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 شكر و عرفان

 الحمد هلل الذي به تمت الصالحات و الشكر هلل على نعمه الظاهرة و الباطنة،

 لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضٌت،

 أنت معٌننا، خلقتنا ووهبتنا و نطمع فً المزٌد، فالحمد لك أوال و الحمد لك ثانٌا و الحمد لك دائما.

السبتـــً"إلى األستاذ الكرٌم " بن شعبان   

 الذي بصرنا بنور بصٌرته و صفاء فؤاده ووجهنا توجٌه األب إلبنته و األستاذ لطلبته، 

 فلم ٌبخل علٌنا ٌوما بنصائحه و توجٌهاته و كتبه،

 رغم كثرة التزاماته و مسؤولٌاته.

ق.نتقدم بخالص الشكر و عمٌق اإلمتنان و فائق التقدٌر متمنٌات له المزٌد من النجاحات و التأل  

إلى كل من قدم لنا ٌد العون و المساعدة من أجل إتمام هذا العمل و لو كانت  امتنانناكما نتوجه بشكرنا و 

 كلمة 

 و نخص بالذكر:

قالمة و إطارات مكتبتها و  5491ماي  80كل أعضاء أسرة كلٌة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة جامعة  -

  2التارٌخ العام ماسترإلى كل طلبة 

المجاهد لوالٌة قالمة الذي زودنا بكل المعلومات المتاحةمتحف -  

احة للمجاهدٌن حمام دباغرو نخص بالشكر و اإلمتنان إلى مركز ال  

كما نتوجه بخالص الشكر و عمٌق اإلمتنان إلى اللجنة العلمٌة المشرفة على مناقشة هذه المذكرة و على 

هذه المهمة. ئتكلٌفها بعب  

ع و عائلته و إلى المجاهد محمد بوفلفل اللذٌن لم ٌبخال عنا بالمعلومات حول إلى المجاهد محمد بوذرا-

 الموضوع

إلى األختٌن الكرٌمتٌن "مروة" و"أمٌرة" اللتٌن تكبدتا عناء الكتابة و التصحٌح.-  

 إلى هؤالء جمٌعا نكرر خالص شكرنا. 



 إهـــــــداء
بأنامل تحٌط بقلم أعٌاه التعب واألرق وال ٌقوى على الحراكــ ٌتكأ على قطرات حبر مملوءة  بالحزن 
والفرح فً آن واحد... حزن ٌشوبه الفراق بعد التجمع... وفرح لبزوغ فجر جدٌد من حٌاتً هو ٌوم 

 تخرجً

 هو بالنسبة لً ٌوم مٌالد لً

 أتطلع فٌه لما هو آت من همسات هذه الدنٌا الملٌئة بالتفاؤل واألمل المشرق

 إهدائً هنا لٌس لتخرجً فقط

بل للتحلٌق نحن والرفقة فً سماء مملوءة بغمام ٌصحبه المزن هً فرص تقتنص وثمرات تقطف عندما 
 تكون ٌانعة وها أنا أقف ألقطف إحدى هذه الثمرات التً ٌنعت لً

 وهً تخرجً فً انتظار قطف المزٌد بإذن هللا

لعلنً فً هذه الكلمات البسٌطة الحروف التً تتماٌل بتماٌل انامل العاجزة عن تكملة هذا اإلهداء بسبب 
 الفراق

 لصرح ضمنً بٌن أحضانه فترات كاألم

هنا سوف اضع كلمات لكل من تركــ بصمة فً حٌاتً وغٌر من مجراها وعمق فً توسٌع مداركً 
العلمٌة والعقلٌة... لكل من لملم احزانً بٌن فترة وأخرى... لكل من أشعرنً بأننً لست وحٌدة فً 

 مجتمع مختلف

 إهدائً إلٌكــ ٌا أمً الغالٌة "فتٌحة" التً كنت عوناً ودفء بٌن أضلعً

إلٌكــ أبً العزٌز "عمار" الذي علمنً بأن عندما تطفأ األنوار البد من إضاءة الشمعة وال نقوم بلعن 
 الظالم

إلى أخواتً فاطمة الزهراء أتمنى لها المزٌد من التقدم فً حٌاتها المهنٌة، إلى مروة و أمٌرة أتمنى لهما 
 المضً قدما نحو النجاح و تخطً صعوبات التخرج العام المقبل

 إلى لٌلٌـا آخر العنقود أتمنى نجاحها فً البكالورٌا و المزٌد من التألق إن شاء هللا

 إلى أخً الوحٌد عبد السمٌع أعانه هللا فً حٌاته المهنٌة و أتمنى أن تفتح أبواب الرزق له.

 إلى خالً مبروك و زوجته، إلى البرعمٌن المالكٌن ولٌـــد و إٌــاد حفظهما هللا

 إلى صدٌقتً سلوى و دون ان انسى بالذكر من تقف معً اآلن فً تقدٌم هذه المذكرة فـــاطمة . 
 إلٌكم زمالئً و زمٌالتً بقسم التارٌخ ماستر2 تارٌخ عام و وسٌط 

 أتمنى لكم جمٌعا نجاحا موفقا .

 و إلى كل من ٌعرفنً من قرٌب او من بعٌـد

 .إلٌكم جمٌعا 
 .. أبعث أرق تحٌة وأعذب سٌمفونٌة سمعتها وارددها لكم بأننً احببتكم من كل قلب

سٌقف قلمً هنا ُبرهة لٌستقر بٌن أنظاركم ما كتبت لعلها هذه المفردات تكون خٌر معٌنة حتى تتذكرونً 

 ...ٌوما ما
 محبتك

Acer
Typewriter
محبتكم حسناء



 اهداء
كل الذٌن سقطوا فً مٌدان الشرف، إلى  

رض الجزائر الطٌبة،إلى الذٌن رووا بدمائهم أ  

حرارا،الذٌن ضحوا بالنفس و النفٌس من أجل أن نعٌش أ لىإ  

هدي هذا العمل المتواضع،إلى كل هؤالء أ  

عماقًؤادي...و رسخت عقٌدة التوحٌد فً ألى من غرست حب هللا فً فإ  

إلى من كانت هً أما فً الحنان...و معلمة فً األخالق... و أختا فً النصح و اإلرشاد...نصائحها نور 

لمً... بحر قلبً الواسع هً...موج عقلً الدافئ أسٌر علٌه فً حٌاتً...و إبتسامتها ثلج ٌطفأ خوفً و أ

عمق من شًء أا و لكن كمل ... لٌس تهاونهً... و مهما وصفتها فلن استطٌع أن أهً ...حبٌبة قلبً 

.أمً الحبٌبة  ذلك  

طانً ولم ٌزل ٌعطٌنً بال عإلى قدوتً األولى و نبراسً الذي ٌنٌر دربً...إلى من علمنً و أ

حدود...إلى من رفعت رأسً افتخارا به...إلى الصبور فً زمن نفاذ الصبر...إلى الذي عجز اللسان 

.أبً الحبٌب مامه عن الكالمأ  

عري نحوك...فمشاعري أكبر من أسطرها على ال ٌستطٌع التعبٌر عن مشان كان حبر قلمً و إ

قول:إلٌك ٌا من أفدٌك بروحً فأالورق...  

 و فقك هللا و رعاك و سدد للخٌر خطاك

حمدإلى وحٌد أمً و أبً بر األمان و رمز السالم أخً: أ  

خً الثانً.إلى أختً هدى ٌنبوع الحب و اإلحترام و إلى زوجها محمد أ  

ختً وسامقلب الطٌب أحساس المرهب و الصاحبة اإلإلى   

مٌرة،عائشة،بسمة،صلٌحة.ألى صدٌقاتً: نسٌبة،إ  

طال هللا فً عمرهاإلى جدتً أ  

سٌل و قصً محً الدٌن.إلى الكتكوتٌن: أ  

ا هذا العمل طول نسى التً تقاسمت معهلبً و لم تسع له هذه الورقة.دون أن ألى كل من وسع له قو إ

ختً حسناءو أالسنة صدٌقتً   

لى كل هؤالء.ا إهدي عملً هذأ  
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Typewriter
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 مقدمة :
 

 أ 

و متعددة زمنة ريخ الحركة الوطنية سجل حافل باألحداث التي جرت في أيعتبر تا  

الكفاح المسمح  انطالقعرفت عدة محطات تحضيرية ىامة من أجل ، حيث مختمفة مكنة أ

 م.5419-م 5491 مابين 

وجياتيم الحزبية  اختالفعمى ن مو تيقن المناضم  5491الثامن ماي  مجازر فبعد   

ثبت أنو ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة .بحيث أب، مناضمي حزب الشعب وخاصة منيم 

لى غاية البعض منيم عقم العمل السياسي ، إذ واصل حزب الشعب نشاطو السري إعن 

عاد القادة بناء الحركة اسيين أيالمساجين السن صدر العفو عن المعتقمين ، وبعد أ م5491

ن تجند التي استطاعت أ و كإمتداد لحزب الشعب   M.T.L.Dالوطنية فأعمن عن تأسيس

وموازاة  ، في تمك الفترةالحركة الوطنية من حوليا العديد من المناضمين لكونيا تمثل طميعة 

في سست خاصة التي تأمة الكان ليا جناح سري ممثل في المنظ معمن مع نشاط الحركة ال

السمطة  اكتشافإال أن  ، ضير العممي لمعمل الثوري مباشرةبغية التح ، م5491فيفري 

م،من خالل عثورىا عمى رأس 5411مارس االستعمارية لخاليا المنظمة السرية بداية من 

سيا ء سريتيا في كثير من المدن داخل أرجاء الوطن،وعمى رأفشاالخيط الذي أوصميا إلى إ

مدينة تبسة والتي وقعت فييا قضية "رحيم")عبد القادر خياري(،والمتيم بخيانتو لممخ وتعاونو 

السبب الذي جعمو يمجأ إلى  ، عناصر من المنظمة بتأديبولذا قامت  مع المصالح الفرنسية ،

لى مما أدى إلى تعطيل وتأخير المشروع  واليدف إ المصالح الفرنسية ويبوح بكل أسرارىا ،

منخرطي  ي وعتقاالت والمحاكمات التي مست مناضمإلى موجة اإلوىذا نظرا  ين ،ح



 مقدمة :
 

ب   

عمى حد سواء .ما عقب ذلك من  الديمقراطيةنتصار الحريات حركة إ المنظمة الخاصة و

ما جعل قدماء المنظمة الخاصة وىو  ستعماري رىيب كان في غاية القسوة والشدة ،قمع إ

 ىداف الوطنية.حقيق األالمسمح كوسيمة لت لى خيار واحد وىو الكفاحيمجئون إ

زمة م أ5411ومما زاد الطين بمة أن عصفت بوحدة الحزب خالل مؤتمر أفريل      

وثانييما :تيار  ، وليما :تيار المجنة المركزيةنتيجة خالفات عميقة بين تيارين :أسياسية حادة 

لموحدة  تتمثل في المجنة الثوريةنشاء قوة ثالثة ،وفي مواجية ليذه األزمة تم إمصالي الحاج

ثم  22عقد إجتماع ال ،توحيد الحزب عادة وبعد فشل ىذه األخيرة في مساعييا إل،والعمل

ييد طرف مجموعة من المناضمين الذين أدركوا أن العمل المسمح دون تأ من ، 1جتماع الإ

م، قرار مي تخاذفي إ دلذا عمموا بجي فاق ،سياسي سيكون عمال من دون آشعبي و تمثيل 

 .فق جبية التحرير الوطني وفي ظل ىذه الظروف ظيرت في األ

 ختيار الموضوع :أسباب إ 

عمى الحركة الوطنية  إنعكاساتها م و0591تبسة  حادثة موضوع:إن إختيار 

 لى عدة عوامل :يرجع أساسا إ الجزائرية

جزائرية الثورة الدراسة تاريخ وال : سبب ذاتي : وىو رغبتنا الشخصية الممحة في أ

 ثراء المكتبة التاريخية الجزائرية .وتقديم مساىمة متواضعة إل



 مقدمة :
 

ت   

يشوبو  لم ينل حظو في البحث والدراسة من جية وموضوع  ىذا  نلكون أ ثانيا :

 الغموض من جية اخرى .

كتشاف المنظمة الخاصة في ظل وجود حقيقة إ ثا :محاولة معرفة خمفيات وثال

 حيطت بيا .بب إكتشافيا بالرغم من السرية التي أفي تحديد سالروايات المتضاربة 

عمى  إنعكاسات ولو،بالنسبة لممنظمة الخاصة محطة ىامة  يعتبر ىذا الموضوع رابعا:

نتصار لمحريات الديموقراطية بصفة الوطنية بصفة خاصة وعمى حركة اإل مسار الحركة

 عامة .

 شكالية البحث :إ 

 عمى الحركة الوطنية ليست وليدة إنعكاساتيا حادثة تبسة ون خمفيات وجذور إ     

تشكل منيا  ،يديولوجيات مختمفة إلى إ سنة من النضال السياسي بل تعود إلى سنوات عدة و

التي تعرضت ليا المنظمة الخاصة من قبل بعض  المؤامرات ضافة الى باإل ، الحزب

عن ذلك تفاقم الوضع مرىا ما نتج إلى فضح أ خر المطاف، والتي أدى بيا في آالمناضمين 

 الثوري؟ ثيره عمى المسارو انفجاره بتأ

التي سنجيب عنيا من  تية وولتضيح ىذه اإلشكالية أكثر ، يمكن طرح التساؤالت اآل

 الرسالة : ىذه  خالل فصول

 ؟ وعممياتيا ؟.ماىي نشاطاتيا و  سيس المنظمة الخاصة ؟ ،تأماىي خمفيات  -



 مقدمة :
 

ث   

المسؤول المباشر عن  ىو -حقا–وىل كان رحيم  ؟ كتشافياوراء إ ماىو السر -

  كبش فداء ؟. نو كانإكتشاف أم أ

ستعمار الغاشم ىل إستطاعت المنظمة الخاصة أن تصمد أمام بطش اإل -

 بالرغم من سريتيا ؟.

 عضاء المنظمة السرية ؟.إلى أي مدى أثرت حادثة تبسة عمى أ -

 ناظمين الفارين؟.متقاالت تجاه العاإلنعكاسات المترتبة عن ماىي اإل -

 ثرت ىده القضية )الحادثة( عمى مسار الحركة الوطنية ؟.كيف أ -

مطة عمى ستعمارية المسياسة اإلالسماىو السر الذي عجل بتفجير الثورة رغم  -

 حزاب بصفة خاصة ؟.الشعب بصفة عامة وعمى األ

أي  م 5419لماذا لم تتمكن المنظمة السرية من تفجير الثورة قبل سنة  -

 سست ؟.عندما تأ

 ماىي حقيقة الرجال الذي قادوا الثورة التحريرية في بدايتيا ؟ -

خير فيو ظل تفجير الثورة خيارا يجب التعجيل أو التأصبح الخيار لوىل أ -

 الصراعات داخل الحزب ؟.

  : حدود البحث

بين تناغما مع طبيعة الموضوع،حصرنا معالجتو من الناحية الزمنية           

ول تجسيد بناء المنظمة الخاصة كمحاولة فريدة من م ،حيث يشير التاريخ األ5491-5419



 مقدمة :
 

ج   

لى مستوى توى التصور الممكن والمتاح إنوعيا في تاريخ النضال الوظني لنقل الثورة من مس

 ئم.الفعل القا

فتمثل قفزة نوعية جاءت في أعناق تطور تراكمي لمنضال من  ، م5419ما سنة أ     

 ستقالل.اإلأجل 

( المضغوطة زمنيا والمفعمة م5419-م5491وعمى العموم فقد مثمت ىذه الفترة)    

كتشاف المنظمة الخاصة فجارية خاصة بعد إنجات التاريخ اإلو تاريخيا ، موجة عاتية من م

 عقب حادثة تبسة والمجوء الى العمل الثوري 

 مناهج البحث :

ىج العممية المعروفة في حقل اتباع المنحاولنا إيما يخص مناىج البحث فقد ما فأ    

 الدراسات التاريخية :

حداث وترتيبيا ترتيبا لقد إستخدمناه في إستعراض األ المنهج الوصفي:-أ 

 وصفيا حسب كل مرحمة من المراحل. و كرونولوجيا ،

فكار الغريزة لمموضوع وكذلك ووضفناه في تحميل األ :المنهج التحميمي-ب 

طيمة فترة  )المركزي والمصالي( المواقف التي صدرت عن التيارينفي تحميل مختمف 

ر المنظمة الخاصة ىي عتباكذلك إ ، إنفجار الثورةتوقيت  صراعيما حول السمطة و

 نتصار الحريات الديموقراطية.وليدة حركة إ



 مقدمة :
 

ح   

طاق المادة التاريخية الخام ،قصد نستئع ومناقشتيا،مع إكما وضفناه في دراسة الوقا 

 كاديمية الدقيقة.لتاريخية التي تفرضيا الدراسة األلمحقيقة ا الوصول

       داخل حزب  المواقف عتمدنا عميو في المقارنة بينوقد إ : المنهج المقارن -ج  

 ثير ذلك عمى مسار العمل الثوري.وتأنتصار الحريات الديمقراطية إ

 صعوبات البحث : 

ىذه الدراسة ىي  نجازإ لعل من أىم الصعوبات التي إعترضت طريقنا في -

ولكن توجد وثائق أرشيفية في  ي موضوع بحثنا ،كاديمية المعمقة فقمة الدراسات األ

 شيف االجنبي ليست في متناول كل الباحثيين دور األر 

الخاصة  فقد فرضت ظروف السرية عمى المنظمة مناعتيا ، ندرة الوثائق و -

 ية .ستثنائعدم إستخدام الكتابة إال في الحاالت اإل

اصة الذين عضاء المنظمة الخة جمع الشيادات وخطورتيا من بعض أصعوب -

 سباب مختمفة .ختاروا الصمت المطبق ألابقوا عمى قيد الحياة ف

 .كتشاف المنظمة السرية تضارب الرويات والشيادات باألخص في تحديد امر إ -

 عمال، بحيث أوجدت كتابات عامة لم تتوغل في أ ر المتخصصةقمة المصاد -

 الموضوع.

 

 



 مقدمة :
 

خ   

 مراجعه: البحث و مصادر  همأ

 ساسية يمكن تصنيفيا عمى النحوابة ىذا البحث عمى مصادر ومراجع أعتمدنا في كتإ

  :التالي

 وال :المصادر :أ

ة المذان يعتبران مصدران ىامان حمد بن بممذكرات حسين آيت أحمد ومذكرات أ .5

   سيس المنظمة الخاصة سنة ا كانا من العناصر القيادية في تأصحابيبإعتبار أن أ

  .م5498

كتاب الحركة حمد ميساس الذي يحمل المسيرة النضالية لمحمد يوسفي وأ كتاب .2

ن بحيث أنيما يعتبران من أىم المصادر أل إلى الثورة المسمحة ، 2الثورية من الح.ع.

 من الييئات القيادية في المنظمة الخاصة . امؤليفيما كان

فادنا لمؤلفو :محمد بوضياف بحيث أم  5419 برول نوفمكتاب التحضير أل .1

 وبشكل كبير خاصة في كل الفصول .

 ثانيا :المراجع :

توى ىذا المرجع عمى العديد حوقد إ ، 1ج عد اهلل،الحركة الوطنية ،بو القاسم سأ .5

ث حداوبالتحميل،وشممت أىم األحداث التاريخية التي ذكرنا بشكل مفصل من األ

 2ثناء الح.ع.الجزائر أالسياسية التي عاشتيا 



 مقدمة :
 

 د 

وراس :مصطفى بن بولعيد جمعية أول نوفمبر بتخميد وحماية مآثر الثورة في األ .2

نو يحمل بين ، حيث أفادنا ىذا المرجع كثيرا ألم 5419-ه5119والثورة الجزائرية 

 العسكري السري . ألولى لمتنظيمطياتو معمومات وتفاصيل ىامة عن البدايات ا

ادنا ىذا المرجع وبشكل كبير فلي،المنظمة الخاصة ومؤامرة تبسة،أعبد الوىاب شال .1

ببعض الشيادات الحية التي عايشت تمك  جدا،أنو يتحدث عن مؤامرة تبسة مستعينا

 الحادثة.

ستنادىا عمى التوثيق نذكر منيا عمى سبيل فأىم ما ميزىا الدقة والتحميل وا   المقاالتما أ

 المثال:

 1عةالوطني،الذاكر  لى جبية التحريرإ الخاصةة تحويل المنظم بوحوش، عمار .5

 والتي ساعدتنا في الفصل الثالث خاصة المبحث االول.

-صالحات السياسية في الجزائر المستعمرة عقب جرائم ماي اإل:  بورغدة رمضان .2

بط في إجتماع وبالض ول من الفصل الثالثم،خدمتنا في المبحث األ5491جوان 

العنصر في المحاضرة المعنونة ب:الطريق الى الثورة)من لى ىذا ،حيث تطرق إ22ال

 الوطني(. التحرير  المنظمة الخاصة الى جبية

 

 



 مقدمة :
 

 ذ 

 ثالثا: الرسائل الجامعية : 

 عتمدنا عمى مجموعة من الرسائل نذكر منيا :لقد إ

،أفادتنا في م 5419-م 5454الحركة الوطنية بمنطقة قالمة  ، السبتي بن شعبان .5

 سيا منطقة تبسة .عمى رأ لمشرق الجزائري و  الجغرافيةطالع عمى التقسيمات اإل

-م 5419الجزائرية ، التحريرية التنظيم العسكري في الثورة ، مال شمبيمذكرةآل .2

وقد ساعدتنا في معالجة أولى خطوات الكفاح المسمح الذي بدأ يشق  ، م5411

 خاصة .مة العسكرية الطار المنظطريقو بخطوات ثابتة في إ

 خطة البحث :

تتكون ىذه الرسالة من مقدمة ومدخل تمييدي وثالثة فصول وخاتمة وببميوغرافيا    

 يقا .تصاال وثراسة إومالحق تتصل بموضوع الد

مجازر ويتعمق ب م 5491-م 5491الحركة ما بعد  المدخل التمهيدي نا في تناولذ إ

لتكون بعد ذلك منعرجا حاسما في  ينالجزائرينفوس ثر في م وما خمفتو من أ5491ماي  8

حزاب السياسية التي كانت ليا ردة فعل عمى ىذه ن في ذلك األيمسيرة الحركة الوطنية متناول

كحزب جديد نتصار الحريات الديموقراطية حركة إو حزب الشعب الجزائري  ماالمجازر وى

المنظمة إلى  ا تطرقن : الفصل االولستقالل وفي والتي تيدف بدرجة أولى الى تحقيق اإل

نتصار ر الوطني السري الذي قررتو حركة إالمؤتم عن  بداية بالحديثالسرية العسكرية 

م والذي تقرر فيو إنشاء جناح عسكري 5491فيفري  51-51الحريات الديمقراطية بتاريخ 



 مقدمة :
 

ر   

تطرقنا سيس )المنظمة الخاصة(، ثم أتحدثنا فيو عن دواعي التفول سري . أما المبحث األ

تيا التي ساعدتيا في التمويل ىم نشاطاتيا وعممياوأخيرا استعرضنا أ ىيكمتيا وفروعيالى إ

 نطالقة الكفاح المسمح .من أجل إ

و والذي ىم 5411مر المنظمة الخاصة إكتشاف أ تحدثنا  عن : الفصل الثانيما أ   

ساسية ،حيث درسنا فيو :تبسة من حيث موقعيا صمب الموضوع ،ضمن ثالثة مباحث أ

برواياتيا العديدة ، وأخيرا تعرضنا إلى   المؤامرةونشاط المنظمة الخاصة ليا ، وحقيقة 

 كتشاف .النتائج المترتبة عن ىذا اإل

عالجنا فيو االنتقال من السرية إلى العمنية، ضمن مبحثين  : الفصل الثالثوفي    

نقسامات داخل الحزب نتيجة الصراع عمى السمطة ،نتج اإلول في المبحث األ ثنين تناولنا إ

فيق بين التيارين وفشل مساعي ىذه االخيرة في التو  عن ذلك المجنة الثورية لموحدة والعمل

جبية التحرير الوطني  الذي يتحدث عن  الثانيلمبحث لى االمتصارعين ثم إنتقمنا إ

 .الجزائرية 

اسة لييا من الدر  ىم النتائج التي توصمناستعراضنا ألبإموضوع رسالتنا ولقد ختمنا 

نعكاساتياو  م  5411المخصصة لحادثة تبسة     عمى الحركة الوطنية .ا 

 

  



 قائمة المختصرات :
 باللغة العربية - أ

 المنظمة الخاصة .الـ م.خ:  -
 حزب الشعب الجزائري .ح ش ج: -
  حركة انتصار الحريات الديموقراطيةح.ا.ح.د: -
 جبهة التحرير الوطني .ج.ت.و: -
 جمهورية ديموقراطية إجتماعية .ج.د.ا: -
 نجم شمال إفريقيا .ن ش إ: -
 .المجنة الثورية لموحدة والعمل ل.ث.و.ع : -

 باللغة األجنبية : - ب
- C.R.U.A : comité révolutionnaire d’unité et d’action. 
- L’OS:L’organisation special. 
- M.T.L.D:le mouvement pour triomphe des libertés démocratique. 
-P.P.A :Le parti du peuple algérien . 
-O.A.S :organisation de l’armée secrète. 
-S.L.N.A :service de laison nord african. 
-F.L.N :front de libération nationale. 
-M.N.A :mouvement national algérien. 
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مف ناحية تاريخ الحركة  خطيرة ، إنعكاسات ـ1945ماي  8ألحداث لقد كانت 

(، أو تاريخ عالقات الوطنييف مع اإلدارة الفرنسية وحكومتيا ، وكذا 1الوطنية الجزائرية)

نية الجزائرية بمبادئيا خاصة . وقد التزمت الحركة الوطاألحزاب األوروبية والشيوعيوف منيـ 

،فظمت رىينة ىذه المبادئ والمناىج .وذلؾ نتيجة سموؾ عناصر الرأي األوروبي ومناىجيا

إضافة إلى أسبابيا فقد فسحت المجاؿ في الواقع خالؿ  ـ1945ماي  8أما طبيعة أحداث 

اتجاه وكؿ حزب يضاعؼ مف التعميقات  األياـ التي تمت أماـ العديد مف التأويالت فكاف كؿ

 .(2لكي يبرز ردة فعمو)

، األثر الفعاؿ والعاـ في تعميؽ الوعي الثوري ووالدة  ـ1945ماي  8فكاف لمجازر 

روح جديدة خالصة لدى الشباب المتحمس لمنضاؿ والكفاح المسمح وحتمية الحصوؿ عمى 

 اإلستقالؿ واإلعداد والتحضير لمثورة المسمحة .

منعرجا حاسما في مسيرة الحركة الوطنية  ـ1945ماي  8تكوف مجازر  وىكذا

الجزائرية، حيث أنيا أحدثت القطيعة بالماضي وقضايا المساواة واإلندماج التي تجاوزىا 

الزمف نحو المطالبة باإلستقالؿ ، ومنعرجا حاسما كذلؾ مف حيث أنو أوجد الوعي بحقيقة 

                                                           

(:كمصطمح كاف يستعمؿ لمتدليؿ عمى نجـ شماؿ إفريقيا ،حزب الشعب الجزائري ،حركة إنتصار الحريات الديمقراطية أما 1)
المفيـو الدقيؽ لمحركة الوطنية الجزائرية ىي النشاط السياسي مجمؿ التشكيالت السياسية والثقافية واإلصالحية التي قادتيا 

سعييا إلحداث التغيير ثـ االصالح وانتياءا بالقطيعة مع النظاـ اإلستعماري   مجموعات عديدة مف النخب الجزائرية في
.أما كحزب فيو أسس عمى أنقاض حركة الحريات الديمقراطية وقد إختار مصالي ىذه ـ 1954نوفمبر  6،تأسسست في 

الثورة الجزائرية في زبيري ،التسمية لما ليا مف شيرة واسعة ومكانة ىامة في أوساط الجماىير .أنظر الى : محمد العربي 
 .196ص ـ ، 1984،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،  1،ط عامها االول

دار االمة ، الجزائر ،   2م [ ، تر: محمد بن البار ،ج9199 -م9191تاريخ الحركة الوطنية ] (: محفوظ قداش ، 2)
 .953ص ـ،2011
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ستقالؿ ، نحو ارتياء السبيؿ المؤدي إليو وتدبر الوسائؿ تجاوز فكرة اإلكتفاء بالمطالبة باإل

لما سمكت ، (2(،ولو أف النتيجة في تصدع حركة أحباب البياف  والحرية)1المناسبة لذلؾ)

 .مسارات مختمفة لبموغ ىدؼ واحد بذلؾ األحزاب التي كانت منطوية تحتيا ،

والحرية العاممة أساسا  ىذا وقد أسس فرحات عباس وصحبو الحركة الديمقراطية لمبياف 

 .( 3عمى مواجية الكولوف مف جية وتفادي العمؿ الوطني مف جية أخرى)

كما أنو يوجد حزب مف األحزاب الذي سعى إلى تبرير ردة فعمو  نحو العمؿ المسمح 

ف كاف قد أضعؼ مف فرط القمع وألنو أجبر  أالوىو حزب الشعب الذي لـ يعترؼ بيزيمتو وا 

عمى العمؿ في السرية ، فقد كاف ينتظر الوقت المناسب ، حيث كاف مف الممكف اإلعتماد 

ف صقمتيـ التجارب . فيو يعرؼ بنجـ شماؿ إفريقيا  الذي عمى جيؿ جديد مف المناضمي

ـ بحزب الشعب الجزائري 1937ـ . أصبح يعرؼ منذ عاـ 1926تأسس في باريس سنة 

ولقب بالحركة اإلستقاللية التي اتسمت  ببعدىا الوطني حيث أف ىذا المصطمح األخير لـ 

طرؼ عقالء تمؾ الفترة يتقبمو في فترة الثالثينيات ، إال أفراد قالئؿ نعتوا مف 

                                                           

، دار الطميعة لمنشر  من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطنيالحركة الثورية في الجزائر مومف العمري ،  : (1)
 . 66ـ ، ص 2003والتوزيع ، 

 60.000ـ . والذي تقرر بموجبو إعطاء الجنسية ؿ 1947سبتمبر  20 في القانوف العضوي لمجزائرعند صدور  : (2)
جزائري فما كاف مف أنصار حزب الشعب إال التعامؿ مع أحزاب األخرى قصد إنشاء برلماف جزائري بدال مف المجمس 

 ـ .وىو 1944مارس  14المالي المفروض مف الفئات السياسية، وبالفعؿ تـ ميالد تحالؼ جديد بيف الحركات الساسية يـو 
أصدقاء البياف والحرية ، ويضـ كؿ مف حزب الشعب الجزائري .جمعية العمماء المسمميف و فرحات عباس انظر الى : عبد 

، دار محطات من تاريخ الجزائر دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية عمى ضوء وثائق جديدةالحميد زوزو ، 
   202ـ ، ص  2004ىومة لمطباعة والنشر ، الجزائر ، 

، مذكرة مكممة لنيل شهادة  أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية و تأثيرها عمى إندالع الثورة(:مناؿ شرقي ، 3)
 .      43، ص ـ 2013-ـ2012، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الماستر ، تخصص تاريخ معاصر 
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ـ 1937مارس  11(،فحزب الشعب الجزائري قد ولد بعد إرىاصات طويمة يـو 1بالمجانيف)

وكاف قرار إنشائو قد تـ باإلتفاؽ مع أعضاء فرع الجزائر لمنجـ ، وأعضاء المجنة المركزية 

 (.2الذيف منيـ مصالي الحاج)

واسعة ضد اإلدارة الفرنسية وعمى كؿ حاؿ فإف مصالي الحاج وأنصاره قاموا بحممة 

فسارعت ىذه إلى إتخاذ عدة تدابير تعسفية ضد الحزب ثـ بعد ذلؾ إتخذت إجراءات في 

باريس ضد جريدة األمة ألنيا نشرت مقاال ىاجمت فيو وحدة التراب الوطني سمطة فرنسا في 

احو (، رغـ أف زعيـ الحزب مصالي قد أطمؽ صر 3المناطؽ التي تمارس فييا ىذه السمطة)

 عمى األقؿ .فقد أعيد إعتقالو بعد شيريف 

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو لماذا تغيرت تسمية نجـ شماؿ إفريقيا إلى ما يسمى بحزب 

الشعب ، مع العمـ أف المطالب لكال الحزبيف نفسيا ؟ يمكف أف نجيب عف ىذا  التساؤؿ 

ال يتعرض حزب فنقوؿ : صحيح أف التسمية تغيرت لكف يبقى اليدؼ واحد ، فقط حتى 

الشعب الجزائري لممتابعة القضائية والجديد الذي جاء بو الحزب ىو تكويف نظاـ عصري 

                                                           

،ص  ـ1945، منشورات دحمب ، الجزائر،ـ 9199ماي  8أفاق مغاربية المسيرة الوطنية وأحداث محمد قنانش ، (:1)
16. 
ـ ، وعاش حياتو النضالية فييا ، يعتبر ميد لمعمؿ السياسي مف خالؿ 1896/ 5/ 16مف مواليد تممساف ، ولد بتاريخ (:2)

ـ التي 1946ـ"  وكذا ح.ا.ح.د في  1937تأسيس نجـ شماؿ إفريقيا ، كما أسس مصالي " حزب الشعب الجزائر عاـ 
إعادة إعتبار إلى أبي الثورة مصالي الحاج  ـ أنظر فائزة مصطفى ،1954يا الحركة السرية التي فجرت نوفمبر إانبثقت عن

 02، ص ـ 2011ايموؿ ،  27، الثالثاء  1522أدب وفنوف ،ع ،  ذلؾ المجيوؿ
منقػ ، ص ص  4، دار الغرب اإلسالمي ، لبناف ، ط 9م ، ج9199-م9191، الحركة الوطنية (:أبو القاسـ سعد اهلل3)

144-145 . 
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ووعي سياسي يكوف األساس لمكفاح المتواصؿ .  فحزب الشعب الجزائري قد وضع شعارا لو 

 ىو : ال لإلندماج ، ال لإلنفصاؿ ، نعـ لإلستقالؿ والتحرر . 

المغرب  ف المناضميف الوطنييف في كؿ مف تونس ووقد إختار الحزب ىذا اإلسـ لكو 

كحزب اإلستقالؿ المغربي  ، (1كانوا قد أسسوا أحزابا خاصة بأقاليميـ لمدفاع عف قضاياىـ)

 ( والحزب الدستوري الجديد الذي أسسو الحبيب بورقيبة في تونس2الذي أسسو عالؿ الفاسي)

 وقد حدد الحزب أىدافا عدة نذكرمنيا : 

مصالح الجزائرييف دوف تمييز ديني أو عرقي مع التركيز عمى المسائؿ لدفاع عف ا -

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

 حزب ديمقراطي ييدؼ الى تحرير الشعب الجزائري -

وىدؼ الحزب األساسي ىو إستقالؿ الجزائر وبناء دولة جزائرية ترتبط بكيانيا  -

 ييا العريؽ . ومبادئيا العربية اإلسالمية مع الحفاظ عمى ماض

ومف المعروؼ عف حزب الشعب الجزائري أنو كاف يفيد األمة العربية عامة والشعب  -

 و "جريدة البرلماف الجزائري" الجزائري خاصة بأفكار منتشرة في كؿ مف "جريدة األمة"

                                                           

م( ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ 9199-م9191، الجزائر في الحرب العالمية الثانية )محمد شبوب  : (1)
 . 27، ص  ـ2015-ـ2014،  -1-، جامعة أحمد بف بمة ، وىراف  الحديث والمعاصر

ـ ، ولكف السمطات الفرنسية قامت بحؿ ىذا 1936في إنشاء حزب كتمة العمؿ المغربي عاـ سياسي مغربي اشترؾ (:2)
الحزب ، بعدىا قاـ الوطنييف في السنة الموالية بتأسيس الحزب الوطني الذي ميد بدوره الى تأسيس حزب اإلستقالؿ ، ألقي 

ـ، سمحت لو اإلدارة  1946ي عاـ ـ ، ونفي الى الغابوف مدة تسعة سنيف وف 1937نوفمبر  03القبض عميو في 
لى: إ أنظر 1947المجوء إلى القاىرة عاـ  اإلستعمارية باإلقامة في طنجة ولكف تحت مراقبة البوليس ، واستطاع اليرب و

 .                                   28المرجع نفسو، ص 
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فترة تركيز الفروع  اذا اعتبرنا فترة نجـ شماؿ إفريقيا بالجزائر،(1و"جريدة العمؿ الجزائري)

ني ، في الفيديراليات االولى فإف فترة حزب الشعب كانت فترة تركيز الوعي السياسي الوط

-1937خاصة أف ىذا االخير قد قاـ بعدة نشاطات كبيرة مابيف أغمبية المدف الجزائرية 

نشر المقاالت في الجرائد الخاصة "األمة"  يتمثؿ النشاط في توزيع المنشورات و ـ، و 1939

لبرلماف الجزائري" ، التي كانت تصدر رغـ القمع والضغط والصعوبات و "ا و "الشعب"

قدـ المبادئ  ثمف المدف حي المادية ، وفي إقامة الميرجانات الجماىيرية في عدد كبير

المصادقة عمييا وىذا العمؿ كاف  البرنامج وأعطى لمجماىير فرصة لتفيميا ، و الحزبية و

 دعموا إطارات الحزب . سببا لتكويف مناضميف واعييف ممتزميف

خاصة في العاصمة  كما شارؾ الحزب في ىذه الفترة في بعض اإلنتخابات و    

 (.2لتقييـ تاثيره في األوساط الشعبية وفوزه في ىذه اإلنتخابات كاف بمثابة ميزاف)

 في كؿ  ألؼ شييد جزائري 45ـ ، التي راح ضحيتيا  1945ماي  8كما أف لمجازر 

مف سطيؼ، قالمة، خراطة ، األثر البالغ في بمورة الفكرة الثورية لدى غالبية الجزائرييف، كما 

نقطة تحوؿ إيجابية بالنسبة لمحركة الوطنية  كانت منعرجا حاسما في تاريخ الجزائر، و

والشعب الجزائري بعد عدـ جدوى العمؿ بالطرؽ السياسية، بؿ مف خالؿ أسموب الكفاح 

                                                           

 .28،صالسابؽالمرجع ،محمد شبوب  : (1)
، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر  م 9191-م9191حزب الشعب الجزائري (:محمد قنانش و محفوظ قداش ، 2)

 137]د.س [، ص 
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ف ىذه الحوادث التي كانت 1يعد الوسيمة الوحيدة إلسترجاع اإلستقالؿ)المسمح الذي  (،وا 

بطريقة أو بأخرى قد بينت لكؿ مسمـ جزائري مصيره في ذلؾ الوقت ... وكؿ منيـ أيضا 

منيا  ـ بأف الثورة المسمحة أصبحت حتمية ال مفر1945ماي  08كاف يتصور بعد 

 (.2وستنفجر عاجال أـ آجال)

ـ . فبعد عودة  1946ي حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية  وىذا ما نممسو ف

 بناء شرع في العمؿ إلعادة  ـ ، 1946أكتوبر 13مصالي الحاج مف منفاه في البرازافيؿ يـو 

حزب الشعب ، ولممشاركة في اإلنتخابات التشريعية الخاصة بالبرلماف الفرنسي والمقررة يوـ 

يف المطالبيف بالعمؿ العسكري أمثاؿ األميف دباغيف ـ. فنشأ خالؼ بينو وب1946نوفمبر 10

وغيرىـ وبإنسحابيـ قدـ مصالي قائمة المترشحيف مف حزبو إلى السمطات الفرنسية تحت إسـ 

 .(3حزب جديد ىو : "حركة انتصار الحريات الديمقراطية")

الشامؿ في لمحريات الديمقراطية  كاف بعد قرارالعفو  لذا نعتبر أف ميالد حركة االنتصار

ـ ، حينما أطمؽ سراح المساجيف السياسيف والمعتقميف مف مناضميف 1946مارس  09

ورؤساء األحزاب الجزائرية ، ومنيـ مصالي الحاج الذي كاف تحت اإلقامة الجبرية 

مف قبؿ مصالي  . ـ 02/11/1946بفرنسا،فكاف اإلعالف الرسمي عف ظيورح.ا.ح.د 

                                                           

االستراتيجية العسكرية لجيش التحرير الوطني في مواجهة القوات الفرنسية : حناف صميدة ، سارة عزيز ،  (1)
-ـ2009، جامعة العربي تبسي ، تبسة  يادة لسانس تاريخ عاـمذكرة مكممة لنيؿ شم (، 9191-م9199اإلستعمارية )

 ـ2010
 . 40-39، مكتبة مدبولي ، الجزائر ، ]د،س[، ص ص  جان بول سارتر والثورة الجزائرية(:عبد المجيد عمراني ، 2)
، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر تخصص تاريخ  م 9191محمد العربي بن مهيدي ومعركة الجزائر رقية لزنؾ، (:3)

 27-26ـ، ص 2015-ـ2014معاصر ، جامعة خيضر ، بسكرة ، 
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عف تقديـ مرشحيف تحت إسـ حركة انتصار الحريات الحاج والذي أعمف إلى جانب ذلؾ 

الديمقراطية التي ستحقؽ العديد مف النجاحات في اإلنتخابات رغـ تزوير اإلدارة الفرنسية 

اإلستعمارية ، كما نجحت ىذه الحركة في ترسيخ رغبة اإلستقالؿ لدى معظـ الطبقات 

مني )معمف عنو لدى اإلدارة (.ومنطمؽ الحزب الجديد طغى عميو خطيف األوؿ ع1)الجزائرية

تخوؿ لو الحؽ في  الترشح  و الفرنسية( ممثؿ في حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية

اي ىي  ، (2الثاني سري ممثؿ في حزب الشعب الجزائري القديـ) لمختمؼ المجالس  و

ديدة استمرارية لمحزبيف السالفيف )نجـ شماؿ إفريقيا وحزب الشعب الجزائري(، تحت تسمية ج

مع تحديث آليات العمؿ النضالي المتماشي مع تطور الصراع مع المستعمر، ومع التحوالت 

التي رسمت حركة التاريخ العالمي وامتداد الصراع بيف القطبية )شرؽ غرب(وعالـ ثالث 

 (.3تسعى حركاتو لمتحرر)

مف  أما عمى مستوى القيادة فتكونت منذ البداية مف جيميف مختمفيف، أي خميط منيـ

والي المسيرة منذ منتصؼ القرف العشريف ، حيث أغمبيـ لـ يكف يتمتع بنوع مف التعميـ 

ؼ عف الذي انخرط في الحركة بعد األربعينيات ، و الذي فيو مف األشخاص مف دخؿ تمويخ

 المدرسة 

                                                           

في  المحافل الدولية ،  MNA جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية  بين  التنافسىاجر قحموشي ،  : (1)
، ص ص ـ2013-ـ 2012مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر تخصص تاريخ معاصر ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

63،64 
ـ، ص 1999الجزائر،،، وزارة المجاىديف 3ـ، ط 9199-م9891مظاهر المقاومة الجزائرية محمد الطيب عموي ، (:2)

251. 
 .251المرجع نفسو،ص  : (3)
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ىذا لو تاثير في سير  ووصؿ إلى مدرجات الجامعة و اطمع عمى تاريخ الشعوب و

زاد عدد المثقفيف في الحزب كاف لو تغييرا نوعيا ، قد تكوف لو نتائجو الحركة حيث كمما 

 (.1عمى الحركة خاصة)

و مف ىنا يمكننا القوؿ اف حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية ىي عبارة عف صورة 

متجددة لحزب الشعب ومرحمة أخرى مف مراحؿ تطوره عمى مستوى البرامج واليياكؿ 

 والتنظيمات وتمؾ حتمية تفرضيا طبيعة التطور السياسي واإلجتماعي والثقافي . 

يمف عمى ىذه الحركة أال وىي فكرة اإلستقالؿ كذلؾ كانت ىناؾ فكرة واحدة ووحيدة تي

وىذا ما يؤكده أحد المؤرخيف الفرنسييف : " عقيدة إيديولوجية حركة االنتصار لمحريات 

إنما تتمحور حوؿ كممة واحدة ىي  الديمقراطية ترفض أي تعاوف مع مشروع قانوف لمجزائر و

 .(2"اإلستقالؿ")

ـ في  1945ماي  08باألحرى مجازر وبعد كؿ ىذا و ذاؾ وخاصة بعد أحداث أو 

حؽ الشعب الجزائري خاصة واألحزاب عامة ، تأكدت قيادة الحزب بأنو يستحيؿ تحرير 

ساحة السياسية البالد عف طريؽ الصراع السممي ، ففي فضاء ذلؾ الحزب فقط ىيمف عمى ال

                                                           

 .65السابؽ،صىاجر قحموشي،المرجع (:1)
 .65:المرجع نفسو ،ص (2)
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ظير كشؽ في  فكرة الكفاح المسمح ، و التي مثميا التيار الثوري الذي الوطنية آنذاؾ نشأة

 (.1أفؽ الحزب والذي رأى أف الشروع  في العمؿ الثوري ضرورة ال بد منيا)

وكما يقوؿ عباس لغرور : " يجب المجوء إلى خيار وحيد لمعمؿ الثوري ، وأف 

الطريؽ الوحيد الذي يؤدي إلى التحرر والذي ال يمكف الرجوع عنو ىو طريؽ 

 (.2الثورة....")

ـ تيقنا أنو  1947ـ إلى غاية  1945ألوضاع الجزائر ما بعد ومف خالؿ إستقرائنا 

وبدخوؿ العديد مف المناضميف  في ميداف الكفاح السياسي خاصة منيـ ما كاف في حزب 

 حركة انتصار الحريات الديموقراطية أدى بيـ في نياية المطاؼ إلى الفشؿ .

بتأسيس جناح خاص  ىذا وقد إتجو  حزب ح.ا .ح.د في السير نحو الميداف العسكري،

 ـ. 1947بو  تحت اسـ المنظمة السرية او الخاصة وكاف ذلؾ سنة 

 

 

 

 

                                                           

ـ ، 2009، دار المعرفة ، الجزائر ،  م (9112-م9199الثورة الجزائرية و مشكمة السالح )وىيبة سعيدي ، (:1)
  .16ص
 .92ـ، ص  1982، دار الشورى ، لبناف ،  1، طالثورة  الجزائرية مصطفى طالس وبساـ العسمي ، (:2)
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 تمييد :  

حمل مصالي الحاج بعد عودتو من منفاه ببرازفيل ، واستقراره ببوزريعة قيادة حزب       

م، التشريعية تحت الفتة ح.ا.ح.د   1946الشعب عمى المشاركة في انتخابات نوفمبر 

اإلعداد لمكفاح  وخشي كثير من المناضمين أن يكون ذلك عمى حساب النشاط السري ، و

 (.1)م1947فيفري 16-15مؤتمر وطني سري لمحزب يومي  المسمح فقررت القيادة عقد

 ،وفقدان األمل والحسرة والتذمر ،اليأس الشعور بالخيبة و في جو مشحون بالشكوك و و

أغمبيم منيك بسنوات  كان المؤتمرون  القادمون من مختمف أنحاء الوطن ومن اوروبا ، و

المطاردة المستمرة من  اإلستقرار والمعاناة والحرمان والخوف وعدم  السجن الطوال ، و

من المستعمر ومن األحزاب المعارضة وتارة من أقرب الناس اليو من األىل  –الجميع 

قد تقرر عقد  و (،2معد يخافون نقمو ليم) كأنو مجرم أو مصاب بداء خطير و –واألقارب 

ذه إذ اجتمعت ى،  * م1947فيفري  16-15المؤتمر الذي يضم إطارات الحزب يومي 

ببمكور ووفقا لما ذكر عمر أوصديق فقد  16ببوزيعة ، ويوم  15األخيرة )اإلطارات ( يوم 

                                                           

 . 473، ص م 2006، دار المعرفة ، الجزائر ،  0م، ج 0131-م0381تاريخ الجزائر المعاصر (:بشير ببلح ، 1)
، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة  م في الجزائر 0191جذور نوفمبر (:مصطفى ىشماوي ، 2)

 .67م ،الجزائر ،]د.س [ ، ص  1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 . 132،ص 01انظر الى الممحق :رقم  *
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عضو يمثل عشرون منيم واليات: وىران، الجزائر ، قسنطينة ،  55حضر المؤتمر حوالي 

 (.1القبائل  والباقي ىم أعضاء الحزب)

، بن يوسف بن  حسين األحول مصالي الحاج ، نذكر: من بين الذين حضروا المؤتمر و

خدة ، محمد خيضر، أحمد مزغنة ، محمد األمين دباغين ، مسعود بوقادوم ، حسين آيت 

أحمد،  محمد بموزداد ، عمر أوصديق ، عبد الحميد سيد عمي ، عبد الرحمان طالب ، حمو 

ابراىيم مغيرة ، شوقي  بوتيمميس، ىواري سويح ، محمد يوسفي،مبارك فيبللي ، وعمي بناي ،

حسين عسمة ، عبد المالك تمام ، محمد ممشاوي ،  ،وي ، سعيد عمراني ، أحمد بودةمصطفا

 .(2غيرىم) حاج أحمد شرشالي ، و

م، عقد المؤتمر األول ودرس خبللو أوضاع الببلد وخطط وسائل الكفاح  1947في  و

 لممستقبل ، وصودق في النياية عمى مجموعة من القررات تدعو كميا إلى تحقيق االستقبلل

 (.3إنياء اإلحتبلل بأية وسيمة كانت ولو عن طريق العنف والقوة) الوطني و

ذا نظرنا إلى المؤتمرين الذين  كانوا حاضرين في ىذا  المؤتمر و الذي ال يوجد بو أمن  وا 

 من جانب آخر فإننا نستطيع أن نصنفيم لؤلصناف التالية :  و

                                                           

، دراسة مقارنة ، أطروحة م 0191- م0181الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري (:شايب قدادرة ، 1)
 . 342، ص م 2007-م2006الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري ، قسنطينة  هدكتورامقدمة لنيل درجة 

 .342، ص  شايب قدادرة،المرجع السابق(:2)
قافة العربية ، الجزائر ، عاصمة الث م 0191-م0381والحركة الوطنية  ط  اإلستعماريمسياسة التسيحي بوعزيز ، (:3)

 .123، ص 
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سمبيا والمتمثل الخطابات مجموعة ضجرت من الكفاح السياسي ، التي كانت تراه  -

الذي يصل إلى التوقيفات والسجون ، وتريد أن تنقل المقاومة نقمة نوعية  والمعمقات ...، و

لى عمل مسمح .  إلى عمل إيجابي وا 

مجموعة قد إمتبلت غيض وتدفقت بالسب والشتم عمى من تسمييم باإلنيزاميين      -

 . *م في المؤتمر اإلسبلمي 1936منذ  الذين سايروا فرنسا

م حين سقطت فرنسا قاموا بشد عضدىا والتيمة كانت موجية إلى  1942وفي سنة    

أولئك الذين ينعتون بالبرجوازيين ، وىم يسمون أنفسيم الديموقراطيون ، وعمى رأسيم حزب 

ن أن فوج البيان ودعاتو قبل أن يتكون وبعد ما تكون ، والشيوعيون الجزائريون يرو 

المقاومة ضدىم ، وضد وطنيم فرنسا الذين يحنون إلى أحضانيا دائما .ومجموعة ثالثة 

كانت تسمى باإلصبلحيين ، أولئك الذين كانوا يعتقدون بأن الوسيمة المثمى لتحقيق 

اإلستقبلل ىي: الكفاح الحزبي والتمثيل النيابي تقديم عرائض التنديد واإلحتجاج  

 .(1وعمل الكواليس وغيرىا من الوسائل المعروفة) ،يةوالحصول عمى األغمب

بالرغم من كل ىذا وذاك إنعقد المؤتمر دون جدول أعمال محددة وكانت النقطة الوحيدة 

 الواضحة ىي: 

                                                           
مثمت  الذي اشتركت فيو كل التيارات السياسية واإلتجاىات الجزائرية و م، و 1936جوان  07الجزائر يوم انعقد بعاصمة *

فيو كل الطبقات ، فكان حدثا عظيما في وقت كانت فيو الحركة الوطنية الجزائرية في أمس الحاجة إلى وحدة الصف 
دار  ،ر اإلسالمي الجزائريمالمؤتلى : محمد الميمي ، والكممة ألن سياسة الخبلف واإلنشقاق أصبحت غير مجدية . أنظر إ

 .238قدادرة شايب المرجع السابق ، ص  ، و 04ىومة ، ]د.س[، ص 

.68(: مصطفى ىمشاوي ، المرجع السابق ، ص 1(  
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المشاركة أو عدميا في اإلنتخابات القادمة إال أن الوصول إلييا كان يتطمب البث في 

ومعترف بو وىم  كانوا ال يزالون يعيشون الحزب الذي يشاركون تحتو ، حزب قانوني 

تحت نظام حزب محظور وىو حزب الشعب رغم تنظيم ح. ا. ح .د ، والتي ال تزال لم 

لم تظير قيادتيا . حيث كانت تحمل أفكارا متنوعة فمنيا من كان في تنظيم  تتبمور بعد و

نت ال تعرف بعضيا آخر ومنيا من لم يسبق لو المشاركة في الحياة الحزبية ، كما أنيا كا

 (.1بعض، وكل واحد كانت لو تصوراتو ...)

ومن جية اخرى فإن إطارات الحزب القديمة كانت قد قضت فترة طويمة غائبة عن  

من ىؤالء رئيس الحزب مصالي الحاج  الذي يروي  الساحة إما في السجون أو المنفى و

 ".وتصفية الحسابات في مذكراتو ما يمي : "ثم عقد ىذا المؤتمر في جو من الحذر

وبعد المناقشات الطويمة والحادة كان اإلتفاق كميا عمى المحافظة عمى وحدة الحركة 

(،كذلك إنتيى الخبلف بتسوية المسائل الرئيسية ، حيث 2الوطنية ولوعمى حساب الغموض)

توصل المؤتمر في االخير و (،3كان كل واحد يفكر بأن اليدف ىو الحفاظ عمى وحدة الحزب)

 القرارات التالية :  إلى

حزب الشعب يبقى حركة سرية قائمة ، لمعمل عمى توسيع القاعدة الحزبية ونشر الفكرة  .1

 النضالية اإلستقبللية .

                                                           

 .69مصطفى ىمشاوي ، المرجع السابق،ص (:1)
 .70نفسو ، ص   المرجع  (:2)
 .342شايب قدادرة،المرجع السابق،ص :(3)
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طارىا القانوني بمساعييا ونشاطيا في  .2 متابعة ح .ا .ح .د بمظيرىا الشرعي وا 

مشاكل اليومية التي األوساط الرسمية والشعبية لتوعية الجماىير بصفة عامة والتخفيف من ال

 .( 1تواجو المواطنين في حياتيم اليومية لدى اإلدارة الفرنسية )

م بحضور مصالي 1947وجدير بالذكر أن ىذا المؤتمر قد انعقد بكيفية سرية في 

اإلنتخابية التي  الحاج ، بعد ثبلثة أيام من المناقشات العنيفة ، صادق عمى الطريقة

قرر  ، و)ح.ا.ح.د(   M.T.L.Dيطبقيا الحزب ، وأنشأ ليذا الغرض منظمة شرعية 

ذات طابع   OSمقابل ذلك تقديم غرض بصيغة جميمة أال وىو : إقامة منظمة خاصة 

أنو سيستجيب  كان نتاجا عن مصالحو و  OSبالرغم من أن تأسيس  شبو عسكري، و

ال عن الجناح المتصمب لمحركة ، فإنو يعتبر في حد ذاتو إلىتمام القيادة بعدم االنفص

حدث بالغ األىمية، أضف إلى ذلك أنو يشكل في أعين المناضمين ضمانا ضد 

 (.2اإلنحرافات التي قد تعتري الحزب)

 

 

 

 

                                                           

دار النعمان لمطباعة  ،2ط ،تقـ:عيسى بوضياف م ،0191ألول نوفمبر التحضير  محمد بوضياف،: (1)
 .19-18،ص ص م2011والنشر،الجزائر،

 .19، ص نفسو(:المصدر 2)
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 المبحث االول : دواعي التاسيس  

كان تأسيس المنظمة العسكرية السرية حدثا ىاما في تحول الحركة الوطنية        

ذا كان  الجزائرية من نضال الكممة إلى الكفاح المسمح من الناحية النظرية والتطبيقية ، وا 

التنظيم العسكري قد تجسد في ىذه المنظمة بصورة تطبيقية عمى أرض الواقع منذ 

السياسي الذي واصل نضالو من مطمع الربع  التيار م بإحتضان من1950م حتى 1947

الثاني من القرن العشرين ، فإن ىذا األسموب ال يمكن فصمو كميا عن المقاومات الشعبية 

المسمحة التي تمتقي معو في العديد من النقاط أو المعطيات عمى األقل من حيث اليدف 

 (.1الوسيمة) و

م ، منعرجا حاسما في  1947الخاصة سنة نشاء المنظمة ففي حقيقة األمر يعتبر إ

مسار التيار الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بوجو عام فيي تجسيد لذلك التطور 

وثمرة جيود  (،2النوعي من الناحية النظرية وتبمور جديد لمنيج الثوري من الناحية العممية)

فضل في وضع أولى لبناة ، الذين يعود ليم ال 2الرعيل األول من الوطنيين خبلل الح.ع.

                                                           

، رسالة لنيل شيادة الماجستير م (  0191-م 0191التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية ) أمال شمبي ، (:1)
 . 313م  ، ص 2006 -م2005المعاصر ، جامعة العقيد الحاج لخضر ، باتنة ،  التاريخ الحديث وفي 
  إلى الثورة المسمحة ، تر:الحاج مسعود مسعود ومحمد عباس، 2الحركة الثورية الجزائرية من الح.ع.(:أحمد ميساس،2)

 . 304م ص  2003دار القصبة لمنشر الجزائر ، 
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العمل المسمح من خبلل تشكيل تنظيمات ثورية توجيت في األخير بإنشاء المنظمة 

 .(1الخاصة)

ثر إمنو فالمنظمة الخاصة ، تعتبر كأىم نتيجة حققيا حزب الشعب الجزائري ،  و

نشوب خبلف حاد بين أنصار العمل الثوري الذين كانوا يرون أنو ال فائدة من المشاركة 

المشاركة في  بين أنصار العمل الشرعي و البمدية و في اإلنتخابات التشريعية و

 (.2)م 1947سبتمبر 20اإلنتخابات الناتجة عن قانون 

فالمنظمة الخاصة كانت ثمرة لمجيودات تمك الجماعة المتحمسة لمعمل الثوري ، 

 (.3جدية مثالية لثورة مسمحة) التي كانت تعد في سرية تامة و

يمكن القول أن ىذه المنظمة كانت تعتبر بمثابة الجناح العسكري لحزب الشعب إذ     

ذلك بعد اإلقتناع بأن األساليب السممية لن تفمح في تحقيق اإلستقبلل  الجزائري . و

التي تم فييا  م ، لمجمعية المحمية في الجزائر ، و 1948خاصة بعد ميزلة إنتخابات 

خ أنيم أمام .مـ أمام ىذه النتيجة المحرجة وجد أعضاء ال نجاح جميع الموالين لفرنسا ، و

أظيرت األحزاب السياسية قصورىا وعجزىا فكان البديل ىو  و وضع خطير لمغاية .

                                                           

م ، ص  2014دار األمة ، الجزائر،  م ، 0112-م0191اد بالسالح خالل الثورة الجزائرية ، اإلمد(:الطاىر جبمي 1)
43. 
التوزيع ،  لمنشر و  ، البصائر الجديدة 1، طم  0112 -م0191، التنظيم الساسي واإلداري لمثورة (:عقيمة ضيف اهلل 2)

 . 148م ، ص  2013الجزائر، 
 148(:المرجع نفسو ، ص 3)
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انظم إلى ىذه المنظمة  و (،1خ (في حزب الشعب الجزائري).مـ النظام السري )ال تطوير

ن الفروع الثبلثة لمحركة ح.د واعتبرتيا فرعا معدد من المناضمين واعترفت بيا ح.إ.

خ .مـ فمقد أعاد قرار إنشاء ال (.2الوطنية يوازييا في نشاطيا اإلستعدادي لمثورة المسمحة)

 ."*رأس ىذه المنظمة "محمد بموزداد قد عين عمى الحيوية من جديد لمحزب و

 نظرا لصفاتو وأخبلقو العالية أواله الحزب الثقة المطمقة وأسند إليو ميمة تشكيل و  

التنظيم السري العسكري ، وتعيد لو بتقديم المساعدة الكاممة وتركت الحرية لو في اختيار 

  :ين ىامين ىماحينئذ باشر بموزداد عممو وفق مبدأ.العناصر الوطنية المؤىمة لمعمل الثوري

ومبدا الفصل التام بين  خ..مـ اختيار أحسن المناضمين في الحزب لتجنيدىم في ال -

صة والتنظيمات األخرى التابعة لمحزب حفاظا عمى السرية التامة، وكان المنظمة الخا

يعرفيم الجميور وتجاىمتيم إختيار المناضمين يتم من بين المناضمين الذين ال 

                                                           

(، مذكرة مكممة لنيل  م0198-م0119، إعادة بناء الحركة الوطنية الجزائرية )(:مريم مناصرية ، إيمان بن زكري 1)
 . 41، ص  م2016-م2015، م  1945ماي  8شيادة الماستر ، تخصص تاريخ عام ، جامعة 

 .42، ص  نفسو  (:المرجع2)
م أحد قيادي  1945بالجزائر العاصمة ، أحد المنظمين لمظاىرات أول ماي  م03/11/1924محمد بموزداد: ولد في  *

ح.إ.ح.د الشباب ، وأول رئيس لممنظمة الخاصة، وزاول تعميمو في المدارس الفرنسية، ، توظف في مصالح إدارة الشؤون 
في اخراج جرائد  ساىمم  1943اإلسبلمية في الحكومة العامة الفرنسية في الجزائر إنخرط في صفوف ح.ش.ج سنة 

 16-15الحزب السرية مثل :الوطن .فتح لو جيده النضالي عضوية المكتب السياسي لـ ح.ا.ح.د في مؤتمرىا المنعقد في 
م تمكن منو المرض الصدري )السل ( فتوفي يوم : 1945. تولى مسؤولية تشكيل ىيكمة الـ م.خ وفي أواخرم02/1947/

ه  1429شوال  30إلندالع الثورة التحريرية ، الخميس  54: الذكرى ال الشعب جريدة.أنظر إلى :م14/01/1952
 .312و : بشير ببلح ،المرجع السابق ، ص   5،ص 14717ع م ، 2008 -10-30الموافق ل
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كالتعرف عمى ( 1)كما أن تكوينيم كان مزدوجا من تكوين سياسي وتكوين عسكريالشرطة،

 التطبيقية ... السبلح ودراسة القوانين العسكرية ثم التمارين

:"...بعد ستة شيور تم تشكيل المنظمة التي *وفي ىذا الصدد يقول محمد بوضياف  

 م ، تطير بجناحيا أسندت القيادة إلى أركان وطني يتشكل من  1945بدأت في ربيع 

وتشكيل المنظمة الخاصة   **منسق محمد بموزداد ، ومسؤول سياسي حسين آيت احمد

 1500و 1000د مجمدة من األفراد ويتراوح حجميا بين منظمة مغمقة ، ليا أعدا

 .(3مع إستقراراآلالف في نياية فترة التأسيس) (،2مناضل)

                                                           

 .344-343(:شاٌب قدادرة،المرجع السابق،ص ص 1)
وظيفة العمومية ويضع نفسو في م ، في المسيمة في عائمة كبرى ، يترك ال 1919جوان  23محمد بوضياف : ولد يوم *

خدمة الحركة الوطنية يناضل في صفوف حزب الشعب ويصبح مسؤوال عن المنظمة الخاصة في قسنطينة كان عام 
م ، وبقي 1956اكتوبر  22م العمود الفقري لتجمع أنصار الكفاح المسمح ، إختطف مع بن بمة يوم  1954-م1953

م ثم نائب لرئيس الحكومة المؤقتة  1958م ( ، عين وزيرا لمدولة 1962-م 1956عضوا في المجمس الوطني لمثورة )
تم إطبلق سراحو ، وىو  م 1963جوان  21م  يعارض بشدة ىيمنة الجيش وزعامة بن بمة ، أعتقل بوضياف يوم 1961

مد حربي : م ، أنظر الى مح 28/06/1992من أوائل مسؤولي جبية التحرير ومن مفجري الثورة الجزائرية أغتيل يوم 
م ، ص ص  1994، موفم لمنشر ، الجزائر ،  الثورة الجزائرية سنوات المخاض، تر : نجيب عياد وصالح المثموثي

186-187.  

م  ( ثاني رئيس لممنظمة الخاصة ،سياسي قوي من أصحاب النفس الطويل ، من 2006-م 1926حسين آيت أحمد ) **
ىو اليزال طالبا في الثانوي ، إنظم  الجزء االول من البكالوريا نظام قديم ، ومواليد متسمي بالقبائل الكبرى ، حاصل عمى 

إلى حزب الشعب ، كان من الشباب الثوري الذي أكد عمى أىمية العمل المسمح ، وليذا قام بأدوار فعالة فيو أحد أعضاء 
من بين الخمسة المختطفين ، بعد الوفد الخارجي الممثل لـ ج .ت .و بمصر ، وعضو في المجمس الوطني لمثورة ، كان 

لى: أمال شمبي ، المرجع السابق ، إنظر أ م. 1999وم 1991االستقبلل عاش حياة السجن والنفي ، شارك في رئاسيات 
 . 318ص 

 . 20محمد بوضياف، المصدر السابق ، ص  : (2)
 . 21المصدر نفسو ، ص (:3)
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وكان مناضموىا قد وقع إختيارىم داخل المنظمة السياسية السرية لحزب الشعب عمى 

ىذه قاعدة ومقاييس مثل : االقتناع ، التحفظ والسرية ...إلخ وكان ينبغي مبدئيا أن تجعل 

 L’OS  (1.) االختيارات من المنظمة الخاصة

وبإستقرائنا لؤلوضاع السائدة في الجزائر عامة و ح .ش .ج خاصة قبيل الثورة      

التحريرية يتضح أمام القارئ فكرة حتمية اال وىي أن ىذه الحقبة تميزت بتصعيد العمل 

س خبليا األزمة السري الذي ضاعف العمل الشرعي ، بل سيبمغ كامل معانيو بتأسي

 .l’os (2)ح .ش .ج التي إلتفت حول المنظمة الخاصة ـ الخاصة ب

التي ستؤدي إلى ظيور المجنة الثورية لموحدة والعمل وىي النواة األولى لميبلد ج.ت.و 

فاليدف الذي أنشات من أجمو المنظمة والتي أطمق  *والخطوات األولى لئلعداد لمثورة

وتم اإلعبلن عمى إنشاءىا  (،4أو الشرف العسكري) ،(3عسكري)عمييا إسم التنظيم الشبو ال

 ،و(5)عبر ربوع الوطن**م تحت إشراف القادة األوائل لمثورة  1947يوم عاشوراء من سنة 

                                                           

 .20ص  ،،محمد بوضياف، المصدر السابق(:1)
 .61م ، ص  2013منشورات ميموني ، ]د.م[،  ، تاريخ جبية التحرير الوطني ، تر: موجد شرازوشمان ، جاك د(:2)

 أنظر إلى الفصل الثالث موجود بالتفاصٌل *

 ،دار ىومة ، شخصية وطنية )شيادة مصطفى بن بولعيد( 01ثوار...عظماء ، شيادات  ،محمد عباس (:3)
 .40م ، ص  2009،الجزائر

 م الجزائر تعود لمحمد صمى اهلل عميو وسمم، 0112 –م  0112عام من سقوط االندلس  911بعد مورو،محمد (:4)
 .100م ، ص  1992المختار االسبلمي لمطبع والنشر والتوزيع ، القاىرة ، 

 .133،ص 02لى الممحق رقم :إ أنظر **

،دار الهدى م4954بولعٌد والثورة الجزائرٌة (: جمعٌة أول نوفمبر وحماٌة مآثر الثورة فً األوراس ، مصطفى بن 5)

 . 77،صم 4999،الجزائر،



المنظمة السرية العسكرية                              الفصل األول :                    

 

 22 

منحت ليا طابع ذا ىياكل خاصة بالكفاح المسمح الذي يعتبر أساسيا  التي

 (.2)النظام اإلستعماريىو اإلعداد لمثورة المسمحة كوسيمة لمقضاء عمى ،(1)ومحتوما

اذ ناصر بن مييدي الجناح المطالب بتكوين منظمة شبو عسكرية ، تتولى مسؤولية 

اإلعداد لمثورة والقضاء عمى اإلستعمار بكل الجدية المطموبة فتقرر تكوين المنظمة التي 

وعممت ىذه المنظمة لعدة سنوات في  (،3)" م.خـ أصبحت تعرف بإختصار وتمويل "بال

.ح.د بعد ت عن ح.إتمييدا لوالدة عسيرة ولكن فعالة وناجحة لحدث تاريخي ، إنبثق الخفاء

موافقة رئيسيا مصالي الحاج بقولو : "إني أوافق عمى إنشاء جناح عسكري يتولى تدريب 

ستعجمنا جميع الوسائل من  المناضمين عسكريا وتكوينيم سياسيا وبذلك نكون قد ىيأنا وا 

 .(4أجل تحرير الببلد")

.ح.د في ـ ح.إن ىدفيا يقول آيت أحمد في تقرير قدمو في إجتماع المجنة المركزية لوع

عددىا محدود بسبب طبيعتيا م : "المنظمة السرية ، منظمة نخبة ، 1948ديسمبر 

، يجب في األول أن تكون إطارات في القتال التحريري ، ىذا العمل ىدفو ترقية السرية

كفاح أما عمى المستوى التقني قمنا بدراسة نظرية وتطبيقية المستوى التقني التكتيكي ليذا ال

                                                           

(:محمد ٌوسفً ، الجزائر فً ظل المسٌرة النضالٌة )المنظمة الخاصة (، تر:محمد الشرٌف بن دالً حسٌن منشوات 1)

 .22ص ، م2772الذكرى األربعٌن لإلستقالل ،

 .47(:محمد عباس،المصدر السابق،ص2)

 .78،"شيادة العربي بن مييدي،صنفسو المصدر : (3)
 .27رقية لزنك،المرجع السابق،ص(:4)
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حول إستعمال األسمحة الحديثة والمتفجرات وعمى مستوى التكتيكي إخترنا األعمال الحديثة 

 (.1التي عالجت حرب العصابات والتكوين التكتيكي يتم نظريا وتطبيقيا كذلك)

يكن صدور  ذلك القرار عن  فيي إمتداد لمجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا ولم  

المؤتمر باألمر السيل إذ كاد المؤتمر أن ينفجر لمحزم الذي إتسم بو المنادون بوجوب 

 .(2إقرار العمل المسمح)

كما حددت أىدافيا بتجنيد الشباب المؤمن المستعد لمتضحية وتدريبو عمى القتال وتدبير 

لمدن الكبرى ، وجمع األموال والبحث األسمحة والمتفجرات وتخزينيا في المناطق الجبمية وا

 (.3عن مبلجئ لممناضمين المطاردين ، وبناء شبكة خبليا تشمل القطر)

زيادة عمى ذلك فالمنظمة الخاصة تضطمع بميمة التحضير المادي والبشري لمثورة 

المسمحة وتحرير الوطن من ربقة اإلستعمار واإلمبريالية وتم إختيار محمد العربي بن 

خ نظرا لما كان يتمتع بو من خصال .مـ ون أحد األعضاء الفاعمين في المييدي ليك

نضالية ومواقف بطولية ، وبعد تعيينو انطمق بكل عزم مستخدما ثقمو وتجربتو النضالية 

في سبيل تنفيذ الميمة المسندة إليو والمتمثمة في نشر وىيكمة المنظمة الخاصة وفق قواعد 

 (.4ومناىج مضبوطة)
                                                           

 .17سعيدي وىيبة،المرجع السابق،ص : (1)
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر   المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنيةم 0119ماي  3عامر رخيمة ،(:2)

 .113]د.س[ ، ص 
 .474(:بشير ببلح،المرجع السابق،ص3)
م، إعداد المتحف الوطني لممجاىد ، دار  0112-م 0191سمسمة رموز الثورة الجزائرية محمد العربي بن مييدي ، (:4)

 .73،76م ، ص ص  2002ىومة ،]د.م[،
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مييدي عمى مد نفوذ المنظمة بالمدن وبعض النواحي بالشرق الجزائري وقد عمل بن 

 .*م1950يا إثر حادثة تبسة في مارس إلى أن تم إكتشاف

ولقد تمحور عمل المنظمة الخاصة حول التكوين العسكري والتدريب عمى مختمف 

 األسمحة وجمعيا وتوزيعيا والتركيز عمى التكوين العقائدي الوطني المرتبط بالدين

باإلنظباط والتجنيد لمرجال األكفاء  اإلسبلمي وقيمو الجيادية ، وقد إعتمدنا نظاما يتميز

(.)اإلنضباط ،التجنيد، اإلجتماعات  1وضبط كل ذلك في النظام الداخمي لممنظمة الخاصة)

، وقد  *التسريحات ، النقل )التنقبلت(، المكافآت ، العقوبات ،)الجزاءات(( ،السموك

 (.2)يا الداخمي ىذا والمذكور آنفا ،بحيث عرف بالشدة والصرامةصودق عمى نظام

فالمنظمة الخاصة بادرت بإقامة تربصين )تدريبين( أساسيين لمتكوين العسكري األول 

م ، والثاني في أوت من نفس السنة ، ونظمت محاضرات حول 1948في أواخر جانفي 

درسا  12تدريب عسكري تحتوي عمى المقاومة عبر العالم والعمل الميداني ،وأعادت نشره 

لتعميم منيجية حرب العصابات وعممت عمى تدريب المناضمين في المصارعة والمقاومة 

نشاء كومندوس ستعمال األسمحة وا   ( .3)وا 

                                                           
 أنظر إلى الفصل الثانً . *

 . 265م ، ص  2010، دار المعرفة ، الجزائر ،  م0131-م0381تاريخ الجزائر المعاصر رابح لونيسي وآخرون ، (:1)
 434،ص73أنظر إلى الملحق رقم: *

 .328،صم2779،دار المعرفة ، الجزائر،4(:عمار عمورة و نبٌل دادوة ، الجزائر بوابة التارٌخ ،ج2)

،دار القصبة للنشر، م4962-م4946(:علً كافً ، مذكرات علً كافً ، من المناضل الساسً إلى القائد العسكري3)

  . 36،صم4999الجزائر،
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كما عممت ىيئة أركان المنظمة عمى إنشاء شبكات مختصة تساعدىا في عمميا وأداء 

 الشبكات ىي :مياميا العسكرية وتنفيذ عممياتيا وىذه 

 : التي تصنع القنابل ودراسة تخريب المنشآت القاعدية اإلستعمارية.  شبكة المتفجرات -أ 

 : المختصة في اإلتصاالت بالراديو والكيرباء . شبكة اإلشارة -ب 

التي تيتم بإيجاد مخابئ لممتخفين من المناضمين حتى ال تدركيم  :شبكة التواطؤ -ج 

عداد مخابئ لؤل  سمحة والذخيرة .القوات اإلستعمارية وا 

 : التي تتكفل بشراء أجيزة اإلتصاالت والتدرب عمييا. شبكة اإلتصاالت -د 

: وىي تيتم باإلطبلع عمى تصرفات وتحركات األجيزة  شبكة اإلستعالمات -ه

 (.1)العسكرية والبوليسيىة واإلدارية الفرنسية وتعاقب الخونة

وكأي منظمة ذات ىدف نبيل ومقدس كان عمييا أن توفر الشروط الموضوعية لئلنطبلقة 

الفعمية بإعتبار أن اليدف المقرر ىو القيام باإلنطبلقة المسمحة واليدف ال يتحقق إال بتوفر 

 الوسائل المتمثمة في إيجاد العناصر الكفأة والكفاءة مرىونة ببعض الشروط منيا : 

 لدى السمطات اإلستعمارية ليضمن ليا السرية واإلستمرار .أن اليكون معروفا  -

أن يكون كتوما ألمر إنضمامو، وكثيرا ما كان يمتقي  أن يكون مؤمنا بالعمل المسمح و

خوانيم مجندين مثميم  (.2)المنخرطون فيتفاجئون ببعض أقاربيم وا 

 .أن يكون العضو مناضبل عتيدا في الحزب 
                                                           

 .265لونيسي وآخرون ،المرجع السابق ،ص رابح (:1)
 .17وىيبة سعيدي،المرجع السابق،ص : (2)



المنظمة السرية العسكرية                              الفصل األول :                    

 

 26 

   لمناقشة القضايا السياسية ذات البعد النضالي القوي .أن يتوفر عمى إمكانيات 

 .أن يكون قوي البنية الجسدية متمرس ذا إستعداد وقابمية لشطف العيش 

 اإلختفاء لقيام  مستعدا لمتحرك و أن يكون مجردا من كل مسؤولية عائمية ، و

كولوجية يستجيب لمظروف المادية والسي أي زمان أو مكان ، و بميماتو في أية لحظة ، و

 .(1) لحرب حقيقية قادمة

بعد أن وفرت المنظمة شروط لئلنطبلقة الفعمية كان البد عمييا أن تضع مبادئ  و

 لنجاحيا إذ تمثمت تمك المبادئ في :

إذا كان ينبغي لكي تنجح حرب األنصار أن يقف الشعب إلى  : و الحرب الشعبية -أ 

 .(2كالماء بالنسبة لمسمك) جانبيا بكل طاقاتو ألن الشعب بالنسبة لحرب األنصار

ىي طريقة في القتال تتفادى الدخول في مجابية مباشرة مع  :و حرب العصابات -ب 

ىي تعتمد عمى توجيو ضربات مؤثرة  العدو نظرا لتفوقو في العدد والعتاد تفوقا ساحقا ، و

ال تكون عمى نمط واحد حيث تتغير  مواصبلتو و مراكزه و وغير متوقعة لمعدو و

أخرى عممية فدائية أو ىجوم أو إشتباك أو مناورة  تارة تخريب و . فتارة كمين وبإستمرار

                                                           

 . 36،  35عمي كافي ، المصدر السابق ، ص ص (:1)
، م2009،الجزائر ،  ISBN، منشورات  ول نوفمبرأالمنظمة الخاصة ودورىا في اإلعداد لثورة مصطفى سعداوي ، (:2)

 .103-102ص ص 
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غير األمكنة واألوقات . كذلك ىذه الحرب تورط العدو في مشاكل سياسية في  ... مع

 (.1)غاية الصعوبة أمام العالم، وىذا يجعل خسائر إحتبلل الببلد أكثر من منافعو

وىناك قاعدة جوىرية يتوجب عمى رجل العصابات مرعاتيا خاصة في الطور        

األول من الحرب، وىي عدم تعريض نفسو لمعدو والعمل عمى إفشال كل محاوالتو الرامية 

إلى محاصرتو والقضاء عميو .وىذا يقتضي أن يكون الطابع الدفاعي ىو الغالب عمى 

 المبدأ الثالث:  إستراتيجية الشيء الذي يضعنا أمام 

 : وينبغي في ىذا المجال أن نوضح أمرين :  الدفاع اإلستراتيجي -ج

: ليس المقصود بالدفاع اإلستراتيجي الدفاع عن المواقع اليامة وخوض المعارك  أوال

الحاسمة من أجميا ، فيذا دفاع تكتيكي وىو يحول حرب العصابات الى حرب تحاصن 

 ومواضع .

وىو الذي ال يحقق  إىمال اليجوم ، –أيضا  –فاع اإلستراتيجي : ال يعني الد ثانيا

الغاية األساسية لمحرب والمتمثمة في القضاء عمى العدو إال بو ،إنما ىي إرجاء العدو 

نتظار المحظة المناسبة لئلنتقال إلى اليجوم . وال يمكن تطبيق ىذا  دون إتعاب الجنود وا 

 . رض معرفة تامة وىو المبدأ الرابعالمبدأ بشكل ناجح إال في حالة معرفة األ

: األرض كما ىي القاعدة دائما ، تحارب مع أبناءىا ألنيم أكثر معرفة معرفة األرض -د

األودية والشعاب والكيوف  اإلنكفاء فييا . و بيا من عدوىم ، فيم يعرفون مسالك القدوم و

                                                           

 .103،ص  المرجع السابق ،مصطفى سعداوي(:1)
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تمك  لخوض المعارك ووأماكن الماء ... وبالتالي يستطيعون تقدير األمكنة الصالحة 

قد قامت المنظمة بتصنيف األرض  غيرىا البلئقة لئلختباء ، و المناسبة لممراوغة السريعة و

 إلى: 

: وىي يطغى عمييا الطابع السيمي ويكثر فييا المراكز الحيوية وتعتبر  مناطق العمل -

 مسارح مثالية لمعمميات اليجومية ونطاقات مناسبة إلستخدام تكتيكات التخريب

 .واإلغتيال

وتكثر فييا الدفاعات الطبيعية كالجبال والغابات وتكاد تخمو  :مناطق مقاومة وحماية -

نكفاء لرجل العصابات)  (.1من المستوطنين وتشكل قواعد إنطبلق وا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .104ص  السابق ، المرجعمصطفى سعداوي، (:1)
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 المبحث الثاني : ىيكمتيا وفروعيا .

النضال عمى جبيتين : جبية  م خوض المعركة ضد العدو 1947قررت ح.إ.ح.د سنة 

 السياسي وجبية العمل العسكري .

أما فيما يخص نشاط العمل السياسي فكان ذلك عن طريق خوض اإلنتخابات البمدية أو 

لئلستفادة من المؤسسات الجديدة التي ينوي اإلستعمار إقامتيا  –إنتخابات الجمعية الوطنية 

لنشاطو األساسي وىو عمل سياسي لم يكن في الواقع سوى غطاء ظاىري  –في الجزائر 

وىو اإلعداد لمثورة وتأطير الكفاح المسمح عن طريق الـ م.خ وعندما جرت اإلنتخابات البمدية 

أحرز حزب ح.إ.ح.د إنتصارات ساحقة مما أثار غضب وتخوف  م ، 1947في خريف 

تيموه ا " و IVES CHATEGNIEUXفسخطوا عمى الحاكم "ايف شاتينيو "  المعمرين ،

رب والضعف والجبن أماميم وخشوا أن يتكرر إنتصار الجزائريين في بالتواطؤ مع الع

إنتخابات الجمعية الجزائرية والتي كانت عمى األبواب آنذاك فضغطوا عمى السمطة السياسية 

أسقطوا الحاكم  لتأجيل تمك اإلنتخابات إلى وقت آخر يراجعون فيو حساباتيم مع منافسييم و

يسير عمى مصالحيم  بحاكم آخر يساير مطامحيم و جاؤوا العام " ايف شاتينيو ". و

 "   MARCEL EDMAND NAIGLINىو السيد " نايجمين " . " الخاصة و

 :  (1)الذي إعتمد سياسة تقوم عمى النحو اآلتي

 
                                                           

، منشورات المؤسسة الوطنية لئلتصال والنشر  قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجمال قنان ، : (1)
 . 220م، ص  1994واإلشيار ، الجزائر ، 
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 : سد أبواب الجمعية الجزائرية في وجو الوطنيين. أوال 

إلى أجل  م1947 سبتمبر  20: تأجيل تطبيق بعض المواد التي نص عمييا قانون ثانيا 

 غير مسمى. 

بعادىم عن كل  ثالثا : إتباع سياسة الشدة والقمع ضد مناضمي الحركة الوطنية ، وا 

 (.1)المؤسسات بشتى  الوسائل

الذين كان مع الرجال  قد وضع الرئيس األول لمـ م.خ محمد بموزداد أسسيا بالتشاور و   

من  *أحمد بن بمة وكانت البداية اإلتصال بحسين آيت أحمد من منطقة القبائل و يثق بيم ،

ىم بدورىم كل  متبعا الطريقة اليرمية التقميدية ، فالقائد يعرف ثبلثة رجال و وىران "مغنية "

ف كل قسم ال يعر  ىكذا تتكون ثبلثة أقسام ، و واحد منيم يدرب ثبلثة رجال في قسم ،و

ال بقية القيادات التي ال تتصل بو  ال حتى القائد األعمى و ال القسم الثالث و القسم الثاني و

ليذا ظمت مستعممة  لقد كانت ىذه التقنية في الفصل بين األفواج متينة و بصورة مباشرة و

 .(2)أي الفداء المناطق الحضرية بصفة عامة " طيمة الثورة التحريرية في المدن و

                                                           

 .220، المرجع السابق، صجمال قنان : (1)
م ،تلقى تعلٌمه األول فً مدارس تلمسان وبعد  4946أحمد بن بلة : ولد فً بلدة مارنٌٌا القرٌبة من الحدود المغربٌة عام  *

 4949وقد برزت زعامة بن بلة للمرة األولى عام  .أن بلغ الخامسة عشرة من عمره إنخرط فً حزب الشعب الجزائري 

 22/47/4956فً  م  و 4952عد حادثة برٌد وهران ،لكنه هرب عام م .كان عضو فً المنظمة الخاصة ، دخل السجن ب

م . إنتخب بن بلة رئٌس ألول  4963أٌلول  48م ، دخل بن بلة السجن للمرة الثانٌة عند إختطاف الطائرة ، وفً 

بن بلة م ظل   4965جوان  49جمهورٌة جزائرٌة مستقلة ،وقد ظل بن بلة رئٌس للجمهورٌة مدة ثالثة أعوام .وفً ٌوم 

عاما فً السجن من غٌر  44. أفرج عنه بعد أن قضى  4979فً المعتقل تحت اإلقامة الجبرٌة ، وفً الرابع من جوٌلٌة 

تر: العفيف  ، مذكرات احمد بن بلةأحمد بن بلة،  محاكمة بعد بضعة أشهر من وفاة الرئٌس هواري بومدٌن أنظر إلى:

  . 6، 5ص ص ، منشوات دار األدب ،بٌروت ، ]د.س[ األخضر

 . 322أمال شلبً ، المرجع السابق ، ص (:2)
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إلى ىذه الدرجة العالية من السرية التي تميزت بيا الـ م.خ فإن البنية النظامية  باإلضافة

، كانت تتميز ىي األخرى بقواعد وأسس ال يمكن الحياد عنيا في إختيار  *لحزب ح.إ.ح.د

الرجال األكفاء لتحمل المسؤولية، وىذه ىي المراتب التي يمر بيا المنخرطون في المنظمة 

صديق ، محب متصدق ،  معني بو يتمقى تكوين خاصا ، و ومناسب  و متصل بو ،

 (.1)ومحب منظم ومنخرط ، ومناضل

سواء من حيث الدرجة أو نظام ىيكمة  -أما تشكيل الخبليا فكان يتم بشكل ىرمي أيضا

 بالصورة اآلتية من األسفل إلى األعمى : –األعضاء 

 خبليا إختيار المحببين : التي تضم المنظمين . .1

 خبليا الدعاية : التي تضم المنخرطين  .2

 (.2العمل : التي تضم المناضمين )وىي أعبلميا() .3

قد كان المناضمون العمميون أي المجندون في الـ م.خ موزعين عمى مجموع  و       

 التراب الوطني ، حيث كانت ىيكمة القاعدة ، عمى المستوى التنظيمي تتشكل من : 

ثم يتشكل نصف فوجين فوجا  رئيس نصف الفوج، و : من مناضمين إثنين نصف فوج -

يوجد فوق الفوج القسمة التي تتركب من  مناضمين، و 7رئيس الفوج = 1+3+3يعني :

 شخص. 15فوجين يترأسيما رئيس القسمة يعني في المجموع 

                                                           

.435،ص74انظر الى الملحق رقم   *  

 .322امال شمبي ،المرجع السابق ،(:1)
 . 322المرجع نفسو ، ص (:2)
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إن شاءت  وكانت القسمة ىي أعمى مستوى الييكمة التنظيمية ، فوقيا توجد القرية ،

 مناضبل يتعين إنشاء قسمة إخرى.  15ر في قرية أكثر من الصدفة أن يتوف

 ليس  كانت ىذه البنيات منفصمة بكيفية دقيقة بينيا فكل نصف فوج يقوم بنشاط منفصل و

 (.1) لو عبلقة مع أنصاف األفواج األخرى

 مناضمين يرأسيم مسؤول أي خمسة  أفراد .  4يتكون من  : و الفوج -

 تساوي ستة عشرة فرًدا. أفواج ومسؤول وتتكون من ثبلثة  : و الفرقة -

وتعد  (،2تساوي تسعة وأربعون  فرًدا) تتكون من ثبلثة فرق ومسؤول و و : الفصيمة  -

 .(3) ىيأة األركان قمة اليرم الييكمي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21ص محمد بوضياف ، المصدر السابق ،(:1)
 322ص  المرجع السابق ، امال شمبي ،(:2)
 .36ص  ، المصدر السابق عمي كافي ،(:3)
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 وحسب رواية بوضياف ،كانت ىيئة أركانيا تتكون من :

 محمد بموزداد رئيس . .1

 الجيبللي بمحاج : نائبو العسكري . .2

 حسين آيت احمد : نائبو السياسي و مسؤول منطقة القبائل في نفس الوقت . .3

 أحمد بن بمة : مسؤول منطقة وىران .  .4

 محمد بوضياف : مسؤول عن منطقة قسنطينة .  .5

 محمد ماروك : مسؤول عن منطقة الجزائر العاصمة . .6

 (.1) الجيبللي رجيمي : مسؤول عن منطقة متيجة ووسط الببلد .7

كانت المنظمة م  1947نوفمبر  13رات حسين آيت أحمد و إبتداءا من حسب مذك و   

 الخاصة تتكون قيادة أركانيا من ثمانية أعضاء : ستة قادة مناطق ، مدرب عسكري وقائد . 

 بالنسبة ليذه األخيرة فقد تم تحديدىا كالتالي :  و

 .)قسنطينة(  *محمد بوضياف وأحمد محساس -

                                                           

 .31،صم 2009دار ىومة،الجزائر،،إغتيال حمم،)أحاديث مع بوضياف(،محمد عباس (:1)
و ينظم إلى حزب الشعب في بمكور ، أصبح عضو المجنة المركزية  عام  م في بداواو. 1923أحمد محساس: ولد عام   *

فديرالية فرنسا لجبية م إلى فرنسا ، عضو في  1952م وتمكن من الفرار عام  1950م.أعتقل عام 1947-م1946
يمتحق بالقاىرة ويصبح مسؤوال سياسيا وعسكريا بالمنطقة الشرقية )تونس _ليبيا(، كان من  1955التحرير الوطني سنة 

 م ، أيد انقبلب العقيد بومدين 1966 -م 1963المعارضين لقرارات مؤتمر الصومام ، شغل منصب وزير الفبلحة من 
، إختار العيش بالمنفى بفرنسا. من أىم مؤلفاتو : م  1966دين ولجأ إلى فرنسا عام ومجمس الثورة  . إنفصل عن بوم

 .136،ص05والممحق  189المرجع السابق ، صإلى: محمد حربي ،  أنظر الحركة الثورية في الجزائر ،
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، عمار ولد حمودة  ، محمد ماروك )مناطق الجزائر( الكبرى(جيبللي رقيمي )الجزائر  -

 (.1)و المدرب العسكري : جيبللي بمحاج  ، )القبائل( ، أحمد بن بمة )منطقة وىران (

 مستويات:  3وقد إعتمدت المنظمة الخاصة في بناء ىيكمتيا عمى التنظيم القائم عمى 

 ومدرب عسكري مفتش .قيادة األركان وتتكون من منسق رئيس األركان ،  -أ 

 مسؤولون عمى مستوى العماالت )الواليات( . -ب 

 أما لئلتصال بالمكتب السياسي لمحزب فكان يتم من خبلل شخص واحد وىو لحول  -ج 

 .*حسين

 كما قسمت العماالت إلى مناطق :

 مناطق . 5الجزائر كانت مقسمة الى  (1

 مناطق. 4قسنطينة  كانت مقسمة الى  (2

 (.2)عمالة وىران منطقة (3

                                                           

 ]د،م[ البرزخ،منشورات  ، تر: سعيد جعفر ،م 0192-م0112 ، روح االستقالل مذكرات مكافححسين آيت أحمد (:1)
   . 145ص ، 2002،

*
 1937مناضل في حزب الشعب الجزائري ،سجن مدة سنين ). م 12/1917/ 17حسين األحول: ولد في سكيكدة يوم   
م ومترشح لـ  1945( ، ساىم في تحرير جريدة البرلمان الجزائري ، وفي إعادة تنشيط خمية عين الصفراء  م1939-م

ىو عضو في المجنة المركزية لمحركة الوطنية ومؤسس جريدة األمة الجزائرية أنظر إلى : ( و م1946ح.إ.ح.د في وىران )
جامعية لنيل شيادة الدكتوراه في التاريخ تخصص حديث  أطروحةح.إ.ح.د في عمالة وىران ، جيبللي بموفة ،  عبد القادر

 .30م ،ص  2008-م 2007ومعاصر ، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان ، 

 . 114عامر رخيمة ،المرجع السابق ، ص (:2) 
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نشير إلى أن حسين لحول بإعتباره العضو الوحيد في المكتب السياسي  بالذكر وجدير

لمحزب الذي كان عمى دراية بنشاطات المنظمة فكان في إتصاالت سرية مع محمد بموزداد 

 (.1) الذي لم يتمكن من مواصمة ميامو عمى رأس المنظمة بسبب المرض

ع الصحي لقائد المنظمة الخاصة الذي مما إضطر بقيادة ح.إ.ح.د ، و ذلك نظرا لموض

 .(2ألزمو الفراش ، إلى تعيين رئيس جديد لممنظمة)

م ( . حيث أختير حسين آيت أحمد في 1945)ديسمبر  *وتم ذلك فعبل في إجتماع زيدين

 .(3م رئيس لممنظمة الخاصة )1949اإلجتماع في األسبوع األول من جانفي نياية أشغال 

وأوكمت ميمة تكوين شباب المنظمة إلطارات نشطة ليا قدرة التحكم  (4)ألركانيا اوقائد

 والتنظيم وأول من كون ذلك عمى المستوى الوطني من المناضمين : 

القبائل،  عمارولد حمودة: الجزائر، جيبللي رغيمي: الجزائر العاصمة، أحمد محساس:

الشمال  بوضياف: محمد الشرق القسنطيني ، لعربي بن مييدي:عمار بداود: القبائل، ا
                                                           

. 129م، ص 2007، دار المعرفة ، الجزائر ،  فرحات عباس رجل الجميوريةحميد عبد القادر ،  (: 1( 
 . 30عبد القادر جيبللي بموفة ، المرجع السابق ص  : (2)
، م 1948د إجتماع في أواخر ديسمبر إجتماع زيدين : أمام اإلنحراف الممنيج لآللة اإلنتخابية قررت المجنة المركزية عق*

بدوار زيدين ) جنوب رونية ( وبالضبط في مزرعة عبد القادر بمحاج ، ثم إنتقل المجتمعون بعد حصول إنذار إلى البميدة 
إلسئناف اإلجتماع في فيبل أحد المستشارين البمدين . وىو محمد بولحية ، وقد إستخمصت المجنة المركزية العبر من فشميا 

قد إستكممت مرحمة ىيكمتيا قررت أن تضع في أولوية إىتماماتيا  OSإنتخابات شير أفريل ، وبعد أن الحظت بأن في 
تحضير الكفاح وتزويد المنظمة بجميع اإلمكانيات والوسائل الضرورية ليذا الغرض . أنظر إلى : بن يوسف بن خدة ، 

، ص م 2012، دار الشاطبية لمنشر والتوزيع ، الجزائر، 2، ط  ، تر : مسعود حاج مسعودم 0191جذور أول نوفمبر 
 .137ص ، 06والممحق رقم :  477

 . 30عبد القادر جيبللي بموفة ، المرجع السابق ، ص (:3) 
حسين آيت أحمد آخر القادة التسعة الذين فجروا الثورة الجزائرية ، داعية الكفاح المسمح ، وعميد عمي بن محمد ، (:4)

 .14، المستقبل العربي ، ]د،س[، ص  المعارضة في اإلستقالل
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 الجنوب الوىراني، عبد الرحمان بن سعيد: الشمال الوىراني، حمو بوتميميس: ، القسنطيني

محمد  مصمحة اإلستعبلمات مستوى وطني، عمار بن محجوب: المتفجرات، محمد عراب:

 (.1) ماروك: اإلتصاالت

 *م1950 ثبلث مرات قبل إكتشافيا سنة أما عمى مستوى القيادة العميا فقد تغيرت 

 ويبلحظ بأن التغيير لم يمس سوى الرئاسة مع اإلبقاء عمى الكوادر المعروفة في مناطقيا

 .بجدية و ىدوء  مناضبل ما جاء في التقرير 50ناقش المؤتمرون البالغ عددىم 

لى جانب ىذا ، تم التطرق إ ... ووصوتوا عميو باإلجماع ما عدا صوت جمال دردور  

غيابو المتكررة وعزلتو ،  قدم تقرير بشأنو حول سموكو و ، و **مين دباغينلى قضية األإ

                                                           

، بحث مقدم لنيل م 0191-م 0111، تطور اإلتجاه الثوري الوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية سميمان قريري (:1)
 . 175، ص  م2011-م 2010شيادة الدكتوراه العموم في التاريخ الحديث و المعاصر،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

 .438،ص77انظر الى الملحق رقم  *
أزمة األمين دباغين : لقد ظير بداخل قيادة ح.إ.ح.د مع األشير األولى لظيورىا جناحان ومنيا الجناح المدعم من   **

األمين دباغين ، إذ أعطيت ليذا األخير صبلحيات مطمقة لقيادة السياسية الخارجية  بعض مناضمي الحزب بزعامة محمد
م وفي ىذا المنطمق شرع في محاوالت نشيطة لمحصول عمى األسمحة والمال من بعض الدول العربية  1947محركة منذ ل

م وعمى حسب ما جاء في شيادة حامد  1948وخاصة من الجامعة العربية ، لمشروع في العمل الثوري وىذا إبتداءا من 
ما عرض المشروع عمى قيادة الحركة أبدى أغمبية األعضاء روابحية فإن نشاطات دباغين كممت بالنجاح ، إال أنو عند

تحفظيم فجمد إلى أجل غير مسمى . وقد تأثر دباغين كثيرا لموقف القيادة السمبي فطرح سؤال في غاية األىمية و الخطورة 
ذ 1949ىي إحدى دورات المجنة المركزية لسنة  ا كان الحزب م : ىل نحن نعمل لمثورة أم لمجرد التوعية الوطنية ؟. وا 

يعمل لمتوعية فإن نتائج اإلنتخابات تبين أنو قد حقق ىدفو ، أما إذا كانت التوعية الوطنية مجرد مرحمة لمعمل الجدي وىو 
ذا كنا حريصين عمى الثورة فيجب عمينا أن نعيد النظر  الثورة فإن الطريق الذي نسمكو اآلن ال يقودنا إلى اليدف المنشود وا 

المسؤولين وميما يكن من أمر ىذه االزمة وطبيعتيا فإنيا تدل بشكل قطعي عمى الصراع الذي بدأ في في خطة العمل وفي 
 الظيور حول القيادة بين قدماء المناضمين بزعامة مصالي الحاج من جية وجماعة من المثقفين الشباب الذين إستطاعوا

،المركز 2، المصادر،عأزمة حزب الشعب  الجزائريالتسمسل إلى الحزب من جية أخرى . أنظر إلى : إبراىيم لونيسي ، 
 .101-100م ص ص  1999 -ه 1420الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر
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ذ انتيت الندوة بإجراء تعديل عمى عضوية المجنة المركزية إإتخذ قرار بعزلو .  وفي الندوة ،

 مصالي الحاج : رئيسا . -،حيث اصبحت عمى النحو التالي :

 مينا عاما .أحسين االحول: -

 سعيد عمراني : مكمف بالتنظيم الساسي. -

 سي عمي عبد الحميد : مقتصدا.  -

 .شرشالي محمد الحاج : مكمف بالدعاية واإلعبلم  -

 شوقي مصطفاوي : مكمف بالشؤون الخارجية وأحمد مزغنة وكذا محمد خيضر مكمفان  -

 . بالعبلقات مع السمطة الفرنسية والتكوين السياسي والثقافي -

حسين آيت أحمد قيادة أركان جديدة لممنظمة الخاصة المشكمة من سبعة أعضاء  وعين

محمد  عبد القادر بمحاج جيبللي : مدرب ومفتش عام، وىم : حسين أيت أحمد : رئيسا،

محمد  يوسفي مكمف باإلتصاالت واإلستعبلمات، جيبللي رقيمي : مسؤول عن عمالة وىران،

أحمد  حمد بوضياف : مسؤول عن عمالة قسنطينة وم مبارك: مسؤول عن عمالة الجزائر،

 (.1بن بمة : مسؤول عن عمالة وىران)

                                                           

 . 32 ،31ص بموفة ، المرجع السابق ، ص  جيبللي عبد القادر : (1)
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بتداءا من ربيع       عن  م ، ىزت الحزب أزمة خطيرة ، جاءت كتعبير 1949وا 

 ( ethnique)الثقافية الكامنة فيو ، لكنيا تمظيرت في شكل إثني  التناقضات اإليديولوجية و

 .*تسميتيا ب : " األزمة البربرية "إلى  مما حاد بالكثير

الذي ييمنا منيا ىو األثر الذي تركتو عمى المنظمة الخاصة ، والمتمثل في زحزحة  و

بسبب الشكوك الحائمة حول دوره م  1949آيت أحمد من منصب الرئاسة في سبتمبر 

 الخفي في األزمة و تعيين بن بمة مكانو.

                                                           
*
ن طالب واعمي بناي إنشاء منطقة موحدة لجميع السكان م ، حي 1945األزمة البربرية : وقد بدأت ىذه األزمة منذ  

م أصبح رشيد يحي  1948المتكممين بالقبائمية و لكن المجنة المركزية لمحزب رفضت ىذا الطمب ، وفي شير نوفمبر 
حزب عضوا في المجنة الفديرالية لمحزب بفرنسا ، إذ عارض ىذا األخير جمع التبرعات لفمسطين ، وذلك بالرغم من قرار ال

عزل رشيد يحي  م ،قررت قيادة الحزب حل فيديرالية الحزب بفرنسا و 1949الرامي بمساعدة الفمسطينين ، وفي شير أفريل 
بعادىا عن الحزب و من بين ىؤالء السيد آيت  من تحرير جريدة "نجم الجزائر ". كما قررت عزل قادة الحركة البربرية وا 

المنظمة الخاصة لمحزب، وفي الوقت نفسو فقد عين الحزب ثبلث شخصيات وطنية كميم أحمد الذي تقرر إبعاده من رئاسة 
يتكممون بالقبائمية، وطمب من السادة :راجف بمقاسم، وسعدي صادق، وشوقي مصطفاوي، أن يقوموا بأعادة تنظيم خبليا 

وقيادتو في ببلد القبائل وذلك  الحزب بفرنسا ، كما قام كريم بمقاسم من جيتو بالقضاء عمى جميع المعارضين لمصالي 
 لممحافظة عمى وحدة الحزب، وقد إختمفت أسباب ىذه األزمة فمثبل نجد مصالي كان يرى بأنيا صنيعة اإلستعمار طبقا

 لمقولة :"فرق تسد "، أما بن يوسف بن خدة فقد حددىا في النقاط التالية :
ينتمون إليو حيث كان يزودىم بالمال لنشر جريدة النجم في تأثير الحزب الشيوعي ، حيث أن أنصار البربرية كانوا  -1

 .فرنسا 
 التأثير الذي خمفو اإلستعمار في منطقة القبائل بفعل التبشير .  -2
لم يكن ليم أي إحتكاك بالمغة العربية  إنتشار الفكرة بشكل خاص في أولئك الذين تكونوا فقط بالمغة الفرنسية ، و -3

 صة عندما كانوا صغار . واإلسبلم في الزوايا خا
التاريخ  السياسي لمجزائر من البداية أنظر إلى : عمار بوحوش ،  النكبة التي منيت بيا فمسطين وخيانة العرب ليا . -4

. ، ومنال شرقي ، المرجع السابق ، ص 319-318ص ص   ،م1997، دار الغرب اإلسبلمي ، لبنان ،م 0112ولغاية
 .52-51ص 
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لدينا بخصوص التركيبة  تركيبة ىيئة األركان ، وتغييرات عديدة في إلى أدى ىذا و   

 وفقا ليا تشكمت الييئة كالتالي :  الجديدة روايتان : الرواية األولى لجيبللي رقيمي و

 . القائد الوطني : أحمد بن بمة 

 . المدرب العسكري والمفتش العام : جيبللي عبد القادر بمحاج 

 مسؤول المصالح العامة : أمحمد يوسفي* . 

  ( : جيبللي رقيمي 1ل مقاطعة الجزائر)مسؤو. 

 ( أحمد محساس 2مسؤول مقاطعة الجزائر :). 

  مسؤول وىران: عبد الرحمان بن سعيد. 

أما الرواية الثانية فيي منسوبة إلى أحمد بن بمة ، وحسبيا كانت ىيئة األركان تتكون كما 

 ن : القائد الوطني :أحمد بن بمة وتحت سمطتو المباشرة مسؤوال -يمي : 

 . مسؤول المقاطعات الثبلث : جيبللي عبد القادر بمحاج 

 . مسؤول المصالح العامة : أمحمد يوسفي 

 ويقوم المسؤول األول بالتنسيق بين قادة المقاطعات وىم : 

                                                           
.  م1949مسؤول في اإلدارة العميا لمـ م.خ في ديسمبر  :مناضل في ح.ش.ج عضو في المجنة المركزية ،أمحمد يوسفي  *

، إلتحق بالوالية الخامسة بعد سمسمة من المصاعب وفييا تولى مسؤولية التسميح م1955-م1950سجن في ما بين 
( م 1964/م1962ني بعد اإلستقبلل )وعضوية  جيش .ت.و وحتى اإلستقبلل ، تولى منصب المدير العام لؤلمن الوط

كتاب جبية  ( .لو بعض المؤلفات التي تتناول تاريخ الحركة الوطنية مثل : م1970/م1964.عين سفيرا لمجزائر بسويسرا )
 08و الممحق رقم: . 319لسابق ، ص ، أنظر إلى :أمال شمبي ، المرجع ا كتاب المنظمة اإلرىابية بدون حدود و

 .139،ص
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 قائد مقاطعة قسنطينة : محمد بوضياف . .1

 قائد مقاطعة  الجزائر : جيبللي رقيمي . .2

 .سعيد قائد مقاطعة وىران : عبد الرحمان بن .3

 :  وىم المصالح رؤساء عمى باإلشراف الثاني المسؤول يقوم و

  .اإلتصاالت مصمحة رئيس (1

 أعراب. محمد:  اليندسة مصمحة رئيس (2

 .(1التواطؤ: عمر بن محجوب) شبكة رئيس (3

ذا قارنا بين الروايتين سنبلحظ أن أبرز إختبلف بينيما يتعمق بمقاطعة الجزائر) ( فبينما 2وا 

فأييما  ،(1األولى مقاطعة مستقمة فإن الثانية تدمجيا في مقاطعة الجزائر) تعتبرىا الرواية

 الصحيحة ؟ .

 نميل إلى ترجيح الرواية الثانية وذلك لعدة إعتبارات أىميا ثبلث : 

: بإعتبار المضمون إذ تحتوي الرواية األولى عمى عدة أخطاء بخبلف الرواية الثانية،   أوال

، وىذا خطأ إذ من المعموم أن  2من ذلك أنيا تذكر محساس كمسؤول عمى مقاطعة الجزائر 

الرجل في ىذه الفترة كان في الثكنة حيث ألقي عميو القبض بسبب تمرده عمى الخدمة 

 (.2العسكرية)

                                                           

 .80سعداوي ،المرجع السابق ، ص  مصطفى(:1)
 . 154،  المصدر  السابق،"شيادة محساس" ، ص ثوار عظماءمحمد عباس ،  : (2)
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بإعتبار الشكل حيث تتفوق الرواية الثانية عمى الرواية األولى في ىذه الناحية ، إذ  :ثانيا 

(، بينما الرواية األولى مجرد إسترجاع م1950يعود تسجيميا إلى الفترة المعاصرة لؤلحداث )

لمذكريات بعد عدة عقود من الزمن، لكن رب معترض عمى ذلك بحجة أن أصالة الرواية 

ا لكونيا  مأخوذة من محضر الشرطة ومن غيرالمستبعد أن يكون صاحبيا الثانية مطعون فيي

 .(1)لم يدلي بكل الحقيقة

: أن الشرطة لم تتحصل عمى ىذه  الوجو األولإال أن ىذا اإلحتمال بعيد من وجيين 

نما من عدة مصادر  .المعمومات من مصدر واحد وا 

من ىيئة األركان وبالتالي فقد ىو آخر من أعتقل اإلعترافات  كون صاحب الوجو الثانيو

،  كان يدرك أثناء إستجوابو بأن الشرطة كانت تعرف كل شيء عن تركيبة ىيئة األركان

وعميو فاعترافاتو لن تضيف أي جديد م أعضائيا وأستجوبتي( 2/3) خاصة وأنيا أوقفت ثمثي

 لمعمومات الشرطة كما أن محاولة إنكار أو إخفاء الحقيقة ال معنى ليا .

: لم يبق رقيمي في منصبو كمسؤول عمى مقاطعة الجزائر في ىذه الييئة الجديدة إال  ثاثال

 (.2مدة قصيرة جدا تقدر بشيرين أو ثبلث حيث إستدعي  بعدىا إلى ميمة أخرى)

 

 

 
                                                           

 80، صمصطفى سعداوي ، المرجع السابق(:1)

  82، ص  المرجع نفسو(:2)
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وفي الشير األخير عندما يعفى القائد الوطني الجديد من المسؤولية لسياسة فإنو ال يكاد 

يدة إثر اسيم وينطمقون في العمل حتى تعصف بالحزب أزمة جدىو و فريقو سيجمعون أنف

تؤدي إلى تعديل  ، وتنتقل العدوى بسرعة إلى المنظمة الخاصة و *إستقالة الدكتور دباغين

يعوض بجيبللي رقيمي و ينقل  التشكيمة القيادية مرة أخرى ، فيعزل عبد القادر بمحاج و

س مقاطعة أخمفو العربي بن مييدي عمى ر ي محمد بوضياف إلى قيادة مقاطعة الجزائر و

 (1)قسنطينة

يا البشرية ، جمعت صفوة النضال الوطني تمنو وبالرغم من أن ىذه الييئة بتركيب و

ولعبت دور الرأس المفكر بالنسبة لممشروع الثوري وتمكنت من تحقيق تقدم كبير في إنجازه، 

وعي بجعل الثورة واقعا قائما غير أن عجزىا و بموغيا الدرجة الحرجة عن تحقيق تحول ن

فعممت عمى ايجاد حمول تمويمية لسد حاجاتيا المادية والتي ىي في تزايد مستمر، وتمك 

 قصة اخرى.

  

 

                                                           
والبلعمل اإلرادي ،   م ، لعدم اإلنضباط 1949ديسمبر    02يقال أن األمين دباغين قد أقصي من ح. إ. ح. د في *

إلى: بنيامين سطورا،  أنظر ورفضو وضع تعويضاتو كنائب تحت تصرف الحزب وكان ىذا االقصاء نتيجة األزمة البربرية.
القصبة لمنشر ،  ، دار مصطفى ماضي رائد الوطنية الجزائرية تر :صادق عماري و، م( 0111-م0313مصالي الحاج)

 .201م ، ص 2007الجزائر ، 

 .82سعداوي ، المرجع السابق ، ص فى مصط(:1)
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 المبحث الثالث : نشاطاتيا وعممياتيا 

 :  وىران عممية بريد - أ

 ، لقد خصص لممنظمة الخاصة في الجانب المالي ما يقارب مائة ألف فرنك فرنسي قديم

ومن أصل المبمغ تدفع مخصصات قادة المناطق وىذا ما يعكس إفتقار المنظمة لئلمكانيات 

كما كان مشكل التموين مطروحا منذ أن بدأت الـ م. خ تفكر في العمل  (،1)المادية

 .(2المسمح)

وتضاف إلى ذلك التقميصات في الميزانية المفروضة عمى المنظمة التي أصبحت عرضة 

 .(3) التضييقية ، حيث وجدت نفسيا مضطرة لمنظر في حمول لمسألة تمويميالممساومات 

إذ كان الحزب يعاني من أزمة مالية خانقة ، وحتى الفبلحين الذين كانوا في ضائقة ىم 

حيث أن ح.إ.ح.د لم تستطع أن تفي بإلتزاماتيا فيما يخص الـ م.خ واحتياجاتيا في  (،4أيضا)

ري، وىذا ما كان سيؤدي إلى تخمف العمل الثوري، وزيادة التوظيف والتجييز شبو العسك

                                                           

مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر، تخصص (، م0112-م0191، التسميح أثناء الثورة التحريرية ): ىاجر حربي  (1)
 . 15، ص م2013-م2012تاريخ معاصر، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

، ص م2012منشورات دار قرطبة ، الجزائر ،  (،م0112-م0191، الدعم الميبي لمثورة الجزائرية )محمد ودوع  : (2)
287. 

 .14،15، ص ص م2007،مطبعة الديوان ، ]د.م[، 2، ط اإلمداد خالل حرب التحرير الوطنيعبد المجيد بوزيد ، (:3)
تخصص  ، ، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر( م0193-م0191، لجنة التنسيق والتنفيذ الجزائرية )رتيبة جعفر : (4)

 . 13، ص م 2014-م2013تاريخ معاصر ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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عمى خطورة الموقف المالي لممنظمة، كان ىناك من شكك في أىمية الـ م. خ وشجع عمى 

 .(1) تخفيض إعتماداتيا المالية

يجد أن المنظمة الخاصة قد  م1949-م1948والمتمعن في الفترة الممتدة ما بين عامي 

 دة وذلك لعدة أسباب أىميا :واجيت مشكمة التمويل بح

المبالغ الباىضة التي أنفقيا حزب ح.إ.ح.د في الدفاع عن مناضميو المسجونين عمى  -1

 الحمبلت اإلنتخابية الكثيرة النفقات .

مين و ضمنابارة عن ىبات وتبرعات تقدم من الكون مصادر ىذه األموال كانت ع -2

العام نايجمين، وبالتالي إزداد تقمص  الحاكما لمقمع و اإلضطياد بقيادة المؤيدين الذين تعرضو 

 المداخيل المالية.

 (.2) تزايد الحاجة إلى تمويل فروعيا عبر أرجاء الوطن إتساع المنظمة المضطردة و -3

أمام بعض المواقف المتراضية من الحزب قرر أعضاء الـ م.خ اإلعتماد عمى قوتيم  و

كان عمى مناضمييا تحقيق جممة من األىداف  ذلك بعد إرساء دعائم الـ م.خ ، و (،3الذاتية)

المؤجمة التي قامت من أجميا و كان البد ليا أن تنتقل من المرحمة التنظيمية إلى  اآلتية و

                                                           

 . 192سميمان قريري ،المرجع السابق ، ص (:1)
 . 328أمال شمبي ، المرجع السابق ، ص (:2)
 . 192سميمان قريري ، المرجع السابق ، ص (:3)
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قال اهلل تعالى :"إْن َتْنُصُروا اهلَل َيْنُصُرُكَم َوُيثَبَت  (،1ة)ثالمرحمة العممية بخطوات ثابتة وحثي

 (.2) صدق اهلل العظيم" َأْقَداَمُكمُ 

والسؤال الذي يطرح نفسو ، كيف السبيل إلى تمويميا وكل رجاليا كانوا مستعدون لتنظيم 

بعض العمميات الثورية لتحقيق بعض األغراض في إنتظار تحقيق اليدف األول وىو تفجير 

 الثورة ؟. 

 إننا ال نعدم نقودا في الجزائر ، و إنما يجب " وفي ىذا يقول أحمد بن بمة في مذكراتو :

أن نأخذىا حيثما توجد في البريد أو في البنوك ... لنكن منطقيين مع أنفسنا إذا كنا عمى 

إستعداد لمتضحية بحياتنا في ىجوم عنيف ضد المحتل فبل ينبغي أن نتخثر إحتراما أمام 

 (.3) خزائنو المالية

وبعد مدة من التحضير لكل صغيرة وكبيرة ، وبعد التأجيل بسبب عدم مبلئمة    

باألموال البلزمة ألداء  تقرر في مؤتمر زيدين تدعيم المنظمة العسكرية  (،4ظروف)ال

،ولكن موارد الحزب محدودة ، لذا أخذ قادة المنظمة يبحثون عن وسيمة لتزويد ميمتيا

  .(5)المنظمة باألموال

                                                           

 . 326أمال شمبي ، المرجع السابق ، ص (:1)
 .07سورة محمد ، االية (:2)
 .82:أحمد بن بمة ،المصدر السابق ،ص : (3)
م، عمى الساعة  2017أفريل  19، تاريخ اإلطبلع :يوم األربعاء  ىجوم مسمح عمى بريد وىران، محمد ونوغي  : (4)

17:41. 
 ، التوزٌع دار الغرب للنشر و ، 2 ج ،م 4962  - م  4837 درٌس خٌضر،البحث فً تارٌخ الجزائر الحدٌثإ(:5) 

 .44،صم2775وهران،
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 5وتقرر ىذا اليجوم بتاريخ  ،*رأو بعد ذلك بشن ىجوم مسمح عمى مركز بريد وىران و

م ، إذ قامت بو مجموعة كومندوس تابعة لممنظمة الخاصة ، الجناح المسمح لـ 1949افريل 

 .(1)ح.ش و ح.إ.ح.د ،إذ كان حسين آيت أحمد أحد صناع ومنفذي العممية البطولية

مع العمم أن إختيار بريد وىران واليجوم عميو لمحصول عمى اإلعتمادات البلزمة من 

األموال لم يتم بمحض الصدفة ، إنما تقرر عمى حسب المعمومات التي تقدم بيا موظف 

بالبريد وىو نميش جمول المدعو بختي ، ألحمد بن بمة ومحمد يوسفي الذي كان مكمفا بميمة 

وقد عرضت عمى القيادة العامة  _التي تساعد عمى إتمام العممية _في الغرب الجزائري 

األمر الذي شجعيم  و ،(2)يل المعمومات وتمت الموافقة عمييالممنظمة الخاصة بتفاص

وحفزىم أكثر عمى اإلقدام عمى ىذه المجازفة الخطيرة ىي المعمومات التي استقاىا أحمد بن 

أن بريد وىران يستقبل كل أول يوم  بمة مسؤول المنظمة السرية بناحية و وىران مفادىا :

يتم توزيعيا عمى مكاتب البريد األخرى، وعمى ضوء إثنين من كل شير مبالغ مالية كبيرة 

ىذه المعمومات أبمغ آيت أحمد األمين العام لحزب الشعب الجزائري و ح. إ. ح. د ، حسين 

لحول بالمشروع ، وقد تحصل بفضل الدعم الكبير الذي تمقاه من حسين لحول عمى الضوء 

 .(3)االخضر من قبل القادة القبلئل الذين عمموا بالعممية

                                                           

  * .447،ص 47و 79نظر للملحق رقم :أ
تارٌخ  ، د وهران ، المشوار الساسًٌرله لهجوم ب:أحالم "س"،هكذا خطط ونفذ حسٌن آٌت أحمد رفقة زمالئه  (1)

 .45:25،على الساعة م2747-74-23اإلطالع :ٌوم

 .497:سلٌمان قرٌري، المرجع السابق،ص(2)

 السابق .(:احالم ."س"،المرجع 3)



المنظمة السرية العسكرية                              الفصل األول :                    

 

 47 

ان يبلزم مكتبو في البريد حتى ال يكون مثار  *في نفس الوقت طمب من نميش جمول

وىم كالتالي:  ،(1حمد باختيار العناصر التي تقوم بالعممية)كما كمفت القيادة آيت أ لمشكوك،

عمار حداد ، رابح لورقيوي ، محمد  بوشعيب احمد ، بوجمعة سويداني ، بمحاج عبد القادر ،

فقد كمف بالمبيت وايواء  (،2، المسؤول الجيوي) **ما حمو بوتميميسأ زرقة ،خيثر ، بن 

عناصر المنظمة )منفذي العممية (، وتوزيع االسمحة وتخبئتيا ووضع الغنيمة _التي 

 (.3يسجنونيا من ىذه العممية _  في مكان امن)

 لبريد منيا : ولتنفيذ ىذه العممية كان البد ان يستعمموا حيبل تساعدىم القتحام مكتب ا

كتابة برقية مطولة بالمغة االنجميزية ، وقدموىا الى مكمف بارسال البرقيات قصد تشغيمو 

 (.4وصرف نظره عن عمل الفريق)

 

 

                                                           
م، شارك في تخطيط اليجوم عمى المركز 1949نميش جمول: الممقب النقيب بختي، عضو في الـ م.خ بوىران منذ  *

البريدي وىران، تقمد عدة مناصب بعد الإستقبلل منيا وزير المجاىدين، أنظر إلى عبد القادر بموفة، المرجع السابق، 
 .40ص

 .192(:سميمان قريري المرجع السابق ،ص1)
 شارك في اليجوم عمى بريد وىران ، حد مناضمي المنظمة الخاصة ،أىو ابن الحبيب ودريدا خيرا ،  :حمو بوتميميس **

لى : عبد القادر إأنظر  ،أغتيل م 1957وعند اطبلق سراحو في  . م1950 ماي  8كمف بإيواء المناضمين أعتقل في 
 .37جيبللي بموفة ، المرجع السابق ،ص 

 .16المجيد بوزبيد ، المرجع السابق ، ص عبد (:2)
 .192سميمان قريري، المرجع السابق ،ص (:3)
 11دريس خيضر ،المرجع السابق،ص إ(:4)
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المتواجد بالقرب من موظف  ،*والذي كان مراقبا من طرف السائق محمد خيضر

 (.1الخزينة)

اييامو بوجود مريضا يحتاج  كما اختطف الكومندوس الطبيب بيار موتي بوىران ، بعد

الى العبلج فورا ، وذلك بغرض االستيبلء عمى سيارتو... اذ تم تكبيمو ووضعو تحت الحراسة 

 (.2) بحي قامبيطة ، بعدىا اخذت السيارة لتنفيذ العممية

، اذ ضرب احدىم الحارس بمؤخرة  **دقيقة 25حا و صبا 06وكان االقتحام عمى الساعة 

اذا استولى  (،3ض بالحراسة و بالتالي استطاعوا ان يسطوا عمى البريد)البندقية ، قام البع

 د كانت العممية قد انجزت بتماميا5الكومندوس بصعوبة كبيرة عمى النقود المتوفرة و بعد 

 .(4) فرنك قديم 3.170.000مبمغ الغنيمة ب  خذت ، وقد قدرأموال واأل

                                                           
 ،م 1948 عضو في المجمس الجزائري ، مناضل في حزب الشعب الجزائري ببسكرة ، م1911ولد في محمد خيضر: *

 1956كتوبرأيقافو في إتم  الدبموماسية الخارجية لجبية.ت.و،من البعثة  و ،م 1954ومن بين اعضاء ل.ث.و.ع مارس
 41.لى:عبد القادر بموفة،المرجع السابق،صإ نظرأ، م1967تم اغتيالو في جانفي وسجن بفرنسا حتى االستقبلل ، ،م

 .192المرجع السابق،ص :سميمان قريري ،(1) 
 المرجع السابق. ، محمد ونوغي(:2)

 .اليجوم وتباين في االراءىناك اختبلف في توقيت  **

 .11ص دريس خيضر ، المرجع السابق ،إ(:3)
(

4
 16ص  ، المرجع السابق عبد المجيد بوزبيد ،(:
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لى المص إزاء ىذه العممية إتيام صابع اإلأفي ىذه االثناء كانت الشرطة قد وجيت  و

تفاىم  وىذا إن دل فإنو يدل عمى سرية العممية و ،(1الفرنسي المشيور بيري المجنون)

 تفجير الثورة . ىو ال وألى اليدف المرجى تحقيقو إالمناضمين فيما بينيم ليصموا 

بالرغم من  زمة المالية ،عضاء المنظمة قد تجاوزوا األأن أوبيذه العممية يمكن القول 

بذلك يمكن شراء  حصوليم عمى ىذا المبمغ الضئيل ، عمى عكس ما كان متوقعا ، و

حيث تولى نقل  ، (2سمحة وتخميص الحزب من الديون التي كانت في تزايد مستمر)األ

مين العام لى العاصمة السيد محمد خيضر مكمفا من طرف األإموال المغنومة يصال األا  و 

ين :وكمف عبد القادر جيبللي بمحاج الذي عرف تثنإى مرحمتين عم (،3السيد حسين لحول)

سمحة التي استعممت في العممية ، لكنو يصال الحصة الثانية مع األإفيما بعد بمقب "كوبيس" ب

 (.4) دىش الجميعأخير تنفيذ ىذه الميمة ، الشيء الذي رفض ىذا األ

 عممية تمثال كاشيرو : -ب

مير عبد دارة الكولونيالية ، بتشييد تمثال األقيام اإلجاءت ىذه العممية كرد فعل عمى 

مير مفادىا : لى األإالقادر في قرية كاشيرو وبضواحي معسكر باعتباره التمثال مقولة نسبتو 

ضع حدا لمخبلفات القائمة بينيم ويصبحون أني سإلو يصغي الى المسممون والمسيحيون ف"

                                                           

مذكرة لنيل شيادة الماستر في  ، (م 0191-م0119تطور حركة انتصار الحريات الديمقراطية )م الخير قسوم ،أ : (1)
 . 47،ص م 2013-م2012بسكرة ، تخصص تاريخ الجزائر المعاصر ، جامعة محمد خيضر،

 15ىاجر عربي ، المرجع السابق ،ص(:2)
 .199،صم 1999 ، ،منشورات اتحاد الكتاب :العرب ،دمشق0تاريخ الجزائر المعاصر،،جالعربي زبيري، : (3)
 .16عبد المجيد بوزبيد، المرجع السابق،ص(:4)
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في حفل كبير  م ، 1949اكتوبر  15التمثال في وجرى تدشين  خوة في الداخل والخارج "،إ

مير عبد القادر من جية نباتو حفاد األأحد أمير سيل حضر الوالي العام نايجمين واأل

سرة الماريشال بيجو ، واعتبرت أموريمون دورت من  دارة الفرنسية في المغرب ،وموظف باإل

يضا بشرف أوالمس  جزائري ،ي العام الأقيادة الحزب )ح.ش.ج ( ذلك مساسا بمعنويات الر 

ذ قررت تدميره وكمفت بذلك المنظمة الخاصة ، حيث نفذ العممية إ ،(2وتدنيس) (،1مير)األ

ما أ ، حسب بن سعيد ب ،اعر أو  ماروك ، يوسفي ، كومندوس مكون من ثبلثة عناصر ىم :

العممية ن أبيد  ن المجموعة كانت تتكون من خمس عناصر بقيادة ماروك ،أحربي فيذكر 

ن فتيل المغم مبمبل ، وكذا بسبب نباح الكبلب الذي أبرر المعنيون ذلك  باءت بالفشل و

ثارة ن معالجة الصحافة لمعممية بشيء من اإلإرغم ذلك ف عرقل السير الحسن لمعممية و

 (.3الدعائية) و  ىدافيا النفسيةأوالتضخيم جعميا تحقق 

راد أن الرسالة التي أال إبالرغم من فشل ىذه العممية والتي يسمييا البعض بالتخريبية  و

خر عمى الرغبة آ(، وىي دليل 4لى نايجبلن ... وصمت ...)إن تصل أرجال المنظمة 

 (.5) الممحة ليؤالء عمى السبلح والحرية

                                                           

 .215ص  المرجع السابق ، مصطفى سعداوي ،(:1)
 381،ص ، رالجزائ ، ANEPمنشورات  ، م 0191-م 0381 ، )تاريخ الجزائر( جزائر الجزائريينمحفوظ قداش ، (:2)
 .  م2008،
 .215ص ، المرجع السابق ، مصطفى سعداوي : (3)
 . 294ص المرجع السابق ، ، محمد الطيب العموي (:4)
 . 16ص المرجع السابق ، ىاجر عربي ،(:5)
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ستطاعت وفي وقت قصير تحقيق منجزات ىامة خاصة تمك إم.خ ـ ن الأخبلصة القول  و

كونت  ذ وضعت اسس التنظيم العسكري، وإالمتعمقة بالتجنيد والتدريب وبالتسميح خاصة، 

في فترة وجيزة ما بين  كما استطاعت المنظمة و و ، . ت ولى لنظام جيش .النواة األ

في الحزب رغم  ضالين تطور الوضع النإ ن تفرض نفسيا وأ ، م 1950 -م1947

الدليل عمى ذلك  و قوى ،أمكانياتيا المادية الضعيفة ، لكن معنويات مناضمييا كانت إ

 الإخاصة التي استيدفت بريد وىران فماىي  العمميتين المتين قام بيام مناضموا المنظمة ،

 نيا برىنت عمى قدرة رجاليا وأكما  دليل عمى عزم المنظمة في القيام بالعمل المسمح ،

ن قامت بدور أبعد  لكن المنظمة الخاصة ، كفاءتيم العالية عمى التخطيط والتنفيذ معا ،

المحاكمة فقد اكتشفت  رغم سريتيا التامة و عداد مناضمييا وإ كبير في تكوين وتدريب و

 م .1950السمطات االستعمارية المنظمة سنة 
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 المبحث االول : تبسة ونشاط المنظمة الخاصة بها 

 موقع تبسة :  - أ

، فقاؿ: " تبسة بالفتح ثـ *كصؼ صاحب معجـ البمداف ياقكت الحمكم مدينة تبسة

بينيا كبيف قفصة ست مراحؿ " أرض إفريقية،  الكسر، كتشديد السيف الميممة بمد مشيكر مف

كمـ "، كىك بمد قديـ بو آثار الممكؾ كبينيا كبيف 149حيث تقدر المسافة فيما بينيما بػ 

كمـ "، في بادية تسكنيا  320ىي األخرل تبعد عنيا ب سطيؼ ست مراحؿ" ك

(،كما جاء ذكرىا كذلؾ في كتاب نزىة المشتاؽ في إختراؽ اآلفاؽ لمشريؼ اإلدريسي 1العرب)

 (.2كمـ) 428بإسـ تبسة إذ يقكؿ: "  كبيف بجاية كتبسة ستة أياـ " حيث قدرت المسافة ب

كمعناىا بيت كيشتؽ غيسينكس إسـ تبسة مف الكممتيف الفنيقيتيف " بيت ابيست " 

، عمى العمكـ فيي مدينة نكميدية المنشأ ضاربة في أعماؽ التاريخ يقاؿ : أنيا الجفاؼ

 (.3ؽ.ـ) 814ي سنة نيقي فيأسست قبؿ العيد الف

، كىي تقع في الشماؿ (4أف تبسة كانت تدعى في العيد الركماني بتييفس) إذ يذكر

شماال ،كخط  °  32/° 30الشرقي لمقطر الجزائرم عمى الحدكد التكنسية بيف خطي عرض 

 بيف جباؿ الدكاف كالقعقاع كبكرماف، ك ىـ مف سمسمة جباؿ األكراسي° 4،54طكؿ 
                                                                 

 .141،ص11أنظر الى الممحؽ رقـ   *
 .   13،دارصادر،بيركت ، ]د.س[،ص2معجم البمدان ،مجياقكت الحمكم ،(:1) 
ـ، 2002ق/1422، مكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة ،  1مج ،إختراق األفاقنزهة المشتاق في  الشريؼ اإلدريسي ،(:2)

 . 260ص
،ص ـ  1996، المؤسسة الكطنية لإلتصاؿ كالنشر كاإلشيار ، الجزائر ، تبسة معالم ومآثر عبد السالـ بكشاب ، : (3)
9 . 
   .201ق،ص1350،محـر  AlBORJ.BLOGSLOT.COM، العربية،المطبعة  كتاب الجزائر،  المدني تكفيؽأحمد (:4)
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جنكبا كادم  مف الشرؽ الجميكرية التكنسية ك شماال مدينة سكؽ أىراس ك(،تحدىا 1)األشـ

 (.2مف الشماؿ الغربي مدينة عيف البيضاء) مف الجنكب الغربي خنشمة، ك سكؼ ك

مما زاد مف  ك كمـ. 297أما طكؿ الشريط الحدكدم مع الجميكرية التكنسية فيبمغ 

لجية الشمالية ، كبجباؿ النمامشة أىمية مكقعيا إتصاليا بسمسمة جباؿ سكؽ أىراس مف ا

ـ  1714إرتفاع بعضيا مف جية الجنكب إلى  الممتدة إلى جباؿ األكراس مف جية الغرب ك

 (.3الرياح) ، فيي بمثابة حصف تحمي المدينة مف الزكابع الرممية ك

مبادالتيـ التجارية  ك  كفيما يخص إقتصاديا فقد إتخذىا الفنيقيكف مركزا ىاما لرحالتيـ

 (.4)كمدينة تبسة بيا آثار قديمة لمنكميدييف كالقرطاجييف كالركماف كالبيزنطنييف كالمسمميف، 

إذ تشير الدالئؿ الجغرافية إلى أف المنطقة كانت خصبة كغنية بمكاردىا الطبيعية تتكفر 

، مناخيا عمكما جاؼ )قارم( مرتفع الحرارة صيفا،  فييا كسائؿ العيش مف ماء كىكاء مالئـ

ممطر شتاءا كعادة تغطي الثمكج كؿ المرتفعات التي تذكب صيفا فتكثر العيكف الجارية بارد 

 (.5فتنتعش الزراعة ك يزدىر اإلقتصاد بيا)

إذ تزخر كالية تبسة، مناجـ ذات طابع إقتصادم ىاـ تتمثؿ في الحديد بمنطقتي الكنزة 

ت قدرة إنتاجية عالية ، زيادة عمى ذلؾ ىناؾ مصانع ذا الفكسفات بجبؿ العنؽ بكخضرة ك ك

                                                                 

 . 62،مكتبة البستاف ،بيركت ،]د.س[،ص أطمس العالمنيقكال زيادة كآخركف ،(:1)
 .11،ص،]د.س[ ،دار اليدل ،]د.ـ[ اطمس الجزائر والعالم:سمير بكريمة ،محمد اليادم لعركؽ ، (2)
، دار اليدل الوطني لوالية تبسة )قاموس الشهيد(السجل الذهبي، لشهداء ثورة التحرير نكرالديف زايدم ،(:3)

 .17-13ـ،ص 2010لمطباعة،]د،ـ[،
 . 9عبد السالـ بكشارب، المرجع السابؽ ،ص(:4)
 .16نكر الديف زايدم ، المرجع السابؽ، ص(:5)
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اإلسمنت ك الزجاج ك األنابيب بمنطقة الماء األبيض،ك كذا مصانع خاصة منيا  كمصنع

تصاؿ دائمة مما جعميا قادرة   LGالسالـ لإللكتركني مصنع فيي كاقعة في نقطة إلتقاء كا 

 (.1عمى ممارسة جميع النشاطات سكاء المادية أك الركحية)

برىا مركز شديد األىمية التجارية كالفالحية ليا مكاصالت أما أحمد تكفيؽ المدني فيعت

أربعاء  سريعة سيمة مع البالد التكنسية مف جية الكسط كليا سكؽ شيير فيعقد كؿ ثالثاء ك

متر  900، كتبسة مركز قبيمة النمامشة العربية البربرية العتيدة كالمدينة ترتفع  في األسبكع

 (.2عف سطح البحر)

فكثيرة ىي كتب التاريخ التي تركم  *يا أما عف تبسة أياـ االستعمارىذا عف تبسة طبيع

ـ بقيادة الجنراؿ 1842أف المحاكلة األكلى إلحتالؿ منطقة تبسة اإلستراتيجية كانت سنة

كيبدك أنو لـ يتمكف مف الكصكؿ إلى أىدافو لصمكد السكاف فأعاد  RONDONركندكف 

ـ، إلتحؽ بو العقيد سترنكف، إذ كانا مجيزيف بمدافع لدؾ الحصكف ،  1846الكرة في سنة 

 (.3فيدمكا جانب مف السكر جية الجنكب كدخمكا المدينة كاستباحكىا كعادتيـ ثالثة أياـ ...)

ـ، الثكنة جنكب القمعة الحالية ليحتمكا بيا )ال  1856كعكض أف يرممكىا شيدكا سنة 

يزاؿ  جانبا عنيا حتى اآلف( كسمككا سياسة الشدة كالقمع مع االىالي، كحكمكا البالد بنظاـ 

أصبح المشاىد ال  إقطاعي طبقي شبو عسكرم كىك مغاير تماما لنظاـ العدالة اإلسالمية، ك

                                                                 

  . 13،ص نكر الديف زايدم ، المرجع السابؽ(:1)
 . 201،ص السابؽ صدر ،الم المدني تكفيؽأحمد  (:2)
 .142،ص12إلى: الممحؽ رقـ  أنظر *
 .52ـ ، ص 1999، مؤسسة الطبع كراقة الجديدة ،تبسة ،  تبسةعمي سمطاني ، (:3)
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المعمريف الذيف يعيشكف في النعيـ  المرض بإستثناء الجيؿ ك يرل إال مظاىر الفقر ك

ـ، حيث قامت الثكرة التحريرية الكبرل فإرتمى في أحضانيا  1954ىكذا إلى سنة  كالبذخ، ك

سكاف تبسة عف إيماف كقناعة كجياد بأمكاليـ كأنفسيـ لكي يتحرركا تماما مف اإلستعمار 

أبدا عف الحدكد الشرقية (،كعف دكرىا كانت تبسة ال تزاؿ الرباط المقدس كالمدافع 1)الغاشـ

لمبالد ك بحكـ مكقعيا كانت تعتبر مف أىـ المعابر لألسمحة كالذخيرة التي يعتمد عمييا الثكار 

مما حمؿ العدك عمى إزالة حكالي ثالثمائة ألؼ  (،2المعدات لمتحضير لمثكرة) داخؿ القطر ك

 (.3ساكف مف منطقة الحدكد كسكاف الجباؿ ...)

ىذا ألف جباليا إستعمت لإلحتماء بيا كقت الخطر مع العدك كالمستدمر في ىذا الصدد 

 ـ:  1954قاؿ شاعرىا محمد الشبككي في نشيد ثكرة التحرير 

 سالما سالما جباؿ البالد                     فأنت القالع لنا كالعماد        

 (.4كمنؾ زحفنا عمى الغاصبيف)   كفيؾ عقدنا لكاء الجياد                           

منع  كما أف اليدؼ المصبى إليو مف كؿ ذلؾ ىك عزؿ ىؤالء السكاف عف الثكرة ك

مع العمـ أف ناحية تبسة بالرغـ مف أكؿ نكفمبر لـ ينطمؽ  ، (5كصكؿ السالح كالمؤف إلييا)

                                                                 

 . 52، ص السابؽالمرجع ،عمي سمطاني (:1)
نعكاساتها عمى مسار الثورة  1211سبتمبر  22/22معركة الجرف مبرككة مزاىدية ، (:2) ، شيادة مكممة م ، أهميتها وا 

 .36ـ ، ص  2013-ـ2012الماستر تخصص تاريخ معاصر ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،لنيؿ شيادة 
 . 53عمي سمطاني ، المرجع السابؽ ،ص(:3)
 . 17نكر الديف زايدم، المرجع السابؽ ،ص  (:4)
  . 53عمي سمطاني ،المرجع السابؽ ،ص(:5)
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حيث  -ح جمب السال –فييا إال  أنيا تركت كبكابة أمنية مفتكحة عمى األراضي التكنسية 

 .(1عرفت تبسة تقسيـ جغرافي في األياـ األكلى لمثكرة)

كفي ىذا يقكؿ مصطفى بف عكدة: " بالنسبة لمشرؽ الجزائرم شكمت بو المنظمة، كتـ 

تقسيمو جغرافيا إلى عدة مناطؽ كعيف عمى رأس كؿ منطقة مسؤكؿ يتكلى إدارة شؤكنيا كفقا 

المناطؽ منطقة تبسة المنظمة فييا ىك عبد اهلل زعبي لمتنظيـ المتفؽ عمييا " كمف بيف تمؾ 

 (.2كفارس أحمد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 . 36مبرككة مزاىدية ،المرجع السابؽ ،ص (:1)
، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في  م 1211-م 1212الحركة الوطنية في منطقة قالمة  السبتي بف شعباف ، (:2)

 . 79ـ ، ص 2010-ـ  2009تاريخ المجتمع المغاربي الحديث ك المعاصر ، جامعة منتكرم قسنطينة ،
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 نشاط المنظمة الخاصة في تبسة :  - ب

سيس التنظيـ شبو العسكرم في أأف أكؿ مف أشرؼ عمى ت *ركل السيد الطيب مسمـ   

ـ ،  1947ذلؾ في سنة  ك ،**كؼر حللى مراقبتو، كاف السيد الطيب بك مدينة تبسة كتك 

كأضاؼ أف تبسة جعمت ناحية في التقسيـ الجغرافي األكؿ لممنظمة الخاصة تابعة لمنطقة 

كاف  ، كسندت قيادتيا لعبد اهلل زعيبيأ ك (،1عنابة التي كانت تحت قيادة محمد بف زعيـ)

ـ إلى غاية شير  1948ىذا األخير يتمقى األكامر مباشرة مف قيادة عنابة كمف مطمع سنة 

 بعت دائرة تبسة إلى القيادة الجيكية لممنظمة الخاصة في قسنطينة.ـ، إت 1950مارس 

                                                                 
*
 لكف،  ـ 09/12/1931: بتاريخ بتبسة المدنية الحالة في سجؿفقيرة ،  أسرة نشأ في،  عمي بف الطيب:ىك  مسمـ الطيب  

بالتالي ال  ك الفرنسي العمـ لخدمة أستدعي ما إذا راشدا يككف حتى ذلؾ ك،  ـ 1928 مكاليد مف فيك الحقيقي ميالده تاريخ
 2الح.ع.يقبؿ ، إلتحؽ في صباه بالكتاب في مدينة تبسة، كاصؿ دراستو إلى غاية السنة السادسة إبتدائي لكنو طرد خالؿ 

 ىك طفؿ ، عمؿ في تعبئة أكياس دخاف العاطكس ، إشتغؿ بعد ذلؾ في مخبزة اضطر إلى دخكؿ غمار الحياة العممية ك
ـ في  1943أخيو األكبر الطاىر كمراقب عمى الميؿ ، أما فيما يخص نضالو السياسي لقد بدأ مشكاره باإلنخراط في عاـ 

ك ح.إ.ح.د إلى أف إنخرط في صفكؼ المنظمة الخاصة   صفكؼ ح. ش. ج الحرية بتبسة ناضؿ في فرع أحباب البياف ك
كتابة بعض شعارات الحزب عمى جدراف المدنية ،  ك ـ . كقد غمب عمى نشاطو العمؿ بالمناشير الالصقة  1947عاـ 

بالشرؽ أحد أعضاء القيادة الجيكية ليذا التنظيـ الشبو عسكرم  كاف مسؤكؿ سابؽ عف المنظمة الخاصة في تبسة ك
، بعد أف صمى فريضة الفجر ، أنظر إلى : عبد الكىاب  ـ 2014نكفمبر  09الجزائرم ، تكفي رحمو اهلل يـك األحد 

 . 72-59ـ ص  2016لمطباعة ك النشر، الجزائر ،   شاللي ، المنظمة الخاصة ك مؤامرة تبسة ، البدر الساطع
 .143،ص13:ك الممحؽ رقـ 

**
ـ ، كنشأ بعنابة حيث درس كبعدىا طرد مف التعميـ  1923أفريؿ  09المناضؿ بكادم زناتي في كؼ : كلد ر الطيب بكلح 

ـ، كفي  1945مام  08، كحبس عمى إثر أحداث  2بسبب إىتماماتو السياسية ، إلتحؽ نظاميا بحزب الشعب أثناء الح.ع.
، ـ 1958ة الحزب بفرنسا إلى غاية ـ، إلتحؽ بإتحادي 1951ـ عيف في المجنة المركزية لمحزب كفي سنة  1949سنة 

كبعد تككيف الحككمة المؤقتة عيف ممثال ليا في ركما كجنيؼ ، كلعب دكرا ميما في اإلتصاالت التمييدية  بالفرنسييف التي 
ـ ، أنظر إلى : فكزية بكسباؾ، شيادات  1984تكجت بإتفاقيات إيفياف ، كشغؿ منصب سفير في عدة عكاصـ إلى غاية 

ق ، المتحؼ الكطني لممجاىد ،  1415ـ، المكافؽ ؿ 1955،ربيع 2،سنة  2، الذاكرة ، عـ1945مام  8اث حية عف أحد
 . 103الجزائر ،ص

 . 74عبد الكىاب شاللي ، المرجع السابؽ ، ص(:1) 
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ك بخالؼ ما ذكره بعض الفاعميف في مذكراتيـ ، إذ إختار القائد عبد اهلل زعيبي السيد 

الطيب مسمـ ، نائبا لو خمية التنظيـ شبو العسكرم في تبسة ، لما كاف يعرؼ عنو خالؿ 

إذ في إحدل المرات اقترح زعيبي عمى قيادة التنظيـ  ، (1نشاطو السياسي مف نشاط كحيكية)

شبو العسكرم في عنابة إستخالفو بالسيد مسمـ في قيادة المنظمة الخاصة بتبسة ، كذلؾ 

 ألزمو الفراش. نتيجة المرض الذم ألـ بو ك

حيث كاف السيد أحمد ميساس أكؿ مسؤكؿ جيكم يتكلى اإلشراؼ عؿ تككيف السيد 

مسؤكؿ التنظيـ في تبسة ، كما شارؾ منذ تكلية ىذه المسؤكلية في الطيب مسمـ بإعتباره 

 (.2عممية فرز عناصر التنظيـ الشبو الثكرم بعمالة قسنطينة)

خالؿ زيارتو المتكرر لتبسة أشرؼ المرحـك ميساس عمى تككيف ك تدريب السيد  ك

يكـ 15 مسمـ الطيب عمى المبادئ األكلى لحرب العصابات ، حيث كاف يزكره مرة في كؿ

،كفي احدل األياـ كبعد اإلنتياء مف التدريب أخضع ميساس تمميذه إلمتحاف ، غير أف ىذا 

مؾ ، إذ سرعاف يستمر طكيال في ميمتو المزدكجة ت. غير أف ميساس لـ (3األخير نجح فيو)

ما عاد إلى مدينة الجزائر بسبب مرض ألـ بو نتيجة الجيكد المضنية التي بذليا في تجديد 

 (.4الحزب ك اإلشراؼ عمى مراقبة خاليا الػ ـ.خ في شرؽ البالد)ىياكؿ 

                                                                 

 .74،صالسابؽالمرجع  ،عبد الكىاب شاللي(:1)
 .260-259ص ص المصدر السابؽ ،"شيادة عبد القادر العمكدم " ، ثوار ....عظماء،محمد عباس ، (:2)
 .75ص  ، عبد الكىاب شاللي،المرجع السابؽ(:3)
 .145ص ، ميساس" احمد، المصدر السابؽ ،"شيادة ثوار ....عظماءمحمد عباس ، (:4)
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الذم عيف  *مراد ديدكش فاستخمفو محمد بكضياؼ الذم عيف مسؤكال تنظيميا ، ك

 مسؤكال عسكريا .

أما عف مقر المنظمة الخاصة فكاف يتألؼ مف غرفة كاحدة تكجد في نفس البناية التي 

الكائنة بساحة "الديكانة" حيث كانت تعقد فييا مف  يكجد بيا مقر حزب حركة اإلنتصار ، ك

رؤساء أفكاجيـ بحضكر المسؤكؿ األكؿ  حيف إلى أخر إجتماعات لمناضمي التنظيـ ، ك

الممفت ىنا أف بعض المناضميف السياسييف  المشرؼ العاـ مراد ديدكش ، ك الطيب مسمـ ، ك

 (.1ل داخؿ تمؾ الغرفة)في الغرفة ك المقابمة كانكا ال يعممكف شيئا عما كاف يجر 

 

 

 

                                                                 
*
ـ بالعاصمة شارع ميمكز              1927جكيمية  13الثكرم عبد القادر كلد في  اسمو ـ 1955-ـ 1927ديدكش : مراد  

la Redaute  ف تسمى بمدية المرادية تخميدا لذاكراه تربى في اسرة فقيرة الحاؿ محافظة ، زاكؿ دراستو اآل سابقا ، ك
الى الثانكية التقنية  بالعناصر حتى عاـ ـ لينتقؿ بعدىا  1939االبتدائية بالعاصمة ، تحصؿ عمى الشيادة االبتدائية سنة 

ـ التحؽ بمؤسسة السكؾ بالعاصمة كمكظؼ في احدل محطات القطار بعد حصكلو عمى شيادة االىمية ، ظير  1942
 سس فرقة ـ أ 1946عنده الكعي السياسي باكرا عندما كاف طالبا في قسنطينة ، ثـ انظـ الى ح.ش.ج ، كفي سنة 

ـ انخرط في المنظمة الخاصة ، كاف اترابو ينادكنو لكبتي ، كىذا  1948كفي سنة  SMAائرية لمكشافة االسالمية الجز 
ـ رجع الى  1952في سنة  التحؽ بجباؿ االكراس السباب امنية ، ك l’osبعد اكتشاؼ  ـ(، ك1668القصر قامتو )

ى التنظيـ السرم ىناؾ ، كاف مف العاصمة ليعيف مسؤكال عمى ناحية البميدة كفي نفس السنة سافر الى فرنسا كعمؿ عم
ـ ، اختير مف بيف الخمسة المككنة  1954المنعقد في جكاف  22المؤسسيف لمجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ ، حضر الجتماع 

نظر أبذلؾ يككف اكؿ قائد كالية سقط في ميداف الشرؼ .  ك.استشيد ـ 18/01/1955رية كفي يـك لمنكاة االكلى لمقيادة الثك 
دار عمي بف زيد لمطباعة كالنشر ، الجزائر  ، 1ط ، م 1292-م1211قادة واليات الثورة الجزائرية لى :محمد عمكم، إ
 . 67-65ـ،ص 2013،

 .77عبد الكىاب شاللي ،المرجع السابؽ ،ص(:1) 
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صار السيد مسمـ بعد تعيينو عمى رأس المنظمة بالمدينة يجتمع برؤساء األفكاج كيركز 

في تككينيـ عمى الجانب النظرم الذم حددت لو القيادة الكطنية مدة ثالث سنكات ،ككاف 

 التنظيـ في تبسة يتشكؿ مف ثالثة أفكاج عمى رأس كؿ قائد مسؤكؿ أمامو كيشرؼ عمى

مجمكعة مف المناضميف ، ككاف كؿ مناضؿ في الفكج مسؤكؿ بدكره عف نصؼ فكج يضـ 

شخصيف في القاعدة كبعد ذلؾ يتكلى كؿ قائد فكج اإلجتماع بمناضمي فكجو لتعميميـ بدكرىـ 

ما تمقنو مف دركس عمى يد القائد الطيب مسمـ ، كبيف أيدنا مجمكعة أسماء لمناضمي أفكاج 

 كظائفيـ كانتماءاتيـ الطبقية :  نذكر منيـ ثالثة تختمؼ أعماليـ ك التنظيـ شبو العسكرم

 فكج أكؿ :بقيادة ساكرخماـ ككاف فالحا في عيف شبرك . 

 ككاف يعمؿ خياط في كرشة أخيو األكبر.  *فكج ثاف : بقيادة نكر الديف سكاعي

 (.1فكج ثالث :بقيادة اليادم مضكم ككاف يشتغؿ عامال في كرشة نجارة)

أما عف عمميـ فيقكؿ مسمـ :أما عممنا فكاف يقـك عمى إختيار المناضميف كالتردد كثيرا 

عمى الجباؿ المجاكرة كاستكشاؼ مغاراتيا ،كمنابع المياه فييا كما كنا نجمع المعمكمات 

الدقيقة عف عدد أفراد الجيش كالشرطة كالدرؾ الفرنسي في تبسة ، كمعرفة أماكف تخزيف 

مف صرامة القيادة العميا لمتنظيـ الشبو العسكرم مع المناضميف إال أنيـ السالح، كبالرغـ 

 (.2سرارىا)أكانكا عمييـ بالطاعة الكاممة ليا، كحفظ 

 
                                                                 

*
 .146-144،ص15ك14أنظر إلى الممحؽ رقـ :  

 .79-78عبد الكىاب شاللي ، المرجع السابؽ ،ص (:1) 
 .88-80المرجع نفسو،ص(:2)
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 المبحث الثاني :حقيقة المؤامرة 

تعتبر تجربة المنظمة الخاصة تجربة إستثنائية نحك العمؿ الثكرم الفعمي مف ناحية 

ؾ عف ك السياسة السممية الميادنة، كذلقطة الالرجكع نحالعمؿ الميداني كما أنيا شكمت ن

طريؽ بناء تصكر لمشركع ثكرم في مستكل طمكحات حركات التحرر المناىضة لإلستعمار 

 (.1)خالؿ تمؾ المرحمة الحاسمة ، غير أف ذلؾ التنظيـ لـ يدـ طكيال حتى تـ حمو

 مارس 18 الخاصة فيإكتشاؼ المنظمة  ىذا كقد حدث ما لـ يكف في الحسباف كىك

ـ، كالحقيقة أنو يكجد ىناؾ غمكض حكؿ كيفية إكتشافيا مف قبؿ السمطات الفرنسية  1950

 .بسبب السرية التي أحيطت بيا كىنا يمكف أف نتسائؿ :كيؼ تـ إكتشاؼ المنظمة الخاصة ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في (م1292-م1211شبكات الدعم الموجستيكي لمثورة التحريرية )الطاىر جبمي، (:1)
 49ـ، ص 2009-ـ2008التاريخ المعاصر ، جامعة أبي بكر بمقياد ، تممساف ، 
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 كىنا تظير لنا مف الركيات فيما يخص ىذه القضية :

أكثر خطكرة مف حيث اإلعتراؼ الذم أدلى بو كاحد مف : كتعتبر الرواية االولى

خباياىا ك أىدافيا كمخططاتيا  مسؤكلي المنظمة الخاصة العارفيف بجميع أسرارىا ك

 *(،أال كىك المدعك ككبيس1كشبكاتيا كفركعيا كأعضائيا)

ـ بجميع 1948إذ يركم الرائد سي لخضر بكرقعة أنو أباح لمشرطة الفرنسية عاـ 

قيادتو التي تقر التكتـ عف األسرار كعدـ البكح  التي كانت بحكزتو متحديا بذلؾ أكامرأسرارىا 

بيا ميما كانت ظركؼ اإلستنطاؽ كالتعذيب ، كيقكؿ في ىذا الصدد :"ما إف غادر السجف 

حتى تحكؿ إلى مخبر يعمؿ في جياز شرطة العدك". كيقكؿ أيضا :"أيقف بمحاج ميمة 

عمى إتصالو الدائـ بالحركة الكطنية مف جية ، كبجياز شرطة  إذ أنو ظؿ ، المخبر بكجييف

الييف كاتخذ لنفسو ذاؾ حيث أنو إختارأف يككف في صفكؼ المص ، العدك مف جية ثانية"

ـ. ككاف جؿ أتباعو مف ناحية الشمؼ 1956بيس(،عكض بمحاج في نياية اإلسـ )كك 

 (2كمنطقة الشراقة كبئر خادـ بأحكاز العاصمة)

                                                                 

 .51لي بمكفة ، المرجع السابؽ، ص عبد القادر جيال(:1)
بيس:اإلسـ المرتبط بالخيانة كالمكر ،أما إسمو األصمي بمحاج الجياللي عبد القادر مف مكاليد قرية "زديف"الفالحية بعيف كك  *

الدفمى معقؿ الشيكعييف الجزائرييف آنذاؾ، ينتمي إلى عائمة عريقة ، إلتحؽ بمدرسة ضباط الصؼ شرشاؿ، تخرج منيا برتبة 
كنظرا لككنو عسكريا أسندت إليو ميمة تدريب أعضاء المنظمة ،  l’osفي  عريؼ ،إنتسب إلى ح.ا.ح.د كأصبح عضكا

ـ إحتضنتو في مزرعتو ب: "زديف"، أعتقؿ لما أكتشؼ أمر المنظمة الخاصة  ، لكنو  1946كلما كاف مؤتمرح.ا.ح.د في 
 ائرييف قضى عميو القائدلـ يمبث طكيال حتى أطمؽ سراحو دكف غيره ، بعدىا عمؿ كعميؿ لمشرطة الفرنسية ضد الثكار الجز 

مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة ،شهادة أفريؿ ، أنظر الى :  لخضر بكرقعة ، 16ـ مف يـك  1957سي أمحمد عاـ 
 . 87-86،ص ص ـ 2000 الجزائر، دار األمة ، ، 2ط ، عمى إغتيال الثورة ،تقـ:الفريق سعد الدين شادلي

 . 87-86صص  السابؽ ، سي لخضر بكرقعة ، المصدر(:2)
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بيس ىك مجرد منفذ لمخطط العدك لضرب الثكرة مف داخميا كتحكيؿ أف كك  الحقيقة ك 

 الحقيقييف إلى غيرىـ مف الزائفييف .  األنظار عف الثكار

في نفس السياؽ يذىب أحد المناضميف كىك عمر بكداكد في شيادة صريحة إلى  ك

منذ سنة بمحاج بأنو كاف عمى إتصاؿ دائـ باألمف الفرنسي كىذا  إتياـ عبد القادر

 (.1ـ)1948

يذكر أحمد ميساس في كتابو الحركة الثكرية في الجزائر ، أنو تـ  : الرواية الثانية

أكىمكا الشرطة بأنيـ  ـ ك لكنيـ  1948إعتقاؿ بعض مناضمي الػ ـ.خ في بجاية سنة 

جماعة مستقمة تنشط في إطار التضامف مع الشعب الفمسطيني ، كما أف التحاؽ بعض 

بالعمؿ السرم أثار إشتباه مصالح المخابرات العامة فأصبح مف المستعجؿ  إطارات الحزب

أما  كضع حد ليذه الكضعية الخطيرة ككاف أماـ الحزب بديالف إثناف فإما الثكرة المسمحة ك

عادة دمجيا في التنظيـ السياسي ، إذ زاد تردد إدارة الحزب ك لـ يقع إختيارىا  حؿ المنظمة كا 

بؿ فضمت سياسة التسكيؽ كالمماطمة التي أصبحت أسمكبا مفضال عمى أم مف البديميف 

 .(2لدييا قادىا الى السكء)

: فيي شيادة كشؼ عنيا الطيب مسمـ في كتاب المنظمة الخاصة  أما الرواية الثالثة

التي يعتبرىا أسباب غير مباشرة أدت إلى تفطف  مؤامرة تبسة لعبد الكىاب شاللي ، ك ك

 مصالح األمف اإلستعمارم إلى كجكد ذراع مسمح داخؿ ح.إ.ح.د قبؿ حادثة تبسة كىي : 
                                                                 

  . 51عبد القادر جياللي بمكفة ، المرجع السابؽ،ص (:1)
 .332ـ،ص2007، دارالمعرفة، الجزائر ، م1211-م 1211الحركة الثورية في الجزائر أحمد ميساس، (:2)
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 :  سبب اول

ـ أف يجند مناضميف  ثكرييف جدد، 1948أف القائد ديدكش مراد طمب منو في أكاخر 

ف بيا فكج كاحد ،أكد لو أف التنظيـ كيرفع في عدد أفكاج المناضميف الثكرييف بتبسة ، حيث كا

ـ ،حيث أعد السيد مسمـ قائمة بإسـ 1950عمى كشؾ تفجير الثكرة ،كحدد تاريخيا بعاـ 

الثكرييف كسمميا لديدكش مراد كىذا األخير حمميا إلى القيادة الجيكية في قسنطينة ،غير أف 

ح.د بتبسة مناضؿ سياسي في قسمة حزب ح.إ. 17كحممت أسماء  ىذه القائمة عدلت

 (.1إختارىـ السيد رحيـ)

فالنخبة التي اختيرت في القائمة يقكؿ السيد مسمـ أنيا مف قبؿ مسؤكؿ سياسي ، فيقكؿ 

 في ىذا:

كلـ نطمب مف إعطاءنا أسماء  ،"نحف لـ نفاتح السيد رحيـ في أمر المناضميف الجدد 

عامؿ مع القيادة المناضؿ السياسي يت ، ك فتعاممنا كاف يتـ مباشرة مع مراد ديدكش

الحزبية،كالمناضؿ الثكرم يتعامؿ مع القيادة العسكرية ، كبالرغـ مف ذلؾ كنت ممزما 

 (.2باإلمتثاؿ لألكامر)

 :سبب ثاني

 1949السيد مسمـ عمى أف إكتشاؼ أمر المنظمة قد حدث عاـ فيمكف في إصدار

أم أنو كقع سنة قبؿ حدكث ما عرؼ بقضية رحيـ  ـ،بشكؿ غير مباشر كبعيد عف تبسة ،

                                                                 

 .76صالسابؽ ،عبد الكىاب شاللي ،المرجع (:1)
 . 97المرجع نفسو،ص : (2)
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كيستدؿ في ذلؾ بما شيد لو المرحـك ديدكش مراد إذ إعترؼ لو في إحدل المرات،"أنو يريد 

 (.1صقت بيا)لأف يكشؼ لو حقيقة تاريخية حتى يخمص تبسة مف تيمة المؤامرة التي أ

إجتماع  إذ  حضكرـ ل1949ىذا كقد سافر السيد الطيب مسمـ  إلى قسنطينة عاـ     

أف يككف شديد  صرح ىناؾ  : أف ديدكش مراد أخبره بأف يتدبر أمره بالعكدة إلى تبسة ك

ذلؾ  ك أف اإلكتشاؼ ىذا كاف في الحركش بسكيكدة ، الحذر ألنو قد اكتشؼ أمرىـ ، ك

الجية كذلؾ لتدارس كراسة  التدريبات شبو العسكرية ،إذ  خالؿ إجتماع لبعض مناضمي تمؾ

ىنا كانت  فما كاف عمييـ إال أف فركا مف أمامو تاركيف الكراسة . ك فاجأىـ شرطي فرنسي ،

بدأ يفتشيا ، كىنا ننكه إلى أف الكراسة كما  الكراثة العظمى إذ أف الشرطي أخذ تمؾ الكراسة ك

ما إلى ذلؾ ، إنما  الطيب : أنيا لـ تكف تحتكم عمى مناشير سياسية كمسمـ  قاؿ السيد 

فييا دراسة نظرية شبو  ك تضـ شرحا كافيا عف حرب العصابات ك كيفية شنيا ،كانت 

عسكرية عف الثكرة ككيفية اإلعداد لتفجيرىا في مدة ثالث سنكات ففي نظر السيد الطيب 

يقظة مف  كثر حذرا كمسمـ صارت السمطات األمنية الفرنسية منذ إكتشاؼ تمؾ الكراسة ، أ

 (.2في الجزائر)  التنظيـ المطاؼ إلى إكتشاؼ أمر في نياية م قبؿ ، مما أكصمياذ

 

                                                                 

.98ص ، السابؽ  المرجع  ، عبد الكىاب شاللي (: 1( 
 . 100-98ص ص ، نفسو   المرجع(:2)
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في شيادتو حكؿ أسباب حادثة تبسة فيقكؿ :  *: يمخصيا أعمر غزالي الرواية الرابعة

تاريخ -ـ 1950مارس  10مارس كتحسبا لمجمعيات العامة التي برمجت مساء  09بتاريخ 

إختار مسؤكؿ المنظمة الخاصة لمنطقة تبسة،  -تأسيس ذكرل حزب الشعب الجزائرم

 الذم إستخمؼ الطيب ألسباب مرضية .   (1المدعك يحي فارس)

ر السيد الطيب مسمـ ليحي فارس ، ألنو ىك الكحيد الذم كاف ككاف بسبب إختيا 

 .(2)-حسب رأيو-الكتابة  ك يعرؼ القراءة 

تبسة  أراد يحي فارس اإللتحاؽ بمنطقتو عبر الطريؽ الرابط بيف مدينتي قسنطينة ك ذإ

عمى متف حافمة الثامنة صباحا ، كفي حدكد الساعة العاشرة إلى الحادية عشر، تكقفت 

كعادتيا بحماما "يكككس"، إذ بفارس ينزؿ مف الحافمة مثمو مثؿ الركاب اآلخريف كذلؾ  الحافمة

أخذ قسط مف الراحة ، حيث كاف يحتؿ مقعدا في الصؼ األكؿ لمقدمة  إلحتساء القيكة ك

 تغطي الممؼ الذم بيده ، ك كانت  مف أجؿ تعميـ مكانو ترؾ سترتو التي الحافمة ، ك

مف برفقة المحافظ عمى األرجح بالصعكد إلى الحافمة، حيث الحظكا كالعادة قاـ أعكاف مف األ

أكراؽ تطؿ مف الجيب الخارجي لمسترة )منشكر داخمي مكجو إلجتماع ذكرل تأسيس حزب 
                                                                 

*
ـ  1945مسؤكؿ دائرة بالحزب بيف  ، ـ1942مناضؿ حزب الشعب الجزائرم ، إنطالقا مف سنة  : أعمر غزالي 
-ـ 1958ـ، عاد لمنشاط في جبية التحرير الكطني بيف سنتي  1957-ـ 1954ـ، تعرض إلعتقاؿ بيف سنتي 1954ك

سي عيسى كسي  سي عبد السالـ ، سي مصطفى ، بأسماء مستعارة مختمفة سي اعمر ،عرؼ في الجزائر  ، ـ 1962
 .عباس ، في أكركبا كالمغرب عرؼ تحت إسـ  مستعار سي جمكؿ ، ك لدل مختمؼ شبكات الدعـ عرؼ بإسـ : برينك

 ،نظمة الخاصةإكتشاؼ الم كـ  1950مارس 18أنظر إلى :فارس بكحجيمة ،شيادة أعمر غزالي حكؿ أسباب حادثة تبسة 
 ـ.2010أكت  18، 599الخبر االسبكعي، ع 

 .المرجع نفسو(:1) 
، إذاعة تبسة، برنامج شارع حكار مع عبد الكىاب شاللي حكؿ حقيقة مؤامرة المنظمة الخاصة في تبسة ، عكنيتكفيؽ (:2)

 . 21:22عمى الساعةـ 2017مارس05الثقافة ، تاريخ االطالع :
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ىناؾ أدرؾ األعكاف  أىمية  حيث قامكا بتفتيشيا ليجدكا بطاقة ىكية ك الشعب الجزائرم(.

 المسافريف المتبقيف في الحافمة بإستجكاب السائؽ ك بعد ذلؾ إكتشافيـ ليذه األكراؽ ، ليقكمكا

مف إستجكبتيـ الشرطة أدَّلكا في تصريحاتيـ بأف  الذم يحتؿ المقعد ، ك حكؿ مالمح المسافر

كاف فارس يراقب  ذىب لشرب القيكة ، ك دكف غطاء الرأس ، ال سمينا، شاب ليس نحيؼ ك

 ليتكارل بعدىا عف األنظار ممتحقا بتبسة ك فتعرؼ عمى أعكاف األم ك د مف بعيد ،المشي

بعد ىذه الفرصة الضائعة لإلمساؾ بو تـ إطالؽ تحريات قادت إلى تكقيفو في نفس 

(  (.1اليـك

غزالي فمسؤكؿ المنظمة الخاصة المدعك فارس ىك  ىنا كبحسب ركاية أعمر ك

 المتسبب في كقكع أسرار الحزب في أيدم الشرطة الفرنسية . 

ىي الحادثة التي إتفؽ حكليا  يطمؽ عمييا حادثة تبسة ، ك : الخامسة أما الرواية

 ىي أيضا محكر بحثنا ىذا . الكثير مف المؤرخيف ك المناضميف الذيف عاصركا الحدث ك

بعد بعض العمميات التي قامت  فبعد إنتياء المنظمة الخاصة مف تدريباتيا العسكرية ك

، لـ يجد مسارىا بعد إذ أصبح أعضاء المنظمة بيا لكي تباشر في عمميا الثكرم المسمح 

لما آلت إليو سياسة الحزب أصيب البعض  عديمي الفائدة ، ك يشعركف بأنيـ أصبحكا

في ىذا الظرؼ كقعت قضية المنظمة  باإلحباط تبعا لما أصاب بقية التنظيمات مف فتكر ، ك

 الخاصة 

                                                                 

 .599فارس بكحجيمة، المرجع السابؽ،ع : (1)
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 ىك عبد القادر المناضميف كالتي أصبحت فيما بعد تعرؼ )بالمؤامرة (. بيد أف أحد 

، كاف مستاءا مف فصمو عف صفكؼ ح.إ.ح.د في تبسة فأخذ يقبح في مصداقية *خيارم

الحزب كييدد بإفشاء األسرار التي كانت بحكزتو عف الـ.خ ككاف مصرا عمى مكقفو رغـ 

 .(1محاكالت المناضميف)

معركة تجريبية تستعد لخكض ،بينما المنظمة الخاصة العسكرية  ـ ك1950ففي عاـ 

،إذ بالسمطات اإلستعمارية تكشؼ أمرىا كتصؿ إلى السيد الذم كانت تبحث عنو لمدَّة 

 سنكات ، كذلؾ عف طريؽ الصدفة فقط بمدينة تبسة ذلؾ أف جماعة مف جنكد المنظمة كانكا

في مدينة تبسة أحد عمالء اإلدارة اإلستعمارية الذم تعرؼ عمى سر منظمتيـ  ويطاردكن

استعداده لخدمة  الميكؿ الكطنية التي يظيرىا ليـ ك داقاتو لبعض أفرادىا كبكاسطة ص

أىدافيـ التي ليا صمة بالناحية اإلدارية لما لو مف النفكذ بسبب ككنو خبيرا ، غير أف 

تسميميا إلى  المنظمة سرعاف ما أكتشفت أنو سعي فقط لإلطالع عمى أسرارىا ك

 (.2المستعمريف)

 

                                                                 
*
عبد القادر خيارم: خريج المدرسة العربية، تبسة ، تككف أيضا بالمغة الفرنسية، إلتحؽ بحزب الشعب الجزائرم سنة  

عضك في ح.إ.ح.د ، مارس التجارة ، كتشير بعض المصادر إلى أنو كقؼ إلى جانب الدكتكر دباغيف ، إثر  ك ـ ،1944
انتقد الحزب  الحزب في تبسة إلى اإلستقالة ... ك دعـ أعضاء ـ، بؿ قرر اإلنسحاب مف الحزب ،1949ديسمبر عزلو في 

 . 47غير ديمقراطي أنظر إلى:عبد القادر جياللي بمكفة ، المرجع السابؽ، ص  مف أنو أصبح ميمال ك

 .332السابؽ، ص أحمد ميساس ، المصدر(:1) 
 . 127،صيحي بكعزيز، المرجع السابؽ (:2)



اكتشاف أمر المنظمة الخاصة                                          الفصل الثاني:                 
 

 70 

متيما بتزكيد الشرطة بالمعمكمات ، فأقصي مف الحزب ككمؼ  "إذ كاف المدعك "رحيـ

 (.1بالتحقيؽ مع مجمكعة مف الفدائييف إلى عيف المكاف)* بف مييدم

 ك ـ ، كانت مدينة تبسة مسرحا لحادث ىز الحركة الكطنية ، 1950ففي مارس 

:"أف  أحدث زلزاال أصاب كافة ىياكؿ الحزب ، إذ يقكؿ عبد الحميد ميرم في ىذا الشاف

مناضال مسؤكال محميا لممنظمة الخاصة ، أخؿ بكاجبو ناسيا أف المناضؿ الممتـز داخؿ 

(،كلما 2، مجبر بأف يبذؿ كؿ جيده لمحفاظ عمى السرية كال يستطيع أف ينسحب أبدا) المنظمة

ألف المناضؿ يككف قد  كاف اإلنسحاب مف المنظمة يعد أمرا ممنكعا في قانكنيا الداخمي ،

 (.3تصرفاتو بعد اإلنسحاب قد تعرض التنظيـ السرم لمخطر) رىا كعرؼ أسرا

إذ كاف كؿ مف بف مييدم كديدكش مراد ، يشرفاف عمى المنظمة الخاصة في الشماؿ 

تدريب شراؼ عمى التي كانت منظمة تنظيما جيدا مف عنابة إلى تبسة باإل القسنطيني ك

                                                                 
*
الكطني  ـ بعيف مميمة، فيك أحد أعضاء الستة المؤسسيف لجبية التحرير1923 بف مييدم محمد العربي مف مكاليد سنة   

، ـ 1945مام  8ألقي عميو القبض إثر مظاىرات  الجزائرية إنخرط في حزب الشعب الجزائرم، الكشافة اإلسالمية عضك
ـ، فإلتحؽ بصفكؼ ح. إح.د ، كأصبح عضكا في المنظمة الخاصة . كلما أصبح  1946مارس  9 خرج مف السجف يـك 

لإلفالت مف متعقبيو فأصبح  مرارا  مطمكبا لدل مصالح البكليس الفرنسي ، إنتقؿ الى العمؿ السرم ، كأخذ يغير إسمو 
 1950عشر سنكات كذلؾ في سنة يكنى "بالرجؿ ذك العشريف كجيا". صدر في حؽ بف مييدم حكـ غيابي بالسجف لمدة 

ـ ،مع عدد مف مساعيو  أمثاؿ : بف عبد المالؾ رمضاف كعبد 1954 ـ، عيف قائدا لمكالية الخامسة بالقطاع الكىراني سنة
ـ،  1955الحفيظ بكصكؼ تكلى قيادة المنطقة المستقمة  بالجزائر العاصمة بعد إلقاء القبض عمى رابح بيطاط في مارس 

ـ ، بإحدل الشقؽ 1957فيفرم  23 ضاف في تنظيـ كتنشيط مؤتمر الصكماـ ، ألقي القبض عميو في شارؾ مع عباف رم
ـ ،  1957مارس  3كساريس ك لقد حدث ذلؾ يـك أالكائنة في نيج كمكد دكبكسي، تـ إغتياؿ محمد العربي عمى حد بكؿ 

، م، تر :مسعود حاج مسعود1292جويمية  1ممحمة الجزائر المصورة من ماسينيسا إلى  أنظر إلى: محرز عفركف ،
 . 144، صـ 2013 دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر ،

 . 23المصدر السابؽ، ص محمد بكضياؼ  ،(:1)
 . 33ـ،ص2010، منشكرات دار الشياب، ]د،ـ[،1، ط مهندسوا الثورةعيسى كشيدة ، (:2)
 .156المرجع السابؽ،ص عقيمة ضيؼ اهلل ،(:3)
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قكة  المنظمة المحمية في عنابة األكثرقاـ ديدكش مراد بكضع ككمندكس عمى رأس  فرقيا،

عندما إشتبو في عالقة أحد مناضمي حزب ح.إ.ح.د  كتنظيما في مقاطعة قسنطينة ك

ـ في ىف يساعدأتضمنت  كإلختطافو  بمحافظة الشرطة "قريمي لدم"في تبسة حضر خطة

عنابة ، الذم كاف يشرؼ عمى مجمكعات ذلؾ عناصر مف تنظيـ المنظمة الخاصة بناحية 

 (.1)أخرل بسكؽ اىراس كقالمة

لتكضيح بعض مالبسات الحادثة يمكف اإلشارة إلى أف قصة حادثة تبسة بدأت  ك

عندما طمب ديدكش مراد مف محمد بف زعيـ مسؤكؿ  ـ ،1950مارس  12بصكرة جدَّية يكـ 

مارس  18المنظمة الخاصة بعنابة تجييز سيارة خاصة لإللتحاؽ بضكاحي تبسة يـك 

بإستعارة سيارة  ببعض المرافقيف ذكم القدرة الفائقة عمى التنظيـ ، فقاـ ىذا األخيركاإلستعانة 

في حديث لو مع محمد عباس أف ىذه  *(،إذ صرح المناضؿ عمار عمكرة2بميمي حميدة)

العممية نفذت بأمر مف قيادة المنظمة عمى مستكل عمالة قسنطينة كالمتمثمة في 

 (.3بف مييدم ،كديدكش مراد) الثالثي:محمد بكضياؼ ،محمد العربي

                                                                 

كالتكزيع،  كالنشر لمطباعة األمةدار  ، م(1292-م1211) الجزائرية الثورة في الشرقية القاعدة دور،  جبميالطاىر (:1)
 .42، ص2014،  الجزائر

 .43،صالمرجع نفسو(:2)
*
عضك حزب الشعب كالمنظمة  ، ـ بعنابة1925سبتمبر  27الحقيقي بف عكدة مصطفى مف مكاليد  إسمو:عكدة بف عمار 

عمى التنظيـ عف قطاع عنابة كضكاحييا مف بيف المياـ التي كانت عمى عاتقو ىي تكعية المكاطنيف  كاف مسؤكال الخاصة ،
شيرا في السجف الكبير بعنابة 13ـ، سجف 1950كجمع األسمحة، كاصؿ نضالو إلى أف ألقي عميو القبض لممرة الثانية سنة

المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ ، كما شارؾ في إجتماع ـ أيف تمت عممية اليركب إنضـ إلى 1951-ـ 1950مابيف 
ـ ،ال يزاؿ عمى قيد 1979 الجزائر بميبيا سنة ،عيف كممثؿ لجيش التحرير الكطني،مف بيف ميامو بعد اإلستقالؿ :سفير22

 .523-520ص ، المرجع السابؽ، المعاصر تاريخ الجزائر ى:بشير بالح،إلنظر أ. الحياة

 .53، المصدر السابؽ ،"شيادة عمار بف عكدة "،ص  ثوار عظماءمحمد عباس،... (:3)
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يفسر  كبمغ السيؿ الزبى عندما إتيمتو جماعة الػ ـ.خ بتبسة بالتجسس عميو ، ك

يؤكد ذلؾ عبد الكىاب شاللي في  ك ، (1ركابحية ذلؾ بككف "رحيـ" رجؿ ضعيؼ البصر)

إذا نزعيا ال يرل شيئا  حكار مع تكفيؽ عكني أنو يستعمؿ نظرات ذات العدسات الكبيرة ك

كيظؼ إلى ذلؾ أنو مف شركط المناضميف الثكرييف البد مف قكة البصر ألف طبيعة عمميـ 

إذ  (،2يتطمب منيـ المشي في الميؿ خاصة كأف حرب العصابات تككف عادة في الميؿ)

صادؼ ذات مساءا عندما خرج مف دكانو أخذ يمعف فييـ النظر ، فظف البعض منيـ أنو 

كاف ذلؾ سبب صدكر قرار  كلييـ يتيمكنو بالتجسس عمييـ ، كيراقبيـ فرفعكا تقريرا إلى مسؤ 

 (.3)تأديبو

كذلؾ يقاؿ عنو أنو أطمع مصالح البكليس بمعمكمات مفادىا كجكد شبكات شبو عسكرية 

 (.5،كانت السبب المؤدم إلى إكتشاؼ التنظيـ السرم كالقضاء عميو) (4تابعة لمحزب)

مف أجؿ ىذا تـ تكميؼ ديدكش مراد بيذه منو إتخذ قرار تأديب عبد القادر خيارم ك  ك

تنفيذىا عيف فرقة تأديب )ككمندكس(:ضمت كؿ  ك ـ،1950مارس  12الميمة رسميا منذ 

  :مف

قائد منطقة  بمدم ك ـ بعنابة ، مستشار1923بف زعيـ محمد بف حسيف: مكلكد في   -

 عنابة. 
                                                                 

 .277مصطفي سعداكم، المرجع السابؽ،ص(:1)
 تكفيؽ عكني، المرجع السابؽ.(:2)
 .277مصطفى سعداكم، المرجع السابؽ،(:3)
 .214بف يكسؼ بف خدة ،جذكر اكؿ نكفمبر ،المصدر السابؽ ،ص(:4)
 .29ـ،ص2007الجزائر ، ، ، سحب لمطباعة الشعبية لمجيشثورة الجزائر عبد الناصر ومحمد العربي زبيرم ، (:5)
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 بعنابة . Sociètè Beryle مكظؼ في شركة بيريؿ  عمار بف عكدة :  -

 بككش عبد الباقي :قائد فكج في المنظمة الخاصة بعنابة.  -

كذلؾ عضك  ىك ك  ـ بعنابة عامؿ بشركة الكنزة1928مكلكد في عجامي ابراىيـ : -

 (.1في المنظمة الخاصة)

ككانت الخطة تقتضي أف يقـك اليادم مضكم بميمة إستدراج عبد القادر خيارم إلى 

أيف كاف أعضاء الفرقة يتظاىركف بإصالح السيارة السكداء المكف  *مكاف الفخ كىك باب شالة

ىي إال لحظات حتى مرَّ  ما (،ك2مف نكع سيتركاف كىي السيارة التي أقمتيـ إلى عيف المكاف)

رحيـ بجكارىـ ،حيث إنقضكا عميو كأدخمكه عنكة داخؿ السيارة التي حاكؿ سائقيا أف ينطمؽ 

مغتنما فرصة عدـ سيطرة السائؽ عمى  دفاعا مستميتا ، بسرعة ، غير أف رحيـ قاـك كدافع

لكف أعضاء الككمندكس لحقكا بو ،  إذ بو ييرب ، السيارة ، الذم اضطر إلى تكقيفيا ، ك

فإذا بأحدىـ يضربو بقضيب حديدم عمى رأسو ، فأغمي عميو فترككه كغادركا المكاف بسرعة 

 (.3راجعيف الى عنابة عف طريؽ كادم زناتي)

أف العممية كانت لمتاديب ال لتنفيذ حكـ  ذا الصدد يقكؿ عمار بف عكدة :في ى ك

لكف الشرطة اإلستعمارية تفطنت  ك ، (4اإلعداـ لكنيا اتخذت مجرل آخر كمنحى مغاير)

                                                                 

 .48عبد القادر جياللي بمكفة ،المرجع السابؽ،ص(:1)
*
إلى الممحؽ  "، ك كذا أنظر278،ص la porte de horlogeكفي كتاب مصطفى سعداكم يذكر لنا باب الساعة  

 .147،ص16رقـ:

 .48السابؽ،صعبد القادرجياللي بمكفة ،المرجع (:2)
 .278مصطفى سعداكم ، المرجع السابؽ،(:3)
 .48عبد القادر جياللي بمكفة ، المرجع السابؽ،ص(:4)
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.كفي ىذه األثناء كاف درؾ كادم زناتي قد إكتشؼ حقيقة ىذه (1لمحادث كجرت كراء السيارة)

ساعده في ذلؾ الكضعية المثيرة لمشبية التي كجد عمييا  قد ك ، حقيقة أصحابيا السيارة ك

أصيب عندما كاف سائؽ السيارة -عجامي الذم كاف مصابا بجرح بالغ عمى مستكل الفخذ

قكع الحادث  السيارة التي كانت تبدك عمييا آثار ك ك-يرجع إلى الخمؼ عند إرتطاميا بالشجرة

ربما استعممت إلغماء المتيـ -مادة مخدرة كما أف كثائقيا غير مكجكدة ، إذ عثر كذلؾ عمى 

 (.2مسدسيف بداخميا...) ك-خيارم عبد القادر

بيذه األدلة تـ كشؼ التنظيـ السرم إذ سارعت الشرطة االستعمارية إلى حممة  ك

 إعتقالية كالبحث عف مف كاف كراء ىذا كمو .

عند لخيارم ـ كاف 1950أنو في سنة  في ركاية يحكييا لنا عمي محمد بكذراع ، ك

حاكلت إبنتو أف تضعو في مكانو  ممفا مخبأ داخؿ القميص الذم كاف يرتديو ، كعند نزعو ،

لكنيا لـ  عندما فتشتيا كجدت فييا أكراقا ، ك المعتاد، فكجدتيا ثقيمة عمى غير العادة ،

كالده إلى أذىانيا أف تعطييا لخطيبيا الذم كاف  فتبادر-ربما ال تعرؼ القراءة-تستطع قراءتيا

يعمؿ مع الشرطة الفرنسية ،كلما قرأ محتكاىا ، كجدىا تتعمؽ بالمنظمة ، كىنا يؤكد لنا عمي 

محمد أنو تـ االفشاء بيـ حيث تـ التعرؼ عمى مناضمي قسنطينة كاكتشؼ أمر المنظمة 

أف محمد بكضياؼ لـ يتفاىـ مع لخيارم  يقكؿ لنا عمي محمد الخاصة بمنطقة تبسة ، ك

                                                                 

 .128، المرجع السابؽ،ص الحركة الوطنية الجزائرية سياسة التسمط االستعماري ويحي بكعزيز ، (:1)

 .279مصطفى سعداكم، المرجع السابؽ،ص(:2)
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، كراح يفشي بمناضمي قسنطينة كتبسة  قتمو لكف ىذا األخير أراد اإلنتقاـتبسي إذ اراد 

 .*(، الذم كاف قائدىا سكيداني بكجمعة1ككذلؾ مس منطقة قالمة)

كما أضاؼ لنا عمي المجاىد بكفمفؿ محمكد حكؿ عممية تأديب عبد القادر خيارم 

يدكش مراد  المدعك أشخاص ىـ :د 5حيث إجتمع المسؤكلكف عمى المستكل األعمى بتككيف 

بككش عبد القادر  كذا عمار بف عكدة ك حسيف ك عبد القادر،بف زعيـ محمد المدعك

كاف ىؤالء كما قاؿ لنا عمي بكفمفؿ متجييف إلى تبسة في سيارة  كعجامي براىيـ ك

straction citrone  التساؤالت حكؿ عممية قتمو؟ ك قد كثرت 

بخيارم التبسي كأخذكه في تمؾ السيارة كشؾ ىذا كقد كصؿ ىؤالء الى تبسة ك التقكا 

منيـ متجيا إلى اإلدارة اإلستعمارية كقدـ ليـ كؿ المعمكمات  بأف ىناؾ مؤامرة مدبرة لو ففر

 (.2حكؿ الـ.خ)

ذلؾ ألف محاكمة  ىذا كقد أطمؽ عمى الحادثة ، كذلؾ تسمية "مؤامرة عنابة"، ك    

ناحية الشرقية التي تدخؿ عسكريا تحت المكقكفيف مف أعضاء المنظمة الخاصة تمت بال
                                                                 

-ـ1948شارؾ في حزب الشعب مف  ببكميرة أحمد، ـ، 1933 فيفرم 2 محمد المكلكد فيالمناضؿ :بكذراع  معلقاء (:1)
مساءا، أنظر إلى  15:00، عمى الساعة  ـ2017 مارس 07 المقاء  تاريخ كذا جبية التحرير الكطني، ـ، ك 1954

 .148،ص17الممحؽ رقـ: 
*
الجزائرم ، ح.إ.ح.د ، نجا مف المكت خالؿ حزب الشعب ـ بقالمة ، عضك 1922فيفرم 10يـك سكيداني بكجمعة :كلد   

ـ، إنخرط في صفكؼ المنظمة الخاصة 1948جانفي 13ـ، كأفرج عنو في 1946ـ، أعتقؿ في جكيمية 1945مام 8مذابح 
لتجا إلى 1950عيف بكىراف ، كفي منزلو تـ التحضير لعممية اليجـك عمى دار البريد، إنتقؿ إلى مدينة الجزائر سنة  ـ كا 

حاليا(، كحيف أكتشؼ مخباه  نجا بنفسو بعد أف قضى عمى أحد محافظي البكليس،  جبمية بنكاحي ألما )بكدكاكالمعاقؿ ال
ـ ، ككاف 1956افريؿ 17حكـ عميو باإلعداـ غيابيا ،تـ تعيينو مساعدا لرابح بيطاط عمى ناحية البميدة سقط شييدا يـك 

 .153ؽ ، صسنة أنظر إلى :محرز عفركف ،المرجع الساب34عمره آنذاؾ 

 دخؿ ،ـ 1951 في ، مناضؿ ، بقالمة ـ 1935 فيفرم 20في مكلكد حمكدمالمدعك  محمكد:بكفمفؿ المجاىد معلقاء (:2)
 .149، ص18، أنظر إلى الممحؽ رقـ :صباحا 10:00 عمى الساعة،ـ  2017 مارس 08المقاء  تاريخ  ، M.T.L.D في
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، ككظؼ الصحفي يؼ  إختصاص محكمة عنابة بتيمة تككيف منظمة إرىابية مسمحة

ىي إحدل قضايا  مؤامرة تبسة إنطالقا مف ككف قضية "رحيـ" yves courriereككرير

حداثيا تمت في تبسة فكضعت عمى أساس الضرب كالجرح العمدييف  القانكف العاـ المدني كا 

 (.1الترصد) ع سبؽ اإلسرار كم

ننكه بأف مكضكع إكتشاؼ المنظمة الخاصة شائؾ كقد قادنا لمبحث فيو  كىنا نؤكد ك

  .إمعاف المعمكمات الكثير منيا تبقى في حاجة إلى تمحيص كتحقيؽ ك إلى بعض الحقائؽ ك

تأديبية  ت المصالح البكليسية بكجكد عمميةكيؼ عمم ممح الذم ربما يطرح نفسو :السؤاؿ ال ك

 في تبسة بالرغـ مف السرية التامة التي أحاطت بمنفذم ىذه العممية ؟.

 "إلى مصالح الشرطة ، كاف لتقديـ شككل  تشير عدة مصادر إلى أف قدـك "خيارم

ىك ماضكم اليادم حيث  اإلبالغ عف مختطفو ك اإلعتداء الجسدم الذم تعرض لو ، ك إثر

 (.2أبدل عدـ معرفتو بالمعتديف عميو)

 التي أدلى بيا إلى عبد الكىاب شاللي أنو  *كحسب شيادة أحمد شاكش سعد السعكد

طمب منو أف يسرد لو حكاية مؤامرة  ك كبعد اإلستقالؿ لما دخؿ مف تكنس إلتقى ب"رحيـ"

 . l’osتبسة فكاف جكابو : القسـ باهلل كأنو ال يعرؼ جماعة 

                                                                 

 . 51عبد القادر جياللي بمكفة ،المرجع السابؽ،ص(:1)
 .51المرجع نفسو ،ص(:2)

*
 .150،ص19أنظر الى الممحؽ رقـ:  
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 لما سألتو أشار لي بإشارة  أف خيارم : أما شيادة مسمـ الطيب غير ذلؾ ، حيث قاؿ

لـ يبح بيـ كال يكجد شيء مف ذلؾ كطمب مني أف اطمئف  ال كممة ك مفادىا أنو لـ يقؿ ك

 .(1ألنو لـ يذكرىـ)

إنما  ىك الكردم قتاؿ بأف التنظيـ أكتشؼ ليس بخيانة ك كذىب أحد المناضميف ك

يف ألقي عمييـ القبض بسبب اإلعترافات التي إنتزعتيا الشرطة الفرنسية مف األعضاء الذ

 (.2بفعؿ التعذيب الكحشي المعركؼ الذيف تعرضكا لو)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 تكفيؽ عكني ،المرجع السابؽ.(:1)
 .51المرجع السابؽ،ص ، عبد القادر جياللي بمكفة(:2)
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 المبحث الثالث: نتائج إكتشاف المنظمة الخاصة 

إلقاء القبض عمى خمسة مف المناضميف مف عناصر فكج المنظمة  عقب حادثة تبسة ك

محمد، مصطفى بف ـ كىـ كالتالي :بف زعيـ 1950مارس18الخاصة في كادم زناتي يـك 

كاف الناجي الكحيد ىك  بميمي حميدة ، بخكش عبد القادر ، عجامي ابراىيـ ، ك عكدة ،

كفي عنابة لميـك المكالي ، خضع المكقكفكف إلى تحقيقات قضائية ، إذ  ، (1مسؤكؿ الجماعة)

 (.2تطكرت اإلعتقاالت خالؿ الفترة الممتدة بيف شيرم مارس كجكاف)

السيد  إلى إكتشاؼ التنظيـ في معظـ المدف األخرل إذ يذكر إذ أدل إعتقاؿ ىؤالء

تبسة بؿ إمتدت كشممت في النياية كؿ أرجاء ف اإلعتقاالت لـ تتكقؼ عند حدكد محساس "أ

 .(3) *في مدينة سكؽ أىراس تـ القبض عمى باجي مختار الكطف"، ك

الرياضة في شير خير حيث أكقفتو الشرطة االستعمارية بمقيى مر ىذا األأإذ إفتضح 

نقؿ إلى سجف قالمة ثـ سجف عنابة ، أيف إستقبمو الجالدكف بكسائؿ  ـ ، ك1950أفريؿ

الترىيب كأنكاع التعذيب كاإلنتقاـ منو ألنو كاف معركؼ بنشاطو الكطني المعارض لمنظاـ 

                                                                 

اوت 20إلى م 1211نوفمبر 01من -الشمال القسنطيني–العمميات العسكرية في المنطقة الثانية بيتكر عالؿ، (:1)
امعة الجزائر.الجزائر ج، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير تخصص تاريخ الحركة الكطنية ك الثكرة الجزائرية ، م1219

 .27ـ،ص2008-ـ 2007،
 .54عبد القادر جياللي بمكفة ، المرجع السابؽ،ص(:2)

*
،إنخرط في حزب بمدينة عنابة ، عضك الكشافة اإلسالمية الجزائرية  ـ ،1919أفريؿ  17 كلد يـك  باجي مختار:  

، القي عميو القبض بتيمة العصياف ، دخؿ في إضراب عف الطعاـ إحتجاجا عمى آداء الخدمة  الشعب، ثـ ح.إ.ح.د
ـ قرر باجي مختار بيع  1950 فريؿأ 27ـ،ألقي عميو القبض يـك 1947العسكرية ، إنظـ إلى المنظمة الخاصة سنة 

، رفقة مجمكعة تتككف مف طرابمسي  ـ1954نكفمبر 19اف الشرؼ يـك نصيبو مف الميراث لشراء األسمحة ، سقط في ميد
 .142عفركف، المرجع السابؽ،ص الى: محرز عاما ، أنظر35كاف عمره آنذاؾ  محمد، يناغي محمد ك مسعكد عنتر ، ك

 .43الشرقية ،المرجع السابؽ،ص القاعدة الطاىر جبمي ، دكر(:3)
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الفرنسي كتمت محاكمتو بعنابة، كعند نياية المحاكمة صدرت أحكاـ متفاكتة بالسجف عميو 

 زمالئو: كعمى

محكمة اإلستئناؼ بالجزائر  فكاف خمس سنكات ، خففت بقرار أما نصيب باجي مختار

 (.1إلى ثالث سنكات سجف نافذة كحكؿ بعدىا إلى سجف األصناـ)

  ، فؾ ىياكميا كأدل إلى إلقاء القبض عمى مئات osإذا نصب قمع شرس عمى     

عكقبكا بأثقؿ العقكبات سجنا كحرماف  ك ، (2مف المناضميف مجبرا عمى التكقيؼ عف النشاط)

مما أدل إلى تدخؿ البكليس الذيف  ، (3كالسياسية كغرائـ مالية)مف الحقكؽ المدنية 

 (.4مارسكاسياسة التقكيض خاصة عمى اليياكؿ العامة)

                                                                 

 .10-9متحؼ المجاىد، قالمة،]دس[،ص ص ، مختارالشهيد باجي  مف أبطاؿ اكؿ نكفمبر ،(:1)
 .23محمد بكضياؼ، المصدر السابؽ،ص(:2)
 .64ـ، ص2010]د.ف[،الجزائر ، ، صفحات مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ، بشير كاشية الفرحي(:3)
 .54، المرجع السابؽ،ص الجزائر سنوات المخاض،  محمد حربي(:4)

سنكات سجف  3محمكد كلد زاكية : .1

 نافذة.

 ابف يحي الديف :سنتاف سجف نافذة  .2

 زاكية لخضر :سنتاف سجف نافذة.  .3

 شيرا18بكراس بشير:  .4

 شيرا. 18مناصرم محمد )المانع(: .5

 شيرا . 12ابف عصماف يكنس:  .6

 شيرا .12نجار الصادؽ:  .7
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مما زاد الطيف بمة أف حرض كالي تبسة الصحافة االستعمارية لمقياـ بحممة كاسعة  ك

ثبات مسؤكلية ح.إ.ح.د ك  النطاؽ لفضح ما سماه بالمؤامرة  (.1)قياـ بياقادىا بال الكطنية كا 

، حيث أكقؼ ما  قد تكتؿ المنظمة جراء ذلؾ الفعؿ الشنيع المفاجئ خسائر فادحة ك

( 2يقارب ثالثمائة عضك نشط داخؿ التنظيـ عبر أنحاء الكطف بما فييـ األعضاء القياديف)

(،كلـ تكف المعمكمات التي أدلى بيا كرئيس لممنظمة بعد 3عمى رأسيـ:أحمد بف بمة) ك،

تأثيرات كبيرة عمى بقايا المنظمة ، كاكتفى بتقديـ معمكمات حكؿ المنظمة بكىراف تكقيفو ، 

لعممو بتكقيؼ كؿ المناضميف في ىذه المنطقة مف بينيـ حمك بكتميميس، لكنو لـ يفش أسرار 

آخركف كحافظ عمى سر مخابئ األسمحة ، كىي  المنظمة في األكراس ، مف أمثاؿ حباشي ك

قد تمكف ثالث مسؤكليف إقميميف  ،ك(4مت خالؿ تفجير الثكرة)نفس األسمحة التي استعم

كذا  ىـ:ابف سعيد مف كىراف ، بكضياؼ مف الجزائر ، ابف مييدم مف قسنطينة مف الفرار، ك

ابف طكباؿ،  بيطاط ،ديدكش، ك عدد مف المسؤكليف الجيكييف كالمحمييف منيـ :ابف بكلعيد ك

 (.5كالمتفجرات ككثائؽ سرية كغيرىا) الذخيرة، كما تـ حجز كميات مف األسمحة ك

إزداد الكضع تازما حيث كشفت أجيزة السمطة االستعمارية بعض خاليا الػ ـ.خ في  ك

تـ القبض عمى إثنيف كعشريف  عنابة ، سكؽ أىراس، ككادم الزناتي ك مناطؽ قسنطينة ،
                                                                 

 .120ص ، ـ2009، دار ىكمة ، الجزائر ، المرجعيات التاريخية لمدولة الجزائرية الحديثةعبد الحميد زكزك، (:1)
 .42ص ، ، المرجع السابؽشبكات الدعم الموجستيكي ، جبمي الطاىر(:2)
ـ، 1990مام  01،سجمت يـك "شيادة عمر اكصديؽ" ىكذا تأسست المنظمة لحزب الشعب الجزائرماكبتركف منتصر، (:3)

 الجزائر.
:الخبر، حكار مع عمار محند عمارلػ جعفر بف صالح، أكؿ نكفمبر كليد المنظمة الخاصة ك الحركة الكطنية ،(:4)
 ـ، كىراف.2014ديسمبر،315،15ع
 .49، الدعـ المكجستيكي ، المرجع السابؽ،ص جبمي الطاىر(:5)
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لحدكد إلى مناضال ، بينما تمكف بعضيـ مف المجكء إلى جباؿ األكراس كاآلخركف عبركا ا

القاىرة ، كىنا أدركت فرنسا أف شيئا ما يبيت ليا، كعميو أصدرت األكامر إلى أجيزتيا حيث 

إذ شنت الشرطة  إذ تعفنت األمكر أكثر ، (1العيكف في كؿ جية كرصد حركات السكاف)

مما دفع  ، الفرنسية حممة إعتقاالت كاسعة مست أربعمائة عضك ضمت ثالثة آالؼ مناضؿ

إلى خمؽ أجكاء مرعبة فمف جية كانت تخيؼ الككلكف ، مف إحتماؿ كقكع "التمرد باإلدارة 

 .(2مف جية أخرل كانت تقمع األىالي) ك العربي"

بعد كؿ ىذا  كما كضعت السمطات الفرنسية يدىا عمى كميات محدكدة مف السالح ك

مف ىؤالء  عة كاستطاع قياديكف مف التنظيـ الثكارم عمى األنظار بمجكءىـ إلى الجباؿ المني

كبشار سعيد، الذيف احتفظكا بكميات ال بأس بيا مف السالح،  عمر أكعمراف، ك كريـ بمقاسـ،

إستمركا عمى رأس عناصر ثائرة يجكبكف بالد القبائؿ كذلؾ فقد إحتفظت خاليا األكراس 

بالذكر أف بعض مناضمي  جدير لـ تتعرض المنطقة لإلرىاب البكليسي ، ك بسالحيا ، ك

مة السرية الذيف تعرضكا لمتحقيؽ ك التعذيب لـ يفصحكا عف أماكف كجكد سالحيـ كما المنظ

 (.3إحتفظ مسؤكلك مخازف السالح بسرية ىذه المخازف)

تـ إكتشاؼ اآلالؼ مف المنشكرات ك المخططات كالحربية ـ 1950 أفريؿ 5في  ك

األسمحة  عشرات الصناديؽ مف كاألقنعة في مقاطعة الجزائر...كىكذا تمت مصادرة
                                                                 

-72اليدل،الجزائر،]د،س[،ص ص،دار (م1292-م1211في الجزائر )م 1211ثورة نوفمبر محمد العيد مطمر ، (:1)
73. 
 .132السابؽ،ص المرجع ،حميد عبد القادر (:2)

 .27ـ،ص2010،دار الرائد لمكتاب، الجزائر،الثورة الجزائرية)عمميات التسمح السرية(،تر:أحمد الخطيبمراد صديقي، (:3)
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الخراطيش  القنابؿ اليدكية، فتائؿ األلغاـ ك البنادؽ الحربية ك الرشاشات ك األتكماتيكية ك

قد إكتشفت السمطات كتب لمتككيف الحربي بالمغة  كأنكاع مختمفة مف المتفجرات... ك

كؿ األسمحة الكاردة في مختمؼ المناطؽ ىي في األغمب مف صنع أمريكي  الفرنسية، ك

يطالي، ك تمت عمميات التكقيؼ بتممساف بعد تمؾ التي سجمت  ، ـ1950مام  10 في  كا 

كما تـ تكقيؼ العديد مف مناضمي الحركة في  في عيف تيمكنشنت كمستغانـ ك غميزاف ،

، كبقيت المنظمة  كما زج بأغمبية مسؤكلي المنظمة في سجف البميدة ، (1كىراف كتيارت)

بصمكد رجاليا مف ناحية  بحفظ اهلل ليا ك ستعمرالسرية باألكراس بعيدة عف الخكنة كالم

حيث كمؼ  (،3بالد األكراس) إذ كاف الضرر أقؿ عمى مناضمي بالد القبائؿ ك(،2أخرل)

،  الحزب مصطفى بف بكلعيد بإيكاء الالجئيف مف منطقتي القبائؿ ك الشماؿ القسنطيني

أسكنيـ في ضيعتو بفـ الطكب ثـ قاـ بتكزيعيـ عمى  كالسير عمى أمنيـ فإستقبميـ ك

المناضميف بالناحية ، كعقب إكتشاؼ الػ ـ.خ في عدة مناطؽ مف الكطف ، بدأت الشبيات 

، حيث ظؿ ىذا التنظيـ قائما نظرا لمسرية التامة كعدـ كقكع حمقات  تحكـ حكؿ األكراس

 (.4اإلتصاؿ بشماؿ قسنطينة في األسر)

ـ، إرتكبت السمطات االستعمارية في قرل 1953-ـ1952-ـ1951لكف خالؿ أعكاـ 

( بعد أف تـ إكتشافيا ، l’os، عندما فر إلى ىناؾ أعضاء كمناضمكا ) جباؿ األكراس
                                                                 

 .91،صـ 2008،منشكرات ثالة، الجزائر ،2،طعبان رمضان، تعر:زينب زخروفخالفو معمرم،(:1)
 .1ـ،ص2004، دار اليدل ، الجزائر،الشهيد محمد العربي بن مهيدي ، رسالة خالدة لألجيالعبكد سايح،(:2)
من حزب الشعب إلى جبهة التحرير الوطني، )مذكرات مناضل(، تر:أحمد بن محمد ،  عمر بكداكد(:3)

 .74،دارالقصبة،الجزائر،]د،س[،صبمكي
 .42ص،" شهادة مصطفى بن بولعيد"،لسابؽ ،المصدر اثوار عظماءمحمد عباس، (:4)
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عتصمكا ىناؾ ك إحتمكا بالجباؿ ك األدغاؿ، فسمطت اإلدارة ك السمطات اإلستعمارية اك 

ىتكت  الكثير منيـ ، كقتمت  صادرت أمالكيـ ، ك العقاب الجماعي عمى السكاف، ك

صادرت أمالكيـ كحيكاناتيـ، بمقتضى  أفسدت ليـ مكاد غذائيـ، ك حرماتيـ ك أعراضيـ ك

 (.1قرار قانكف المسؤكلية الجماعية)

 تطكر اإلعتقاالت فيي كالتالي:  أما سير ك

 خمسة أنصاؼ أفكاج. بداية مف تبسة تـ إكتشاؼ فكجيف ك -

 سكيكدة. ك تبسة نكاحي:قسنطينة، تضـ ثالثة  سنطينة كق -

 قالمة. ناحيتيف :كىما عنابة ك تضـ  عنابة ك -

ـ بمغ عدد 1950 مام 25ففي ،  سطيؼ بجاية كتضـ ناحيتيف:كىما بجاية ك -

مف منخرطي ح.إ.ح.د تـ احالة ستة أشخاص  عضك مف المنظمة الخاصة ك 102المعتقميف

تـ إحالة عضكيف آخريف عمى قاضي مام(، 26في اليكـ المكالي ) عمى قاضي التحقيؽ، ك

 .(2التحقيؽ)

ىك ما يكضحو  ك*ضد مناضمي الحزب بدات حممة قمعيةأما عمى المستكل الكطني 

 (:3لنا الجدكؿ التالي)

                                                                 

 منشكرات المتحؼ الكطني لممجاىد،الذاكرة،  ،ـ 1954يحي بكعزيز، الكضع العاـ في الجزائر عشية ثكرة أكؿ نكفمبر(:1)
 .28، الجزائر، صـ 2001ديسمبر ،7ع
 .54عبد القادر جياللي بمكفة، المرجع السابؽ،ص(:2)

 160-151،ص23،22،21،20نظر إلى المالحؽ رقـ :أ *

أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه،  ، م1211-م 1212نشاط النخب الجزائرية في عمالة وهران ما بين،  خيرة بكسعادة(:3)
 .290ص ،ـ 2013-ـ 2012تخصص تاريخ،  جامعة كىراف، كىراف،
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عدد  العمالة
 المعتقمين

 المفرج عنهم مؤقت الذين لم يتم األفراج عنهم

 58 42 100 الجزائر 

 53 64 117 كىراف
 / 146 146 قسنطينة
 11 252 363 المجمكع

 جكاف 01إلى السجف حسب العماالت الثالثة بتاريخ أما تعداد المعتقميف كالمحكليف

  (:1،كما يمي)ـ  1950

 عدد المحولين عدد المعتقمين العمالة

 114 144 قسنطينة
 110 112 الجزائر
 84 106 كىراف

 318 362 المجمكع
 كالتالي:ـ 1950 أما عدد المعتقميف في مدف العمالة

 عدد المعتقمين  المدينة
 22 كىراف
 19 تممساف
 15 معسكر

 12 عيف تيمكشنت 
 07 تيارت
 06 غميزاف
 03 مستغانـ

                                                                 

 .54عبد القادر جياللي بمكفة ، المرجع السابؽ،ص(:1)
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 (:1ـ في كؿ مف سجف)1950أما فيما يخص عدد المساجيف مام

 عدد المساجين في قضايا المنظمة الخاصة  سجن 
 150 الجزائر 
 45 كىراف

 42 تيزم كزك
 37 البميدة
 15 بجاية

 12 سطيؼ
 10 أكرلياف فيؿ )الشمؼ(

 13 معسكر
 3 تممساف
 14 ليكف

 341 المجمكع
                 

فريقيا( أف عدد مناضمي إإتصاؿ شماؿ  ة")دائر S.L.N.Aكتؤكد المعمكمات المستقاة "

ففي كىراف ألقي القبض عمى عبد  مناضال، 1620 حزب الشعب في عمالة كىراف قد بمغ 

، كأصدرت أحكاـ ضد  الرحماف مف ندركمة، كىك مسؤكؿ المنظمة السرية بعمالة كىراف

سنيف نفيا ك التجريد مف  10ـ،كما تضمنت تمؾ األحكاـ 1952جانفي  01ىؤالء يـك 

 سنة تجريد مف الحقكؽ المدنية13نفيا ك139الحقكؽ المدنية كالتغريـ، حيث بمغت إلى حد 

 .يميسعضكا مف كىراف كضكاحييا مف بينيـ حمك بكتم47سنة سجنا ضد123ك

                                                                 

 58بمكفة،المرجع السابؽ،صدر جياللي عبد الق(:1)
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 890ىي كالتالي :إلقاء القبض عمى  ـ،1952عف ىذا القمع ضد الكطنييف سنة  ك

سنكات تجريد مف الحقكؽ  305 سنة نفيا ك185سنة سجف ك 325مناضال حكـ عمييـ بػ:

 (.1فرنؾ) ألؼ 343مالييف ك 8 غرامة مالية قدرت بػ : المدنية ك

اإلستدمارية ، ضد مناضمي الجزر التي إستعممتيا السمطات  فبعد عممية المدِّ ك

 (.2القمع الكحشي) ىك ،ال يزاؿ ىناؾ حدث قائـ بالنسبة ليؤالء أال كالمنظمة

 ، فالبرغـ مف أف السمطات االستعمارية حاكلت جاىدة لكشؼ خاليا الجياز السرم

المعتقالت ، كحكمت عمى بعضيـ  في السجكف ك بإلقاء القبض عمى قادتو كمكجييو

عممية القمع ىذه لـ تدمر قاعدة التنظيـ عمى ما يظير ، كلكأنيا أخرت مكعد  باإلعداـ،إال أف

عتصمكا بالجباؿ ، ا المكجييف نشاطيـ السرم، ك إذ تابع بعض القادة ك ، تفجير الثكرة

كالمجكء إلى الجباؿ أك اإلنتقاؿ لمعمؿ كأمكف لبعض الركاد الثائريف اليرب مف معتقالت العدك 

ـ، حيث ظير لمركاد التاريخييف أف مكعد الثكرة 1954خارج البالد، كىذا ما نممسو في سنة 

 (.3بات قريبا)

 ك مجمؿ القكؿ أف أكتشاؼ الػ ـ.خ ، كاف ضربة قاسية لممناضميف الذيف سيركا ك

عمى  ؿ التاـ بشكؿ خالص كعممكا في سرية تامة مف أجؿ مبدأىـ األسمى كىك اإلستقال

رادة  الجزائر التي سكؼ لف تتحقؽ مف سيطرة اإلستدمار الغاشـ بشكؿ عاـ ،لكف بعزيمة كا 

ل أعضاء المنظمة العسكرية أإرت لستعمارإمف قيكد ا شعب يريد النيكض بالبالد كأف يتحرر
                                                                 

 291خيرة بكسعادة ،المرجع السابؽ ،ص(:1)
 .59ـ،ص2013،منشكرات دحمب ،الجزائر ، مسيرة مناضل جزائريمارم لكانشي ،آف (:2)
  .16ـ،ص1984دار النفائس،بيركت،،"أيام خالدة"،بساـ العسمي(:3)
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االكراس التي لجؤكا إلى جباؿ  أف ال يقفكا مكقؼ المتفرج ، خاصة ىؤالء الذيف إحتمكا ك

ال قكاىـ بالرغـ  ك الذيف لـ تخر عزيمتيـ  ظمت معقال لممناضميف الفاريف مف سجكف العدك ك

الدليؿ عمى ذلؾ تفجير الثكرة التحريرية بمنطقة األكراس التي  مف التعذيب المسمط عمييـ ، ك

 ـ.1954كانت بيا أكؿ رصاصة في الفاتح مف نكفمبر
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 تمييد:

تسببت بداية الخمسينيات الناجمة عف تفكيؾ المنظمة الخاصة مف طرؼ اإلدارة 

كأماـ ىذه النتيجة  (،1الفرنسية إلى حدكث إنقساـ في حزب الشعب الجزائرم كح.إ.ح.د)

بحؿ المنظمة إلى حيف ،خاصة كأنو لـ يبؽ فييا إال فمكؿ إتخذت المجنة مكقفيا ىي األخرل 

لذا عمؿ أعضاء الػ  (،2ما عدا نظاـ األكراس كالقبائؿ المذيف أفمتا مف الضغط كبقيا سالميف)

ـ.خ الذيف أفمتكا مف القبضة اإلستعمارية تكثيؼ ضغكطيـ عمى القيادة السياسية لحركة 

M.T.L.D عالف إال أف ىؤالء األعضاء قد  الثكرة المسمحة، بيدؼ إعادة ىيكمة منظمتيـ كا 

بدعكة الحفاظ  M.T.L.D أصيبكا بخيبة أمؿ بعد ما تخمت كتنكرت ليـ القيادة السياسية لػ 

عمى الحزب كشغؿ السياسيكف أنفسيـ باإلنتخابات التي كاف ينظميا اإلستعمار كالتي تسمح 

فتشكمت بذلؾ نظرة  القطرية،ليـ بالكصكؿ إلى مناصب في المجالس البمدية كالكالئية ك 

 (.3كصفو باإلنتيازم كالمتآمر كالجباف كالنذؿ) إحتقار العسكرم لمسياسي ، ك

، أيف  قاـ بدكرة داخؿ الكطف، إنتيز مصالي الحاج الفرصة ك كأماـ ىذا الكضع المتأـز

نفي بعدىا إلى مدينة نيكر  ـ،1952مام  14ألقي عميو القبض بمدينة الشمؼ كذلؾ بتاريخ 

 (.4بفرنسا، إذ كضع تحت اإلقامة الجبرية كمنيا كاف يدير الحزب)

                                                           

 .81المصدر السابؽ،ص عمربكداكد،(:1)
،منشكرات 2ط(،م7499-م7491الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر)عبد الرحماف بف العقكف ،(:2)

 .38،صـ2007السائحي،الجزائر،
 .12ـ،ص1999،دار المعرفة، الجزائر ،بين العسكريين والسياسيين الجزائرفي دوامة الصراعرابح لكنيسي،(:3)
 .184ص ،ـ 2002الجزائر، دار ريحانة، ،1ط ،في  تاريخ الجزائر موجزعمار عمكرة ،(:4)
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ىؿ تككف جماعية يتكالىا  قضية اإلختالؼ حكؿ نكعية القيادة، ـ،1953إذ ظيرت عاـ 

لذا إحتد الخالؼ إلى  أك يتكالىا مصالي الحاج كحده، المكتب السياسي ك المجنة المركزية،

 (.1ؤيديف لمجنة المركزية...)درجة اإلصطداـ بيف المؤيديف لمصالي كالم

فقد عرفت ح.إ.ح.د تطكرا أدل إلى ظيكر إنشقاؽ داخميا بيف رئيس الحركة كبيف أعضاء 

نو لمف ، (2المجنة المركزية لمحركة، كىك ما أحدث أزمة كبيرة تسببت في شمؿ الحركة) كا 

ذلؾ بعد الكاضح أف اإلنقسامات التي كانت مكجكدة بحركة إ.ح.د بدأت تطفك عمى السطح ك 

 (.3)ظيرت صراعات بيف أعضاء حزب ح.إ.ح.دك  ،ـ1953شير مارس 

،إنعقد بالجزائر العاصمة مؤتمر :ح.ش ك ح.إ.ح.د، حيث ـ1953أفريؿ  6،5،4 ففي أياـ

ضـ ستيف عضكا جاؤكا مف مختمؼ أنحاء القطر الكطني تـ عمى إثره المصادقة عمى 

 (.4كالثقافية كاإلقتصادية كاإلجتماعية)مجمكعة مف القرارات تتعمؽ بالجكانب السياسية 

كقد إنقسـ أعضاء الحزب إلى كىنا برزت قكة المنظمة الخاصة بشكؿ ممحكظ ،

حسيف األحكؿ ، كالقسـ  :قسـ ينادم بإعطاء األكلكية لمكفاح السممي كيقكده بف خدة كقسميف

فى بف بكلعيد لمسمح كيقكده كؿ مف مصطاالثاني كاف يرل البد مف إعطاء األكلكية لمكفاح 

 (.5كرمضاف بف عبد المالؾ)

                                                           

 .298محمد الطيب عمكم، المرجع السابؽ،ص(:1)
 .05ـ،ص2012،منشكرات دحمب ،الجزائر ،م 7491-م 7499المختصر في تاريخ الثورة التحريريةأحدادف،زىير (:2)
 .325المرجع السابؽ ،صم،7491التاريخ السياسي لمجزائر من البداية إلى غاية عمار بكحكش ،(:3)
 .184،المرجع السابؽ،ص موجز في تاريخ الجزائرعمار عمكرة ،(:4)
 .12السابؽ ،ص حناف صميدة ،المرجع(:5)
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نتصار الحريات الديمقراطية يعد مف أىـ المؤتمرات كأكثرىا تأثيرا إفالمؤتمر الثاني لحركة 

كآخر محطة  كما أنو يعد المؤتمر األخير عمى مستكل اإلجماع داخميا ، عمى مسارىا ،

كالصراع الدامي بيف الفريقيف  إلتقى فييا اإلخكة األعداء، ألنو يمثؿ بداية الخالؼ العمني

خطكرة ىذا المؤتمر باإلضافة إلى  المتمكقعيف داخؿ الحركة، كمف ىنا جاءت أىمية ك

القرارات الحاسمة التي صدرت عنو سكاء عمى المستكل التنظيمي كالييكمي لمحركة، اك عمى 

 (.1مستكل تحديد مسؤكليات كصالحيات رئيسيا مصالي الحاج)

ـ، ميد بكضياؼ إلجتماع بيف ميرم ك مصطفى بف 1953أفريؿ  كقبؿ إنعقاد مؤتمر

بكلعيد كعبد المالؾ رمضاف لتنسيؽ مطالب أعضاء المنظمة الخاصة داخؿ المؤتمر السالؼ 

 الذكر الذم إنتيى إلى عدة قررات أىميا القرار الخاص بالبركة كىك اإلسـ الحركي لمػ "ـ.خ"

الػ ـ.خ،عمى تخزيف القنابؿ في منطقة  كخارج المؤتمر كاف العمؿ يتركز بيف أعضاء

 (.2) *كجمع المكاد األكلية لصنع القنابؿ

                                                           

 70أـ الخير قسـك ، المرجع السابؽ،ص(:1)
*
حدث أف كانت المحنة شديدة عمى القائد مصطفى بف بكلعيد في دار األخكيف السعيد كمسعكد مشمؽ بباتنة يكـ   

عيد ـ ،إذ إنفجرت القنابؿ التي كانكا يعدكنيا بالبيت.إذ يقكؿ عبد الحميد ميرم :أنو عندما جاءني بف بكل16/07/1953
كبعد قراءاتيا  التي أكردت الحادث ،la dépéche  de  constantine بابتسامتو كالعادة ،مدني بقصاصة مف جريدة 

تصكرت ىكؿ الكارثة التي ذكرتني مباشرة بحادثة تبسة، كلطمس القضية أسر لي بف بكلعيد بأنو سيحاكؿ طمسيا بالماؿ، 
الؼ فرنؾ( مف قيادة الحزب، كعف السؤاؿ :"كيؼ يمكف تبرير مصدر  250كبأنو سيطمب ليذا الغرض مبمغ مالي الـز )

لقيادة الحزب؟ فرد قائال بأنو سيزعـ بأف األمر يتعمؽ بمخزف قديـ يحكم معدات المنظمة الخاصة، أنظر إلى: نبيؿ  اإلنفجار
، ـ 1990لمكتاب، ]د،ـ[، أحمد بالسي، اإلتجاه العربي ك اإلسالمي كدكره في تحرير الجزائر، الييئة المصرية العامة 

حياة البطل مصطفى بن ك سميماف بارك،  15، المصدر السابؽ، صميندسوا الثورةكأيضا: عيسى كشيدة،  144ص
 .43، صـ 1998، ]د،ف[ ، باتنة، بولعيد

 .144نبيؿ أحمد بالسي، المرجع السابؽ، ص(:2) 
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، حيث أرسؿ مصالي ـ1953كىكذا فقد دب الشقاؽ في صفكؼ الحركة في سبتمبر 

طمب إلى المجنة المركزية بالحزب ليطمب مف السمطة المطمقة، كذلؾ بعد أف إتخذ المؤتمر 

ؼ إلى بعث الديمقراطية في الحزب كنزع السمطة مف ـ قرارات تيد1953المنعقد في أفريؿ 

 (.1يده)

كافؽ طمب مصالي الحاج، أحمد مزغنة كمكالم مرباح بالرفض مف طرؼ المجنة المركزية 

 (.2)بقيادة حسيف األحكؿ، بحجة أف ال مكاف لمحكـ المفرد داخؿ الحزب الثكرم

ارض في سياستو المشاركة إذ تال مكالم مرباح الناطؽ بإسـ مصالي الحاج بياف الذم يع

في اإلنتخابات ككذا فكرة الجبية مع الحركات السياسية األخرل، ككاف الرد عميو بتقميص 

صالحيات الرئيس لقائد األميف العاـ، كىك القرار الذم عاكسو مصالي بطمب إنتخابو مف 

سا لمحركة المؤتمر مباشرة كىذا ألكؿ مرة، كمف جية ثانية إنتخبت لجنة المؤتمر مصالي رئي

ـ، 1953جكيمية  04/05كعيف بف يكسؼ بف خدة أمينا عاما عمى إثر إقتراح مصالي في 

 (.3مما أدل إلى تعمؽ األزمة)

ك لقد ظؿ ىذا الصراع في القمة فقط كلـ تسمع عنو القاعدة النضالية إال القميؿ منيا ك 

لكف مصالي بطريقتو الخاصة قاـ بتحكيؿ الصراع إلى القاعدة ألنو كاف متأكدا مف أف ىذه 

                                                           

، أطركحة لنيؿ م(7491-م 7499التحريرية الجزائرية)جمعية العمماء المسممين الجزائرين والثورة أسعد لياللي، (:1)
 .58ـ، ص2012-ـ2011ه العمـك في التاريخ المعاصر، جامعة منتكرم، قسنطينة، اشيادة الدكتكر 

 .190ـ، ص1986، دارالنفائس، ]د،ـ[، نيج الثورة الجزائريةبساـ العسمي، (:2)
مذكرة مكممة لنيؿ شيادة  م(،7419-م7141) -أنموذجا مصالي الحاج -الحركة الوطنية الجزائريةرميسة قدكرم، (:3)

 .87ـ، ص2015-ـ2014الماستر تخصص تاريخ معاصر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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القاعدة سكؼ تقؼ إلى جانبو بفضؿ طرحو البسيط ليذا الصراع، ككاف مصالي يقصد مف 

 (.1ى الكفاح المسمح)ىذا الطرح الدعكة إل

كىك سيستجيب لرغبات الشعب كالمناضميف كالمنظمة الخاصة، كبعد عكدة محمد 

بكضياؼ كديدكش مراد مف فرنسا إجتمعا بمصالي حيث تأكدا مف نكاياه الرامية إلى تطيير 

القيادة مف مختمؼ العناصر المناىضة لسياستو أكال، كما يؤكد ذلؾ رفضو تكقيؼ الخالؼ 

منو مصطفى بف بكلعيد ذلؾ قائال :يا سيدم الحاج أنا جئت مف عند الجماعة  عندما طمب

نرجكؾ أف ال تكسر قاعدة الحزب ككحدتو، كنحف نضمف لؾ الكفاح المسمح، فرد عميو 

ـ حتى 1954ف حمت سنة إما  ك ، (2مصالي قائال: " أبدا أكال بتطيير الدار قبؿ أم شيء")

عف نزاع بيف المجنة المركزية كمصالي، الذم كاف  كانت لمحزب سنة ألزمة داخمية نجمت

آنذاؾ رئيسا لػ ح.إ.ح.د، كسبب ىذا النزاع القائـ في رئاسة الحزب عائد إلى تبايف في 

ما السمطة المطمقة  التفكير ك أساليب االدارة، ككاف بيف أمريف: إما التسيير الجماعي كا 

ـ. فانقسـ الحزب إلى ثالث 1954لمصالي الحاج، ك استمرت ىذه األزمة إلى نكفمبر 

 كتضـ أشياع )أتباع( مصالي. نزعة أولى: . 1تيارات أك نزاعات:

 : تضـ أنصار المجنة المركزية.نزعة ثانية.2

 (.3: إلتفت حكؿ لجنة تسمى المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ)نزعة ثالثة .3

                                                           

شيادة مكممة  م،7499-م7499، دور المنطقة االولى )األوراس، النمامشة( في الثورة التحريرية، أمينة عمراكم(:1)
 .46ـ ، ص2013-ـ2012لنيؿ شيادة الماستر تخصص التاريخ المعاصر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .46المرجع نفسو، ص (:2)
 .162-161ـ ،ص ص1968، دار القصبة، الجزائر، ، ليل اإلستعمار، تر: أبو بكر رحالفرحات عباس(:3)
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 نة الثورية لموحدة والعمل:جالم المبحث األول:

الحزب بيف المركزييف كمصالي عرفت الساحة تسعة أعضاء أماـ إنفجار الكضع في 

، مراد ديدكش، العربي بف مييدم، محمد *(:مصطفى بف بكلعيد1مف المنظمة الخاصة)

(، محمد خيضر، حسيف آيت أحمد، أحمد بف بمة، الذيف قرركا 2)بكضياؼ، رابح بيطاط

ـ، كفي 1954كالعمؿ في اإلنفصاؿ عف الطرفيف كأعمنكا عف تأسيس المجنة الثكرية لمكحدة 

ىذه الفترة كاف بف بمة كآيت أحمد، بالقاىرة، ثـ انتقؿ بكضياؼ إلى بيرف أيف سيمتقي مع بف 

بمة بفندؽ " لي بالمبي " ليتـ تشكيؿ كفد في فرنسا كعيف بكضياؼ القائد األكؿ لمجنة 

 (.3الثكرية)

اإلستحكاذ عمى القاعدة المصاليكف في صراع مرير مف أجؿ  قد دخؿ المركزيكف ك ك

فرض السيطر عمى الحزب، ىذا ما أدل بالمناضميف الثكرييف التدخؿ كذلؾ  الشعبية ك

مع تنامي الصراع  كانت حيرتيـ كبيرة مما آؿ إليو الحزب، ك لمتكسط بيف كال الفريقيف ك

                                                           

 .67جاؾ  دكشماف، المصدر السابؽ، ص(:1)
*
ـ، 1917فيفرم  05[، كلد في قرية " انيركب " قرب مدينة أريس باألكراس يـك ـ1956-ـ1917ف بكلعيد ]مصطفى ب  

إستقى صالبتو مف صالبة جباليا، ككطنيتو مف كطنية سكانيا، إنخرط في نادم اإلتحاد بأريس الذم يرأسو الشيخ األمير 
 1942ـ ببجاية، في 1939. تكفي أبكه فتكلى مينتو " التجارة "، إستدعي ألداء الخدمة اإلجبارية في ـ1935صالحي في 

كاف عنصرا فعاال في التظيـ السياسي، ك عند تأسيس الػ ـ.خ تكلى   ـ1945تزكج فأنجب ستة أكالد كبنتا كاحدة، كفي ـ ، 
ع بدار المسعكد بالعقكف، كاف لو الدكر في التحضير ترأس إجتما ـ1954ميمة اإلتصاؿ بالمناضميف، كفي شير أفريؿ 

،استشيد ىذا 1956مارس  22، كفي ـ1955فيفرم  12ألكؿ نكفمبر، ألقي عميو القبض في الجنكب التكنسي بتاريخ 
، دار اليدل د فاتحة الناريالعقيد مصطفى بن بولعالبطؿ إثر إنفجار جياز اإلرساؿ، أنظر إلى: محمد العيد مطمر، 

ـ ، 2003،جمعية أكؿ نكفمبر التاريخية،مف شيداء مارس،أـ البكاقي. كأيضا:16-11ـ، ص1988ة، عيف مميمة، لمطباع
 .15ص

 .607، صـ 2013، دار القصبة لمنشر، الجزائر، الجريمة والفظاعةعمار بف تكمي، (:2)
 .67السابؽ، ص صدر جاؾ دكشماف، الم(:3)
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بذؿ قدامى المنظمة الخاصة الكثير مف الجيكد لمحفاظ عمى تماسؾ الحزب، إذ كثؼ 

يكف مف ىؤالء القدامى كتيرة اإلتصاالت كالتشاكر فيما بينيـ إليجاد مخرج لمكضعية الثكر 

، حتى ال يستدرجيـ OS(،كذلؾ لمعارضة إمكانية تأثير مصالي عمى عناصر 1الصعبة)

 (.2بالتزلؼ السياسي الثكرم)

ككاف بكضياؼ كديدكش مراد مف العناصر األكلى الداعية لتنسيؽ جيكد قدامى المنظمة 

اصة، كقد بذال جيكدا معتبرة مع العناصر الثكرية، ككجدا دعما معتبرا مف بف بكلعيد، الخ

المصالييف، ك اصطدـ بمكقؼ مصالي خالؿ  الذم خابت آمالو في التكسط بيف المركزييف ك

ـ، كالتحؽ بيـ بف مييدم كبيطاط، كىذه المجمكعة التي كاف 1954فيفرم  25المقاء بو في 

قد إتفقكا  ت بضركرة الخركج مف األزمة بإعالف الثكرة المسمحة، كبكضياؼ منشطيا اقتنع

خالؿ إجتماع مصغر في العاصمة عمى مبدأ الحياد عف اإلتجاىيف المتصارعيف داخؿ 

الحزب كأعمنكا فيو رسميا عف تشكيؿ ىيئة ثكرية جديدة باسـ " المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ " 

C.R.U.A (.3اعتبركه يـك التأسيس) ـ ك1954مارس  23ذلؾ يـك  ك 

إذ تألفت في البداية مف أربعة أعضاء إثناف مف قدماء المنظمة ك ىما بف بكلعيد ك 

ىما: محمد دخمي المسؤكؿ العاـ عف  بكضياؼ ك إثناف مف أعضاء المجنة المركزية ك

                                                           

 .15ـ، ص2011، كزارة الثقافة، الجزائر، 2، جالسياسي لمثورة الجزائريةالتاريخ عبد اهلل مقالتي، نجكد ظافر، (:1)
 .65السابؽ، ص المصدرآف مارم لكانشي، (:2)
 .16عبد اهلل مقالتي، نجكد ظافر، المرجع السابؽ، ص(:3)
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معاكنو رمضاف بكشبكبة مراقب التنظيـ، ك يرجع إختيار ىذيف الشخصيتيف ، نظرا  التنظيـ ك

 (.1إلشرافيما عمى كؿ أجيزة الحزب ك ىذا ما يسيؿ ليما االتصاالت)

ك لتعبير عف أفكارىا ك مكاقفيا الحيادية أصدرت المجنة الثكرية لمكحدة ك العمؿ منشكرىا 

 (.2الكطني، كفي المقابؿ أصدر المركزيكف صحيفة األمة الجزائرية)

رتيا أساسية أال ك ىي التكفيؽ فحسب ما قالو أميف شريط فقد حددت لذاتيا أىدافا إعتب

(،كبعث فكرة العمؿ المسمح 3بيف التياريف المتصارعيف لتحقيؽ كحدة الحزب ك حؿ االزمة)

(،ك دفع الحزب بقكة إلى العمؿ الثكرم الحاد 4التي تبناىا األعضاء القدماء لممنظمة الخاصة)

لحياد ك جعؿ المجنة كما سعت إلى تكضيح حقيقة الصراع لمقاعدة ك مطالبتيا بكقكؼ عمى ا

 (.5الثكرية لمكحدة ك العمؿ نكاة ثكرية ذات كحدة قيادية جماعية)

أما ىدفيا األسمى الرسمي ك العمني ىك إصالح ذات البيف بيف مختمؼ اإلتجاىات ك 

 (.6عدـ ترؾ المناضمييف ينجركف كراء ىذه الخالفات لضماف الكحدة ك التماسؾ الداخمي)

                                                           

المطبعية، الجزائر، ، المؤسسة الكطنية لمفنكف التموين و التسميح إبان ثورة التحرير الجزائريةبك بكر حفظ اهلل، (:1)
 .155ـ، ص 2013

 .38عمي كافي، المصدر السابؽ، ص (:2)
ديكاف المطبكعات الجامعية،  م(،7491-م 7474، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية )األميف شريط(:3)

 .83-82ـ، ص ص 1998الجزائر، 
 .47المرجع السابؽ، ص ، دور القاعدة الشرقية،الطاىر جبمي(:4)
 .70مناؿ شرقي، المرجع السابؽ، ص:(5)
 .47أمينة عمراكم، المرجع السابؽ، ص(:6)
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ىداؼ البد ك أف تككف ليا مياـ فالميمة التي كانت تكمؼ بيا ك كأم مرحمة جديدة ليا أ

المجنة ىي ضـ مختمؼ اإلتجاىات الكطنية في جبية مشتركة، ك التكعية لتحضير العمؿ 

 .(1المسمح ك اإلشادة ألىمية نفكذه عمى الصعيديف الكطني ك الدكلي)

دع الذم أصاب الحزب ك بالرغـ مف المحاكالت المتكررة مف قدماء الػ ـ.خ لمـ ك رأب الص

)ح.إ.ح.د(، بسبب الخالؼ الذم نشب بيف مصالي ك المركزييف ك اإلنسداد الذم بمغو مأزؽ 

  مما دعى ؿ.ث.ك.ع أف تقر ، (2الحركة الكطنية آنذاؾ دفع بتمؾ الجيكد إلى الفشؿ الذريع)

 (.3)يف في الكفاح المسمحأف تدعك الكطنييف الراغب –مشرعة خارج إطار المنظمات ال -

ـ تعرضت     1954مارس  23التي برزت إلى الكجكد بتاريخ   C.R.U.Aك لإلشارة فإف

إلنتقادات المصالييف الذيف كصفكىا باإلنحيازية، ألنيا ضمت في  -منذ تأسيسيا  -

عضكيتيا عنصريف مف أعضاء المجنة المركزية، )محمد دخمي ك رمضاف بكشبكبة(، ك 

العداء إلى  ف حاؿ المجنة، كتطكرإزدادت إنتقاداتيـ ليا عند إصدارىا لجريدة " الكطني "، لسا

مف ذلؾ فإف ىذه المجنة لـ تسمـ حتى مف إنتقادات بعض  أكثر ، ك الشتـ حد الضرب ك

كتمؾ الخالفات كاإلنتقادات السالفة الذكر أجبرت " ؿ.ث.ك.ع  ، (4العناصر الحيادية نفسيا)

                                                           

 .81السابؽ، ص صدر (:عمر بكداكد، الم1)
 .47، المرجع السابؽ، صدور القاعدة الشرقيةالطاىر جبمي، (:2)
 .28، صـ 1972، كزارة اإلعالـ كالثقافة، إسبانيا، الثورة الجزائرية وقائع وأبعادأحمد طالب اإلبراىيمي، (:3)
، مجمة الحقيقة، ىكيتيـ ...إشكالية التكقيت كعدد الحضكر ك22إجتماع لجنة " اإلثنيف كالعشريف " الػ، عبد السالـ كمكف(:4)

 .78ـ ، ص2015ق، سبتمبر 1436، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، ذك الحجة  34الحقيقة، ع 
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كتيرة اإلتصاؿ " عمى تغيير طابعيا التنظيمي، كأصبحت ذات تكجو راديكالي فتضاعفت 

 (.1بقدماء المنظمة الخاصة الذيف ال تزاؿ تجدكا بيـ الرغبة في الكفاح المسمح)

راح قدماء الػ ـ.خ يجكبكف في  -مف أكاخر مارس إلى نياية جكاف  -فطيمة ثالثة أشير

أرجاء البالد مرجكيف لدعايتيـ بحيكية مكنتيـ مف إستعادة زماـ األمكر كالتحكـ في جزء كبير 

تنظيمات السياسية لمحزب، ك رافؽ تزايد نشاط الحيادييف إنحصار تدريجي في مف ال

 (.2ديناميكية المصالييف)

كمنو فظيكر " ؿ.ث.ك.ع "، كاف نتيجة حتمية لذلؾ التطكر نظرا لطبيعة النظاـ الكطني، 

حيث أككمت لنفسيا ميمة البحث عف إمكانيات إلعادة بعث الػ ـ.خ ك التحضير لمثكرة 

ك الشركع في العمؿ المباشر، مستغمة جممة مف الظركؼ ك المعطيات المكاتية  المسمحة،

لذلؾ، فمف جية األزمة التي ضربت الحركة األـ، يقابميا إنسداد السياسة اإلستعمارية كمف 

جية أخرل ك عمى الصعيد الخارجي ظيرت بكادر إنفجار الكضع في اليند الصينية، 

نطالؽ المفاكضات بيف الحككمة ا لفرنسية ككال مف تكنس ك المغرب، مما جعؿ الجزائر كا 

 (.3محطة تمركز لمقكات الفرنسية في حاؿ تسكية األكضاع في المستعمرات الفرنسية)

                                                           

 .339ص  ، المصدر السابؽ،جذور أول نوفمبربف يكسؼ بف خدة ،(:1)
دار  )المواجيات الصغرى في المواجية الكبرى(،م  7499تاريخ الثورة الجزائرية صانعوا أول نوفمبر صالح بمحاج، (:2)

 .130، صـ2010الكتاب الحديث، الجزائر، 
نعكاساتيا عمى المسممين الجزائرين )اؼ، نيزيد بكى(:3) –م 7499مشاريع التيدئة الفرنسية إبان الثورة التحريرية وا 

ـ 2013مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص تاريخ حديث كمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  (،م 7491
 .16، صـ 2014-
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كلقد أظيرت ىذه المعطيات مدل الحاح العمؿ المباشر لمخركج مف المأزؽ، مما اضطر 

، كتنظيمو ثانيا، ألف الكقت قادة المجنة إلى تبني خيار التعجيؿ بإعالف الكفاح المسمح أكال

 (.1كالظركؼ لـ تكف تسمح بكضع برنامج كدراسة متأنية لمشاكؿ التسميح كالتجنيد كالتمكيؿ)

(،بما فييا 2كما سعت المجنة إلى عقد مؤتمر كحدكم تحضره جميع إتجاىات الحزب)

 (.3القاعدة لتككيف لجنة تعمؿ مف أجؿ التحضير لمثكرة)

ؿ.ث.ك.ع تقكـ بأعماليا كتسعى جاىدة لتسابؽ الزمف، كاف  كفي الكقت الذم كانت فيو

الصراع حادا بيف المصالييف كالمركزييف فعقد المصاليكف مؤتمرا في ىكرنكا ببمجيكا أياـ : 

 (.4ـ)1954جكيمية  14-15-16

بحضكرالمناضميف األكفياء لمصالي الحاج، في التقرير الذم أرسمو مصالي الحاج إلى 

نتقاداتو عمى قيادة الحزب كيكجو إلييا التيـ التالية: لـ تقـ قيادة الحزب المؤتمر إذ يركز إ

ـ، كتركت الكتؿ تتككف، كتياكنت 1945مام  08بتحضير تقرير مكضكعي عف أحداث 

ساءت تسيير المؤامرة ضد الػ  بالنسبة إلى فرض اإلنضباط كتميزت بالجمكد كالبيركقراطية كا 

                                                           

  .16، ص السابؽالمرجع ، اؼ نيزيد بكى(:1)
الجزائر، ، ديكاف المطبكعات الجامعية، إتفاقيات إيفيان، تع: لحسن زغدار و محل العين جبائميبف يكسؼ بف خدة، (:2)

 .44، صـ 1986
 .70مناؿ شرقي، المرجع السابؽ، ص(:3)
، منشكرات المتحؼ الكطني لممجاىد، الجزائر، 2، جثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينيحي بكعزيز، (:4)

 .121ـ، ص1996
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كعف التنسيؽ مع األحزاب السياسية األجنبية، ك  ـ.خ، كابتعدت عف تجديد صفكؼ الحزب

 (.1إتياميا أيضا بإبعاده عف كؿ ما ييـ الحزب كبعدـ تقديـ حساب عف نشاطيا أمامو)

 كمف بيف قرارات مؤتمر ىكرنك: 

 إنتخاب مصالي الحاج رئيسا لمحزب مدل الحياة . .1

 الحزب .حرماف أعضاء المجنة المركزية كأعضاء ؿ.ث.ك.ع مف المشاركة في  .2

 إنشاء مجمس كطني بدال مف المجنة المركزية. .3

 .PPAإنتياج سياسة العمؿ الثكرم كالتي تضمنتيا كثائؽ  .4

ستعادة األمكاؿ المحجكزة عند المجنة المركزية  إسترداد مقرات الحزب كاألسمحة المخزكنة كا 

ية لتنطؽ كبعد ىذه القرارات لجأ أكفياء مصالي إلنشاء جريدة األمة الجزائر (،2المنحمة)

 .(3بإسميـ)

كفي جكاب عف المصالييف، إجتمع مؤتمر األكفياء لمجنة المركزية بالجزائر العاصمة سرا، 

ـ، فأدانكا عمؿ التفرقة الذم قاـ بو مصالي الحاج كقرركا 1954أكت  16الى  13مف 

لغاء منصب  إسقاط عضكية كؿ مف أحمد مزغنة، مرباح مكالم، في المجنة المركزية، كا 

عضكا، كىذه االخيرة غيبت بدكرىا ىيئة مدبرة  28الحزب كعينكا لجنة مركزية فييا رئيس 

                                                           

دار النعماف لمطباعة كالنشر،   م، )معالميا األساسية(،7499، الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر بكعالـ بف حمكدة(:1)
 .146ـ، ص2012]د،ـ[، 

  TV ،12شيادة مصطفى بف عكدة، شريط تمفيزيكني حكؿ الثكرة التحريرية، إنتاج الشركؽ عبد الحفيظ عبد السميع، (:2)
 سا.20:07ـ، عمى الساعة 2017أفريؿ 

 .121ع السابؽ، ص، المرجثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينيحي بكعزيز، (:3)
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(،بحيث نجد ىنا أف المركزيكف ىـ أيضا أنشأكا جريدة الجزائر الحرة 1)إنبثؽ منيا أمانة عامة

كرد عمى المصاييف، كذلؾ لكي تنطؽ بإسميـ، كىنا نجد أف الجريدتاف أخذتا تتبادالف التيـ 

 (.2كالسباب)

I. 11مجموعة ال: 

قاـ محمد بكضياؼ بتكسيع اإلتصاالت مع أعضاء المنظمة الخاصة، الذيف قامكا بدكرىـ 

(، حيث 3بتبني مكقفا جديدا تمثؿ في عزميـ عمى اإلنتقاؿ فكرا إلى مرحمة العمؿ المسمح)

كمفت المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ مصطفى بف بكلعيد اإلتصاؿ بالمناضميف المخمصيف 

المييكميف في المنظمة السرية، كالمعركفيف بمكاقفيـ الصمبة بحيث إستطاع أف يقنع مجمكعة 

(، 4) 22مناضال كبيذا يككنكف قد ككنكا بما يعرؼ بمجمكعة الػ  17منيـ ككاف عددىة 

 اآلتية أسماءىـ:

مصطفى بف بكلعيد  -2محمد بكضياؼ )مسيمة(،  -1: المنظمون الرئيسيون -أ 

رابح بيطاط  -5مراد ديدكش )الجزائر(،  -4ي بف مييدم )عيف مميمة(، العرب -3)أريس(،  

 )الكادم(.

                                                           

 .147بكعالـ بف حمكدة، المرجع السابؽ، ص(:1)
 .121المرجع السابؽ، ص ، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين،يحي بكعزيز(:2)
 .44المصدر السابؽ، ص إتفاقيات إيفيان،بف يكسؼ بف خدة، (:3)
ـ، 2004دار اليدل لمطباعة، الجزائر،  جيال،الشييد محمد العربي بن مييدي رسالة خالدة لألمؤلؼ مجيكؿ، (:4)

 .13ص
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           عثماف بمكزداد )الجزائرالعاصمة(،  -6: المشاركون في منطقة العاصمة  -ب 

 الزبير بكعجاج )الجزائر العاصمة(. -8محمد مرزكقي )الجزائر العاصمة(،  -7

أحمد بكشعيب  -10سكيداني )قالمة(، بكجمعة  -9: المشاركون من منطقة البميدة -ج 

 )عيف تيمكشنت(.

رمضاف بف  -12عبد الحفيظ بكصكؼ )ميمة(،  -11المشاركون من منطقة وىران:  -د 

 عبد المالؾ )قسنطينة(. 

عبد  -14محمد مشاطي )قسنطينة(.  -13: المشاركون من منطقة قسنطينة -ه 

 (.1يد بكعمي )الميمية( )السع -16رشيد مالح )الميمية(.  -15السالـ حباشي )عنابة(، 

لخضر بف  -18يكسؼ زيغكد )السمندك(،  -17: المشاركون من شمال قسنطينة -و 

 مختار باجي )سكؽ اىراس(. -20عمار بف عكدة )عنابة(،  -19طكباؿ )قسنطينة(، 

 (.2) عبد القادر العمكرم )بسكرة(المشارك الوحيد من جنوب قسنطينة:  -ي 

(، 4( المكلكد بالعاصمة)3كىك: إلياس دريش) 22كيضاؼ إلى ىذه القائمة العضك 

( colosalonbierالذم إنعقد فيو اإلجتماع التاريخي، بحي الناظكر بالمدينة ) صاحب الدار

                                                           

المتحؼ الكطني لممجاىد، الجزائر، ، 3، الذاكرة، عالكطني بكحكش، تحكيؿ المنظمة الخاصة إلى جبية التحرير عمار(:1)
 .43-42ـ، ص ص1995

 .43، صنفسو، المرجع (:2)
، القافمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ]د،س[، ص 1ط اإلستقالل،تاريخ الجزائر مما قبل التاريخ إلى غاية صالح فرككس، (:3)

650. 
 .43، المرجع السابؽ، صتحكيؿ المنظمة الخاصة إلى جبية التحرير الكطنيعمار بكحكش، (:4)
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(.كقد تمتع المناضميف الذيف حضركا ىذا اإلجتماع مف ناحية التككيف 1)–بالعاصمة  – سابقا

 النضالي كالعقائدم بما يمي:

 الجزائرم.ترعرعكا في حزب الشعب  .1

 تككنكا في المنظمة الخاصة. .2

 ـ .1945ساىمكا في صنع الكثير مف األحداث منذ عاـ  .3

 ذاقكا قيمة التنظيـ كأىمية الكحدة . .4

 مارسكا التعامؿ مع اإلستعمار ك مناكراتو. .5

 نبعكا مف الشعب كتعرفكا بو في مدنو كقراه كأريافو. .6

 اضة كالمقاكمة في الماضي سبؽ ليـ أف درسكا في عدة مناسبات أسباب فشؿ اإلنتف .7

آمنكا بأف اإلعتماد عمى النفس شرط أساسي في أم تنظيـ السيما في تنظيـ ثكرم  .8

 حيث تكثر المفاجآت

 (.2لـ يعرؼ إلياس الطريؽ إلى قمكبيـ يكما) .9

كمف المعمـك أف ىؤالء لـ يجتمعكا عف فراغ بؿ كانكا محضريف لمكضكع يتدارسكنو في 

ا يخص إعالف الكفاح المسمح كتعييف رؤساء ماذ القرار الحاسـ فيىذا اإلجتماع أال كىك إتخ

                                                           

 .650صالح فرككس، المرجع السابؽ، ص(:1)
 .75مناؿ شرقي، المرجع السابؽ، ص(:2)
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المناطؽ، كفعال إتخذكا القرار ك أعطكا إشارة الضكء األخضر لمجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ 

 (.1لتباشر العمؿ الجدم)

تيف في يـك كاحد، أحدىما صباحا كاآلخر بعد الزكاؿ ففي الصباح ترأس حيث عقدكا جمس

بكلعيد، كقدـ التقرير بكضياؼ بمساعدة ديدكش ك بف مييدم مف حيف آلخر إذ الجمسة بف 

 تضمف التقرير الذم أعد جماعيا مف قبؿ المنظميف النقاط التالية:

 تاريخ الػ ـ.خ مف إنشاءىا إلى إكتشافيا. -

دانة المكقؼ اإلستسالمي الذم تبنتو القيادة عقب  - حصيمة القمع الذم أصابيا كا 

 إكتشافيا.

 ـ.1954-ـ 1950الذم أنجز عمى أيدم قدماء الػ ـ.خ في الفترة الممتدة مابيف العمؿ  -

تحميؿ أزمة الحزب كأسبابيا العميقة التي إعتبرىا أصحاب التقرير نزاعا بيف تكجو  -

 القيادة االصالحي كطمكحات القاعدة الثكرية.

مف االزمة شرح مكقؼ المنظميف بداخؿ المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ مف المركزييف ك 

 (.2)بكجو عاـ

، إال أنو 22المعرض في إجتماع الػ  كبالرغـ مف أىمية ىذه النقاط التي تضمنيا التقرير

ىناؾ إختالؼ في تاريخ إنعقاده. كىنا يمكننا أف نطرح التسائؿ التالي مفاده: متى إنعقد ىذا  

 اإلجتماع التاريخي ؟

                                                           

 .120المرجع السابؽ، ص التاسع عشر والعشرين، ثورات الجزائر في القرنينيحي بكعزيز، (:1)
 . 136-135صالح بمحاج، المرجع السابؽ، ص ص (:2)
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راء ك شيادات ممف عاصركا ك ك لالجابة عمى ىذا السؤاؿ سنحاكؿ إستعراض بعض آ

 شارككا في ىذا اإلجتماع التاريخي، ك يمكننا تقسيـ ىذه اآلراء إلى مجمكعتيف:

ـ، 1954جرل في شيرجكيمية سنة  22 : ترل أف إنعقاد إجتماع الػالمجموعة األولى .1

كمف بيف الكتابات التي ذىبت إلى إعتماد ىذا التاريخ نذكر ما أشار إليو يحي بكعزيز إذ 

" ك مكضكع ىذا بحي المدينة  ـ 1954جكيمية  25يـك  22قاؿ: " أف إنعقاد إجتماع الػ 

 .(1اذ القرار الفكرم لمدخكؿ في الكفاح المسمح)خالمقاء دار حكؿ إت

كما نشير إلى أف إعتماد التاريخ السالؼ الذكر لـ يقتصر عمى الكتابات التاريخية 

التي أدلت بدلكىا في ىذا المكضكع، ك ذكرت فحسب، بؿ ىناؾ حتى بعض الكتابات الغربية 

مف بيف ىذه الكتابات نذكر ما جاء  ك 22ـ ىك يـك إجتماع الػ1954جكيمية  25بأف تاريخ 

" الصادر سنة  les fils de la toussaintبو المؤرخ الفرنسي "ككريار" في كتابو " 

أف: " التاريخ الدقيؽ ـ كعدد المشاركيف فيو ك قاؿ ب1954ـ كالذم تطرؽ إلى إجتماع 1968

 (.2" ) ـ 1954جكيمية  25ليذا اإلجتماع ىك يـك 

حدث مباشرة بعدما عقد  22كمف خالؿ المجمكعة األكلى تبيف لنا أف إجتماع الػ 

ـ(. بمعنى آخر أف 15/07/1956-13المصاليكف مؤتمرىـ الخاص في "ىكرنك" ببمجيكا )

إليو العناصر الحيادية جاء كرد فعؿ عمى الذم دعت  22ىاتو المجمكعة ترل أف إجتماع الػ 

 مؤتمر المصالييف.
                                                           

 36، ص ـ 2004، شركة دار األمة، الجزائر، 1، طالثورة في الوالية الثالثةيحيى بكعزيز، (:1)
قيت ك عدد الحضكر ك ىكيتيـ، ...، إشكالية التك 22نقال عف عبد السالـ كمكف، إجتماع لجنة اإلثنيف ك العشريف الػ (:2)

 .80، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، صـ 2015سبتمبر ،34مجمة الحقيقة، ع
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ك ىي التي ينتمي إلييا معظـ الكتبات التاريخية التي ذىبت  أما المجموعة الثانية: .2

مف بيف ىذه الكتابات نذكر شيادة  22ـ بتاريخ إجتماع الػ 1954إلى إعتماد أكاخر جكاف 

اإلجتماع الذم دخؿ التاريخ بعنكاف محمد بكضياؼ لمحمد عباس في قكلو: " انعقد ىذا 

في النصؼ الثاني مف شير يكنيك )جكاف( بمنزؿ المناضؿ " إلياس دريش "  22إجتماع الػ 

 (.1)بحي المدينة "

كحسب شيادة المناضؿ " عيسى كشيدة " ك التي يقكؿ فييا: " أنو ك بعد ىذا اإلجتماع 

بف بكلعيد مساعدييما لإلجتماع  ـ، دعا بكضياؼ ك1954جكاف  26بيكماف أم يـك اإلثنيف 

في محمو، ككاف مكضكع ىذا اإلجتماع يتمحكر حكؿ دراسة التكصيات ك القرارات المنبثقة 

كاف يكـ  22ك التفكير في طرؽ تنفيذىا "، ك بيذا نستنتج أف إجتماع الػ  22عف إجتماع الػ 

 (.2ـ)1954جكاف  24

ر الشير دكف تحديد اليـك إذ قاؿ بينما إقتصر المناضؿ " بف يكسؼ بف خدة " عمى ذك

في حي المدينة                22ـ كقع إجتماع الػ 1954في ىذا الخصكص: " ففي شير جكاف 

 (.3المنظمة الخاصة ") ماءدجميع األعضاء المشاركيف ىـ مف ق " كمكصمكمبام " سابقا، ك

ـ، 1954جكاف أما المناظؿ عبد القادر عمكدم يحصر تاريخ اإلجتماع في أكاخر شير 

متدت  دكف ذكر اليكـ، لكنو أكد أف اإلجتماع قد بدأت أشغالو عمى الساعة العاشرة صباحا، كا 

                                                           

 .44، المصدر السابؽ، ص، إغتيال حمم، شيادة محمد بوضيافمحمد عباس(:1)
 .71عيسى كشيدة، المصدر السابؽ، ص(:2)
 .339ص، المصدر السابؽ، ور أول نوفمبرجذبف يكسؼ بف خدة، (:3)
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(. لتستأنؼ الجمسة المسائية مباشرة بعد تناكؿ الغذاء 12:00إلى غاية الساعة الثانية عشر )

 (.1) *(، كذلؾ بمنزؿ دريش15.00إلى غاية الساعة الثالثة مساءنا )

السالـ كمكف أنو ىناؾ رأم مخالؼ لتمؾ اآلراء السالفة الذكر ك ىي شيادة يذكر عبد 

كالدة دريش التي نقميا عف حفيدىا في مقابمة شخصية، إذ قالت بأف اإلجتماع التاريخي الذم 

، بدليؿ أنيا أشرفت 1954إحتضنو بيتيا جرل خالؿ فصؿ الربيع )مارس.افريؿ.مام(، لسنة 

ذاء لممجتمعيف كىك طبؽ الكسكسي مصنكعة بالجمبانة، كىذا شخصيا عمى إعداد ك جبة الغ

 (.2المنتكج ال يككف إال في فصؿ الربيع)

إذ تـ التحضير ليذا اإلجتماع في سرية تامة ك كاف طبيعيا أف تشرؼ المجنة التحضيرية 

عمى اإلجتماع إلى أف يخدـ مطمحيـ في المضي نحك تفجير الثكرة، ك حضره القادة 

نظمة الخاصة، عبر مختمؼ مناطؽ الكطف، حيث تجمى مكقفاف في ىذا الرئيسيكف لمم

 اإلجتماع:

الداعكف إلى الشركع في العمؿ المسمح ك المتمردكف بحجة أف الظركؼ الحالية ال تسمح 

بذلؾ، فقد دافع بكضياؼ عف تقريره السالؼ الذكر ك أكد بف بكلعيد عمى ضركرة فعؿ شيء 

                                                           
*
 .162،ص24انظر إلى الممحؽ رقـ:   

 .82عبد السالـ كمكف، المرجع السابؽ، ص(:1)
، بقاعة اإلجتماع التاريخي، ـ 2013مارس  27مقابمة أجراىا عبد السالـ كمكف مع محمد حفيد كالدة دريش بتاريخ (:2)

 العاصمة.



العلن الى السرية من:                                                        الثالث الفصل  
 

 108 

قاؿ بف بكلعيد كممتو المشيكرة في كجو المتعمميف:" أرمكا  ك عدـ اإلنتظار. ك في ىذا الصدد

 (.1بالثكرة لمشعب يحتضنيا ")

ك حسـ سكيداني بكجمعة النقاش بكممات مؤثرة كاجو بيا الصامديف: نعـ أـ ال؟ ك ىؿ 

نحف ثكار؟ إذف ماذا ننتظر لمقياـ بيذه الثكرة، إف كنا صادقيف مع انفسنا ؟ "، ك بفضؿ قكة 

،ك قد تقرر خالؿ ىذا (2اتو المؤثرة تمكف مف أف يرجح كفة اإلتجاه الثاني)إقناعو ك كمم

اإلجتماع حؿ المجنة الثكرية لمكحدة ك العمؿ ك القياـ بالتحضير لمكفاح المسمح رغـ قمة 

 (.3اإلمكانيات ك قساكة الظركؼ)

II.  :لجنة الستة 

ستغرؽ أكثر مف كاف التكصؿ إلى تككيف لجنة الستو عسيرا، ألف إقناع كريـ بمقاسـ إ

شيريف كامميف ك ذلؾ بالرغـ مف أف أكؿ إتصاؿ تـ بينو ك بيف المجمكعو المؤسسة لػ 

ـ حيث إجتمع مع ديدكش مراد ك ناقش معو عرض 1954ؿ.ث.ك.ع كاف في شير مام 

يقضي بإلتحاقو بصفكؼ تمؾ الييئة ك انفض ذلؾ المقاء دكف نتيجة تذكر بفعؿ تحفظ كريـ 

 (.4.ك.ع مع المركزييف)بمقاسـ مف عالقة ؿ.ث

 

                                                           

 .18عبد اهلل مقالتي ك نجكد ظافر، المرجع السابؽ، ص(:1)
، محاضرة ـ 1945جكاف -اإلصالحات السياسية الفرنسية في الجزائر المستعمرة عقب جرائـ مامرمضاف بكرغدة، (:2)

 .22،قالمة، صـ 1945مام  08، جامعة بعنكاف الطريؽ إلى الثكرة )مف المنظمة الخاصة إلى جبية التحرير الكطني(
 .22مف أبطاؿ أكؿ نكفمبر،المرجع السابؽ، ص(:3)
أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في  ،م(7491-م 7499تطور الييات القيادية لمثورة التحريرية )عبد النكر خيثر، (:4)

 .104ـ، ص2006-ـ 2005التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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عف مكافقتو لإللتحاؽ بمجنة الخمسة قاـ بإتصاالت مع  *ك قبؿ أف يعمف كريـ بمقاسـ

مكالم مرباح، ك تكصؿ بعد جس نبض المصالييف ك المركزييف حكؿ أفؽ البدأ بالعمؿ 

المسمح بناءنا عمى اإلقتراح الذم عرضو بكضياؼ بيدؼ كضعو أماـ حقيقة المكقؼ مف 

يجة آمرة ك ناىية مف طرؼ الثكرة عند المكقفيف المتصارعيف عمى قيادة الحزب، فاصطدـ بم

المصالييف تدعكه إلى التريث ك اإلنتظار. كما كجد مكاقؼ رافضة لكؿ شرع نحك العمؿ 

المسمح مف طرؼ المركزييف ك قد شكمت تمؾ المكاقؼ عامال حاسما في إنخراط كريـ بمقاسـ 

لسميع: ك ينفرد محمد عباس في شيادتو لعبد الحفيظ عبد ا(، 1إلى جانب المجمكعة الثكرية)

(، حيث تعززت قكاىـ 2)ـ 1954ماـ القبائؿ إلى مجمكعة الخمسة كاف في أكت ضأف إن

 (.3بثكار القبائؿ برئاسة كريـ بمقاسـ، إذ قرركا البدأ في جمع الكسائؿ المادية القميمة)

                                                           
*
تكجو إلى  ـ،15/12/1922كريـ بمقاسـ: ىك بف حسيف بف حمك ك شيباط حميمة، كلد ب ذراع الميزاف بتيزم كزك يـك   

ـ إلى غاية 1948 ـ في صفكؼ الجيش الفرنسي، كمنذ1944الحياة السياسية متأثرا بحزب الشعب ك مبادئو، تـ تجنيده في 
ـ  قرر اإلنظماـ إلى القيادة الخماسية ليصبع سادس 1954ـ صدرت في حقو مجمكعة ممف األحكاـ الغيابية في 1955

الصكماـ، أصبح عضكا في لجنة التنسيؽ ك التنفيذ، كمف بيف المناصب  المجمكعة، كاف مف بيف المساىميف في مؤتمر
، منشكرات 77، رجال من ذاكرة الجزائر، جـ...أنظر إلى لزىر بديد1958التي تقمدىا نائب لرئيس الحككمة المؤقتة 

رئاسة مف كريـ كأيضا: زىية.ـ بكمديف ال يممؾ الشرعية الثكرية ك بف بمة سرؽ ال  28-5ص  الرياضييف، الجزائر، ص
 .19، الجزائر، ص5465جريدة الشركؽ، عـ، 2017مام  22بمقاسـ، محاضرة لخالفة معمرم بقصر الثقافة، اإلثنيف 

 .  105عبد النكر خيثر، المرجع السابؽ، ص(:1)
 عبد الحفيظ عبد السميع، المرجع السابؽ.(:2)

)3) :mémoria, aux origine du 1er Nov, la part du politique dans la révlution, N°18, 
Supplement ELDJAZAIR.COM, NOVEMBRE ,2013 AD, p35. 
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ك لتأكيد ىذا التالحـ بيف القادة، إجتمع كؿ مف: كريـ بمقاسـ، بكضياؼ، بيطاط، بف 

، في مقيى الكماؿ بشارع " أكجاف ركب"، ك لكي تككف *مييدم ك ديدكش مرادبكلعيد، بف 

ك أكصميـ إلى الطابؽ  **الظركؼ آمنة إقتادىـ بكعجاج إلى منزؿ خاص ك مستقؿ بحديقة

األكؿ ك انصرؼ ليعكد بعد ساعتيف، ك كاف مكضكع اإلجتماع ىك: تحديد اليـك ك الساعة 

 (.1سـ الذم يعمف بو)التي سيعمف فييا الكفاح المسمح ك اإل

ـ عقد القادة الستة سمسمة مف اإلجتماعات ناقشكا فييا 1954ك إبتداءا مف شير سبتمبر 

 الترتيبات األساسية إلعالف الثكرة كفي النياية خرجكا بما يمي :

 تسمية المنظمة السياسية بجبية التحرير الكطني الجزائرية . (1

 الكطني الجزائرم.تسمية المنظمة العسكرية بجيش التحرير  (2

الالمركزية في العمؿ نظرا إلتساع الجزائر ك صعكبة قياـ جياز مركزم بتسيير الثكرة  (3

 تسييرا فعاال ك خاصة في كقت صعبت فيو اإلتصاالت .

ترؾ حرية العمؿ في البداية لكؿ منطقة حتى يحيف مكعد عقد مؤتمر كطني في  (4

 المستقبؿ.

الة اإلتفاؽ عمى مف يقكد حركة التحرير فقد نظرا لفشؿ األحزاب في تكحيدىـ ك إستح (5

تقرر خمؽ جبية جديدة ينظـ إلييا األشخاص بصفة فردية إذا كانكا متفقيف مع أىدافيا ك 

 تكجياتيا .
                                                           

*
 .163،ص25أنظر إلى الممحؽ رقـ:  

**
 .164،ص26الممحؽ رقـ: أنظر الى   

 .122، المرجع السابؽ، ص ، ثورات الجزائر في القرني التاسع عشر و العشرينيحي بكعزيز(:1)
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إعطاء األكلكية لمداخؿ ألف الكفد الخارجي يقتصر دكره عمى شراء السالح ك الذخيرة  (6

 10(، كفي اجتماع 1ربيف داخؿ الجزائر)ك القياـ بدعاية ك القرارات تتبع مف القادة المحا

كضعت الركتكشات ك المبادئ الكبرل لتفجير الثكرة، كتقرر تفجيرىا في  ـ 1954أكتكبر 

أكتكبر لكف ىذا الخبر إنتشر إلى عالؿ الفاسي الذم نقمو بدكره إلى فتحي الديب  15

بعض المناضميف (، ك إف لحكؿ تمكف مف معرفة تاريخ إنطالؽ الثكرة عف طريؽ 2بالقاىرة)

بيذا إستغؿ المصاليكف ىذا الخبر في مصر كأشاعكا بأنيـ ك  (،3)الذيف جندىـ سكيداني

حينيا اتخذت  (،4ـ، لذا تـ تغييره)1954أكتكبر  15الذيف سكؼ يفجركف الثكرة بتاريخ 

القيادة العميا لجبية التحرير الكطني قرارىا التاريخي الخاص بتفجير الثكرة ليمة الفاتح مف 

 (.5ـ)1954نكفمبر 

: " إخترنا أكؿ نكفمبر إلنطالقة الثكرة ألنو كاف *ك بخصكص ذلؾ يقكؿ رابح بيطاط

 يمثؿ عيد القديسييف ك لـ نكف نريد مف خاللو حربا صميبية ك إنما إخترناه لسببيف:

 : ألنو أكؿ الشير ك جرت العادة أف تسجؿ الحكادث في أكؿ الشير.أوال

                                                           

 .47-46، المرجع السابؽ، ص ص تحكيؿ المنظمة الخاصة إلى جبية التحرير الكطنيعمار بكحكش، (:1)
  عبد الحفيظ عبد السميع، المرجع السابؽ.(:2)
 .47، المرجع السابؽ، ص، تحكيؿ المنظمة الخاصة إلى جبية التحرير الكطنيعمار بكحكش(:3)
 عبد الحفيظ عبد السميع، المرجع السابؽ(:4)
م  )ظروفو، أسبابو و إنعكاساتو( عمى 7494سبتمبر  79أوت إلى  77إجتماع العقداء العشر: من محمد شبكب، (:5)

ـ، 1962-ـ1954، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر، تخصص الثكرة الجزائرية  مسار الثورة
 .01ـ ، ص2010-ـ2009جامعة كىراف، 

*
، عضكا في ـ.خ، شارؾ في تأسيس 2ـ بعيف الكرمة، إنظـ إلى ح.ش خالؿ ح.ع.1925رابح بيطاط: كلد في   

ـ، ك رئيسا لممجمس الكطني...أنظر إلى عثماف 1972ـ، ثـ كزيرا لمنقؿ 1965جبية.ت.ك، عيف كزيرا لمدكلة سنة 
 .41ـ،ص2013ئر، ، دار اليدل لمطباعة، الجزا4ط مصطفى بن بولعيد مواقف و أحداث،مسعكدم، 
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 (.1ساعة بيذه المناسبة ") 24خذ فيو الجنكد الفرنسييكف راحة : ألنو يـك عطمة يأثانيا

ستمياما  كما نظركا إلى قدسية يـك اإلثنيف تفاؤال بميالد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كا 

 (.2لمعاني جياده)

ك بعد مناقشة ك تحميؿ لممكضكع مف جميع جكانبو خمصت مجمكعة الستة عمى أف 

إنتماؤىـ  كممة " جبية " ألف جميع الجزائرييف ميما كافتتضمف التسمية الجديدة لمحركة 

ماـ إلى الحركة الجديدة فرادل، كأف األحزاب األخرل يجب أف ضالسياسي يستطيعكف اإلن

تحؿ نفسيا، فاقترح بعضيـ " جبية اإلستقالؿ الكطني " ك إقترح بف بكلعيد التحرير عمى 

، فكافؽ الحاضركف عمى اإلسـ  -قريبا  ألنيـ غير مستقمييف ك سيبدأ التحرير -االستقالؿ 

 (.3الجديد الذم خمؼ ؿ.ث.ك.ع باإلسـ الجديد جبية التحرير الكطني)

 كقد تـ تقسيـ التراب الكطني إلى خمس مناطؽ ك تعييف قاداتيا بشكؿ نيائي:

: )األكراس النمامشة( يقكدىا مصطفى بف بكلعيد بمساعدة شيحاني المنطقة األولى -أ 

 بشير.

 : )الشماؿ القسنطيني( يقكدىا ديدكش مراد بمساعدة زيغكد يكسؼ.الثانيةالمنطقة  -ب 

 : )منطقة القبائؿ( يقكدىا كريـ بمقاسـ بمساعدة عمر اكعمراف.المنطقة الثالثة -ج 

                                                           

 .50، صـ 2009، دار اليدل، الجزائر، F.L.Nجبية التحرير الوطني جذور األزمة زبيحة زيداف، (:1) 
دار ىكمة،  (،م 7491-م 7499مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية )، ازغيدم محمد لحسف(:2)

 .68، ص ـ 2009الجزائر، 
 .192، صـ 2013الدار العثمانية، الجزائر،  ،7الجديدة، ج ممحمة الجزائرعمار قميؿ، (:3)
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: )الجزائر ك ضكاحييا( يقكدىا رابح بيطاط بمساعدة سكيداني المنطقة الرابعة -د 

 بكجمعة.

يقكدىا العربي بف مييدم بمساعدة بف عبد : )القطاع الكىراني( المنطقة الخامسة -ق

 (.1المالؾ رمضاف )

لؾ ألف الثكرة في بدايتيا كبالتالي صعكبة (، ك ذ2مجرد مشركع) أما المنطقة السادسة

إذ تـ إعتماد  -ىذا خاصة أماـ قمة الكسائؿ المادية  –تحكـ القادة في جميع القطر الجزائرم 

 (.3)لتجربة المصاليةمبدأ القيادة الجماعية ك ذلؾ لتفادم ا

كقد تـ تعييف محمد بكضياؼ منسقا عاما بيف المناطؽ ك بيف الداخؿ ك الخارج، مما 

يعني أف مفجرم الثكرة كانكا يدرككف أىمية التنسيؽ ك ربط العالقات بيف قادة الثكرة كما تـ 

أكؿ اإلتفاؽ عمى إعداد منشكر يعمف الثكرة ك يكضح أىدافيا ك ىك ما سيعرؼ بػ " بياف 

نكفمبر " الذم يعتبر كثيقة مف كثائؽ الثكرة التحريرية كقد تـ اإلتفاؽ حكؿ إستراتجية عمؿ 

 بعد مناقشات طكيمة اعتمدت عمى مراحؿ ثالث ىي:

مرحمة بناء الييكؿ السياسي ك العسكرم لتحضير الثكرة المسمحة كضماف تكسعيا مف  -أ 

 الشعب.خالؿ شرح معنى الكطنية ك أىداؼ الثكرة لكسب تعاطؼ 

                                                           

   ( )ظركؼ تأسيس جبية التحرير الكطني ـ1954-ـ 1953سعاد يمينة شبكط، الثكرة الجزائرية في مرحمة المخاض )(:1)
F.L.N  ك الحركة الكطنية الجزائريةM.N.A ـ 2013سبتمبر ،21دكرية كاف التاريخية، ع(، ـ 1954( )نكفمبر، ديسمبر ،

 .13ص
مذكرة لنيؿ م(، 7491-م 7499العالقات بين الواليات التاريخية لمثورة التحريرية الجزائرية )عبد المالؾ بكعريكة، (:2)

 .16ـ، ص2006-ـ 2005جامعة الجزائر، الجزائر،  ،شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر
 .1السابؽ، ص، المرجع ، إجتماع العقداء العشرمحمد شبكب(:3)
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 مرحمة تعميـ الالأمف. -ب 

 

 (.1مرحمة تككيف مناطؽ محررة إليكاء نكاة القيادة الكطنية لمثكرة) -ج 

أما فيما يخص التكقيت الزمني ك ىك جعؿ الساعة الكاحدة مف ليؿ أكؿ نكفمبر، بداية 

 لمثكرة في أنحاء البالد أمر لو داللتو، كقد تـ اإلتفاؽ عمى ذالؾ لعدة إعتبارات منيا:

تعرؼ فرنسا ك يعرؼ العالـ بأف العممية ليس عممية مصادفة أك أنيا أحداث عفكية أف  .1

 غير مخططة ك ىادفة، شأنيا شأف األحداث السابقة.

كما أف لمكحة الساعة المحددة لممعطيات عدة معاني ك معطيات منيا: أف الجميع  .2

يحدثو ذلؾ الحدث يككنكف في حالة نكـ عميؽ أك ىدكء ك إسترخاء ك مف ىنا يمكف تكقع ما 

 العظيـ مف مفاجئة ك إستطالع لما يجرم.

باإلضافة إلى أف التكحيد الزمني يجعؿ فرنسا تحسب ألؼ حساب لكؿ شبر في أرض  .3

 .الكطف فتتشتت قكاىا ك تتضخـ تكاليفيا

كما أنو سيككف لمتكحيد الزمني، ال محالة مردكده اإليجابي في رفع معنكيات الشعب  .4

 (.2ئر مف أقصاىا إلى أقصاىا ىي صاحبة القرار)عندما يدرؾ أف الجزا

 

 
                                                           

 .16(:عبد المالؾ بكعريكة، المرجع السابؽ، ص1)
 .69سف الزغيدم، المرجع السابؽ، ص محمد لح(:2)
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إلى باتنة لإلشتراؾ في مؤتمر تقرر  *ـ، كصؿ عباس لغركر29/10/1954ك بتاريخ 

، كقد تـ عقد ىذا المؤتمر في منزؿ سالـ **عقده برئاسة مصطفى بف بكلعيد ك بشير شحاني

الجمسة تـ قراءة نصيف كتبا  بكبكر نظرا لككنو منعزال ك بعيدا عف المراقبة، ك بعد إفتتاح

بالمغة الفرنسية، ككاف قد تـ إعدادىما مف قبؿ، ككاف النص األكؿ مكجيا بإسـ جبية التحرير 

إلى الشعب الجزائرم، أما النص الثاني فكاف مكجيا بإسـ جيش التحرير الكطني، ك قد 

ط بالمكف حممت الكرقتاف عمـ الجزائر األبيض ك األخضر ك اليالؿ ك النجمة في الكس

األحمر كتقرر كذالؾ بأف كممة السر لمعمميات في ىذه الميؿ ىي خالد أما كممة اإلجابة فيي 

 (.1عقبة)

 

 

                                                           
*
ـ،تحصؿ عمى الشيادة اإلبتدائية في المدرسة الفرنسية، تكجو إلى الحياة العممية، 23/06/1926عباس لغركر: كلد يـك   

ـ ، كأشرؼ عمى األفكاج 1946إنظـ إلى الحركة الكطنية عاـ ـ ، كما 1945مام  08مام ك  01شارؾ في مظاىرات
ـ، ك مف بيف أىـ المعارؾ التي شارؾ فييا: معركة الجرؼ 1954التي أككمت ليا ميمة شف اليجكمات ليمة أكؿ نكفمبر 

 .514-513، أنظر إلى: بشير بالح، المرجع السابؽ، ص ص ـ 25/07/1957ـ، أستشيد يـك 1955

**
ـ، بنكاحي قسنطينة، إلتحؽ بالمدرسة الفرنسية  تابع دركسا بالمغة العربية، بعد 1929-04-22لد في شيحاني بشير: ك  

ـ،  1946نجاحو في شيادة القبكؿ أقاـ عند عائمة إبف باديس، إنخرط منذ صغره في خمية الطمبة بمدرسة جكؿ فيرم عاـ 
ـ إتخذ إسـ سي اليكارم ببشار، ليعكد الى 1953لينظـ بعدىا إلى المنظمة الخاصة كعرؼ بسي الطاىر، كفي فيفرم

ـ... أنظر 2/10/1955باألكراس  كأسشيد في  األكراس بإسـ سي مسعكد، كاف لو الشرؼ في التحضير ألكؿ نكفمبر
 .518إلى:المرجع تفسو، ص

 .143،صـ 1986،دار النفائس،بيركت،اهلل اكبر وانطمقت الثورةبساـ العسمي ،(:1)
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 المبحث الثاني:  جبية التحرير الوطني

 -في نياية إجتماع لجنة الستة  -لقد كانت الجماعة المؤسسة لجبية التحرير الكطني 

التي  ،ـ 1945مام  8في الجزائر كانت مع أحداث ترل أف الكعي الثكرم كأف بداية الثكرة 

يعتبرىا المؤرخيف مشركعا ثكريا لـ ينجح في قيادة الشعب نحك الطريؽ لكنو ميد الطريؽ أماـ 

أعطى القناعات ألعضاء الحركة الكطنية، كحتى الشعب الجزائرم ككؿ  العمؿ المباشر ك

كاف لتكحيد كؿ تيارات  *كىنا ظيكر فظيكر الجبية ،بأف السبيؿ لمتحرر ىك الكفاح المسمح

الحركة الكطنية، إذ تبنى برنامجيا السياسي ىدفا كاضحا فكانت الكسيمة كاضحة كىي: العمؿ 

المسمح، كجعمت ىذه األحزاب المتناقضة تتخذ مكقفا حازما كحاسما فإما التخمي عف 

م أك تدعيـ عالقاتيا أكثر بالحركة إنتماءاتيا الساسية نيائيا كالذكباف داخؿ التيار الثكر 

(، كفي ىذا الصدد صرح فرحات عباس أماـ رئيس المجمس الكطني قائال:" 1)اإلستعمارية

الجزائر صامتة، ألنيا ساخطة، كليست ليا الثقة في المسؤكليف الذيف ال يستطيعكف حتى 

كضع  اخر "، تطبيؽ القكانيف الفرنسية، كنداؤنا بقي بدكف صدل، فالجزائر ستتجو إلى م

                                                           
*
المعاجـ العربية الخيؿ كالجماعة مف الناس، كىي أصؿ منبت شعر الراس مف األعمى كالممتد أفقيا  الجبية : معناىا في  

، دار م7491-م 7499دليل مصطمحات ثورة التحرير مف الصدع إلى الصدع األخرل، أنظر إلى: عبد المالؾ مرتاض، 
 .50ـ، ص2010الكتاب العربي، الجزائر، 

، مذكرة م7491-م 7499التحرير الوطني )دراسة سياسية تاريخية اجتماعية(، جبية فاطمة بكدرىـ، حزب (:1) 
 .80ـ، ص1994ماجيستير مقدمة لقسـ التنظيمات بمعيد العمـك السياسية، جامعة الجزائر، 
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(، التي 1العزة بإسـ جبية التحرير الكطني) كبالفعؿ إتجيت الجزائر إلى طريؽ الشرؼ ك

فتحت أبكابيا لجميع المناضميف الجزائرييف بصرؼ النظر عف األحزاب السياسية التي كانكا 

 ينتمكف إلييا مف قبؿ كأىميا: 

 حزب البياف الجزائرم. -

 (.2لذم ينبثؽ بدكره عف حزب نجـ شماؿ إفريقيا)حزب ح.إ.ح.د المنبثؽ عف ح.ش، ا -

( مف فكرة أساسية كثابتة قامت عمى أساسيا الثكرة FLNلذا إنطمؽ مؤسسكا ج.ت.ك)

الشعبية ككانت ىذه الفكرة الثكرية المباشرة تدعكا إلييا الحركة الكطنية اإلستقاللية )ف ش 

كما أخذ بالقكة ال يسترجع إال إ،.ح.ش، ح.إ.ح.د( كىي أف اإلستقالؿ لف يأتي إال بالحرب 

جبية التحرير نتيجة حتمية لما آلت إليو ح.إ.ح.د ككاف البد ليا أف  تككف (، كبذلؾ3بالقكة)

(، بيد أنيا ظيرت 4تتبنى الكفاح المسمح خاصة بعدما آمف أعضاءىا بالعمؿ الثكرم المباشر)

 (.5ـ)1954كبر اكت 23ـ، لكنيا نشأت في 1954بصكرة جمية كعمنية في أكؿ نكفمبر 

التي كزعت عمى الناس لتخبرىـ فييا بقياـ ثكرة التحرير  *كالدليؿ عمى ذلؾ المناشير

(، 6الكطني رسميا في الفاتح نكفمبر كانت تحمؿ إمضاء المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ)

                                                           

، جامعة منتكرم، م7419-م 7144، فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحمة  اإلستقالل عز الديف معزة(:1)
 .223ـ، ص2005-ـ 2004 قسنطينة،

 .52عبد المالؾ مرتاض، المرجع السابؽ، ص(:2)
 .12فاطمة بكدرىـ، المرجع السابؽ، ص(:3)
 .15المرجع نفسو، ص(:4)
 .123دارالقصبة لمنشر، الجزائر، ]د،س[، ص م(،7491-م7499قاموس الثورة الجزائرية )عاشكر شرقي، (:5)

*
 .165،ص27أنظر إلى الممحؽ رقـ :  

 .197ـ، ص2001، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، ىذه ىي الجزائرأحمد تكفيؽ المدني، (:6)
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مفادىا أف جبية التحرير تعد العدة لمكفاح كالنضاؿ ضد اإلستعمار مف أجؿ الحرية 

باعتبارىا إستجابة  (،2(، ألنيا ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الجزائرم)1)كاإلستقالؿ

عميقة كامنة كثمرة نضاؿ أجياؿ، مكنت الحركة الكطنية مف الخركج مف تناقضاتيا كأزماتيا، 

 (.3كما فتحت آفاؽ الكفاح المسمح مف كحي الرصيد التاريخي كالحضارم لألمة)

كطنية: ألنيا كانت مكجية ضد السيطرة األجنبية  منظمة -ج.ت.ك  –لذلؾ فيي تعتبر 

بجميع أشكاليا السياسية كالعسكرية كاإلقتصادية كالثقافية، كنظرا لطبيعة أىدافيا القريبة ك  

البعيدة كلكي تنجك مسيرتيا مف المزالؽ كاإلرتباطات األجنبية فقد أعمنت أف إعتمدىا الكمي 

 (.4م في خكضيا لمكفاح المسمح)سيككف عمى الحقكؽ الذاتية لمشعب الجزائر 

كما أنيا تعتبر منظمة كطنية ثكرية ألنيا تيدؼ إلى إحداث تغيير شامؿ في البنية  -

الحالية لممجتمع الجزائرم، كما أف ميالد جبية التحرير الكطني كاف إستجابة لمطامح 

النفكذ الجماىير الشعبية المتمثمة في تحرير الكطف مف اإلستعمار الفرنسي، كالتخمص مف 

إقرار مبدأ االدارة الجماعية المؤلفة مف رجاؿ أمناء لذا فيي حممت الشعب  الشخصي ك

الجزائرم مسؤكلية الثكرة، كأكثر مف ذلؾ حممت كؿ فرد مف أفراده تحقيؽ اليدؼ األسمى أال 

 كىك إسترجاع االستقالؿ الكطني الكامؿ.

                                                           

 .22ـ، ص1970، مطبعة الجميكرية ، ]د،ـ[، الجزائر بمد المميون شييدجماؿ الديف األلكسي، (:1)
 .13، المصدر السابؽ، صإتفاقيات إيفيانبف يكسؼ بف خدة، (:2)
جامعة الحاج لخضر،  ،كتوراهم(، مذكرة لنيل شيادة ال7491-م 7499الجزائرية )مواثيق الثورة يكسؼ قاسمي، (:3)

 .91ـ، ص2009-ـ 2008باتنة، 
ـ، ص 2010، دار المعرفة، الجزائر، م بداية النياية لخرافة الجزائر الفرنسية7499نوفمبر أحسف بكمالي، أكؿ (:4)

138-140. 
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كطنية ديمكقراطية إجتماعية: إذ منظمة  كعمى غرار ذلؾ فجبية التحرير الكطني تعتبر

يقصد بيذا أنيا حركة الجماىير العريضة لشعب مضطيد ممزؽ متخمؽ يناضؿ مف أجؿ 

 إفتكاؾ حريتو المغتصبة كما يتضح مف خالؿ:

 : بككنيا ال تمثؿ األغمبية فحسب، بؿ كؿ الشعب تقريبا.تركيبيا -

حالؿ مبدأ اإلدارة : كذلؾ بقضائيا عمى السمطة الشخصيفي مبادئيا النظامية - ة كا 

 الجماعية محميا.

 (.1كىك إنشاء ج.د.إ في إطار المبادئ اإلسالمية) من حيث ىدفيا: -

كمنو نخمص إلى أف جبية التحرير بمثابة إمتداد طبيعي كتاريخي كسياسي إليديكلكجية 

 النجـ كحزب الشعب التي تأسست عمى تكجييات أىميا:

اع السيادة المغتصبة عف طريؽ الكفاح المسمح : اليادؼ الى استرجالتوجو السياسي -أ 

 ككسيمة لالستقالؿ ضمف كحدة المغرب العربي الشامؿ.

: كذلؾ بإسترجاع األرض المغتصبة كتغيير البنية التوجو االقتصادي واالجتماعي -ب 

التنظيمية اإلقتصادية ك االجتماعية اإلستيطانية، ثـ التخطيط إلحالؿ برنامج إقتصادم 

 ؿ الرفاىية لممكاطف الجزائرم الحر.كطني يضمف كيكف

: بكضع إطار مرجعي ديني كثقافي، يدعـ األخالؽ الثكرية المرتكزة التوجو الحضاري -ج 

 (.2عمى القيـ العربية اإلسالمية لبمكرة العناصر الشخصية الكطنية)

                                                           

 .144-143المرجع السابؽ،ص ة لخرافة الجزائر الفرنسية،م بداية النياي7499أول نوفمبر أحسف بكمالي، (:1)
 .92يكسؼ قاسمي، المرجع السابؽ، ص(:2)
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كبعد عرضنا لمتكجيات التي تأسست عمى إثرىا جبية التحرير الكطني نجد أف دبمكماسية 

، كالذم أكضح أف المجكء 1954كنشاطيا مف المبادئ التي أعمنيا بياف نكفمبر  الجبية

نما ىك الكسيمة لتحقيؽ إنعتاؽ الجزائر ك  لمكفاح المسمح ليس ىك الغاية في حد ذاتو كا 

(، إلختيارىا أسمكب العمؿ المنسجـ النابع مف خبرات كتجارب المجتمع 1إلستعادة سيادتيا)

 (.2اش، كأرضية صمبة إلستمرارية الثكرة التحريرية)الجزائرم كمف كاقعو المع

حسب القكاعد المركزية الديمكقراطية في الدكائر الترابية التي تتمثؿ في الكالية كالمنطقة 

كالناحية كالقسمة، كما حددت الجبية مبدأ القيادة الجماعية لمعمؿ داخؿ صفكفيا، فيي 

بتحميميا المسؤكلية لكؿ مسؤكؿ كطبقا لنظاـ تضمف اإلشراؼ عمى العمؿ الثكرم المتكاصؿ 

نادت بضركرة  15العمؿ الجماعي، فإف المسؤكلية تككف جماعية بحيث نجد أف المادة الػ 

 (.3التنسيؽ بيف األعماؿ كعنصر أساسي في سير العمؿ الجماعي)

فمفادىا أف يككف التنظيـ الحزبي في كؿ مكاف العمؿ كالحي كالقرية :  97أما المادة 

 البمدية كالكالية كعمى المستكل الكطني.ك 

 فنصت عمى أف ىياكؿ الحزب كىيئاتو كأجيزتو ىي: :  91 اما المادة  

 الخمية في مستكل الحي أك مكاف العمؿ أك القرية. -ىياكل الحزب: -أ 

 المحافظة: في مستكل الكالية.   -القسمة: في مستكل البمدية.       -
                                                           

، منشكرات المتحؼ 4الذاكرة، عجماؿ قناف، تشكيؿ الحككمة المؤقتة، نقمو نكعية في دبمكماسية جبية التحرير الكطني، (:1)
 .09ـ، ص1996الكطني، الجزائر، 

م(، رسالة ماجستير في 7499-م 7499تنظيم جبية التحرير الوطني في بداية الثورة )، مظاىر من حسف بكمالي(:2)
 .08ـ، ص1985جامعة الجزائر،  االعالم،

 .154نبيؿ أحمد بالسي، المرجع السابؽ،ص(:3)
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 الكطني.اليياكؿ المركزية: عمى المستكل  -

جمعية الخمية، الجمعية العامة لمقسمة، لجنة القسمة الجمعية العامة  ىيئات الحزب: -ب 

 لممحافظة، لجنة المحافظة، المؤتمر، المجنة المركزية.

مكتب الخاليا، مكتب القسمة، مكتب المحافظة، المكتب أجيزة الحزب التنفيذية:  -ج 

 (.1السياسي)

جبية التحرير قد تضمنت بمكرة المفاىيـ اإلستقاللية فالبيانات المتتالية ك الصادرة عف 

كالمطالب كاألىداؼ القكمية بإعتبار ركح الدكلة الجزائرية مستمرة كمستقرة في أعماؽ 

النفكس، كضركرة إنتزاع اإلعتراؼ بالشخصية الجزائرية كنسخ جميع القكانيف التي إدعت بأف 

ا منح الخيار لمفرنسييف بالجزائر بيف الجزائر أرض فرنسية، كبسطت جبية التحرير تأكيدى

 (.2إكتساب الجنسية الجزائرية الجديدة أك إعتبارىـ أجانب ليـ حقكؽ األجنبي)

ككأم حزب قائـ بذاتو كاف لجبية التحرير الكطني أىداؼ رسمتيا لكي تصبكا إلى ما 

 كالتالي:طمحت إليو بحيث تمثمت أىدافيا النبيمة في أىداؼ داخمية كأخرل خارجية كىي 

 :  األىداف الداخمية .1

التطيير السياسي بإعادة الحركة الكطنية بنيجيا الحقيقي، كالقضاء عمى جميع مخمفات  -

 الفساد.

                                                           

ـ، 1984جكاف1، الجمعة، 1243المجاىد، ع(:عمار بف يكنس، قراءة في القانكف األساسي لحزب جبية الكطني، 1)
 .18الجزائر، ص

 .25، الدار القكمية لمطباعة ك النشر، القاىرة، ]د،س[، صالطريق إلى تحرير الجزائرصالح صبرم، (:2)
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تجميع كتنظيـ جميع الطاقات السممية لدل الشعب الجزائرم لتصفية النظاـ  -

 اإلستعمارم

 : األىداف الخارجية .2

 تدكيؿ القضية الجزائرية.  -

 إفريقيا في إطارىا الطبيعي العربي اإلسالمي.تحقيؽ كحدة شماؿ  -

في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة نؤكد عطفنا الفعاؿ تجاه جميع األمـ التي تساند قضيتنا  -

 (.1التحريرية)

كلتحقيؽ أىدافيا أكضحت الجبية ألعضاءىا الكاجبات الممقاة عمى عاتقيـ كالتي تتمثؿ 

 في:

بالكفاح، إذ يجب عمى كؿ مناضؿ اإللماـ بالخط الصفة النضالية لألعضاء حالة إلتزاميـ 

السياسي لمجبية كنشر قراراتيا بيف الناس، ك إف يككف مثال يحتدل بو في الكطنية كاألمانة، 

ك أف يككف يقظا حازما محاربا، كذلؾ مف حؽ المناضؿ عرض آرائو ككجية نظره، لذا نجد 

كالقمة مف المناضميف في الحقكؽ المادة العاشرة مف قكانيف الجبية تساكم بيف القاعدة 

 (.2كالكاجبات)

كالسؤاؿ المطركح ىنا ما ىي األسباب الخفية التي كانت كراء جبية التحرير الكطني التي 

ساعدتيا في رسـ أىدافيا كسف قكانينيا بنفسيا؟ نحف نعمـ أف ج.ت.ك جاءت كرد فعؿ عمى 
                                                           

رسالة مقدمة لنيؿ شيادة م(، 7491-م 7499موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية  )أحمد منغكر، (:1)
 .55ـ، ص2006-ـ 2005قسنطينة، الماجستير في تاريخ الحركة الكطنية، جامعة منتكرم 

 .154-153نبيؿ أحمد بالسي، المرجع السابؽ، ص ص(:2)
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جد أف أسباب قكتيا ترجع إلى السياسة االستعمارية المسمطة عمى الشعب الجزائرم لذا ن

: إعتمادىا عمى سياسة ثانييما: تجذرىا الشعبي في الداخؿ، ك أوليماعامميف رئيسييف: 

اإلنفتاح عمى الصعيد الدكلي كىك ما أكسبيا في نظر كثير ممف أرخكا ألحداث الثكرة 

تنظيميا ـ إشعاءىا اإلستثنائي بإعتبارىا حركة تحريرية تشكؿ 1962-ـ 1954الجزائرية 

 (.1)الخارجي مف قيادم المحظة األكلى لميالد الثكرة

كبإعالف الثكرة المسمحة بدأ فصؿ جديد مف فصكؿ النضاؿ الكطني الجزائرم كبذلؾ تككف 

قد تمكنت مف تككيف جبية كطنية عريضة ككسبت ميارات تنظيمية ميمة بإنضماـ جماعة 

بالعالـ الخارجي عف طريؽ الحركة  المجنة المركزية إلييا، كامتمكت إمكانية اإلتصاؿ

الديمكقراطية، كعززت مكقفيا بدخكؿ كجكه قيادية جديدة إلى صفكفيا سيككف ليا دكر ميـ 

حيث يقكؿ فتحي الديب: " أف مصر سكؼ تبدم إستعدادىا  (،2في نشاط مؤسسات الثكرة)

ينيا في مصر بالدعـ السياسي لجبية التحرير الكطني في نطاؽ المجنة التي ستساعد في تكك 

كتكحيد جيكدىا ممثمة بجبية التحرير الجزائرية كليست ممثمة لألحزاب بأية صكرة مف 

 (.3الصكر)

 

 
                                                           

ـ، حيثياتيا كانعكاساتيا عمى مسارتدكيؿ المسألة الجزائرية،  1955عمر بكضربة، المشاركة الجزائرية لمؤتمر باندكنغ (:1)
 .16ـ، ص2017مارس ، 1، قسـ التاريخ، جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة، عمجمة البحكث التاريخية

 صـ،CREPOINT ،1998(، موسوعة قصة  و تاريخ الحضارات العربية  )تونس، الجزائرحميـ ميشاؿ حداد، (:2)
198. 

 .70ـ، ص1990، دار المستقبؿ العربي، القاىرة، 2، طجمال عبد الناصر و ثورة الجزائرفتحي الديب، (:3)
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كمف خالؿ دراستنا السابقة نخمص إلى أف تأسيس المجنة الثكرية لمكحدة كالعمؿ كريثة 

ة، إلى لجنة الست 22المنظمة الخاصة، كالتي تميزت بنشاطاتيا المختمفة مف إجتماع الػ 

قدمت مساعي ناجحة، كانتيت بتأسيس جبية التحرير الكطني، ىذه االخيرة قد كلدت بصكرة 

زمة داخميا كلذا أت كتيار منشؽ عف تمؾ الحركة المتقيصيرية مف رحـ ح.إ.ح.د كالتي ظير 

 اعتبرت كتنظيـ سياسي، جمعت في صفكفيا القيادية كؿ المقتنعيف بالكفاح المسمح.
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عمى  إنعكاساتياو  0951من خالل دراستنا السابقة التي تعرضنا فييا إلى حادثة تبسة 

 الحركة الوطنية الجزائرية إتضح لنا ما يمي:

من مجازر في حق الشعب الجزائري، تبين أن  أعقبياما  و0945ماي  18أن أحداث  .0

السياسة عندما ال تكون وراءىا حركة مسمحة تعتبر من العمل العقيم الذي ال يأتي بأي 

 نتيجة،خاصة أمام وضع كالذي تعيشو الجزائر

في الميدان السياسي و خاصة منيم في حركة انتصار  المناضمينتيقن العديد من  .2

و كذا فشل أخذ بالقوة ال يسترد و ال يسترجع إال بالقوة،  أنو ما الديمقراطيةالحريات 

النضال السياسي في إستعادة الحرية و اإلستقالل و عميو تأسس الجناح العسكري 

في: المنظمة الخاصة و ذلك سنة  المتمثللحزب ح.إ.ح.د و الذي أعطى لو إسم و 

0947. 

تيدف بالموازاة  0946 سنة الديمقراطيةكانت إنطالقة حزب حركة إنتصار الحريات  .3

بين العمل الشرعي و ذلك لإلتصال بالجماىير و العمل السري من أجل التحضير 

 لمعمل المسمح.

تكوين المنظمة الخاصة شبو عسكرية تيدف إلعادة ثورة  إلىإن لجوء حزب ح.إ.ح.د  .4

 مسمحة شاممة تستفيد من تجارب الماضي.

ذلك بجمعيا  ثورة التحرير الكبرى وكانت لممنظمة الخاصة الدور الميم في إندالع  .5

لرجال الثورة و تدريبيم و تكوينيم دينيا و عسكريا. و بفضل أعماليا الكبرى التي 
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تكون عددا معتبرا من أنجزتيا بكل سرية و جدية، استطاعت و في ظرف قياسي أن 

القتال، بحيث لم تثنى عزيمتيا كقمة المال بعين بمبادئ و أساليب الرجال المتش

 خصص ليا من ميزانية حزب ح.إ.ح.د.الم

مة العسكرية الخاصة إلى اإلمكانيات المادية إال أنيا ظبالرغم من إختصار المن .6

 إستطاعت أن تدخل األفق من باب الضيق أين أثبتت وجودىا بفضل نشاط أفرادىا.

الخاصة ما ىي إال دليل  المنظمةنستطيع القول أن العمميتين المتين قام بيا عناصر  .7

 عزيمة المنظمة في القيام بالعمل المسمح سبيال وحيدا إلستقالل الجزائر. عمى

رحيم كانت مجرد ذريعة  خ و ربطيا بحادثة.حادثة إكتشاف الملإن الدراسة العممية  .8

الح األمن االستعماري لإلنتقال إلى المرحمة الثانية المتمثمة في العمميات صاتخذتيا م

م يكن لواقعة منفردة، و إنما عالقة بين مختمف كما أن إكتشاف المخ ل البوليسية،

المنظمة، مما  مناضميالعوامل المؤثرة لذلك منيا: انتشار الضجر و اإلحباط وسط 

 القيام بالحمالت التأديبية. بالتاليحاالت اإلخالل بالنظام و تسبب في العديد من 

األعضاء الفارون بعد حادثة تبسة لم يفقد  0951إن إكتشاف المنظمة الخاصة سنة  .9

 األمل بل واصموا عمميم النضالي بالرغم من مالحقات الشرطة ليم.

رغم إكتشاف أمر المنظمة قبل قيام الثورة المسمحة، إال أن تكوينيا كان بمثابة  .01

 المصدر الذي غذى الثورة بمجموعة الرجال الذين قادوىا في البداية.
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الفضل الكبير في تنشيط الحركة كان لممناضمين القدماء في المنظمة الخاصة  .00

الوطنية من تشكيل التنظيمات السرية إلى ميالد جبية التحرير الوطني و إندالع ثورة 

 م.0954نوفمبر 

م فقط سنة األزمة العمنية الداخمية لـ ح.إ.ح.د بل كذلك تالشت 0953لم تكن سنة  .02

لعمني و السياسي اخالليا و ضعفت كل المساعي و اآلمال المعمقة عمى العمل 

مما سبق من أجل اإلستعداد و التحضير لمثورة  تالؤماأضحت بذلك الظروف أكثر 

 التحضيرية.

تصال بين العناصر الثورية التي إتعتبر المجنة الثورية لموحدة و العمل منبرا و قناة  .03

 كانت تسعى نحو التعجيل بالعمل المسمح.

ة نتيجة لمصراع الذي في الوقت الذي كان حزب حركة اإلنتصار يعيش ظروف صعب .04

كان ييز أركانو حاول أعضاء المنظمة الخاصة القدامى التدخل و فك النزاع فيما 

 .المتصارعينبينيما، غير أن ىذه المحاوالت باءت بالفشل و لم توفق بين التيارين 

بعد  ديمقراطيةقد تم بطريقة  22إن قرار تفجير الثورة الصادر عن مجموعة الـ .05

 .المساواةمتد لعدة ساعات سادتو حرية التعبير و روح مشاورات و نقاش ا

الواليات يشتركون في صفات مشتركة و ىي أن ليم ثقافة تحريرية  قادةوجدنا أن  .06

زمن النضال  إسالمية بحتة تشربوىا ثورية و ليم ثقافة سياسية وطنية و عربية 

 السياسي فنقول أنيم جزائريون أصميون ذو تربية و فكر.
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القادة بالخارج يمثمون القيادة العميا لمثورة، فيم المؤطرون لمثورة و ىم الذين إذا كان  .07

 يمدون الثورة باألسمحة و العتاد و يوجيون السياسة العامة لمثورة.

البسيطة التي  اإلمكانياتلقد استطاعت جبية التحرير الوطني أن تقود الثورة رغم  .08

ة و عتادا، ألنيا استفادت من تجارب كانت في حوزتيا ضد دولة استعمارية تفوقيا عد

الشعب بالدرجة األولى، لذا فيي تعتبر منعطف جديدا في  إلىالماضي عندما اتجيت 

مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية عمى صعيد العمل السياسي و أسموب الكفاح الوطني 

 الثوري.

قام عمى  ن جبية التحرير الوطني ىي المؤمن الوحيد عمى أىداف االستقالل التيأ .09

أساسيا نجم شمال افريقيا ثم حزب الشعب الجزائري و أخيرا حركة انتصار الحريات 

 و ىي وريثة ىذا الرصيد من الوطنية الشعبية. الديمقراطية

استطاعت جبية التحرير الوطني بفضل التحام الشعب حوليا أن تدخل مرحمة جديدة  .21

 ادة جماعية.خاصة بعد بيان أول نوفمبر الذي نظم البالد تحت قي

و أخيرا و ليس آخرا يمكننا القول أن العقبات الكثيرة التي واجيت إطارات المنظمة  .20

، و دفعتيا إلى اإلكتفاء لم تكن سوى عوامل م0954-م0951الخاصة ما بين 

ساعدتيا عمى استكمال شروط تفجير الثور إذ أنضجتيا سياسيا و اجتماعيا و مدت 

كما  ع القائم ال سيما في الريف، لناقمة عمى الوضبينيا و بين الجماىير ا الجسور

دفعتيا لإلنفتاح عمى المحيط الدولي و اإلقميمي و اإلستفادة من تطوراتو، بحيث جعمتيا 
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في موقع يتيح ليا إتخاذ القرار المناسب و بذلك أزفت ساعة الصفر.ساعة إنطالق 

 الثورة المنتظرة منذ أمد بعيد.

م، 0937جاء إلى ىذه الدنيا نتيجة عممية قيصرية ولد سنة منو فإن أول نوفمبر قد  و -

  م.0954م، و أصبح سيد نفسو في 0945ماي  18و بمغ سن الرشد في أحداث 
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 684المصدر السابق،ص جذزر أول نوفمبر،بن ٌوسف بن خدة ،(:1) 
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 02الملحق رقم :

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 4:5محمد الطٌب علوي،المرجع السابق ،ص(:1)
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 :3الملحق رقم 
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 .3537،3538:محفوظ قداش ،المرجع السابق ،ص ص(:1)
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 04الملحق رقم:
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 3549المرجع السابق،صمحفوظ قداش ، (:1)
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 05الملحق رقم : 

)1( 

 

 

 

                                                           

(1) : Mémoria,Au origine,du 1er nov,la part,de politique dans la politique dans la Révolution,el 
DJAZAIR,P31 
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 06:الملحق رقم 

(1) 

 

 

                                                           

 .699المصدر السابق ، ص جذور أول نوفمبر ،:بن ٌوسف بن خدة ،(:1)
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 09الملحق رقم :
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 .698ص السابق ،المصدر ا جذور أول نوفمبر ،بن ٌوسف بن خدة ،(:1)
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 08الملحق رقم :

(1) 

 

 

 

 

                                                           

)1 ( : Mémoria,Au origine,du 1er nov,la part,de politique dans la Révoltion,el djzair,p31 
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 09ملحق رقم :

مبنى البرٌد المركزي الذي تعرض للسطو من قبل رجال المنظمة الخاصة فً ابرٌل 

م;6;3  

(1) 

 30ملحق رقم :

(2) 

 

                                                           

(1) : hocine ait ahmed ,Mémoria,Edite par le groupe de presse et de communication,el 
djzair,une vie pour algerie ,p27   

 .565عبد الوهاب شاللً،المرجع السابق،ص(:2)
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 11الملحق رقم :

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 36نور الدٌن ،المرجع السابق،صزاٌدي (:1)
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 34:الملحق رقم 

(1) 

 

 

 

 

 

                                                           

 .563عبد الوهاب شاللً ، المرجع السابق،ص(:1)
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 13الملحق رقم :

(1) 

 

 القائد االول للمنظمة الخاصة فً تبسة المرحوم الطٌب مسلمصورة  

 

 

 

 

                                                           

 .;55عبد الوهاب شاللً ،المرجع السابق،ص(:1)
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 14الملحق رقم :

(1) 

 

 للسٌد نور الدٌن سواعً قائد الفوج فً المنظمة الخاصة بتبسة صورة

 

 

 

 

                                                           

 560عبد الوهاب شاللً ، المرجع السابق،ص (:1)
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 15الملحق رقم :

.شهادة السيد نور الدين سواعي   

خ الشهٌد أبتبسة ، وفراد المنظمة الخاصة أحد السٌد نور الدٌن سواعً ، كان قائد سابقا أل

لى جانب المرحوم الهادي مضوي ، إولى . ٌعد البطل علً سواعً قائد الوالٌة التارٌخٌة األ

ختطاف رحٌم. فقد تطوع كما ذكرنا من قبل الستدراج رحٌم إالشهادان الوحٌدان على عملٌة 

 الى مكان المختطفٌن ، ولكن دٌدوش كلَّفه بمهمة اخرى .

و نشرها . أحد أن ذكرها إعلومات قٌمة وجدٌد عن الحادثة لم ٌسبق فادنً السٌد سواعً بمأ

لى القٌادة الجهوٌة للمنظمة الخاصة إن الهادي مضوي هو الذي كتب تقرٌرا أحٌث قال ب

د فٌه بتصرفات رحٌم ، الذي كان ٌشاهد دوما فً  بقسنطٌنة ، حد الدكاكٌن بوسط المدٌنة أندَّ

حمد أاالنتصار ، مثل الهادي فضل الدٌن ومضوي برفقة بعض السٌاسٌن  من حزب حركة 

 كما كانوا ي مار سماعه ،وهم ٌقدحون فً رجال المنظمة الخاصة ، بصوت عال ٌمكن أل

 ٌصفونهم بالخونة ، بعد انسحابهم من الحزب .

ختطاف رحٌم مع مناضل سٌاسً اخر إعندئذ قررت قٌادة المنظمة الخاصة فً قسنطٌنة 

جتماع بالمناضلٌن الثورٌٌن زار دٌدوش تبسة للتخطٌط للعملٌة ، واإل دٌبهما .أٌدعى ق.ع لت

ختطاف بٌومٌن ، السٌد سواعً عند "جامع لتقى قبل تنفٌذ عملٌة اإلإلٌطلعهم على مخطط . 

لى الجماعة إو الكنٌسة الواقعة فً وسط المدٌنة . كلفه باستدراج السٌد "ق.ع" أ المورابو"

ٌم أخبره بأوالنصف ،  فً الساعة السادسة و لٌهمإن الهادي مضوي كلَّف باستدراج رحَّ  

ال ٌكلمان بعضهما البعض،  رحٌم متخاصمان و ن الهادي وأعلمه السٌد سواعً ، بأ

لى إوبالتالً كٌف سٌتمكن من استدراجه. فقال له الهادي وعده بالتصالح معه قبل استدراجه 

م، تقدم السٌد سواعً بصحبة احد  70;3مارس  :3 الكمٌن فً مساء ٌوم السبت 

لمناضلٌن السٌاسٌٌن المحلٌٌن ٌدعى "ق.ع"،نحو المكان الذي كان ٌنتظرهما فٌه الخاطفون  ا

متار. ولما أمامه على بعد بضعة أوكان ٌسٌر ،بٌنما تقدم السٌد الهادي مضوي برفقة رحٌم 

ن باب شالة)أخٌرألبلغ ا
1

.) 

متار عند نصب ضحاٌا أونة على مسافة خمسة لى غاٌة السٌارة المكإن ٌصالن أوقبل 

ٌقتاده الى  و ، تسرع السٌد الهادي وهجم على رحٌم من الخلف لٌشل حركته  الحرب

 الجماعة.

كان صحٌح البنٌة الجسدٌة ،وكان مالكما متمرسا. حٌث -ٌقول السٌد سواعً-"لكن رحٌم

لٌه كل من عبد إهرول فالت من قبضة صاحبه. عندئذ دافع عن نفسه بشراسة وتمكن من اإل
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ا مادة بهوضعوا كمامة على فمه  انقضوا علٌه و راهٌم عجامً وبن عودة وبالباقً بكوش، ا

"كوروفورم"لتخدٌره وشل حركته.اثناء المشاجرة ، كان موظفو دائر تبسة ، التً كان 

مقرها قرٌبا من مكان الحادثة ، قد انهوا دوامهم وانصرفوا فً جماعة. تخوف الخاطفون 

كثر منرجل، أن ٌتدخل الموظفون فً العراك وٌنقذون رّحٌم ، الذي كان ٌصارع أمن 

نطالق بعمود ، ثم ثناء اإلأفقرروا تركه والفرار على جناح السرعة. اصطدمت سٌارتهم 

 صدماتائقة شاهدت دٌدوش واقفا فوق ممتص لى الخلف قلٌال و انطلقت بسرعة فإعادت 

مسدسا . لما بلغت السٌارة الدارة ، لفت ذلك المشهد السٌارة ، وٌشهر بالٌد االخرى 

كان من كبار تجار الحلفا فً تبسة فدون رقم  ، الهولٌودي انتباه مستوطن ٌدعى نافارو

عجوبة من أعطاه للشرطة وامبرها عما شاهده .وبذلك نجا رّحٌم بأتسجٌل السٌارة ولعله 

فً وسط المدٌنة . القدٌمةجماعة عنابة ، وتوجه مباشرة الى محافظة الشرطة   

ما فٌما ٌخصنً فقد عدت بشكل عادي مع رفٌقً "ق.ع"الى وسط المدٌنة ، ثم أ

افترقنا . ولكً ال ٌشك احد فً امري ، مررت بدكان بٌع المالبس لشخص ٌدعى بلقاسم 

كانت له عالقات ّجٌدة مع المستوطنٌن فمكث عنده قلٌال لكً ٌرانً الجمٌع ، وتحدثت معه 

لوقت ، ثم عدت الى بٌتً .")لبعض ا
1

.) 

 فشى سرالتنظٌم للسلطةأن رحٌم هو من أذا كان ٌعتقد إوفً رده على سؤالً ، حول ما 

ل بعد االستقالل كل من رّحٌم و الهادي مضوي ، أنه سأستعمارٌة ؟قال لً السٌد سواعً اإل

لٌها .إعما للشرطة من معلومات لما التجا   

حس بالدوران والغثٌان، أنه أناسا مجهولون هاجموه ، وأن أخبرهم أّنه أجابه االول، أف

سعاف. ولم ٌزد عن ذلك كلمة واحدة.لى اإلإحتاج إو  
ن الجماعة التً هاجمهتهما قدمت من أختلق لهم رواٌة ، مفادها إنه أخبره بأما الثانً ، فأو

 قالمة ، وجاءت لتصفٌة حسابها مع صهرها رّحٌم .
من فشى سر المنظمة الخاصة لألأول من أجماعة عنابة ، هً ن أوبالتالً ٌمكننا الجزم ب

و رجال التنظٌم بتبسة ، كما هو متداول خطا بٌن المؤرخٌن .أاالستعماري ، ولٌس رّحٌم   
ن مراد دٌدوش كان ضمن جماعة الخاطفٌن ، وهذا إوبحسب السٌد سواعً ، ف

كتفى فقط بمراقبة العملٌة عن إنه أبخالف الروٌات التً قالت بعدم مشاركته فً العملٌة ، و

بعد)
2

.) 
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 16الملحق رقم :

(
1

) 

 

المكان الذي اختبا فٌه جماعة عنابة الختطاف رحٌم وٌبدو فً ٌسار الصورة بال 

 شالة
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 18الملحق رقم :

 

 المناضل والمجاهد :بوفلفل محمد
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 19الملحق رقم :

حمد شاوش:أشهادة السيد سعد السعود   
لة أستوضح بعد االستقالل ، من السٌد رّحٌم مسإنه أحمد شاوش ، أذكر لً السٌد سعد سعود 

تها، لكن ألى صفوف المنظمة الخاصة عند نشإنضمام نه طلب اإلأخبره أ"مؤامرة تبسة".ف

على ممٌزات تؤهله نه كان ٌتوفر أغتاظ من ذلك كثٌرا . خاصة و إطلبه قوبل بالرفض.ف

نخراط فً التنظٌم حٌث ٌضطلع بمهمة سكرتٌر فً قسم حزب حركة االنتصاربالمدٌنة، لإل

وكان ٌحسن اللغتٌن العربٌة والفرنسٌة ، ناهٌك عن ممارسته رٌاضة المالكمة .ولما استفسر 

ن الرفض كان بسبب أخبروه أمن بعض القٌادات عن سبب رفضه االلتحاق بالتنظٌم ، 

بصره، حٌث كان ٌضع نظارات طبٌة .ضعف   
نه كان فً أعتداء الذي تعرض له فً تبسة على ٌد جماعة عنابة ، ووذكر بخصوص اإل

نه تفاجا فً الفترة التً كان سٌخطف فٌها، من أه الهادي مضوي، وعخصام وقطٌعة م

لى وسط إالحاح السٌد الكامل على تحقٌق الصلح بٌنهما ، ومن طلب الهادي مصاحبته 

لى داره، لحضور عزومة عائلٌة.وعندما هما بالخروج من إلمدٌنة، ثم االنتقال معه عشٌا ا

داخل سور المدٌنة عبر باب شاله، اعترضت طرٌقهما السٌارة القادمة من عنابة ، ونزل 

فتشاجر معهم ودافع عن نفسه . لكن احدهم ضربه بذراع تدوٌر  ربعة اشخاص ،أمنها 

من فرنسً كان فً طرٌقه أثناء عون ن مر بالمكان فً تلك األأ السٌارة فافقده وعٌه،صادف

لى بٌته بحً "الكومٌن"، فشاهد ما حدث ، وسجل رقم السٌارة المتوقفة ، ثم مر فً حال إ

عتداء ٌضا كان ضحٌة اإلأنه هو أن الهادي مضوي تظاهر بأضاف السٌد رّحٌم ، أسبٌله .و

لى مقر محافظة الشرطة القدٌم فً إلق مسرعا نطإعلى صوته :النجدة !النجدة!. ثم أوصرخ ب

ستنطقت الشرطة السٌد خٌاري فً إبلغ عن الهجوم الذي تعرض له أحً الكنٌسة ، و

المستشفى ، كما ذكر للسٌد سعد السعود، ولكنه لم ٌنطق ببنت شفة . ولما اقتٌد الى محافظة 

نسٌة:"لم تران وال الشرطة ، وجد بن عودة مغطى ببطانٌة ، فنظر الٌه وهمس له بالفر

ما موقف االدارة االستعمارٌة فً المدٌنة ، فقد عّبرعنه تقرٌرا صادر عن بلدٌة أتعرفنً."

عتداء الذي نفذه حزب الشعب الجزائري فً تبسة]االعتداء على رحٌم[تم تبسة ، بالقول :"اإل

ة . لقد التعلٌق علٌه وسّبب انطباعا على سكان غلٌظً الطبع ولكنهم حساسٌن لتجلً القو

ن الصحافة لم تبدو فً هذا الظرف أخدم ذلك الحادث حركة االنتصارومن المؤسف 

كثر . فهذه المنظمة السرٌة التً كانت مجهولة لدى العامة لم تثر لدٌها سوى أمتحفظة 

شعور بالتعاطف نحو الذٌن ٌنظمون انفسهم جٌدا الستعادة االستقالل والحرٌة)
1

). 
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 20الملحق رقم 
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 21الملحق رقم 
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 22الملحق رقم :

(
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 25الملحق رقم :
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(1) : Hamid bousselhana,quand la france troturaiter Algerie,Edition,Rahma,2001,p158. 
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 49الملحق رقم :
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(1) : Mouhaned boudiaif,la préparation du premier Nouvembre1954,darlnoamane,2eme 

edition,Alger,2011,p 136-139. 
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I. قائمة المصادر: 

 القرآن الكريم : -أ 

 سورة محمد. .1

 الكتب: -ب 

:جعفر جمة(،تر م1952-م1942آيت أحمد حسين،روح اإلستقالل،مذكرات مكافح) .2

 . م2002سعيد،منشورات البرزخ ،

األخضر العفيف،منشورات دار  جمة:بن بمة أحمد،مذكرات أحمد بن بمة،تر  .3

 األدب،بيروت.

:بمكي أحمد جمةجبية التحرير)مذكرات مناضل(،تر  بوداود عمر،من حزب الشعب إلى .4

 بن محمد،دار القصبة الجزائر.

،دار 2: بوضياف عيسى،طديم،تقــم1954بوضياف محمد،التحضير ألول نوفمبر .5

 .م2011النعمان لمطباعة و النشر،الجزائر

لخضر،مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة شيادة عمى إغتيال بورقعة سي  .6

 .م2000،دار اليدى،الجزائر،2:الفريق شادلي سعد اهلل،طديمالثورة،تقـ

 .م2013بن تومي عمار،الجريمة و الفضاعة،دارالقصبة لمنشر،الجزائر، .7

 ،دار صادر،بيروت.2الحموي ياقوت،معجم البمدان،مج .8
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  ،دار2:مسعود حاج مسعود،طجمة ،تر م1954نوفمبرجذور أول -بن خدة بن يوسف، .9

 الشاطبية لمنشر و التوزيع، الجزائر.                        

 اتفاقيات ايفيان، تعريب: لحسن زغدارومحل العين جبائمي، ديوان -                      

                                                                                                         م.1986المطبوعات الجامعية ، الجزائر،                      

،مكتبة الثقافة 1اإلدريسي الشريف،نزىة المشتاق في إختراق اآلفاق،مج .10

 م.2002الدينية،القاىرة،

 وني.:شراز موجد،منشورات ميمجمةدوشمان جاك،تاريخ جبية التحرير الوطني،تر  .11

،دار المستقبل 2الدين فتحي،جمال عبد الناصر و ثورة الجزائر،ط .12

 .م1990العربي،القاىرة،

:صادق جمةلجزائرية،تر ا،رائد الوطنية م(1947-م1898سطورا بنيامين،مصالي الحاج) .13

 .م2007ماضي،دار القصبة لمنشر، الجزائر،

 شخصية وطنية)شيادة مصطفي بن  17تثوار...عظماء،شيادا-: عباس محمد .14

                                                                                  م.2009بولعيد(،دار ىومة، الجزائر،                       

 .م2009إغتيال حمم)أحاديث مع بوضياف،دار ىومة، الجزائر،-                    

 .م1968:أبو بكر رحال،دار القصبة ، الجزائر،جمةل اإلستعمار،تر :ليعباس فرحات .15

كافي عمي :مذكرات الرئيس عمي كافي من المناضل الساسي الى القائد  .16

 . م1999،دار القصبة لمنشر،الجزائر م1962-م1944العسكري،
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 .م2010،منشورات دائرة الشياب،1كشيدة عيسى:ميندسوا الثورة،ط .17

 .م2013منشورات دحمب،الجزائر، ، مناضل جزائريمسيرة  ، لوانشي آن ماري .18

  ELBORJ.BLOGكتاب الجزائر،المطبعة العربية،-المدني أحمد توفيق: .19

                             SLOT.COM  ،ه.1350محرم     

 م.2001ىذه ىي الجزائر،مكتبة النيضة المصرية،القاىرة،-                          

:مسعود الحاج و جمةإلى الثورة المسمحة،تر  2الثورية من الح.ع.الحركة  ميساس أحمد، .20

 م.2003،عباس عمي،دار القصبة لمنشر،الجزائر

II. :قائمة المراجع 

 بالمغة العربية: -أ 

اإلبراىيمي أحمد طالب:الثورة الجزائرية وقائع و أبعاد،وزارة اإلعالم  .1

 .م1992والثقافة،إسبانيا،

،منشورات م1962-م1954التحريرية أحدادن زىير،المختصر في تاريخ الثورة  .2

 م.2012دحمب،الجزائر،

-م1956أزغيدي محمد لحسن،مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية   .3

 .م2009دار ىومة،الجزائر، م،1962

 م.1970مطبعة الجميورية،األلوسي جمال الدين:الجزائريين بمد المميون شييد، .4

 .م1996ن بولعيد،باتنة،بارو سميمان:حياة البطل مصطفى ب .5
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 ،منشورات الرياحين،الجزائر.11بديد لزىر:رجال من ذاكرة الجزائر،ج .6

 م.2006،دار المعرفة،الجزائر1ج،م1980-م1830بالح بشير:تاريخ الجزائر المعاصر  .7

بمحاج صالح:تاريخ الثورة الجزائرية،صانعوا أول نوفمبر،المواجيات الصغرى في المواجية  .8
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