق االثنٌن ، شرقا الحدود التونسٌة
 . 

بً ومارٌن ، جنوبا سطٌؾ ،برج القبابل ٌحدها شماال سوق االثنٌن وكور المنطقة الثالثة : -

بوعرٌرٌ  ،المسٌلة ،بوسعادة ، أما ؼربا كوربً مارٌن ، تنٌة بن عٌشة بالٌستر،البوٌرة ،عٌن 

(4) بسام،سور الؽزالن ، سٌدي عٌسى ، بوسعادة ، شرق سطٌؾ ، خراطة وسوق االثنٌن
 . 

حولها ٌحدها شماال كوربً مارٌن ، تنس جنوبا البوٌرة ، عٌسى  الجزابر وما المنطقة الرابعة : -

 –ؼربا حدود عمالة وهران ، شرقا كوربً مارٌن  تٌار تامابسام ، بٌر ؼبالو، قصر البخاري ، 

(5) تنٌة ، بن عٌشة بالٌسترو، عٌن بسام
 . 

 

  

 
                                                                 

، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  1982-1962عامر رخٌلة ،التطور السٌاسً والتنظٌمً لحزب جبهة التحرٌر الوطنً  ( ( 1

 . 75الجزابر ، د،س ، ص
 . 342، المصدر السابق ص  3أحمد توفٌق المدنً ، حٌاة كفاح ، ج ( ( 2
 .342المصدر نفسه ، ص ( ( 3
 .163، ص 2229( محمد بالعباس ، الوجٌز فً تارٌخ الجزابر المعاصر ، دار المعاصرة ، الجزابر ،  ( 4
 .163المرجع نفسه ، ص ( ( 5
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(1) عمالة وهران ، حدودها عمالة وهران المنطقة الخامسة :
   . 

جنوب عمالة الجزابر ، حدودها من الشمال بٌردو وبوقاري ،بورقٌبة،ببر  السادسة:المنطقة 

(2) ؼبالو،عٌن بسام
  . 

أما بالنسبة لمدٌنة الجزابر العاصمة فهً لٌست تابعة للوالٌة الرابعة باعتبارها منطقة مستقلة 

هة التحرٌر تحت نظام خاص بها فهً تنفرد دون ؼٌرها بخصابص متمٌزة لذلك اعتبرت مقرا لجب

(3) الوطنً
 . 

وفٌما ٌخص مركز القٌادة فقد قرر مإتمر الصومام إخضاعها لمبدأ اإلدارة الجامعٌة أو          

القٌادة الجماعٌة والتً تستوجب على كل الهٌبات والهٌاكل التابعة لجبهة التحرٌر الوطنً أن 

الذي ٌمتاز بصفتان أحداهما تحترم وتعمل على تطبٌق هذا القانون .حٌ  تتؤلؾ من القابد  

عسكرٌة واألخرى سٌاسٌة إذ ٌمثل السلطة المركزٌة لجبهة التحرٌر الوطنً ،كما لدٌه ثالثة 

مساعدٌن من الضباط ٌشرفون وٌعتنون بالفروع التالٌة9السٌاسٌة والعسكرٌة إضافة إلى 

(4) ة والناحٌة والقسمالمخابرات واالستعالمات واالتصال ،كما توجد مراكز قٌادة الوالٌة والمنطق
 

. 

 التنظٌم العسكري9 -2

تناول التوحٌد العسكري الذي تضمن هٌكلة وتنظٌم جٌا التحرٌر الوطنً من حٌ           

 تشكٌالته ورتبه وقٌاداته إضافة إلى النظر فً المرتبات والمنن الخاصة بكل تشكٌالته .

 الوطنً على النحو التالً 9فٌما ٌخص التوحٌد العسكري فقد تم فٌه تقسٌم جٌا التحرٌر 

 وٌتكون من إحدى عشرة جندٌا من بٌنهم عرٌؾ وجندٌان اثنان أوالن . الفوج :

 ٌتكون من خمسة جنود من بٌنهم جندي أول.نصف فوج : 

(5) أفواج وقابد الفرقة وناببهمن ثالثة  أي9 وتضم خمسة وثالثٌن جندٌا الفرقة 
  . 

 .إطاراتمن ثال  فرق وخمس  أيالكتٌبة 9 وٌحتوي على مابة وعشرة جنود 

 

 

  
                                                                 

-1954ٌحً بوعزٌز ، ثورات الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرون )من وثابق جبهة التحرٌر الوطنً الجزابرٌة  ( ( 1

 .35، ص 2212، دار الؽرب ، الجزابر ، 3( ، ج 1962
 .35المرجع نفسه ، ص ( ( 2
 .214، ص 2213دة ، الجزابر ، ، البصابر الجدٌ 1962-1954عقٌلة ضٌؾ هللا ، التنظٌم السٌاسً واإلداري للثورة  ( ( 3
 .342،  341، المصدر السابق ، ص 3أحمد توفٌق المدنً ، حٌاة كفاح ، ج  ( ( 4
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(1)الفٌلق 9 وٌضم هو آلخر ثالثمابة وخمسٌن جندٌا أي من ثال  كتابب وعشرٌن إطارا 
   . 

كما اقر مإتمر الصومام الرتب العسكرٌة مع تحدٌد رواتبهم ووضع عالمات كل منهم وهً 

 كاآلتً 9

 فرنك. 1222ولٌس له  شارة أما راتبه الشهري فٌقدر بحوالً soldat  9الجندي -

بعالمة للحمراء معكوسة وتوضع على الذراع الٌمنى   9 وتتمٌز شارته  cabaralالجندي األول-

 فرنك. 1222وٌقدر راتبه بحوالً 

 1522وٌقدر راتبه بحوالً  9v وتمٌز عالمتان حمراوان معكوستان من نوع  sergentالعرٌؾ 

(2)فرنك 
 . 

معكوسة وٌقدر راتبه الشهري  9v وله ثال  عالمات من نوع sergent chefالعرٌؾ األول -

 فرنك. 1822

 فرنك. 2222وتحتها خط ابٌو وٌقدر راتبه الشهري  9v وله عالمة  Adjudantالمساعد -

(3)فرنك  92522 وله نجمة بٌضاء وٌقدر راتبه الشهري  aspirantالمالزم -
 . 

(4)فرنك  9322 وله نجمة حمراء وٌقدر راتبه الشهري   sous lieutenantً المالزم الثان-
 . 

 فرنك. 93522 وله نجمة حمراء وبٌضاء وٌقدر راتبه الشهري  lieutenantالضابط األول -

(5)فرنك  4222وٌقدر راتبه الشهري  ن9 وله نجمتان حمراوا capitaineالضابط الثانً -
 . 

وعالمته نجمتان حمراوان  وواحدة بٌضاء ٌقدر راتبه الشهري commandant  9صاغ األول  -

 فرنك. 4522

(6)فرنك  95222 وعالمته ثالثة نجوم حمراء وٌقدر راتبه الشهري colonelاغ الثانً ص -
 . 
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 كما حددت الرتب العسكرٌة لقادة الوالٌات والمناطق والنواحً و األقسام على النحو التال9ً       

(1)قابد الوالٌة 9 ٌتمتع برتبة "صاغ ثانً " ونوابه الثالثة ٌكونون برتبة صاغ أول -
 . 

 قابد المنطقة 9 ٌكون برتبة "ضابط ثانً " ونوابه الثالثة برتبة صاغ أول. -

 قابد الناحٌة 9 ٌتمتع برتبة "مالزم ثانً " ونوابه الثالثة برتبة مالزم.-

(2)قابد القسم 9 ٌتمتع برتبة مساعد ونوابه الثالثة برتبة العرٌؾ األول -
 . 

وقد شملت كذلك قرارات المإتمر المرتبات والمنن العابلٌة إذ منن لكل مجاهد راتبا ٌتراوح مابٌن 

فرنك مع االهتمام بمصارٌؾ العابلة واإلنفاق علٌها شرط أن ال تمس  5222فرنك و 1222

(3)الثورة األموال الخاصة ب
 . 

وفٌما ٌخص المسبلون فلهم نفس منن المجاهدون إذا عملوا ثالثٌن ٌوم، ونصؾ المنحة إذا عملوا 

خمسة عشرة ٌوم وإذا عملوا أسبوع فً الشهر فلهم ربع المنحة ، أما األسرى وعابالت الشهداء 

حرٌر انقسم إلى فلهم اإلعالنات التً تعطى المجاهدٌن .كما حدد مإتمر الصومام تشكٌلة جٌا الت

  ثال  أقسام وهم كاألت9ً

المجاهدون 9 وهم جنود ٌرتدون اللباس العسكري مهمتهم الهجوم وااللتحام بالقوات -1

 االستعمارٌة وفق خطط حربٌة.

(4)مجاهدون ال ٌرتدون اللباس العسكري وهم صفتٌن -2
 9 

المسبلون9 هم فبة احتٌاطٌة للجٌا تقوم بتزوٌده بحل األخبار مع تكلفهم بالجرحى والذخٌرة -*  

إضافة إلى أنهم ٌسعون إلى كشؾ المعلومات الخاصة وتحركات العدو واتجاهاته لٌتمكن الجٌا 

 من التنقل داخل القرى والمدن.

لعواصم وتكمن مهمتهم فً الفدابٌون9 هم عادة ما ٌكون متواجدون فً القرى والمدن وا -

الهجومات على مكاتب الشرطة والدرك وؼٌرها أي أنهم ٌحققون أهدافهم فً األماكن التً تفاجا 

(5)العدو 
 . 

  

 
                                                                 

 .69محمد منؽور ، المرجع السابق ، ص   ( ( 1
 .344، المصدر السابق ، ص  3أحمد توفٌق المدنً ، حٌاة كفاح ، ج ( ( 2
 .355،  344المصدر نفسه ، ص ( ( 3
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 التنظٌم السٌاسً واإلداري9 -3

التً من شؤنها مواجهة السلطات  واألسسلقد اقر مإتمر الصومام مجموعة من المبادئ           

وهٌكلته عن طرٌق تشكٌل  واإلداريتنظٌم النشاط السٌاسً  إلىالفرنسٌة التً كانت تهدؾ 

 وحدات ومإسسات قٌادٌة للثورة التحرٌرٌة وهً 9

 المجلس الوطنً للثورة التحرٌرٌة : -

 واإلداريٌعتبر أعلى سلطة فً التنظٌم السٌاسً  إذانبثق هذا المجلس عن مإتمر الصومام           

(1) للثورة وٌعد بمثابة البرلمانً الجزابري
  . 

رسم معالمها وتحدٌدا  إلىفهو ٌمثل الهٌبة التشرٌعٌة العلٌا للثورة فهو الساعً  أخرىومن جهة 

(2) إستراتٌجٌتها لذلك تعتبر رمز السٌادة الوطنٌة
 . 

 إلىومن بٌن مهام المجلس الوطنً للثورة انه ٌتولى مهمة تعٌٌن الهٌبة التنفٌذٌة الساعٌة بدورها 

له صالحٌة اتخاذ ذات التوجٌهات  أنكما  األعضاءتنفٌذ خطتها العسكرٌة والسٌاسٌة  فٌما بٌن 

جٌة لجبهة السٌاسٌة والعسكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة كما انه كلؾ بالقضاٌا الداخلٌة والخار

(3)أجهزتها التحرٌر الوطنً ووضع برنام  لعملها ومراقبة 
 . 

واآلخرٌن وثالثٌن عضو سبعة عشرة عضوا منهم دابمون  أربعةوٌتكون هذا المجلس من 

صالحٌات  أنوالتؤكٌد على  أسمابهموقد تم االتفاق من طرؾ الجمٌع على تحدٌد  ، (4)إضافٌٌن 

اسة العامة للثورة مع التزام جمٌع استراتٌجٌات وقراراته هذا المجلس تكتمل فً تحدٌد السٌ

(5) كالمفاوو مثال
 . 

وله أٌضا أولوٌة الحق فً اتخاذ مواقؾ ذات أبعاد تخص مستقبل البالد كإجراء مفاوضات مع 

(6)العدو والنظر فً قضاٌا الحرب والسلم 
  . 
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 لجنة التنسٌق والتنفٌذ : -

انبثقت لجنة التنسٌق والتنفٌذ عن المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة وقد تشكلت خالل         

 مإتمر الصومام خمسة إلى أربعة عشر عضوا وهم كاألتً 9

 رمضان عبان 9 مكلؾ بالشإون السٌاسٌة والمالٌة. -1

 العربً بن مهٌدي 9 مكلؾ بالعمل الفدابً على مستوى مدٌنة الجزابر . -2

 مكلؾ بالتنسٌق بٌن الوالٌات وقابد الوالٌات وقابد الوالٌة الثانٌة.كرٌم بالقاسم 9  -3

بن خدة بن ٌوسؾ 9 مكلؾ باالتصال باتحادات الطلبة والعمال وبإدارة شإون مدٌنة  -4

 الجزابر.

(1) سعد دحلب 9 مسإول عن صحٌفة المجاهد والدعاٌة -5
 . 

رٌة إذ وصفت بؤنها المجلس الحربً وتعتبر لجنة التنسٌق والتنفٌذ الهٌبة التنفٌذٌة للثورة التحرٌ

(2)الحقٌقً لثورة 
(3) وقد اتخذت مدٌنة الجزابر مقرا لها وأصبحت تحت لواء سلطتها 

 . 

 ومن بٌن المهام التً اقرها مإتمر الصومام للجنة هً 9

 السهر على مصالن الشعب والثورة. -

مراقبة النشاطات السٌاسٌة والعسكرٌة الداخلٌة منها والخارجٌة بهدؾ تحقٌق االنسجام  -

(4)واالتفاق بٌن القادة العسكرٌٌن من اجل تحقٌق عملٌات عسكرٌة متوازنة 
 . 

الخاصة بتوزٌع  واألوامرالتعلٌمات  إصدارعلى جمٌع فروع الثورة بما فً ذلك  اإلشراؾ -

التراب الوطنً قصد تسٌٌر وتنظٌم العملٌات العسكرٌة وحدات جٌا التحرٌر على كامل 

(5) لها واإلخضاعوعلى الجمٌع تطبٌق قرارات اللجنة 
 . 

ومن اجل سٌر مهام لجنة التنسٌق والتنفٌذ على أكمل وجه استوجب على مإتمر الصومام إنشاء 

الثورة مجموعة من اللجان تقتضً مهمتهم على تطبٌق قرارات المإتمر ، والنظر فً قضاٌا 

 والشعب وكل هذا تحت إشراؾ اللجنة وهم كاألتً 9
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 لجنة الدعاٌة واإلخبار . -

 اللجنة االقتصادٌة . -

 اللجنة النقابٌة . -

(1)اللجنة السٌاسٌة  -
 . 

وقد أعطت لجنة التنسٌق والتنفٌذ فعالٌة كبٌرة لثورة التحرٌر وقٌادتها وذلك من خالل تنظٌمها 

(2)وتسٌٌرها ومراقبة أجهزتها وهً التً ستتحول فٌما بعد إلى جهاز حكومً 
 . 

 المحافظون السٌاسٌون : -

السٌاسٌون ن وما عرؾ بالمحافظ إشراؾجدٌدة تحت  وظٌفةاقر مإتمر الصومام وضع         

 وتمثلت مهامهم فٌما ٌلً 9

(3) تسٌٌر شإون الثورة سواء منها السٌاسٌة أو العسكرٌة لزرع القوى الفرنسٌة  -1
 . 

 اقاو الشعب الجزابري وتنظٌمه وتثقٌفه وكذلك حثه على استرجاع السٌادة الوطنٌة. -2

(4) القٌام بالدعاٌة واألخبار والتوجٌه -3
 . 

 ومساجٌن الحرب.العناٌة باألقلٌة األوروبٌة  -4

(5) إعطاء الرأي فً البرام  والنشاطات الخاصة لجبهة وجٌا التحرٌر الوطنً -5
 . 

 المجالس الشعبٌة : -

ٌتم انتخابهم من قبل المواطنٌن ومن بٌن مهامهم  أعضاءوقد تكونت هذه المجالس من خمسة     

االعتناء بالحالة المدنٌة والشإون القضابٌة واالقتصادٌة والشرطة كما تعتبر هذه المجالس السلطة 

(6) المركزٌة لجبهة التحرٌر الوطنً
 . 

 أخرىمهام  إلىولم تكتفً هذه المجالس بالمهام التً اقرها مإتمر الصومام فحسب بل تعدته 

 كاألتً 9وهً 
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(1)تسٌٌر شإون الدواوٌر والقرى والمدن من حٌ  جمع التبرعات والزكاة وؼٌرها  -1
 . 

 األشراؾ على عملٌات صرؾ المنن الخاصة بعابالت الشهداء والمجاهدٌن. -2

العمل على دعم جٌا التحرٌر الوطنً عن طرٌق توفٌر المؤوى والمؤكل مع محاولة جمع  -3

(2)اإلخبار والمعلومات الخاصة بالجانب العسكري وإٌصالها لهم 
  . 

النظر فً القضاٌا والخصومات التً تنشب بٌن المواطنٌن ومحاولة إصالحها مع الح  على  -4

(3)التعاون والتنظٌم أٌام الحر  والحصاد 
 . 

 ومن بٌن القرارات الهامة أٌضا التً تمخضت عن مإتمر الصومام ما ٌل9ً

 توثٌق العالقة بٌن الداخل والخارج مع إعطاء أولوٌة الداخل على الخارج. -

تحدٌد العالقة بٌن جٌا التحرٌر وجبهة التحرٌر مع تؤكٌد أولوٌة الهٌبة السٌاسٌة على  -

هدؾ سٌاسً وان العمل العسكري هو وسٌلة  الهٌبة العسكرٌة باعتبار أن هدؾ الثورة هو

(4)لفرو اإلرادة السٌاسٌة 
 . 

تدوٌل القضٌة الجزابرٌة وطرحها فً المحافل الدولٌة من اجل تحقٌق اكتساب التؤٌٌد  -

الدولً والحصول على دعم فعال ومتمٌز للعمل الدبلوماسً  الخاص بجبهة التحرٌر 

(5)الوطنً 
 . 

وحدة شعبها وترابها من اجل القضاء على المقولة الكاذبة االعتراؾ باألمة الجزابرٌة و -

(6)بان "الجزابر جزأ ال ٌتجزأ من فرنسا" 
 . 

تنظٌم و تؤطٌر الثورة الجزابرٌة من خالل البرنام  اإلداري والعسكري مع إقامة إدارة  -

(7)مهٌكلة ومنظمة تسعى إلى وضع قوانٌن تسٌر الجٌا الوطنً على أكمل وجه 
 . 

 برنام  لمشكل المفاوضات مع تحدٌد شروط لهذا المشكل وهً كاألتً 9وضع كما 
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 . 26، ص 2225
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  (1)االعتراؾ بان الشعب الجزابري واحد ال ٌتجزأ
 . 

 .االعتراؾ باستقالل الجزابر وسٌادتها 

 (2) اإلفراج على جمٌع المعتقلٌن الجزابرٌٌن
 . 

  لشعب والناظرة فً جل االعتراؾ بجبهة التحرٌر الوطنً كونها السلطة والهٌبة الممتثلة

(3) القضاٌا المتعلقة بالتفاوو
 . 

وبمجرد إٌقاؾ القتال تكون جبهة التحرٌر الوطنً هً المفاوو الذي ٌمثل الشعب الجزابري مع 

 إجراء المفاوضات على قاعدة االستقالل التام وفق النقاط التالٌة 9

 حدود التراب الجزابري. -1

(4) ةالمزدوج األقلٌة الفرنسٌة أي ال تقبل الجنسٌة -2
 . 

 تحوٌل الشإون اإلدارٌة. -3

(5)األمالك الفرنسٌة التابعة للدولة الفرنسٌة وللمواطنٌن الفرنسٌٌن  -4
 . 

كما اقر المإتمر مبدأ القٌادة الجماعٌة ومنع النفوذ الشخصً ، إضافة إلى تحرٌو الشعب         

(6)اللتفافه حول الثورة والجبهة من اجل اكتساب التالحم بٌن الجٌا والشعب 
  . 

أما بالنسبة للمحاكم فقد تقرر خالل مإتمر الصومام محاكمة العسكرٌٌن والمدنٌٌن معا مع إمكانٌة 

(7)هم ومن ٌدافع عنه اختٌار المت
  

ظهور أٌضا بما ٌعرؾ بالحرب النفسٌة )حرب العصابات( وتتمثل فً توثٌق العالقات بٌن 

الشعب مع العناٌة باألقلٌة األوروبٌة ومساجٌن الحرب ، كما أعطٌت للكومٌسارات السٌاسٌون 

امهم بالدعاٌة تنظٌم وتثقٌؾ الشعب  وإعطاء آرابهم فً مختلؾ األعمال الخاصة بالجٌا مع اهتم

(8)واإلخبار والتوجٌه 
 . 
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 انمبحث انثبنث : ردَد األفعبل األَنيت حُل قراراث انمؤتمر .

 : سدّد داخليت.1الوطلب 

اختلفت الردود األولٌة فً الداخل على قرارات مإتمر الصومام بٌن ردود الساسة          

الجزابرٌٌن فً الخارج الذي اعتبروه نوعا من المحلٌٌن بالقبول والتشجٌع وبٌن رفو المسإولٌن 

(1) الخٌانة التً ستإثر على مسٌرة الثورة
 . 

  . لقادة بالداخلردود فعل ا - أ

فٌما ٌخص الوالٌة األولى فقد عقد أعضاءها اجتماعا بعد مإتمر الصومام ترأسه علً          

مهساس درس فٌه الحاضرون الوضعٌة السٌاسٌة والعسكرٌة للوالٌة ، حٌ  ظهر فً هذا 

االجتماع موقؾ الوالٌة األولى وسوق اهراس التً تؽٌبت عن هذا المإتمر برفضه جملة 

(2)وتفصٌال 
ارم أخذته والٌة سوق اهراس التً تعتبر معبرا للسالح هً ولعل أهم موقؾ ص  

(3) حجب هذا األخٌر عن الوالٌات الداخلٌة بهدؾ إرؼامها على التراجع على قرارات المإتمر
 . 

 وتمثلت نتاب  هذا االجتماع فً 9

 تقدم الوالٌتان مطالبهما إلى لجنة التنسٌق والتنفٌذ بهدؾ الدعوة الى تجدٌد المإتمر . -1

علً مهساس تقرٌر مفصل إلى احمد بن بلة عن قرارات هذا االجتماع والى لجنة التنسٌق  ٌوجه

(4) والتنفٌذ للمطالبة بترشٌن ممثلٌن داخل اللجنة وفً المجلس الوطنً
 . 

أما المنطقة الثانٌة فبعد استشهاد قابدها زٌؽود ٌوسؾ الذي كان متجها إلى المنطقة األولى من  

إتمر ، فقد تبنت اؼلبٌة محتوٌات هذا المإتمر خاصة التنظٌمٌة منها اجل تبلٌػ قرارات الم

المنطقة  والٌة رفضوا فكرة تعلٌق الرتب فًواإلدارٌة ولكن بالرؼم من ذلك إال أن مسإولً ال

 .(5)الثانٌة 
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فرق بٌن  كما تحفظت فً خصوص قرار أولوٌة السٌاسً على العسكري ، مبررة ذلك بؤنه ال

المفهومٌن فً الثورة الجزابرٌة ذلك ان كل المجاهدٌن تخرجوا من مدرسة واحدة هً هاذٌن 

 (1) مدرسة النضال الثوري

(2)وبالنسبة للوالٌة الخامسة فقد تحفظت هً األخرى بهذه القرارات 
  . 

أما منطقة الجنوب أي الوالٌة التً كانت حدٌثة النشؤة آنذاك فقد اعتذر قابدها علً مالح عن عدم 

الحضور مقدما تقرٌرا لذلك عن االضطرابات التً كانت تعٌشها المنطقة والتً لم تعرؾ 

أي بعد المإتمر ، وهو ما ٌفسر ان ؼٌابها لم ٌكن نتٌجة لموقؾ سٌاسً  1956االستقرار إال بعد 

(3)نتٌجة ظروؾ  إنما
 . 

 ردود الوفد الخارجً - أ

د خالؾ بٌن الداخل والخارج وظهر بما ٌعرؾ من النتاب  السلبٌة لمإتمر الصومام انه أول         

 قبل الثورة. بالتسابق على السلطة وأعادت االنقسامات واالختالفات ما

فٌما ٌخص الوفد الخارجً فقد وجه انتقادات عدٌدة لقرارات مإتمر الصومام تمثلت فً ردة فعل 

 إلىاحمد بن بلة الذي طلب من القٌادة التنفٌذٌة لجبهة التحرٌر الوطنً تؤجٌل نشر هذه القرارات 

هراس ؼاٌة حصول مواجهة بٌن الجمٌع مبررا موقفه هذا بان العدٌد من الوالٌات من بٌنها سوق ا

ما  1956 أكتوبر 23لم تكن حاضرة فً هذا االجتماع ، واستمر موقفه هذا حتى بعد اختطافه فً 

(4)رة بٌعرؾ باختطاؾ الطا
(5) )الزعماء الخمسة( 

 . 

من  األولىكما عمل الوفد الخارجً على االتصال بعناصر الناحٌة بسوق اهراس من المنطقة 

 نتاب  إعالناجل التحرٌو والتشجٌع لرفو هذا المإتمر حٌ  صرح الوردي قتال قابال "بعد 

ٌشرح فٌه قرارات مإتمر  األولىالمنطقة  إلىاحمد بن بلة مبعو   أرسلمإتمر الصومام 

فو هذه القرارات جملة المجاهدٌن بر أوصىالمإتمر كما  ألهداؾالصومام شرحا مخالفا 

(6)وتفصٌل 
 . 
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كما ٌإكد فتحً الدٌب فً لقاءه مع بن بلة عقب نهاٌة المإتمر أن عالمات اإلرهاق والتؤثر 

الواضن من قرارات المإتمر التً وصفها على حد قوله بؤنها أخطار تهدد كٌان الثورة 

(1) واستمرارها
  . 

عنصرٌن هامٌن ومن بٌن القرارات التً أفاضت الكؤس ما  نص علٌه دلٌل المحافظ المتمثل فً 

 هما9

 أولوٌة الداخل على الخارج. -1

(2) أولوٌة السٌاسً على العسكري -2
  . 

كما اعترو بن بلة من جهته على تواجد بعو الشخصٌات داخل المجلس الوطنً للثورة 

العلماء  جمعٌةالجزابرٌة خاصة أعضاء االتحاد الدٌمقراطً للبٌان الجزابري وبعو أعضاء 

أولوٌة الداخل على الخارج وقد وافقه الرأي  فة إلى اعتراضه على مبدأالمسلمٌن والمركزٌٌن إضا

(3) أعضاء آخرون عن الوفد الخارجً
 . 

ومن بٌن أٌضا أسباب رفو الوفد الخارجً لهذه القرارات انه ال ٌوجد أي ممثل من الوفد فً 

(4) لجنة التنسٌق والتنفٌذ كما تم تقلٌص الصالحٌات التً كان الوفد ٌخص بها نفسه
. وأعطاها  

للجماعة فرحات عباس وبذلك ابعد التارٌخٌٌن وأعضاء المنظمة الخاصة ،خاصة وانه تم االتفاق 

(5) على إٌقاؾ القٌادة العلٌا فً أعضاء المنظمة
  . 

اطٌة واجتماعٌة فً إطار المبادئ رواعتبروا أٌضا أن وثٌقة الصومام لم تتضمن عبارة )دولة دٌمق

ذلك انحرافا من القادة الذي ٌجعل فٌه دولة الجزابر دولة ؼٌر مبالٌة بمكانة اإلسالمٌة ( معتبرٌن 

(6)  اإلسالم
  . 

 ردة فعل الشعب الجزائري  -ج
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أما عن ردة فعل الشعب الجزابري عن هذه القرارات فكانت اٌجابٌة ظهر ذلك من خالل          

وتطوعهم فً  1957جانفً  28خروج الشباب المثقؾ بعد إضرابه العام عن الدراسة فً 

صفوؾ جٌا التحرٌر الوطنً إضافة للدور اإلعالمً من خالل نشر الوعً السٌاسً 

(1)واالجتماعً 
  . 

حٌ  ٌمكن إجمال موقؾ الجزابرٌٌن من نتاب  المإتمر أنها استقبلت ظاهرٌا بقبول المسإولٌٌن 

لكنها فً حقٌقة األمر تسببت فً مٌالد صراع داخلً على السلطة بٌن الطبقة العسكرٌة والسٌاسٌة 

 خاصة وان هذه األخٌرة تعتبر نفسها أولى بإصدار قرارات المإتمر التً تعبت عنها وأنها ذو

(2)خبرة أكثر 
   . 
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 الوطلب الثاًي : خاسجيت 

أما موقؾ السلطات الفرنسٌة االستعمارٌة على منه  مإتمر الصومام التً بقٌت تتعامل           

مع الثورة على أنها أمر داخلً ٌخص فرنسا وحدها من خالل ؼضبها على المنزل الذي عقد فٌه 

كان هدفها إزالة القاعدة المادٌة للمقر الذي تم فٌه اتخاذ القرار المإتمر حٌ  وجهت لهد حملة 

(1) التارٌخً
  .  

كما عملت فرنسا على اللجوء إلى أسالٌب المكر والخداع من اجل إخماد الثورة وذلك عن طرٌق 

اختطاؾ الزعماء الخمسة على متن الطابرة التً كانت متجهة من المؽرب األقصى إلى تونس 

دعت إلٌه تونس وأقطار المؽرب العربً الثالثة وبهذا ظنت السلطات االستعمارٌة لعقد مإتمر 

(2) أنها قضت على زعماء الثورة كما صرحت ، وبذلك تكون قد نجحت فً إضعاؾ الثورة
 . 

منع ولم تكتفً بهذا فحسب بل قامت بعزل المناطق حٌ  قامت بمحاصرة كل منطقة ومراقبتها 

اهدٌن كما أقامت المحتشدات التً تحٌطها األسالك الشابكة وبعدها أي اتصال بٌن الشعب والمج

(3)ظهرت عملٌات تمشٌط وتربٌع واسعة 
 . 

ثم لجؤت إلى وسابل أخرى من اجل ضرب الثورة فً الخارج حٌ  شاركت فً العدوان الثالثً 

التً كانت تهدؾ من وراءه إلى ضرب مصر ضرب قاضٌة من  1958أكتوبر  31على مصر 

(4) حتفاظ على الجزابراجل اال
 .  

ٌعرؾ بخطً  كما قامت بوضع برنام  تعسفً تمثل فً األسالك الشابكة المكهربة أو ما        

شارل ومورٌس مزودٌن بجهاز إنذار الكترونً على طول الحدود الشرقٌة والؽربٌة على عرو 

(5) 1956 متر مملوءان باأللؽام الفردٌة التً بدأت أعماله فً أواخر  152ٌفوت 
 . 

وبعد فشل هذه المخططات عملت فرنسا على تعزٌز قواتها العسكرٌة من خالل جلب قوات حربٌة 

من الحلؾ األطلسً ، حٌ  خصصت لهذه العملٌة أموال طابلة إذ أصبحت تستهلك فً الٌوم 

(6)الواحد قٌمة المالٌٌن من الفرنكات وهو ما أدى إلى حدو  اضطرابات فً االقتصاد الفرنسً
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ًف  422.222إلى  1955فً جانفً  82.222حٌ  ارتفع عدد القوات المسلحة فً الجزابر من 

(1) 1956 شهر دٌسمبر 
 . 

ولتعزٌز مخططها الجهنمً المتمثل فً األسالك الشابكة عملت على ضرب الحدود التونسٌة 

فري  28الجزابرٌة فً منطقة ساقٌة سٌدي ٌوسؾ فً  ألهمٌتها البالؽة حٌ  وذلك نظرا  1958ٌف

كانت مقرا لتقدٌم اإلسعافات حٌ  دمرت السلطات االستعمارٌة فً هذه العملٌة سكان القرٌة وكل 

(2) هذا من اجل قطع الروابط النضالٌة
  . 

( التً مفادها S.A.Sت القوات الفرنسٌة المصالن اإلدارٌة الخاصة ) لصاص ؤنشأكما         

ت إلى تكوٌن فرقة ؤإدارٌة ونفسٌة سٌكولوجٌة بهدؾ كسب الشعب ثم لجمحاربة الثورة بوسابل 

والذٌن ارتكبوا فٌها أبشع الجرابم فً  1958التً وسعها الجنرال دؼول عام  الحركٌة والقومٌة

(3) حق الشعب الجزابري
  . 

وبعد فشل المخططات االستعمارٌة بؤسالٌبها االضطهادٌة اتجه دؼول إلى استخدام األسالٌب 

المتمثل فً إقامة أحٌاء سكنٌة ومنن  1958أكتوبر  13ٌوم  (4)ؼرابٌة أهمها مشروع قسنطٌنة إلا

(5) بعو الوظابؾ للجزابرٌٌن وذلك من اجل كسب الرأي العام العالمً
  . 

 

 

  

 

 

 

                                                                 
 .  356عمار بوحوا ، المرجع السابق ،  ( ( 1
 . 352،  351ٌوسؾ مناصرٌة ، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
 . 192،  191ٌحً بوعزٌز ، ثورات الجزابر فً  القرنٌن .... ، المرجع السابق ، ص  ( ( 3
 222بقسنطٌنة ، ٌتضمن بناء  1958أكتوبر  4هو مشروع استعماري إؼرابً أعلنها الجنرال دٌؽول فً ( مشروع قسنطٌنة  ( 4

ألؾ وظٌفة جدٌدة  422ألؾ هكتار من أراضً الجزابرٌٌن وبناء المدارس وتوفٌر  252ملٌون شخص ، توزٌع ألؾ سكن إلٌواء 

، وهو فً الحقٌقة مشروع استعماري هدفه إفشال الثورة وإبعاد وفصل الشعب عنها وعن جٌا التحرٌر الوطنً وإقناعه 
ا ، للمزٌد أنظر 9 محمودي عادل ، المرجع السابق ، ص بضرورة االندماج فً فرنسا ، وخلق فبة بورجوازٌة تدافع عن فرنس

18. 
 . 176ٌحً بوعزٌز ، ثورات الجزابر فً  القرنٌن .... ، المرجع السابق ، ص   ( ( 5



  

 

  

  

 

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 (6591-6591انمجهش انُطىي نهثُرة َوشبطً )انفصــم انثبوي:  

 

 9 أعضاء المجلس الوطنً ومهامه  المبح  األول

 9 التعرٌؾ بالمجلس الوطنً وأعضاءه . 1المطلب             

 9 مهام المجلس الوطنً وصالحٌاته. 2المطلب             

 

 نشاط المجلس الوطنً . 9 المبح  الثانً 

 نشاط لجنة التنسٌق والتنفٌذ. 9 1المطلب              

 دورة المجلس الوطنً بالقاهرة. 9 2المطلب              
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 المبحث األول : أعضاء المجلس الوطنً ومهامه  

ٌعد مإتمر الصومام منعرجا حاسما فً مسار الثورة الجزابرٌة ٌظهر ذلك من خالل           

(1)قراراته المصٌرٌة ، حٌ  انبثق عنه مجلس أعلى سمً بالمجلس الوطنً للثورة 
الذي تعود  

فكرة إنشاءه إلى عبان رمضان الذي اقترح ضرورة وضع هٌبتٌن لقٌادة الثورة ، األولى 

(2)تشرع القوانٌن وهً المجلس الوطنً واألخرى تعمل على تنفٌذه 
 . 

 : التعشيف بالوجلس الْطٌي ّأعضاءٍ . 1الوطلب 

 تعرٌف المجلس الوطنً للثورة أوال : 

هو الهٌبة التشرٌعٌة العلٌا للثورة التً ٌرسم معالمها وٌحدد إستراتٌجٌتها ،حٌ  عرفته         

فهو بمثابة برلمان الشعب الجزابري أثناء  (3)مواثٌق الثورة على أنه رمز السٌادة الوطنٌة 

(4)الثورة التحرٌرٌة 
 . 

جسد روح التضامن  الذي ٌدٌر شإونها وٌتولى تنظٌمها فً الداخل والخارج هذا التنظٌم الذي

(5)العربً مع الثورة الجزابرٌة 
،مهمته القٌام بتشرٌع القوانٌن ، ٌجتمع  فً دورة عادٌة كل  

(6)سنة وفً دورة استثنابٌة بطلب من لجنة التنسٌق والتنفٌذ أو األعضاء 
 . 

حٌ   انبثقت عنه لجنة التنسٌق والتنفٌذ وتعد هذه اللجنة بمثابة الجهاز التنفٌذي للمجلس ،  

(7)تتولى مهمة تطبٌق القرارات السٌاسٌة والعسكرٌة التً ٌتخذها أعضاءها 
 ، والمشكلة من 9 

 عبان رمضان مكلؾ بالتنسٌق بٌن الوالٌات )بٌن الداخل والخارج ( -1

 محمد العربً بن مهٌدي مكلؾ بالعمل الفدابً داخل المدن . -2

 كرٌم بالقاسم مكلؾ بالعمل العسكري وقابد الوالٌة . -3

 

 

 

  

 

                                                                 
 . 54محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص  ( ( 1
وحة دكتوراه فً التارٌخ المعاصر ، قسم ، أطر 1962-1954عبد النور خٌثر ، تطور الهٌبات القٌادٌة للثورة التحرٌرٌة  ( ( 2

 .  159، ص  2226-2225التارٌخ ، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، جامعة الجزابر ، 
 . 54محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص ( ( 3
 . 48عبد المالك مرتاو ، المرجع السابق، ص  ( ( 4
 . 181محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص  ( ( 5
 54محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص(  ( 6
 . 329عقٌلة ضٌؾ هللا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 7
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(1)بن ٌوسؾ بن خدة  -4
 مكلؾ باإلعالم واالتصال وباتحادات الطلبة والعمال .  

(2) سعد دحلب مسإول عن صحٌفة المجاهد والدعاٌة -5
  . 

لقد صادؾ إنشاء المجلس الوطنً للثورة اعتقال الوفد الخارجً لجبهة التحرٌر الوطنً ، وهو ما 

دعى أعضاء المجلس الوطنً إلى إصدار بالغ ٌدٌنون فٌه عملٌة االختطاؾ محملٌن فرنسا نتاب  

(3)أفعالها 
 . 

 ثانٌا : أعضاءه 

عضو  17عضو دابمٌن و  17عضوا ،  34تشكل المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة من          

،  (4)إضافٌٌن ، مكونٌن بذلك مختلؾ التشكٌالت المساهمة فً العمل الثوري لتحرٌر الجزابر 

(5)حٌ  تتكون ؼالبٌة أعضاءه من مفجرٌها الذٌن فرضوا تواجدهم داخل المجلس 
  . 

 األعضاء الدائمٌن . - أ

 

  (. 1954بن بولعٌد ) من قادة ؼرة الفاتن نوفمبر مصطفى 

  (6)( 1954محمد العربً بن مهٌدي ) من قادة ؼرة الفاتن نوفمبر
  . 

  (. 1954محمد بوضٌاؾ ) من قادة ؼرة الفاتن نوفمبر 

  (. 1954كرٌم بالقاسم ) من قادة ؼرة الفاتن نوفمبر 

  (. 1954رابن بٌطاط  ) من قادة ؼرة الفاتن نوفمبر 

 .) زٌؽود ٌوسؾ )قابد الوالٌة الثانٌة 

  (7)حسٌن آٌت أحمد
(8) ) الوفد الخارجً (  

 . 

 

  

                                                                 
، واصل دراسته حتى تحصل على شهادة الدكتوراه فً الصٌدلة ، عضو فً  1922ولد ببرواقة عام  بن ٌوسف بن خدة ( ( 1

، عٌن  1955ماي  13ة المركزٌة لحركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة ، التحق بالثورة مباشرة بعد خروجه من السجن فً اللجن

، للمزٌد  1961عضوا فً الحكومة المإقتة األولى بمنصب وزٌر للشإون االجتماعٌة ، وعٌن ربٌسا للحكومة المإقتة الثالثة عام 

 . 193أنظر 9 محد حربً المرجع السابق ، ص 
 . 397عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
 . 55محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص  ( ( 3
 . 395عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 4
 55محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص  ( ( 5
ملٌلة ، التحق بحركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة والمنظمة الخاصة ، قرب عٌن  1923ولد سنة محمد العربً بن مهٌدي  ( ( 6

، اسستلم قٌادة الوالٌة الخامسة )القطاع الوهرانً( الذي نظمه تنظٌما محكما ، عضو فً المجلس الوطنً للثورة ،  22من لجنة الـ 

 . 12للمزٌد أنظر9 محمد الشرٌؾ ولد الحسٌن ، المرجع السابق ، ص 
 1946إلى حزب الشعب ، نادى منذ عام  1942، انضم عام  1926أوت   26ولد حسٌن آٌت أحمد فً  أٌت أحمدحسٌن (  ( 7

باللجوء إلى الكفاح المسلن ، ساهم فً تشكٌل المنظمة الخاصة ، من الزعماء الخمسة المختطفٌن ، عضو فً المجلس الوطنً 
 . 186،   185بً ، المرجع السابق ، ص وهو فً المنفى ، للمزٌد أنظر 9 محمد حر 1966للثورة منذ 

 . 395عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 8
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 .) عبان رمضان ) المناضلٌن البارزٌن فً حزب الشعب 

 ) (1)فرحات عباس ) زعٌم حزب البٌان
  . 

 .) ًأحمد بن بلة ) الوفد الخارج 

 .) ًمحمد خٌضر ) الوفد الخارج 

  ( محمد األمٌن دباؼٌن) (2) المناضلٌن البارزٌن فً حزب الشعب
 . 

 ( محمد ٌزٌد .) المركزٌٌن فً حزب الشعب 

  ) (3)أحمد توفٌق المدنً ) األمٌن العام لجمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن
 . 

 .) بن ٌوسؾ بن خدة )المركزٌٌن فً حزب الشعب 

  ) (4)سعد دحلب )المركزٌٌن فً حزب الشعب
 . 

 

 .األعضاء المساعدٌن  - ب

 

 . عمار العسكري 

 . لخضر بن طوبال 

 . ًمحمد بن ٌح 

   هواري بومدٌن 
 . 

 . محمود الشرٌؾ 

  (5)بن عودة
   . 

 

 

 

  

                                                                 
فً بنً عافر بلدٌة الطاهٌر حالٌا والٌة جٌجل ، بدأ حٌاته السٌاسٌة عندما كان  1899أكتوبر  14ولد فً  فرحات عباس(  ( 1

المسلمٌن لشمال افرٌقا ، أسس حزب أحباب البٌان ، من مإسسً جمعٌة الطلبة  1946طالبا ، تحصل على شهادة الصٌدلة عام 

 19، ترأس الحكومة المإقتة األولى فً  1957، ولجنة التنسٌق والتنفٌذ  1956والحرٌة ، عضو فً المجلس الوطنً للثورة 

  . 112، للمزٌد أنظر 9 محمد حربً ، المرجع السابق ، ص  1961أوت  27إلى ؼاٌة  1958سبتمبر 
 . 253،  252، ص  2228، دار ثالة ، الجزابر ،  2ي ، عبان رمضان ، ترجمة زٌنب زخروؾ ، ط( خالفه معمر ( 2
ٌن  ، كان كاتبا لجمعٌة العلماء المسلمٌن ، بدأ نضاله السٌاسً مبكرا بتونس،  6788نوفمبر  6ولد فً  أحمد توفٌق المدنً(  ( 3

الحكومة ، وعضوا فً المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة، ثم صار عضواً فً جبهة التحرٌر الوطنًعضواً فً الوفد الخارجً لـ 
، للمزٌد أنظر 9 محمد الشرٌؾ ولد لحسن ، المرجع  ، حٌ  أسندت إلٌه حٌنبذ وزارة الشإون الثقافٌة فً تشكٌلتها األولىالمإقتة

 . 31السابق ، ص 
 . 25المرجع السابق ، ص  مصطفى طالس، بسام العسٌلً ، ( ( 4
 . 25، ص  المرجع نفسه(  ( 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
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  (1)عبد الحفٌظ بوصوؾ
  . 

 . محمد السعٌد 

 . أحمد فرانسٌس 

 . إبراهٌم مزهودي 

  . علً مالح 

  (2)أحمد محساس
  . 

  محمد بجاوي. 

  ًالطٌب الثعالب. 

  عبد الحمٌد مهري. 

  ًصالن الونش. 

  (3) .عبد المالك تمام
  . 

 : هِام الوجلس الْطٌي ّصالحياتَ. 2الوطلب 

ٌتمتع المجلس الوطنً للثورة بالعدٌد من الصالحٌات التً ٌإدي من خاللها مهامه         

 السٌاسٌة والتشرٌعٌة  والمتمثلة فً مجموعة من المواد القانونٌة 

للهٌبات المإقتة على أن االشتراك فً المناقشات أمر مطلوب منه 9 من النظام األساسً  14المادة 

لكافة األعضاء وعند كل تصوٌت ال ٌقبل االستكشاؾ مطلقا ، وبالنسبة ألعضاء المجلس الوطنً 

، كما أن المجلس ال ٌستطٌع أن   والذي ٌمتنع علٌهم الحضور ٌمكنهم توكٌل أحد زمالبهم لتمثٌلهم

ا كان الظرؾ وله أن ٌعدل المإسسات القابمة بؤكثرٌة الثلثٌن من ٌستؽنً من سلطاته كابنا م

(4) أعضاءه
   . 

9  ال ٌمكن للمجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة أن ٌتخلى عن صالحٌاته القانونٌة مهما  35المادة 

(5)كانت الظروؾ إال لصالن المإتمر الوطنً  
  . 

 

 

  

                                                                 
التارٌخً  22، شارك فً اجتماع الــ 1947، عضو فً المنظمة السرٌة  1936ولد بمدٌنة مٌلة سنة عبد لحفٌظ بوصوف (  ( 1

، ثم عٌن وزٌر لالتصاالت العامة  1957تولى قٌادة الوالٌة الخامسة محل بن مهٌدي ، عٌن عضو فً لجنة التنسٌق والتنفٌذ 

، دار المعرفة ، الجزابر، 9 حمٌد عبد القادر ، فرحات عباس رجل الجمهورٌة والتسلٌن فً الحكومة المإقتة ، للمزٌد أنظر 
 . 329، ص 2227

 . 252( خالفه معمري، المرجع السابق ، ص ( 2
 .  396عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 3
، ص  2212القصبة ،الجزابر ،  محمد تقٌة ، الثورة الجزابرٌة المصدر والرمز والمال ، ترجمة عبد السالم عزٌزي ، دار ( ( 4

242 . 
 .242المرجع نفسه، ص   ( ( 5
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مكتب مكون من ثال  أعضاء فٌما بٌن دورته ، كما ٌعٌن المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة له 

وهو المسإول عن دعوة المجلس لعقد دوراته سواء كانت عادٌة أو استثنابٌة وذلك إما بطلب من 

 ثلثً أعضاء  المجلس أو بطلب من الحكومة المإقتة.

 لهذا المكتب والتً تنص على 9 21حٌ  تخص المادة 

ٌه ، إذا طلبت إلٌه الحكومة ذلك ، ولكن رأٌه ؼٌر " ٌعطً المكتب رأٌه فً كل قضٌة تعرو عل

(1) ملزم للمجلس الوطنً
  " 

كما ٌعتمد المجلس الوطنً للثورٌة الجزابرٌة على العدٌد من الطبقات االجتماعٌة والمتكونة من 

طلبة وعمال وتجار ونساء والتً كانت بمثابة الممون الربٌسً له فً الثورة التحرٌرٌة والمتمثلة 

 مجموعة من الحركات 9فً 

 . الحركة العمالٌة 

 . حركة الشباب والطلبة 

 . الحركة الفالحٌة 

 .حركة التجار والصناع 

   (2)الحركة النسابٌة
 . 

ٌمكن للحكومة المإقتة الجمهورٌة الجزابرٌة أن تستدعً المجلس الوطنً للثورة إلى جلسة ؼٌر 

(3) عادٌة 
 . 

الثلثٌن من أعضاءه الحاضرٌن أو الممثلٌن ، وله صالحٌة ٌمنن للحكومة ثقته وٌنصبها بؤكثرٌة 

 مراقبتها حٌ  ٌرسم لها السٌاسة التً ٌنبؽً أن تطلعه على ما قامت به من أعمال فً كل دورة
(4)

  . 

 

 

 

 

  

                                                                 
 . 132، ص  2225، دار الرابد للكتاب، الجزابر،2، ط 1961-1962محمد بجاوي ، الثورة الجزابرٌة والقانون  ( ( 1
 . 149 – 146محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص ( ( 2
 . 242محمد تقٌة،الثورة الجزابرٌة المصدر والرمز والمال ، المرجع السابق ، ص  ( ( 3
 . 327عقٌلة ضٌؾ هللا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 4
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 انمبحث انثبوي :  وشبط انمجهش انُطىي .

 : ًشاط لجٌت التٌسيق ّالتٌفيز 1الوطلب 

،انتقلت الثورة الجزابرٌة من مرحلة المبادرة  6845أوت  19عقب مإتمر الصومام         

الفردٌة إلى مرحلة التنظٌمات الفعلٌة ومن مرحلة األشخاص إلى مرحلة النظام وبفضل التنظٌم 

إقامة  حٌ  سمحت الجدٌد أصبن المجلس الوطنً للثورة هو الذي ٌتمتع بالسلطة السٌاسٌة العلٌا، 

لجبهة التحرٌر الوطنً أن تجند أعضاء المنظمات الجزابرٌة لخدمة الثورة  ٌق والتنفٌذلجنة التنس

(1)ٌات الثورٌة الوإقامة تعاون وثٌق بٌن القٌادة المركزٌة فً الجزابر العاصمة وبٌن الو
 . 

لسٌاسً ، الموجه لجمٌع فروع الثورة الجزابرٌة ) ابمثابة  بهذا اعتبرت لجنة التنسٌق والتنفٌذ

العسكري والدبلوماسً ( ، حٌ  لعبت دورا كبٌرا فً مسار الثورة الجزابرٌة فهً اللجنة المنفذة 

 لقرارات و أوامر المجلس الوطنً للثورة .

فقد تضافرت جهود أعضاءها الخمسة ) عبان رمضان ، بن ٌوسؾ بن خدة ، محمد العربً بن   

(2)عشر عضوا  14إلى  مهٌدي ، كرٌم بالقاسم وسعد دحلب ( والتً توسعت فٌما
 . 

ومن نشاطات اللجنة أنها تقوم بدراسة منن الرتب العسكرٌة واإلشراؾ على جمٌع اللجان التابعة 

(3)لها 
  . 

كما كان  لكل عضو من اللجنة ، أو نابب له  السلطة الكافٌة، لمراقبة كل نشاط المنظمات        

علٌهم أن ٌقدموا قرارات عامة عن الوضعٌة فً الداخل والخارج، كما أن قادة الوالٌات ٌجب 

(4)ر تماعٌة واالقتصادٌة كل ثالثة أشهالسٌاسٌة والعسكرٌة واالج
  .   

قامت لجنة لجنة التنسٌق والتنفٌذ بالقٌام بنشاط ثوري جدٌد ، المتمثل فً  1957وفً مطلع 

(5) 1957جانفً  28إضراب الثمانٌة أٌام ابتداء من 
وجهت لجنة التنسٌق والتنفٌذ نداءها  حٌ  ، 

إلى أبناء األمة الجزابرٌة من عمال وفالحٌن وتجار وموظفٌن  للشعب الجزابري فً بٌان أعدته

الخطوة التارٌخً وهو  اإلضراببوطلبة وتالمذة ، رجاال ونساء و أطفاال، ووصؾ البٌان هذا 

(6) الحاسمة فً سبٌل النصر العظٌم
  

 

 

  
                                                                 

 . 398،  397سابق، ص المرجع ال،  عمار بوحوا(  ( 1
 .  192( عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص ( 2
 25( ٌحً  بوعزٌز ، ثورات الجزابر فً القرنٌن .... ، المرجع السابق ، ص ( 3
 349. ص، شهادات ومواقؾ، المصدر السابقحمد توفٌق المدنً، ( أ ( 4

 .125، ص 2227سعد دحلب ، المهمة المنجزة من أجل االستقالل ، منشورات دحلب ، الجزابر ،  ( ( 5
 412ص خالفه معمري ، المرجع السابق ،  ( ( 6
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 هذا اإلضراب فً 9وتتمثل أهداؾ   

 تحقٌق القطٌعة النهابٌة بٌن الشعب الجزابري والمستعمر الفرنسً . -

إدراج القضٌة الجزابرٌة وإٌصالها إلى جمعٌة األمم المتحدة للمصادقة واالعتراؾ بها  -
(1)

. 

 طبقات اجتماعٌة جدٌدة فً الثورة النشطة بتحوٌل كراهٌتهم لالستعمار التً لم  إشراك -

ة الشعور إلى أعمال ملموسة عنٌفتتجاوز مستوى 
(2)

 . 

 ومن نتاب  هذا اإلضراب 9

 تعزٌز مكانة وسمعة جبهة التحرٌر الوطنً داخلٌا وخارجٌا . -

 نسؾ خرافة الجزابر الفرنسٌة باطالع الرأي العام الدولً على حقٌقة النزاع . -

(3) إبراز جبهة التحرٌر الوطنً كقوة سٌاسٌة ربٌسٌة تمثل الشعب -
  . 

(4)وحدة الشعب الجزابري فً محنته وصموده للقمع الفرنسً تعززت  -
  . 

وعلى المستوى العالمً فإن هٌبة األمم المتحدة قد ناقشت القضٌة الجزابرٌة فً جمعٌتها  -

ٌوما بعد نهاٌة اإلضراب ولكنها كانت متؤثرة  11أي  1957فٌفري  15العامة فً 

نسا السلبً ، فوافقت الجمعٌة على بالتؽطٌة اإلعالمٌة لإلضراب وبنجاحه رؼم موقؾ فر

البحة تعبر فٌها عن) أملها فً إٌجاد حل للقضٌة الجزابرٌة طبقا لمٌثاق األمم المتحدة 

( هذا ما ٌعنً تدوٌل القضٌة الجزابرٌة فً جدول مناسبة  بلبالتعاون بٌن األطراؾ وبوسا

(5)أعمال هٌبة األمم المتحدة وهو ما كان ٌرمً إلٌه اإلضراب 
  . 

خنق صوت الشعب الجزابري ومنع خالل مدة هذا اإلضراب حاولت السلطات الفرنسٌة و 

وصوله إلى الرأي العام الدولً بالوضوح الكافً فقد مهدت له وواكبته بحملة قمع لم ٌسبق لها 

تمرد شامل  مثٌل بعد أن حاولت دعاٌتها تقدٌمه فً صورة 
(6)

  . 

نفٌذ إلى الخروج إلى الخارج ، وذلك بعد فشل معركة ولقد أدى هذا العمل بلجنة التنسٌق والت

،وردود الفعل العنٌفة لسلطات االستعمارٌة التً قامت بمحاصرة مقرها فً   1957الجزابر 

(7)الجزابر العاصمة 
  . 

 

  

                                                                 
 . 19، ص 2227، دار المعرفة ، الجزابر ،  2رابن لونٌسً وآخرون ، تارٌخ الجزابر المعاصر ، ج ( ( 1
 . 412خالفه معمري ، المرجع السابق ، ص ( ( 2
 . 224،  223محمد عباس ، نصر بال ثمن .....، المرجع السابق ، ص ( ( 3
 . 424خالفه معمري ، المرجع السابق ، ص  ( ( 4
 . 42زهٌر إحدادان ، المرجع السابق ، ص  ( ( 5
 . 224محمد عباس ، نصر بال ثمن .....، المرجع السابق ، ص ( ( 6
 .239( المرجع نفسه ، ص ( 7
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وعن أسباب خروجهم ٌذكر أبو شٌبة أٌضا " من األسباب األساسٌة التً أدت باألخوة للخروج من 

الجزابر والمعارك الكبرى التً وصلت إلى العاصمة وتطوٌق اللجنة فؤصبن من المستحٌل البقاء 

الثوري كزٌؽود بالداخل ... وبعد استشهاد العربً بن مهٌدي وبعو األخوة أعضاء المجلس 

..حصل فراغ  1956ؼٌره كذلك عندما ألقت فرنسا القبو على بن بلة والجماعة سنة ٌوسؾ و

سٌاسً خارج البالد فاضطر األخوة للذهاب إلى الخارج لتعوٌو اإلخوة الذٌن ألقت علٌهم فرنسا 

(1)القبو ... 
 " 

حاولت لجنة التنسٌق أن تعال  المشاكل الداخلٌة للثورة من الخارج )تونس( لكن األحدا  وبهذا 

سارت نحو األسوأ حٌ  أدى هذا األمر إلى ظهور أزمة داخلٌة تمثلت فً الصراع بٌن كرٌم 

على توسٌع  باالتفاقبالقاسم و عبان رمضان ولكن بفضل فرحات عباس تم حل األزمة مإقتا 

(2)لتنفٌذ والمجلس الوطنً للثورة لجنة التنسٌق وا
 . 

أما فٌما ٌخص موقفها فً الخارج فقد استؽلت لجنة التنسٌق والتنفٌذ االعتداء الوحشً الذي        

، حٌ  أصدرت بٌانا عبرت فٌه عن  1958فٌفري  8قامت به فرنسا فً ساقٌة سٌدي ٌوسؾ فً 

ومكذبة أن تكون تلك المنطقة قاعدة للجٌا تضامنها مع الشعب التونسً منددة على هذا االعتداء 

(3) الفرنسً
  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
 . 378الجنٌدي خلٌفة وآخرون ، المرجع السابق ، ص  ( ( 1
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 : دّسة الوجلس الْطٌي بالقاُشة.2الوطلب 

 . ظروف وأسباب ما قبل الدورة 

لقد اجتمعت العدٌد من الظروؾ واألسباب التً أدت إلى عقد المجلس الوطنً لدورته األولى من 

 بٌنها 9 

اضطرار لجنة التنسٌق والتنفٌذ للخروج من الجزابر " سعد دحلب ، عبان رمضان إلى  -

المؽرب ومنه إلى تونس والتحاق كرٌم بالقاسم وبن ٌوسؾ بن خدة وذلك بسبب فشل 

والرد الفعل العنٌؾ للسلطات الفرنسٌة والتً كانت من أهم أسبابها  1957معركة الجزابر 

(1)إضراب الثمانٌة أٌام 
  . 

 

(2) 1956استعراو موقؾ الثورة منذ مإتمر الصومام  -
  . 

 تقٌٌم الكفاح الذي ٌخوو فٌه الشعب الجزابري . -

 االختالفات التً تقسم أعضاء لجنة التنسٌق والتنفٌذ . -

(3)األوضاع الداخلٌة للثورة والصراعات بٌن القادة  -
  . 

(4)( àتوسٌع الهٌبات القٌادٌة ) المجلس الوطنً والحكومة المإقتة  -
  . 

االجتماع بالربٌس جمال عبد الناصر والمسبولٌن المصرٌٌن لتبادل وجهات النظر فً  -

(5)مستقبل العالقات بٌن مصر والجزابر 
  . 

فبعد اتصاالت مكثفة تمت بٌن قادة الثورة وأعضاء لجنة التنسٌق والتنفٌذ اتفقوا على عقد 

فً القاهرة ، فالشك أن خروج جمٌع القادة الربٌسٌٌن للثورة الجزابرٌة واجتماعهم فً  االجتماع

(6)القاهرة كان أمرا مهما لمسٌرة الثورة الجزابرٌة 
 . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                 
، 2212( ، دار الحكمة ، الجزابر، 1962جانفً-1958عمر بوضربة ،النشاط الدٌبلوماسً للحكومة المإقتة )سبتمبر  ( ( 1

 . 22ص
 .344( فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص  ( 2
 . 32، ص 2224علً زؼدود، ذاكرة الثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة ، المإسسة الوطنٌة لالتصال والنشر ، الجزابر ،  ( ( 3
 . 234محمد عباس ، نصر بال ثمن ....، المرجع السابق ، ص ( ( 4
 .344فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص  ( ( 5
 .344المرجع نفسه ، ص  ( ( 6
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 . انعقاد الدورة 

من استدعاء المجلس الوطنً من أجل عقد اجتماع  1957قامت لجنة التنسٌق والتنفٌذ فً          

أوت برباسة فرحات عباس ،  28إلى  22أوضاع الثورة والذي عقد فً القاهرة مابٌن لدراسة 

 عضو من بٌنهم 9 23و

كرٌم بالقاسم ، عبان رمضان ، بن ٌوسؾ بن خدة ، سعد دحلب ، لخضر بن طوبال ، عبد لحفٌظ 

(1)بوصوؾ ، محمد المٌن دباؼٌن 
(2)، توفٌق المدنً وؼٌرهم   

  . 

فً لجنة التنسٌق  باإلعالمكما هٌمن القادة العسكرٌون على أشؽاله ،حٌ  كلؾ عبان رمضان 

للجزابر و أٌضا بروز القابدٌن العسكرٌٌن  اإلسالمًوالتنفٌذ كما تم التؤكٌد على االنتماء العربً 

 الجدٌدٌن هما 9 لخضر بن طوبال قابد الوالٌة الثانٌة خلفا لشهٌد زٌؽود ٌوسؾ وعبد لحفٌظ

(3)بوصوؾ خلفا للعربً بن مهٌدي قابد الوالٌة الخامسة 
  . 

 ولقد جرت دون االجتماع على مستوٌٌن هما 9 

 

وظهر خاللها عبان  إولٌن سٌاسٌٌن وعسكرٌٌن سجلسات سرٌة 9 اقتصرت على كبار الم -1

 .بمظهر األقلٌة قٌاسا بؤؼلبٌة كرٌم وحلفابه 

استؽرقت حوالً ثال  ساعات ، استمع من جلسات عامة ختامٌة 9 ترأسها فرحات عباس  -2

 كل من 9  خاللها أعضاء المجلس الوطنً إلى خطط وتقارٌر

 

 المنسق الفعلً للجنة التنسٌق والتنفٌذ  عبان رمضان 

 .) محمد األمٌن دباؼٌن مسإول الوفد الخارجً ) منذ اختطاؾ الزعماء 

  (4)محمد ٌزٌد ممثل جبهة التحرٌر الوطنً بنٌوٌورك
 . 

 

 

  

                                                                 
بشرشال بالجزابر ، طالب فً الطب ، أسهم فً تؤسٌس جمعٌة الطلبة المسلمٌن وشمال  1917ولد سنة  محمد األمٌن دباغٌن ( ( 1

اعتقلته  1951و  1946انتخب ناببا بالمجلس الوطنً الفرنسً بٌن  1939افرٌقٌا ، انخرط فً حزب الشعب الجزابري سنة 

ٌن وزٌر للشإون الخارجٌة فً أول حكومة مإقتة ، عضو فً المجلس الوطنً للثورة ، ع 1955السلطات االستعمارٌة فً 

للجمهورٌة الجزابرٌة التً قدم استقالته منها فً السنة الموالٌة  ، للمزٌد أنظر 9 محمد الشرٌؾ ولد حسن ، المرجع السابق ، 
 .  29ص
 . 47زهٌر إحدادان ، المرجع السابق ، ص ( ( 2
 . 235ابق ، صمحمد عباس ، نصر بال ثمن ....، المرجع  الس ( ( 3
 . 355فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص ( ( 4
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 وترجع السرٌة التامة لهذا االجتماع من أجل الحفاظ على أمنه وأمن المإتمرٌن .

 ومن األعضاء األولٌن الذٌن وصلوا إلى القاهرة هم 9

 القابد عبان رمضان عضو فً لجنة التنسٌق والتنفٌذ . -

 كرٌم بالقاسم عضو فً لجنة التنسٌق والتنفٌذ . -

 لجنة التنسٌق والتنفٌذ .لخضر بن طوبال  قابد والٌة قسنطٌنة وعضو  -

 بن ٌوسؾ بن خدة قابد والٌة الجزابر وعضو لجنة التنسٌق والتنفٌذ . -

 سعد دحلب قابد الصحراء وعضو لجنة التنسٌق والتنفٌذ . -

(1)عمر أوعمران  -
 ممثلٌن جبهة التحرٌر الوطنً بالخارج . 

(2) عبد لحفٌظ بوصوؾ قابد والٌة وهران  -
  . 

عضو ، وكان الؽٌاب بالنسبة للمسجونٌن  34عضو من أصل  22ثم التحق األعضاء اآلخرٌن أي 

(3)وللذٌن استشهدوا فً مٌدان الشرؾ أمثال مصطفى بن بولعٌد الذي دون اسمه شرفٌا فقط 
 . 

 وتمثلت دراسات هذه الدورة فً 9

 لت علٌها .استعراو موقؾ الثورة العام منذ مإتمر الصومام والمساعدات التً حص -

االجتماع بالربٌس جمال عبد الناصر والمسإولٌن المصرٌٌن لتبادل وجهات النظر فً  -

(4)مستقبل العالقات المصرٌة الجزابرٌة 
   

دراسة  أٌضا أوضاع الثورة الجزابرٌة وخططها المستقبلٌة إضافة إلى بحثهم عن الخالؾ  .

(5)بٌن الداخل والخارج والتوصل لحل مناسب 
  . 

 نوعٌة اللجان التً ستوكل الٌها ادارة شإون الثورة )داخلٌا وخارجٌا(. تحدٌد -

(6) تحدٌد الشروط الواجب توفرها قبل الدخول فً أي مفاوضات مع فرنسا -
  . 

 

 

 

 

 

  
                                                                 

بذراع المٌزان بالقبابل  1919ثوري جزابري وأحد المحركٌن للثورة خالل حرب التحرٌر ، ولد عام  أعمر أوعمران  ( ( 1

حركة انتصار الحرٌات  –، عٌن نابب فً حزب الشعب الجزابري 1945ماي  28الكبرى ، رفو المشاركة فً مجزرة 

بمنطقة ذراع المٌزان ، عضو ؾ  1954الدٌمقراطٌة  ، قاد أول العملٌات خالل اندالع الحرب التحرٌرٌة فً الفاتن من نوفمبر 

عٌن ممثال لجبهة التحرٌر الوطنً بلبنان ثم بتركٌا ، للمزٌد أنظر9 محمد حربً  ، المرجع  1962ٌالمجلس الوطنً للثورة ، وفً 

 . 192، ص  السابق
 . 343فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
 . 122،  99ص  المرجع السابق،، 2محمد العربً الزبٌري ، تارٌخ الجزابر المعاصر ، ج ( ( 3
 .344فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص  ( ( 4
  346ٌحً بوعزٌز ، ثورات الجزابر فً القرنٌن ...، المرجع السابق ، ص ( ( 5
 . 352فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص   ( ( 6
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عادٌة  جاءت بصورة 1957أوت  28-22على الرؼم من أن الدعوة إلى عقد اجتماع و        

انعقاده  الوطنً للثورة كان ٌنص على لمجلسطرٌقة عمل األن القانون الداخلً الذي كان ٌحدد 

المناورات  بصورة دورٌة بعد عام من آخر اجتماع له ، إال أن انعقاد ذلك االجتماع لم ٌخلو من

أشرفت على  التً التً هدفت إلى إقصاء عناصر من داخل لجنة التنسٌق والتنفٌذ األولىالسٌاسٌة 

(1) 1957 إلى أوت  1956من سبتمبر قٌادة الثورة فً الفترة الممتدة 
   . 

 وبهذا خرجت الدورة بمجموعة من القرارات وهً 9

وأضٌؾ إلٌهم األعضاء الخمسة   54إلى  34توسٌع المجلس الوطنً ألعضابه وذلك من  -

(2)) السجناء( أعضاء شرفٌٌن 
  . 

 وهم 9 5عوضا م  9رفع عدد أعضاء لجنة التنسٌق والتنفٌذ إلى  -

 أعضاء جدد 9 7كرٌم بالقاسم احتفظا بمركزهما وأدرجوا  عبان رمضان ، 

 فٌظ بوصوؾ ،لخضر بن طوبال ، أربعة مسإولٌن عسكرٌٌن 9 عبد لح

(3) أوعمران ، محمود الشرٌؾ عمر
   . 

 محمد ألمٌن دباؼٌن ،    ثالثة مسإولٌن سٌاسٌٌن9 عبد الحمٌد مهري ،

( 4)) فرحات عباس
   . 

(5)وعزل أثنٌن وهما 9 بن خدة وسعد دحلب 
 . 

المساواة بٌن جمٌع المشاركٌن فً الثورة وبالتالً إلؽاء قرار أولوٌة الداخل على الخارج  -

(6)الذي جاء فً مإتمر الصومام 
وفً مقدمتهم األربعة المختطفون الذٌن أبعدوا من ، 

، بوضٌاؾ ، خٌضر ، آٌت أحمد بلة  القٌادة التنفٌذٌة للثورة فً مإتمر الصومام وهم 9 بن
(7)

  . 

 

 

 

  

                                                                 
 . 172( عبد النور خٌثر ، المرجع السابق ، ص  ( 1
2 )  )Ben youcef ben  khedda ,  l’Algérie a l’indépendance la crise de 1962,  éditions , Algérie , 1997, 

 p 132.   
 . 211(علً كافً ، المصدر السابق ، ص  ( 3
 . 211، ص  نفسهالمصدر (  ( 4
 . 236محمد عباس ، نصر بال ثمن ....، المرجع السابق ، ص ( ( 5
 . 211 علً كافً ، المصدر السابق ، ص  ( ( 6
 . 236محمد عباس ، نصر بال ثمن ....، المرجع السابق ، ص ( ( ( 7
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كما منن للجنة التنسٌق والتنفٌذ موجب قرار ٌسمن لها بتشكٌل حكومة جزابرٌة مإقتة متى  -

(1)دعت الضرورة إلى ذلك 
 . 

إقرار مبدأ رفو الدخول فً أٌة مفاوضات مع فرنسا ما لم تعترؾ الحكومة الفرنسٌة  -

(2)باستقالل الجزابر أوال 
  . 

من الثورة هو إنشاء جمهورٌة دٌمقراطٌة اجتماعٌة ال تتناقو مع المبادئ الهدؾ  -

(3) اإلسالمٌة
   . 

مبدأ حرٌة تنقل لجنة التنسٌق والتنفٌذ ما بٌن مصر وتونس ومراكا لإلشراؾ على  إقرار -

(4) شإون الثورة
 
 . 

توسٌع النشاط الدبلوماسً فً الخارج من أجل كسب المزٌد من التضامن العالمً مع  -

مارس لٌكون ٌوما  32القضٌة الجزابرٌة، حٌ  قامت لجنة التنسٌق والتنفٌذ بتحدٌد 

(5)للتضامن مع الجزابر فً جمٌع أنحاء إفرٌقٌا و آسٌا 
   

(6)اإلصرار على عروبة الشعب الجزابري  -
  . 

بٌن سلطات البلدان من أجل العمل بجمٌع الوسابل وتحمٌس الشعب  تكثٌؾ االتصال -

الجزابري فً كل من تونس والمؽرب حتى ٌستمروا فً الضؽط على السلطات المساندة 

(7)للكفاح 
  . 

أن المسإولٌن العسكرٌٌن وضعٌتهم ؼٌر ثابتة وأن الثورة تخلصت لوحدها من معظم  -

(8)العوابق التً تواجهها 
  . 

وبهذا حققت دورة القاهرة نتاب  التً سطرها قادة الثورة والذٌن كانوا على اتفاق ، ولتؤكٌد على 

قاموا بجملة إعالمٌة لتكذٌب اإلشاعات القابلة بوجود خالفات وانقسامات داخلٌة وما  هذا االتفاق 

(9)إلى ذلك من األكاذٌب 
  . 

، كما تم إنهاء الخالفات  تافة القراراوفً األخٌر اختتم االجتماع بمصادقة الحاضرٌن على ك

 . التً ظهرت فً القٌادة ) السٌاسٌٌن و العسكرٌٌن ( 

 

 

  

                                                                 
 . 491، المصدر السابق ، ص  3أحمد توفٌق المدنً ، حٌاة كفاح ، ج ( ( 1
 . 352فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص ( ( 2
 . 181محمد عباس ، نصر بال ثمن ...، المرجع السابق ، ص(  ( 3
 .  352فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص ( ( 4
 .   182،  181محمد لحسن أزؼٌدي ، المرجع السابق ، ص  ( ( 5
 .  352فتحً الدٌب ، المرجع السابق ، ص ( ( 6
 . 112 – 128،المرجع السابق، ص  2محمد العربً الزبٌري ، تارٌخ الجزابر المعاصر ، ج  ( ( 7
 . 136علً زؼدود ، المرجع السابق ، ص  ( ( 8
 . 236محمد عباس ، نصر بال ثمن ....، المرجع السابق ، ص  ( ( 9



  

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

  انفصم انثبنث: انحكُمت انمؤقتت َدَرٌب في اصتقالل انجزائر
 

 . أهم انجازاتها نشأة الحكومة المؤقتة و األول:المبحث 

 أهداؾ الحكومة ونشؤتها .9  1المطلب        

 9 أهم انجازاتها. 2المطلب        

 

ً : الحكومة المؤقتة الثانٌة وصراعها مع هٌئة األركان .  المبحث الثان

 9 نشؤة هٌبة األركان . 1المطلب       

 9 صراع الحكومة المإقتة وهٌبة األركان . 2المطلب       

 

 المبحث الثالث : الحكومة المؤقتة ومؤتمر طرابلس .
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 المبحث األول: نشأة الحكومة المؤقتة و أهم انجازاتها . 

 : أُذاف الحكْهت ًّشأتِا . 1الوطلب  
 

وإلى ؼاٌة سٌادتها  1954مرت الثورة الجزابرٌة منذ اندالعها لٌلة الفاتن من نوفمبر          

الوطنٌة بؤحدا  وتطورات كثٌرة وهامة على مختلؾ المستوٌات واألصعدة والتً كان لها التؤثٌر 

، ولعل أهم التطورات التً شهدتها هذه األخٌرة هً  استمرارهاالواضن على مسٌرة الثورة و 

إنشاء حكومة جزابرٌة مإقتة التً كانت لها عدة أهداؾ أنشبت من أجلها والتً شملت صعٌدٌن ) 

 داخلً وخارجً ( وهً 9 

 على الصعٌد الداخلً 9

القضاء على مشكل القٌادة من أجل تحسٌن الظروؾ وزرع نوع من االندماج والتوازن  -

طالما افتقدته  لجنة التنسٌق والتنفٌذ والتً أدركت فً األخٌر أن كل ما عرفته كان الذي ل

سببه مشكل قٌادة 
(1)

 . 

الوقوؾ فً وجه الحكومة الفرنسٌة المستبدة الهادفة إلى قهر الثورة الجزابرٌة وما تدعٌه  -

بؤنه ال ٌوجد ممثل رسمً وحقٌقً للجزابرٌٌن تتفاوو معه   تمن تصرٌحات وادعاءا

رسمٌا من أجل الوصول إلى حل للقضٌة الجزابرٌة 
(2)

   . 

اتخاذ التدابٌر الالزمة التً من شؤنها تحقٌق حكومة وطنٌة شرعٌة هدفها كسب الدعم على  -

الصعٌد الداخلً وعلى الصعٌد الخارجً مع إمكانٌة ب  روح التفاإل لدى الشعب 

 الجزابري
(3)

  . 

من أخطر المشاكل العسكرٌة التً عانت منها الثورة إٌجاد حل لمشكلة التسلٌن الذي ٌعتبر  -

إقامة خطً شال ومورٌس  دخاصة بع
(4)

  . 

 على الصعٌد الخارجً 9

كان تشكٌل الحكومة المإقتة الجزابرٌة كرد فعل علنً فً وجه الحكومة الفرنسٌة  -

 وإستراتٌجٌتها وسٌاستها الظالمة التً ألقت بها فً وجه الشعب الجزابري والمتمثل فً

 

 

 

                                                                 
 . 38عمر بوضربة ، المرجع السابق ، ص ( ( 1
 . 413عقٌلة ضٌؾ هللا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
 . 38عمر بوضربة ، المرجع السابق ، ص ( ( 3
 . 122محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص  ( ( 4
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سبتمبر  28سٌاسة االندماج التام ومحاولتها إرؼام الشعب على المشاركة فً استفتاء 

(1)والذي ٌدور حواره حول الدستور الفرنسً الجدٌد  1958
 . 

محاولة إقناع الرأي العام العالمً بؤن المفاوو الجزابري موجود وهو ٌظهر رؼبته فً  -

االتصال ضمن مفاوضات رسمٌة بالحكومة الفرنسٌة على أساس الشروط التً أعلنتها 

(2)الثورة 
  . 

محاولة جبهة التحرٌر الوطنً االستفادة من الوضع الدولً آنذاك ، المتسم بالصراع  -

اإلٌدٌولوجً بٌن المعسكرٌن الشٌوعً ) االتحاد السوفٌتً ( والمعسكر الؽربً ) الوالٌات 

المتحدة األمرٌكٌة ( ، أي االستفادة من الدعم المادي والدبلوماسً للدول االشتراكٌة مع 

تؽاللٌة القرار السٌاسً الجزابري المحافظة على اس
(3)

   . 

 

 نشأتها: 

من خالل الرسابل  1956ترجع فكرة تؤسٌس الحكومة الجزابرٌة المإقتة إلى عام         

المتداولة بٌن قادة الثورة فً الخارج والداخل ، ولكن نظرا للخالفات بٌن الطرفٌن من بٌنها 

أولوٌة الداخل على الخارج والسٌاسً على العسكري إضافة إلى حادثة اختطاؾ الطابرة المقلة 

(4) 1956أكتوبر  22لى تونس فً للوفد الخارجً إ
  . 

فً الجلسة الثانٌة للمجلس الوطنً للثورة المنعقد  1937ثم طرحت الفكرة بشكل جدي سنة 

، بقرار التفوٌو للجنة التنسٌق والتنفٌذ بتؤسٌس حكومة  1957أوت  28إلى  22بالقاهرة من 

(5)جزابري مإقتة فً وقت ما 
  . 

ومة المإقتة هً تلك الخالفات التً نشبت بٌن أعضاء لجنة ولعل السبب الربٌسً إلنشاء الحك

التنسٌق والتنفٌذ وعدم قدرتهم على االنسجام فً العمل خاصة بعد تورط بعضهم فً قضٌة 

(6)استشهاد عبان رمضان 
  . 

 

 

 

  
                                                                 

 . 99أحمد منؽور ، المرجع السابق ، ص  ( ( 1
 . 212، ص  المرجع السابق( محمد بالعباس ،  ( 2
3 ) ) Mouhamed Harbi ,  les archives de la révoulition algérienne  , ED jeune afrique  , paris  , 1975  , 

p189-193 . 
عبد الحمٌد زوزو ، المرجعٌات التارٌخٌة للدولة الجزابرٌة الحدٌثة ) مإسسات ومواثٌق ( ، د،ط ، دار هومة ، الجزابر ،  ( ( 4

 . 25، ص 2211
 . 43،  42ق ، ص عمر بوضربة ، المرجع الساب ( ( 5
 . 432عقٌلة ضٌؾ هللا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 6
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إلى تؤسٌس حكومة مإقتة جزابرٌة بالتشاور مع  1958وبهذا دعى مإتمر طنجة فً جانفً 

حكومتً تونس والمؽرب ، حٌ  قدمت لجنة التنسٌق والتنفٌذ تقارٌر مشجعة على إنشاء هذه 

(1) 1958ماي  5الحكومة منها تقرٌر كرٌم بالقاسم فً 
  . 

بؤن الحكومة  1958فٌفري  8سرا بتارٌخ كما أعلن فرحات عباس فً اجتماع له بسوٌ         

(2)المإقتة للجمهورٌة الجزابري قٌد الدراسة 
تم  1958سبتمبر  9، وفً االجتماع المعقود بتارٌخ  

دراسة تقرٌر اللجنة المتمثلة فً إنشاء حكومة مإقتة ، أعلنت لجنة التنسٌق والتنفٌذ قرار المجلس 

 الوطنً للثورة المتمثل فً 9

 مهلة حكومة مإقتة للجمهورٌة الجزابرٌة . تكون فً أقصر -1

(3)نحو اآلتً ٌتم تكوٌن الحكومة على ال  -2
 9 

رباسة المجلس ، نٌابتان عن الرباسة ، وزارة القوات المسلحة ، وزارة الشإون الداخلٌة 

والخارجٌة ، وزارة التسلٌن والتموٌن ، وزارة العالقات العامة واالتصاالت ، وزارة المالٌة 

االقتصادٌة ، وزارة الشإون االجتماعٌة ،وزارة الشإون الثقافٌة ، وزارة االستعالمات والشإون 

، وزارة شإون شمالً إفرٌقٌا ، أربع وزارات للدولة ، ثال  سكرٌتارٌات للدولة تعطى 

(4)القابمٌن بالعمل للمسبولٌن 
  . 

 1958سبتمبر  19الرسمً عن تؤسٌس الحكومة المإقتة الجزابرٌة ٌوم  اإلعالنومن ثمة تم 

بالعاصمة المصرٌة القاهرة فً حفل كبٌر حضرته الصحافة واألنباء وسفراء بعو الدول العربٌة  
(5)

  . 

 14( شخصٌة برباسة فرحات عباس ، 19حٌ  ضمت أول حكومة مإقتة جزابرٌة تسعة عشر ) 

(6)ة كتاب دولة وزٌر وناببٌن للوزٌر وثالث
  . 

 وقسمت علٌهم مختلؾ األدوار سابقة الذكر على الشكل اآلتً 9

 فرحات عباس 9 ربٌس المجلس . .1

 كرٌم بالقاسم 9 نابب الربٌس وزٌر القوات المسلحة . .2

  

ــل الثالث :   المؤقتة ودورها فً استقالل الجزائرالحكومة  الفص

                                                                 
(، دار المطبوعات الجامعٌة ، 1962-1954عبد هللا مقالتً ، المرجع فً تارٌخ الثورة الجزابرٌة ونصوصها األساسٌة ) ( ( 1

 . 116،  115، ص 2212الجزابر ، 
 . 126محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص ( ( 2
 . 126،  125محمد بجاوي ، المرجع السابق ، ص  ( ( 3
 . 117، المصدر السابق ، ص 2عمار قلٌل ، ج ( ( 4
 . 128( محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص  ( 5
 . 194،  193( عمر بوضربة ، المرجع السابق ، ص  ( 6
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 أحمد بن بلة 9 نابب الربٌس . .1

 وزٌر الداخلٌة . لخضر بن طوبال 9 .2

 عبد الحفٌظ بوصوؾ 9 وزٌر االستعالمات واالتصال. .3

 محمد األمٌن دباؼٌن 9 وزٌر الشإون الخارجٌة  .4

(1)محمود الشرٌؾ 9 وزٌر السالح المبونة   .5
. 

 عبد الحمٌد مهري 9 وزٌر شإون شمال إفرٌقٌا . .6

  بن ٌوسؾ بن خدة 9 وزٌر الشإون االجتماعٌة . .7

 9 وزٌر الشإون الثقافٌة . أحمد توفٌق المدنً  --12

 أحمد فرنسٌس 9 وزٌر المالٌة . -11

(2)محمد ٌزٌد  -12
 9 وزٌر اإلعالم .  

 محمد بوضٌاؾ 9 وزٌر الدولة . -13

 حسٌن آٌت أحمد 9 وزٌر الدولة . -14

 محمد خٌضر 9 وزٌر الدولة. -15

 رابن بٌطاط 9 وزٌر الدولة . -16

 الوالٌة الثانٌة(األمٌن خان 9 كاتب الدولة )  -17

 عمر أوصدٌق 9 كاتب الدولة ) الوالٌة الرابعة( -18

(3)مصطفى سطمبولً 9 كاتب الدولة ممثل لمنطقة وهران  -19
  . 

سٌاسٌة  إستراتٌجٌةأما بالنسبة الختٌار فرحات عباس ربٌس الحكومة فإن ذلك ٌرجع إلى أسباب 

ومعتدال مقارنة بؽٌره من قادة الثورة  حٌ  أن عباس ٌعتبر سٌاسٌا محنكا فً مٌدان المفاوضات

(4)الجزابرٌة 
  . 

 

ــل الثالث :   المؤقتة ودورها فً استقالل الجزائرالحكومة  الفص

                                                                 
 . 193عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  ( ( 1
بالبلٌدة انخرط فً حزب الشعب الجزابري بصفة طالب ثم أصبن أمٌنا عاما لجمعٌة مسلمً  1923ولد سنة  محمد ٌزٌد ( ( 2

، أصبن عضو اللجنة المركزٌة لحركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة كممثل لها بفرنسا ، وفً  1947 – 1946شمال افرٌقٌا بٌن 

مثل الجزابر فً مإتمر باندونػ ثم أصبن ممثال لجبهة التحرٌر الوطنً بؤمرٌكا ، للمزٌد أنظر 9 ولد حسن محمد الشرٌؾ ،  1955

 . 31المرجع السابق ، ص 
 . 194،  193ابق ، ص عمار عمورة ، المرجع الس ( ( 3
 . 476عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص ( ( 4
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وقد كان إلعالن إنشاء الحكومة المإقتة الجزابرٌة صدى عمٌق فً الداخل والخارج ، ففً الداخل 

(1)استقبل الشعب الجزابري الخبر بفرح بالػ 
  . 

عن تؤسٌس الحكومة المإقتة اعترفت جمٌع الدول العربٌة بها ، وإن كانت  اإلعالنفبمجرد 

الحكومة اللبنانٌة انتظرت أربعة أشهر ، كما اعترفت بها كذلك الصٌن وكوبا ثم توالت 

االعترافات من جمٌع القرارات ماعدا أوروبا وٌرجع ذلك إلى العالقات الفرنسٌة التً هددت 

(2)حكومة المإقتة  الدول التً تعترؾ بال
  . 

وبهذا ٌعتبر حد  تؤسٌس الحكومة المإقتة أشبه ما ٌكون إلعالن الهوٌة الجزابرٌة ، كما كان 

أٌضا مرحلة انتقالٌة حاولت من خاللها قٌادة الثورة أن تكتسب هذه األخٌرة مكانة سٌاسٌة رسمٌة 

(3)فً الساحة الدولٌة 
  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
 . 434عقٌلة ضٌؾ هللا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 1
 . 58زهٌر إحدادان ، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
سلٌمان الشٌخ ، الجزابر تحمل السالح ، ترجمة محمد حافظ الجمالً ، منشورات الذكرى األربعٌن لالستقالل ،  ( ( 3

 . 92، ص 2222الجزابر،
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 انحكُمت انمؤقتت .: وشبط  0انمطهب 
 

لقد اجتهد الباءات الثالثة ) لخضر بن طوبال وزٌر الخارجٌة ( ، )عبد الحفٌظ بوصوؾ        

وزٌر االتصاالت العامة ( ، )كرٌم بالقاسم وزٌر التسلٌن ( منذ إنشاء الحكومة المإقتة للحفاظ 

بالرؼم من هذا إال أنه على التوازن الدابم فٌما بٌنهم ، ومنع أٌة سٌطرة من طرؾ آلخر ولكن 

(1)نتجت العدٌد من المشاكل الخطٌرة مما انعكس سلبا على نشاط الحكومة 
  . 

(2)فمنذ اإلعالن عن الحكومة المإقتة ظهرت أزمة بٌن القٌادة فً الداخل 
، حٌ  تشكلت  

مجموعة من المعارضٌن إلنشاء هذه الحكومة ظهر هذا فً مإامرة لعموري التً اعتبرت 

محاولة انقالبٌة من طرؾ ضباط الوالٌة األولى والقاعدة الشرقٌة ضد الحكومة المإقتة والتً 

(3)تفطن إلٌها كرٌم بالقاسم وتمكن منه إلقاء القبو على المتآمرٌن 
  . 

ً المعارو للحكومة فقد آخذها على إهمالها للجانب العسكري ومنه الداخل أما الفرٌق الثان

(4)والتركٌز على النشاط الدبلوماسً 
 . 

دٌسمبر  22إلى  16ولقد أدت هذه المعارضة إلى اجتماع عرؾ باجتماع العقداء الذي كان من 

(5) بالوالٌة الثالثة  1958
 والمتمثل محاوره فً 9 

 األسلحة . تناقص حجم المساعدات من -

 نقص الذخٌرة واألدوٌة . -

(6)إهمال الحكومة للكفاح المسلن  -
  . 

قام كرٌم بالقاسم بصفته مسإوال عن القوات المسلحة بإعداد خطة  1958وفً مطلع أكتوبر 

(7)لإلرسال عدة وحدات عسكرٌة متواجدة بالحدود إلى داخل الجزابر  
  . 

 

 

 

 

  

                                                                 
 . 112محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص  ( ( 1
 . 265محمد عباس ، نصر بال ثمن ...، المرجع السابق ،  ( ( 2
 . 114،  113محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص   ( ( 3
 . 116المرجع نفسه ، ص  ( ( 4
 . 267محمد عباس ، نصر بال ثمن ...، المرجع السابق ،  ( ( 5
 . 115محمد العربً الزبٌري وآخرون ، المرجع السابق ، ص ( ( 6
 .477عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص  ( ( 7
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وفً ؼضون هذه الصراعات والمإامرات الداخلٌة قدم كرٌم بالقاسم ملحقا للحكومة حول القضٌة 

برباسة  1959جانفً  22طالبا اإلذن بإنشاء محكمة عسكرٌة لمحاكمة المتآمرٌن والتً كانت فً 

(1)هواري بومدٌن 
(2)قابد أركان الؽرب    

  . 

وبهذا فقد عاشت الحكومة المإقتة خالل األشهر األولى من عمرها سلسلة من األزمات أدت إلى 

(3)إرباك نشاطها خاصة داخلٌا وخارجٌا نتٌجة عدم انتظام اجتماعاتها 
 . 

 1959جوٌلٌة  14جوان إلى  29فاضطرت إلى عقد سلسلة من االجتماعات بالقاهرة ما بٌن 

محاولة بذلك كل مافً وسعها للحفاظ على سٌادتها   (4)د مخرج لها للبح  عن أسباب األزمة وإٌجا
(5)

  . 

فمن أهم نشاطات الحكومة المإقتة هو موقفها من مشروع دٌؽول " سلم الشجعان " حٌ  اعتبرته 

مشروعا خادعا وذلك بعد مناقشة هذا المشروع بٌن أعضاء الحكومة المإقتة فؤصدرت بٌانا 

(6)ن لهذا المشروع مإكدة عرضها بتفاوو مع فرنسا أعلنت فٌه عن رفضها الصرٌ
  . 

كما كان للحكومة المإقتة أٌضا موقؾ فً مشروع دٌؽول اآلخر المتمثل فً حق تقرٌر المصٌر 

سبتمبر  19اجتماعات مإكدة فً اجتماع تونس  7الذي كان موقفها صعبا ظهر ذلك بعقدها 

رصة تقرٌر المصٌر مع ضرورة والذي ترأسه لخضر بن طوبال على عدم تضٌٌع ف 1959

(7)تحدٌد بعو الشروط 
  . 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
(  1957بقالمة ، قابد الوالٌة الخامسة برتبة عقٌد )  1932أوت  23اسمه الحقٌقً محمد بوخروبة ولد فً هواري بومدٌن  ( ( 1

 -1962عضو فً المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة ، عضو لقٌادة العملٌات العسكرٌة بالقطاع الؽربً ، ثم هٌبة األركان ) 

، ثم نابب لربٌس مجلس الوزراء فً شهر ماي  1962د االستقالل فً سبتمبر ( عٌن وزٌر الدفاع فً أول حكومة بع 1962

 ، للمزٌد أنظر 9 سعد بن البشٌر العمامرة ،  1965، أصبن ربٌسا لجزابر بعد االنقالب العسكري على احمد بن بلة سنة  1963

 .222-219، ص  المرجع السابق
 . 468،  467محمد عباس ، نصر بال ثمن ....، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
 . 473،  472المرجع نفسه ، ص  ( ( 3
 . 412، المصدر السابق ، ص  3أحمد توفٌق المدنً ، حٌاة كفاح ، ج ( ( 4
 . 475محمد عباس ، نصر بال ثمن ....، المرجع السابق، ص  ( ( 5
 . 92،  89ص عمر بوضربة ، المرجع السابق ،  ( ( 6
 . 98 – 95المرجع نفسه ، ص  ( ( 7
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حٌ  استشارت الحكومة المإقتة فً هذه القضٌة بعو الدول العربٌة " تونس ، مصر ، لٌبٌا ، 

وؼٌرها الذٌن أكدوا لها على القبول بهذه الفرصة وتم االتفاق على الصٌؽة النهابٌة للبٌان 

الذي أكد فٌه بورقٌبة  1959سبتمبر  27الحكومً بإرسال نسخة إلى الجمهورٌة التونسٌة ٌوم 

الجزابري على ضرورة تؽٌٌر بعو العبارات الواردة فً البٌان بهدؾ تشرٌع فً بدأ  للوفد

(1)المفاوضات 
  . 

الذي تضمنت  1959سبتمبر  28وهو ما قامت به حٌ  صاؼت الحكومة المإقتة بٌانها ٌوم 

ن العدٌد من النقاط أهمها الهوٌة الجزابرٌة ، اللجوء إلى االستفتاء ، الحكومة هً الضامن لصال

(2)الشعب الجزابري 
   . 

وبهذا سعت الحكومة المإقتة إلى توحٌد الكلمة بٌن قادتها ورفو أنصاؾ الحلول ببقضٌة 

 الجزابرٌة .

وعلى الصعٌد الدولً فإن إنشاء الحكومة المإقتة الجزابرٌة ٌعنً تجاوز مرحلة " الحركة الثورٌة 

(3)تقرٌر المصٌر واستقالل الجزابر " وإضفاء شرعٌة أكثر على جبهة التحرٌر الوطنً من أجل 
  

. 

حٌ  حاولت الحكومة المإقتة منذ نشؤتها على تعزٌز مكانتها الدولٌة وتقوٌة نشاطها فً الخارج 

من أجل البح  وإٌجاد حل للقضٌة الجزابرٌة من خالل إدراجها ضمن جدول أعمال هٌبة األمم 

المتحدة ، ومن خالل هذا عملت الحكومة على التعرٌؾ بالقضٌة الجزابرٌة ومحاولتها كسب تؤٌٌد 

 . (4)لدول ودعمها المادي والدبلوماسً ا

وهو ما أدركته الحكومة بؤهمٌة مساهمة الدول اإلفرٌقٌة واآلسٌوٌة فً تدوٌل القضٌة الجزابرٌة 

 وذلك من خالل المشاركة فً الندوات والمإتمرات أهمها 9

انعقد من أجل وضع خطة نوعٌة للثورة ، حٌ   : 6958مؤتمر أكرا الثانً دٌسمبر  -

حظى أعضاءها باستقبال حار وانتهى هذا المإتمر باإلجماع على مساعدة الشعب 

الجزابري وتشكٌل مجموعة افرٌقٌة ضمن هٌبة األمم المتحدة وتوحٌد العمل لصالن جبهة 

 .(5)التحرٌر الوطنً 

  

                                                                 
1 ) ) Benrnard Tricot  , les sentiers de la paix Algérie 1958-1962 ,  ED plon  , paris  , 1972 ,  p 116  
 . 122،  121عمر بوضربة ، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
 . 251المرجع نفسه ، ص  ( ( 3
 .169( محمد بجاوي ، المرجع السابق ، ص  ( 4
، المركز الوطنً للدراسات والبح  فً  مجلة البصائر( عبد القادر خلٌفً ، المإتمرات األفرو آسٌوٌة والقضٌة الجزابرٌة9  ( 5

 . 226، ص 2223الحركة الوطنٌة وثورة أول نوفمبر ،العدد الثامن ، الجزابر ، 
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انعقد بطلب من الحكومة المإقتة بالعاصمة :  6959أوت  8مؤتمر الدول اإلفرٌقٌة  -

اللٌبٌرٌة منروفٌا لمناقشة أوجه الدعم الممكنة من الدول اإلفرٌقٌة المستقلة ، كما طلبت 

فٌها االعتراؾ بها 
(1 )

. 

استطاعت الحكومة المإقتة للجمهورٌة الجزابرٌة إرباك الدبلوماسٌة الفرنسٌة بفضل وبهذا 

من خالل تصدٌها لألزمات الداخلٌة أو للمشارٌع الدٌؽولٌة ، و  مواقفها الشجاعة سواء داخلٌا

خارجٌا من خالل جملة الملتقٌات والمإتمرات التً تمكنت من خاللها من كسب دعم الدول 

 للوصول إلى هٌبة األمم المتحدة ومن ثمة التعرٌؾ بالقضٌة الجزابرٌة .

 

  

                                                                 
 .169محمد بجاوي ، المرجع السابق ، ص  ( ( 1
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ً : الحكومة المؤقتة الثانٌة وصراعها    مع هٌئة األركان .المبحث الثان

 : وشأة ٌيئت األركبن . 6انمطهب   
 

واجهت الحكومة المإقتة للجمهورٌة الجزابرٌة إبان تؤسٌسها العدٌد من المشاكل بسبب          

األوضاع المضطربة والصراعات بٌن الداخل والخارج حٌ  اضطر بعو القادة العسكرٌٌن إلى 

عقد اجتماع من أجل تشكٌل قٌادة جدٌدة تشرؾ على تسٌٌر الدولة وعرؾ هذا االجتماع باسم 

(1)عشرة اجتماع العقداء ال
بتونس ،حٌ  دام هذا  1959والذي كان فً أواخر شهر جوٌلٌة  

(2)ٌوم وانتهى بتشكٌل المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة  94االجتماع قرابة 
  . 

حٌ  تعتبر الدورة الثالثة للمجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة نقطة انطالق وتطور جٌا التحرٌر 

دة بٌن الهٌبات القٌادٌة للجبهة قرر المجلس الوطنً المنعقد الوطنً ، فبعد اجتماعات ونقاشات حا

تكوٌن هٌبة األركان العامة ، وقد  1962جانفً  18إلى  1959دٌسمبر  16فً طرابلس من 

طرحت خالل هذه الدورة مجموعة من القضاٌا المتعلقة بالقٌادة واألزمة بٌن الداخل والخارج 

 فً 9 ونت   عن ذلك مجموعة من القرارات تمثلت

 إعادة تشكٌل حكومة مإقتة جدٌدة مع إبقاء فرحات عباس  ربٌسا لها . -

 إنشاء هٌبة األركان العامة للجٌا . -

(3)تشكٌل لجنة وزارٌة للحرب  -
  . 

كما صادق المإتمر أٌضا على مجموعة من القرارات التً أقسم المشاركون على تطبٌقها والتً 

 تتمثل فً 9

 وبشرٌا .هٌكلة الجٌا ودعمه مادٌا  -

 تقلٌص عدد الموظفٌن فً البعثات الخارجٌة ومحاولة إدخالهم لاللتحاق بجٌا الحدود. -

 إدخال األموال إلى الداخل مع تكوٌن لجنة المراقبة والمحاسبة المالٌة . -

(4)دخول قٌادة الثورة وقادة الوالٌات إلى الجزابر  -
 . 

 

 

  

 

                                                                 
  العقداء العشرة( ( 1
 . 76عامر رخٌلة ،التطور السٌاسً والتنظٌمً... ،المرجع السابق ، ص  ( ( 2
 .285، ص 2228صالن بالحاج ، تارٌخ الثورة الجزابرٌة ، دار الكتاب الحدٌ  ، الجزابر ،  ( ( 3
 .   429، ص  2229شخصٌة وطنٌة ( ،دار هومة ، الجزابر ،  28محمد عباس ، رواد الوطنٌة )شهادات  ( ( 4
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كما تقرر أٌضا إلؽاء وزارة القوات المسلحة ، وأنشؤه بدلها اللجنة الوزارٌة المشتركة للحرب 

ٌرأسها كل من بوصوؾ وبن طوبال وكرٌم بالقاسم ، كما تم إلؽاء هٌبتً األركان الشرقٌة 

والؽربٌة لتحل محلها هٌبة ثانٌة ، اعتبرت محطة أساسٌة فً تطور الجبهة والجٌا سمٌت بقٌادة 

(1)ركان العامة األ
  . 

وتم تعٌٌن العقٌد هواري بومدٌن على رأس هذه الهٌبة وكان له الحق فً اختٌار ثال  نواب 

(2)لٌشاركونه فً تنظٌم الجٌا وهٌكلته وقد وقع اختٌاره على القابد أحمد 
المشهور بلقبه الحربً   

(3)كوماندا سلٌمان والعقٌد علً منجلً 
تعسر اختٌاره وظلت أما فٌما ٌخص العضو اآلخر ف ،

(4)المسؤلة معلقة قرابة شهرٌن إلى أن تم اختٌار الرابد عز الدٌن 
(5)باقتراح من بومدٌن    

  . 

بعد أن تخلً مباشرة على مقره  1962جانفً  23بدأ العقٌد هواري بومدٌن مهمته الصعبة ٌوم 

(6)السابق فً وجدة لٌستقر بؽار دٌماو فً تونس 
 . 

تنظٌم جٌا  إعادةوبعد التعٌٌن والتنصٌب باشرت هٌبة األركان العامة عملها والمتمثل فً 

(7) التحرٌر على الحدود الشرقٌة والؽربٌة وتحدٌثه لصبن جٌشا نظامٌا ومهٌكال
  . 

 

 

 

 

  

                                                                 
،  398، ص  2213، دار سحنون ، الجزابر ،  2مقالتً ، طافر نجود ، التارٌخ السٌاسً للثورة الجزابرٌة ، ج ( عبد هللا ( 1

399 . 
،  1955ٌدعى الرابد سلٌمان ناضل فً االتحاد الدٌمقراطً للبٌان الجزابري ، التحق بالجبهة الوطنٌة فً نهاٌة   القاٌد أحمد ( ( 2

وعضو فً هٌبة األركان  1958( وناببا للعقٌد هواري بومدٌن  1954- 1956عٌن عضو فً قٌادة الوالٌة الخامسة بوجدة ) 

 . 717العمامرة ، المرجع السابق ، ص  ( للمزٌد أنظر9 سعد بن البشٌر 1962-1962العامة )
وحركة انتصار  1942بعزابة سكٌكدة ، انخرط بحزب الشعب الجزابري سنة  1922دٌسمبر  7ولد فً علً منجلً (  ( 3

، وبعد مإتمر الصومام عٌن عضو بالوالٌة الثانٌة ، عضو  1955الحرٌات الدٌمقراطٌة ، التحق بجبهة التحرٌر الوطنً فً أوت 

، وعضو فً هٌبة األركان العامة سنة  1959دة القوات العامة لجٌا التحرٌر ، وعضو فً المجلس الوطنً للثورة فً فً قٌا

 . 41، للمزٌد أنظر 9 محمد الشرٌؾ ولد حسٌن ، المرجع السابق ، ص  1962
،  1956، ألقً القبو علٌه فً جوٌلٌة  1955اسمه رابن زراري ، التحق بجٌا التحرٌر الوطنً فً سنة  الرائد عز الدٌن(  ( 4

، عضو فً المجلس  1959، ؼادر الجزابر إلى تونس فً مارس  1958فر من السجن وأصبن قابدا عسكرٌا للوالٌة الرابعة 

 .  717-716صالن بلحاج ، المرجع السابق ، ص ( ، وقٌادة األركان العامة ، للمزٌد أنظر 9  1962-1959الوطنً )
 . 429محمد عباس ، رواد الوطنٌة .....، المرجع السابق ، ص  ( ( 5
 .  286صالن بالحاج ، المرجع السابق ، ص  ( ( 6
 . 428، المرجع السابق ، ص  مقالتً عبد هللا ، طافر نجود (  ( 7
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التً اتخذت أٌضا توفٌر الحراسة و اإلطارات بالدخول إلى الجزابر مع ربط  اإلجراءاتومن بٌن 

بٌن قوات جٌا التحرٌر وتوطٌد العالقات مع والٌات الداخل فً محاولة اإلشراؾ  االتصاالت

(1) علٌها
 . 

كما قامت باستدعاء الضباط القدامى وعلى إثرهم ثم إطالق سراح المعتقلٌن فً مإامرة محمد 

د المالٌة ، وقد تم تكوٌن جبهة جدٌدة على الحدو (3) وإرسالهم إلى الجبهة الجنوبٌة (2) لعموري

الجزابرٌة من تلك المجموعات ضؾ إلى  ذلك أن هٌبة األركان العامة قامت بعمل هابل بالمناطق 

الحدود تمثل فً تقسٌم المناطق إلى منطقتٌن ، منطقة العملٌات الشمالٌة ومنطقة العملٌات الجنوبٌة 

 مع وضع لكل منها حدود وضباط على النحو التالً  9

مال واستندت  قٌادتها لعبد الرحمان بن سالم مع ثال  نواب وهم منطقة العملٌات فً الش -

 محمد بن أحمد ، عبد الؽنً ، والشاذلً بن جدٌد وعبد القادر شابو .

منطقة العملٌات فً الجنوب وتم إسناد قٌادتها لصالن صوفً مع ناببٌن وهم سعٌد عبٌد ،  -

(4)ومحمد عالق 
  . 

مضاعفة العملٌات العسكرٌة على الحدود باعتبار أن كل ولقد سعت هٌبة األركان العامة إلى 

 إمكانٌات الحرب أسندت إلٌها فقامت بتشكٌل وحدات قتالٌة وهً كاآلتً 9

ألؾ جندي باالضافة إلى خمسة  23( فٌلقا ترابط بالحدود ،أي حوالً 23ثال  وعشرون ) -

(5) كتابب ثقٌلة وجٌا كالسٌكً حقٌقً ٌتمرد على كل من ٌتجرأ على سٌادته
  . 

ولقد كان للعقٌد هواري بومدٌن الفضل فً بناء جٌا قوي وموحد وتمكن أٌضا من استرجاع 

الفارٌن فً الجٌا الفرنسً وحصر مهمتهم فً تدرٌب الجٌا واستعمالهم لصالحهم من أجل 

، باعتبار أنهم ٌختلفون اجتماعٌا عن أؼلبٌة جٌا  (6)إعادة تنظٌم جٌا الحدود وعصرنته 

(7)ٌعدون من ذوي األصول البرجوازٌة  الحدود فهم
  . 

 

                                                                 
 . 138، ص  2212فً الجزابر ، دار هومة ، الجزابر ،  1954( مصطفى الهشماوي ، جذور أول نوفمبر  ( 1
هً محاولة انقالبٌة دبرها ضباط من الوالٌة األولى والقاعدة الشرقٌة ضد الحكومة المإقتة ، وعلى وجه مؤامرة لعموري (  ( 2

، إال أنها باءت بالفشل حٌ  انكشؾ أمرهم وألقً القبو علٌهم  1958الخصوص ضد كرٌم بلقاسم ومحمود الشرٌفً فً أكتوبر 

للمزٌد أنظر 9 صالن بالحاج ، ،  1959مارس  16وطبق حكم االعدام على لعموري ونواورٌة وعواشرٌة ومصطفى لكحل ٌوم 

 . 728المرجع السابق ، ص
 . 428( مقالتً عبد هللا ، طافر نجود ، المرجع الساببق ، ص  ( 3
( ، مركز 1999-1958(عبد الحمٌد ابراهٌم ، فً أصل المؤساة الجزابرٌة )شهادات عن حرب فرنسا الحاكم فً الجزابر  ( 4

 . 49، ص 2221دراسات الوحدة المربٌة ، بٌروت ، 
 . 258علً كافً ، المصدر السابق ، ص  ( ( 5
 . 45رابن لونٌسً ، المرجع السابق ، ص  ( ( 6
 . 47ٌم ، المرجع السابق ، ص عبد الحمٌد ابراه ( ( 7



  

 

75 

)محمد زرقٌنً ،سلٌمان هوفمان ، محمد  (1)كما تم تشكٌل مكتب تقنً ألحق به الضباط الفارٌن  

بوتلة ( الذٌن فشلوا من قبل فً كسب ثقة المجاهدٌن وقاموا كذلك بتعٌٌن فارٌن آخرٌن ) حمو 

بوزادة ومصطفى ستلوفً ( فً مصلحة التسلٌن ،وأسندت لهإالء الفارٌن المناصب الحساسة فً 

(2)ً فٌالق قٌادة األركان وكلفوا بإعادة تنظٌم وحدات جٌا التحرٌر ف
  . 

الحادي عشر والكتٌبة  فؤنشؤت فٌالق فً المنطقة األولى وقاموا بتشكٌل كتٌبتٌن ، الكتٌبة 

الثال  عشر ، إضافة إلى تزوٌد جل المناطق األخرى بكتابب مماثلة مع تعٌٌن ضباط صؾ 

(3)وخبراء فً مناصبهم وتجهٌزهم  باألسلحة الالزمة 
 . 

ا التحرٌر الوطنً نجاحا باهرا فً مد الداخل بالجنود وقد أحد  االنضباط فً صفوؾ جٌ

والسالح ومحاصرة القوات الفرنسٌة على الحدود مع مضاعفة الهجومات على خطً شال 

(5)، أبدى هذا العمل استرجاع الثقة للجندي نفسه وسالحه  (4)ومورٌس 
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . 48، ص  1999( خالد نزار ، مذكرات اللواء خالد نزار ، تقدٌم علً هارون ، منشورات الشهاب ، الجزابر ،  ( 1
 . 48( عبد الحمٌد إبراهٌم ، المرجع السابق ، ص ( 2
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 . 142( مصطفى الهشماوي ، المرجع السابق ، ص ( 5
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 العامة.:خالف الحكومة المؤقتة وهٌئة األركان  1المطلب  

 

كانت بداٌة النزاع القابمة من قبل هٌبة األركان العامة فً بادئ األمر منصبة على         

أعضاء اللجنة الوزارٌة كرٌم بلقاسم ،بوصوؾ وبن طوبال ؼٌر أن الدورة الرابعة للمجلس 

 الوطنً زادت من حدة الخالؾ وصوال إلى الحكومة المإقتة وقضاٌاها المختلفة.

هٌبة األركان العامة فً مهمتها المتمثلة فً توحٌد الجٌا وإعادة تنظٌمه ، بدأ العقٌد بعد نجاح 

سٌطرته على جٌا  هواري بومدٌن وجماعته ٌتطلعون إلى السلطة بشكل جدي ؼٌر أن

 . (1)السلطة ألنه كان ٌفتقد للشرعٌة التارٌخٌة  الحدود القوي لم ٌكن كافٌا للوصل إلى

ً جرت أثناء الدورة الثالثة للمجلس الوطنً نقطة أساسٌة فً تبلور وقد اعتبرت األحدا  الت

األفكار لدى القادة العسكرٌٌن فً مقدمتهم بومدٌن وأعضاء قٌادة األركان العامة من اكتشاؾ 

(2)عٌوب القادة األساسٌٌن وعلى رأسهم الباءات الثال  
 . 

الحدود بقٌادة العقٌد هواري إلى تزاٌد نفوذ جٌا التحرٌر ب 1962تمٌز الوضع العسكري فً 

بومدٌن وذلك بفضل مجهوداته التً جعلته ٌحتل موقع الصدارة فً تسٌٌر شإون الثورة 

(3)مقارنة بالداخل 
   . 

كما استطاعت هٌبة األركان إبراز قدراتها التً تمثلت فً مهمة توحٌد وتنظٌم الجٌا تحت 

ألؾ جندي باإلضافة  23حوالً  فٌلق أي 23سلطة واحدة إذ أصبن فً الحدود جٌا قوامه 

(4)إلى خمسة كتابب ثقٌلة وجٌا كالسٌكً  
 . 

ومن هنا ٌتضن أن هٌبة األركان استعادة النظام كما كان لها الفضل فً تقلٌص االنشقاقات 

عن طرٌق توحٌد القٌادة وعملٌات التسوٌة التً كانت من بٌن البرام  الهادفة إلى هٌكلة 

(5)رة الجٌا طبقا لمتطلبات الثو
  . 

 

 

 

                                                                 
،  2211الطاهر الزبٌري ، مذكرات قابد أركان جزابري )نصؾ قرن من الكفاح ( ، الشروق لإلعالن والنشر ، الجزابر ،  ( ( 1

 . 12ص 
 . 483صالن بالحاج ، المرجع السابق ، ص  ( ( 2
 . 78،  77، المرجع السابق ، ص ر السٌاسً والتنظٌمً...، التطو( عامر رخٌلة ( 3
 . 258علً كافً ، المصدر السابق ، ص  ( ( 4
 . 48خالد نزار ، المصدر السابق ، ص  ( ( 5



  

 

77 

كان االنتصار الذي حققته هٌبة األركان صدمة بالنسبة للجنة الوزارٌة التً بدأت تسعى من أجل  

تحجٌم صالحٌات الهٌبة و تتباطا  فً إمدادها باحتجاجات  الجٌا إال أن هٌبة األركان كان 

(1)معروؾ عنها أنها كانت تتبع سٌاسة تقشفٌة حادة 
 . 

األركان والحكومة المإقتة ٌتمحور حول مجموعة من المسابل والمتمثلة إن الصراع بٌن هٌبة 

 فً 9

السلطة على الوالٌات ، مضاعفة قوات جٌا الحدود وتجنٌد الطلبة واألطباء إضافة إلى  -

(2)المفاوضات مع القوات الفرنسٌة 
 . 

سعً هٌبة األركان إلى توسٌع سلطتها عن طرٌق الوالٌات بالداخل ، خاصة وأنها ترى  -

بؤن الوالٌات التابعة لها باعتبارها القٌادة العامة للجٌا ، ؼٌر أن اللجنة الوزارٌة 

المشتركة للحرب خالفت الهٌبة فً رأٌها ورفضته باعتبار أن سلطة هٌبة األركان ترتكز 

نها ظلت فً الخارج ولم تعود إلى الداخل كما تقرر وقد على جٌا الحدود فقط أل

اقتصرت صالحٌات هٌبة األركان على الوحدات المتوفرة فً الخارج فقط وال دخل لها 

(3)بالداخل حسب رأي اللجنة الوزارٌة 
 . 

وفً الواقع اعتبر التحكم فً الوالٌات نقطة تحول فً تطور الصراع على السلطة بالنسبة 

بة األركان كانت ترٌد تعزٌز سلطتها لكً ال تجد والٌات معارضة فً حالة ما للطرفٌن فهٌ

قررت الدخول إلى الجزابر ، أما فٌما ٌخص اللجنة الوزارٌة فقد أٌقنت أن جٌا الحدود قد 

أفلت من ٌدها لذا استوجب علٌها فرو سلطتها على الوالٌات التً أصبحت فً نظرها أمرا 

 . (4)فً ؼاٌة األهمٌة 

ن الخالؾ اآلخر بٌن الجانبٌن ٌعود إلى عدم تطبٌق القرارات المترتبة على الدورة الثالثة وكا

(5)للمجلس الوطنً للثورة وخاصة المتعلقة بدعم الجٌا مادٌا وبشرٌا 
، كذلك رفو الحكومة  

(6)المإقتة إمداد هٌبة األركان باإلطارات وإدراج الطلبة ضمن وحدات جٌا التحرٌر الوطنً 
  

ر أن هٌبة األركان باشرت عملها فً تطبٌق بعو التوصٌات المتعلقة بالجٌا والمتمثلة ، ؼٌ

(7)فً تجنٌد األطباء والطلبة وتعٌٌنهم سٌاسٌا 
 . 

 

 

                                                                 
 . 141مصطفى هشماوي ، المرجع السابق ، ص ( ( 1
 .  487( صالن بالحاج ، المرجع السابق ، ص ( 2
 . 52( عبد الحمٌد إبراهٌم ، المرجع السابق ، ص  ( 3
 487( صالن بالحاج ، المرجع السابق ، ص  ( 4
 . 31، ص  المرجع السابق( سعد بن البشٌر العمامرة ،  ( 5
 . 63،  62( سٌد علً أحمد مسعود ، المرجع السابق ، ص  ( 6
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كما لجؤت هٌبة األركان إلى تجنٌد أعداد كبٌرة من الالجبٌن الجزابرٌٌن الفارٌن على حمل  

السالح بقصد تقوٌة صفوؾ جٌا التحرٌر الوطنً دون موافقة اللجنة الوزارٌة التً رأت بؤن 

(1)هذه الوحدات الجدٌدة ستبقى مجمدة فً الخارج 
   . 

وامر لجٌا الحدود وقٌادته بالدخول إلى والشًء الذي زاد فً حدة الخالؾ هو إصدار األ

ومن هنا وقعت قٌادة األركان بٌن خٌارٌن إما تنفٌذ األوامر  1961مارس  31الجزابر قبل 

وتفقد سلطتها على قوات الجٌا بالحدود أو ترفو تنفٌذ األوامر وتفقد سمعتها ومصداقٌتها 

 . (2)فً أوساط الجٌا 

ومن بٌن األسباب التً اعتبرت أٌضا جوهر الصراع بٌن هٌبة األركان والحكومة المإقتة 

اتفاقٌات اٌفٌان ، حٌ  رأت هٌبة األركان بؤن هذه المفاوضات ترمً حسب رأٌها إلى تؤسٌس 

 .(3)نظاما استعمارٌا جدٌدا بعد االستقالل 

ونٌالٌة ، وذلك كونها قامت كما اعتبرت أٌضا أن الحكومة المإقتة انتهجت سٌاسة نٌوكول

بمجموعة من التنازالت من أجل المفاوضات وقبولها الدخول فٌها دون حسبانها لألوضاع 

(4)المتردٌة التً كانت تعانً منها الثورة 
،وهو ما جعل هٌبة األركان تطالب بضرورة إعادة  

(5)تقوٌم الثورة وتعزٌز الكفاح المسلن ألجل التفاوو من موقع قوة 
 . 

نذ بدأ االتصاالت فً موالن إلى ؼاٌة التوقٌع على اتفاقٌات اٌفٌان كان موقؾ هٌبة األركان فم

حٌادي لكن هذا ال ٌدل على أنها ضد المفاوضات فهً أٌضا ترٌد السلم لكنها كانت تنتقد 

األسلوب المتبع من طرؾ الحكومة فً إدارة المفاوضات كما أنها كانت متخوفة من مهارات 

(6)خاص الذٌن تم اختٌارهم إلجراء هذه المفاوضات وقدرات األش
  . 

زادت الخالفات بٌن هٌبة األركان والحكومة المإقتة بسبب حادثة  1961جوان  21ففً 

الطٌار فدٌرٌك نماٌار ، حٌ  قام الطٌار الفرنسً بمهمة استطالعٌة على الحدود الجزابرٌة 

 ً من إسقاط طابرة فرنسٌة فً األراضً التونسٌة وإثر هذه المهمة تمكن جٌا التحرٌر الوطن

 

 

                                                                 
 . 262السابق ، ص  صدرقلٌل ، الم( عمار  ( 1
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التونسٌة وخالل هذه العملٌة تم القبو على طٌار فرنسً قفز بمظلته فً التراب التونسً ومن  

ثمة قام الجنود بالتقاطه وأصبن أسٌرا عندهم ،ونظرا لكون الحادثة جرت فً داخل األراضً 

(1)التونسٌة تدخلت الحكومة التونسٌة وطالبت من هٌبة األركان تسلٌم الطٌار الفرنسً حاال 
 . 

أن أعضاء هٌبة األركان لم ٌتقبلوا هذا األمر ورفضوه وعلى وبهذا الرفو ازداد الوضع  ؼٌر

سوءا بٌن الحكومة المإقتة وقٌادة األركان وكانت حادثة الطٌار قد تسببت أٌضا فً خالؾ بٌن 

(2)الحكومة التونسٌة والحكومة المإقتة للثورة الجزابرٌة 
 . 

ومن هنا هددت الحكومة التونسٌة بؤنها ستعلن رسمٌا أن هٌبة األركان العامة قد أعلنت        

التمرد على الحكومة المإقتة ، كما صرح أٌضا الربٌس بورقٌبة بؤنه فً حال ما لم ٌتم تنفٌذ 

األوامر سٌضطر لؽلق الحدود ومنع عربات جٌا التحرٌر من التحرك فً األراضً التونسٌة مع 

(3)على الحدود إضافة إلى قطع التموٌن  وضع رقابة
 . 

فتدخلت الحكومة المإقتة وأمر فرحات عباس العقٌد هواري بومدٌن تلبٌة طلب الربٌس التونسً 

، باعتبار أن الطابرات االستكشافٌة التابعة للجٌا (4)إال أن بومدٌن ومساعدٌه رفضوا هذا الطلب 

عب لجٌا التحرٌر الوطنً المتواجد على الحدود الفرنسً كانت تسبب الكثٌر من األضرار والمتا

(5)التونسٌة 
  . 

كما التحق أٌضا بن طوبال وبوصوؾ إلى مقر قٌادة هٌبة األركان وتحد  مع العقٌد هواري 

بومدٌن وحاوال إقناعه بحجة أن الثورة فً خطر وأن الحكومة التونسٌة ستشٌع أخبار التمرد بٌن 

، وخالل هذه المحاورات اقتنع بومدٌن  (6)فً وسابل اإلعالم الحكومة المإقتة وهٌبة األركان 

 .(7)ووافق على إطالق سراح الطٌار الفرنسً ؼٌر أنه أعلن استقالته من هٌبة األركان 

إلى ربٌس الحكومة المإقتة فرحات عباس ٌشرح فٌه  1961جوٌلٌة  15فقام بتقدٌم بٌان ٌوم 

ة ولم ٌعد بوسع الهٌبة السكوت علٌها والتً تتمحور أسباب استقالته والتً بلؽت درجة من الخطور

 فً 9
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(1)اإلهمال والطمع الذي انتشر بٌن عناصر الحكومة  -
  . 

(2)ممارسات الطاقم الحكومً المبنٌة على االنحراؾ  -
والتً تتضمن عدم تطبٌق قرارات  

مصالحهم طرابلس ومحاولة تصفٌة هٌبة األركان باعتبارها العقبة الوحٌدة أمام تحقٌق 

(3) الشخصٌة
 . 

التالعب باألموال بٌن الوزارات وٌقصد بذلك الباءات الثال  فقد كانوا ٌشرفون على  -

وظٌفة مزدوجة فقد كانوا من جهة ٌشرفون على هٌبة األركان ومن جهة أخرى كان لكل 

منهم وظٌفة خاصة به ، كرٌم بالقاسم وزٌر الخارجٌة وبوصوؾ وزٌر االتصاالت 

(4)طوبال وزٌر الداخلٌة  والتسلٌن وبن
(5)، ولذا اتهمت الحكومة بالمٌول واالنحراؾ  

 . 

إضافة إلى سوء اختٌار التحالفات مع القوى األجنبٌة واعتبرت العالقات مع الحكومة التونسٌة هً 

الموضوع الذي منن هٌبة األركان الفرصة اتهاماتها ضد النظام التونسً والحكومة المإقتة وقد تم 

(6)على الربٌس بورقٌبة وكرٌم بالقاسم التركٌز 
 . 

ؼٌر أن الربٌس فرحات عباس رفو استقالته خوفا من انتشار خبر الصراع واالنشقاق بٌن 

(7)الحكومة والهٌبة 
 . 

وبعد استقالة أعضاء قٌادة األركان توجه القادة إلى ألمانٌا فالتفوا بؤحد كبار المسإولٌن فً 

ود وطرحوا علٌه األزمة كما قاموا بإرسال رسالة إلى الزعماء فٌدرالٌة فرنسا السٌد عمر بودا

الخمسة المسجونٌن فً فرنسا الطالعهم على الوضع القابم بٌن الحكومة المإقتة وهٌبة األركان 
(8)

 . 

ومن هنا بدأت اللجنة الوزارٌة تبح  عن بدٌل لقٌادة الهٌبة وقد توجهت أنظار اللجنة إلى الرابد 

موسى بن أحمد المدعو "مراد" الذي ٌعتبر أحد األعضاء المكلفٌن بتسٌٌر هٌبة األركان بالنٌابة 

(9)وقد قدم له العرو ولم ٌرفضه 
 . 
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لكنه فشل وقد تبٌن بؤن جٌا التحرٌر أصبن له  فلجؤ الكومندا موسى إلى جمع توقٌعات الضباط 

(1)مكانة وكلمة فً نصرة طرؾ على اآلخر فً أي صراع 
 . 

وبهذا تواصلت األزمة بٌن هٌبة األركان والحكومة المإقتة وأمام هذا الوضع توجب على         

(2)أنه من الضروري إعادة تشكٌل حكومة جدٌدة برباسة عنصر جدٌد معروؾ بتشدده وصرامته  
 

من أجل إٌجاد حلول لتخطً هذه المشاكل ، حٌ  تم تحدٌد انعقاد الدورة الرابعة بطرابلس فً 

وتبنى هذا االجتماع برنام  عمل الثورة مع وضع أفاق  1961أوت  17إلى  9ٌن الفترة ما ب

جدٌدة للدولة الجزابرٌة ، وقد حضر هذه الدورة أعضاء هٌبة األركان ووزراء الحكومة المإقتة 

(3)وجرت بٌنهم مجموعة من النقاشات والحوارات الحادة 
 . 

 وقد عالجت هذه الدورة مسؤلتان ارتبطت بهما وهم كاآلتً 9 

 .األزمة القابمة بٌن القٌادة والحكومة -

(4)المفاوضات بٌن جبهة التحرٌر الوطنً وفرنسا  -
 . 

(5)حٌ  أسفرت قرارات هذا المإتمر على تعٌٌن بن ٌوسؾ بن خدة ربٌسا للحكومة المإقتة 
   

قاسم وزٌر الداخلٌة وتولى دحلب وزارة الخارجٌة عوضا على فرحات عباس ، وعٌن كرٌم بال

كما أكد المجلس على ضرورة مضاعفة هٌبة األركان العامة لجهودها من أجل تزوٌد الوالٌات 

(6)بكل ما تحتاجه وأكد على استعداد الحكومة لتفاوو من أجل تحقٌق السٌادة الوطنٌة 
 . 

حرٌر الوطنً وضرورة تزوٌده باألسلحة كما تقرر أٌضا خالل هذه الدورة تعزٌز نشاط جٌا الت

وتعببة الجماهٌر الجزابرٌة مع محاولة رفع مستواها النضالً إضافة إلى تدعٌم أجهزة 

 . (7)اإلطارات السٌاسٌة واالجتماعٌة 
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ومن خالل القرارات التً أقرها المجلس الوطنً والمتمثلة فً مضاعفة الجهود من أجل تزوٌد 

ؼٌر   1961قررت قٌادة األركان الرجوع إلى مقرها فً بداٌة نوفمبر  الوالٌات بكل ما تحتاج 

أن جل الخالفات بقٌت على مستوى القٌادة فحسب ولم ٌكن لها أي تؤثٌر على الجانب السٌاسً 
(1)

 . 

وفً هذه األثناء كانت المفاوضات الجزابرٌة الفرنسٌة فً المرحلة الحاسمة فرأت هٌبة األركان 

أن المفاوضات محاولة لتجاوز األزمة فحسب وهذا ما دفع الهٌبة إلى مقاطعة المرحلة األخٌرة 

(2) من المفاوضات
 . 

وعلى الرؼم من كل الصعوبات واألزمة القابمة إال أن الحكومة المإقتة واصلت تفاوضها مع 

 فرنسا وانتهت فً األخٌر إلى إقرار وقؾ إطالق النار واتفاقٌات اٌفٌان . 
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 : انحكُمت انمؤقتت انثبنثت َمؤتمر طرابهش . انثبنثانمبحث 
 

الوطنً للثورة الجزابرٌة نقطة تحول للحكومة المإقتة ، تعتبر الدورة الرابعة للمجلس       

 حٌ  وجد بن ٌوسؾ بن خدة نفسه أمام مشكلٌن ربٌسٌٌن هما 9

تسوٌة الخالؾ القابم بٌن الحكومة وهٌبة األركان ، أو استبناؾ المفاوضات التً توقفت 

ستبناؾ ، ؼٌر أن الحكومة المإقتة أعطت األولوٌة ال 1961"بلوثران" فً شهر جوٌلٌة 

 المفاوضات ألنها كانت تعنً مصٌر الشعب بؤكمله .

وهكذا بدأت الحكومة المإقتة الثالثة بتشكٌلتها الجدٌدة تدرس كٌفٌة استبناؾ المفاوضات 

الفرنسٌة التً قد دخلت مرحلة حاسمة ، وذلك من خالل االتصاالت السرٌة القابمة –الجزابرٌة 

ركان العامة التفاقٌات إفٌان وانتقاداتها واعتبرتها ، رؼم معارضة هٌبة األ(1)بٌن الطرفٌن 

(2)الداعٌة بؤنها تمهٌد لالستعمار جدٌد 
 . 

إال أن موقؾ قٌادة األركان لم ٌكن نهابٌا باعتبار أن موقفها هذا كان مجرد وسٌلة ضؽط على 

فرنسا ومن جهة أخرى اعتبر جهاز دعم للحكومة المإقتة وذلك من أجل التفاوو من موقع قوة 
(3)

 . 

خطط والواضن أن ما كان ٌخشاه بومدٌن وأتباعه هً االنعكاسات السلبٌة التفاقٌات اٌفٌان على م

الباءات الثال   اللوصول إلى السلطة ألن النجاح الدبلوماسً للحكومة سٌمدها دعما شعبٌا السٌم

(4) الذٌن ٌختفون وراءها
 . 

وقد واصلت الحكومة المإقتة تفاوضها مع فرنسا إال أن وقعت نهابٌا على اتفاقٌات اٌفٌان ٌوم 

ألمر على الحدود السوٌسرٌة ، حٌ  كانت مفاوضات اٌفٌان فً بادئ ا (5) 1962مارس  18

بٌن سعد دحلب ، رضا مالك ، أحمد قاٌد ، محمد الصدٌق بن ٌحً ، الطٌب بولحروؾ ، أحمد 

فرنسٌس ، أحمد بومنجلً من الجانب الجزابري وممثلً الحكومة الفرنسٌة لوٌس جوكس 

  وزٌر الوفد الفرنسً، ؼٌر أن هذه المفاوضات توقفت بسبب موضوع فصل الصحراء إضافة

 إلى المحافظة على مصالن وامتٌازات األوروبٌٌن بمنحهم الجنسٌة المزدوجة .
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حاول سعد دحلب أن ٌجد مخرجا لحل مشكلة الصحراء فتقدم باقتراح للوفد الفرنسً ٌتضمن 

أخذ اللجنة التقنٌة المشتركة بٌن الوفدٌن برأٌهما وهذا بخصوص منن أو رفو رخص البح  

(1)والتنقٌب عن النفط وقد كانت المفاوضات بشؤنها بٌن أخذ ورد بٌن الطرفٌن 
 . 

ا محل النقاا بل هناك عدة محاور إلى جانب الصحراء كالبنود ولٌست قضٌة الصحراء وحده

 . (2)العسكرٌة واألقلٌة األوروبٌة والفترة االنتقالٌة 

ؼٌر أن الوفد الجزابري قد أدرك من خالل المباحثات أن لوٌس جوكس كان هدفه الوصول إلى 

بري ، وفً اللقاء اتفاق وقؾ إطالق النار حٌ  وافق فً األخٌر على جمٌع شروط الوفد الجزا

قبل الفرنسٌون  1952فٌفري  19إلى  11الذي جرى بمدٌنة لً روس فً الفترة الممتدة مابٌن 

فً النهاٌة بجمٌع مقترحات وشروط الحكومة المإقتة وبالخصوص وقؾ إطالق النار ، ؼٌر أن 

ل المجاالت ذلك ال ٌمكن أن ٌتم إال عن طرٌق االتفاق النهابً على جمٌع النقاط المطروحة فً ك
(3)

 . 

وبعد االتفاق النهابً على كل النصوص كان البد من اإلطالع علٌها من قبل المجلس الوطنً 

للثورة الجزابرٌة ودراسة كل بنود االتفاقٌة ، فاجتمع أعضاء المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة 

ة االتفاقٌة قبل فٌفري لدراسة مسود 27إلى  22فً دورة استثنابٌة وطاربة بمدٌنة طرابلس من 

(4)التوقٌع علٌها وبعد مناقشتها صادق علٌها المجلس باإلجماع 
 . 

وقد عارضه أربعة من بٌنهم أعضاء قٌادة األركان ) العقٌد هواري بومدٌن ، قابد أحمد ،علً 

(5)منجلً ، أما الرابع فهو الرابد مختار بوٌرم المدعو ناصر من الوالٌة الخامسة وهران ( 
 . 

 الخمسة الموجودون بؤولنوي فقد صوتو بتؤٌٌد االتفاقٌات وهم 9أما 

، بٌطاط ، بوضٌاؾ وخٌضر كما قاموا بارسال رسالة إلى ربٌس  (6) آٌت أحمد ، بن بلة 

ٌوكلون الربٌس بالتصوٌت وكذلك  1962فٌفري  15الحكومة المإقتة بن ٌوسؾ بن خدة بتارٌخ 

(7)أعضاء الوالٌة الثانٌة ) الشمال القسنطٌنً ( 
 . 
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ٌ  ترأس بصفة رسمٌة ح 1962مارس  7وقد استؤذنت المفاوضات الجزابرٌة الفرنسٌة ٌوم 

(1)الوفد الجزابري كرٌم بالقاسم أما الوفد الفرنسً فكان برباسة لوٌس جوكس 
 . 

وركزت المفاوضات فً اٌفٌان على بعو القضاٌا الهامة منها تلك الخاصة بالفترة االنتقالٌة 

وتشكٌل المجلس التنفٌذي وسلطاته إضافة إلى قوات الشرطة التً تتولى حفظ النظام وإجراء 

(2)االستفتاء وجالء  القوات الفرنسٌة ، كذلك العفو عن المساجٌن السٌاسٌٌن وتبادل األسرى 
  . 

مارس  18( وانتهت بتوقٌع وثٌقة اتفاقٌات اٌفٌان ٌوم 12قد دامت النقاشات اثنا عشر ٌوما )و

 19ونصت هذه الوثٌقة على وقؾ إطالق النار من الجانبٌن ابتداءا من منتصؾ نهار ٌوم  1962

 .1962مارس 

ٌقصد بها  وبهذه االتفاقٌات دخلت الثورة الجزابرٌة محلة جدٌدة وهً المرحلة االنتقالٌة والتً

 1الفترة الفاصلة بٌن إعالن وقؾ إطالق النار واالستفتاء حول تقرٌر المصٌر المحدد بتارٌخ 

، حٌ  اتفق الطرفان على وضع شروط وضمانات لتنظٌم األحكام العامة فً  1962جوٌلٌة 

 22مارس حتى  19الجزابر أثناء المرحلة االنتقالٌة والتً كانت فً الفترة الممتدة ما بٌن 

(3) 1962سبتمبر 
 . 

وعلى إثر ذلك عقد ربٌس الحكومة بن ٌوسؾ بن خدة اجتماعا مع أعضاء حكومته الذٌن  

شاركوا فً المفاوضات من أجل تعٌٌن أعضاء الهٌبة التنفٌذٌة التً ستعمل على تسٌٌر شإون 

بومرداس الجزابر خالل المرحلة االنتقالٌة ، حٌ  تم تعٌٌن عبد الرحمان فارس ربٌسا لها متخذا 

(4)مقرا لها وقد تكونت هذه الهٌبة من تسعة أعضاء جزابرٌٌن وثالثة فرنسٌٌن 
 . 

وبعد هذه االتفاقٌات أطلق سراح جمٌع المعتقلٌن سواء فً فرنسا أو فً الجزابر ومن بعدها تم 

، وتجنبا ألي اعتداءات  1962مارس من سنة  21اإلفراج على السجناء الخمسة وكان ذلك ٌوم 

مة الجٌا السري الفرنسً تكلفت الحكومة المصرٌة بعملٌة تؤمٌن وصول هإالء القادة من منظ

(5)إلى القاهرة وذلك باالتفاق مع السلطات السوٌسرٌة 
 . 
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وبالرؼم من استبناؾ المفاوضات واالتفاق على جمٌع شروطها إال أن االنشقاق الحاد       

والقابم بٌن الحكومة المإقتة وهٌبة األركان ظل قابما ، فعملت هٌبة األركان على إنشاء سلطة 

موازٌة لسلطة الحكومة المإقتة إال أن بن خدة بدأ بالتعاون مع كرٌم بالقاسم مع محاولة إرسال 

(1)ادة الجٌا إلى الداخل وتجنٌد قادة الوالٌات وتحرٌضهم ضد هٌبة األركان العامة بعو ق
 . 

فهٌبة األركان لم تكن فً صراعها مع الحكومة المإقتة قادرة على استالم السلطة وذلك 

الفتقارها للشرعٌة التارٌخٌة ، فقابدها هواري بومدٌن لم ٌكن من أعضاء المنظمة الخاصة مثل 

(2)ال  وال هو من التارٌخٌٌن مثل كرٌم بالقاسم والسجناء الخمسة الباءات الث
 . 

ومن هنا بدأت هٌبة األركان تبح  عن حلٌؾ لمواجهة الحكومة المإقتة فقامت باستدعاء 

السجناء إلى مقرها بوجدة وطرح قادة هٌبة األركان ألحمد بن بلة موضوع األزمة التً بٌنهم 

(3)وبٌن الحكومة المإقتة 
، فتحالؾ أحمد بن بلة مع هٌبة األركان ضد الحكومة المإقتة وبهذا  

اكتسب بومدٌن الزعٌم التارٌخً الذي سٌضمن كٌفٌة التؽلب على الحكومة والوصول إلى 

(4)السلطة 
 . 

فطرحت هٌبة األركان على بن بلة كٌفٌة حل األزمة وذلك عن طرٌق تؤسٌس مكتب سٌاسً 

(5)سلطة على الحكومة المإقتة  لجبهة التحرٌر الوطنً تكون له
 . 

فقام بن بلة وقٌادة األركان بإرسال طلبه إلى مكتب المجلس الوطنً للثورة إلقامة اجتماع ؼٌر 

 . (6)أن الحكومة المإقتة رفضت الطلب لدخول اتفاقٌات اٌفٌان حٌز التنفٌذ 

ات إلى جمٌع باشرت التحضٌرات لالجتماع فتم إرسال استدعاء 1962وفً بداٌة شهر أفرٌل 

قادة الوالٌات مرفقٌن بجمٌع أعضاء مجالسهم وألول مرة توفرت شروط الحضور الجماعً 

 إلجراء نقاا جدي وأن الهدؾ العام من وراء هذا االجتماع ٌتمثل فً 9

 المناقشة والمصادقة على برنام  طرابلس لتحقٌق الثورة الدٌمقراطٌة الشعبٌة. -

(7)على المرحلة االنتقالٌة حتى ٌنظم مإتمر تقٌٌمً تشكٌل المكتب السٌاسً الذي ٌشرؾ  -
 . 
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وببداٌة اجتماع المجلس الوطنً كان االختالؾ واضحا بٌن القادة وذلك من خالل تهجم بن بلة 

على بن خدة وسعٌه إلى التقلٌل من دور الحكومة المإقتة فً المفاوضات ؼٌر أن بن خدة لم 

(1)ٌلفت أي انتباه لما ٌقال له فقام بوبنٌدر بدفاع عنه 
 . 

اتفقوا على البرنام  واختلفوا حول األشخاص والجدٌر  حٌ  ٌقول علً كافً بؤن قٌادة الثورة

بالذكر هو أن البرنام  السٌاسً " برنام  طرابلس " تمت المصادقة علٌه باإلجماع دون أي 

 . (2)مناقشة إذ لم ٌؽٌر منه حرؾ وهكذا طوٌت وثٌقة ذات أهمٌة قصوى فً مستقبل البالد 

 9 ما ٌلً 1962ومن أهم بنود برنام  طرابلس جوان 

 االعتماد على اختٌار االشتراكً كنظام أساسً لبناء الدولة الجزابرٌة. -1

تحوٌل جبهة التحرٌر الوطنً إلى حزب جبهة التحرٌر الونً وتبنً سٌاسة الحزب الواحد  -2

 أي رفو التعددٌة الحزبٌة.

 تؽٌٌر اسم جٌا التحرٌر الوطنً إلى الجٌا الوطنً. -3

(3)انتخاب قٌادة جدٌدة لجبهة التحرٌر الوطنً  -4
 . 

وبالنسبة لمشروع برنام  جبهة التحرٌر الوطنً فقد تم تكلٌؾ لجنة خاصة لإلشراؾ علٌه تضم 

عضوٌن من الحكومة المإقتة )بن بلة ومحمد ٌزٌد( وعضوان من المجلس الوطنً للثورة ) 

جرٌدة المجاهد ، محمد حربً محمد بن ٌحً ومصطفى األشرؾ ( ورضا مالك ربٌس تحرٌر 

مسإول القٌادة المركزٌة فً الوزارة الخارجٌة وعبد المالك تمام عضو سابق فً المجلس 

(4)الوطنً 
 . 

وٌعتبر البند الثانً من جدول أعمال المإتمر المتمثل فً تعٌٌن قٌادة سٌاسٌة التً ستحل محل 

الطرفٌن وذلك بعد إجراء  مإسسات الثورة والتً ستنتهً الصالحٌات السٌاسٌة لكل من

(5) 1962االستفتاء الخاص بتقرٌر المصٌر فً جوٌلٌة  
  .  

وٌعد هذا البند أصعب بكثٌر من البند األول وذلك الختالؾ اآلراء حول اختٌار الشخصٌات 

القٌادٌة التً ستتولى تنفٌذ برنام  طرابلس بحٌ  انقسمت آراء قٌادة الثورة فً ذلك الوقت ؼلى 

 قسمٌن 9
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القسم األول 9 وعلى رأسه بن ٌوسؾ بن خدة ربٌس الحكومة المإقتة بن طوبال ، كرٌم بالقاسم ، 

بوصوؾ وبعو قادة الوالٌات فً الداخل فهذا القسم ٌرى ضرورة بقاء مإسسات الثورة ) 

الحكومة المإقتة والمجلس الوطنً ( واالستمرار فً أداء مهامها حتى إجراء انتخابات حرة 

 إثرها الشعب الجزابري القٌادة الجدٌدة .ٌنتخب على 

القسم الثانً 9 كان ٌتزعمه رباسة أركان جٌا التحرٌر الوطنً بقٌادة بومدٌن والزعماء الخمسة 

عدا بوضٌاؾ وبعو قادة الوالٌات فً الداخل وكان هذا القسم ٌرى ضرورة تعٌٌن قٌادة جدٌدة 

. 

المإتمرون إلى البند الثانً المتعلق باختٌار  وبعد مناقشة قضٌة انتخاب القٌادة الجدٌدة انتقل

(1)المكتب السٌاسً كهٌبة علٌا للثورة 
 . 

 وقد تشكلت لجنة استشارٌة من أجل دراسة ومناقشة هذه القضٌة وهً 9

األولى كانت بزعامة أحمد بن بلة ترى أن المكتب السٌاسً ٌجب أن ٌتكون من سبعة أعضاء 

حسٌن آٌت أحمد ، رابن بٌطاط ، محمدي السعٌد  وهم ) محمد خٌضر ، محمد بوضٌاؾ ،

 والحاج بن علة .

أما الثانٌة فقد تزعمها كرٌم بالقاسم واقترح أن ٌتكون المكتب السٌاسً من تسعة أشخاص وهم 

(2)آٌت أحمد ، خٌضر ، بٌطاط ، بن طوبال ، بوصوؾ ، بن بلة ودحلب( 
 . 

لٌها مهمة اختٌار أعضاء المكتب وقد كما قام أٌضا لخضر بن طوبال باقتراح لجنة أسندت إ

ضمت هذه اللجنة الحاج بن علة ، محمد بن ٌحً ، قاضً بوبكر وعمر بوداود ، وقد باشرت 

هذه اللجنة بالقٌام باستشارات بٌن أعضاء المجلس من أجل اقتراح قابمة تحظى بقبول ثلثً 

كت بموقفها ولم تبدي الناخبٌن خالل الجلسة وقد واجهت هذه اللجنة صعوبات كبٌرة إذ تمس

(3)رأٌها وذلك بسبب الصراعات القابمة على السلطة 
 . 

وقد اتضن أن قابمة أحمد بن بلة حصلت على استطالعات اللجنة االستشارٌة بتؤٌٌد ثالثة 

( عضو، ؼٌر 31( عضو بٌنما قابمة كرٌم بالقاسم قد تحصلت على واحد وثالثٌن )33وثالثٌن )

أن هذه النتٌجة لم تمنن الشرعٌة القانونٌة لقابمة بن والسبب ٌعود إلى أن قوانٌن مجلس الثورة 

(4)صوت  46لى ضرورة الحصول على ثلثً األصوات أي تنص ع
 . 
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ومن هنا سادت العدٌد من المناوشات حول عملٌة التصوٌت فً مإتمر فعمت الفوضى 

والؽموو بسبب االختالؾ حول صحة بعو وكاالت التصوٌت حٌ  أخذها الحاضرٌن عن 

(1)الؽاببٌن فً المإتمر 
 . 

سبة للوالٌة األولى التً ٌتزعمها الطاهر الزبٌري كما أثٌرت مشكلة التصوٌت بالوكالة بالن

وٌبدوا أن التصوٌت بالوكالة نٌابة عن مساعده فً الوالٌة األولى كان لصالن هٌبة األركان 

(2)وأحمد بن بلة 
 . 

ؼٌر أن هذا اإلجراء رفضته مجموعة من الحكومة المإقتة وقد تقدم أحمد بن بلة وحلفاإه فً 

ثلت فً الزعماء الخمسة مضاؾ إلٌهم العقٌد محمدي السعٌد والمناضل رباسة األركان بقابمة تم

بالحاج بن علة ، كما عٌن أٌضا أعضاء الحكومة المإقتة كل من كرٌم بالقاسم وبوصوؾ وبن 

(3)طوبال ، وقد لقً الترشٌن األول موافقة مبدبٌة من مجلس الثورة الذي رفو االقتراح الثانً 
 

. 

رفضا المشاركة فً التشكٌلة المقترحة من قبل هٌبة األركان  ؼٌر أن آٌت أحمد وبوضٌاؾ

والتً لم تحرز على أؼلبٌة الثلثٌن من األصوات ، لذلك اعترو بن طوبال على اقتراح 

الزبٌري وقال أن الوكاالت جاءت متؤخرة ، وعندما تدخل بن خدة  فً الموضوع قابله بن بلة 

جوان  7إلى  6به من االجتماع إلى تونس فً لٌلة  ، وكان ذلك سببا فً انسحا(4)بالرد العنٌؾ 

(5)دون إشعار مكتب المجلس الوطنً فاتحا بذلك مجال االنسحاب لبقٌة األعضاء  1962
  . 

وقد برز بن خدة مؽادرة طرابلس فقال " عجز المجلس عن تعٌٌن مكتب سٌاسً وانعدام سلطة 

اظ بالحكومة المإقتة على األقل إلى ؼاٌة مركزٌة .... كل هذا أقنعنً أنه كان من األفضل االحتف

االستقالل ألنها رؼم نواقصها كانت تحظى بسمعة عظٌمة ..... لهذه األسباب بادرت بالعودة 

(6)إلى تونس الستثناء مسإولٌاتً" 
  . 

أما فٌما ٌخص البقٌة الحاضرة فقد حاول إقناع بن بلة من أجل إعالن المكتب السٌاسً ولكنه 

رفو فً البداٌة لكن بعد ضؽوط الحاضرٌن تمت الموافقة على تؤسٌس المكتب السٌاسً الذي 

سجل محل المجلس الوطنً للثورة كما قاموا بتحرٌر محضر عاٌنوا فٌه عجز الحكومة 

(7)و من الحاضرٌن عض 39وأمضاه حوالً 
 . 
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وقد تشكل هذا المجلس من أحمد بن بلة ، محمد بوضٌاؾ ، محمد خٌضر ، رابن بٌطاط ، 

(1)حسٌن آٌت أحمد إضافة إلى محمدي السعٌد والحاج بن علة 
 . 

ومن هنا بدأت األزمة بٌن قٌادة األركان والحكومة المإقتة تزداد تفاقما ونظرا لهذه الظروؾ 

الملٌبة بالصراعات اجتمع فً زمورة بالوالٌة الثالثة قادة الوالٌات الثانٌة ) الشمال القسنطٌنً ( 

ة فرنسا لجبهة الثالثة ) القبابل( والوالٌة الرابعة إضافة إلى منطقة الجزابر المستقلة وفٌدرالٌ

(2) 1962جوان  25و 24التحرٌر الوطنً وكان ذلك ٌومً 
 . 

 وقد طرحت خالل هذا االجتماع مجموهة من القضاٌا تمثلت فً 9

 االنقسامات التً حلت بالحكومة المإقتة والتً مست بهٌبتها ومكانتها. -

 الصراع القابم بٌن الحكومة المإقتة وهٌبة األركان العامة . -

(3)جعل الوالٌات تتصرؾ بمفردها ؼٌاب السلطة  -
 . 

وبعد مناقشة مختلؾ القضاٌا توصلوا فً نهاٌة االجتماع إلى االتفاق على جملة من القرارات 

 أبرزها 9

إنشاء لجنة تنسٌق ما بٌن الوالٌات وأسندت لها مهمة إعداد القوابم الخاصة بالمترشحٌن  -

اركة فً المإتمر الوطنً المقبل للمجلس الوطنً التؤسٌسً مع ضبط الشروط الالزمة للمش
(4)

 . 

تشكٌل مجلس مهامه تنظٌم إدماج وحدات جٌا التحرٌر الوطنً على الحدود فً الوالٌات  -

(5) وادخال األسلحة المكدسة فً الخارج
 . 

وقد تم إرسال رسالة إلى الوالٌات التً لم تحضر االجتماع وأعلنت بؤن المجتمعون سٌكون 

(6) أعضاء الحكومة المإقتةموقفهم حٌادي اتجاه 
 . 

وقد تم استقبال هذا  1962جوان  27فعجل مجلس مابٌن الوالٌات بإرسال وفد إلى تونس فً 

 بالقاسم ،الوفد من قبل أربعة أعضاء من الحكومة المإقتة وهم بن خدة ، بن بلة ، خٌضر وكرٌم 

 

 

 

                                                                 
 . 287( محمد عباس ، رواد الوطنٌة ...، المرجع السابق ، ص  ( 1
 . 71( علً هارون ، المصدر السابق ، ص  ( 2
 71( المصدر نفسه ، ص  ( 3
 . 589( محمد تقٌة ، المرجع السابق ، ص  ( 4
 . 562( صالن بلحاج ، المرجع السابق ، ص  ( 5
 . 158( مصطفى هشماوي ، المرجع السابق ، ص  ( 6



  

 

91 

وأبلؽهم بالقرارات المتخذة وكانت نتٌجتها انسحاب خٌضر من االجتماع معلنا استقالته وتبعه بن 

(1)بلة 
  . 

(2)أقدمت الحكومة المإقتة على إقالة هٌبة األركان العامة  1962جوان  32وفً 
، مطالبة كل   

(3)الضباط والجنود إلى عدم االمتثال لقراراتهم واحترام قرارات وتوجٌهات الحكومة المإقتة 
  . 

دخل ربٌس الحكومة بن خدة  1962جوٌلٌة  3وبعد اإلعالن عن استفتاء استقالل الجزابر فً 

ات عباس إلى الجزابر العاصمة أما بن بلة فدخل إلى تلمسان والتحق به كل من بومدٌن وفرح

، المشكل  (4) 1962جوٌلٌة  22وبعدها تم اإلعالن عن تشكٌل المكتب السٌاسً وكان ذلك ٌوم 

من خٌضر ، بن بلة ، بٌطاط ، بوضٌاؾ ، محمدي السعٌد ، آٌت أحمد وقد اعترؾ بن خدة 

 1962جوٌلٌة  25بسلطة المكتب السٌاسً معلنا نقل كل الصالحٌات إلٌه ، ومعلنا استقالته ٌوم 
(5)

 . 

وقد تشكلت مجموعة عرفت بمجموعة تٌزي وزو بقٌادة كرٌم بالقاسم ، بوضٌاؾ وآٌت أحمد 

الذٌن رفضوا االشتراك فً المكتب السٌاسً بدعم من محمد أولحاج قابد الوالٌة الثالثة القبابل 

الكبرى وقد اقترحت هذه األخٌرة استبدال محمدي السعٌد بكرٌم بالقاسم كحل وسط على أن ٌبقى 

لمكتب السٌاسً الذي اقترحته هٌبة األركان أما فٌما ٌخص الوالٌة الرابعة فقد كانت محاٌدة فً ا

قرارها واقترحت تكوٌن مكتب سٌاسً ٌضم قادة الوالٌات كلها أما باقً الوالٌات فقد وافقت 

(6)على تشكٌلة المكتب 
حد  اصطدام بٌن عناصر ٌاسؾ السعدي  1962أوت  29وفً ،  

(7)قتٌل  13تب السٌاسً وقوات الوالٌة الرابعة وراح ضحٌتها الوالٌة للمك
 . 

الزحؾ على العاصمة وهنا نشبت  1962سبتمبر  3ونتٌجة لهذه األحدا  أعلن بن بلة فً 

معارك بٌن االخوة الجزابرٌٌن وهنا حطت طابرة نزل منها أحمد بن بلة حامال معه أمر بوقؾ 

تم انتخاب مجلس  1962سبتمبر  22وفً ٌوم  1962سبتمبر  6إطالق النار فتوقؾ القتال فً 

(8) 1962سبتمبر  29حمد بن بلة ربٌسا للحكومة وبومدٌن وزٌر للدفاع ٌوم تؤسٌسً كما عٌن أ
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من خالل دراستنا وتناولنا لموضوع مإسسات الثورة الجزابرٌة ودورها فً تطور أحداثها       

" المجلس الوطنً والحكومة المإقتة" وذلك بناءا على مختلؾ جوانبه التً رسمناها وفق خطة 

دراسة وهذا بعد اطالعنا على بعو المصادر والمراجع التً تحدثت على الموضوع توصلنا إلى 

 لٌة 9 النتاب  التا

العامل األساسً فً قٌام الثورة ونجاحها ٌعود إلى تبلور الوعً الشعبً للمجتمع  -

الجزابري ، وبضرورة تؽٌٌر كل أوضاعه وظروفه الصعبة تحت كلمة واحدة وهً " 

 الثورة المسلحة " .

إن قرار اندالع الثورة وتفجٌرها الصادر عن المنظمة الخاصة كان بعد مشاورات  -

جوان  24فً  22عدة أشهر تظهر دٌمقراطٌته من خالل اجتماع لجنة ونقاشات دامت 

الذي ناقا فٌه المجتمعون قضاٌا  1954أكتوبر  23واجتماع مجموعة الستة فً  1954

هامة متفقٌن على إنشاء جناحٌن 9 سٌاسً وعسكري ، األولى تحت اسم جبهة التحرٌر 

ق بٌنهما الذي كان سر نجاح الوطنً واألخرى جٌا التحرٌر الوطنً واالرتباط الوثٌ

 العمل السٌاسً .

بعد اندالع الثورة اعتمدت السلطات الفرنسٌة على وسابل اإلعالم فً تلك الفترة كعامل  -

 أساسً لمواجهة الثورة الجزابرٌة مكذبة بذلك كل ما ٌحصل فً الجزابر .

بالرؼم من أظهرت الثورة الجزابرٌة فً سنواتها األولى تطورات سٌاسٌة وعسكرٌة  -

الذي أكد مصداقٌة الثورة  1955أوت  22الظروؾ الصعبة التً مرت بها أبرزها أحدا  

 وحقٌقتها وكان له األثر الواضن فً تقوٌة عزٌمة الشعب والتفافه حول الثورة .

فً تصعٌد  نضال الشعب الجزابري وتحقٌق  1956أوت  22أهمٌة مإتمر الصومام  -

م المإتمرون برسم عدة قرارات لمستقبل الثورة والتً توازن الثورة وتنظٌمها حٌ  قا

انقسمت إلى قرارات سٌاسٌة شملت قواعد ومبادئ رتب الجٌا ، وتؤسٌس هٌبة قٌادٌة 

عرفت بالمجلس الوطنً للثورة وهٌبة أخرى تقوم على تنفٌذ قراراته عرفت بلجنة التنسٌق 

 والتنفٌذ .

 

 الـخــاتـمــة 
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بواسطة التعٌٌن حٌ  ضم فً عضوٌته كامل التٌارات الوطنٌة مما تشكل المجلس الوطنً  -

 جعله ممثال للشعب الجزابري بؤصدق صورة من خالل الصالحٌات الموكلة له .

تمٌز المجلس الوطنً بالقدرة على التنظٌم والتسٌٌر لضبط مسار الثورة ، ظهر هذا من  -

عضو وأعضاء لجنته  54ابه إلى عدد أعضالذي تم فٌه رفع  1957خالل اجتماع القاهرة أوت 

أعضاء مع تعدٌل بعو قرارات مإتمر الصومام خاصة فٌما ٌخص أولوٌة  9التنفٌذٌة إلى 

 السٌاسً على العسكري والداخل على الخارج حٌ  تقرر بؤن ال فرق بٌنهما .

كان قرار لجنة التنسٌق والتنفٌذ بتؤسٌس الحكومة المإقتة نتٌجة ظروؾ داخلٌة وخارجٌة ،  -

اخلٌة متمثلة فً معاناة الشعب الجزابري من نقص التموٌن خاصة بعد إقامة األسالك الشابكة د

إضافة إلى الصراعات الداخلٌة بٌن قادتها ، وخارجٌا من خالل ادعاءات فرنسا بعدم وجود 

 ممثل لشعب الجزابري تتفاوو معه .

 الصراعات الداخلٌة للثورة .لقد كان لتشكٌل الحكومة المإقتة وهٌبة األركان زٌادة فً  -

الدبلوماسٌة الفرنسٌة  إرباكاستطاعت الحكومة المإقتة بالرؼم من ظروفها الداخلٌة من  -

 من خال مواقفها الشجاعة اتجاه مشارٌعها الدٌؽولٌة سواء كانت اؼرابٌة أو قمعٌة .

من تمكنت الحكومة المإقتة للجمهورٌة الجزابرٌة من كسب دعم الدول لها ٌظهر هذا  -

 خالل نشاطها الخارجً المتمثل فً مختلؾ االتفاقٌات والمإتمرات التً حضرتها .

لم ٌتمكن قادة الثورة من وضع حد للخالفات القابمة بٌنهم هذا ما الحظناه فً اجتماعات  -

 المجلس الوطنً .

تفرض عمى فرنسا الجموس معها لمتفاوض الذي  أناستطاعت الحكومة الجزائرية المؤقتة  -

 .5491مارس  50 إيفيانبتوقيع اتفاقية انتهى 

الذي شمل كل جوانب الدولة الجزابرٌة المستقلة  1962جوان  7ماي  27مإتمر طرابلس  -

 والذي ٌعتبر الوثٌقة التارٌخٌة الثالثة لمسٌرة الثورة الجزابرٌة.

 

 

 الـخــاتـمــة 
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 انمالحق

 (1) :6الملحق رقم 
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 . 577، ص نفسهالمرجع   -
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 . 578المرجع نفسه ، ص   -
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 . 579المرجع نفسه ، ص  -
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 : 1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .  127زهٌر إحدادن  ، المرجع السابق ، ص  -

 



   

 

102 

 

 

 

 

 

 . 128المرجع نفسه ، ص   -
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 : 3الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .154صالن فركوس، المرجع السابق ،ص   -
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 : 5الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 .86ٌحً بوعزٌز ، ثورات الجزابر .....، المرجع السابق ،ص -  1
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 : 6الملحق رقم 

 

  

 

 

 

 . 581عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص  -
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 :7الملحق رقم 

 أعضاء الحكومة المإقتة األولى للجمهورٌة الجزابرٌة

 قررت لجنة التنسٌق والتنفٌذ لجبهة التحرٌر 1958سبتمبر  19فً ٌوم 

 الوطنً الجزابري تشكٌل أول حكومة جزابرٌة مإقتة فً القاهرة ، 

 وتتكون هذه الحكومة من 9 

 ربٌس مجلس الحكومة ............................... فرحات عباس  -1

 نابب ربٌس الحكومة ووزٌر القوات المسلحة ..........كرٌم بلقاسم -2

 نابب ربٌس الحكومة)فً السجن(..................أحمد بن بلة -3

 ٌت أحمدوزراء الدولة)المسجونٌن فً فرنسا(.............حسٌن آ -4

 بٌطاط رابن                                                

 محمد بوضٌاؾ                                               

 محمد خٌضر                                                

 وزٌر الشإون الخارجٌة .....................محمد األمٌن دباؼٌن -5

 التسلٌن والتموٌن......................محمود الشرٌؾوزٌر  -6

 وزٌر الداخلٌة ..............................لخضر بن طوبال -7

 وزٌر االتصاالت واالستخبارات ..........عبد الحفٌظ بوصوؾ -8

 وزٌر شإون شمال افرٌقٌا ............... عبد الحمٌد مهري -9

 ....أحمد فرنسٌس وزٌر الشإون االقتصادٌة والمالٌة...-12

 وزٌر اإلعالم ............................محمد ٌزٌد-11

 وزٌر الشإون االجتماعٌة .............بن ٌوسؾ بن خدة -12

 وزٌر الشإون الثقافٌة ................أحمد توفٌق المدنً-13

 كتاب الدولة )المحاربون فً الجبال(......األمٌن خان-14

 عمر أوصدٌق                                                  

 مصطفى سطمبولً                                                  

 . 585، 584عمار بوحوا ، المرجع السابق ، ص  -
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 : 8الملحق رقم 

 للجمهورٌة الجزابرٌة أعضاء الحكومة المإقتة الثانٌة

تشكلت حكومة مإقتة ثانٌة وذلك بعد  اجتماع المجلس  1962جانفً  18فً ٌوم 

،  1962جانفً  18إلى  1959دٌسمبر  16الوطنً للثورة الجزابرٌة طرابلس من 

 وتشكلت هذه الحكومة من القادة اآلتٌة أسماإهم 9

 ربٌس مجلس الحكومة ............................... فرحات عباس  -1

 ..............كرٌم بالقاسمناببه وزٌر الشإون الخارجٌة .... -2

 نابب ربٌس مجلس الحكومة)مسجون بفرنسا(....أحمد بن بلة. -3

 وزٌر الدولة .......................................محمدي السعٌد. -4

 وزراء الدولة)المسجونٌن فً فرنسا(.............حسٌن آٌت أحمد -5
 رابن بٌطاط                                               

 محمد بوضٌاؾ                                              

 محمد خٌضر                                               

  وزٌر الشإون االجتماعٌة والثقافٌة ........عبد الحمٌد مهري  -6

 وزٌر االتصاالت واالستخبارات ..........عبد الحفٌظ بوصوؾ -7

 أحمد فرنسٌس ....االقتصادٌة والمالٌة.......وزٌر الشإون  -8

 .............محمد ٌزٌدوزٌر اإلعالم ................... -9

 وزٌر الداخلٌة ..............................لخضر بن طوبال-12

زارة القوات و إلؽاءوكما ٌالحظ فإن المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة قد قرر          

بـ "اللجنة الوزارٌة للحرب" التً تتكون من كرٌم بلقاسم ، عبد  المسلحة وتعوٌضها

 لحفٌظ بوصوؾ ولخضر بن طوبال.

ثم أن الحكومة المإقتة عٌنت " قٌادة األركان العامة " الًت وضعت تحت          

تصرؾ "اللجنة الوزارٌة للحرب " وتشكلت قٌادة األركان من العقٌد هواري بومدٌن ، 

 نجلً .قاٌد أحمد ، علً م

 

 . 586،  585المرجع نفسه ، ص -
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 :9رقم  الملحق 

 الحكومة المإقتة الثالثة للجمهورٌة الجزابرٌة

 اجتمع أعضاء المجلس الوطنً  1961أوت  27إلى  9فً الفترة الممتدة من 

للثورة الجزابرٌة فً طرابلس ، وقرروا تشكٌل حكومة مإقتة ثالثة تتكون من القادة 

 اآلتٌة أسماإهم 9

ربٌس مجلس الحكومة ووزٌر المالٌة لشإون االقتصادٌة ............بن ٌوسؾ  -1

 بن خدة 

 ربٌس الحكومة وزٌر الداخلٌة .....................كرٌم بلقاسم -2

 نابب ربٌس الحكومة )فً السجن(.................أحمد بن بلة -3

 نابب ربٌس الحكومة )فً السجن(.................محمد بوضٌاؾ -4

 الداخلٌة ......................................لخضر بن طوبالوزٌر  -5

 سعٌد .محمد .وزٌر الدولة ....................................... -6

 وزٌر الدولة)فً السجن(...........................حسٌن آٌت أحمد -7

 وزٌر الدولة)فً السجن(...........................رابن بٌطاط -8

 ة)فً السجن(...........................محمد خٌضروزٌر الدول -9

 وزٌر الشإون الخارجٌة ............................سعد دحلب-12

 وزٌر التسلٌن واالستخبارات .......................عبد الحفٌظ بوصوؾ-11

 وزٌر اإلعالم .......................................محمد ٌزٌد-12

 

 

 

 

 

 587نفسه ، صالمرجع  -
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 : 61الملحق رقم

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 . 351علً كافً ، المصدر السابق ، ص  -1
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 : 66الملحق رقم

 اتفاقٌات اٌفٌان ) النص الكامل(

 

اتـفـاقـيـة وقـف إطـالق الـنـار : -       

 

سـتـنـتـهـً الـعـمـلـٌـات الـعـسـكـرٌـة وكـل عـمـل مـسـلـن فـً الـقـطـر الـجـزابـري  : 1الـمـادة 

 الـسـاعـة الـثـانـٌـة عـشـر. 6851مـارس سـنـة     68ٌـوم 

يـتـعـهـد الـطـرفـان بـعـدم االلـتـجـاء إلـى أعـمـال الـعـنـف الـجـمـاعـيـة والـفـرديـة. يـجـب وضـع  : 1الـمـادة  
 نـهـايـة لـكـل عـمـل سـري مـضـاد لـألمـن الـعـام.

تـسـتـقـر قـوات جـبـهـة الـتـحـريـر الـوطـنـي يـوم وقـف إطـالق الـنـار داخـل الـمنـاطـق الـتـي  : 3الـمـادة   
 تـوجـد بـهـا.

 بـدون حـمـل الـسـالح. تـتـم الـتـنـقـالت الـفـرديـة لـهـذه الـقـوات خـارج الـمـنـاطـق الـمـرابـطـة بـهـا

لـن تـنـسـحـب الـقـوات الـفـرنـسـيـة الـمـرابـطـة عـمـى الـحـدود قـبـل إعـالن نـتـائـج اسـتـفـتـاء  : 4الـمـادة 
 تـقـريـر الـمـصـيـر.

 سـتـتـبـع خـطـط مـرابـطـة الـجـيـش الـفـرنـسـي بـحـيـث تـمـنـع حـدوث أي احـتـكـاك. : 5الـمـادة  

 تـنـشـأ لـجـنـة مـخـتـمـطـة لـتـسـويـة الـمـسـائـل الـخـاصـة بـوقـف إطـالق الـنـار.:  6الـمـادة  

 تـقـتـرح الـمـجـنـة اإلجـراءات الـتـي يـطـمـبـهـا الـطـرفـان خـاصـة فـيـهـا يـتـعـمـق بـالـتـالـي : : 7الـمـادة   

 إجـراء تـحـقـيـق مـسـتـنـد إلـى األدلـة. إيـجـاد حـل لـمـحـوادث الـتـي تـقـع، بـعـد -

 حـل الـمـشـاكـل الـتـي لـم يـكـن فـي اإلمـكـان تـسـويـتـهـا مـحـمـيـا. -
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يـمـثـل كــل الـطـرفـيــن فــي الـمـجـنــة أحــد كـبــار الـضـبــاط وعـشــرة أعـضــاء عـمــى األكـثــر  : 8الـمـادة  
 اريـة.بـمـا فـيـهـم هـيـئـة الـسـكـرتـ

يـقـع مـقـر الـمـجـنـة الـمـخـتـمـطـة لـوقـف إطـالق الـنـار فـي "الـصـخـرة الـسـوداء" ) ببـومـرداس  : 9الـمـادة 
.) 

ذا دعـت الـحـاجـة تـمـثـل الـمـجـنـة الـمـخـتـمـطـة لـوقـف إطـالق الـنـار بـمـجـان مـحـمـيـة فـي  : 61الـمـادة  وا 
 األقـالـيـم وتـتـألـف مـن عـضـويـن مـن كـال الـفـريـقـيـن وتـسـيـر عـمـى نـفـس الـمـبـادئ.

ـفـريـقـيــن لـحـظــة تـطـبـيــق قــرار وقــف يـطـمـق سـراح جـمـيـع أســر  الـمـعــارك لـكــل مــن ال : 66الـمـادة 
إطـالق الـنـار، فـي خـالل عـشـريـن يـومـا مـن تـاريـخ وقـف إطـالق الـنـار، وعـمـى الـفـريـقـيـن أن يـخـبـروا 
هـيـئـة الـصـمـيـب األحـمـر الـدولـيـة عــن مـكــان أسـراهــم وعــن كــل اإلجــراءات الـتــي اتـخــذت مــن أجــل 

 الق سـراحـهـم.إطـ

 

 

 

 

 

 

 .86،  85يوسف بن خدة ، حرب التحرير اتفاقيات ...، المصدر السابق ، ص  -
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 : 61الملحق رقم

 

 

 

    

 

 

. 295علً كافً ، المصدر السابق ، ص 
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 قبئمت انمصبدر َانمراجع

 أوال9 الـمـصـادر 

 بالـلـؽـة الـعـربـٌـة -1

، ترجمة سعٌد جعفر ،  195-1942، روح االستقالل مذكرات مكافن آٌت احمد حسٌن  -

 . 2222، د،سط ، منشورات البرزخ ، ،د

، ترجمة لحسن  )اتفاقٌات اٌفٌان (حرب التحرٌر فً الجزابر بن خدة  بن ٌوسؾ ، نهاٌة  -

 . ؼداد ، دٌوان المطبوعات الجزابرٌة ، الجزابر ، د،ت

، دار  2، ترجمة مسعود الحاج مسعود ، ط 1954جذور أول نوفمبر بن خدة بن ٌوسؾ ،  -

 .2212الشاطبٌة ، الجزابر ، 

 .2224، دار النعمان ، الجزابر ، شهادات ومواقؾبن خدة بن ٌوسؾ ،  -

 .2227،، منشورات دحلب ، الجزابر المهمة المنجزة من أجل االستقاللدحلب سعد ،  -

، الشروق  مذكرات قابد أركان جزابري )نصؾ قرن من الكفاح (الزبٌري الطاهر،  -

 .2211لإلعالن والنشر ، الجزابر ، 

 .2213، دط ،دار العثمانٌة ،الجزابر ،2ج+ 1ج، ملحمة الجزابر الجدٌدةقلٌل عمار ، -

- 1946مذكرات علً كافً من المناضل السٌاسً إلى القابد العسكري كافً علً ،  -

 ، دار القصبة للنشر ، الجزابر ، د،س . 1962

 3،المجلد  3، جحٌاة كفاح مذكرات مع ركب الثورة التحرٌرٌة المدنً أحمد توفٌق ،  -

 .2212،عالم المعرفة ،الجزابر ،

 . 2221مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة، ،  هذه هً الجزابرالمدنً أحمد توفٌق ،  -

، ترجمة لعفٌؾ األخضر ،دط ،دار األدب ، بٌروت  مذكرات أحمد بن بلةمٌرل روبٌر ،  -

 .، د،س

، تقدٌم علً هارون ، منشورات الشهاب ، الجزابر  مذكرات اللواء خالد نزارنزار خالد ،  -

 ،1999 . 

، ترجمة الصادق عماري، دار القصبة،  62خٌبة االنطالقة أو أزمة صٌؾ هارون علً ،  -

 . 2223الجزابر ، 
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 باللـؽـة الفـرنـسٌـة -2

 

- ben  khedda Ben youcef ,  l’Algérie a l’indépendance la crise de 

1962,  éditions , Algérie , 1997. 

- Harbi Mouhamed,  les archives de la révoulition algérienne , ED 

jeune afrique , paris , 1975. 

- Tricot Benrnard , les sentiers de la paix Algérie 1958-1962,  ED plon , 

paris,  1972  . 

 

 ثانٌا9 المراجع

 

إبراهٌم -
 

فً أصل المؤساة الجزابرٌة )شهادات عن حرب فرنسا الحاكم فً عبد الحمٌد ، 

 .  2221، مركز دراسات الوحدة المربٌة ، بٌروت ،  (1999-1958الجزابر 

،مإسسة إحدادان ، الجزابر ،  المختصر فً تارٌخ الثورة الجزابرٌةإحدادان زهٌر ،   -

2227. 

، دار  1961-1962التطور السٌاسً فً الثورة الجزابرٌة أحمد مسعود سٌد علً ،  -

 2212الحكمة ، الجزابر ، 

التحضٌرات العملٌة للثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة ن ، أزؼٌدي محمد لحسن ، بومالً أحس -

 .2212، دار الهدى ، الجزابر ،  1954

-1956، مإتمر الصومام وتطور ثورة التحرٌر الوطنً الجزابرٌة أزؼٌدي محمد لحسن  -

 222، دط ، دار هومة ، الجزابر ،  1962

، دط  1954-1947نشؤة جٌا التحرٌر الوطنً أزؼٌدي محمد لحسن و معراج أجدٌدي ،  -

 .2212الجزابر ، -، دار الهدى ، 

 .  2228، دار الكتاب الحدٌ  ، الجزابر ،  تارٌخ الثورة الجزابرٌةبالحاج صالن ،  -

 .  2229، دار التنوٌر ، الجزابر ،  الوجٌز فً تارٌخ الجزابر المعاصربالعباس محمد ،  -
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، دار الشهاب ، الجزابر ، د ، دط  حٌاة البطل الشهٌد مصطفى بن بولعٌدباور سلٌمان،  -

 .،س ،ن

، دار الرابد للكتاب، 2، ط 1961-1962الثورة الجزابرٌة والقانون بجاوي محمد ،  -

 .2225الجزابر،

  1956- 1954بٌن الداخل والخارج  )الجزابر ، القاهرة( بلحسن مبروك ، المراسالت  -

مإتمر الصومام فً مسار الثورة التحرٌرٌة ، ترجمة الصادق عمادي ، دط ، دار القصبة 

 .2224، الجزابر ، 

تارٌخ الجزابر المعاصر )دراسات ووثابق صور نادرة نشرت ألول بلؽٌت محمد أمٌن ،  -

 .2211، دار البالغ ، الجزابر ،  مرة(

، دار الؽرب ، بٌروت  9621ولؽاٌة  التارٌخ السٌاسً للجزابر من البداٌةبوحوا عمار ،  -

 ،1997 . 

بوداود -
 

من حزب الشعب الجزابري إلى جهة التحرٌر الوطنً )مذكرات مناضل عمر ، 

 .  2227،دار القصبة ، الجزابر ، (

النشاط الدٌبلوماسً للحكومة المإقتة للجمهورٌة الجزابرٌة سبتمبر ،  بوضربة عمر -

 .2212بر،،دار الحكمة ، الجزا 1962جانفً-1958

 .2212، دار األمة ، الجزابر ،  1962-1954الثورة فً الوالٌة الثالثة بوعزٌز ٌحً ،  -

ثورات الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرون )من وثابق جبهة بوعزٌز ٌحً ،  -

 .2212، دار الؽرب ، الجزابر ، 3، ج(  1962-1954التحرٌر الوطنً الجزابرٌة 

،منشورات المتحؾ  1956-1954الثورة فً مرحلتها األولى ستراتٌجٌة بومالً أحسن ،إ -

 . الوطنً للمجاهد ، الجزابر ،دس

، ترجمة عبد السالم عزٌزي ، دار  الثورة الجزابرٌة المصدر والرمز والمالتقٌة محمد ،  -

 .  2212القصبة ،الجزابر ، 

د،ط، دار  ، ترجمة البشٌر بولفراق ، حرب التحرٌر فً الوالٌة الرابعةتقٌة محمد ،  -

 .2212القصبة ، الجزابر ، 

دار األمة ،  ، 1962-1954اإلمداد بالسالح خالل الثورة الجزابرٌة الجبلً طاهر ،  -

 .2215،الجزابر
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 .2229، موفم للنشر ، الجزابر ، 1، جحوار حول الثورة الجنٌدي خلٌفة و آخرون ،  -

 ، ترجمة حضرٌة ٌوسفً ، مإتمر الصومام الفعل المإسس بحلوه ومرهجٌار الهاشمً ، -

 .2213، الجزابر ،ANEPمنشورات 

،ت نجٌب عٌاد ، سلسلة صاد ،الجزابر  الثورة الجزابرٌة  سنوات المخاوحربً محمد ، -

 ،1994. 

، منشورات المتحؾ الوطنً للمجاهد ،  2، ط الثورة الجزابرٌة واإلعالمحمدي أحمد ،  -

 ، 1995الجزابر ، 

، منشورات   الجزابرٌة فً الشمال القسنطٌنً الوالٌة الثانٌةالثورة خالص علً ،  -

 .2225الحضارة ، الجزابر ،

، دار  2، ج(  1962،  1832البح  فً تارٌخ الجزابر الحدٌ  ) خٌضر ادرٌس ،   -

 .  2226الؽرب ، الجزابر ، 

، دٌوان المنعطؾ الحاسم فً مسار الحركة الوطنٌة  1945ماي  8رخٌلة عامر ،  -

 .1995ات الجامعٌة ، الجزابر ، المطبوع

،  1982-1962التطور السٌاسً والتنظٌمً لحزب جبهة التحرٌر الوطنً رخٌلة عامر ، -

 .دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر ، د،س

،دار  (1962 – 1956جرابم فرنسا االستعمارٌة فً الوالٌة الرابعة )الزبٌري رشٌد ،  -

 .2212الحكمة ، الجزابر ، 

  1984، دار البع  ، الجزابر ، الثورة الجزابرٌة فً عامها األولالزبٌري محمد العربً ،  -

،اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، 2،جتارٌخ الجزابر المعاصر الزبٌري محمد العربً،  -

1999. 

، طبعة إشكالٌة القٌادة فً الثورة الجزابرٌة ) الوالٌة األولى نموذجا (زروال محمد ،  -

 .2227المجاهدٌن ، الجزابر ، خاصة بوزارة 

الثورة " دراسة وٌلٌها قصة المشتاق فمابة وخمسٌن رفات زروال محمد ، اللمامشة فً  -

 .2223، د،ط ، دار هومة ، الجزابر ،  شهٌد فً مدٌنة الشرٌعة
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، المإسسة الوطنٌة لالتصال والنشر ،  ذاكرة الثورة التحرٌرٌة الجزابرٌةزؼدود علً ،  -

 .2224الجزابر ، 

المرجعٌات التارٌخٌة للدولة الجزابرٌة الحدٌثة ) مإسسات ومواثٌق ( زوزو عبد الحمٌد ،   -

 . 2211، د،ط ، دار هومة ، الجزابر ، 

، دار المعرفة ،  1962-1954الثورة الجزابرٌة ومشكالت السالح سعٌدي وهٌبة ،  -

 .2229الجزابر ، 

ٌنسى )من المنظمة الخاصة عناصر للذاكرة حتى ال احد الشرٌؾ محمد ولد حسن ،  -

 .2229،دار القصبة ،الجزابر ،(1962جوٌلٌة   25إلى استقالل الجزابر فً  1947

، ترجمة محمد حافظ الجمالً ، منشورات الذكرى الجزابر تحمل السالح الشٌخ سلٌمان ،  -

 .2222األربعٌن لالستقالل ، الجزابر،

عباس -
 

،دار هومة ، الجزابر ،  ( شخصٌة وطنٌة 28رواد الوطنٌة )شهادات محمد ، 

2229  . 

 ، 2229،د،ط، دار هومة ، الجزابر ،  ، فرسان الحرٌةعباس محمد  -

،د ط ، دار القصبة ،  (1962-1954نصر بال ثمن الثورة الجزابرٌة )عباس محمد ،  -

 .2227الجزابر ، 

، طبعة خاصة بوزارة  مداخالت وخطب من وحً نوفمبر عباس محمد الشرٌؾ ،  -

 .2225، دار الفجر ، الجزابر ،  المجاهدٌن

 .2227، دار المعرفة ، الجزابر، فرحات عباس رجل الجمهورٌةعبد القادر حمٌد ،  -

 .1984، طالس ، دمشق ،  الثورة الجزابرٌةالعسٌلً بسام ، مصطفى طالس ،  -

، منشورات مدٌرٌة الثقافة  ( 1962-1954قادة والٌات الثورة الجزابري ) علوي محمد ، -

 .2213،، بسكرة

، دط ، منشورات المتحؾ  الثورة الجزابرٌة أمجاد وبطوالتعلٌة عثمان الطاهر ،  -

 . 1996الوطنً للمجاهد ، الجزابر ،

، قصر الكتاب ،  1978- 1932هواري بومدٌن الربٌس القابد العمامرة سعد بن البشٌر ،  -

 .1997الجزابر ، 
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، دط ، دار  1962- 1954ٌة جان بول سارتر والثورة الجزابرعمرانً عبد المجٌد ،  -

 2212الهدى ، الجزابر ، 

 .2222الجزابر ،  -، دار رٌحانة ، القبة 1، ط الموجز فً تارٌخ الجزابرعمورة عمار ،  -

)دراسة والسٌاسات  1962-1954فرنسا والثورة الجزابرٌة ؼربً الؽالً ،   -

 .2229، ؼرناطة للنشر والتوزٌع ، الجزابر ،  والممارسات(

إلى خروج الفرنسٌٌن )  نالمختصر فً تارٌخ الجزابر من عهد الفٌنٌقٌٌفركوس صالن ،   -

 .  2223، دار العلوم ، الجزابر ،  ( 418-1962

الرابد مصطفى مراردة ابن النوي ) شهادات ومواقؾ من مسٌرة فلوسً مسعود ،مذكرات  -

 .2229، دط ، دار الهدى ، الجزابر ،الثورة فً الوالٌة األولى( 

، منشورات المتحؾ  ، قضاٌا ودراسات فً تارٌخ الجزابر الحدٌ  والمعاصرقنان جمال  -

 .1994الوطنً للمجاهد ، الجزابر ، 

، دط ، دار المؽرب ،  الجزابر دوامة الصراع بٌن العسكرٌٌن والسٌاسٌٌنلونٌسً رابن ، -

 2222الجزابر ، 

، دار المعرفة ، الجزابر ،  2، ج تارٌخ الجزابر المعاصرلونٌسً رابن وآخرون ،  -

2227. 

، دار البدر ، الجزابر مصطلحات ،شخصٌات ،توارٌخ معلمٌة وخرابط محمودي عادل ،  -

،2212 . 

 ، د،ط ، د،ن ، د،م ، د،تالجزابر المنتصرة مرتضى محمود عبد المنعم ،   -

 .2229، دار الهدى ، الجزابر ، مصطفى بن بولعٌد مواقؾ و أحدا  مسعود عثمانً ، -

،  ، حامً الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة )العقٌد سً الحواس (مطمر محمد العبد  -

 دار الهدى ، الجزابر ، دس .

، دار ثالة ، الجزابر ،  2، ترجمة زٌنب زخروؾ ، ط عبان رمضانمعمري خالفه ،  -

2228 . 

-1954) المرجع فً تارٌخ الثورة الجزابرٌة ونصوصها األساسٌةمقالتً عبد هللا ،  -

 .2212، دار المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر ، (1962
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، دار سحنون ،  2، جالتارٌخ السٌاسً للثورة الجزابرٌة مقالتً عبد هللا ، نجود طافر ،   -

 . 2213الجزابر ، 

 . 2214،دار هومة ،الجزابر، أبحا  وآراء فً تارٌخ الجزابرمناصرٌة ٌوسؾ ،   -

 1962-1956والمواصالت أثناء الثورة التحرٌرٌة منشورات وزارة المجاهدٌن ، التسلٌن  -

 2221، المركز الوطنً للدراسات ، الجزابر ، 

الحركة الثورٌة فً الجزابر من الحرب العالمٌة االولى الى الثورة المسلحة مهساس أحمد ، -

 . 2223جزابر ، ،ت الحاج مسعود مسعود ومحمد عباس ، دط ، دار القصبة ، ال

) الجزابر تعود لمحمد  1992- 1492عام من سقوط األندلس  522بعد مورو محمود ،  -

 ،، دط ،المختار اإلسالمً ، القاهرة صلى هللا علٌه وسلم (

ردود الفعل األولٌة داخلٌا وخارجٌا على ؼرة نوفمبر ) او ناٌت بلقاسم مولود قاسم ،  -

 .2227، الجزابر ،، دار األمة بعو مآثر فاتن نوفمبر (

 .، د،ط ، د،ن ، د،م ، د،ت  انتصار الجزابرالنجار حسٌن فوزي ،  -

، دار هومة ، الجزابر ،  فً الجزابر 1954جذور أول نوفمبر الهشماوي مصطفى ،    -

2212 . 

 .2225، دار الهدى ، الجزابر ،  4، ط الجزابر الثابرةالورثالنً الفضٌل ،   -

،دار ثالة ، 2، ط -المنظمة الخاصة–لمسٌرة النضالٌة الجزابر خالل اٌوسفً محمد ،  -

 ..2223الجزابر، 

-1922الجزابر فً التارٌخ والمقاومة السٌاسٌة بٌن ، صاوي الجٌاللً ، قداا محفوظ  -

 .1987، ترجمة عبد القادر بن حرا  ، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزابر ،  1954

 

 الدورٌات  ثالثا 9

 المجالت -1

، العدد  ، مجلة أول نوفمبروانعكاساته على الثورة  1955أوت  22بزٌان سعدي ،    -

 1991، الجزابر ،  132-131
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بومالً أحسن ، التنظٌمات األولٌة للثورة فً الوالٌة األولى )أوراس النمامشة ( ، مجلة   -

 .1983،الجزابر ، 61، العدد  أول نوفمبر

،  مجلة البصائرخلٌفً عبد القادر ، المإتمرات األفرو آسٌوٌة والقضٌة الجزابرٌة9  -

المركز الوطنً للدراسات والبح  فً الحركة الوطنٌة وثورة أول نوفمبر ،العدد الثامن ، 

 .2223الجزابر ، 

 

 الجرابد -2

 .1957سبتمٌر  19،  28،طبعة خاصة بوزارة المجاهدٌن، العدد 2،ججرٌدة المجاهد -

 

  الشروق الٌومًجرٌدة ،مإتمر الصومام األقلٌة المعارضة عباس محمد ، الوالٌة الثانٌة ز -

 .2222سبتمبر  23، الجزابر ،  654، العدد 

 رابعا9 الرسابل الجامعٌة 

العالقات بٌن الوالٌات التارٌخٌة للثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة ة عبد المالك ، بوعرٌو -

التارٌخ المعاصر ، قسم التارٌخ ، كلٌة العلوم ، مذكرة ماجستٌر فً  1954-1956

 .2226-2225اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، جامعة الجزابر ، 

، أطروحة  1962-1954الهٌبات القٌادٌة للثورة التحرٌرٌة خٌثر عبد النور ، تطور  -

دكتوراه فً التارٌخ المعاصر ، قسم التارٌخ ، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، جامعة 

 .2226-2225لجزابر ، ا

، رسالة  1956-1954التنظٌم العسكري فً الثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة الشلً أمال ، -

ماجستٌر،قسم التارٌخ  ، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،جامعة العقٌد الحاج لخضر ،باتنة 

،2225-2226. 

 خامسا 9 الموسوعات 

-1954الثورة الجزابرٌة المعجم الموسوعً لمصطلحات مرتاو عبد المالك ،  -

 . 2212، د،ط، دار الكتاب العربً ، الجزابر ، 1962
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