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 الشكر  أوال  من باب قول رسول ا صلى ا عليو وسلم  
 ﴿من ال يشكر الناس ال يشكر ا﴾

 
 نتقد م بتحية تقدير وعرف ان بالجميل

 إلى استاذنا المشرف " بن شعبان السبتي"
الذي لم يبخل علينا بتوجيياتو ونصائحو العلمية وإصراره على إخراج ىذا العمل  

منا جزيل الشكر واإلمتنان على كل من قدمو في سبيل    في أحسن صورة ف لو
 إتمامنا ليذا العمل، ودعمو المستمر طيلة فترة إنجاز  ىذا الموضوع.

 
ونتقدم بوافر التقدير إلى اعضاء لجنة المناقشة الذين شرفونا بقبول مناقشة  

 المذركة والحكم علييا، وإلى كل أساتذة قسم التاريخ بجامعة ق المة.
 فوتنا في ىذا المق ام أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير  كما ال ي

 
 ق المة.-إلى عمال مكتبة جامعة سويداني بوجمعة  

وكذلك عمال متحف المجاىد بق المة، وإلى موظفي مكتبة البلدية بوالية ق المة  
 مكتبة بارة عبد الرحمان. –

 
سن  ولكل من ساىم برأيو وشجعنا ولو بكلمة طيبة إلخراج ىذا البحث في أح

 صورة سواء من قريب أو من بعيد



 
 أهدي ثمرة جهدي إلى

أغلى واثمن جوهرتين في هذا الوجود قرة عيني والدي  
 العزيزين واللذان أوصى بهما الرب وق ال فيهما  

 ﴿وال تق ل لهما أف وال تنهرهما وق ل لهما قوال كريما﴾
إلى التي حملتني وهنا على وهن وكانت أول مصباح في حياتي  

 " دليلة" والنور المضيئ " أمي الغالية" 
 حفظها ا ورعاها واطال في عمرها

 إلى روح والدي الطاهرة مثلي األعلى وقدوتي الحسنة رحمه ا  
 إلى أعز وأغلى هبة من الخالق  

 " حمزة زغدودي"   خطيبيإلى رفيق الدرب  
إلى الذين ال تكمل سعادتي إال معهم غخوتي واخواتي " عادل، 

 سناء"طارق، هشام، رمزي، وسيلة، نبيلة، 
 إلى الكتكوتين: أنس وغياد

 إلى جميع الزمالء بدفعة ماستر تاريخ عام بجامعة ق المة  
 إلى أرواح شهداء الثورة التحريرية

 إلى هؤالء جميع أهدي باكورة هذا العمل المتواضع

   
 



 

 
 أىدي ىذا العمل إلى والدتي وأمي الغالية والعزيزة "زىرة" 

 والتي كانت دائما زىرة مفتحة في حياتي، 
 وادعو ليا بدوام الصحة والعافية وجزاىا اهلل خيرا.

 كما أىدي ىذا العمل إلى الوالد واالب الكريم " عبد الباقي  
 العمر.الذي سير على تعليمي منذ الصغر، وادعوا لو بطول  

كما أخص بالذكر وأىدي ىذا العمل إلى رفيق حياتي زوجي " منير  
 بومليط" 

الذي ق اسمني ىذا العناء ولم يبخل علي بشيء سواء كان مادي أو  
 معنوي

 كما أشكر مساندتو ودعمو لي وتوفيره الجو المناسب  
 من أجل أن أتوفق في ىذا العمل.

 نيكما أقوم بإىداء ىذا العمل إلى إخوتي أخوا
 " إليام، سميرة، ىاجر، رمزي، أنور، حمدي، الصادق"

 إلى الكتكوتين "ريتاج وديما"
لى كل  النصح واإلرشاد وإصدق اء وإلى كل من قدم لي  وإلى كافة األ

 من ضحى في سبيل الوطن  
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(، 02عظم الثورات التي شيدىا العالم في القرن العشرين )تعد الثورة الجزائرية من أ 
ومن أىم الثورات التي قامت ىذا اإلستعمار بشكل عام واالستدمار بشكل خاص، حيث 
أثبتت لمعالم ككل أن اإلرادة والتصميم والعزيمة قادرين عمى صنع المعجزات، وعميو ال يمكننا 

العسكرية وما يتبعيا من امتالك أحداث الوسائل وحدىا قادرة عمى إستعمار  إعتبار أن القوة
الشعوب كالشعب الجزائري الذي كان يطمح دائما إلى رفع راية االستقالل عن طريق الكفاح 
المستميت الذي دام قرابة سبع سنوات والذي أسفر عمى القضاء عمى االستيطان الفرنسي 

الد، فالبرغم من ذلك استطاع الشعب الجزائري أن يحقق الذي عمل عمى انتياك حرمة الب
 العديد من االنتصارات التي كان ليا صدى كبير عمى الساحة الوطنية خاصة والدولية عامة.

وعميو فالثورة الجزائرية المباركة لم تكن وليدة ظروف عابرة، ولم تكن ثورة حزب أو  
نما ىي ثورة الشعب الجزائري كمو، ىدفيا ا لتخمص من رقبة المحتل االجنبي البغيض فئة وا 

الذي جثم عمى البالد أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان وبالتالي إسترجاع السيادة 
 الوطنية.

ونظرا ألىمية الثورة الوطنية فغن الجزائر تعد أرض خصبة لمعديد من المؤلفين  
يو حقائق التاريخ األمر والمؤرخين لتقديم محاصيل تجاربيم أو خبرتيم، وبالتالي محاولة تشو 

رية في حاجة ماسة إلى أقالم وطنية الذي جعل الباحث في موضوع تفجير الثورة الجزائ
 تسجل الحقائق التاريخية من مصدرىا االصمي مع مراعاة مختمف األراء واإليديولوجيات.

المضغوطة زمنيا المفعمة  4732ومن ىنا تجدر اإلشارة أن ثورة الفاتح من نوفمبر  
ألحداث سواء عمى الصعيدين السياسي أو العسكري من اىم االحداث التي مازالت محل با

دراسة وتنقيب من طرف أساتذة ومتخصصين، وعميو كان موضوع الرسالة مجموعة االثنين 
والعشرين ودورىا في تفجير الثورة من المواضيع التي تحتاج إلى دراسة موضوعية في إطار 

 بحث أكاديمي بحت.
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ا المنحى تحاول ىذه الرسالة تسميط الضوء عمى ىذه المجموعة التاريخية وفي ىذ 
الذي أكد التاريخ من خالل صفحاتو بان الرجال يصنعون الثورة، وىكذا صنعت الظروف 
القاىرة في الجزائر، لرجال سّخروا كل إمكانيتيم المادية والمعنوية من أجل تحرير أرضيم من 

 ىيمنة االستعمار.

 ر الموضوعدوافع إختيا

إن إختيارنا لموضوع مجموعة االثنين والعشرين ودورىا في تفجير الثورة الجزائرية لم  
 يكن إعتباطيا، بل كان نتيجة جممة من العوامل أىميا8

 8أوال: دوافع ذاتية

الرغبة في االطالع والتعمق في مثل ىذه المواضيع الحساسة بسبب قمة الدراسات التي  -
 احثين.تناولتو من طرف الب

أن ىذا الموضوع يكتسي أىمية قصوى في تاريخ الجزائر بصفة عامة وتاريخ الثورة بصفة  -
 خاصة.

الدعم واإلسناد الذي حظيناه من طرف االستاذ المشرف" بن شعبان" الذي شجعنا عمى  -
 معالجة ىذا الموضوع.

 ثانيا: دوافع موضوعية 

 التحريرية.خطيرة من مراحل الثورة دراسة مرحمة ىامة و  -

ن دراسة ىذا الموضوع يوضح لمقارئ االسباب والظروف المميدة إلنعقاداإلجتماع إ -
 " كما يتيح فرصة التعرف عمى ىذه المجموعة التاريخية .00التاريخي " إجتماع 
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كما حاولنا من خالل ىذه الدراسة الوقوف عمى االدوار السياسية والوطنية ألعضاء  
ت التي مرت بيا ىذه المجموعة وصوال إلى تفجير ثورة الفاتح من واىم التطورا 00مجموعة 
 .4732نوفمبر 

 إشكالية البحث -2

تتمحور إشكالية البحث في8ط إلى أي مدى ساىمت مجموعة اإلثنين والعشرين في  
االنتقال من مرحمة النضال السياسي إلى مرحمة النضال الثوري )الكفاح المسمح(؟ وفيما 

 ؟4732اس في تفجير ثورة الفاتح من نوفمبر يتمثل دورىا االس

 ىذه اإلشكالية التي يندرج تحتيا مجموعة من التساؤالت نذكر من بينيا8 

كيف تمكن قدماء المنظمة الخاصة أو باألحرى مجموعة اإلثنين والعشرين من تجاوز  -
 أزمة حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية؟

ومن أين أنت خاصة إذا عممنا أنيا كانت مجيولة من  من تكون ىذه المجموعة التاريخية، -
 طرف الشعب الجزائري واالحزاب الوطنية؟

 متى بدأت المجموعة التاريخية في اإلعداد والتحضير لمثورة؟ وطيف تطور ىذا اإلعداد؟ -

 وما ىو الدور الذي لعبتو مجموعة االثنين والعشرين في تفجير وقيادة الثورة؟ -

لثورة تم في ظروف سرية، فما موقف االحزاب الوطنية والجماىير الشعبية بما أن تفجير ا -
منيا؟ وىل كان موقف الراي العام الفرنسي واضحا وصريحا وثابتا من الثورة أما أنو كان 

 متقمبا ومترددا؟
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 أهداف البحث -3

من خالل ما سبق طرحو من إشكالية محورية واسئمة فرعية وصمنا إلى جممة من  
 األىداف ىي8

 المجموعة.معرفة الدور السياسي والوطني ألعضاء ىذه  -

تسميط الضوء عمى أىم االجتماعات التي قامت بيا المجموعة من اجل التحضير لثورة  -
 .4732أول نوفمبر 

ومحاولة التطرق إلى مختمف العراقيل التي واجيت المجموعة الثورية أثناء اإلنطالقة  
 عمييا. وكيف تمكنت من التغمب

 محاولة التعرف عمى الدور الذي لعبتو قيادة الخارج والداخل في تفجير الثورة. -

 الكشف عن الموقف الحقيقي لألحزاب الوطنية والسمطات الفرنسية إتجاه الثورة التحريرية. -

تيدف ىذه الدراسة إلى المساىمة في إثراء الدراسات العممية المتخصصة المتعمقة بتاريخ  -
 الجزائرية. الثورة

 حدود البحث-4

يدور موضوع ىذا البحث حول بداية أزمة حركة إنتصار لمحريات الديمقراطية التي  
ر ىذا من جية، من جية أخرى عممت تمك االزمة عمى تبمور الفك 4731كانت في اواخر 

 الثوري لدى المجموعة التاريخية.

ثورة التحرير المباركة أول نوفمبر ، فيو يمثل السنة التي انطمقت فييا 4732أما تاريخ 
4732. 
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 مناهج البحث -5

من أجل اإلجابة عن التساؤالت المطروحة في الموضوع استمزمت الدراسة إتباع  
 المناىج التالية8

8 تم اإلعتماد عميو في عرض الوقائع وتتبع االحداث وسردىا أوال: المنهج التاريخي الوصفي
اول أىم حدث في تاريخ الجزائر المعاصر وىو ثورة أول كرونولوجيا خاصة وان الموضوع تن

 نوفمبر.

8 تم استخدامو في عرض وتحميل االجتماعات المتتالية التي ثانيا: المنهج التحميمي النقدي
عقدتيا المجموعة التاريخية في إطار التحضير واإلعداد لثورة الفاتح من نوفمبر، وقد خدمنا 

 الثاني من فصول المذكرة.ىذا المنيج بصفة خاصة في الفصل 

وتم توظيف ىذا المنيج في معرفة أوجو التشابو واالختالف بين  ثالثا: المنهج المقارن:
أعضاء مجموعة اإلثنين والعشرين ىذا من جية، من جية أخرى تم إستخدم ىذا المنيج في 

سبة توضيح الفوارق بين المناطق الخمسة التاريخية من حيث اإلنطالقة، كذلك من حيث ن
 والنجاح.التقدم 

 صعوبات البحث -6

 لقد واجيتنا خالل إنجاز ىذا العمل العممي صعوبات جمة نذكر منيا8 

والشيادات باألخص في تحديد اإلطار الزماني لبعض األحداث كمثال تضاربت الروايات  -
 عمى ذلك8 إجتماع كموصمومباي )المدينة حاليا(.

دراسة ىذه المجموعة التاريخية ألن معالجة ىذا نقص المادة التاريخية المتخصصة في  -
 الموضوع جاءت متأخرة عن فترة الحدث.
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 صعوبة الحصول عمى المقاالت والتي يمكن إعتمادىا كمرجع. -

خصوصية الموضوع فيو متشعب الجوانب ألنو يمثل نياية مرحمة النضال السياسي  -
 وبداية مرحمة النضال الثوري.

 لى القول الحمد هلل الذي ال يصعب مع دعائو شيء.وفي الختام ال يسعنا إ 

 مصادر البحث ومراجعه -7

 أوال: المصادر

" لمحمد بوضياف فيو La Préparation Du Premier Novembre 1954كتاب"  -4
مصدر ميم جدا، حيث اعتمدنا عميو كثيرا في ىذه الّدراسة، وىو عبارة عن شيادة حية 

 التاريخي، وعضو لجنة الخمسة ومنسقيا.صادرة عن أحد منظمي اإلجتماع 

كتاب "مسار مناضل" لمحمد مشاطي كذلك ىو مصدر ميم في ىذه الدراسة ألنو عبارة  -0
 " التاريخية.00عن شيادة حية صادرة عن أحد أعضاء مجموعة "

اب "ميندسو الثورة" لعيسى كشيدة ويعتبر مصدرا ميما وأساسيا في ىذه الدراسة، كت -1
حميما لمحمد بوضياف، صاحب محل الخياطة الذي انعقد فيو أول اجتماع وكان صديقا 

، ومقربان من مجموعة الست الذين فجروا  00لمجنة الخمسة لدراسة وتنفيذ قرارات اجتماع الــ
 الثورة التحريرية.

" و" شيادات ومواقف" البن يوسف بن خدة وىما 4732كتاب " جذور أول نوفمبر  -2
احبيما من الرواد األوائل لمحركة الوطنية التحريرية، كذلك شيادة مصدران ميمان الن ص

 حية يعتمد عمييا المؤرخون في كتابة تاريخنا.
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  ثانيا: المراجع

 محمد عباس8 إغتيال.....حمم أحاديث مع بوضياف  -4

 ثوار... عظماء -     

  رواد الوطنية -     

 مثقفون في ركاب الثورة -     

عدة مقاالت مع بعض صانعي الحدث أمثال محمد بوضياف، وىي كتب تضمنت  
أحمد بن بمة، عمي كافي...إلخ، كما أفادتنا ىذه الكتب بصفة أخص في تحرير الفصل 

 ".00األول المتعمق باألدوار السياسية والوطنية لممجموعة التاريخية "

نوفمبر أو بعض مولود قاسم نايت قاسم8 ردود الفعل األولية داخال وخارجا عمى عزة  -0
مآثر فاتح نوفمبر، وىو كتاب قيم ومفيد، اعتمدنا عميو في الفصل األخير من المذكرة، 

فعال من قف وردود األفاستطاع صاحبو أن يعطينا صورة عامة وشاممة عن مختمف موا
 العمميات األولى لمثورة ومفجرييا. 

(، و"أول نوفمبر 4734-4732)كتابا "إستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحمتيا األولى  -1
بداية النياية لخرافة الجزائر فرنسية" ألحسن بومالي وىما مرجعان  ميمان جدا، تم  4732

استخداميما في الفصل الثاني وبالتحديد في دور الذي لعبو قادة المناطق الخمسة في تفجير 
 الثورة.

ىذا المرجع قيم وميم جدا،  كتاب " ممحمة الجزائر الجديدة" بجزئيو لممؤلف عمار قميل، -2
ولقد ساعدنا ىذا الكتاب في معرفة اإلمكانات المادية والبشرية لكل منطقة من المناطق 

 الخمسة.
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 لبنيامين سطورا. 4752 -4676مصالي الحاج رائد الحركة الوطنية الجزائرية  -3

 ليحي بوعزيز. 4740 -4732الثورة في الوالية الثالثة -4

  خطة البحث

نا المادة العممية التي جمعناىا حول الموضوع بتقسيمو إلى مقدمة ثم فصل سمحت ل 
تمييدي بعد ثالثة فصول خاتمة ومالحق ذات صمة وثيقة بالموضوع تناولنا في المقدمة 
التعريف بالموضوع، دوافع اختياره، اإلشكالية المراد مناقشتيا ثم وصفنا المناىج المتبعة في 

نا وصفا ألىم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث، وفي معالجة الموضوع، كذلك قدم
 األخير تطرقنا إلى الصعوبات التي اعترضتنا خالل ىذه الدراسة.

والعشرين حيث  االثنيناجتماع  النعقادفصل تمييدي8 األسباب والظروف المؤدية  
تطرقنا فيو إلى أىم ىذه األسباب فمنيا ما ىو داخمي تمثل في األزمة التي حمت بحزب 

االنتصار لمحريات الديمقراطية، وخارجي تمثل في حركات التحرر في البمدان حركة 
 المجاورة.

" وتقديم تعريف خاص بكل 00وقد تناولنا في الفصل األول8 التعريف بمجموعة "
 ثالث نقاط أساسية من بينيا8المولد والنشأة، الدور السياسي والوطني.عضو شممت 

"،كذلك تطور "المدنيو الشيير 00مجموعة  اجتماعأما الفصل الثاني تطرقنا فيو8 إلى 
ىذه المجموعة التاريخية )لجنة خمسة، ستة، تسعة( وعقدىا اجتماعات ىامة في إطار 

دون أن ننسى الدور الذي لعبتو ىذه المجموعة  ،4732التحضير واإلعداد لثورة أول نوفمبر 
 في تفجير وقيادة الثورة في الداخل ودعميا في الخارج.



 المقدمة
 

 ط
 

أما الفصل الثالث واألخير8 تم تخصيصو لمحديث عن المواقف والردود حول انطالقة 
، كذلك مواقف السمطات الفرنسية داخل الجزائر وخارجيا، الثورة بالنسبة لألحزاب الوطنية

 موقف الجماىير الشعبية من انطالقة ثورة أول نوفمبر. وأخيرا

وينتيي البحث بخاتمة استعرضنا فييا النتائج المتوصل إلييا بعد إتمام دراسة المادة 
العممية وتبويبيا ومناقشتيا وتحميميا طبقا لممناىج المعتمدة، مع مراعاة توجييات األستاذ 

صور المجموعة التاريخية ... باإلضافة  المشرف. وأتممت الدراسة بمالحق أساسية شممت
يئات الوطنية، األعالم و األماكن،وفيرس إلى مجموعة فيارس شممت8 الجمعيات والي

       الموضوعات.
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ىناك عدة أسباب وظروف عجمت بإنعقاد االجتماع التاريخي فمنيا ما ىو مباشر  
 .ومنيا ما ىو غير مباشر

 ذكر وكتب في المصادر والمراجع أن ىذه االسباب يمكن الكن المؤكد وحسب م 
 5إرجاعيا إلى اسباب داخمية وأخرى خارجية 

 أوال: عمى المستوى الخارجي: )األسباب الخارجية(
كان يحدث في باألخص ما 1موجة من حركات التحرر في إفريقيا وآسيا  ىناك كانت 

شعبية مشتعمة ضد فرنسا كانت كميما تنادي باالستقالل وىذا  ثورة وقعت حيث ،الجارة تونس
، 2م4491الشيء أجبر فرنسا عمى منحيا )تونس(االستقالل الداخمي وكان ذلك في سنة 

وعميو تمكنت ىذه االخيرة بعد تحركيا وشنيا لمثورات كما سبق وذكرنا من انتزاع مطالبيا 
 .3والظفر باالستقالل والتحرر من قبضة فرنسا

األسباب الخارجية ىو ما كان يحدث في المغرب والذي كان بسبب بين من  كذلك 
تطور األوضاع فييا الذي تمثل في تصاعد لييجان الثوري القائم ضد فرنسا والذي كان 

بإصدار نظام يقوم عمى إلغاء  4491بسبب اقصاء الممك محمد الخامس الذي قام في سنة 
إلغاء الحريات الديمقراطية وعمى ىذا األساس تم خمعو النقابات، حل حزب االستقالل وكذلك 

م من طرف الجنرال " جوان" مما أدى إلى حدوث عمميات 4491أوت  12وكان ذلك في 
 .4واسعة في الدار البيضاء تدل عمى بداية الكفاح المسمح

، بدأت الحرب 4411ديسمبر  44أّما السبب اآلخر وىي حرب اليند الصينية5 ففي  
 الصينية دخل " ما وتسي تنع" إلى بيكين واعتراف " بيوشي منو" وزوده بالسالح،في اليند 

                                                           
 .411، ص1241، ]دط[، دار اإلرشاد، الجزائر، 4411 -4591ايديولوجية الثورة الجزائرية فتحي الديب في أزواو5  1
 .431، ص1242، ط خ، دار ىومة، الجزائر، 1، جمذكرات من وراء القبورمحرز عفرون5  2
، تر5 عماري صادق وما في مصطفى، 4591  -4151الجزائرية مصالي الحاج رائد الحركة الوطنية بنيامين سطورا5  3

 .121، ص1222، 1222]دط[، دار القصبة، الجزائر، 
 .121، ص: المرجع السابقبنيامين سطور 4
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تالية5 حصمت اليزيمة الثقيمة ضد فرنسا في اليند الصينية حيث كتبت المقولة ال 4491وفي 
مصير اليند الصينية عمى الحدود  وتقرر 4491معبة تمت وخسرت في سنة " إن ال
 .1الصينية"
أن ىذه ىي جممة األسباب والظروف الخارجية التي عجمت وعميو يمكننا القول  

بإنعقاد ىذا اإلجتماع التاريخي  والتي كان ليا أثرىا البالغ عمى الجزائر والجزائريين  عمى حّد 
سواء وىذا كمو من أجل االنتقال السريع إلى الكفاح المسمح والظفر باالستقالل وتخمص من 

 ي أصبحت ال تعد وال تحصى.ىيمنة فرنسا وجرائميما الشنيعة الت
 ثانيا: عمى المستوى الداخمي )األسباب والظروف الداخمية(:

 سبب داخمي ورئيسي إلنعقاد ىذا اإلجتماع5فيمكننا القول أن ىناك  
وقبل أن نتطرق إلى ىذا السبب سوف نتكمم قميال عن قمب ىذا السبب والمكان الذي تمركزت 

 فيو االزمة.
شمال اإلفريقي وحزب الشعب الجزائري وحركة اإلنتصار يعتبر كل من حزب نجم  

امتداد وتيار واحد ووحيد وىو التيار الوطني الديمقراطية كميا تسير في اتجاه لمحريات 
التحرري االستقاللي، فرغم االختالف في التسميات إاّل أن اليدف واحد، فتعتبر حركة 

 .2السابقين لكن بتسمية جديدة فقطانتصار الحريات الديمقراطية ىي استمرارية لمحزبين 
  

                                                           
صفحات تاريخية خالدة من الكفاح الجزائري المسمح ضد جبروت االستعمار الفرنسي االستيطاني أحمد محمد عاشور5 1

 .491، ص1224سة العامة لمثقافة، ليبيا، ، المؤس4، ط4911-4592
 .21، ص1221، دار ىومة، الجزائر، شخصية وطنية 21رواد الحركة الوطنية شهادات محمد عباس5 2
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من أىم األسباب  تعد حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية ضربتزمة التي األف
في أواخر  1داخل الحزب حمت يالمتوتر والعراقيل والصعوبات التالجو  ويرجع ذلك إلى

 .2م4491م، وبدايات 4491
فمقد انقسم الحزب عمى نفسو مما أدى إلى دخول المناضمين في صراع وتطاحن حار 

آمال الشعب تتحطم وتضيع وانغماسيم في ىذا االنقسام دون محاولتيم لوضع حّد تاركين 
 .3لتمك الخالفات والخصومات بصفة حاسمة

نقسامو إلى ىلإوىذا كمو أدى    شدة النزاع والتطرف بين جناحي حزب الشعب وا 
اتجاىين متعارضين وىما5 المصاليين أتباع مصالي الحاج والمركزيين الرافضين ألفكار ىذا 

إعتبار ىذا الشيء ىو الذي وراء كل ىذه حيث يمكن  .4االخير الذي ينادي بالسمطة المطمقة
أن الخالف الذي كان بين المجنة " 5الخالفات حيث يؤكد ذلك حباشي عبد السالم بقولو

ي الحاج بسبب صالحيات ىذا األخير واستبداده، ومنو كانت مسألة السمطة المركزية ومصال
ي ت المجنة طمبيا في التسيير الجماعي بانو شرعر حور الّصراع بين الطرفين حيث فسىي م

، 5ب العصر والظروف وال بد من رأي جماعي ومشورةسومساير لتطور الحركة وبنائيا ح
الزعامة الفردية واخذت بالقيادة الجماعية، وبالتالي أنكرت وليذا فإن الثورة الجزائرية رفضت 
 .6"االبوة الروحية لمزعيم مصالي الحاج

                                                           
، ]د ط[، غرناطة لمنشر والتوزيع، الفكر السياسي لثورة التحرير الجزائرية مقاربة في دراسة الخمفيةالصادق بخوش5 1

 . 11، ص1224الجزائر، 
 .42، صشهادات جمعية الثقافة والتاريخ لممعارك الكبرى لمثورة التحريرية عبر والية قالمة2
 .12، ص1221،]د ط[، دار األمة، الجزائر، 4592، 4591الثورة في الوالية الثالثة يحي بوعزيز5   3
 .431ص سابق،المرجع ال5 ونر محرز عف 4

5
HabbachiAbdessalam, Pu  Mouvement National A L’Indépendance, Aniane D’un Militant ,Casba, Alger,  

2008 , P180. 
، طخ،  تاريخيةالجزائر منطمقات وآفاق، مقاربات لمواقع الجزائري من خالل قضايا ومفاهيم نصر الدين سعيدوني5  6

 .111، ص1241البصائر الجديدة لمنشر والتوزيع، 
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نما وعميو فإن المواقف داخل ىذا الحزب لم تكن تدور أو تقف عمى موقف  واحد وا 
الزعيم " مصالي الحاج" وانتياًءا بالمركزيين )أعضاء المجنة تجتمع في موقفين تمثال في5 

بيم إلى االنحياز واالنشقاق وميل كل طرف خمف الموقف ة( لمحزب، وىذا كمو أدى المركزي
الذي يراه يخدم مصالحو، وبالتالي برزت سمة الذاتية عمى حساب الموضوعية والزعامة 

 .1واالستبداد بالرأي عمى حساب الحوار
اج، إذ النزاع القائم بين الطرفين يؤكد بضرورة سحب البساط من يد مصالي الح أنّ و  

حمل الخالف مسار جديد وىو تيديد مصالي بإخراج ىذه القضية إلى  4491أّنو مع بداية 
مو كل شيء، لكن ىذه األخيرة كانت ل المجنة المركزية عن موقفيا وتسمالشارع إن لم تتناز 

متمسكة بموقفيا ولم تسمم فيو إلى آخر دقيقة، وكان الّرد منو )مصالي الحاج( ىو اإلعالن 
 .2صيل خالفو مع المجنة المركزية وىنا كانت المفاجأة ليمعن تفا
لطرفين منيا اجتماع قسنطينة وكان ىذا بسبب اولقد كانت ىناك محاوالت صمح بين  

الخالف الذي بمغ أشده في صفوف الحرب حيث عقد مناضموا الحزب في الشرق الجزائري 
وحاول )أفراد المنظمة الخاصة والمصاليون والمركزيون( اجتماعا حضرتو االتجاىات الثالثة 

المصاليون أن يسيطروا عمى المناضمين داخل قاعة االجتماع لكن دون جدوى وانتيى 
وىذا كمو ولتزموا الحياد إزاء الجناحين  .3ب نيائياخطشل الذريع، ويئس الثوريون من البالف

نحو حل  ناك أي جدوى لمحاوالتلم تعد ىم، و 4491أدى إلى إنفجار األزمة في مطمع 
 .4النزاع

                                                           
 .13، صسابقالمرجع الوش5 خالصادق ب1
 .431، ص1221، دار الريحانة، الجزائر، 4، طموجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة5 2
، جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة م4591 -ه 4791مصطفي بن بوليعد والثورة الجزائرية  دون مؤلف35

 .111ص ،4499، دار الطميعة، الجزائر، م، ]د ط[4444 –ه 4112في األوراس 
 .12، صسابقالمرجع المحرز عفرون5  4
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وىؤالء الذين حاولوا إيجاد حل أطمق عمييم اسم " الثوريين" والذين وصفوا بالحياديين،  
 .1أي أنيم ليسوا مع أي طرف من األطراف حيث أنيم شكموا قوة فاعمة ونشطة

مارس والتي ظيرت في  جنة الثورية لموحدة والعملالمّ  إلى ظيورىذا الوضع أدى  
4491 ىذه  تأسسالبعض أن  يذكر، حيث 2لتفجير الثورة لتحضيرىدفيا ا والتي كان

من قادة بينما يقول البعض اآلخر أنيا بمبادرة المجنة كان بمبادرة بين بعض قادة المركزيين 
 .3المنظمة شبو عسكرية السابقين

جنة الثورية لموحدة والعمل توعية المناضمين وعدم تركيم أىداف المّ بين من  وكان 
ينجزون وراء ىذه الخالفات وشرح خطورة مواقف الطرفين المتنازعين عمى السمطة في 

نقاذه من التالشي إلى  4491الحركة الوطنية الجزائرية سنة  تومن ىنا وصم.4الحزب وا 
عن  اإلعالنشخاص، فكان طريق مسدود بسبب ىذه األزمة التي أوقعيا فييا صراع األ

الثورة ىو المخرج والحل الوحيد ليذا النزاع، خاصة أن االسباب الخارجية والداخمية مالئمة 
 .5البد منيا حتميةوعميو أصبحت الثورة ضرورة 

بمنزل إلياس  11إجتماع االعضاء الــ  4491وليذا الغرض انعقد في شير جوان  
، وفي ظل ىذه 6المسمح ومنو تجسيدىا عمى أرض الواقعدريش الذين تبنوا فكرة الكفاح 

                                                           
، ]د ط[، دار اليومة،  محطات في تاريخ الجزائر، دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريريةعبد الحميد زوزو5  1

 .114، ص1221الجزائر، 
   444ص ،24أنظر الممحق رقم. 
 .12، صسابقالمرجع اليحي بوعزيز5  2
، ]د ط[، دار الطميعة، الثورية في الجزائر من نجم شمال افريقيا إلى جبهة التحرير الوطني: الحركة مومن العمري 3

 .111، ص4499الجزائر، 
 .11، ص1242، دار المعرفة، الجزائر، بداية النهاية " خرافة" الجزائر فرنسية 4591أول نوفمبراحسن بومالي5  4
، ]د ط[، دار التنوير ، الجزائر، م 4592 -4591الجزائرية موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة أحمد منغور5  5

 .99، ص1241
 .431ص المرجع السابق،5  عمار عمورة 6
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من خالل اإلنتقال إلى من عمى اإلعداد روحيا وماديا لمثورة في  11الظروف عمل األعضاء 
 العمل السياسي إلى الكفاح المسمح.
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 مقدمة الفصل 
الثورة التحريرية المجيدة العديد مف الشخصيات البارزة والتي لعبت دورا لقد عرفت  

شخصية ثورية  22ميما خالؿ مسارىا الثوري، فمف خالؿ ىذا الفصؿ سوؼ نقـو بتقديـ 
كانت مف أعظـ الشخصيات التي نادت باالستقالؿ الفوري لمجزائر ولشعبيا والتخمص كذلؾ 

جية ومف جية اخرى القضاء عمى الفكرة التي مف ىيمنة االستعمار الفرنسي ىذا مف 
ترسخت في ذىف فرنسا وشعبيا باف الجزائر جزء ال يتجزأ مف فرنسا وعميو فغف الحديث عف 
ىذه الشخصيات يتحتـ عمينا دراسة كؿ شخصية عمى حدى وفي نفس الوقت أف عنواف 

، 22سـ مجموعة وموضوع المذكرة يدور حوؿ ىذه المجموعة التاريخية والتي أطمؽ عمييا إ
وعميو فإف أىـ الجوانب التي تـ التركيز عمييا في ىذا الفصؿ: المولد والنشأة، وأىـ اعماليا 

 الثورية التي جعمتيا تخمد في تاريخ الثورة الجزائرية ولقد قسمت إلى أربع مجموعات:
 األولى: وىي المجموعة المنظمة لالجتماع -

 طاع القسنطينيأما المجموعة الثانية: وىي مجموعة الق
 والمجموعة الثالثة: ىي مجموعة القطاع الجزائري

 أما المجموعة الرابعة واالخيرة ىي مجموعة القطاع الوىراني. 
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 المبحث األول: المجموعة المنظمة لالجتماع:
وتتكوف ىذه المجموعة مف خمسة أعضاء والتي كاف يطمؽ عمييا بمجموعة أو  

باألحرى لجنة الخمسة وىـ: مصطفى بف بولعيد، العربي بف مييدي، محمد بوضياؼ، رابح 
 بيطاط وديدوش مراد. 

وخالؿ ىذا المبحث سوؼ نقوـ بتقديـ تعاريؼ خاصة بعدة شخصيات مف حيث تاريخ  -
ماء بالكامؿ وكذلؾ مختمؼ األدوار التي لعبتيا ىذه الشخصيات التي الوالدة ومكانيا واألس

 تعتبر بارزة في تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة.
فبراير  5: ولد الشييد مصطفى بف بولعيد في م(9191-9191مصطفى بن بولعيد ) -1

بف بولعيد، أمو عائشة  وىو مصطفى بف أحمد بف عمار1بآريس )باتنة( 1917 )فيفري( 
أبركاف، ولقد حفظ الشييد ما تيسر لو مف القرآف الكريـ وىو صبي، حيث نجد أنو بنت محمد 

 .2تمقى معارفو األولى في المدارس القرآنية في آريس
ثـ استدعي  1938ولقد أدى واجبو تجاه الخدمة العسكرية اإلجبارية، وكاف ذلؾ سنة  

 وحصؿ عمى رتبة مساعد. 1944ثانية سنة 
الشنيعة التي  1945ماي  08اقو بحزب الشعب كاف ذلؾ بعد أحداث أّما عف التح 

ىزت الجزائر وشعبيا ككؿ، ولقد انضـ إلى المنظمة الخاصة عند تأسيسيا حيث أنو أصبح 
السّري وشبو العسكري، وكاف مصطفى  –مناضال فييا وعمؿ في ثالث مستويات: العمني 

. 19533عداد لمثورة المسمحة ابتداءا مف ارزة المساىمة في اإلبف بولعيد مف الشخصيات الب
وكانت أيضا مف ابرز أعمالو النضالية أنو شارؾ في تأسيس المجنة الثورية لموحدة والعمؿ 

، ولإلشارة فقط يقوؿ عنو محمد يوسفي في الجزء الثاني مف كتابو الجزائر 4في شير مارس 

                                                           
 .37، ص2012، ]د ط[، دار ىومة، الجزائر، شخصية وطنية 91ثوار ....عظماء شهادات محمد عباس:  1
 .52ـ، ص2009، ]د ط[، دار اليدى، الجزائر، : مصطفى بن بولعيد مواقف وأحداثعثماني مسعود 2
 .37، صالمرجع السابقمحمد عباس:  3
 .18، صالمرجع السابقمسعود:  يعثمان 4
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مف أىـ المعارؾ التي خاضيا ، وكانت «مصطفى بف بولعيد رائد الثورة وميندسيا»سائرة أف 
بالجزائر العاصمة والذي  1954ولقد ترأس اجتماع في نياية جواف  1"البمح معركة "ايفري

، ولقد كاف مف قادة الثورة المسمحة في االوراس، احتؾ بالعمؿ النقابي 2"22عرؼ باجتماع "
و انتخب رئيسا ـ أوال، وثاني في آريس، حيث نجد أن 1937أثناء ىجرتو لمعمؿ بفرنسا سنة 

 .19443لنقابة التجار قبؿ استدعائو لمخدمة العسكرية لممرة الثالثة في 
وكاف مصطفى مف مناصري أطروحات المجنة المركزية غمى حّد ما، وكاف يمارس  

بعودتنا لمحديث عف عممو في المنظمة  4وظيفة المسؤولية والمراقبة عمى المستوى الوطني
ة المطاؼ كاف يدور تحت سيادة أوامر مسؤوؿ مباشر وىو الخاصة نجد أف عممو في بداي

عبد القادر العمودي، ومسؤوؿ آخر عمى مستوى جنوب الشرؽ الجزائري والشييد العربي بف 
وبعد أخذنا بالتعريؼ عف حياة ىذا البطؿ يمكننا الحديث عف كيفية اغتيالو بحيث  5مييدي

بف بولعيد كاف يعطي أف مصطفى »داني:أننا سننقؿ الرواية كما رواىا الرائد الطاىر سعي
ي شيء يعترضيـ أو يجدونو في يو ومف بيف النصائح ىي تجنب لمس أىدنصائح لمجا

وذات يـو عندما كاف  العدو نفجر عمييـ أو كميف وضعوطريقيـ ، فيمكف وجود لغـ ي
مصطفى بف بولعيد يتحدث إلى مجاىديو دخؿ عمييـ جندي يحمؿ بيف يديو مذياعا أعطاه 
لو مؤكدا ليأنو وجده مرميا كما يقاؿ، وعندما حواؿ بف بولعيد فتح المذياع ليستمع االخبار إذ 

 6.«بو ينفجر ويسقط وىو شييد

                                                           
 798، صالمرجع السابقمسعود:  يعثمان ا1
 .268، ص2010، ]د ط[، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج9131 -9381تاريخ الجزائر المعاصر رابح لونيسي وآخروف، 2
 .37، صالمرجع السابقمحمد عباس: 3
القصبة، ، ]د ط[، دار الحركة الثورية في الجزائر من الحرب العالمية األولى إلى الثورة المسمحةأحمد ميساس:  4

 .377، ص 2015الجزائر، 
 .37، صالمرجع السابقمحمد عباس:  5
 .161، ص2010]د ط[، دار األمة، الجزائر،  القاعدة الشرقية، قمب الثورة النابض،مذكرات الرائد الطاىر سعيداني،  6
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وامر بعدـ لمس أو أعطى األ الشكوؾ ىو كيؼ يمكف لشخصوالشيء الذي بقي يثير  
 1أخذ أي شيء يجده المجاىدوف في طريقيـ أف يسقط في كميف كيذا؟...

 19232ولد بدوار الكواىي )عيف مميمة( سنة  م(:9191-م9128العربي بن مهيدي) -2
، ثـ انتقؿ إلى بسكرة 1937وزاوؿ دراستو بباتنة ، حيث تحصؿ عمى الشيادة االبتدائية عاـ 

حيث واصؿ دراستو االعدادية، لكف ظروؼ الحرب العالمية الثانية اضطرتو إلى التوقؼ 
انخرط بالحركة الكشفية ببسكرة، ولقد ألقي عميو القبض غداة حوادث الثامف مف ماي 

 4ذكرنا بوالية بسكرةو مسؤوال محميا لمكشافة االسالمية كما سبؽ . حيث أنو كاف 19453
كة في تأسيس ر وكاف العربي بف مييدي قد بدأ ينخرط في االعماؿ الثورية حيث أنو قررالمشا

المنظمة الخاصة، حيث أنو قاد ثورة الفاتح مف نوفمبر بالمنطقة الخامسة)وىراف(وفي ماي 
، ولقد انضـ الشييد إلى المخ 5مؤتمر الصوماـ، دخؿ العاصمة وشارؾ في تحضير 1956

كمسؤوؿ محمي، وكاف قبيؿ اكتشاؼ المنظمة الخاصة مسؤوال عمى كؿ القطاع القسنطيني 
. ولقد كاف مف الوجوه البارزة في CRVA6وىو مف مؤسسي المجنة الثورية لموحدة والعمؿ  

شكموا القيادة العميا األولى ، حيث تمت تزكيتو ليكوف واحًدا مف الخمسة الذيف 22اجتماع 
 .7المكمفة بالتحضير لمثورة التحريرية

 أما عف كيفية استشياده أو طريقة ىوتو فمقد اختمفت الروايات حوليا: 
حيث يقوؿ يوسؼ بف خدة أف طريقة القبض عميو كافة عف طريؽ الصدفة وكاف ىذا بعد 

جميع أشكاؿ التعذيب واإلذالؿ مالحقتو مف طرؼ القوات االستعمارية واخضاعو بعد ذلؾ إؿ 
                                                           

 .162، صالسابقالمصدر مذكرات الرائد الطاىر سعيداني،1
 .15ـ، ص1989،]د ط[، دار اليدى، الجزائر، محمد العربي بن مهيديسميماف بارو، 2
 .488، صالمرجع السابقمحمد عباس، 3
 .488، ص2009، وزارة الثقافة، الجزائر، المنظمة الخاصة ودورها في اإلعداد لثورة أول نوفمبرمصطفى سعداوي:  4
 .75، صالمرجع السابق:  محمد عباس 5
 .488، صالمرجع السابق:  مصطفى سعداوي 6
 121-120ص ،2أنظر الممحؽ رقـ. 
 .12، وزارة الثقافة، الجزائر، ص16، جرجال من ذاكرة الجزائرلزىر بديدة:  7
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التي فاقت وحشيتيا كؿ االوصاؼ، مف قمع لألسناف وكوي لمساف إاّل أف معاممتيـ البشعة لو 
، حيث كانت المقولة التي ف طرؽ صموده الذي لـ يكف لو مثيؿحالة دوف ذلؾ، وذلؾ ع

لـ يعرؼ لو ، وكذا استشيد البطؿ بعد عذاب «لكـ الماضي ولنا المستقبؿ» يتردد عمييا ىي
« معركة الجزائر الحقيقية»، أّما في رواية أخرى يقوؿ الجنراؿ ما سوقي كتابو 1التاريخ مثيؿ

، وكاف في ذلؾ الوقت يحمؿ بطاقة 1957فبراير  16أف القبض عمى بف مييدي كاف يـو 
تعريؼ تحت اسـ عبد الرحماف عيبود، حيث أف وزير الحرب" ماكس لوجوف" يتمنى موتو، 

بتنصيب محكمة عسكرية استعجالية حكمت باإلعداـ الفوري وكاف ذلؾ رمي حيث قاـ 
 .19572مارس  05بالرصاص ليمة 

وىناؾ رواية أخرى وىي تمت شيادة الفرنسييف أف بف مييدي انتحر شنقا في زنزانتو  
في فترة اعتقالو بمقر  بواسطة حبؿ أعده بنفسو 1957مارس  06ليمة االحد غمى اإلثنيف 

ولقد دفف بناحية معزولة مف مقبرة العالية دوف أف يراه أحد مف عائمتو،  3مف لإلقميـمديرية األ
رفقة ديدوش مراد  1966عائمتو، وعندما تـ نقؿ جثمانو إلى مربع الشيداء بالعالية نسبة 

كمو مف واألمير عبد القادر رات عائمتو رصاصتيف واحدة في صدره واخرى في ذراعو وىذا 
 .4أجؿ وفي سبيؿ عمـ الجزائر

جواف  23في ولد بأوالد ماضي بوالية المسيمة م(: 9112-9191محمد بوضياف) -8
اشتغؿ بمصاع تحصيؿ الضرائب بجيجؿ حيث أنو بدأ نضالو في صفوؼ حزب  1919

الشعب الجزائري أثناء الحرب العالمية الثانية، وكاف مف الذيف عايشوا األحداث الشنيعة 
المنظمة بتنظيـ  1947. ولقد تـ تكميفو في اواخر 5(1945ماي  08رىيبة )أحداث وال

، بف بولعيد، وخالؿ سنة عمى كؿ مف ديدوش مراد الخاصة في عمالة قسنطينة وبو تعرف
                                                           

 .154، ص2002، المتحؼ الوطني لممجاىد، 9112-9191سمسمة رموز الثورة الجزائرية محمد العربي بف مييدي:  1
 .82، صالمرجع السابقمحمد عباس:  2
 .157، صالمرجع لسابقمحمد العربي بف مييدي:  3
 .83-82، ص ص المرجع السابقمحمد عباس:  4
 .15، صالمرجع السابقمحمد عباس: 5
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، أصبح مف ضمف األعضاء في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وكاف أيضا مف 1953
 .1لموحدة والعمؿ المساىميف في تنظيـ المجنة الثورية

ولقد أعرض محمد 2ليمتحؽ بالوفد الخارجي 1954أكتوبر  26ولقد غادر الجزائر في  
بوضياؼ لألسير في الطائرة التي اختطفت والتي كانت تقؿ أعضاء الوفد الخارجي األربعة 

، ومف نفس العاـ 1962ولقد قاـ بتأسيس حزب الثورة االشتراكية والذي كمف في 3إلى تونس
مة االستقالؿ وقؼ إلى جانب الشرعية الممثمة في مجمس الثورة والحكومة في أز 
اشير، وطاف  3تـ توقيفو وسجنو في الجنوب الجزائري لمدة  1963.وفي يوليو 4المؤقتة

يتنقؿ بيف فرنسا والمغرب وكاف ذلؾ في إطار نشاطو السياسي، إضافة إلى ذلؾ كاف يقـو 
وفاة الرئيس ىواري بومديف قاـ بحؿ حزب الثورة  ، وعند1979بتنشيط مجمة الجريدة سنة 

، بعد استقالة الرئيس الشاذلي بف جديد 1992االشتراكية، واستدعي في يناير )جانفي( 
 .5لنصب رئيس عمى بمد المميوف ونصؼ المميوف شييد

وحسب شيادة أخيو عيسى أف محمد عايش فترة وفاة العالمة الكبير عبد الحميد بف  
 .6ليا كثيراباديس وتأثر 

وقبؿ تطرقنا إلى الحديث عف تاريخ وفاة ىذا البطؿ نقوؿ: انو قد اختير محمد في  
س دريش ضمف القيادة الخماسية األولى والمكمفة االجتماع البذي انعقد ببيت المناضؿ إليا

وعميو يمكننا أف نقوؿ أف عالقة بوضياؼ والمركزييف لـ تدـ طويال،  7باإلعداد لمكفاح المسمح
ذلؾ لعدة أسباب منيا: الحرج الكبير الذي وقع فيو بوضياؼ ورفاقو، والذي كاـ أماـ طويال، و 

                                                           
 .558، ص2013مة، الجزائر، ، دار األ، ]د ط[9112 -9191اإلمداد بالسالح خالل الثورة الجزائرية الطاىر جبمي:  1
 .449، صالمرجع السابقمصطفى سعداوي:  2
 .16، صالمرجع السابق، ثوار عظماءمحمد عباس:  3
 .267ص المرجع السابق،الطاىر جبمي:  4
 .267، صالمرجع السابقرابح لونيسي:  5
 .26، ص2009، ]د ط[، دار ىومة، الجزائر، مم أحاديث مع بوضيافحاغتيال....محمد عباس:  6
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أنصار الحياد، وبالتالي بدأت االزمة تظير، وعميو قرر االنتقاؿ السريع لمعمؿ المسمح لحؿ 
بالحراؾ الذي تعيشو كؿ مف تونس والمغرب لممطالبة باسترجاع  تأثر، ولقد 1ىذه األزمة

 .2نسييفسيادتيما مف الفر 
ويعتبر نقطة تحوؿ بارزة في حركة التحرر الوطني وذلؾ مف خالؿ تحويؿ حزب  

مف نكسة رىيبة لمحركة الوطنية إلى إنبعاث جديد ونقطة  1954الشعب الجزائري في مطمع 
في  1992يونيو )جواف(  23ولقد أغتيؿ بمدينة عنابة كاف ذلؾ في  3تحوؿ تاريخي حاسـ
ؿ الجزائر جؿ الظفر والنيؿ باستقالكبيرة ومواجيات عديدة مف أ تحدياتمدينة عنابة، بعد 

 .4جميا المالييفالذي مات واستشيد مف أ
في عيف الكرمة بالشماؿ  1925ديسمبر  19: ولد في (2111 -9129رابح بيطاط) -1

، حيث أنو كاف مف 5القسنطيني وىو في االصؿ مف الجنوب القسنطيني بوادي سوؼ
ركة انتصار الحريات الديمقراطية وعضو في المنظمة السرية، ولقد المناضميف في صفوؼ ح

حكـ عميو بالسجف لمدة عشر سنوات وكاف ذلؾ بسبب مشاركة في مياجمة دار البريد 
المنظمة الخاصة والذي كاف  اكتشاؼسر وذلؾ بعد وقد تمكف مف اليروب مف األ،6وىراف
لموحدة والعمؿ وبالتأكيد مف ، حيث كاف مف المؤسسيف لمجنة الثورية 7ـ1950عاـ 

، حيث نجده أنو كاف مف القادة 8"22المشاركيف في االجتماع التاريخي المعروؼ بإجتماع "
الذيف أعطوا اشارة انطالؽ الثورة الجزائرية بدليؿ أنو مع بداية التحضير لمثورة  التاريخييف

                                                           
 .43، صالمرجع السابق، أحاديثمم حاغتيال ...محمد عباس:  1
 .7، 6، ص ص وزارة الثقافة، الجزائر، 2، جرجال من ذاكرة الجزائرلزىر بديدة:  2
 .17، صالمرجع السابق، ثوار ....عظماءمحمد عباس:  3
 .267، صالمرجع السابقرابح لونيسي:  4
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 .272، صالمرجع السابقرابح لونيسي:  6
 .92، صالمرجع السابقمحمد عباس: ثوار...عظماء،  7
 .272، صالمرجع السابقرابح لونيسي:  8



 األدوار السياسية والوطنية ألعضاء مجموعة االثنين والعشرين الفصل األول:
 

25 
 

كفاح المسمح، وكذلؾ المنظمة الخاصة بمنطقة القبائؿ بضرورة تبني فكرة ال بإقناعتكفؿ 
العمؿ مع كؿ مف كريـ بمقاسـ وعمر أو عمراف مف أجؿ إشعاؿ فتيؿ الثورة بالمنطقة ، ولقد 

ليذه الميمة عمى أحسف وجو بعد أف عمال جاىدا مف أجؿ كسب ثقة ىاتو  تأديتوكانت 
 .1العمؿ المسمح صالحالقاعدة ل
عمى ثكنة "  1954نوفمبر ولقد كاف رابح بيطاط مف المشاركيف في اليجـو ليمة  

، حيث أنو كاف قد عيف مسؤوؿ عف المنطقة الرابعة 2بيرو" في ضواحي مدينة البميدة
ـ، تـ إعتقالو وحكـ عميو بالسجف المؤبد ليطمؽ سراحو في مارس 1955الجزائر، وفي سنة 

. ولقد عيف غداة االستقالؿ عضوا في المكتب السياسي حيث كاف قد كمؼ بميمة 19623
مف  19ظيـ في جبية التحرير الوطني، لكنو استقاؿ بسبب خالؼ مع بف بمة، وعيف في التن

عاد إلى الواجية غداة استقالة  1998، وفي خريؼ 4جواف وزير دولة مكمؼ بالنقؿ
الرئيساليميف زرواؿ مف خالؿ تزكية اختيار الرئيس بوتفميقة ولقد قاـ بتكميفو ببعض المياـ 

وعميو يمكننا القوؿ أنو  5ت آخر ميمة لو يؤدييا بجنوب إفريقيا، حيث كانبإفريقياالخاصة 
ساىـ بكؿ جدارة في بناء مؤسسات الجزائر المستقمة، ولقد كاف الفقيد آخر التاريخييف الستة 

 6الذيف أشرفوا عمى تفجير الثورة التحريرية.
 .20007أفريؿ  10ولقد كاف الوحيد الذي توفي وفاة طبيعية وكاف ذلؾ في  

بالمرادية  1927يوليو)جويمية(  13ولد في  م(:9199-م9121ديدوش مراد ) -9
العاصمة مف عائمة متواضعة، التحؽ بالمدرسة االبتدائية بالمرادية ثـ التعميـ المتوسط حيث 
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، 2مسؤولية المنطقة االولى بعمالة قسنطينة 19421تحصؿ عمى شيادة التعميـ المتوسط في 
ولعيد نواة سرية في العاصمة ميمتيا صنع المتفجرات رفقة بف ب 1952ولقد كوف في 

، كاف عضوا في مجموعة 3لتحضير الندالع الثورة وكاف ضمف المجنة الثورية لموحدة والعمؿ
وأحد القادة الستة المكمفيف بالتنسيؽ وقائد لممنطقة التالية)الشماؿ القسنطيني(، وكاف  22الػػ 

، وخالؿ ىذا االجتماع أكد عمى ضرورة 4لعسكرييولي أولوية لمعمؿ السياسي عمى العمؿ ا
.عيف مف 5تبني طريؽ العمؿ المسمح السترجاع السيادة الوطنية، رغـ إدراكو لقمة اإلمكانيات

قصد  52/54طرؼ حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية نائبا لبوضياؼ ما بيف سنتي 
في معركة  1955نفي جا 18سنة وكاف ذلؾ يـو  28تنظيـ فرنسا، ولقد استشيد وعمره 

 .6بوكركر عمى مقربة مف مدينة زيغود يوسؼ الحالية
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 المبحث الثاني: مجموعة القطاع القسنطيني:
 أعضاء وىـ كالتالي: 9وتضـ ىذه المجموعة  

 م(2191-9128ابن طوبال سميمان )-9
بميمة )القطاع القسنطيني( مناضال في صفوؼ حزب الشعب حيث  1923ولد سنة  

أنو انضـ إليو وىو في سف المراىقة، وكاف عضو في المنظمة السرية حيث لعب دوًرا كبير 
، 1في التحضير واإلعداد لمثورة، وكاف قد شارؾ في تأسيس المجنة الثورية لموحدة والعمؿ

لى منطقة األوراس حيث ف مف طرؼ البوليس تقرر نقمو إوعندما أصبح في عداد المطموبي
بف عودة وحباسي بكؿ مف مصطفى بف بولعيد وشيياني بشير: ونقؿ التحؽ رفقة بيطاط و 
حيث اسندت إليو قيادة المنطقة الثانية وكاف ذلؾ بأمر مف ديدوش مراد، إلى الوالية الثانية 

 .19552اوت  20حيث كاف بف طوباؿ مساعدا لزيغود يوسؼ في 
تنسيؽ والتنفيذ ـ، وعيف عضو لجنة ال1957و 1950ولقد قاد الوالية الثانية سنتي  
، ولقد 1962غاية  ـ ثـ وزير الدولة إلى1958/1960، ووزير الداخمية ما بيف 1958سنة 

لى االنضباط والعنؼ الثوري والتأثر بالتقنيات الفيتنامية في حرب اشتير بالدعوة إ
العصابات، حيث كاف يعتبره السياسيوف مف أحد الباءات الثالث الذيف سيطروا عمى التسيير 

 . 3رجي لمثورة إلى غاية االستقالؿالخا
ووافتو المنية في شير أوت وىو في السابع والثمانيف مف عمره، بعد صراع مرير مع  

المرض وكاف بالمستشفى العسكري بعيف النعجة، ولقد تـ دفنو بمقبرة العالية بالجزائر 
الذيف ناضموا مف العاصمة، وىكذا تكوف الدولة الجزائرية قد خسرت واحًدا مف أحد االبطاؿ 

 .4أجؿ أف تكوف الجزائر حرة مستقمة
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 م...(9129العمودي عبد القادر) -2
يعد مف أقطاب الحركة الوطنية الجزائرية ولد بمدينة واد سوؼ الحدودية كاف ذلؾ  
إذ أنو تمكف مف تعمـ القرآف الكريـ وحفظ ما تيسر منو، ورغبة في تحقيؽ  1925سنة 

الدراسة سافر عبد القادر إلى مدينة بسكرة وتمقى تعميمو ىناؾ،  التحصيؿ العممي ومواصمة
وىناؾ التقى بابف مييدي الذي أصبح مف بيف رفقائو ، ولقد كانت دعوة عبد القادر إلى 
اجتماع المدينة التاريخي تحت جيود بذليا طيمة المشوار السياسي الذي قاـ بو ولإلشارة فقط 

. قاـ باالنضماـ إلى صفوؼ 1ي اندالع الكفاح المسمحبأنو بعد ىذا االجتماع لـ يشارؾ ف
بوادي سوؼ، ولقد انضـ إلى المنظمة السرية عف  1943حزب الشعب الجزائري في عاـ 

طريؽ الصفة وكاف ذلؾ بمدينة عنابة عند إلتقائيببف مييدي الذي اقترح عميو الفكرة والذي 
. ولقد أسندت لو العديد مف المياـ 2كاف رده بالموافقة حيث أوكمت لو تولي العممية بالوادي

نت مف بيف ىذه المياـ: ىي نقؿ األسمحة ورائيا في ظؿ عممو في المنظمة الخاصة كا
وارساليا عف طريؽ القوافؿ التجارية بطبيعة الماؿ وسط الجزائر أي مف والية إلى والية أو 

وكاف ذلؾ بدعوة " 22، حضر االجتماع التاريخي "اجتماع 3مف منطقة إلى منطقة ...إلخ
مف بوضياؼ وعند الخروج منو عاد إلى بسكرة وىو حامؿ رسالة تقوؿ بضرورة االنتقاؿ إلى 
عالنيا، إاّل أف نشاطو كاف محدودا وذلؾ بسبب  مرحمة جديدة وىي مرحمة تفجير الثورة وا 

 4الضغوطات التي كاف يتعرض ليما مف طرؼ السمطات االستعمارية.
 :9129ابن عودة مصطفى -8

مف أسرة عريقة  1925سبتمبر  27المدعو )عمار( مف مواليد ابف عودة مصطفى 
والتحؽ بصفوؼ  1943في والية عنابة، كاف انضمامو إلى حزب الشعب الجزائري عاـ 

المنظمة الخاصة بالوالية التي ولد فييا، كاف قد التحؽ بالجباؿ منذ ما يسمى بالمؤامرة سنة 
ولقد كاف أثناء أزمة  5زيغود يوسؼ ولخضر طوباؿـ، وكاف يأتي الترتيب بعد 1950
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االنقساـ الحزبية مف مؤيدي فكرة الحياد التي تمخض عنيا تأسيس المجنة الثورية لوحدة 
والعمؿ ولقد كاف لو الحظ األوفر في تفجير الثورة بمدينة عنابة، وشارؾ في ىجومات الشماؿ 

مف المسؤوليات أثناء الثورة  ، وتقمد العيد1القسنطيني و حضر كذلؾ مؤتمر الصوماـ
ىي إلشتراؾ باسـ جيش التحرير الوطني في يات لالتحريرية، وكانت آخر ىذه المسؤو 

ى بعد اإلعالف عف استقالؿ الجزائر سفيرا في مفوضات إيفياف ولقد عيف ابف عودة مصطف
، 1979طرابمس، وبدوره عيف عضو المجنة المركزية لحزب جبية التحرير الوطني منذ سنة 

وىكذا يكوف قد لعب دورا كبيرا في تاريخ  2ئب رئيس وبعد ذلؾ رئيس لجنة االنضباطتـ نا
       وتاريخ الدولة الجزائرية.الثورة 

 م(:9191 م9191باجي مختار) 4
حيث دخؿ المدرسة االبتدائية بمدينة عنابة،  1919أفريؿ 17ولد باجي مختار في 

، وفي 1935بيكار وىو في السابعة مف عمره، وتحصؿ عمى الشيادة االبتدائية في عاـ 
أوائؿ األربعينيات دخؿ الكشافة اإلسالمية "الفالح" حيث أوكمت لو ميمة اإلشراؼ عمى 

، إنخرط في صفوؼ حزب حركة االنتصار 1947الكشافة اإلسالمية بالمدينة وفي عاـ 
ولقد عمؿ جاىدًا في سبيؿ الثورة التحريرية مف جمع  3محريات الديمقراطية في سوؽ أىراسل

إمكانياتو المادية مف أجؿ سّد النقض الذي كاف في األسمحة، حيث لألسمحة حيث سخر كؿ 
أنو كاف حاضرًا في ليمة نوفمبر لتفجير واإلعالف عف الثورة في منطقة سوؽ أىراس، حيث 

وسنرى أف  4، إذا أنو كاف مناضال قويافر لمقياـ بجميع عممياتو بكؿ نجاحكاف لو الحظ األو 
انتقالو إلى الكفاح المسمح والعمؿ الثوري بالدرجة األولى كاف سببو الخالفات والنزاعات بيف 

وبعد جيد وتحدي وصمود قاـ بو  5المركزييف والمصالييف وعدـ تنازؿ أي طرؼ عف موقفو
وقاؿ أف الجزائر جزء ال يتجزأ مف فرنسا شاءت األقدار  ىذا الشييد في وجو مف وقؼ

                                                           
 .222، ص ثوار ....عظماء،المرجع السابقمحمد عباس:  1

  .120، ص: المرجع السابقمحمد العربي الزبيري  2
 . 7، صعبر والية قالمةشهادات جمعية الثقافة والتاريخ لممعارك الكبرى لمثورة التحريرية باجي مختار:   3
  .153، صالمرجع السابق :محرز عفروف4 

  .10، صالمرجع السابقباجي مختار:   5



 األدوار السياسية والوطنية ألعضاء مجموعة االثنين والعشرين الفصل األول:
 

30 
 

بمدية مجاز ببني صالح  1954نوفمبر  13واستشيد باجي مختار في أحداث المعارؾ يـو 
         1عاماً 35: ػػالصفا وىو في سف ال

 :9191م9121عمي السعيد:بو  5
مف مواليد وىو ابف المرحـو سميماف بف سعيد وبوجالب تسعديت بنت محمد، وىو  

حيث أنو كاف يقيـ بيا، وكاف مف الجيؿ المتعمـ، وكاف أعزب  نة،بقسنطي 1927أفريؿ 14
غير متزوج، ولقد كاف ىذا األخير ذو سيرة حسنة حيث أنو لـ تكف لديو أية سوابؽ عدلية 

 2تذكر.
لقد كاف مف المناضميف في صفوؼ حزب الشعب الجزائري، وحركة االنتصار لمحريات 

حيث تـ  19473كاف في المنظمة السرية عضوا والتي تأسست في سنة  ية، ولقدالديمقراط
ووضعو الحبس عقب اكتشاؼ ىذه المنظمة، إذا أنو لـ يتـ  1950أفريؿ 8القبض عميو في 

   4إطالؽ سراحو إاّل بعد عاميف مف سجنو
لـ التاريخي إال أنو وكاف مف الحاضريف في ىذا االجتماع  22شارؾ في اجتماع اؿ  

ـ، فبعد خروجو مف الحبس التحؽ بصفوؼ 1954يشارؾ في عمميات الفاتح مف نوفمبر 
جيش التحرير الوطني ليقتؿ ويستشيد في سبيؿ استقالؿ بمده الجزائر وكاف ذلؾ عاـ 

 .5ـ1959
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 م: 2113 م 9129حباشي عبد السالم   1
 " كباش"بعيف مميمة دائرة قسنطينة، كاف يمقب ب 1925سبتمبر  2وىو مف مواليد  

وىو ابف المرحوـ رمضاف بف عبد المالؾ والمرحومة األـ حداد عمجية بنت حمانة، كاف 
   1يقطف بمدينة قسنطينة.

وكذلؾ في  1943حيث تمكف مف االلتحاؽ بصفوؼ حزب الشعب الجزائري عاـ 
( وليختار ويكوف عضوًا في المنظمة MTLD)حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية 

الخاصة، وبالتأكيد أنو كاف مالحقا مف طرؼ السمطات االستعمارية والسبب ىو نضالو 
   المتواصؿ ضّد أعماؿ العدو ىما عرضو لالعتقاؿ والسجف.  

التاريخي، والذيف  22ولقد كاف حباشي عبد السالـ مف المشاركيف في اجتماع اؿ 
. حيث كانت مشاركتو 1954أىـ القرارات فيما يخص تفجير الثورة التحريرية  كانوا قد اتخذوا

   2قوية وفتحت الباب أماـ الكثير مف التأويالت والقراءات التي كانت البد مف أف تفتح
)حباشي عبد السالـ( مف أىـ الشخصيات التي وعميو يمكننا القوؿ أف ىذه الشخصية  

 طريؽ قرارات حاسمة ودقيقة تخدـ األمة.تطمعت نحو المستقبؿ وذلؾ عف 
 م(:9191 م 9129زيغود يوسف:)  1 

قادوا الثورة الجزائرية إذ نرى أف يعتبر الشييد زيغود يوسؼ مف أبرز القادة الذيف  
في تاريخ ىذه الثورة اسمو كاف دائما وسيظؿ مف األسماع التي لعبت أدوار ال يمكف تجاىميا 

  التحريرية.
في دوار الصوادؽ  1921ري فيف 18وسؼ ) المدعو سي أحمد( يوـ ولد زيغود ي

حفظ ما تيسر مف القرآف الكريـ وتمقى بعض المبادئ البسيطة في )زيغود حاليا(  وبالسمند
المغة العربية، دخؿ المجاؿ السياسي والعسكري وىو في سف السابعة عشرة مف عمره إذ أنو 

ومف بيف األشياء التي كاف ليا تأثيرىا ست سنوات مف عمره لعائمتو، لـ يخصص سوى 
بف جموؿ وأفكار العالمة  و تأثره بنشاط الدكتور محمد الصالحالواضح في نضالو السياسي ى
  3الشيخ عبد الحميد ابف باديس
                                                           

  .274ص المرجع السابق،: عبد المجيدبوزبيد   1
2
  Habbachi Abde Slam, Op.  Cit , P215  
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، ولقد اختير مف طرؼ 1937انخرط في صفوؼ حزب الشعب الجزائري في عاـ 
إلنتصار لمحريات الديمقراطية، ولقد محمد بموزداد، لكي يكوف مناضال في صفوؼ حركة ا

    1كاف ىذا المناضؿ عضوًا بالجمعية الخاصة إذ أنو يعتبر مف أىـ صانعي اإلستقالؿ
نؼ السرية والمالحقة، وكاف ذلؾ مف طرؼ إذ عاش البطؿ زيغود يوسؼ في ك

السمطات اإلستعمارية الفرنسية التي كانت ميمتيا ىي القضاء عمي كؿ مف كاف يقؼ في 
مف أجؿ ذلؾ، مف قمع، ذبح، قتؿ، تعذيب .....بدليؿ أنو  ييا، واستعماؿ أبشع األساليبوج

مستعار كما سبؽ وذكرنا وىذا كمو بسبب المالحقات التي كاف يتعرض كاف يعيش تحت اسـ 
 3لديدوش مراد بالمنطقة الثانية )الشماؿ القسنطيني(. ولقد عيف نائبا أوال 2ليا

خاصة في  1955أوت  20خاصة في فترة ىجومات  ولقد كاف يعمؿ زيغود يوسؼ
 عمى إعادة تقوية الثورة إذ قاـ بعقد اجتماع حضره كؿ مف لخضر طوباؿ 1955فترة ماي 

مجاىًدا،  75مسؤوؿ الناحية األولى، بف مصطفى بف عودة مسؤوؿ الناحية الثانية ورفقتيـ 
الثانية وذلؾ مف أجؿ وكاف يدور ىذا االجتماع حوؿ ضبط برنامج عمى مستوى المنطقة 

القياـ بعمميات عسكرية ضد العدو، بالرغـ مف نقص العّدة والعتاد إاّل أف عزيمتو التي كاف 
  4يتحمى بيا لـ يؤثر فييا شيء فكاف كؿ ىمو ىو مطاردة العدو وجعؿ الجزائر حّرة مستقمة.
ىذا  ولقد كاف زيغود يوسؼ أحد أعمدة مؤتمر الصوماـ التاريخي إذ تقرر أف يكوف

 .5األخير ضمف وفد لموالية األولى أوراس النمامشة بيدؼ اإلصالح
عمى الساعة السابعة صباحا والنصؼ  1956سبتمبر  23توفي الشييد البطؿ في 

ومف  6بمكاف يدعى الربوة ببمدية مزغيش )بسكيكدة( تاركا الوالية الثانية منظمة أحسف تنظيـ

                                                           
، ]د ط[، تر: قندوز عياد فوزية، منشورات المركز الوطني زيغود يوسف الذي عرفته شهادةيبوط: شإبراىيـ سمطاف  1

، 2011لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر، وزارة المجاىديف، دار غرناطة لمنشر والتوزيع الجزائر، 
  .9ص

  .11، ص9ج  ،رجال من ذاكرة الجزائرديدة: لزىر ب  2
 .18، صالمرجع نفسه  3
، جمعية الثقافة والتاريخ لممعارؾ الكبرى لمثورة عبر والية قالمة 9199أوت  21هجومات  البطل زيغود يوسف،  4

 .9التحريرية عبر والية قالمة، ص
 .37، صالمرجع السابقعثماف الطاىر عمية:   5
 .123، صالمرجع السابقزيغود يوسؼ:   6
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مابوسعو مف أجؿ تحقيؽ طموحاتو وأماليو مف  ىنا يمكننا القوؿ أف ىذا األخير عمؿ بكؿ
 أجؿ القضاء عمى األوضاع االستعمارية المتعنفة التي كانت سائدة في الجزائر.

 .....9129مشاطي محمد  -3
بقسنطينة، درس االبتدائية بيا وكاف ذلؾ بالمدرسة  1921مارس  04مف مواليد  

جند في إطار الخدمة العسكرية  الفرنسية، ولكف بسبب الظروؼ التي عاشيا محمد مشاطي
 . 1حتى نياية الحرب العالمية الثانية 1942اإلجبارية في سالح اإلشارة وكاف ذلؾ في سنة 

انخرط في صفوؼ حزب الشعب الجزائري عف طريؽ محمد بموزداد، وفي إطار  
الشنيعة عّيف محمد بموزداد عمى رأس عمالة قسنطينة لمعالجة  1945ماي  08احداث 

عادة تكويف النظاـ ودعمو، وقد كاف مشاطي مثير لالىتماـ مف طرؼ بموزداد الموق ؼ وا 
 .  2فاختاره ضمف المجموعة التي تقوـ باالتصاؿ وتوزيع الجرائد والمناشير السرية

ـ، كاف مشاطي متخفيا بضواحي 1950وفي إطار اكتشاؼ المنظمة الخاصة في  
 .3بودواو وكاف ذلؾ رفقة الشييد سويداني بوجمعة

"، ولكف ثورة الفاتح مف 22ولقد كاف مف المشاركيف في االجتماع التاريخي "إجتماع  
نوفمبر قامت بمفاجأتو وىو بمدينة ليوف)فرنسا( وىو في مرحمة عالج بمرض أصابو وفي 

 .4التحؽ بإتحادية جبية التحرير بفرنسا وكمؼ بشرؽ فرنسا 1955سنة 
عميو واسر ومكث في السجف مدة ال ـ تـ القبض 1955وفي شير أوت مف عاـ  

نتي" )باريس(، وقد افرج عنو بسبب ت بدوف محاكمة وكاف ذلؾ بسجف "الضبأس بيا كان
تمكف مف اليروب إلى سويسرا ثـ  1962المرض مع اإلقامة الجبرية بمدينة "راف"، وفي سنة 

المجاؿ  إلى بمده الجزائر، وبعد االستقالؿ تقمد مشاطي محمد العديد مف المناصب في
الدبموماسي، ومف بيف المياـ التي اسندت إليو: قنصال بتونس ثـ سويسرا، كما ساىـ في 

                                                           
 .374، ص2010، دار اليومة ، الجزائر، دروب االستقالل فصول من....ممحمة الجزائرمحمد عباس:   1
 .375، صالمرجع نفسه  2
 .120، ص2007]د ط[، تؽ: الحاج بف عمة، دار القصبة، الجزائر،  في قمب المعركة،محمد الشريؼ ولد الحسيف:  3
، 2004، ]د ط[، دار اليومة، الجزائر، فرسان.....الحرية شهادات تاريخية القصة العاممة لمأساة مموزةمحمد عباس:   4

 .34، ص2004
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ـ،كما ساىـ في تأسيس مؤسسة محمد 1989تأسيس الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف سنة 
 .1ـ1996لوضياؼ عاـ 

 م9191 -م9121ماّلح سميمان:  -1
 في سبيؿ الجزائر. يف كافحواالذ يعتبر المناضؿ ماّلح سميماف أحد الشيداء 

بقسنطينة، حيث سكف بيا، عمؿ في صنع  1920فيفري  09ماّلح سميماف مف مواليد 
الحمويات ولـ تكف لديو أية سوابؽ عدلية تذكر، ولمتذكير فقط ىو ابف محمد بف مسعود 

 .2والزىرة بف معزوز
التاريخي)كموصمومباي( ولقد كاف في المجنة الثورية لموحدة والعمؿ، فبعد االجتماع  

ـ، ولقد 1954قرر االنسحاب وعدـ المشاركة في التحضير لتفجير ثورة الفاتح مف نوفمبر 
التحؽ بصفوؼ جيش التحرير الوطني وكاف مف المناضميف والمكافحيف في سبيؿ وطنيـ إلى 

 .3وافتو المنية وسقط شييدا في ساحة القتاؿ
 .4ماف شييدا في سبيؿ حركة الوطفـ سقط المناضؿ ماّلح سمي1955وخالؿ سنة 

 22ىناؾ بعض الشخصيات رغـ أىميتيا في الثورة التحريرية وخاصة في اجتماع 
قمت فييا المصادر والمراجع فبعضيا تمكنا مف الوصوؿ إلى تعريفاتيا بصعوبة ووصفيا 

 ليتمكف قارئ المذكرة مف التعرؼ عمييا ولو بشيء قميؿ فقط.
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 موعة م القطاع الجزائري:المبحث الثالث: مج
 (:2192 9193بوكشعيب بمحاج )  -9

 وىو مف رموز الثورة الجزائرية وأحد قيادتيا البارزة.
ولقد بدأ العمؿ  بعيف تيموشنت، حيث كاف يمقب ب)أحمد( 1918ولد بوشعيب بمحاج سنة 

وىو في سف ضغيرة مما أدى بو إلى التوقؼ عف الدراسة وعمؿ مكاف أبيو، وبعد ذلؾ غادر 
انخرط في صفوؼ حزب الشعب  1937عيف تيموشنت واشتغؿ كموزع لمبريد وفي سنة 

 1الجزائري
ولقد استدعى ألداء الخدمة العسكرية اإلجبارية خالؿ الحرب العالمية الثانية ثـ سافر  

، وكاف بوشعيب بمحاج مف المشاركيف في 1945لى ألمانيا وتعرض لمسجف إلى غاية إ
البريد الكبير بوىراف، ولقد كمؼ ىذا األخير باالنخراط لممنظمة الخاصة مف اليجـو عمى 

طرؼ أحمد بف بمة لينتقؿ بعد ذلؾ إلى الجزائر العاصمة ويعيش متخفيا بسبب مالحقات 
   2البوليس الفرنسي

رفقة الشييد محمد بوضياؼ،  22كاف مف المشاركيف في اجتماع مجموعة اؿ ولقد  
وعيف مساعدًا لقائد المنطقة الرابعة بيطاط رابح وكاف ذلؾ عقد اجتماع لجنة الستة وتعييف 

، وأسس مع كؿ 54ولقد قاـ بعممية في ثكنة عسكرية بالبميدة ليمة أوؿ نوفمبر  3قادة المناطؽ
  4ا لجيش التحرير الوطني دربيا عمى السالحمف سويداني وبيطاط خالي

 م......9129بوعجاج الزبير   2
 ؿالوطنية، قاـ بإعداد منزؿ المناض يعتبر مف الشخصيات الثورية المتشبعة بالروح 

ي ولد امب، رفقة ديدوش مراد في كموصمو 22ي اؿ دريش ليكوف مقر االجتماع التاريخ
نشأ بيف أحضاف عائمة جد متواضعة في سف الثالثة بالجزائر العاصمة،  1925بوعجاج سنة 

 .5مف عمره توفي والده فعاش يتيما في ظروؼ جد مزرية وقاسية

                                                           
 .160، ص: المرجع السابقمحرز عفروف  1
 . 242، صثوار عظماء، المرجع السابقمحمد عباس:   2
 37،ص2011، دار المعرفة، الجزائر، د، ط ،مذكرات شهيد لم يمت :مسعود جديد ) سي عمي(الحاج   3
 .38، صنفسهالمصدر   4
 .159، صالمرجع السابقمحرز عفروف:   5
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انخرط في صفوؼ حزب الشعب الجزائري ثـ حركة أحباب البياف والحرية والمنظمة  
بالجزائر العاصمة وفي اوؿ  1945ماي  1الخاصة، وشارؾ بنشاط كبير في مظاىرات 

تـ اعتقالو حيث حكـ عميو باألشغاؿ الشاقة مدى الحياة، ثـ أفرج عنو سنة  1954نوفمبر 
19621.    
ومف ىنا يمكننا القوؿ أف بوعجاج الزبير كاف مف بيف الشخصيات البارزة التي كاف  

 في احداث الثورة الجزائرية المجيدة.ليا دور ميم
 م:9121بموزداد عثمان  -8

القياديف الثورييف البارزيف في محاربة العدو الفرنسي يعتبر بموزداد عثماف أحد  
 والتنكيؿ بكؿ جرائميـ الشنيعة التي ارتكبوىا في حؽ الشعب الجزائري.

بالجزائر العاصمة، وىو أخ محمد بموزداد الذي كاف ىو  1929وىو مف مواليد سنة  
ثماف في إندالع اآلخر مف أبرز المناضميف الذيف شاركوا في تحرير الجزائر، ولقد شارؾ ع

، ولقد كاف عضو في المجنة الثورية لموحدة 19542الثورة الجزائرية، ثورة الفاتح مف نوفمبر 
وري( في ميناء عمميات الفدائية ضد شركة بتروؿ )موالعمؿ، واشرؼ عمى تخطيط وتنفيذ ال

 الجزائر.
مى ولقد كاف عضو في الجناح العسكري لحزب المنظمة الخاصة، ولقد كاف ينشط ع 

ولقد ألقي عميو لقبض بعد مشاركتو كما سبؽ وذكرنا في  ،3مستوى منطقة الجزائر العاصمة
، 1954تفجير الثورة بالعاصمة، وقد قبض عميو بعد يوميف فقط، اي في السابع مف نوفمبر 

حيث حكـ عميو باألعماؿ الشاقاة طوؿ حياتو، ولكف تـ إطالؽ سراحو في سنة استقالؿ 
 .19624الجزائر في 

                                                           
، تر: مسعود حاج مسعود، دار اليومة، 9112جويمية  19ممحمة الجزائر المصورة من ما سينسا إلى محرز عفروف:  1

 .147، ص2013الجزائر، 
 .142، صالمرجع نفسو  2
 .75عبد السالـ كموف: المرجع السابؽ، ص 3
 .160، صوراء القبور، المرجع السابقمذكرات من محرز عفروف:  4
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مف المشاركيف في اليجوـ عمى مقر  54كما كاف كذلؾ في ليمة الفاتح مف نوفمبر  
ـ تـ إلقاء القبض عميو وسجنو 1955شركة الكيرباء والغاز بالجزائر العاصمة، وفي سبنمبر 

 .1ـ1962في الشبمي قرب بوفاريؾ إلى غاية 
المنية عمى يد ويعتبر المناضؿ بوشعيب بمحاج ليس مف المناضبيف اؿ<يف وافتيـ  

 االستعمار الفرنسي كبعض المناضميف اآلخريف.
 :م2119-9123دريش إلياس:  -1

في حي القصبة بالجزائر، ينتمي إلى أسرة متواضعة  1928أفريؿ  14مف مواليد  
رحمت عائمتو )دريش( مف حي القصبة التي كانت تقطف بيا مدة  1936الحاؿ، وفي سنة 

حي "الرودوت" بنيج لي ميموز المعروؼ حاليا بالمرادية، حيث قرنيف، وقامت بالساتقرار في 
كانت عائمة ديدوش في ىذا الحي، حيث جمعت بيف ىذيف الشابيف المشاعر الوطنية وانخرط 
في الكشافة وكذلؾ في الحركة الرياضية، ولقد كاف دريش إلياس عضو في المجنة الثورية 

 .2لموحدة  والعمؿ
عضوا في حزب الشعب حركة االنتصار لمحريات  بعد ذلؾ أصبح ىذا المناضؿ 

، ولقد كاف مف 1947الديمقراطية وعضوا في المنظمة الخاصة وكاف ذلؾ منذ عاـ 
بالمدينة ليحتضف  *المناضبيف النشطيف والثقاة عمى مستوى العاصمة وليذا أختير منزلو

 .3االجتماع التاريخي لمجموعة اإلثنيف والعشريف
القبض عميو ولـ يطمؽ سراحو إاّل بعد وقؼ غطالؽ النار، ، ألقي 197وفي جواف  

 . 20014ديسمبر  27بعد االستقالؿ عاش بعيدا عف السياسة، توفي رحمة اهلل عميو يوـ 
 :م9191 -م9122سويداني بوجمعة  -9

يعتبر سويداني بوجمعة مف ابرز القيادات الوطنية في تاريخ الثورة التحريرية بشكؿ  
 مفجري الثورة بشكؿ خاص.عاـ، وىف ابرز 

                                                           
 .911، ص، المرجع السابمذكرات من وراء القبورمحرز عفروف:  1
 .150صممحمة الجزائر المصورة، المرجع السابق، محرز عفروف:  2
 .122ص ،3أنظر الممحؽ رقـ  *
 .307، ص2006الجزائر، دار المعرفة، ، ]د ط[، 2، ج9131إلى 9381تاريخ الجزائر المعاصرة من :  بشير بالح 3
 .77، صالمرجع السابق:  عبد السالـ كموف 4
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 .1بمدينة قالمة، مف أبرز الثورييف والسياسييف الجزائري 1922جانفي  10ولد في 
حيث نرى أنو ولد مع ميالد النواة االولى لمحركة الوطنية، ولقد تربى يتيما واعتنت بو  

امو منذ نعومة أظافره، ورغـ الصعوبات التي واجيتيا أمو إال أنو كاف مف البارزيف 
والممتازيف في مجاؿ الدراسة، إذ أنو كاف ُيعمؿ عمى نفسو منذ صغره، بدليؿ أف الفترة التي 

 . 2عايشيا كانت فترة استعمارية رىيبة
ولقد انخرط سويداني بوجمعة في صفوؼ الحركة الوطنية، وبسب عبقريتو وذكائو  

صفوؼ حزب الشعب كانت ترى فيو قيادة حزب الشعب أنو كفيؿ بالقيادة، إذ أنو انخرط في 
، وباعتبار أنو مف مواليد مدينة قالمة بطبيعة 1944بقالمة، وادى خدمتو العسكرية في عاـ 

ـ، سجف مف طرؼ 1945ماي  08الحاؿ كاف مف المعايشيف ألحداثيا الرىيبة احداث 
 .3السمطات االستعمارية، وكانت الرقابة شديدة عميو

تي كانت بسبب نبذه ونكره ومحاربتو وبسبب ىذه المالحقة مف طرؼ المستعمر وال 
لمختمؼ جرائميـ كما قمنا اشتدت الرقابة عميو مما أدى بو إلى االنضماـ بفريؽ رياضي 

 .4ـ1945بمدينة قالمة وكاف ذلؾ في عاـ 
وكاف مف الرياديف البارزيف في جمع السالح حيث قاـ بيجوـ عمى مخزف مفرقعات  
 .5لسجفـ مما عرضو إلى ا1948ذلؾ في سنة كاف 

انضـ إلى المنظمة الخاصة، واثبتت أنو كفيؿ بأف يمعب دورا ىاما ومميزا في الثورة 
 .6وخاصة في جمع السالح، حيث كاف مناضؿ في صفوؼ المنظمة السرية لوىراف

التاريخية حيث كمؼ  22ولقد كاف الشييد مف الحاضريف في اجتماع مجموعة الػػػػ 
المجاىديف، كما أنو كاف مف الشخصيات الميمة التي بمسؤولية المنطقة الرابعة مع بعض 

 .7حضرت العديد مف االجتماعات القيادية
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 .248، صالمرجع السابقعبد الوىاب شاللي:   6
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لعب دورا رياديا في التحضير لمثورة إذ أنو كاف يشرؼ بنفسو عمى مختمؼ  
 .1التحضيرات الثورية في متيجة

، 1954فاتح مف نوفمبر وعمى ضوء كؿ ىذا بكؿ تأكيد يكوف مف مخططي ىجمات ليمة ال
ومف مفجري الثورة وفي ظؿ كؿ ىذا عمؿ عمى تنظيـ األفواج واإلشراؼ عمى تدريب 

خفاء األسمحة  .2المناضميف وكاف ىذا كمو بشكؿ سري وأقاـ عدة مخابئ لحماية المجاىديف وا 
واستمر كفاحو إلى غاية استشياده في حاجز قرب القميعة غرب العاصمة كاف ذلؾ  

 .3الحرية فداءا ليذا البمد والوطف العزيز الجزائر بحمذـ، وسقط عمى 1956أفريؿ  16في 
اليف كانوا يمثموف بسبب وبيذا تكوف الجزائر قد خسرت واحًدا مف أىـ األبطاؿ  

 عزيمتيـ مف أجؿ أف تكوف الجزائر حرة مستقمة التحدي والصمود.
 م(:2113-م9121مرزوقي محمد ) -1

أنجب رجاؿ خمقوا لكي يكونوا رمزا مف ذي لقد كانت الجزائر بمد مف بيف البمداف ال 
رموز التضحيات والبطوالت في سبيؿ الحرية واالستقالؿ وخدمة ليذا الوطف، حيث أنيـ لـ 
يبخموا ال بأفكارىـ وال بأمواليـ وال حتى بدمائيـ الميـ عندىـ ىو الحرية وعدـ العيش تحت 

 .وطأة ىذا المستعمر، فمف بيف ىؤالء االبطاؿ نجد مرزوقي محمد
، حيث تربى ونشأ في قمب العاصمة بحي 1927نوفمبر  04ولد مرزوقي محمد في  

محي الديف، حصؿ عمى فرصة الدراسة وتمكف مف الحصوؿ عمى شيادة االبتدائية وعمؿ 
، 1947بالصيدلية المركزية، كاف نشيط في حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية بداية 

نجد أنو عمؿ ونادى بالروح االستقاللية التي كاف ينادي وكاف كؿ ىمو ىو االستقالؿ، حيث 
 .4بيا أىمو
، أختير ليكوف أحد أعضائيا لكنو تعرض 1947وعند تأسيس المنظمة الخاصة في  

لى العيش في سرية ىروبا مف قبضة اكتشاؼ ىذه االخيرة، مما أدى بو إلممالحقة عند 

                                                           
 .586ص المرجع السابق،:  الطاىر جبمي  1
 .31، صالمصدر السابق:  الحاج مسعود الجديد  2
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ـ التـز الحياد، حيث 1954لحزب في حمت با االستعمار الفرنسي إذ نجده في األزمة التي
أنو لـ يكف مع أي طرؽ مف االطراؼ، ولقد كاف مرزوقي محمد مف مناصري أطروحات 

  .1المجنة الثورية لموحدة والعمؿ
 1" والتي كانت مف بيف قراراتيا ىو تفجير الثورة بتاريخ 22شارؾ في اجتماع لجنة " 
أجؿ تفجير الثورة بيا حيث أنو عمؿ عمى ، والتحؽ بمنطقتو وكاف ذلؾ مف 1954نوفمبر 

 .2وضع القنابؿ في مبنى اإلذاعة بالجزائر
وبعد ىذه العممية التي قاـ بيا تعرض لمسجف ىو ورفاقو ولـ يطمؽ سراحو إاّل بعد  

بعد صراع مع  2008أفريؿ  12ـ،ولقد وافتو المنية توفي في 1962وقؼ إطالؽ النار 
 . 3مرض العضاؿ

ادر والمراجع والعقوؿ قد سجمت في اذىانيا وفي سطور أوراقيا وبيذا تكوف المص 
واحًدا مف أىـ المناضميف الذيف بجموا دمائيـ في سبيؿ اف يعيش شعب الجزائر دوف قيد أو 

 رحمة أي مخموؽ والتخمص مف شبع الجرائـ التي لـ يشيد ليا التاريخ مثيؿ. تحت شرط، أو
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 اع الوهرانيالمبحث الرابع: مجموعة القط
حيث ضمت ىذه المجموعة عضويف ىما: ابف عبد الممؾ رمضاف وبوصوؼ عبد  
 الحفيظ:

 (:9191-9121ابن عبد الممك رمضان ) -9
يعتبر أحد التاريخييف الذيف وقفوا في وجو العدو الفرنسي وذلؾ مف أجؿ الظفر  

 20ولد في بإستقالؿ الجزائر واستقالؿ الشعب الذي عانى مف وحشيتو طواؿ سنيف، 
بمدينة قسنطينة، وبيا درس وتمكف مف الحصوؿ عمى الشيادة االبتدائية  1924مارس 

، 1945مف مدرسة "أراقو" الفرنسية، ولقد كاف انخراطو في حزب الشعب الجزائري سنة 
حيث كاف يحصؿ في داخمو حب العمؿ الثوري وذلؾ مف خالؿ صموده واصداره عمى 

 .1ذلؾ
المجنة الثورية لموحدة والعمؿ وكاف مف أحد أعضاء المنظمة ولقد كاف عضو في  
 2مف األعضاء التي كانت تنادي بضرورة الكفاح المسمحاصة، ولقد كاف عبد المالؾ الخ

( شرع في تكويف وتدريس االفواج عسكريا ومعنويا، 22الشيير )اجتماع  وعقب االجتماع
 1954أوت  15بانة المنعقد في ويعتبر اجتماع زىانة الذي أشرؼ عميو بحضور أحمد ز 

 .3بنواحي مستغانـ مف اىـ االجتماعات التي ترأسيا
ولقد تـ تعيينو نائب قائد المنطقة الخامسة وىو العربي ابف مييدي وذلؾ في اجتماع  

 04، وىكذا استشيد رمضاف خالؿ معركة جرت يـو 19544لجنة الستة في اكتوبر 
االستعماري في سيدي عمي بالقرب مف مستغانـ وىو عمى أيدي الجيش  1954نوفمبر 
عاما وىكذا تكوف الثورة قد خسرت قائد مف أىـ قادتيا الذيف قاموا بتفجير   25في سف 

 .5ثورة الفاتح مف نوفمبر
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 م(:9132-9121) بوصوف عبد الحفيظ -2
لقد كاف عبد الحفيظ بوصوؼ مف الشخصيات البارزة التي شاركت في تحرير  

بميمة القطاع القسنطيني،  ولد بوصوؼ عبد الحفيظ المدعو )السي مبروؾ( الجزائر،
وكاف ينحدر مف عائمة فقيرة كاف عضو في المنظمة السرية والتحؽ بالقطاع الوىراني أيف 

انخرط في صفوؼ حزب الشعب  1941، وفي عاـ 1كمؼ ببعض الوظائؼ المحمية
ابعة لمحزب حيث ضمت مناضمي الجزائري أيف قاـ بتأسيس مجموعة مف خاليا كانت ت

، حيث أػنو لـ 1945ماي  08المنطقة، ولقد كاف مف االشخاص الذيف عايشوا أحداث 
كؿ ما يخص  تمزيؽيكف شاىدا عمييا فقط بؿ إنو شارؾ فييا وكاف ذلؾ عف طريؽ 

 22الفرنسييف وكذلؾ شارؾ في تكويف المجنة الثورية لموحدة والعمؿ ومنيا إلى اجتماع 
 . 2التاريخي

بف مييدي، فعندما صار عضو لجنة التنسيؽ  سبؽ وذكرنا فإنو يعتبر نائب لػػ وكما 
والتنفيذ بالجزائر العاصمة ترأس الوالية الخامسة )القطاع الوىراني( حيث عمؿ عمى 

ولقد شارؾ بوصوؼ في  3الخاصة بالجيشتدعيـ القاعدة الييكمية السياسية واإلدارية و 
عيينو في المجمس الوطني لمثورة الجزائرية، ، حيث تـ ت1956أوت 20تمر الصوماـ مؤ 

قاـ بتقسيـ الوالية الخامسة ووسع رقعة الكفاح الميؿ إلى أقصى  1956وفي سبتمبر 
، 1957أوت ، واصبح عضو في لجنة التنسيؽ والتنفيذ وكاف ذلؾ منذ 4الحدود الجنوبية

ومسؤوؿ مصمحة صبح وزيرا لالتصاالت والمواصالت ولقد كاف أصغر عضو تـ أ
.ولقد كاف عبد الحفيظ بوصوؼ مف أشد المعارضيف 5ـ1958االستعالمات منذ سبتمبر 

لكؿ مف عباف رمضاف ومنافسة الكريـ بمقاسـ، فخالؿ األزمة التي أصابت جبية التحرير 
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حياتو جميع القضايا السياسية والتفرغ لقاـ باالعتزاؿ مف  1962الوطني والتي كانت في 
 .1سنة 63عف عمر يناىز  1982سنة  الخاصة، توفي
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 خاتمة الفصل 
وفي االخير وحسب ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ كمف تعاريؼ خاصة"  

" يمكننا القوؿ أف ىذه الشخصيات كانت تشترؾ في خصوصية واحدة والتي 22بمجموعة 
وىذا مف خالؿ إندفاعيـ نحو االعماؿ الثورية، مثمتيا تحت إسـ واحد وىو صرخة االستقالؿ 

وفي نفس الوقت إنخراطيـ في العديد مف المنظمات منيا المنظمة السرية، وىـ في سف 
صغيرة فالعديد منيـ كاف ىميـ الوحيد ىو استقالؿ الجزائر وىو في عمر أو في سف كزمننا 

مو يواجو ما واجيو ىؤالء ىذا يعتبر شابا أو طفال صغيرا ال يمكف أف يكوف في درجة تجع
األعضاء، فرغـ الصعوبات التي واجيتيـ إال أنيـ حمموا مسؤولية شعبيـ وبمدىـ، وكذلؾ 
الكثير منيـ توفي عمى ايدي االستعمار وتعرضوا  لتعذيب لـ تشيد لو البشرية قط، إال أنيـ 

الستقالؿ في كانوا رمزا لموفاء واإلخالص وكميـ تحدي وصمود وكؿ ىذا مف اجؿ رفع راية ا
الجزائر، فمـ يعطوا أىمية لحياتيـ بؿ كاف أىـ شيء يريدوف الوصوؿ غميو ىو االنتقاؿ 

 الفوري لمعمؿ المسمح مف اجؿ الحرية واالستقالؿ كما سبؽ وذكرنا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 22المبحث األول: االجتماع التاريخي لمجموعة 

 المبحث الثاني: تطور المجموعة التاريخية وإندفاعها نحو الكفاح المسلح.

 في تفجير وقيادة الثورة 22المبحث الثالث: دور مجموعة 
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 مقدمة الفصل الثاني
لقد كانت ىناك العديد من العراقيل التي وقفت في وجو الثورة الجزائرية وفي نفس  

الوقت نجد ىذه العراقيل كانت في حد ذاتيا سببا في إنعقاد ىذا االجتماع التاريخي "اجتماع 
" وعجمت بانعقاده، فمن خالل ىذا الفصل سوف نحاول التركيز عمى كيفية سير ىذا 22

اإلجتماع وأىم النقاط التي تم التطرق إلييا ومناقشتيا من طرف أعضاء االجتماع والذي 
 انتيى بقرار تفجير الثورة.

وفي نفس الوقت سنحاول دراسة تطور المجموعة التاريخية من لجنة الخمسة ثم إلى  
 لجنة الستة التي يضاف إلييا كريم بمقاسم وأخيرا لجنة التسعة.

أىم األدوار التي قامت بيا القيادتين الداخمية والخارجية وأىم سة وسنقوم كذلك بدرا 
المجيودات التي بذلتيا إلنجاح ىذه الثورة من نقل لألسمحة وتدويل القضية الجزائرية في 
المحافل الدولية واسماع صوتيا غمى أيعد الحدود ومختمف المجيودات التي سوف يتم 

 ل.دراستيا في المبحث الثالث من ىذا الفص
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  والعشرين اإلثنين لمجموعة التاريخي األول: االجتماع المبحث
بعدما تييأت الظروف لمعناصر الثورية من قدماء المنظمة الخاصة لدفع الجزائر نحو 

 التاريخي. 22الكفاح المسمح عمى غرار التونسيين والمغاربة كان اجتماع 
، لكن ىناك أراء 22ن أشرنا أن عدد المشاركين في ىذا االجتماع التاريخي أسبق و  

لياس دريش،  عمى  متضاربة إن صح التعبير ومختمفة حول مشاركة كاًل من عبد القادر وا 
 أساس أن بقية االعضاء يتفق عمييا جل المؤرخين تقريبا.

وص، حيث قال أن ومن بين ىذه االختالفات نذكر ما قالو رابح بيطاط بيذا الخص 
إلياس دريش قد استضاف  فقط، باعتبار أن صاحب البيت وىو 21عدد المشاركين ىو 

 1اإلجتماع دون أن يشارك فيو، إال أنو أكد عمى الغياب الفعمي لعبد القادر العمودي.
خ بوعجاج أعد منزل المناضل أكدىا يحي بوعزيز حيث قال أن األ ونفس التشكيمة 

وتأخر واحًدا  21شخًصا وحضر  22إلياس ليكون مقًرا ليذا االجتماع التاريخي، ودعى إليو 
، في حين 2أناب عنو عبد الرحمان قاسي عبد اهلل اعتذروامنيم، لكن خميفي عبد القادر 

الحق مة وعبدإستثنى الرائد الطاىر سعيداني عبد القادر العمودي وذكر كاًل من حاج بن ع
صاحب الفيال  يوان فيو اآلخر ينفي مشاركة إلياس دريشأما عبد الرحمان ك 3من وىران

 4الذي إنعقد بيا االجتماع، ويؤكد عمى مشاركة عبد القادر العمودي
مرة  ألولوضع فيو  1968كما أصدر الكاتب والمراسل إيف كوربير كتابا سنة 

عضوا من بينيم الحاج بن عمة بدل إلياس  22القائمة اإلسمية لممشاركين، والتي تضم 
، 5شخصا حسب كوريير( 22مع اجتماع  1968دريش حيث قال شخصيا )ىا نحن إذا في 

بوضياف فقد ىذه األقاويل حيث قال: إن كوريير مخطئ بخصوص مساىمة  أنفيرى  
                                                           

   123ص ،4أنظر الممحق رقم. 
الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون المقاومة الوطنية والحركة السياسية حتى ليمة أول نوفمبر رابح بيطاط:  1

 .18،]د ط[، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص3، ج1، مج1954
 .115ص، 2009، طخ، عالم المعرفة، وزارة المجاىدين، الجزائر، ثورات القرن العشرينيحي بوعزيز:  2
 .20، صالمصدر السابقالطاىر سعيداني:  3
-PPAح أ ح د(، ) -، ثالث نصوص)ج ش ج1954المصادر األولية لثورة أول نوفمبر عبد الرحمان كيوان:  4

MTLP،153، ص2007]د ط[، منشورات دحمب، الجزائر،  (، تر: أـحمد شقرون. 
 .67، ص2010الشياب، الجزائر، تر: زينب قبي، ]د ط[، منشورات  مسار مناضل،محمد شاطي:  5
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بعثيا إلى المناضل  االجتماع عن طريق رسالة ، وأكد إلياس دريش في1الحاج بن عمة
 عيسى كشيدة.

وفي سياق آخر فإن عبد القادر العمودي أكد أن عدد المشاركين في االجتماع لم يكن  
محدوًدا، بل كان مفتوحا حيث قال: ىناك من يظن أننا كنا جالسينا وفكرنا في االتصال 

 .2احب البيتباإلضافة سي دريش ص 21باألعضاء إلى غاية العدد 
إضافة إلى تمك اإلختالفات حول عدد المشاركين في االجتماع، كانت ىناك أراء  

متضاربة بخصوص تحديد ىذا التاريخ، ونذكر ما ذىب إيمو المؤلف يحي بوعزيز الذي قال 
، وكان موضوع االجتماع يدور حول 1954جويمية  25أن ىذا االجتماع إنعقد يوم األحد 

، نفس المعمومات أكد عمييا المجاىد الطاىر سعيداني حيث قال أن 3المسمحإعالن الكفاح 
وخالل ىذا االجتماع  19544جويمية  25بسالم باي في إلتقوا في فيال دريج 22االعضاء 

 .5تقرر حل المجنة الثورية لموحدة والعمل والقيام بالتحضير لمكفاح المسمح
خ وقد رجح أن يكون في النصف الثاني غير أن سميمان الشيخ قد استبعد ىذا التاري 

، كذلك أيدي محمد بوضياف معارضتو لممؤرخ الفرنسي كوريار الذي 1954من شير جوان 
جويمية، إال أن بوضياف عمق أن ىذا التاريخ ال يتوافق مع العديد من  25ربط الحدث بيوم 

ش صاحب وىذا ما أكده إلياس دري ،19546جوان  25األحداث، ينبغي القول عن يوم 
البيت حيث قال أن االجتماع انعقد يوم األحد من أواخر شير جوان، فإن التاريخ األرجح أن 

 .7جوان 27أو  20يكون األحد 

                                                           
1
Boudiaf Mohamed : LA Préparation Du Premier Novembre 1954 , 1

ère
 Edition, Par ElkhalilElkacimi , 2010, 

P51. 
 125، 124ص  ص ،5أنظر الممحق رقم. 
لمدراسات والبحث في تاريخ ، المركز الوطني 04، مجمة المصادر، العدد حوار مع العمودي عبد القادرخضراء بوزيد:  2

 .206، ص1954الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 
 .36، صالثورة في الوالية الثالثة، المرجع السابقيحي بوعزيز: 3
 .20، صالمصدر السابقالطاىر سعيداني: 4
 .12، ص1993، دار البعث، الجزائر، 1، طمسيرة الثورة من خالل مواثيقهاجودي األخضر بو الطمين:  5

6
Mohamed Boudiaf, Op, Cit, P51. 

 .25، صثوار عظماء، المرجع السابقمحمد عباس:  7
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شخصا تحدوىم نفس  22إجتمع وحضر  1954ىكذا في أواخر شير جوان و  
نوفمبر وىي التحضير لالنتفاضة المسمحة التي أدت إلى اندالع الحرب التحريرية في 1الرغبة
ولقد ترأس االجتماع مصطفى بن بولعيد بينما قام محمد بوضياف والعربي بن ،19542

، وختم بوضياف تقريره 3مييدي وديدوش مراد بتقديم تقارير حول الساحة السياسية أنذاك
بالعبارت التالية: " نحن االعضاء السابقون في المنظمة الخاصة ينبغي عمينا أما أزمة 

التحرير بكل من تونس والمغرب، أن نتشاور ونقرر ما ينبغي عممو الحزب ووجود حرب 
 .4مستقباًل"
وتذكر زبيحة زيدان أن سبب رئاسة مصطفى بن بولعيد ليذا االجتماع كونو العضو  

سنة(، وقد إختارت المجموعة مصطفى بن بولعيد نفسو لتشكيل لجنة  32األكبر سنا )
 .6االنتخاب، إال أنو تنازل عن ذلك لمحمد بوضيافمنسقا كان أساس  5التحضير لمثورة

أما عن كيفية حضور األعضاء المشاركين في االجتماع يذكر الطاىر السعيداني أن  
، وحدث وأن توجو 17االعضاء الخمسة المنظمون لالجتماع ىم الذين استقبموا االعضاء الــ 

 .7كل عضو إلى رئيس الناحية التي ينتمي إلييا
عضاء اآلخرين، ن محمد بوضياف ىو الذي استقبل األأكد أ مشاطيد غير أن محم 

حسب –وكان ينوي من وراء ذلك  ووجو كل واحد منيم إلى مكانو الذي خصص لو،

                                                           
 .07، ص2007، مؤسسة إحدادن، الجزائر، 1، ط1962 -1954المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية زىير إحدادن:  1
]د ط[، دار القصبة، الجزائر، ، تر: احمد بن بكي، من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحرير الوطنيعمر بوداوه:  2

 .82، ص2007
 .46، ص1988، ]د ط[، دار الشياب، الجزائر، البطل الشهيد مصطفى بن بولعيدبارو سميمان:  3
، المتاحف الوطني لممجاىد، 03، مجمة الذاكرة، العددتحويل المنظمة الخاصة إلى جبهة التحرير الوطنيعمار بوحوش: 4

 .42، ص1995الجزائر، 
 .79، ص2009، ]د ط[، دار اليدى، الجزائر، جبهة التحرير الوطني جذور األمةزبيحة زيدان المحامي: 5
، ]د ط[، دار القصبة، 1962-1946مذكرات الرئيس عمي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكريعمي كافي: 6

 .76، ص2011القصبة، الجزائر، 
 .20، صالمصدر السابقالطاىر سعيداني:  7
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الذين صاروا محل شك، أما بخصوص فريق بوضياف  عناصر قسنطينة تشتيت -يطمشا
 .1فقد كانوا جالسين عمى فراش وظيورىم إلى الحائط

الذي قدمو محمد مشاطي من الناحية الواقعية فيو غير منطقي حيث أنو إن التحميل  
إتيام بوضياف بالعمل عمى تفرقة عناصر قسنطينة ولربما أراد بوضياف أن يكون متحفظا 

 منيم أو أنو استغنى عنيم لفترة وجيزة مثمما فعل مع ممثمي القبائل.
دي بأنيا كانت جيدة وذلك أما بخصوص الظروف التي سادت االجتماع فيوضح لنا العمو 

 بسبب:
 ضعف القيادة الحزبية وبالتالي حرية التصرف في اتخاذ القرار. -
ج ببعض قادتيا بعد اكتشاف المنظمة السرية والز  إن السمطات الفرنسية نامت عمى أذانييا -

 .2في السجن
قد جرى في ظروف الديمقراطية، وقد  22غير أن محمد حزبي يرى أن اجتماع  
عن ذلك خالفات لم يعمن عنيا، فحسب العقيد الزبيري تم الفرز بطريقة مشبوىة  انجزت

اصوات  04صوت مقابل  17فأصوات الحاضرين كانت في أغمبيتيا لصالح بن بولعيد )
 .3لمحمد بوضياف(

، والدليل عمى ذلك 4أما محمد مشاطي يرى أن طريقة تعيين القادة كانت غير عادلة 
ينتخب شخصين من فريقو، كما أن العضوين المنتخبين ىما  أن بوضياف طمب منيم أن

المذان يعينان بقية االعضاء، غير أنيم وجدوا أنفسيم في نياية المطاف تحت قيادة بوضياف 
 .5وفريقو

                                                           
   129 -126، ص ص06أنظر الممخق رقم. 
 .66، صالمصدر السباقمحمد مشاطي:  1
 .208، صالمرجع السباقخضراء بوزيد:  2
 .61، صالمرجع السابقمحمد حربي:  3
 .68، صالمصدر السابقمحمد مشاطي:  4

5 Habbachi Abdessalem : op , CIT, P225 
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محمد ن عبد القادر العمودي يعترض عمى ما قالو إوبخصوص تعيين القيادة ف 
قبل ىذا االجتماع،  ةمحدود بوضياف كانتن القيادة التي اختارىا بأ مشاطي الذي إدعى

 بينما يؤكد العمودي أن طريقة إختيار القادة كانت منطقية ومعقولة لمغاية.
لقد انطمقت أشغال ىذا االجتماع التاريخي في حدود الساعة العاشرة صباحا، حيث  

افتتحت الجمسة الصباحية من طرف بوضياف بمساعدة ديدوش مراد وبن مييدي، وقد 
لتقديم التقرير الذي أعده المناضمون الذين دعوا إلى االجتماع، واىم النقاط التي  خصصت

 نوقشت في ىذه الجمسة ما لي:
 .1تاريخ المنظمة الخاصة منذ نشأتيا إلى حين حميا -
دانةأزمة الحزب واسبابيا العميقة،  -  المتسببين فييا وا 
 .2لمنظمة الخاصةالعمل التحضيري الذي أنجزتو العناصر الباقية من ا -

وخالل نفس الجمسة تم التطرق غمى قضية القياد واتفقوا إجماًعا عمى ضرورة تعيين  
خطر وارد، وىو بدوره يختار مساعديو دون أن يرجع إلى االعضاء  أليقائدا واحدا تفاديا 

اآلخرين، وفي االخير تجد المجموعة نفسيا ال تعرف إال قائدا واحدا ويكون منتخبا وليس 
بولعيد أن الذي اختير لفرز األصوات ألنو بن شار أقراطية، وقد ينا عمال بمبدأ الديممع

يحظى بثقة جميع الحاضرين إلى وجود نتيجة دون أن يذكر اإلسم، وبمغ نتيجة االقتراع غمى 
 . 3بوضياف قائال: " أنت الذي انتخبوك"

وفي خضم ىذا االجتماع برزت أراء متعددة حول كيف ومتى يكون تفجير الثورة،  
فمنيم من رأى أن الوقت  لم يحن بعد، ومنيم من رد عن قمة الوسائل فرد عميو ديدوش 
قائال: " إن كانت تممك رصاصتان لبندقيتك فيما كافيتان لتستولي عمى سالح عدوك " 

فتقرر خالل ىذا اإلجتماع ضرورة البحث عن والبعض طرح مشكمة من يقود الثورة، 

                                                           
، ]د ط[، دار اليدى، 1962-1956التحرير الوطني الجزائرية مؤتمر الصومام وتطور ثورة زغيدي محمد لحسن:  1

 .59، ص2009الجزائر، 
، 2013، البصائر الجديدة، الجزائر، 1، ط1962 -1954التنظيم السياسي واإلداري لمثورة عقيمة ضيف اهلل: 2

 .167ص
، 2010، باتنة، ، تر: موسى أشرشور وزينب قبي، منشورات الشياب2، طمهندسو الثورة شهادعيسى كشيدة،  3

 .271ص
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بن مييدي " ساعدوني عمى إنزال  لالجماىير عمى حد قو  ياشخصية معروفة تمتف حول
 1الثورة لمشارع وسأضمن لكم النجاح"

، وخصصت 2أما بخصوص الفترة المسائية فقد استأنفت إلى غاية الثالثة مساءا 
 باحية وتمخض عنيا موقفان:تي عرضت في الفترة الصلا لمناقشة التقارير

 : ينادي باالنتقال الفوري لمعمل المسمح.األول
 .3الوقت لتفجير الثورة لم يحن بعد يرى دون التشكيك في مبدا العمل الثوري، وان الثاني:
وبعد أخذ ورد بين الطرفين إتخاذ القرار لصالح الموقف االول بإيعاز من سويداني  

عينيو " نعم أو ال؟ نحن ثوريون؟ ماذا انتظر حينئذ لمقيام بوجمعة الذي صرح والدموع في 
 .4بيذه الثورة إذ كنا مخمصين مع أنفسنا"

وبعد انتياء االجتماع خاطب بوضياف مصطفى بن بولعيد قائال: " سنكون مع  
رفقائنا الثالثة، العربي بن مييدي، ديدوش مراد، رابح بيطاط الذين ساعدونا عمى تنظيم ىذا 

 .5لجنة الخمسة" التي تشكل ىيئة األركان لمثورة االجتماع"
صرار واتفقوا عمى انتخاب جميع بعد نقاش حار وكميم عزيمة وا  الق خير افتر وفي األ 

نسق وطني، وىو بدوره استدعى في اليوم الموالي القيادة الخمسة المنبثقة عن ىذا مبوضياف 
خالليا تنفيذ قرارات مجموعة  االجتماع التاريخي وذلك بغية دراسة الطرق التي يتم من

 .6االثنين والعشرين
إال أنو ال يمضي وقت عمى االجتماع حتى ظيرت حالة إستياء لدى عناصر  

ىمية جاىل بعض المسائل الحساسة ذات األقسنطينة، حيث اعتبروا أن ىذا االجتماع قد ت
 منزل عيسى البالغة، كما طالبت ىذه المجموعة من خالل بيطاط بعقد إجتماع مصغر في 

                                                           
الطريق إلى نوفمبر كايرويها المجاهدون المقاومة الوطنية والحركة السياسية في ليمة أول لخضر طوبال:  1

 .41، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص3، ج1،  مج1954نوفمبر
 .210، صالمرجع السابق:  خضراء بوزيد 2
، تق: محمد العربي ولد خميفة، ]د ط[، الحرب رسالة لمسالم قراءة في البيان بيان أول نوفمبر دعوة إلىمحمد جغاية:  3

 .118، ص2012دار اليومة، الجزائر، 
4 Mohamed Boudiaf, Op, Cit, P55. 

 .71ص المصدر السابق،دة: يعيسى كش5
 .370، صالمرجع السابقمصطفى سعداوي:  6
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 :1وذلك توضيح العديد من المسائلكشيدة
اختيار القادة بالشكل الذي يضمن تمثيال جيدا قادرة عمى نشر برنامج الثورة داخل وخارج  -

 الوطن.
 ضمان التغطية السياسية وتحديد الدور العسكري في بنية منظمة. -
 .2لمثورةإحصاء كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان إنطالقة أحسن  -

وعمى إثر ىذه المشكمة كمف بوضياف بيطاط ليعرض عمييم بعض االقتراحات من  
، لكن ىذا  3(06بينيا إدراج إسم عبد الرحمان غراس ضمن ىيئة األركان لتصبح سنة )

االخير رفض ىذا االقتراح، ما أدى في نياية المطاف إلى مشادات بين الطرفين، غير أن 
 .4فيما بعد ألن التحضيرات كانت حثيثة واألحداث متسارعةاألمور عادت إلى نصابيا 

ية حاليا( ن)المدلومباي"صاالمنعقد بحي " كمو  22أن اجتماع  لوفي األخير يمكن القو  
نما تكمن في ال غم توافق الجماعي في الرأي، فعمى الر أىميتو ال تكمن في عدد المشاركين، وا 

من اختالف اآلراء وطرح كل عضو موقفو دون إكراه، إال أن االمور حسمت في النياية 
بإقرار تفجير الثورة باألغمبية لتحقيق الحرية وتخميص الشعب الجزائري من السيطرة 

كان بحق البداية الفعمية إلنطالقة الثورة التحريرية  22ن فاجتماع 1، إاالستعمارية الفرنسية
 المباركة. 

 
 

                                                           
  اعتقل في 1947نخرط في صفوف المنظمة الخاصة سنة إبباتنة، 1927من مناضمي القصبة الجزائر، ولد في سنة ،

، كان عمى اتصال مع محمد بوضياف أثناء الثورة، حيث يعتبر صاحب المحل الذي عقد فيو أول 1954نوفمبر  06
الل عيد الرئيس بوضياف عضوا في المجمس بعد االستقالل عّين خ 22اجتماع لمجنة الستة المنبثقة عن اجتماع 

االستشاري الوطني، ساىم إغتيالو في تأسيس مؤسسة بوضياف رفقة مناضمين من رفاق العقيد، ُينظر: محمد عباس: 
 . 243،247، ص2004(، دار اليومة، الجزائر، 2مثقفون في ركاب الثورة في كواليس التاريخ )

1 Habbachi Abdessalem , Op, Cit, P246. 
، رسالة ماجستر في التاريخ الحديث 1962 -1954القيم الديمقراطية في الثورة التحريرية الجزائرية رياض بودالعة:  2

 .71، ص2006-2005والمعاصر، إشراف عبد الكريم بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .73، صالمصدر السابقعيسى كشيدة:  3

4 Abdesslam Habbachi , OP . Cit. , P246 
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 نحو الكفاح المسمح: واندفاعهاالمبحث الثاني: تطور المجموعة التاريخية 
إلى تكميف محمد بوضياف بتأسيس لجنة تشرف عمى تطبيق  22لقد انتيى اجتماع الــ 

قراراتو تدعى المجنة الخمسة، وبعد انضمام ممثمي القبائل أصبحت تدعى لجنة الستة، ثم 
)أحمد بن انتصار الحريات الديمقراطية في مصر  أضيف ليا اعضاء الوفد الخارجي لحركة

 فأصبحت تدعى لجنة التسعة. (بمة، محمد خيضر، آيت أحمد
 أوال: لجنة الخمسة

تشكمت ىذه المجنة في االجتماع التاريخي المنعقد بحي كموصاالمباي، وفي اليوم  
، 1فية تنفيذىاالموالي استدعى محمد بوضياف أعضائيا لدراسة قرارات االثنين والعشرين وكي

وقد اختار لعضويتيا كاًل من محمد العربي بن مييدي، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد 
 .3، مميمتيا اإلعداد الميداني النطالق العمل المسمح بكل الوسائل والمتطمبات2ورابح بيطاط

ارع ش 06ــ" ان المسمى بالخمسة الذي انعقد ليال في المك ككل أول اجتماع لمجنة
، وفي ىذا الموضوع يقول عيسى كشيدة: " أرادت الجماعة في أعالي القصبة بربروس

المراسيم، فذىبنا إلى مطعم معروف االحتفال بالحدث فكمفوني أنا ومراد بوكشورة بتحضير 
وذلك في جو من البيجة والسرور، واسترد  في شارع مارينغو فحضر لنا سبع أطباق

شاء انسحبت أنا وزميمي بوكشورة تاركين المخططين عيسى كشيدة قائال:" وبعد تناول الع
 الخمسة يرشعون في أشغاليم" وقد تضمن جدول أعماليم نقطتين أساسيتين ىما:

 وضع نظام داخمي لمجنة. -
 .4وكيفية تطبيقيا 22دراسة الئحة الــ  -

 وبعد المداوالت خرج االجتماع بالقرارات التالية: 
 المنظمة الخاصة والشروع في ىيكمتياتجميع العناصر السابقة في  -

                                                           
، ]د ط[، المواجهات الصغرى في المواجهات الكبرى 1954تاريخ الثورة الجزائرية صانعوا أول نوفمبر بمحاج:  صالح 1

 .137، ص2010دار الكتاب، الجزائر، 
 .109، صالمرجع السابقالطاىر جبمي:  2
 .119، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري:  3

   132-130ص ص ،7أنظر الممحق رقم. 
  .وجبات عشاء األعضاء الخمسة باإلضافة إلى المضيفين عيسى كشيدة ومراد بوكشورة 

 .71، صالمصدر السابقعيسى كشيدة:  4
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 .1إستئناف التكوين العسكري اعتمادا عمى دفاتر المنظمة الخاصة بعد إعادة طبعيا -
 القيام بدروات وفترات تربصية تكوينية حول القنابل اليدوية -

وتم في نفس االجتماع توزيع الميام بين اعضاء المجنة، واالتفاق عمى مواصمة  
دماجيم في الحركة، نظرا ألىمية ىذه المنطقة االتصال بجماعة  جرجرة )منطقة القبائل( وا 

 .2بياسواء من الناحية الجغرافية أو من حيث المناضمين السياسيين المتواجدين 
وأما ىذه الوضعية وجدت المجنة الخمسة نفسيا أما ميمات عديدة ومستعجمة تتطمب  

إنجازىا، حيث عممت عمى إقناع ممثمي القبائل من اعضائيا اإلرادة الفوالذية من أجل 
، وذلك بغية إزالة العقبات التي تقف 22الكبرى بالموافقة عمى القرارات المنبثقة عن اجتماع الــ

 .3في طريق وحدة صفوف المناضمين
، تعددت اآلراء بيذا 22وحول قضية الغياب الفعمي لممثمي القبائل عن اجتماع  

عزيز" ولم يحضر كريم وأعمران، غير أن بن بولعيد تكمم الخصوص حيث يقول يحي بو 
ىذا يدل عمى  4باسميما، وابمغيم بأنيم موافقان عمى كل ما سيقرره المجتمعون عمى تنفيذه"

مر الذي حال دون حضورىم كان حضورىم ضمنيا فقط، غير أن األأن ممثمي القبائل 
 ميدانيا يرجع إلى سببين إثنين:

ن حذرا ا، حيث ك1945بمقاسم محل بحث من طرف الشرطة الفرنسية منذ ول: كون كريم األ
 5.واكتفى بالموافقة عمى الكفاح المسمح دون حضور االجتماع

أما السبب الثاني: كما ىو معموم فإن كريم بمقاسم عندما برز النزاع واحتدم بين 
عالمو المجنة المركزية ومصالي كان من مؤيدي الزعيم مصالي، وبالتالي لو تم  استدعاؤه وا 

، لكن المؤرخ الفرنسي ذو 6بما تنوي قيادة المجنة اإلقدام عميو، ىذا يؤدي إلى كشف السر
يرجع إلى خالف قديم بين  22النزاعة االستعمارية كوريا برر قضية إقصاء كريم من اجتماع 

                                                           
 .47، صإغتيال....حمم أحاديث، المرجع السباقمحمد عباس:  1
 .52، ص2012، ]د ط[، دار اليدى، الجزائر، 1954محطات حاسمة في ثورة اول نوفمبر عمار مالح:  2
 .82، صالمرجع السابقأحسن بومالي:  3
 .36ص المرجع السابق،، الثورة في الوالية الثالثةيحي بوعزيز:  4
 .211، صالمرجع السابقخضراء بوزيدة:  5
، 2012، دار الشاطبية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 2تر: مسعود حاج مسعود، ط جذور أول نوفمبر،بن يوسف بن خدة:  6

 .337ص



 ودورها الريادي في تفجير وقيادة الثورة  22االجتماع التاريخي لمجموعة الفصل الثاني: 
 

56 
 

ى المحظة العرب والقبائل، نظرا الن العرب ليست ليم ثقة في القبائل، ولم يتم استدعاؤه حت
 .1األخيرة
بخصوص التحميل الذي قدمو كوريار ومن معو من المؤرخين االستعماريين ىو في  

الواقع تكريسا لمبدأ العنصرية، وذلك بالعمل عمى خمق االضطرابات والخالفات بين أبناء 
 الوطن األم.

ة وبعد االجتماع االول لمجنة الخمسة كمفت المجموعة ديدوش مراد باالتصال بجماع 
حتى تكون الثورة عارمة  22القبائل الكبرى، وذلك بغية إقناعيم باالنضمام غمى مجموعة الــ 

عمى فرنسا أن تحتوييا وتقضي عمييا، غير أن ديدوش أخفق في الميمة فاستخمفاه ويصعب 
 .2كال من مصطفى بن بولعيد ومحمد بوضياف

يار تعود إلى رغبتو وعن سبب إخفاق ديدوش مراد في ميمتو ىذه حسب المؤرخ كور  
وأنانيتو في االحتفاظ بزمام المبادرة الكمية في العمميات، إضافة إلى ذلك التباىي والتفاخر 

 .3أمام منطقة القبائل
وىذا من االتصال بممثمي القبائل، قامت المجنة الخماسية بعقد اجتماع في اوائل شير  
 اتخذت فيو عدة قرارات صارمة من بينيا: 1954أوت 

رسال معظميا إلى سويسرا، وقد تم جمع أربعمائة ألف ومميون جم - ع ما تبقى من االموال وا 
 .4( كمف بيطاط بتبميغيا1400.000واحد فرنك قديم )

 بن بمة.تكميف إبن بولعيد بالذىاب غمى ليبيا لتسميم األسمحة التي تعيد بيا  -
المسالك والقيام بعممية تكميف بوضياف وديدوش بالسفر إلى الريف اإلسباني لدراسة  -

استطالع وضمان وصول االسمحة، وبعد إنتياء الميمة عاد المكمفون إلى الجزائر واجتمعت 
، وفي الحقيقة كانت سمبية أكثر منيا إيجابية 5لجنة الخمسة ثانية لمناقشة نتائج ىذه التنقالت

                                                           
 .186، ص2007، دار األمة، الجزائر، 1، طشهادات ومواقفخدة: بن يوسف بن  1
 .44، صالمرجع السابقعمار بوحوش: 2
، تر: كميل قيصر داغر، ]د ط[، دار جبهة التحرير الوطني األسطور والواقع 1962 -1954الجزائر محمد حربي:  3

 .94، ص1983الكممة ، بيروت، 
 .71، صالمرجع السابقرياض بودالعة:  4
، 1954-1947الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر الفترة الثالثة عبد الرحمان بن ابراىيم العقون:  5
 .532، ص2008، منشورات السائحي، الجزائر، 2ط
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اإليجابي ، إال ان الشيء 1954إيجابية حيث لم يدخل البالد أي سالح قبل غرة اول نوفمبر 
 فييا يكمن في التعرف واالطالع عمى مسالك الشرقية والغربية.

ضمن نشاطات المجنة وسعييا في ضم ممثمي القبائل إلى القيادة الثورية، فإن أعضاء  
محاور أساسية ُيبين بوضوح رأي الطرفين  03المجنة الخماسية قامت بإعداد استبيان يضم 

ى حد قول محمد بوضياف " اعدادنا إستبيانا في المتخاصمين بخصوص إندالع الثورة عم
ثالث نقاط أساسية يكشف لنا موقف المصاليينوالمركزييين من اندالع الثورة"، وىاتو النقاط 

 ىي:
 أنتم مؤيدون لمعمل الثوري، إذا كان الجواب بال  فما ىو السبب؟ -1
 إذا كان الجواب نعم، فما ىي المساىمة التي تنون تقديميا؟ -2
ذا قام غيركم بعمل ثوري فماذا يكون موقفكم؟و  -3  1ا 

بتقديم االستبيان إلى المصاليين، كما كمفت وفد آخر  ولقد كمفت المجنة كريم بمقاسم
يضم كريم قصد القيام بنفس العمل مع المركزيين، كما كان متوقعا رفض المصاليون ىذه 

أما المركزيون فمم يوافقوا عمى  ،2ناعين القائمين بيا بكونيم دجالين وانفصاليين، المبادرة
 .3العمل ورفضوا النظر في حين وفرة الظروف الداخمية والخارجية

نستنتج من خالل االستبيان الذي عرض عمى المصاليين والمركزيين إبتعادىما عن 
العمل المسمح، لكن النسبة متفاوتة فيما بينيما، ىذا من جية غال انو من ناحية اخرى أن 

 ال المبس واالبيام الذي انتاب ممثمي القبائل)كريم وأعمران(االستبيان از 

                                                           
 .55، صالمرجع السباقعمار مالح: 1
  اضال في حزب الشعب بدوار آيت يحي موسى)منظمة القبائل الكبرى(، عضوا لمجنة الست، كان من 1922ولد سنة

في وادي  1956أوت 20الجزائري لحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية، عين عضو في لجنة التنسيق منذ مؤتمر 
، ينظر: شارل اندري 1976الصومام ىو الذي قاد وفد المتفاوضين في محاضرتي إيفان، عثر عميو ميتا بألمانيا سنة 

 .215فافرود: المرجع السابق، ص
 .526، صالمصدر السابقرحمان بن ابراىيم العقون: عبد ال 2
 .50ص المرجع السابق،محمد عباس : إغتيال...حمم،  3

   ببالد القبائل، عين كنائب المنطقة الثالثة كريم بمقاسم ثم خمف بيطاط عمى راس المنطقة الرابعة شارك  1919ولد سنة
ي لجنة التنسيق والتنفيذ، انتخب غداة االستقالل نائبا في ، كمف بميمة التسميح ف1941في صفوف حزب الشعب في مارس

 .173مجمس الوطني التأسيسي، لكنو ما لبث إال أن انسحب ينظر: محمد عباس: ثوار...عظماء، المرجع السابق، ص
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 ثانيا: لجنة الستة
انضمام ممثمي القبائل إلى القيادة الثورية بخصوص تشكيل ىذه المجنة، وكيفية  

يوضح عيسى كشيدة، حيث يقول أن الفضل في التقاء الطرفين)ممثمي القبائل وبوضياف( 
ان، غير اتنو قبيل إنعقاد ىذا االجتماع كان الجو متوترا يعود إلى مناضل مرزوق عبد الرحم

 وكانت الجماعة في حالة قمق وعصبية.
وفي نياية المطاف انعقد االجتماع بين الطرفين ىذا المقاء التاريخي الذي حدد مصير  

الداعين إليو، واستطاع بن بولعيد وبوضياف أن يؤثر في وفود القبائل جميعا، وفي الختام 
بوضياف: " ال نممك ثروة قارون، ليس عندنا إال إيماننا، فالمناضمون معنا مستعدون قال 

لمكفاح المسمح...ال نممك اإلمكانات وسنحاول أن نسترجع القميل من االلحة التي كانت 
بحوزتنا في زمن المنظمة الخاصة، وبيذا محتوم عمينا أن نعمن الثورة " وبنفس األسموب 

" ىذا الكالم الذي كنت دائما أحب أن أسمعو، اعتقد أن رفاقي المباشر رد عميو كريم
الحاضرين مقنعون إذ لم تبق ليم أية أسئمة يطرحونيا، كنتم صرحاء وموضوعين، وما نريده 

 .1ىو الوفاء واالخالص، نحن معكم"
نوه بقيمة العمل والجيد الذي بدلو كال" من بوضياف وبن بولعيد و ومن األىمية ألن 

وىذا باعتراف بوضيافنفسو  ،2ممثمي القبائل )كريم واعمران( بضرورة العمل المسمحفي إقناع 
حيث قال: " أن االتصاالت مع ممثمي القبائل استغرقت وقتا طويال، كان آخرىا في شير 

وابتداءا من ذلك اليوم انضم إلى الخمسة سادسيم ومع دخول كريم 3بنيج الشين 1954أوت 
جزء من القبائل في مرحمة أولى إلى ىذه النواة التي ستحرر عقد بمقاسم وعمر وعمران انضم 

 .4ميالد الثورة الجزائرية

                                                           
 .81، صالمصدر السابقعيسى كشيدة:  1
 .32، ص2008الجزائر، ، ]د ط[، دار الكتاب الحديث، تاريخ الثورة الجزائريةصالح بمحاج:  2

3 Mohamed Boudiaf, Op. Cit . , P64. 
، رسالة دكتوراه في التاريخ المعاصر، 1962-1954شبكات الدعم الموجيستيكي لمثورة التحريرية الطاىر جبمي:  4

 .70، ص2009، 2008
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وبعدما اكتممت المجنة الستة أخذت عمى عاتقيا المسؤولية التاريخية في شن الكفاح  
المسمح وتنظيمو واإلشراف عميو، ىذا الكفاح الذي تحول فيما بعد عند الشعب الجزائري إلى 

 .1ثورة عميقة
اجتماعا لدراسة وتقييم ما تم  1954عقدت المجنة السداسية في أوائل شير سبتمبر  

، ووضع خطة محكمة من اجل استكمال التحضيرات المادية 22إنجازه منذ اجتماع الــ 
 .2والبشرية
وخالل نفس االجتماع قامت المجنة بدراسة بعض القضايا وعدد من المسائل اليامة  
 وىي :

 الت والتحركاتاالتصانتائج  -
 قضية التنظيمين السياسي والعسكري -
 السالح وكيفية الحصول عميو -
 االموال الضرورية  -
مواصمة االتصاالت باألحزاب والييئات لحبس نبضيا، والتعرف عمى موافقتيا في حال ما  -

 .3إذا فجرت الثورة
سية اجتماع ضمن سمسمة االجتماعات لمتحضير لمكفاح المسمح، عقدت المجنة السدا 

 ببيت بوقشورةبالبوانتبيسكاد بالجزائر العاصمة وتقرر فيو ما يمي: 1954أكتوبر  10في 
 4وتعيين مسؤولييا ونوابيم عمى النحو التالي: تقسيم الجزائر إلى خمس مناطق -1

بن بولعيد بمساعدة كال من بشير  ، وأسندت قيادتيا لمصطفىالمنطقة األولى: األوراس
 نويسي، عباس لغرور.يحاني، طاىر ش

                                                           
 .52، ص2009الجزائر، ، ]د ط[، موفم لمنشر والتوزيع، أيام خالدة في حياة الجزائرمحمد الصالح صديق:  1
 .92، صالمرجع السابقاحسن بومالي:  2
، ]د ط[، منشورات المتحف الوطني لممجاىد، الجزائر، 1954-1830مظاهر المقاومة الجزائرية محمد الطيب العموي: 3

 .247، ص1994
   133ص ،8أنظر الممحق رقم. 
 .68، ص2007، الجزائر، القصبة دار(،1962-1954الثورة الجزائرية نصر بال ثمن )محمد عباس:  4
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، قائدىا ديدوش مراد ونائبو زيغود يوسف، عبد اهلل بن المنطقة الثانية: الشمال القسنطيني
 .1طوبال

، وعين عمييا كريم بمقاسم ومساعدوه عمر أو عمران، زعموم سعيدي المنطقة الثالثة: القبائل
 .2محمدي

 منسويداني بوجمعة، الزبير وتراسيا رابح بيطاط بمساعدة كال المنطقة الرابعة: الوسط،
 .3بوعجاج، بمحاج بوشعايب

(، وأوكمت قيادتيا لمعربي بن مييدي ونائبو المنطقة الخامسة: الغرب الجزائري )وهران
 .4رمضان بن عبد المالك

 .5وباقي أمر تنظيم المنطقة السادسة )الصحراء( إلى ما بعد الثورة 
 .6الداخل والخارجتكميف محمد بوضياف بميمة التنسيق بين  -2
كما تم االتفاق عمى أن تكون العمميات العسكرية االولى شاممة لكل مناطق البالد كما  -3

أقرت المجنة خالل ىذا االجتماع بيان أول نوفمبر باسم جبية وجيش التحرير الوطني، والذي 
المية تقود اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ االسطالب بإقامة دولة جزائرية ديمقراطية 

 .7ثورة التحرير
وخالل االجتماع اصدرت لجنة الستة مبادئ الثورة واستراتيجيتيا اعتمادا عمى مبدأين  

 أساسيين ىما:

                                                           
 .249، ص2004، الجزائر، ANEP،]د ط[، منشورات 1962-1954يوميات الحرب الجزائر  :خالد نزار 1
، منشورات 2، تق: محمد الشريف بن دالي حسين، طالجزائر في ظل المسيرة النضالية المنظمة الخاصةمحمد يوسفي: 2

 .197، ص2010ثالثة، الجزائر، 
، 2014، ]د ط[، دار األمة، الجزائر، 1962-1954دور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية جبمي:  الطاىر 3

 .54ص
 .233، الجزائر، صANEP، سمسمة التراث، منشورات ليل االستعمارفرحات عباس: 4
 .98، ص2010، ط خ، دارالرائد، الجزائر، الثورة الجزائريةمصطفى طالس، بسام العسمي:  5
، دار اإلرشاد، وزارة (1962-1830دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر)حمد السعيد: قاصري م 6

 .621الثقافة، الجزائر، ص
، ط خ، وزارة المجاىدين، 1962-1830مختصر وقائع واحداث ليل االحتالل الفرنسي لمجزائر بشير كاش الفرجي:  7

 .140، ص2007الجزائر، 
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 : اي أن القرارات تصدر من المقاتمين العسكريين المتواجدون فيوالية الداخل عمى الخارج .أ 
 .1مية باءت بالفشلالميدان عمى أساس أن الطرق السم

الالمركزية في التسيير: نظرا التساع رقعة العمل الثوري وانعدام وسائل االتصال  .ب 
 .2المالئمة

 أما بخصوص استراتيجية الثورة فقد أقرت المجنة إتباع المراحل الثالثة:
لمثورة المسمح: لضمان شموليتيا والتفاف مرحمة بناء الييكل السياسي والعسكري -1

 .3الجماىير
 انعدام األمن بالتصدي لممستوطنين ومصالحيم في جميع انحاء البالد.تعميم الشعور ب -2
مرحمة خمق مناطق محررة: بيدف تشكيل نواة قيادة وطنية واالنتقال إلى مرحمة خمق  -3

 .4قيادة مركزية
التقى القادة الستة في منزل بوقشورة الكائن بحي بوانتبيسكاد  1954أكتوبر  23وفي  

درست المجموعة الخطوط العريضة التي يجب أن تقوم عمييا ، حيث 5)الرايس حميدو حاليا(
 :6عمييا الثورة الجزائرية واتفق االعضاء عمى ما يمي

بجبية التحرير الوطني، وفتح باب العضوية لكل من  تسمية المنظمة الثورية الجديدة-1
يرغب في المساىمة في تحرير البالد عمى أن يكون االلتحاق بصفة فردية )ليس في إطار 

 حزب أو جمعية(.
 

                                                           
 .68، صالجزائرية نصر بال ثمن، المرجع السابقالثورة محمد عباس:  1
 .26ص ثوار عظماء، المرجع السابق،محمد عباس:  2
 .154، ص2014ط خ، وزارة المجاىدين، الجزائر،  الثورة الجزائرية المصدر الرمز والمال،محمد تقية:  3
، 1962-1954مى المسممين الجزائريين مشاريع التهدئة الفرنسية إبان الثورة التحريرية  وانعكاستها عبوىناف يزيد:  4

-2013، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: قريري سميمان، جامعة الحاج لخضر باتنة، 1962
 .20، ص2014

 .141، ص2010، ط خ، دار النفائس، بيروت، اهلل اكبر وانطمقت ثورة الجزائر :بسام العسمي 5
، ط خ، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في 1962-1954لجزائرية كتاب مرجعي عن الثورة ا دون مؤلف:  6

 .25، وزارة المجاىدين، ص1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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تسمية المنظمة العسكرية بجيش التحرير الوطني الذي يدعم العمل السياسي وينقذ  -2
 .1القرارات العسكرية

أكتوبر لكن نظرا لضيق الوقت  15ع الثورة: في البداية حدد يوم تحديد تاريخ إندال -3
، لكن تسرب بعض األخبار أدى إلى تأجيمو إلى 1954أكتوبر  25أيام أي  10أضيفت 

، وبخصوص اليوم والساعة فيو لم يتم بطريقة عشوائية بل كان 19542الفاتح من نوفمبر 
 مدروسا ومحددا بناءا عمى عدة عوامل:

شير نوفمبر كونو في آخر فصل الخريف، كما أنو يصادف إجازة لقوات الجيش إختيار  -
 .3والشرطة والدرك إلحتفاليم بعيد القديسين

أما فيما يخص التوقيت الزمني: تتم اختيار الساعة الواحدة صباحا لتعرف فرنسا والعالم  -
سوف تفرض  بانيا ليست عممية مصادفة، بل أنيا خطة مدروسة وشاممة، وان ىذه الخطة

 . 4عمى المستعمر بان ىناك وحدة وطنية
 .5تحديد كممة السر ليمة أول نوفمبر: خالد، عقبة، اهلل أكبر -4
دستور الكفاح الشعبي الوطني، ، ويوضح أىدافيا يكون بمثابة إعداد منشور يعمن الثورة -5

، يعمن 1954اكتوبر  31حيث صدر نداء الجبية االول إلى جماىير الشعب الجزائري يوم 
 . 6أىداف الثورة وميثاقيا ويدعو الشعب الجزائري إلى تأييدىا واالندماج في صفوفيا

تجسيدا  عضاء الستة اجتماعيم الذي تخمدنو الصورة الشييرةخير تم األوفي األ 
لمحس التاريخي الذي كان يتمتع بو بوضياف ورفاقو، وقبل االفتراق والتحاق كل قائد بمنطقتو 

                                                           
 .111، صاإلمداد بالسالح خالل الثورة الجزائرية، المرجع السابقالطاىر جبمي:  1
 .69، صالمصدر السابقأحمد ميساس:  2
، مذاكرة مداخمة، جامعة الشمف، الممتقى الدولي التحرير الجزائرية والقانون الدولي اإلنسانيحركة أحمد سي عمي:  3

 .10، ص2010نوفمبر  10 -09الخامس لمقانون الدولي اإلنساني يومي 
 .69، صالمرجع السابقأزغيدي محمد لحسن: 4
المعراجي، ]د ط[، موفم لمنشر والتوزيع، ، تر: محمد حكايات نارية شهادات حول الثورة الجزائريةمحفوظ قداش:  5

 .23، ص2011الجزائر، 
   431-431ص ص، 9أنظر المكلحق رقم.  
، ]د ط[، دار المعرفة، 1، جالجزائر عامة 1962الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إلى عمار عمورة، نبيل دادوة:  6

 .329، ص2009الجزائر، 
   138 ص ،10أنظر الممحق رقم. 
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لتقييم الوضع، غير أن  1955، اتفق الستة عمى المقاء مجددا في يناير 1فتيل الثورةإلشعال 
أكتوبر بالنسبة  23انعقد االجتماع في وقتو، وىكذا فإن اجتماع تسارع األحداث حالت دون 

لبوضياف، كريم وبيطاط كان بمثابة وداع نيائي وأبدي لثالثي )ديدوش، بن بولعيد، بن 
 .2مييدي(

 ة التسعةثالثا: لجن
تشكل الوفد الخارجي من الثالثي محمد خيضر، احمد بن بمة وحسين آيت  
، كان أول من وصل القاىرة ىو محمد خيضر وذلك عام 1953 وذلك منذ أواخر سنة3أحمد

بتمثيل  حيث كمفيما مصالي الحاج 1952ائل ، ثم لحق بو حسين آيت أحمد في أو 1951
لحق بيم  1953واخر ، وفي أ1952مكي خالل شير أكتوبر  الحزب بدال من الشاذلي

 .4أحمد بن بمة
أما بخصوص اإلنضمام إلى الييئة القيادية فيذكر محمد بوضياف أنو عقد لقاءا مع 

 07أحد أعضاء الوفد الخارجي في مدينة برت السويسرية، وكان ذلك يوم  أحمد بن بمة

                                                           
 .118، صثورات القرن العشرين، المرجع السابقيحي بوعزيز:  1
 .167، صالثورات الجزائرية نصر بال ثمن، المرجع السابقمحمد عباس:  2
 .66، ص2010]د ط[، دار اليومة، الجزائر،  في الجزائر، 1954جذور أول نوفمبر مصطفى ىشماوي:  3
 بتممسان حفظ بيا القرآن ثم دخل إلى المدرسة الفرنسية وتعمم بيا قميال، جند في الجيش 1898ماي  16من مواليد

الفرنسي أثناء الحرب العالمية األولى وعمل بفرنسا في مصنع رونو، انخرط في بداية نضالو السياسي في صفوف الحزب 
عمار  ينظر:، دفن بمسقط راسو تممسان 1973ى أن توفي عام الشيوعي الفرنسي، ظل مقيما بفرنسا بعد االستقالل إل

 .167، صالمرجع السابقعمورة: 
 .83، صالمرجع السابقأحمد منغور:  4

 وأعيد 1937بمغنية، تابع دراستو الثانوية بتممسان، ادى الخدمة العسكرية اإللزامية سنة  1918ديسمبر  25ولد في ،
انخرط في صفوف حزب الشعب  1945ماي  08العالمية الثانية، بعد انتفاضة تجنيده كبقية الجزائريين في الحرب 

الجزائري، عين عمى رأس المنظمة الخاصة، عند إندالع الثورة أصبح عضوا في الوفد الخارجي بجبية التحرير الوطني 
ختطاف الطائرة، بقي في ، ألقيت عميو السمطات الفرنسية القبض بحادثة إ1956اكتوبر  22مكمفا بالجوانب العسكرية، في 

العالقات الجزائرية : لمياء بوقريو: ينظر، ثم أطمق سراحو إثر توقيع إتفاقيةإيفيان. 1962مارس  20السجن إلى غاية 
./ روبير 137، ص2006-2005اطروحة دكتوراه، إشراف بوعالم بمقاسمي، جامعة وىران،  (،1962 -1954التونسية)
 .07، دار األدب، بيروت. لبنان، ]د س[، ص2العفيف االخضر، ط، تر: مذكرات أحمد بن بمةميرل: 
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لجنة الخمسة، باإلضافة إلى ذلك لى االنضمام إد وافق ىذا األخير عمى ، ولق1954جويمية 
 .1فإن بوضياف وعد بتحقيق مساندة زميمو األخرين )محمد خيضر، آيت أحمد(

يتضح من خالل التصريح الذي قدمو بوضياف أن اعضاء الوفد الخارجي إنضموا  
لطرح إلى المجنة الخمسة قبل أن تعزز ىذه المجنة بطرفيا السادس )ممثمي القبائل(، نفس ا

ومع ذلك حصل بوضياف عمى موافقة وفد حركة المؤرخ بنيامين سطورا حيث قال " أكده
االنتصار لمحريات الديمقراطية بالقاىرة في شير جويمية عمى التحضير لمتمرد وفي شير 

 . 2"أوت ضم إليو من وجية نظره إطارات القبائل الكبرى
قال أن الفضل في انضمام ممثمي مثل القبائل الصغرى( و مكما اعترف أوعمران ) 

القبائل إلى المجنة الخمسة يعود إلى اعضاء الوفد الخارجي، وذلك من خالل التصريح التالي 
الخارج " في خضم الخالفات الحزبية، ومن خالل مجريات االتصاالت وردت رسالتين من 

التصور أن  ابن بمة وآيت أحمد(، وكان مضمون إحداىما: ال يمكنكم من اإلخوة )خيضر
الظروف الخارجية كم ىي مواتية لقيامكم بالثورة المسمحة، فيناك دول شقيقة وصديقة سبق 
ليا أن عانت من ويالت االستعمار ىي اليوم عمى أتم االستعداد ألن تساعدنا بالسالح 

قرر كريم بمقاسم واصحابو قطع االتصاالت بالطرفين وبعد ىذه الرسالة  3والتأييد السياسي
صالي والمركزي(، وتركيز االىتمام عمى تقوية المجنة الثورية لموحدة والعمل واإلعداد )الم

 . 4المباشر لتفجير الثورة المسمحة
ونفس المعمومات أكد عمييا الكاتب محمد حربي حيث يذكرانو في الوقت الذي انضم  

فيو الوفد الخارجي إلى مجموعة العمل المسمح )ـنصار بوضياف(، كان ممثمي القبائل قد 

                                                           
1 Mohamed Boudiaf, Op.Cit., P58. 

 .216، صالمرجع السابقبنيامين سطورا:  2
  مناضل في حزب الشعب فضال عمى أنو كان نائبا في ابرلمانالفرنمسي، وقد تولى مسؤولية تمثيل الجزائر في مكتب

، وتولى 1954نوفمبر  01المغرب العربي والقاىرة، وىو أحد القادة التسعة الذين إتخذوا قرارات إعالن الثورة التحريرية في 
: اليادي إبراىيم المشرف: ينظربين الخمسة األحرار المختطفين من فرنسا  وزارة الدولة في الحكومة المؤقتة، وكان من

 .61، ص2006، دار األمة، الجزائر، قصتي مع ثورة المميون شهيد
 .529، صالمصدر السابقعبد الرحمان بن ابراىيم العقون: 3
، 2004قالمة، ، مطبعة بوناب، 03/07/1962إلى  1/11/1951محطات الثورة التحريرية من : دون مؤلف 4

 .21ص
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جويمية  17و 14اقتنعوا بالمشاركة في المؤتمر المساند لمصالي بيورنو في بمجيكا بين 
أنيم الزالوا  مترددين لالنضمام إلى المجنة الخمسة، إضافة  ، ىذا يدل عمى شيء واحد195

، إلى ذلك فإن بن بولعيد وبوضياف وجدا مشقة كبيرة في إقناع القبائل لالنضمام لصالحيما
 .1ن ثوار القبائل اتيموىما بالعمل لفائدة المركزيينأل

إلى عمى الرغم من التصريحات السابقة الذكر بخصوص إنضمام الوفد الخارجي  
المجنة الخماسية، غير أنو تنتابنا بعض الشكوك إزاء ىذا االنضمام، وىذا بناءا عمى عاممين 

 أساسين أشار ليما محمد بوضياف وىما:
يتعمق بتمك المساعدات العسكرية التي تعيد بيا الوفد الخارجي أثناء المقاء  العامل األول:

 ن موعدىا.الذي جمع بين بن بمة وبوضياف والتي وصمت متأخرة ع
األمة الجزائرية لسان حال المركزيين الذي  ول لجريدة: بخصوص العدد األالعامل الثاني

كان يحمل صورتي ممثمي الوفد  1954أوت  15صدر بعد مؤتمر المجنة المركزية في 
زمحمد خيضر مع تصريحات كل واحد منيا االمر الذي أثار غضب الخارجي آيت أحمد
 .2كانت متيقنة إلى ذلك الوقت بأن المندوبية الخارجية كانت معياالمجنة الخمسة التي 

 والدليل عمى ذلك: -بخصوص العاممين –أن يحي بوعزيز قد فند األقاويل  
قام أعضاء  (أي بعد انطالقة الثورةأنو عمى الرغم من تأخر االسمحة إال انو فيما بعد ) -

 األوراس الحدودية.الوفد الخارجي بتدعيم الثورة عسكريا خاصة منطقة 

                                                           
 .65، صالثورة الجزائرية سنوات المخاض، المصدر السابقمحمد حربي:  1
  كمناضل في حزب الشعب الجزائري  1943بعين الحمام، دخل معترك الحياة السياسية منذ سنة  1926أوت  20ولد في

ادة اركان المنظمة الخاصة كمساعد ، انتخب عضوا في المجنة المركزية ، ثم التحق بالمكتب السياسي، ثم عين في قي
، التحق بالقاىرة فأصبح عضوا في الوفد الخارجي لحركة انتصار لمحريات الديمقراطية لدى 1951لمحمد بموزداد في سنة 

في عممية  1956أكتوبر 22البمدان العربية، بعد اندالع الثورة انضم غمى جبية التحرير الوطني، ألقي القبض عميو يوم 
روح االستقالل مذكرات : حسين آيت أحمد: ينظرطائرة التي تنقل وفد القادة الجزائرية من المغرب إلى تونس. اختطاف ال

 .34-15، ص2002، تر: سعيد حعفر، منشورات البرزخ، 1942-1952مكافح 
2 Mohamed Boudiaf, Op.Cit. p67. 
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كذلك وجود صورة خيضر عمى صفحة جريدة األمة الجزائرية ال يعني أنو متحيز  
ال كيف نفسر موقف ىذا االخير حينما تذمر وعاد إلى القاىرة بعد فشل محاولة  لممركزيين وا 

 .1الصمح بين المصاليين والمركزيين بمدينة برن السويسرية
التسعة تشكمت وفق التنظيم الثوري التالي )القادة  ومن خالل ما تقدم ذكره فإن لجنة 

الخمسة + ممثمي القبائل(، ىذه المجنة التاريخية المنشقة عن حزب الشعب الجزائري لحركة 
، وىذا بناءا 2انتصار الحريات الديمقراطية والتي تعتبر النواة االولى لجبية التحرير الوطني

ونصبت قيادة بيدف  استقالليتيا 22عة أكدت مجمو »عمى تصريح محمد حربي حيث قال: 
)لجنة الخمس( بعثة حركة انتصار الحريات  22انضم فيما بعد إلى نواة  الثورة، اندالع

الديمقراطية في القاىرة وقائد المصاليين بالقبائل كريم بمقاسم وأوعمران ومن ىذا االلتقاء 
 .3«ستولد جبية التحرير الوطني

 ة، فعمى الرغم أنو لم يحدث أبدا واجتمعت ىاتووبخصوص اجتماعات لجنة التسع 
ال أن اجتماعيا كان ضمنيا في جميع لقاءات لجنة الستة منذ بدايتيا إالمجنة بعناصر كاممة، 
 22، وىذا بناء عمى شيادة أحد أعضاء الـــ 1954اكتوبر  23خير ألإلى غاية اإلجتماع ا

ثة كانوا ستة أعضاء يضاف ليا ثالتتكون من فصارت القيادة " لخضر بن طوبال حيث قال:
اإلخوانالذين كانوا في الخارج وىم بن بمة، في الخارج، وبذلك يكون عددىم تسعة ألن ىؤالء 

خيضر، آيت أحمد، كانوا معنا في كل مراحل التحضير لمثورة ومتفقين معنا في كل القرارات 
تصاالت كانت جارية والمراحل التي قطعناىا بما في ذلك قرار إندالع الثورة الن اال

 4بيننا......"
إن أىم ما يقال عن ىؤالء القادة التسعة أنيم صانعوا ومؤسسوا تاريخ الثورة التحريرية  

ولقد  ،5الجزائرية، حيث أطمق عمييم إسم التسعة األحرار أو األباء التسعة لمثورة الجزائرية

                                                           
 .36، صالسابق، المرجع 1962-1954الثورة في الوالية الثالثة يحي بوعزيز:  1
 .750، ص2013، ]د ط[، دار االمة، الجزائر، الجزائر في التاريخعثمان سعدي:  2
، تر: عبد العزيز بوباكير وعمي قساسية، دار 1962 -1945حياة تحدي وصمود مذكرات سياسية محمد حربي:  3

 .118، ص2004القصبة، الجزائر، 
  .43، صالمصدر السابقلخضر بن طوبال:  4
 .43، مكتبة مدبولي، دون سنة نشر ومكان نشر، صجان بول سارترو الثورة الجزائريةعبد المجيد عمراني:  5
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، وعمى الرغم من 1الكفر واإللحادن ثتحمل ىؤالء المسؤولية التارخية لتحرير البالد من برا
المشاكل الداخمية كترددات المركزيين وعراقيل المصاليين، إال أن عزيمة ىؤالء القادة التسعة 
صرارا وتدفعيم نحو التقدم عمى  خالصيم في العمل، جعل كل ىذه المشاكل تزيدىم إيمانا وا  وا 

كم أو ضدكم، ولو بالتعاون حد قول محمد بوضياف " إن الثورة ستنطمق بكم أو بدونكم، مع
يعتبران من أىم المحطات  1954اكتوبر  23و 10كما أن إجتماعي ، مع قردة الشفة"

التاريخية التي وقفت عمييا لجنة التسعة، وكانا بمثابة االنطالقة الفعمية لمعمل الثوري ألنيا 
 .2اجتماعات مصيرية حددت مصير البالد ومستقبميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دار العموم، م(1962ق.م،  814المختصر في تاريخالجزائرمن عهد الفنيقيينإلى خروج الفرنسيين)صالح فركوس:  1

 .243، ص2002الجزائر ، 
 .50، صالمصدر السابقلخضر طوبال:  2
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 في تفجير وقيادة الثورة 22الثالث: دور مجموعة الــالمبحث 
قبل الحديث عن الدور الذي لعبتو ىذه المجموعة التاريخية في تفجير الثورة تجدر  

نما أوكمت ىذه الميمة إلى  اإلشارة بأن ىذه المجموعة لم تتولى القيادة بتشكيمتيا الكاممة، وا 
لجنة الخمسة، ومن ثم انضم إلييم الوفد  22ي الــالقادة الذين تم اختيارىم في االجتماع التارخ

 الخارجي وكذا ممثمي القبائل، وبذلك شكموا ما يعرف لجنة التسعة.
إن الطميعة الثورية وجدت نفسيا عند اتخاذىا قرار االنتقال إلى مرحمة الكفاح المسمح  

 خيارين وىما: ممن الناحية التنظيمية أما
اكل التنظيمية قبل الشروع في الثورة، وكذا تييئة الظروف مفاده ضرورة إقامة اليي األول:

 .1المالئمة لمثورة ومعناه تأجيل اندالع الثورة المسمحة إلى وقت غير محدود
 ىو إعالن الثورة المسمحة أوال، ثم الشروع في عممية التنظيم. الثاني:
دة المناضمين حيث عزم ىؤالء القا ،2ولقد اختارت ىذه القيادة الثورية الحل الثاني 

الجزائر إلى ما آلت إليو، وينطمقوا نحو الشروع يخمصوا أن األوفياء والثوريين الحقيقيين عمى 
،ونقصد بذلك تفجير الثورة ولموصول إلى ىذا اليدف كان البد 3الفعمي والفوري لمكفاح المسمح

حيث كمف بيا قادة المناطق الخمسة، في  من تقسيم العمل إلى قيادة ميدانية في الداخل
 .حين كمف أعضاء الوفد الخارجي بقيادة الثورة في الخارج

 أوال: القيادة الميدانية
إن الحديث عن وقائع ومجريات انطالقة الثورة في مختمف أنحاء الوطن يقودنا إلى  

 طرح جممة من التساؤالت:
 الخمسة بعد اجتماعيم األخير؟ القادةماىي أبرز الخطوات التي قام بيا  -
 كيف كانت عممية تفجير الثورة عمى مستوى كل منطقة؟ -

                                                           
، ]د ط[، منشورات المتحف الوطني (1962-1954استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحمتها األولى)سن بومالي: أح 1

 .75، ص1985لممجاىد، الجزائر، 
 .74، ص1979، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، كيف تحررت الجزائروزارة اإلعالم والثقافة: 2
 .110، ص2009، ]د ط[، موفوم لمنشر والتوزيع، الجزائر، التحدي والصمودالجزائر بمد محمد الصالح الصديق:  3

   139ص ،11أنظر الممحق رقم. 
  140ص ،12أنظر الممحق رقم. 
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 ماىي أبرز اإلنجازات التي حققيا ىؤالء القادة؟ -
ولإلجابة عن ىذه االسئمة ومعرفة مدى شمولية الثورة، يتحتم عمينا التطرق إلى  

الترتيب الذي تم عميو  مختمف العمميات التي أنجزىا قادة المناطق الخمسة، وذلك وفق
 التقسيم.

 المنطقة األولى: األوراس-أ
 ،لقد أسندت قيادة ىذه المنطقة لمبطل مصطفى بن بولعيد ونائبو بشير شيحاني 

وعقب االجتماع األخير لمجنة الستة توجو إلى منطقتو وعقد إجتماع مع مساعديو وطمب من 
ادة الثورة التي تعمق ونوا عمى حسن قيكل واحد منيم أداء اليمين عمى كتمان السر، وأن يك

 أشير، بينما القائد  06عمى ىذه الناحية التي قدروا ليا إمكانية الصمود لمدة  اأمال كبير 
 .1شيرا 18نيا مستعدة لمصمود أكثر من أيم بل مصطفى بن بولعيد أكد

تعتبر في تعتبر منطقة جبال االوراس قاعدة لدعم قدرات باقي الواليات النضالية، كما  
نفس الوقت حمقة وصل بينيا وبين المشرق اإلسالمي وذلك لتوفرىا عمى إمكانات ال بأس 

 .2بيا
فوجا تحت إمارة  85وبخصوص اإلمكانيات البشرية فقد بمغ عدد األفواج بيا حوالي  

 39وىناك من قدر عدد األفواج الذي كان يشرف عمييا بن بولعيد  ،3مصطفى بن بولعيد
ربيع األول في تنفيذ ميماتيم  6، 1954مة أول نوفمبر ل أنيم انطمقوا كميم ليفوجا، حيث قي
 .4فوجا نجاحا تاما 33ونجح منيم 

                                                           
 من الطائع الثورية التي فجرت الثورة التحريرية الجزائرية، ولد ببمدية الخروب والية قسنطينة، تولى القيادة السياسية

، المرجع السابق: عبد الحميد زوزو: ينظر .1955أكتوبر 30األوراس، أغتيل في ظروف غامضة يوم والعسكرية لمنطقة 
 .418ص

 .363، ص1997، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1، ط1962التاريخ السياسي من البداية ولغاية عمار بوحوش:  1
 .58، ص1990القاىرة، ، دار المستقبل العربي، 2، طعبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب:  2
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث (1962 -1954التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية )أمال شميبي:  3

 .109، ص2006 -2005المعاصر، إشراف بوصفصاف عبد الكريم، جامعة باتنة، 
، 1999عية أول نوفمبر، دار اليدى، الجزائر، ، إنتاج جم1954مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية يوسف مناصرية:  4

 .34ص
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مجاىدا تحت قيادة مصطفى بن بولعيد وىذا  350أما عدد المجاىدين فقد بمغ عددىم  
الخارج بناءا عمى رسالة ضبطتيا الشرطة الفرنسية عند قائد المنطقة الذي قرر الذىاب إلى 

قرب بن  1955فيفري  – 1955لإلسراع في تسميح المجاىدين، وكان ذلك في شير جانفي 
 1قردان )الحدود التونسية الميبية(.

قطعة إيطالية  300، فقد بمغ حوالي أما بشأن عدد األسمحة بيذه المنطقة )األوراس( 
بوادي سوف ثم  ، وخزنت في المرحمة األولى2من ليبيا 1948 -1947تم شراؤىا في فترة 

كمومتر(، حيث خبئت في براميل  7نقمت إلى األوراس )بقرية الحجاج شرق مدينة أريس بــ 
المخصص لمسالح، ىذا يدل عمى أن التفكير في إندالع الثورة  (La Gaisseممموءة بالدىن)

 .3المسمحة كان منذ ذلك الوقت
سب أىمية الميمة أن األسمحة يجب أن تتوزع حلقد كان مصطفى بن بولعيد يرى  

التي يقوم بيا كل فوج، حيث زود كل مجاىد بثالثمائة طمقة نارية، وذلك زيادة عمى السالح 
الشخصي، ويالحظ أن األسمحة كانت كميا خفيفة وحربية وليس فييا أي بندقية صيد، كما 

يشرح لألفراد تمك المجموعة كيفية استعمال القنابل وطريقة  كان عبد الوىاب عثماني
 .4عند الضرورة إشعاليا
ىكذا إذن انطمقت األفواج لتضرب المعتدين في أوكارىم، وقد نفذ األبطال العمميات  

األولى بنجاح في األوراس، وكانت ىجوماتيم موفقة عمى الثكنات العسكرية وقوات الدرك 
النار عمى  ، ففي بسكرة أطمقت جماعة مسمحين بقيادة عباس لغرور5الفرنسي والحاكم العام

                                                           
، 2003، الناحية الثالثة، بوعريف، دار اليدى، الجزائر، وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية باألوراسعمار مالح:  1

 .110ص
 .87، صالمرجع السابقزبيحة زيدان المحامي: 2
 .55، صالسابقمحطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر، المرجع عمار مالح: 3
 .متخصص في صنع القنابل 
 . 88، صالمرجع السابقمحمد زروال:  4
 .22، سمسمة رجال صدقوا، دار اليدى، الجزائر، ]د س[، صفاتحة النار العقيد مصطفى بن بولعيدمحمد العيد مطمر:  5
  مة، انخرط  في صفوف حرب بخنش 1926جوان  23أحد الطالئع الثورية التي فجرت الثورة بمنطقة األوراس، ولد في

الشعب الجزائري، واصل نشاطو في حزب انتصار الحريات الديمقراطية، نضم مظاىرات في خنشمة فكان أحمد الزعماء 
 .34، ص2004، دار اليدى، الجزائر، 1رجال صدقوا قادة جيش التحرير الوطني الوالية عمار مالح:  ينظرالثوريين. 
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مقر محافظة الشرطة ومباني البمدية المختمطة ومحطة توليد الطاقة الكيربائية وعمى عدد من 
، وفي باتنة لم تنجح فرق بوشمال والحاج لخضر إبراىيم بوستة في إتمام الميام 1الحراس

لدرك ومخازن األسمحة، لذلك اكتفوا أثناء انسحابيم بقتل التي أوكمت إلييم لمياجمة مراكز ا
 .2جندي استعماري

كانت ىذه الحالة االنطالقة في منطقة األوراس، إذن فما ىو حال بقية المناطق  
 األخرى؟

 المنطقة الثانية: الشمال القسنطيني -ب
 كانت االنطالقة فييا ضئيمة لمغاية، وذلك يرجع إلى عدة عوامل من بينيا: 

 شاسعة مساحة المنطقة؛ -
نقص اإلمكانات المادية والبشرية )المال والسالح( التي تسببت في ضعف االنطالقة عن  -

 .3موعدىا المحدد
المنطقة وصعوبة التحكم فييا، فقد لجأ قائدىا ديدوش مراد إلى تقسيميا  لشاسعةونظرًا  

 عمى النحو التالي:
 سمندو: تحت قيادة زيغود يوسف.

 والقل: بقيادة بن طوبال.ميمة 
 تحت قيادة مصطفى بن عودةوالقالة:  عنابو

الناحية األولى التابعة لممنطقة الثانية ) بوشقوف، سوق أىراس، بني صالح(: تحت قيادة 
 .4باجي مختار

وبخصوص اإلمكانيات المادية والبشرية فقد كانت محدودة حيث يذكر عمي كافي في  
في تنظيم خاليا جيش التحرير مذكراتو " شرعت قيادة المنطقة الثانية ) الشمال القسنطيني( 

                                                           
تر: مسعود الحاج مسعود، ]د ط[، دار القصبة،  (،1962 -1954معركة الننمامشة ) مطالعة داخميةدومينياكفارال: 1

 .80الجزائر، ص
 .102، ص2010البخاري حصانة: فمسفة الثورة الجزائرية، دار العرب، الجزائر،  2
دورية كان ، 1956 -1954الواقع العسكري لمثورة الجزائرية في المنطقة الثانية )الشمال القسنطيني( طاىر جبمي:  3

 .70، ص2015، 27التاريخية، العدد 
 .32الطاىر سعيداني: المصدر السابق، ص 4
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الوطني، معتمدة في ذلك عمى المناضمين الحياديين من حزب الشعب الجزائري، أما األموال 
 1ل األسمحة واأللبسة والتموين"تكاد تكون معدومة مث

عمى الرغم من أن المنطقة الثانية لم تتوفر عمى عدد محدود من المجاىدين ال  
 7و 6، وما بين2المنطقة شاسعةمجاىدًا وىو عدد ضئيل جدًا مقارنة مع  66يتجاوز عددىم 

تعمال قطع أسمحة من مخمفات الحرب العالمية الثانية كانت شبو منعدمة وغير صالحة لالس
 3ألوراسبندقية تم إرساليا من مستودع  20و

ونظرًا لقمة اإلمكانيات والوسائل، إال أن قائد المنطقة ديدوش مراد قد انصب اىتمامو  
بالدرجة األولى عمى إعالن الثورة، كيف،متى؟ وما ىي الطرق الناجعة التي تجعل الجماىير 
يمتفون حوليا من الطمقة األولى، وقد عبر عن ذلك أحسن تعبير حين قال " إن المشكمة 

 4ىو في إطالق الرصاصة األولىفي الرجال، ولكن ىدفنا  ليست في المال أو
إن أول عممية وقعت في ىذه المنطقة كانت تحت قيادة باجي مختار، تمثمت في  

ثرىا وقع البطل والقائد باجي مختار  عنابوتفجير قطار كان أتيا من  متوجيا إلى الونزة وا 
ود يوسف مخفر الدرك، وتمكن زيغ، كما ىاجمت جماعة أخرى بقيادة 5وجماعتو في المعركة

فوج أخر من مياجمة بولحمام بيدف الحصول عمى الذخيرة واأللغام، لكنو لم يتمكن من 
، ىذا باإلضافة إلى إضرام النيران وتخريب بعض مزارع المعمرين وقطع 6إصابة اليدف

 7بعض الطرقات وأعمدة الياتف وبذلك ألحقوا بالسمطات الفرنسية خسائر مادية معتبرة.
والقل فقد كانت انطالقتيا متأخرة، وذلك بسبب سوء  عنابةأما بخصوص منطقة  

التفاىم الذي حصل بين عمار بن عودة والمجاىدين، وىذا بناء عمى تصريح المناضل 
فقط، فمم  اسمياالطاىر سعيداني حيث قال بأن عمار بن عودة لم يكن في الواقع إال قائد 

                                                           
 .69ص ،المصدر السابقعمي كافي:  1
، دار د ط، 1962  1954أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية الجزائريةأحسن بومالي:  2

 .  101المعرفة، الجزائر، وزارة الثقافة،ص
 . 328، ص2012، دار النعمان، الجزائر، معالمها األساسية 1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر بوعال م حمودة:  3
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 .32، صالمصدر السابقالطاىر سعيداني:  5
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المنطقة، فيم يتآمرون ألوامر القائد  مسئولويكن معترف بو من طرف المجاىدين وال من 
، عموما كانت ىذه حالة المنطقة الثانية، وىذا ىو باختصار 1عمار بوقالز وينتيون لنواىيو

 سير العمميات األولى فييا.
 ج. المنطقة الثالثة: القبائل الكبرى.

ة الثالثة متواضعة إلى حد ما، نظرًا لقمة اإلمكانيات لقد كانت بداية الثورة في الوالي 
المتوفرة بيا، السيما السالح، ومع ذلك سجمت حضورًا معتبرا في ليمة الفاتح نوفمبر، نتيجة 
لحضور نخبة من ألمع القادة الثوريين عمى رأسيم كريم بالقاسم وعمر أوعمران تطورت 

 2توقعياالحالة إلى درجة لم يكن 
عمى رأس منطقة القبائل، قاما ىذين األخيرين بعقد  ينالقائدىذين تعيينبعد أن تم  

أكتوبر  03اجتماعين خالل شير أكتوبر والذي ضم قادة األفواج، حيث عقد ألول يوم 
بقرية أوالد قاسم ) األخضرية  1954أكتوبر  8ثم بعد خمسة أيام عقد األخر يوم  1954

 وانطالقول تجسيد الكفاح المسمح بالمنطقة يدور ححاليا( حيث كان فحوى االجتماعين 
 3الثورة، وكذا تنظيم المناضمين في أفواج شبو عسكرية وسياسية

مجاىدًا، وىو عدد معتبر مقارنة ببعض  450كان عدد المجاىدين بيا يصل إلى  
منذ المناطق األخرى في الوطن، وذلك ألن نواة العمل المسمح كانت موجودة في المنطقة 

 وبخصوص اختيار المجاىدين فقد تم االختيار وفقا لشرطين أساسيين: ،19474عام
 أواًل: الشبان غير متزوجين الذين ليست ليم مسؤوليات عائمية.

 5ثانيًا: المتزوجون الذين ليس ليم أوالد، أوليم أوالد قميمون
  

                                                           
 .42، صالمصدر السابقالطاىر سعيداني:  1
 .24، ص2003دار العثمانية ، الجزائر، وزارة المجاىدين، ، ط خ، 2، جممحمة الجزائر الجديدةعمار قميل: 2
 .220، ص2003، ط خ، وزارة المجاىدين، الدار العثمانية، الجزائر، 1، جة الجزائر الجديدةممحمعمارقميل: 3
، رسالة ماجستر في تاريخ الثورة ، (1962  1954دور القائد عميروش في الثورة الجزائرية) شوقي عبد الكريم:  4

 . 58، ص2002  2001إشراف: عمار بن خروف، جامعة الجزائر، 
، مداخمة في الممتقي إندالع الثورة بالمنطقة الثالثة ومظاهر التأزر التاريخي بينها وبين المناطق األخرىعائشة حسيني:  5

 الممتقي الدولي األول لتاريخ، قسم العموم اإلنسانية، جامعة لبويرة.
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أما اإلمكانيات البشرية فكان عددىا يفوق عدد األسمحة والدليل عمى ذلك نجد من 
، ونتيجة 1مسمحًا والباقي بدون سالح ينتظرون الحصول عميو 130مجاىدا حوالي  450بين 

لذلك ميدا المجاىدون لعممية جمع السالح من سكان المنطقة الثالثة بحممة توعية وتوجيو، 
فكانت كل قرية أو دشرة يشرف عمي تجمعيا مجاىدا أو اثنين يقومان بعممية الشرح 

، 2و يجب عمى كل مواطن المشاركة في محاربة العدو بنفسو أو بمالووالتوضيح واإلقناع بأن
وأن من يممك السالح يجب أن يسممو لممجاىدين، وقد تبرع نتيجة ليذه الحممة المنظمة 

 3مواطنا بسالحيم 80حوالي 
ىكذا إذن فمنطقة القبائل لم تتخمف عن الحدث العظيم، حدث أول نوفمبر  
، تمثمت في ىجوم الثوار عمى 4كرية في مختمف أنحائياحيث شيدت عدة عمميات عس1954

شعال النار في مستودع البيش التابع إلدارة مصمحة الغابات والمياه، وكذلك  مراكز الدرك وا 
، حيث بمغت قيمة الخسائر في منطقة عزارقة 5قطع أعمدة الياتف بين تاقريت وأغزر أمقران

 200000000فرنك، وفي منطقة القبائل عامة فقدرت بحوالي  50000000عزارقة حوالي
 .6فرنك

 المنطقة الرابعة: الجزائر وما جاورها) الوسط(.د 
تحت رئاسة رابح بيطاط بمساعدة 1954كانت الجزائر الوسطى غداة الفاتح نوفمبر  

ممنطقة سويداني بوجمعة وزبير بوعجاج لقيادة األفواج الحضرية لمدينة الجزائر التابعة ل
إال أن ىؤالء القادة وجدوا مشاكل وعراقيل تمثمت في رفض المناضمين أوامر القيادة 7الرابعة 

                                                           
سيني، دار ، تق: عبد الحفيظ أمقران لحأحداث ووقائع في تاريخ الثورة التحريرية بالوالية الثالثةعبد العزيز وعمي:  1

 .15، ص2011الجزائر، الجزائر، 
 .25، المرجع السابق،ص2، جممحمة الجزائر الجديدةعمار فميل:  2
 .28،ص2010تع: أحمد الخطيب، دار الرائد، الجزائر  الثورة الجزائرية عمايات التسميح السرية،مراد صديفي:  3
 .58، ص: المرجع السابقشوقي عبد الكريم 4
 .20صالمرجع السابق، عبد العزيز وعمي: 5
 .43،صالثورة في الوالية الثالثة، المرجع السابقيحي بوعزيز:  6
 .21، ص2012، دار القصبة ،الجزائر، د ط، تر: بشير بو لفراق، حرب التحرير في الوالية الرابعةمحمد تقية:  7
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ما جعل رابح بيطاط يستنجد ببالد القبائل، حيث أفاد عمر أوعمران مجموعة من المناضمين 
 .1مجاىداً 20بمغ عددىم حوالي 

إن الوالية الرابعة قد سجمت حضورىا في اليوم األول من االنطالقة إال أنيا لم تكن  
مستوى والية األوراس، إذ أنيا تعاني من مشكل نقص السالح لذلك كان ىدف العمميات عمى 

األولى لميمة الفاتح من نوفمبر مياجمة ثكنات العدو، قصد الحصول عمى السالح الذي 
 .2في تحديد مسار الثورة فيما بعد سيكون لو الدور الحاسم

مجاىدًا، أما من  50وبخصوص عدد المجاىدين في ىذه المنطقة فقد بمغ حوالي  
مسدسات  5أو 4حيث السالح فمم يوضع تحت تصرفيا إال عدد قميل من القنابل اليدوية و

 .3وكمية من الذخيرة
فواج المكمفين بالعمميات تفرق قادة المنطقة الرابعة وقادة األ 1954أكتوبر31وفي اليوم

ومن 4ىدفا 13وشممت عمميات أول نوفمبر في المنطقة الرابعة واتجو كل قائد إلى عناصره،
بين األىداف التي تمت إصابتيا في اليوم األول تفجير راديو الجزائر ومصنع الغاز بالحامة 

مجموعة  ، كما تمكنت5وكذلك مخازن الوقود عن طريق قادة بوعجاج عمى مستوى الجزائر
البميدة، إال أن المجموعة خرجت من الثكنة  بقيادة رابح بيطاط من اليجوم عمى ثكنة )بيزو(

، وعمى إثر ذلك إرتاء رابح بيطاط في البحث عن الدعم المادي 6دون تحقيق اليدف المنشودة
 .7المادي لمثورة ، وعن المنخرطين في صفوف جبية التحرير الوطني

 المنطقة الخامسة: وهران -ه
شرع العربي بن مييدي في التحضير والترتيب لمثورة، وساعده في ذلك نخبة من  

الشباب الجزائري المتحمس لمكفاح المسمح، وعقب االجتماع لمجنة الستة توجو إلى مقر 
                                                           

 .11، صد س ، تر: العربي ينويون، دار األمة، الجزائر، وتحررت الجزائرمحفوظ قداش:  1
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 .328، صالمرجع السابقعالم بن حمودة: بو  3
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 .57، ص2008-2007يوسف مناصرية، جامعة تممسان، 
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وبالتحديد مع الشييدين عبد المالك رمضان وعبد الحفيظ 1قيادتو وعقد اجتماع مع مساعديو
طارات ومناضمي المنط وطمب منيم أن يؤدوا القسم بإحدى المزارع 2قة الخامسةبوصوف وا 

المتواجدة قرب قرية )سالوسيان( سابقا ثم تمتيا إجتماعات سرية كانت تارة تقام في المقابر 
 .3وتارة اخرى في االماكن المنفردة

لقد كانت المنطقة الخامسة )القطاع الوىراني( أكثر المناطق اتساعا من حيث  
، ونظرا لتمك العراقيل والصعوبات، 4تعددا من حيث االفراد وتوفير األسمحةالمساحة واالقل 

فإن الدور الذي لعبتو ىذه المنطقة ليمة الفاتح من نوفمبر كان محتشما وضعيفا مقارنة مع 
محمد بوضياف حيث قال المناطق االخرى بسبب قمة االمكانات المادية وىذا ما أكد عميو 

مم ويحتوي  7قائد المنطقة العربي بن مييدي أطمق شرارة الثورة بمسدس قديم من طراز  نبأ
 .5عمى رصاصتين فقط

وبخصوص عدد المشاركين في ىذه المنطقة فقد بغ ليمة أول نوفمبر حسب إحدى  
، وليذا 6ألف فرنك 180مجاىدا، أما القيمة المالية فكانت  60محاضر مؤتمر الصومام 

في بداية الثورة عمى التنظيم السياسي وكذا توعية السكان وتحسيسيم في ركزت المنطقة 
 .7إنتظار وصول األسمحة
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عبد المالك ول: ىي مياجمة رمضان يات التي تم تنفيذىا في اليوم األأما أىم العمم
، كذلك ىاجم 1و"بوسكي"، كما قامت ىذه المجموعة بمياجمة " كاسيني" منبعثين " ويميس"

 كما حاولت مجموعة أخرى بقيادة وضاح بن مقر إدارة الغابة وقتل الحارس،  زبانةأحمد 
 .2عودة من إخراج قطار وىران عين تيموشنت عن سكتو

الموافق  1374بيع االول  06ىكذا كانت البداية في ليمة الصفر المباركة ليمة االثنين  
طق الخمسة غير انيا موحدة زمنيا عمى مستوى المنا 1954األول من نوفمبر ليوم 

متواضعة من حيث الخسائر المادية والبشرية نظرا لقمة االسمحة التي في حوزة وحدات جيش 
التحرير الوطني، لكنيا عظيمة من حيث النتائج التي أنجزت عنيا، فعمى الرغم من النجاح 

ي لعبو نوابيم الذي حققو قادة المناطق الخمسة، إال أنو البد من اإلشارة إلى الدور الفعال الذ
ومساعدييم الذين أكدوا عمى استمرارية الثورة وتواصميا دون إنقطاع ودفعيا إلى األمام إلى 
غاية تحقيق اليدف المنشود أال وىو القضاء عمى النظام االستعماري واستعادة االستقالل 

 .1954 الوطني، وىما اليدفان المذان خطط ليما الرواد األوائل ومجاىدوا ليمة أول نوفمبر
 قيادة الخارج )أعضاء الوفد الخارجي(ثانيا: 
بدعم الثورة التحريرية سياسيا ودبموماسيا حيث كان محون  لقد كان ىذا الوفد مكمف 

من: حسين آيت أحمد، محمد خيضر، أحمد بن بمة وبوضياف حيث اطمقت عميو بالوفد 
 الخارجي لجبية التحرير الوطني.

 02عمييم عند وصول محمد بوضياف إلى القاىرة وكان ذلك في ولقد تم تقسيم االدوار  -
 م وذلك من خالل عقدىم الجتماع.1954نوفمبر 
 وكان التقسيم كاآلتي: 

 : ييتمان باألمور السياسية واالدوار الديبموماسية.حسين آيت أحمد ومحمد خيضر -

                                                           
 .78، صالمرجع السابقفارال:  دومينياك 1
  ثم  1950مناضل الشعب الجزائري وحركة  انتصار الحريات الديمقراطية، كان عذوا في لمنظمة الخاصة، اعتقل في

، عين عمى راس 1954نوفمبر  01اطمق سراحو، كان يزاول مينة التمحيم، إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني في 
: محفوظ ينظرمجموعة مسمحة قامت باليجوم عمى مكتب حراس الغابات سيان لوسيان، كان أول من أعدم بالمقصمة. 

 .28، صتحررت الجزائر، المرجع السابققداش: 
 .20، صالثورة الجزائرية سنوات المخاض، المصدر السابقمحمد حربي:  2
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 1يتوالن مسؤولية الشؤون العسكرية أحمد بن بمة ومحمد بوضياف: -
ح الذي اصبح عضاء الوفد الخارجي يؤمنون إلى حد كبير عمى الكفاح المسمكان أ لقد 

 .2يا وبالتالي يكون ىو أوال ثم التنظيم السياسي ثانياضرورة حتمية البد من
فيكذا دخمت جبية التحرير الوطني ميدان االعالم وذلك عن طريق إمكانيات بسيطة  

تممكيا وىذا كمو من اجل الدفاع عن مبادئ ىذه الثورة واىدافيا وتحطيم ما يطمق عمييا 
العام الوطني والدولي، ولقد كانت بالترسانة اإلعالمية والدعاية االستعمارية المضممة لمرأي 

لتي استعممتيا الجبية في التشيير بالقضية الجزائرية والتي كانت شيء من بين الوسائل ا
 .3ضروري وممح البد منو نجد االذاعات الدول الشقيقة والصديقة

وكما سبق وذكرنا عن الدعاية االستعمارية المضممة لمراي العام الدولي الذي أصبح ال  
من فرنسا" وبالتالي أصبحت ميمة يؤمن بما كانت تعاطيو الجزائر سوى " أنيا جزء ال يتجزأ 

االعالم صعبة وفي نفس الوقت ميمة الوفد الخارجي وىو ضرورة زرع الصدق في األوساط 
الدولية وتحكيم ىذه الفكرة وغبراز وجو فرنسا الحقيقي، والشيء الميم واالىم ىو إقناع الرأي 

 .4يا وعمى شعبيا وثرواتياالعام الدولي بأن االستعمار يريد البقاء في الجزائر والسيطرة عمي
ومن ىنا أصبح عمى الوفد الخارجي لجبية التحرير الوطني يمتزم ويفرض عميو جمب  

الدعم السياسي والدبموماسي خاصة من مصر الشقيقة وغيرىا من البمدان االخرى خاصة 
 . 5وأنو لم يبق سوى التحضير إلندالع الثورة

ىي  1954الفاتح من نوفمبر بيحة وعميو فقد كانت ميمة الوفد الخارجي في ص 
اإلعالم وكان ذلك عن طريق أي شيء سواء التصريحات، الندوات الصحفية، وكل ما يدلون 

                                                           
 .128، صالسابقالمرجع عبد السالم كمون:  1
]ط خ[، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  اإلعالم ومهامه اثناء الثورة، دون مؤلف: 2

 .46، الجزائر، ]د س[، ص1954أول نوفمبر 
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 .48، ص2010إشراف: أحسن بومالي، جامعة الجزائر، جانفي 
 .46، صالمرجع نفسو 4
 .34، صالمرجع السابقمبروك بمحسين:  5
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بو يتم نشره في الصحافة الدولية الميم ىو إيصال صوت الجزائر وشعبيا ونشر القضية 
 .1الجزائرية وتدويميا

أحمد ىو التشيير  وبالتالي كان أصبحت ميمة كل من محمد خيضر وحسين آيت
أكثر فما تفعمو فرنسا بالشعب الجزائري من جرائم وأساليب وحشية وقمعية والبد من محاربة 

بأي طريقة ممكنة خاصة ما قامت عميو الثورة وىو الجياد والكفاح المسمح ىذا المستعمر 
يصال صوتيا إلى ابعد الحدود  .2ودعم القضية الجزائرية وا 

ر في البداية ىو عقد مؤتمر صحفي كان ذلك في ولقد كانت ميمة محمد خيض
م وذلك من أجل التعريف بالحركة الثورية ومقاصدىا وفي نفس الوقت 1954نوفمبر  15

 .3توضيح الشروط والقواعد االساسية لتقوية القضية الجزائرية
مناسب جدا وأكثر ىما كان عميو في أي أييا الشعب الجزائري المكافح إن الوقت » 

إن الشعب الجزائري يحضر نفسو لبذل التضحيات الضرورية التي يتطمبيا منو  وقت مضى،
 .4«الكفاح من أجل استقالل الجزائر ومن اجل وحدة شمال إفريقيا ومن أجل سيادتو التامة

فتعتبر إضاعة صوت العرب بالقاىرة من أولى االذاعات التي قامت بدعم القضية  
إلذاعة صوت العرب بعنوان: " الثورة تنفجر في وتخصيص برامج محددة في فترات ثابتة 

 الجزائر".
وبالتالي تكون ميمتيم قد بدأت باالستعانة بالوسائل اإلذاعية لمبمدان المجاورة وذلك  

من خالل البرامج خاصة الرباط، تطوان، وطنجة بالمغرب االقصى، تونس وباألخص 
 .5القاىرة
دركت منذ الوىمة االولى اىمية ىذا وعميو يمكننا القول أن الثورة الجزائرية أ 

 السالح)اإلعالم( في مواجية السياسة االستعمارية والسيطرة عمييا.

                                                           
 .137، صالجزائر]د س[، لمنشر والتوزيع،  ةاليوم ، ]د ط[، دارشهادات، مذكرات اغتياالت ....النسيانمحمد عباس:  1
 .137، صالجزائرية، المرجع السابق: استراتيجية الثورة أحسن بومالي 2
 .18اغتياالت ....النسيان ، المرجع السابق، صمحمد عباس: 3
، تر: عياش سممان، 1954إلى اندالع حرب التحرير 1871تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة شارل روبير أجرون:  4
 . 1004،1005، ص ص2008، دار األمة، الجزائر، 1ط
 .57ص المرجع السابق،مو.....: ااإلعالم ومي 5
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فقد لعبت القيادة الخارجية دورا ميما ويعتبر شيئا ال يستيان  وأّما عمى الصعيد الديبموماسي:
لي تكون جبية المحافل الدولية وبالتابو، وىو إيصال صدى الثورة الجزائرية من اندالعيا إلى 

التحرير الوطني قد رسمت سيرتيا منذ انطالق الرصاصة االولى، وعدم تضييع أي فرصة 
 .1تسمح ليا بعرض أراءىا ومواقفيا إزاء االستعمار

سيوي وذلك من خالل آجل ربط قضيتيا بحركة التضامن اآلفرو فمقد سارعت من أ 
الذي انعقد في أندونيسيا أواخر  الحرص عمى حضور االجتماع التحضيري لقمة باندونغ

 .2شير ديسمبر بمشاركة حسين آيت أحمد ومحمد يزيد
خيرين دورين بارزين وذلك بسبب ضخامة القضية التي كمف فمقد لعب ىذين األ 

بالدفاع عنيا، فمقد كانت ميمتيم أكثر واكبر من ميمة مجاىد يواجو العدو وفي جبال 
 .3لمشاركين والحاضرين في ىذا المؤتمر بعدالة القضيةاالوراس وىذا كمو من أجل اقناع ا

م افتقد فيو ما 1955-04-21كما قال كذلك الرئيس جمال عبد الناصر باجتماع في 
وكانت مصر دائما واقفة لجانب ىذه « الجزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا»تقولو فرنسا بأن 

 4األفريقية لحق الجزائر وشعبيا.القضية حيث كانت تنادي بأن يكون تأييد الدول اآلسيوية، 

                                                           
، 2012، ]د ط[، دار اليدى ، الجزائر، حقائق عن الحرب التحريرية رصدتها شخصيات نضالية وتاريخيةزىرة ديك:  1

 .141ص
دولة من الدول اآلفروآسيوية،  29وقد ضم  1955افريل  24-18: انعقد ىذا المؤتمر بأندونيسيا ما بين مؤتمر باندونغ

بسبب عدد األعضاء المشاركة فيو، حيث نادى بالتضامن تعاون لشعوب  2لمؤتمر أىم لقاء عالمي ب ح ع ويعتبر ىذا ا
الثورة الجزائرية في الخطاب العربي الرسمي مواقف الدول العربية والجامعة العربية : بشير سعيدوني: أنظرالمضطيدة، 

 .311، ص2013، ]د ط[، دار مداني، 1، ج1962-1954من الثورة الجزائرية 
  وىو مناضل في الحركة الثورية، واحد أقطاب المركزيين، ضمو الوفد الخارجيمجبية التحريرالوطني  1923ولد في

واشرف عمى عدة مسؤوليات إعالمية وتعبوية، تولى وزارة االعالم والحكومة المؤقتة وادى ميامو باحترافية وىو يعرف 
، رسالة دكتوراه 1962-1954العالقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة الجزائرية : : عبد اهلل مقالتيأنظربالثورة الجزائرية 

 .62، ص2008، 2007في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: عبد الكريم بوصفصاف، 
 .99، ص: اغتياالت......النسيان، المرجع السابقمحمد عباس 2
 .142، صالمرجع السابقزىرة ديك: 3 
 .333سعيدوني: المرجع السابق، ص  بشير 4
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وفي األخير وبعد عناء وجيد، لم تذىب جيود جبية التحرير الوطني سدى، حيث 
أوت  20انتيت الميمة بتسجيل وتدويل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة في 

 1م.1955
وىذا الشيء أثار غضب السمطات االستعمارية وىو تأكيد المؤتمر لمدول 
اآلفروآسياوية وحقوق شعب الجزائر وكل من المغرب وتونس في تقرير مصيرىا والتخمص 
من ىيمنة وبطش المستعمر، وبالتالي ىذا يؤكد تقديم مساعدات إلى الشعوب المتضررة من 

 2االستعمار من أجل الظفر باالستقالل.
ة الجزائرية في في األخير يمكننا القول أن مؤتمر باندونغ اعتبر انتصاًرا ىاما لمقضي

المجال الدولي، وكان النتصاًرا سياسيا كبيرا لجبية التحرير الوطني التي ال تذىب مجيوداتيا 
سدى، ألنو مكن من التعريف بالقضية الجزائرية وتدويميا في المحاقل الدولية، حيث كان ىذا 

 م.1954من أىداف بيان أول نوفمبر 
 عمى الصعيد العسكري )الدعم العسكري(: -ب

باعتبار أن كل من أحمد بن بمة ومحمد بوضياف كانت ميمتيم ىي اإلشراف عمى  
الشؤون العسكرية، فمقد حققوا األىداف التي كانوا يطمحون ليا وسجموا أسماؤىم في تاريخ 

 الثورة الجزائرية عن جدارة.
فمقد كانت البداية ىي تركيز وتثبيت االىتمام عمى نقل األسمحة واستقبال مختمف  

، حيث تم عقد 1954ليبات التي كانت تقدم من طرف الدول الشقيقة وكان ذلك منذ بداية ا
 أول اجتماع حضره كل من أحمد بن بمة، مصطفى بن بولعيد، وبشير القاضي.

حيث درست في ىذا االجتماع كيفية نقل السالح نحو الجزائر، خاصة عن طريق  
 3قوافل اإلبل.

يا أحمد بن بمة ىو العمل عمى كسب دعم السمطات حيث كانت األىداف التي سعى إلي
المصرية من أجل توفير السالح والمال، وىذا الشيء يممي عميو ضرورة التنسيق مع من 

                                                           
 .19، المرجع السابق، ص : اغتياالت... النسيانمحمد عباس 1
 .142، ص المرجع السابقزىرة ديك: 2
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يقدم الدعم، خاصة مع المناضمين التونسيين في طرابمس ومع قادة حزب االستقالل وذلك 
 1لتحديد الممرات وضمان إدخال األسمحة إلى الجزائر.

نت مصر من بين البمدان التي دعمت الثورة الجزائرية عمى الجبية الشرقية ولقد كا 
وبطريقة سريعة خاصة في وقت جمال عبد الناصر الرذي لم يتردد ولو ثاغنية في موافقتو 

 2عمى تمويل األسمحة.
حيث كانت من بين المساعدات المصرية ىو إرسال شحنة من األسمحة وذلك  

ل البحري المصري، وتم ذلك عن طريق إجراء اتصاالت سرية باستخدام إحدى قطع األسطو 
مع رئيس الوزراء الميبي في ذلك الوقت الذي قبل التيريب عن طريق األراضي الميبية، وكان 

 5/6ذلك عن طريق اليخت "انتصار" حيث انطمق من ميناء اإلسكندرية العسكري ليمة 
رق طرابمس وكان في استقبالو بن ديسمبر إلى ميناء بش 7/8ووصولو ليمة  1954ديسمبر 

 بمة حيث تضمن:
ر، 45بندقية رشاشة تومي  25ر، 303رشاش برن  10ر، 303بندقية لي انفميد  100

طمقة  80000كأس إطالق، 5ر حارقة، 303طمقة  1000ر لمبرن، 303طمقة  18000
 24650طمقة ر خارقة لمدروع،  1000ر حارقة، 303طمقة  1000ر )ثمانون ألف(، 303
 3ر لمتومي.45طمقة 

ولقد جعل بن بمة ليبيا ىو رًدا تقني منو األسمحة وفييا تخزن وتمرر إلى الجزائر  
إن ليبياكانت »حيث ىي األخرى لم تبخل بأي شيء من أجل دعم الثورة حيث قال بن بمة 

 4«.ىي حبل الوريد لتمرير السالح
تدخل عمييا بأي شيء  فمقد كانت ليبيا مصدر دعم مادي ليا بالدرجة األولى ولم 

كانسواء مادي أو معنوي، وىذا كمو من أجل التخمص من الييمنة االستعمارية، إّما عن 

                                                           
 .63، ص المرجع السابقعبد اهلل مقالتي:  1
 .3، ص   المرجع السابقعبد اهلل مقالتي: 2
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طريق أراضييا التي اعتبرت من الطرق الممتازة إليصال السالح أو ىو موقعيا المفتوح عمى 
 1مصر من الناحية الشرقية وغربا عمى تونس والجزائر.

ناجحة في نقل األسمحة بواسطة السفن والتي منيا ما  ومن بين العمميات التي كانت 
تم شراؤه ومنيا ما كانت ىبات صدرت من البمدان الشقيقة: وىي عممية نقل وتيريب عمى 

 2في ناحية الناظور بالمغرب. 1955متن اليخت الممكي األردني "دينا" الذي نزل في خريف 
وساندت القضية الجزائرية وكانت كذلك كانت تونس الجارة من بين البمدان التي وقفت  

بجانبيا، فيي األخرى قدمت دعميا المادي وذلك عن طريق دخول األسمحة والمؤونة الحربية 
إلييا تقوم بنقميا لمجزائر، ولقد أكد ذلك العديد من المجاىدين وقال بأن تونس كانت عبارة 

، وكذلك كانت بيا مراكز عن البوابة الشرقية لمثورة الجزائرية، وذلك عن طريق فتح حدودىا
 3لتجميع السالح.

وعمى ضوء ىذا يمكننا القول أن وفد جبية التحرير الوطني لم يبخل بأي شيء يمكن 
أن يكون طريق لالستقالل، وفي نفس الوقت كانت ىناك العديد من البمدان الشقيقة والمجاورة 

ء كان ذلك مادي أو التي وقفت إلى جانب القضية الجزائرية ودعمتيا بكل من تممك سوا
 معنوي، فالتاريخ يشيد بذلك.
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 خاتمة الفصل:
نستخمص من ما سبق عرضو خالل ىذا الفصل أن ىناك العديد من الظروف التي  

منيم قدماء المنظمة الخاصة في دفع الجزائر نحو العمل الثوري  22ساعدت االعضاء 
، والتي اعتبرت أىم خطوة تقوم بيا ىذه 1954والذي كانت بدايتو في ليمة الفاتح من نوفمبر 

 المجموعة بدليل أنو الحل االمثل ليذه االزمة التي حمت بالحزب.
حيث تم مناقشة وتحديد تاريخ االنطالقة وكذلك تقسيم التراب الوطني إلى خمس  

فيما كانت تصبوا مناطق وتعيين مسؤولييا ونرى أن ىذه الشخصيات ككل كانت كميا أمل 
يث عممت وصخرت جميع إمكانياتيا ومجيوداتيا لتحقيق مرادىا سواء في الداخل أو إليو ح

 في الخارج.
وىذا ما نستخمصو من خالل الدور السياسي والدبموماسي الذي لعبتو وعميو  

لم يأتي ىكذا بل جاء بعد تخطيط محكم  1954يمكننا القول أن تاريخ الفاتح من نوفمبر 
 تقالل والحرية ورفع راية الجزائر بأي ثمن.كان اليدف منو ىو نيل االس
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  مقدمة الفصل
 استفاقت، بمثابة حمم 1954ن نوفمبر لقد كانت الرصاصات األولى لميمة الفاتح م

منو فرنسا االستعمارية لكن كانت ىذه النياية بعيدة وذلك بسبب طول الحمم الذي دام أكثر 
من قرن اعتمدت فيو عمى جميع األساليب العسكرية العنيفة، والتي كانت تقوم عمى استغالل 
أصحاب ذلك البمد )الجزائر( واالستيالء عمى جميع أمالكو وتحويميم إلى مجرد أيادي عاممة 

تكون قد مثمت مرحمة حاسمة جدا من  1954ليا، وعميو فإن ثورة الفاتح من نوفمبر  ال قيمة
مراحل تاريخ االحتالل الفرنسي في الجزائر، وعميو كيف كان موقف الفرنسيين من ىذه 

وكيف الثورة؟ وىل يمكن اعتبارىا مفاجأة حقيقية بعد استفاقتيا من الحمم كما يصفيا الكثير؟ 
 لوطنية والسياسية من ذلك وكذا الجماىير الشعبية؟كان موقف االحزاب ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المواقف والردود األولية من اإلنطالقة :الفصل الثالث
 

87 
 

 األول: موقف المنظمات السياسية والوطنية من االنطالقة  المبحث
لم تكن نتيجة لمخطط معين من طرف  1954إن اندالع الثورة المسمحة ألول نوفمبر  

نما اندلعت بفضل تنظيم سياسي ثوري  قامت بالتخطيط لو أي حزب سياسي تقميدي، وا 
  عمى البندقية لتحرير الوطن من مجموعة من الوطنيين المقتنعين بضرورة االعتماد

االستعمار الفرنسي، فاألحزاب السياسية كانت تعمل بحذر وتناضل من أجل تحسين الوضع 
لمجزائريين، وىذا دون الخروج عن نطاق السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي 

فرنسية الموجودة في البالد ىذا من جية، فإنو من ناحية أخرى تنبذ وترفض المؤسسات ال
الدعوة لممقاومة المسمحة لتحسين تمك األوضاع، ألن ىذه األحزاب تعتبر ىذا العمل بمثابة 
مغامرة أو شبو عممية انتحارية، ألنو ال طاقة ليم عمى مجابية القوات الفرنسية المدججة 

 ف والردود كان إلزاما عمينا طرح األسئمة التالية:بالسالح، ولمعرفة المواق
 كيف كانت نظرة األحزاب لمثورة، خاصة وأنيا انطمقت من خارج صفوفيم؟ 
الفاتح  والعشرين في االثنينكيف وصف األحزاب العمميات األولى التي قامت بيا مجموعة  

 ؟1954من نوفمبر 
إلى موقف كل حزب من األحزاب ولإلجابة عن ىذه األسئمة وجب عمينا أن نتطرق  

 السياسية الجزائرية عمى حدى:
 أواًل: موقف المصاليين:

ال يمكن وضع حد ليذه اإلنفجارات  " وصف مصالي ما حدث ليمة أول نوفمبر قائالً  
التي ليست في الحقيقة سوى أعمال يائسة إلى إنياء ىذا النظام واالستجابة لطموحات 

العداء لجبية التحرير الوطني، ثم انضم إلييا  االبدء نصبو  نجد أن المصاليين من، و 1شعبا
حتى استرجاع  ءالعنا  تدريجيا الكثير منيم، وظل مصالي واألقمية الباقية معو عمى

االستقالل الوطني من العدو، عمى الرغم من أن ىذا الزعيم أول من نادى بكممة استقالل 
 2وظل يطالب بيا حتى قرب اندالع الكفاح المسمح

                                                 
 .127، ص2007، ]د ط[، دار المعرفة، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهوريةحميد عبد القادر:   1
، الجزائر، 1، طة نوفمبر وبعض مآثر فاتح نوفمبرغر الفعل األولية داخاًلً وخارجا  ردودمولود قاسم نايت بمقاسم:   2

 . 69، ص1984
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ونظًرا لسرية التي تمت عميو العمميات أو الرصاصة األولى لمثورة، راح المصاليون  
يتيمون المركزيون بقياميم بتمك العمميات ضدىم ، لكن تبين ليم أن العمل قام بو رجال 
صدقوا ما عيدوا اهلل عميو، وقرروا تفجير الثورة وتجاوز الخالفات القائمة بين الطرفين 

           1زيين()المصاليين والمرك
أن مصالي كان وراء االنطالقة األولى لمثورة وفي ولإلشارة فقد راحت شائعات مفادىا  

، غير أن مصالي في 1954بداية األمر حاول أنصاره كسب المحايدين بعد أزمة جويمية 
لوكالة األنباء الفرنسية بيا  ، بدليل أنو صرح2الحقيقة لم يتبنى الثورة أبًدا، بل ظل عمى موقفو

وشدة بعد ثالثة دولون"...أما عن الحراستو المفروضة عمى شخصي ازدادت حدة  بل
، إضافة إلى ىذا فقد وجو 3أيام...وضعوني تحت الحراسة لمنعي من االتصال الخارجي

مصالي بيانا إلى الفرنسيين ندد فيو بالنظام االستعماري ونيب األراضي ومحاربة المغة 
ممة أن يمدد أخوتو العربية، والتسمط عمى الدين ثم طمب من الشعب الفرنسي وطبقتو العا

ىذا البيان بالعمل من أجل الصداقة متبادلة بين الشعب الجزائري  ويتعيد لمشعب الجزائري
والفرنسي والتطور في الكفاح من أجل أن يتخمص الشعب الجزائري من استعمار والسير 

، وعمى إثر ذلك استغمت السمطات الفرنسية الوضع بعدما 4التضامن قداما نحو الحرية و
الفرنسيون أنفسيم  بو لمقضاء  أدركت قيمة الورقة المصالية ضد الثورة وعجز المسئوولون

 1954عمى الثورة، حيث صرح السيد جاك سوستيل )الوالي العام لمجزائر( في شير نوفمبر 
  5قائاًل: إن مصالي ىو وسيمتي األخيرة.

 لمذين كانوا وأتباعوإن اندالع الثورة التحريرية كان مفاجأة كبرى بالنسبة لمصالي  
يسعون من أجل التحضير لمقيام بالعمل المسمح، وكرد فعل ضد الثورة ومفجرييا الذين أسسوا 

الحركة الوطنية الجزائرية كحزب لو، إذ يذكر  مصالي بتأسيس جبية التحرير الوطني، قام

                                                 
 .حياة تحدي وصمودمحمد حربي:   1
 .55ص المصدر السابق،عمي كافي:   2
نوفمبر  13، المحور ننشر موقف مصالي الحاج من الثورة المسمحة، جريدة المحور اليوميالجياللي:  بنياسين   3

 .19، الجزائر، ص2013
 .227المرجع السابق، ص ،1ممحمة الجزائر الجديدة جعمار قميل:  2
 .275، المرجع السابق، صإستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحمتها األولىأحسن بومالي:   5



 المواقف والردود األولية من اإلنطالقة :الفصل الثالث
 

89 
 

مى أنقاض حركة انتصار لمحريات الديمقراطية، وقد اختمف المؤرخون حول أنيا تأسست ع
 تواريخ: 03وحددوا لذلك  1تأسيس ىذه الحركة 

 ورنو ببمجيكا.ىخالل مؤتمر  
 .1954في اليوم الثامن نوفمبر  
  2في الخامس والعشرين من ديسمبر. 

واستنادا لممؤرخ بنيامين سطورا فإن مصالي الحاج أنشأ ىذه الحركة في ديسمبر  
األولى، ولقد أصدرت ىذه الحركة جريدة وكانت تنشط في السرية خالل مراحميا 1954

صوت الشعب لسان حاليا وناطقيا الرسمي، وكانت ىذه الجريدة تخوض في المسائل 
ي التي لم يعترف بيا الزعيم إطالقا، وىذا ما عبر الشائكة، وكذلك تياجم جبية التحرير الوطن

عنو في قولو:" إن حزب الحركة الوطنية الجزائرية حزبا منضبًطا وواٍع، بينما جبية التحرير 
 3الوطني ليست إال تجمًعا"

يبدو أن المصاليين أصيبوا بالغرور حين قالوا أن الثورة لن تقوم إال عمى يد مصالي  
راريتيا وشموليتيا ال تتأتى إال بمباركتيا، وذلك بفضل القوة العددية ، وأن إستم4وبأمر منو

لممناضمين المنطوين تحت لواء مصالي، غير أن القوة البشرية لم تمبث حتى التفت حول 
 5جبية التحرير الوطني األمر الذي ىز نفسية مصالي.الثورة وذلك بفضل نداء 

لما أحسوا أن األحداث قد تجاوزتيم لم  الديب أن المصاليون يويذكر المؤلف فتح 
 6يتوانوا لحظة في عرقمة عمل جيش التحرير الوطني

وفي سبيل إضعاف الثورة ذكر المؤلف أحسن بومالي أن جاك سوستيل وجد ضالتو  
 في المصاليين الذين شرعوا فوًرا في القيام باألعمال المعادية لمثورة ومنيا:

 الدعم المادي لمثورة.الذين قدموا اليجوم عمى مجموعة من التجار  
                                                 

1 Ali Haroun : Mess Ali De L Ene Au Mna. Reflescions Messali Hadg 1898  1998 Par Couris Et Temoin 

Ges. Edition Casba. Alger. 2006. P29. 
 .195، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري:   2
 .231، صالمرجع السابقبنيامين سطوًرا:   3
 .347، صالمرجع السابقالعمري مؤمن:   4
 .226، صالمرجع السابقبنيامين سطورا:   5
 .77، صالمصدر السابقفتحى الديب:   6
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القضاء عمى بعض الجزائريين الموالين لفرنسا، لكي يوىموا الجماىير بأنيم فجروا الثورة  
 وبالتالي كسب واسترجاع ثقة الجماىير المسموبة.

تضميل المناضمين المتطوعين في األوساط المياجرة لفرنسا قصد االلتحاق بصفوف الجبية  
  1ركة القومية الجزائرية ىي التي تتزعم الثورة في الجزائربإدعاء أن الح

 كذلك برز المصاليون كقوة مناوئة لمثورة خاصة في بالد القبائل بقيادة الخائن بمونيس 
الذي عمل جاىًدا عمى عرقمة الثورة ودحضيا، وكرد فعل من طرف الجبية حاولت استمالتيم 

قناعيم باألمور السممية لتفادي  لغة  ىإل الصراعات الداخمية، لكنيم أبو أن يسعواوا 
الرصاص، حيث وقعت اشتباكات بين الطرفين، من ذلك االشتباك الذي وقع في شير أوت 

مجاىدين، في حين تم  04بجبل سيدي رابح ) الوالية الرابعة( بسبب ذبح المصاليين  1956
 2جنديا مصاليا وأسر قائد قواتيم المدعو عمر 18القضاء عمى 

إضافة إلى ذلك فإن مصالي واصل حزبو الشرسة عمى جبية التحرير، كما تؤكد  
بعض المراجع حيث أنو كانت لو لقاءات مع الوزير الفرنسي روبير الكوست، من جية 

نما أخرى حاولت الحركة المصالية التظاىر بأنيا ليست في مواجية مع جبية التحرير و  ا 
ير الوطني تفطنت ليذه المعبة الدنيئة والخطيرة في حربيا ضد االستعمار، لكن جبية التحر 

 3أن واحد، وكان ردىا قاسيا ال يقبل أية مساومة "الخونة ال يجرى التحالف معيم بل صرعيم
وعمى إثر ذلك قررت الجبية مواجيتيم بالعنف بداًل من المين حيث حضرت قوائم الذين 

                                                 
، رسالة ماجستر في 1962  1954الثورة مظاهر من تنظيم جبهة التحرير الوطني في بداية أحسن بومالي:   1

 .48، ص1985بوحوش، جامعة الجزائر، ، اإلشراف عمار اإلعالم
   ببرج منايل بومرداس حاليا، من عائمة ثرية، التحق بالمدرسة الفرنسية كان في بادئ األمر مناضاًل بارزا  1912ولد سنة

م دخل السجن بسبب 1947في صفوف ج. ش. ج ثم ح إ ح د وعضو في مجمس بمدية أم نايل في الوقت ذاتو، في سنة 
ية لبرج منايل، عيد إليو مصالي قيادة جيشا أطمق عميو اسم جيش كان نائبا لرئيس البمد 1955نشاطو السياسي، في ماي 

لمحركة الوطنية الجزائرية حقيقة وأهداف، الممتقى  الجناح العسكريالتحرير الشعب الجزائري ينظر: إبراىيم لونسي: 
 .  38، ص2007الوطني حول إستراتيجية الثورة في مواجهة الحركات المناوئة، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 

، ]د 1962  1946االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج والمجنة المركزية وجيش التحرير الوطنييحي بوعزير:   2
 . 110، ص2013ط[، دار اليومة، الجزائر، 

 .131، المصدر السابق، صجبهة التحرير الوطني 1962  1954الجزائر محمد حربي:   3
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التحق نتيجة ىذا اإلجراء الثوري العديد من يشكمون خطًرا عمى الثورة لتصفيتيم جسديا، وقد 
 1المصاليين بصفوف الجبية، ولم يبق خارج صفوفيا سوى مصالي الحاج واألقمية.

ىو الموقف المتردي والمتخاذل من طرف المصاليين اتجاه الثورة، حيث كان إذن ىذا  
ب المصالي قيمتو متوقعا خاصة وأنيم كانوا يكرسون مبدأ الزعامة المطمقة، وىكذا فقد المذى

كتيار سياسي وأصبح شيئا فشيئا حالة نفسية تذوب وتضعف بتوالي األيام إلى أن صار 
 معدوما.

 ثانيا: موقف المركزيين 
كان المركزيون بصفة عامة يشعرون بالحرج من اندالع الثورة المسمحة ويغمب عن  

والشك والتردد لدى أتباعيم تحركاتيم الحذر الشديد، حيث ترتب عمى ذلك زيادة القمق والحيرة 
استنادا إلى يوسف بن خدة حيث قال: فقد أرسل المركزيون ، وذلك 2من المناضمين واألنصار

إلى القاىرة بغرض التحقق من الضمانات التي قدميا جمال عبد الناصر إلى الوفد  ممثالن
لثورية بالجزائر، الخارجي و التعرف عمى طبيعة وأىمية الوسائل التي وعد بتقديميا لمحركة ا

كان قرار اندالع الثورة المسمحة قد  1954أكتوبر  29ولما وصل المبعوثان إلى القاىرة يوم 
 3ولم يكن عمى عمم بو. إتخذو

يبدو أن واقع تفجير الثورة كان كبيًرا عمى المركزيين، حيث وجدوا أنفسيم في دوامة  
شخصيا وانطالقا من عامل وحيرة من أمرىم، ويصف لنا ذلك المناضل يوسف بن خدة 

االنطباع أقول أن ذلك كان بمثابة برميل بارود قد انفجر وأن النزاع القائم بين مصالي 
 4.والمجنة المركزية قد تجاوزتو األحداث

واستنادا لمحمد حزبي فإن حسين لحول ومحمد يزيد انضما إلى جبية التحرير بالقاىرة  
الكفاح المسمح، وبالنسبة لبولحروف وبن منجل،فكان  حيث كانوا متواجدين ىناك أثناء اندالع

 .1955 موجودان بفرنسا ومن ىناك إنضما إلى الجبية أيضا في سنة 

                                                 
 .278، المرجع السابق، صالثورة الجزائرية في مراحمها األولىإستراتجية أحسن بومالي:  1
 .149، المرجع السابق، ص1954: أول نوفمبر أحسن بومالي  2
  .محمد يزيد وحسين لحول 
 .280، المصدر السابق، صجذور أول نوفمبر يوسف بن خدة:  3
 .283المصدر نفسو، ص  4
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مفادىا أن مؤسسوا جبية  1وطبًعا لنفس المرجع، فإن المركزيون كانوا يتبادلون نكتو 
قد أشعموا النار في الجزائر والقدر موجود في القاىرة، وليذا فمن تكون » التحرير الوطني

 2«الوجبة جاىزة أبًدا 
تعكس ىذه المقولة واقع اإلزدراء وروح الالمسؤولية في التعاطي مع الحدث من جية، 

في الجزائر، بزعامة كاًل من  من جية أخرى فقد تحركت أركان المجنة المركزية الموجودة
يوسف بن خدة، أحمد بودة ومصطفى فروخي، حيث حرروا الرسالة موقعة ثم وجيوىا إلى 

، حيث حاول موجيوا 1954نوفمبر  25بتاريخ  3وزير الداخمية الفرنسي أنذاك فرانسو ميتران
ينبغي أن  الفرنسية إلى خطورة الموقف الذيالرسالة أن يمفتوا من خالليا نظًرا لسمطات 

يقاف عمميات القمع المسمطة بالخصوص عمى السياسين   4.يعالج بواسطة التيدئة وا 
كذلك شارك المركزيون في مساع مشتركة مع غيرىم في الجزائر وفرنسا وأرسموا وفًدا 

، ودائما وفي إطار 5مشترك من معظم األحزاب السياسية إلى باريس لشرح القضية الجزائرية
زيين بعد اندالع الثورة المسمحة، تجد اإلشارة إلى أن السمطات توضيح موقف المرك

مسئولون االستعمارية سارعت إلى إلقاء القبض عمى القياديين المركزيين اعتقادا منيم بأنيم 
فعجل ذلك االعتقال بانضمام أغمبيتيم إلى صفوف جبية التحرير، وبعد إطالق  6عن الثورة

رة وبعضيم بتونس والمغرب األقصى وعمى رأسيم سراحيم مباشرة التحق بعضيم بالقاى
يوسف بن خدة، وبذلك زالت ىيئة المركزيين مبكًرا ولم يبق ليا أثر سوى بصفتيا مجمًعا 

 7لمزعماء السابقين أو بصفتيا نزعة سياسية.

                                                 
 .39المصدر السابق، ص ،: الثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حربي  1
 .117، المرجع السابق، صمصطفى بن بولعيد مواقف وأحداثمسعود عثماني:   2
 .73، صالمصدر السابقعمى كافي:   3
 .195ص ، المرجع السابق،1954: أول نوفمبر أحسن بومالي  4
 .274، المرجع السابق، صإستراتيجية الثورة في مراحمها األولىأحسن بومالي:  5
 .172، صالمرجع السابقمودة: حبوعالم   6
 .149، المرجع السابق، ص1954أول نوفمبر أحسن بومالي:   7
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ىذه ىي حالة المركزيين لحظة انطالقة الثورة، فيم يؤيدوىا في بدايتيا ولم يعيروا ليا 
، وعن ما مضت الشيور األولى عمى الثورة 1يمقوا ليا بااًل بل مكثوا في ديارىماىتماما ولم 
بدأت األمور تتضح حيث انضم المركزيين لمثورة، والتحاقيم بجبية التحرير الوطني التحريرية 

دون شرط دليل كافيا عمى إيمانيم بيا، غير أن المشكمة بالنسبة إلييم ىي أن الظروف التي 
 2ورة غير مالئمة.انطمقت فييا الث

 ثالثا: موقف جمعية العمماء المسممين
الوطنية األخرى، فيي لم عموًما كان موقف جمعية العمماء من الثورة كبقية األحزاب  

، نفس الشيء أكده الدكتور العربي الزبيري حين قال: 3تبتسم لمثورة ولم تصفق ليا في بدايتيا
الثورة بسبب السرية التامة التي حرصت عمييا قال: أن الجمعية ىي األخرى تفاجأت باندالع 

 4.القادة الذين أعدوا الثورة
ولكي نسمط الضوء أكثر عمى الجمعية وموقفيا من الثورة، ال بدلنا أن نعالجيا عمى  

الصعيدين الداخمي والخارجي، ذلك أن موقفيا من الثورة في الخارج يختمف كل االختالف 
 عن الداخل 

 رجي:عمى الصعيد الخا أ 
انطالقتيا، وىذا ما نستشفو من خالل كان لمجمعية موقفا مشرفا ومؤيًدا لمثورة منذ  

، نفس الشيء أكده المؤرخ وعمى رأسيم الشيخ البشير اإلبراىيمي 5توجيات قادتيا بالقاىرة
أبو القاسم سعد اهلل حين قال أن رئيس الجمعية)اإلبراىيمي( أول من أيد الثورة واحتضانيا 

                                                 
، 1954الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون المقاومة الوطنية السياسية حتى ليمة أول نوفمبر العربي الميمي:  1
 .92، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ]دس[، ص3،ج1مج
 .345، صالمرجع السابقمؤمن العمري:  2
 .74، صالمصدر السابقعمي كافي:  3
 .181، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري:  4
، ]دط[، ديوان المطبوعات 1962  1954المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصها األساسية عبد اهلل مقالتي:  5

 .28، ص2012الجامعية، الجزائر، 
   ببرج بوعريريج، كان لو دور  1889أحد عمماء ورجال اإلصالح البارزين في الجزائر عامة والمغرب خاصة، ولد سنة

تولى منصب الرئيس، في نفس  1940في تأسيس جمعية العمماء المسممين، شغل منصب نائب رئيس الجمعية، في سنة 
در الجزائر واستقر بالقاىرة، كان لو دور فعال في توجيو غا 1952السنة حكم عميو باإلقامة الجبرية في أفمو، وفي سنة

 . 182، المصدر السابق، صسنوات المخاضينظر محمد حربي:  1956الشعب الجزائري لممشاركة في الثورة، توفي سنة 



 المواقف والردود األولية من اإلنطالقة :الفصل الثالث
 

94 
 

مع زعماء األحزاب األخرى المتواجدين آنذاك عمى الساحة السياسية، بالرغم من أنو  مقارنة
 1كان في المشرق بعيًدا عن مسرح األحداث) الجزائر(.

ما يؤكد الموقف االيجابي لمكتب جمعية العمماء المتواجدة في القاىرة من الثورة ىي  
بعضيا من خالل بعض  الصادرة عن ىذا المكتب، وسوف نتطرق إلى 2تمك البيانات

 المقتطفات نذكر منيا:
قد  أي بعد يوم واحد من الحدث، وأىم ما جاء فيو:" 1954نوفمبر  02البيان الصادر يوم  

دة التي اىتزت النفوس ليذه العمميات، ولقد غرست فرنسا أسبابيا، وىي عواقب السياسة البمي
 3ك ماضيو حتى الحجر.تُسوس بيا فرنسا شمال إفريقيا في ىذا الوطن الذي تحر 

والذي وزع عمى وسائل اإلعالم المصرية ووكالة  1954نوفمبر 11البيان الصادر بتاريخ  
اإلعالم المصرية ووكاالت األنباء العالمية بعنوان " أوسع المعمومات عن بداية الثورة في 

كامل ب 1954الجزائر ضمنو خالصة ألىم األحداث التي وقعت ليمة االثنين أول نوفمبر 
 4القطر الجزائري.

تحت عنوان نداء إلى الشعب الجزائري المجاىد:  1954نوفمبر  15البيان الصادر يوم 
حذر فيو الشعب الجزائري عن التراجع عن الثورة التي أشعموىا عمى  5نعيدكم باهلل أن نتراجعوا

ال أمل وال عرض وال حرمة،  عمى فرنسا ولو قيد ألن فرنسا لن تبقي ليم شيء يخافون عميو،
وال دين، فجزء يسير من مصائب المستعمر الفرنسي كان يفرض عمى الجزائريين  6وال ثروة

                                                 
 .10، صالمصدر السابقالبشير اإلبراىيمي:   1
 نشرت ىذه البيانات باسم الشيخ البشير اإلبراىيمي والفضيل الورتالني في المتواجدين بالعاصمة المصرية )القاىرة(   2
 .25، صالمصدر السابقمحمد البشير اإلبراىيمي:   3
 .40، ص1985، المؤسسة الوطنية لمكتاب، 5أثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، جمحمد البشير اإلبراىيمي:   4
 .  186، ط ح، دار اليدى، الجزائر، ]د س[، ص: الجزائر الثائرةالفضيل الورتالني  5
، ]د ط[، القافمة لمنشر والتوزيع، تاريخ الجزائر ما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل )المراحل الكبرى(صالح فركوس:   6

 .  556الجزائر، ]د س[، ص
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الثورة منذ مدة طويمة وىذه الفرصة األخيرة والتراجع عنيا يعني العبودية األزلية لمشعب 
  1الجزائري.
مكتب دون شك تأييد من خالل البيانات التي أصدرتيا الجمعية من القاىرة، أكدت  

الجمعية لمثورة التحريرية ىذا من جية، ومن جية أخرى فإنو من خالل البيان األول نالحظ 
أن الجمعية اعترفت بنجاح العماليات األولى، كما أكدت أن أسباب ىذه األحداث ترجع في 

الل االستعمارية وكذلك سياستيا المتوحشة واالستغاللية، أيضا من خاألصل إلى السمطات 
أكدت الجمعية تبنييا واحتضانيا لمثورة، وبخصوص البيان الثالث دعت الجمعية  2البيان 

كل الجزائريين إلى ضرورة االلتحاق بالثورة والدفاع عنيا بكل ما أتوا من قوة، كذلك حذرتيم 
 عن التراجع عنيا.

 عمى الصعيد الخارجي:  2
قابمت الجمعية اندالع الثورة بحذر لعدم إحاطتيا بأبعادىا، وتوجسا من القبضة  

الحديدية االستعمارية أن تطال إطاراتيا في الداخل، حيث أوردت جريدة البصائر الناطقة 
تحت عنوان حوادث الميمة  1954نوفمبر  5باسميا الخبر في عددىا الصادر يوم 

اء فيو" فوجئت البالد الجزائرية بعدد عظيم من ، ومما ج19542البالء...أول نوفمبر
الحوادث، وقعت كميا ما بين الواحدة والخامسة من صبيحة االثنين عزة نوفمبر...! ال أننا 
إلى حد ىذه الساعة ال نممك التفاصيل المقنعة عند ىذه الحوادث وأسبابيا ...فال نستطيع 

 3يد عن الثالثين"ولقد بمغ عدد تمك الحوادث ما يز التعميق عمييا ...
 وبخصوص مواقف الجمعية في الداخل نجدىا مقسمة إلى شطرين:

                                                 
 1954المسممين الجزائريين من الثورة الجزائرية من خالل جريدة البصائر )موقف جمعية العمماء عبد الغفور شريف:   1
مذكرة لنيل شيادة ماجستير في عموم اإلعالم واالتصال، إشراف أحسن بومالي، جامعة وصفية تحميمية،  ( دراسة1962 

 . 171، ص2011، 2010 3 الجزائر 
 .10السابق، ص، المرجع 2تاريخ الجزائر المعاصر جبشير بالح :   2
 .28، المرجع السابق، صالمرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصها األساسيةعبد اهلل مقالتي:   3
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األول: ويمثمُو األقمية، وموقفيم من الثورة إيجابي وىو يشبو موقف مكتب الجمعية بالقاىرة 
عناصر التي رحبت بالثورة نذكر منيم عمى سبيل المثال: الشيخ العربي ومن بين ىذه ال

 1أحمد حماني...إلختبسي، رضا حوحو، الشيخ 
الثاني: ويمثمو األغمبية الساحقة من أعضاء الجمعية بالنسبة لموقفيم فكان سمبي وال يبعث 

إلى اإلصالح، ومن بين ىؤالء الشيخ خير الدين، الذي   تركن االرتياح، فيي مواقف معتدلة
 2مالبث حتى انضم إلى الجبية وأصبح ممثال ليا في المغرب.

وىكذا أصبحت جمعية العمماء المسممين من المؤيدين لمثورة والمشاركين فييا، حيث  
واإلرشاد الذي أحيا وأقنع عممت عمى تغذية الثورة معنويا وروحيا وذلك عن طريق الوعظ 

الضمائر المترددة بفضل نداءتيا  توجيياتيا التي بثت الحماس في نفوس الشعب الجزائري 
 ن أجل القضاء عمى براثن العدو والحصول عمى االستقالل.لالندفاع نحو الثورة م

 رابًعا: موقف االتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري: 
كان حزب االتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري يتمتع عمى الساحة السياسية الجزائرية  

نسية داخل بسبب احتوائو عمى عدد كبير من المثقفين المتعمقين في الثقافة الفر بوزن كبير، 
صفوفو، لكنو لم يتخذ موقفا ثوريا غداة اندالع الثورة المسمحة، ألنو لم يكن يؤمن بالعنف 
قامة جميورية جزائرية  الثوري، كما أن االتجاه السائد في صفوف ىذا الحزب ىو االندماج وا 

 3في إطار اإلتحاد الفرنسي.
حات عباس الييئة يعتبر حزب االتحاد الديمقراطي ممثال في شخصية رئيسو فر  

بعد حركة االنتصار وجمعية العمماء المسممين الجزائريين التي  السياسية الثالثة في الجزائر
انضمت إلى صفوف جبية، وبذلك أصبحت عناصر األمة كميا ذائبة في الثورة باستثناء 

 4الشواذ من المصاليين والشيوعيين.

                                                 
 .178، صالمرجع السابقعبد الغفور شريف:   1
 .115، المرجع السابق، صمصطفى بن بولعيد مواقف وأحداثمسعود عثماني:   2
 .52، المرجع السابق، صالوطني مظاهر من تنظيم جبهة التحريرأحسن بومالي:   3
 .444، صالمرجع السابقالفضيل الورثالني:   4
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باألحداث واتخذ موقفا واضحا يعمق عمي كافي عمى موقف فرحات عباس الذي تفاجأ  
إن موقفنا  1954نوفمبر 12بتاريخ  46منذ البداية حيث كتب في صحيفة الجميورية العدد 
 1العنف ال يساوي شيئا. واضح ومن دون أي التباس، إننا سنبقى مقتنعين بأن

ومن جية أخرى أكد فرحات عباس أن مفاجأتو كانت من االنطالقة وليست من الثورة  
في حد ذاتيا، ألن األوضاع زادت تعفنا وسوءا في جميع النواحي، وال بد من أن تؤدي إلى 

الجزائر » انفجار عميق، وىذا ما صرح بو أمام رئيس المجمس الوطني الفرنسي قائاًل:
يا ثقة في المسؤولين الذين يعجزون عن تطبيق القوانين صامتة ألنيا ساخطة وليست ل

 2«الفرنسية ونداؤىا بقي بدون سدى، فالجزائر ستتجو إلى موضع أخر
 نفيم من ىذا التصريح الذي تقدم بو فرحات عباس أن يواجو إنذار وتحذير شديد 

سوف ُيؤدي  الميجة لممسؤولين الفرنسيين، كذلك ىددىم بأن االستمرار في السياسة التعسفية
 إلى انفجار البركان حينئذ يصعب عمى السمطات الفرنسية إخماده.

كذلك اعتبر فرحات عباس تمك العمميات العسكرية من ليمة الفاتح من نوفمبر بمثابة  
، وىذا ما أشار 3تجسيد لتمك التحذيرات واإلنذارات التي سبق وأن وجيتيا لمسمطات الفرنسية

ية لإلتحاد الديمقراطي الذي اجتمع لمنظر في مسألة المعونة إليو اجتماع المجنة المركز 
سمعنا » ولقد عبر عن االنطالقة قائاًل:  4المادية التي يمكن تقديميا لمنكوبي زلزال األصنام
 5«بأحداث ليمة أول نوفمبر كبرق أضاء سماء الجزائر

                                                 
 .74، صالمصدر السابقعمي كافي:   1
مذكرة لنيل شيادة (، 1985  1899فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحمة االستقالل )عز الدين معزة:   2

 2004قسنطينة،  ،الكريم بوصفصاف، جامعة منتوريالماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف عبد 
 .  223،ص2005

، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير 1962  1919فرحات عباس بين اإلدماج والوطنية عبد الحفيظ بو عبد اهلل:   3
 . 170، ص2006  2005في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف يوسف مناوية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 .153، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبيري:   4
 .170، صالمرجع السابقعبد الحفيظ بو عبد اهلل:   5
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مثيرة حتى رغم ذلك استمر فرحات عباس ىادئا متأماًل لألحداث دون تصريحات   
إلى  1ليا في بداية الثورة المباركةتتضح أمامو األوضاع، إال أن األوضاع ظمت عمى حا

، ىذا التاريخ الذي شكل منعرجا حاسما في حياة عباس النضالية نتيجة 1955غاية أفريل
االنتخابات المزورة من طرف اإلدارة الفرنسية، والتي جعمتو يتأكد أن اإلصالحات السياسية 

 2جزائر مستحيمة، وأن األوربيين ال يقبمون أي تغير يعمل لصالح الديمقراطية.في ال
ولقد تغيرت أفكار فرحات عباس اتجاه العمل الثوري، واتضحت مواقفو من الثورة من   

وفيو أدان وندد  1955أفريل  15خالل الخطاب الشيير الذي ألقاه في مدينة جيجل بتاريخ 
لقد عرفنا منذ أول » ن مقتطفات ىذا الخطاب نذكر مايمي:، ومبأسطورة الجزائر فرنسية

عمى الرجال  نوفمبر أحداثا خطيرة، وحدث وأن أطمق االحتالل تسمية الخارجون عن القانون
...ويوجد اليوم من يقول إنو يوجد رجال خارجون عن القانون، والحق 3الذي صعدوا الجبال

ي الجزائر وىو النظام االستعماري أنو ال يوجد سوى شخص واحد خارج عن القانون ف
نفسو...إننا نخاطب الحكومة الفرنسية التي تدعي بأن الجزائر فرنسية ونرد عمييا أنيا عربية 

 4«إن الجزائر جزائرية.

                                                 
(، مذكرة لنيل شيادة 1969  1927فرحات عباس من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر جزائرية )عباس محمد الصغير:   1

 .90،ص2007  2006نتوري قسنطينة، الماجستير في تاريخ الحركة الوطنية، إشراف خمري الجمعي، جامعة م
 .144حميد عبد القادر: المرجع السابق، ص  2
    ينظر: عباس 1955أوت  20وىناك من ذكر أن تاريخ ىذا الخطاب الذي ألقاه فرحات عباس بمسقط رأسو ىو ،

 .93، صالمرجع السابقمحمد الصغير: 
  وىي عبارة يرددونيا الفرنسيون ويقصدون بيا جيش التحرير الوطني، وذلك بغرض اإلساءة إلى الثورة الجزائرية، ويوىون

دليل المصطمحات ثورة الرأي العالمي أن ىؤالء الثوار ىم إال عصابة خارج عن القانون، ينظر: عبد المالك مرتاض: 
، 1954كز الوطني لمدرسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر منشورات المر  ،1962  1954التحرير الجزائرية 

 .65، ص2001وىران، 
 .170، ص:المرجع السابقعبد الحفيظ بو عبد اهلل  3
 (،1956  1946موقف اإلتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري من بعض القضايا الوطنية والثورة )فضيمة عالوي:   4

الجزائرين يوسف بن خدة، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تاريخ المعاصر، إشراف مسعودة مرابط يحياوي، جامعة 
  .97، ص2009، 2008
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وىكذا تدريجيا تخمى البيانيون ورئسيم فرحات عباس عن السياسة الرجعية وأعمنوا  
جبية التحرير الوطني، وىو الحزب الوحيد الكفيل باسترجاع  بصراحة تامة انضماميم إلى

 االستقالل من طرف الفرنسيين المستعمرين.
 خامًسا: موقف الحزب الشيوعي الجزائري:

، 1954نوفمبر  1يذكر محمد حزبي بأن الحزب الشيوعي كان قد تفاجأ بأحداث ليمة  
فرنسي، فإنو ال يرجى منو شيأ يقدمو وما دام أن الحزب مشدوًدا إلى نظيره الحزب الشيوعي ال

لمثورة التحريرية، حيث أن ىذا الحزب ساير الدعاية الفرنسية كما وصف الثورة ومفجروىا 
بين  1954نوفمبر  2، واكتفى ببيان أصدره في 1باإلرىاب واستنكر ىذا اإلرىاب المزعوم

يو األحداث واعتبرىا من مواقفو تجاه القضية الجزائرية، إال أنو وبطريقة ما كان قد أدان ف
 2.صنع األقمية الالمسؤولة

 انتاسكيز  أكثر من ذلك قام الحزب بإرسال وفد إلى منطقة األوراس برئاسة نيكوال 
ليخبر مساندي الحزب الشيوعي بالمنطقة أن جبية التحرير الوطني حركة ال حظ ليا  في 

، إضافة إلى ذلك أوصى 3النجاح و ليأمرىم بعدم االشتراك فييا ال من قريب وال من بعيد
الحزب باتخاذ الحيطة والحذر من جراء تمك العمميات اإلرىابية ليمة الفاتح من نوفمبر 

نونية وفي نفس الوقت أكد الحزب بأن أسباب ىذه الحوادث ىي سياسة جباعتبارىا أعمال 
القمع االستعماري، لكنيم رأو بأن طرق تغيير ىذه السياسة يجب أن تكون سممية بعيدة عن 

 4سفك الدماء.
لم يقف الحزب الشيوعي الجزائري عمى معارضة الثورة فحسب، بل يرفض عروبة  

سالميا، كذلك يرفض وحدة المغرب العربي، أي أنو كان يرفض كل ما من شأنو  الجزائر وا 

                                                 
 .122، المصدر السابق، صجبهة التحرير الوطني الواقع واألسطورةمحمد حربي:   1
 .54السابق، ص ، المرجعمظاهر من تنظيم جبهة التحرير الوطنيأحسن بومالي:   2
 .90، ص1983، الجزائر، 60، مجمة أول نوفمبر، العدد موقف الحزب الشيوعي الجزائري من الثورةالعربي الزبيري:   3
، ]د ط[، ديوان المطبوعات 1962  1954عنوان ثورة دليل دولة نوفمبر  flnجبهة التحرير الوطني إدريس فاصمي:   4

 .92، ص2004الجامعية، الجزائر، 
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ويحول دون اإلدماج في االتحاد الفرنسي  1830أن يبعث الجزائر المعتدى عمييا سنة 
 1واالرتباط باالتحاد السوفياتي.

إن المنحى الذي أصبح عميو الحزب الشيوعي الجزائري جعل السمطات الفرنسية  
والمطاردة، األمر الذي أدى في االعتقال الواسعة  تضيق الخناق عمى مناضميو مع عمميات

النياية إلى صدور قرار الحل النيائي لمحزب عمى وزيرا الخارجية الفرنسي في 
 Alger Repruclicaimلو مثل جريدتي، وتم غمق الجرائد التابعة 02/09/1955

Liber
لمثورة تفيما  1955غير أن الحزب الشيوعي استمر في نشاطو وأبدى منتصف عام ،2

بعدما امتد الكفاح إلى جيات عديدة، كذلك سمح لبعض أفراده باالنضمام إلى جيش التحرير 
 3الوطني.
نفس المعمومات أكد عمييا المناضل لخضر بن طوبال حيث قال:"أن جميع األحزاب  

الوطنية الموجودة آنذاك عمى الساحة السياسية قد حمت نفسيا، كذلك انضم أفرادىا إلى 
لوطنية فإن األمر بالنسبة لمحزب الشيوعي يختمف حين أبدى التفاوض والدخول في الجبية ا

الجبية كحزب، غير أن الجبية رفضت، وبذلك بقي الحزب مستمًرا في عناده، ويثير 
المشاكل والقالقل، كما أن الحزب شكل جيش يدعى "جيش مايو" يحارب ضد الجبية 

 4والجيش، غير أن ىذا الجيش أبيد عن أخره"
بحزبيم، واستقمت الجزائر واسترجعت  وىكذا بقي الشيوعيين الجزائريين متشبثين 

أن يكتب ليم حظ الدخول في  حريتيا المغتصبة وبذلك تحررت من قيود االستعمار دون
 الثورة وكذلك المشاركة فييا.

 
 
 
 

                                                 
 .297، ص2004، ]د ط[، دار الحكمة، الجزائر، 1تاريخ الجزائر المعاصر جالعربي الزبيري:   1

2
  Mohamed Teguia : L’algerie En Gerre Office Poblication ; Universitaire Alger ; 2009 ;190  

 .12، ص2006الجزائر، ، ]د ط[، دار المعرفة، 2ج 1989  1830تاريخ الجزائر المعاصر بشير بالح:   3
 .51لخضر بن طوبال: المصدر السابق، ص  4
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 المبحث الثاني: مواقف الفرنسيين وردود أفعالهم من االنطالقة: 
 المواقف والردود الفرنسية في الجزائر:  1

المفاجأة الكبرى بالنسبة لمفرنسيين، وفي نفس  1954تعتبر ليمة الفاتح من نوفمبر  
ومتقن من طرف مفجري الثورة الوقت اعتبرت رد فعمي جريئ كان ذلك بعد عمل منظم 

فبمجرد اندالع الثورة وىي في الساعات  1التحريرية، فمقد كانت كالصاعقة بالنسبة لالستعمار
األولى أصابيم الفزع واليمع والخوف، حيث أنيا عممة عمى تحطيم أماليم وتيديد مصيرىم 

 2داخل ىذا البمد.
فمقد اعتمدت فرنسا في الجزائر عمى العديد من األساليب االستعمارية والتي تعتبر ردة  

جبية التحرير الوطني والتقميل من األىمية  عمى تشويو سمعةفعميم عن ىذه الثورة، فعممة 
 3التي كانت تتمتع بيا ىذه األخيرة من مكانة في نظر الرأي العام الداخمي والخارجي.

                                                 
، العمل الديبموماسي لمثورة الجزائرية من خالل الوثائق والشهادات )األهمية واألسس واألليات واألهداف(لزىر بديدة:   1

 .397، ص2جامعة أبو القاسم سعد اهلل ، الجزائر 
 .362ص، 2009، دار المعرفة، 2، ج1962الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إلى : عمار عمورة  2
 .189، صالمرجع السابقعقيمة ضيف اهلل:   3
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كذلك إستعممة أسموب آخر وىو محاولتيا عزليا الثورة عن الجماىير، حيث قامت  
وىدفت من  ئريينبالعديد من العمميات التعسفية كعادتيا، وكان ذلك ضد الموظفين الجزا

الثوار بإجراء مختمف االتصاالت من أجل طمب المساعدة من أجل خالل ىذا ىو عدم تمكن 
إنجاح الثورة، أي أنيا كانت تريد أن تشمع جميع المداخل والمخارج التي بإمكانيا أن تكون 
طرف خيط إلنجاح ىذه الثورة، والشيء األكبر من ىذا أنيا عممة عمى سجن المناضمين 

 1.طنيين وتشديد الخناق عمييمالو 
حيث ألقت القبض عمى أكثر من ألفي رجل مناضمي ومسؤولي الحركة المصالية  

ادة الكثير من الناس، وىي كقول أنيا تقوم بالقضاء عمى وزجت بيم في السجون، وقامت بإب
 2المنظمة اإلرىابية نيائيا كما تزعم.

دائما تتعيد بأنيا ات بالجزائر والتي كانت يحقد سارعت بإصدار العديد من التصر ول 
قام  القضاء عمى ىذه المنظمة اإلرىابية ولو بأي ثمن حيثال تتردد ولو لمحظة من أجل 
يونار بإصدار بالغ رسمي فرنسي عن الثورة الجزائرية والذين لالحاكم العام لمجزائر روجي 

الجزائرية وعمى األخص في  حدث أثناء الميل بمناطق مختمفة من األرض» نص عمى مايمي:
شرق قسنطينة بمنطقة األوراس، عدة عمميات حربية مختمفة بمغ عددىا الثالثين عممية قامت 
بيا فرق صغيرة من اإلرىابيين أصفرت عن مقتل ضابط وجنديين في مدينتي خنشمة وباتنة، 

رمة، وجنديين من حراس الميل بمنطقة القبائل وكذلك أطمق الرصاص عمى مناطق الجند
وألقيت بعض القنابل الحارقة المصنوعة محميا ولكنيا لم تسبب أضرار سوى في مخازن 

 3«وشركة سميتاف لمحديد والفمين بمنطقة القبائل.شركة الحبوب بالبميدة وبوفاريك 
بأن الحكومة الفرنسية لن تقبل بأية صفة » فقد صرح بقولو: Gakues Chevalierأّما  

ن جميع التدابير الصارمة سوف تتخذكانت بأي إرىاب فردي وال  4« جماعي وا 
وعميو فإن ردة فعل فرنسا أنيا اتخذت العديد من اإلجراءات الفورية والسريعة وىذا كمو  

استدعاء بعض القوات من أجل الوقوف عمى الوضع الساري، فمن بين ىذه اإلجراءات 
                                                 

 .191  190المرجع نفسو، ص ص   1
 .161ص المرجع السابق،أحمد مذغور:  2
 .227، المرجع السابق، ص1ممحمة الجزائر الجديدة جعمار قميل:   3
 .127، صالمرجع السابقالغالي غربي:   4
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وكذلك العمل عمى تيدئة  االحتياطية وكان ىذا من أجل تدعيم الجيش بالمناطق المتضررة
 1أعصاب شعبيم وطمأنتيم بالقضاء عمى ىذا اإلرىاب.

 ع عدد القوات التي كانت موجودةرفياق قامت حكومة "مانداس فرانس" بوفي نفس الس 
م فمقد عممت فرنسا عمى 1955رجل في فيفري  83400رجل  56500في الجزائر من 

أكثر أّما فيما يخص الصحافة  2تضخميادم تسخير جميع اإلمكانيات من أجل خنق الثورة وع
الفرنسية بالجزائر: فمقد باشرت بحممة قوية وشرسة ضد الثورة وشعبيا وىذا يدل عمى الحقد 
والكره الكبير الذي كانت تحممو لمجزائريين، حيث كانت تعمل عمى ارغام الحاكم العام لوالية 

تتعاظم قوتيا، وىذا ما يدل عمى عدم الجزائر باإلسراع من أجل القضاء عمى الثورة قبل أن 
إدراك فرنسا قوة الثورة، وفي نفس الوقت فمقد كانت ليذه الصحافة أثرىا الكبير عمى ردود 

التي وجدت فييا السند القوي لإلجراءات القمعية واإلجرامية  فعل الحكومة المركزية في باريس
لعديد من الصحف التي تناولت وعميو فمقد كانت ىناك ا3التي تتبعيا ضد الثورة والثوار 
 م منيا: جورنال دالجي، والديباش كوتيديان 1954موضوع ثورة الفاتح من نوفمبر 

جريدة جورنال دالجي: بأنيا كانت تتوقع ما حصل والعمميات العسكرية  تحيث صرح
القوية التي قامت في الجزائر، وكانت قد تناولت الموضوع في اليوم الثاني من 

ىا نحن قد وصمنا إلى ما ننبأ بو أناس واعيون، وأدركو كل » ، حيث كتبت: 1954نوفمبر
لجزائر اليوم لم يكن ىزات أرضية كما حدث من كان يحتك بالواقع اليومي، إن ما حدث في ا

 «أسوأ من ىذا بكثير إنو ارىابفي الشمف وليست الجماىير ىي التي ثارت بل أنو شيء 
فمقد كانت فرنسا دائما تصرح سواء عن طريق تضرعات شفوية أو مكتوبة أو عن طريق 

 الصحف أن ما حدث في الجزائر ىو عبارة عن عمميات إرىابية.
دة األخرى التي تناولت نفس الموضوع وعمقت عميو ىي جريدة الديباش أّما الجري 
» يمي: حيث كتبت في اليوم الثاني من نوفمبر ما La Dépêche Quotidien Neكوتيديان 

فيذه الفجائية وذلك التزامن الدقيق في التنفيذ، أي في وقت واحد يدالن عمى وجود منظمة 
 ئر المادية والبشرية.أكثر من الخسامنضبطة ىي التي تحيرنا 

                                                 

.227، المرجع السابق، ص1ممحمة الجزائر الجديدة ج عمار قميل:  1  
 .161، صالمرجع السابقأحمد مذغور:   2
 .157، صالمرجع السابقعبد السالم كمون:   3
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وىكذا لحق االضطراب بجزائرينا بعدما كانت مثال لميدوء واالستقرار بين قطرين 
 1«مضطربين

وبعد عرضنا لبعض مواقف الفرنسيين في الجزائر وموقف الصحافة الفرنسية وردة  
إلى ىذه المواقف الصادرة موقف بعض الجزائريين العمالء ابن فعمم يمكن أن نضيف 

أجدد التعبير عن »شنتوف )رئيس بمدية خنشمة ونائب بالمجمس الجزائري(: حيث صرح قائال:
تعمقي الذي ال ينفصم بفرنسا ووالتي العميق ليا، وأندد بيذه األعمال التي تستنكرىا أغمبية 

 «. السكان المسممين
ارع إلى إرسال الرسائل والبرقيات إلى رئيس الجميورية الفرنسية، والعديد منيم س 

ورؤوساء المجالس الفرنسية وىذا يؤكد أنو كان ىناك العديد من الخونة الذين لم يكن ليم 
الوحيد ىو كسب والء ومحبة فرنسا، بل إنيم كانوا  موقف مشرف لمجزائر، حيث كان ىميم

نزال أشد العقوبات   2ضد ىؤالء المتمردينيطالبون بإجراء وا 
وعميو يمكننا القول أن ردة فعل فرنسا تجاه الثورة الجزائرية في الجزائر كانت قوية  

وىذا يدل عمى جممة اإلجراءات التي كانت تقوم بيا لخنق الثورة وعدم تعاظميا أكثر، فيي 
ع لم تكتفي بجممة التصريحات التي قامت بإصدارىا بل قامت بتجسيدىا عمى أرض الواق

عن طريق استعماليا جميع األساليب اإلجرامية: من تعذيب، قتل سجن إلخماد وكان ذلك 
 الثورة التحريرية.

 المواقف والردود الفرنسية في فرنسا:  2
أنو كان أول رد فعل حكومي فرنسي  افرنسلقد كانت ردة فعل السمطات الفرنسية في  

صادر عن وزير الداخمية الفرنسي آنذاك " فرنسوا ميتران" ىو أن الجزائر ىي فرنسا أو كما 
يدعون بأنيا جزء ال يتجزأ من فرنسا وبالتالي وىي أمة وشعب واحد، حيث كان ىذا ىو 

 3ُمرادىم من أول يوم قرروا فيو احتالل الجزائر
وأن المجاىدين مجموعة من  الثورة الجزائرية خارجة عن القانونفمقد اعتبرت فرنسا  

رىابيين ال غير، فمقد صرح كما سبق وذكرنا وزير الداخمية فرنسوا  العصابات وقطاع طرق وا 
                                                 

 .99، صالمصدر السابقمولود قاسم نايب بمقاسم:   1
 .127، صالمرجع السابقالغالي غربي:   2
 .230، المرجع السابق، ص1ج ممحمة الجزائر الجديدةعمار قميل:   3
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، وقد «ال يمكن أن تكون ىناك محادثات بين الدولة والعصابات المتمردة» ميتران بقولو:
مارستيا لجميع أنواع التعذيب واإلرىاب وممارسة كل تجسد رد فرنسا عن الثورة التحريرية بم

األنواع القمعية واإلجرامية في حق الشعب الجزائري، كما قامت باضطياد كل من شارك في 
أحد في عممياتيا اإلرىابية  تستثنياإلعداد لمثورة ومن لم يشارك في التحضير ليا، فيي لم 

 1التي قامت بيا من أطفال، نساء، شيوخ...
الشديد العنف من طرف ىذا الوزير  يحلواضح عمى ىذه العمميات ىو التصر والدليل ا 

، حيث عمل ىذا األخير كل ما بوسعو «إن المفاوضات الوحيد ىي إعراب»والذي قال فيو
حيث قام بحشد قوى أكبر من أجل صّد الثورة التي كانت لكي تبقي الجزائر أرض فرنسية 
نسا االستعمارية واعتبارىا من األخطار الكبرى التي يمكن أن بمثابة البركان المنفجر ضد فر 

 2تؤثر عمييا
يجب أن نتشدد لنحافظ عمى األمن في المقاطعات الفرنسية » ولقد صرح كذلك بقولو: 

، الذي ىو جزء ال يتجزأ من يشعر الشعب الجزائري حتىبالجزائر... سنعمل كل شيء 
 3«نينااوبين ظير  طنو مثمنا تماماو الشعب الفرنسي، أنو في 

من أجل اإلسراع بدمج  1947فمن بين القوانين التى قام بإصدارىا: وىو تطبيق قانون 
 م.1955الجزائر لفرنسا وكان ذلك في شير جانفي عام 

وفي التاسع عشر من نفس الشير ونفس العام: قامت القوات الفرنسية بعمميات واسعة في 
نائب من المجمس الجزائري الفرنسي بتطبيق  46التالي جبال ألوراس، حيث طالب في اليوم 

 4.برنامج " ميتران" وكان ذلك في نطاق المساواة أمام القانون وفي نطاق الديمقراطية الفرنسية
ولقد كانت تصريحات السيد ميسكاتمي ممثل والية الجزائر العاصمة في مجمس  

أيام ىي عبارة عن حركات  3ة منذالشيوخ الفرنسي بقولو بأن األحداث التى تيز المستعمر 
تشوش عمى شمال إفريقيا بأسرىا، وىذا يدل عمى تمرد تم بعد باتفاق بين العديد من القيادات 

يجمن فقد قام بتحديد ادموند نا المتمردة عمى السيادة الفرنسية، أما الوالي العام السيد مارسيل
                                                 

 .556، المرجع السابق، صاالستقاللتاريخ الجزائر مما قبل التاريخ إلى غاية صالح فركوس:   1
 .231 330، المرجع السابق، ص ص1ممحمة الجزائر جعمار قميل:   2
 .192، صالمرجع السابقعقيمة ضيف اهلل:   3
 .232، المرجع السابق، ص1: ممحمة الجزائر الجديدة جعمار قميل  4
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دىا منيا الشروع في تطبيق خطة محكمة ىدف من خالليا القضاء عمى الثورة وىي في مي
العديد من المشاريع منيا: تنمية الخدمات االجتماعية، منيا والتي كان فييا محاربة البطالة 

 1في أوساط األىالي لصدىم عن االنضمام في صفوف جبية التحرير الوطني.
فالنسبة لدراستنا ىذه كان الموقف الغالب لفرنسا ىو موقف وزير الداخمية "فرنسوا  

ران" ليذا ركزنا كثيرا عمى موقفو وجل كالمنا كان عميو وعمى مختمف اإلستراتيجيات ميت
 القمعية التي قام بيا آنذاك.

القمع ىو إصدار أوامر بممارسة  1954حيث كانت جل تصريحاتو غداة أول نوفمبر  
حتى أنو ارتبط اسمو بالممارسات الوحشية واالستنطاق والتعذيب والتصفيات الجسدية 

حيث كان يعمل دائما عمى تجنيد كل الوسائل لتحقيق االنتصار، وكان رده  2ماعية،الج
الوحيد ىو الحرب ال غير، وعمل عمى إقناع األىالي بأنو ال سبيل لخالصيم، إاّل بالكف 
عّما يقوم بو وبالتالي خالصيم يتمثل في كسر شوكة التمرد كما يصفونو، حيث قام بتأكيد 

تقتضي الضرورة الحتمية أن تبقى الجزائر » المجمس الوطني الفرنسي:موقفو المتصمب أمام 
بمثابة امتداد الوطن األم وأن تكون قطب الرحى في مستعمراتيا اإلفريقية وفي صمب 

 3«االنقساموىي ال تقبل الجميورية الفرنسية 
 فيذه التصريحات التي قامت فرنسا بإصدارىا سواء في الجزائر أو في بمدىا يدل عمى 

في الفاتح  أن موقف الحكومة الفرنسية بباريس أنيا لم يكن في وسعيا إخفاء حقيقة ما جرى
من نوفمبر والتستر عمى تمك الوقائع، خاصة بعد تكبدىا خسائر فادحة في األرواح 

أىمية ىذه والمنشآت االقتصادية والعسكرية، حيث كانت دائما تعمل عمى التقميل من 
الت أن ما حدث ىو عبارة عن عمميات مساعدة وكانت في نقاط العمميات وخطورتيا حيث ق

متفرقة من التراب الجزائري، وىي ناتجة عن أعمال فردية أو مجموعات صغيرة ولم تم اتخاذ 
 اإلجراءات الالزمة من أجل الوقوف عمى ىذه العمميات.

                                                 
]د ط[، منشورات اتحاد العرب،  ،دراسة   2ج 1962  1954تاريخ الجزائر المعاصر محمد العربي الزبيري:   1

 . 16، ص1999
دار ىومة، الجزائر، ، تر: مسعود مسعود، ط.ح، 1وقائع مأساة مبيتة. ج مذكرات من وراء القبور محرز عفرون:   2

 .402، ص2008
 .405المرجع نفسو، ص  3
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ا ىناك مواطنون شنو »أّما عن موقف رئيس الحكومة الفرنسية مانداس فرانس قال: 
حربا عمى وطنيم ولكن الشعب لم يتبعيم وقد اتخذنا اإلجراءات الصارمة التي يقتضييا 

 1«الموقف، وأعددنا وجندنا جميع اإلمكانيات حتى تتغمب قوة األمة...إن الجزائر ىي فرنسا
أّما عن حديثنا عن موقف المثقفون الفرنسيون فمنيم من كان لو موقف إيجابي ومنو  

موقفو سمبي فردة فعميم اإليجابية تجسدت في مساندتيم لثورة التحريرية نجد منيم:  ن كانم
نيا عن طريق فمسفتيم  كامو، فرانسيس جانسون، وفرانس فانون حيث أنيم دافعوا ع البير

 2، ىذا كمو كان من أجل حرية شعب غير شعبيم وبمد غير بمدىم. مبادئيمالسياسية و 
موقفيم تطور أن نصف الشعب الفرنسي في البداية يقر  وفي بعض المراجع تقول بأن 

ويؤيد الجزائر فرنسا والقميل منيم طالب بالحكم الذاتي وىذا كان حسب صبر اآلراء قامت بو 
 الصحف الفرنسية.

ومن بين الذين كانوا ليم موقف مؤيد لمثورة التحريرية الفيمسوف المشيور جان بول  
  3بية من الثورة التحريرية سارتر الذي كان لو ردة فعل ايجا

أّما عن مواقف الشيوعية: نجد أن الحزب الشيوعي في فرنسا وفي الجزائر عمى حّد  
 4سواء فمقد كان موقف متردد أمام أحداث ليمة الفتح من نوفمبر.

الفرنسيين في فرنسا والتي نرى أن وعميو فمقد كانت ىذه ىي مواقف بعض المسؤولين  
خماد  بالعمل عمى اتخاذمعظميا كانت تنادي  جميع اإلجراءات الالزمة من أجل القضاء وا 

 وخنق ىذه الثورة وبأي وسيمة وطريقة الميم ىو أن تبقى الجزائر قطعة فرنسية.
أّما عن حديثنا عن الصحافة الفرنسية: فمقد تناولت بعض العناوين والتي كانت  

المسؤولين ي جاءت عمى لسان موضوع الثورة وىي في الحقيقة كانت بنفس الطروحات الت
الرسمين وقادة األحزاب، بل إنيا استعممت نفس العبارات واأللفاظ التي وصفت بأن الثوار ىم 
خارجين عن القانون وفالقة وقطاع الطرق وغيرىا من العبارات، ولم تخموا العديد من 

 يات.العناوين عن فرضية تدخل اليد األجنبية والمؤامرة الداخمية في ىذه العمم
                                                 

 .125، صالمرجع السابقالغالي غربي:   1
 .55، صالمرجع السابقعبد المجيد عمراني:   2
 .363، المرجع السابق، صالجزائر بوابة التاريخعمار عمورة:   3
 .94السابق، ص، المرجع الثورة الجزائرية في عامها األولمحمد العربي الزبيري:   4
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: حيث نجد أن مواقفيا كانت غامضة Lemandeومن بين ىذه الجرائد جريدة لوموند  
فيما يخص الجزائر كقضية كولونيالية، وقضية تصفية االستعمار، وكانت في غالب األحيان 

 1مواقفيا متناسقة مع الموقف الرسمي
منذ الرابع عشر من ديسمبر أّما لوليبارتار وىي جريدة الجناح االشتراكي فإنيا بدأت  
م في انتقاد سياسة الحكومات الفرنسية اتجاه الجزائر، واعتبرت أن ىذه السياسات 1954

المتبعة ىي التي قامت بوضع اإلتحاد الفرنسي في ذلك الوقت في خطر. وفي نفس السياق 
 لم يكن لو موقف 1954كان موقف الرأي العام الفرنسي في أحداث الفاتح من نوفمبر 

واضح وكان سبب ذلك ىو أن الجرائد والصحف لم تكن تقدم المادة الخبرية الالزمة عن ما 
كان يحدث ىذا من جية، ومن جية أخرى كانت تثيره مسائل أكثر أىمية من الثورة 

 2التحريرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .159،صالمرجع السابقأحمد مذغور:   1
 .160، صالمرجع السابقأحمد مذغور:  2
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 المبحث الثالث: مواقف وردود التيارات الشعبية من االنطالقة.
كانت األحزاب السياسية والوطنية، وحتى السمطات االستعمارية عبرت عن ىذا  إذا 

بمختمف المفاىيم واآلراء المتضاربة فإن الحدث التاريخي العظيم وىي ليمة الفاتح من نوفمبر 
المجتمع الجزائري بمختمف فئاتو وشرائحو كان حاضرا بقوة ليقول كممتو عن العمميات األولى 

عة االثنين والعشرين شخًصا، الذين أمنوا بربيم وقادوا البالء نحو التي قام بيا مجمو 
االستقالل، لكن السؤال الذي يطرح نفسو كيف كانت نظرة المجتمع الجزائري ليذه العمميات؟ 
وما ىو موقف من ىذه االنطالقة؟ كذلك كيف كانت ردود أفعال السكان عمى ىاتو 

ولى انطمقت في المدن من األحياء الشعبية، وفي العمميات، خاصة إذ عممنا أن العمميات األ
 ال يحسدون عميو؟القرى واألرياف من الوسط الشعبي كذلك وبالتالي فيم يعيشون في وضع 

رد الفعل عن جماىير الشعب مزيجا من الفرح والتساؤل: ىل يصدقون عموًما كان  
وية في الحضيض، وكان بما  يسمعون ويقرؤون؟، لقد كان التشاؤم مخيما وكانت الروح المعن

 1التخوف من المستقبل غالًبا، بل وكان اليأس يدب إلى نفوس الكثيرين.
حالة انطباع الشعب الجزائري مع بزوغ شمس ذلك اليوم 2ويصف لنا الطاىر الزبيري  

 3المشيود ويقول أنيا عبارة عن فرح واستبشار متبوع بخوف وحذر شديد.

                                                 
 .58مولود قاسم نايت قاسم: المرجع السابق، ص  1
انخرط في صفوف حزب الشعب  1946بدوار واد الكباريت، في سنة  1929من مناضمي الحركة الوطنية، ولد سنة   2

( انضم إلى صفوف الحيادين، عند اندالع الثورة 1954  1953الجزائري، وفي خضم الخالفات الحزبية في الفترة ما بين )
ن لعبوا أدوارًا بارزة إبان الثورة التحريرية ينظر: محمد ي1وأصبح من بين قادة ألوراس ال 1955التحق بصفوفيا عام 

  .    269عباس: ثوار عظماء، المرجع السابق، ص
 .104، ص169، العددمجمة أول نوفمبرالطاىر الزبيري: حوار،   3
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وبخصوص الحالة النفسية التي واجيت بيا األمة الجزائرية العمميات األولى من ليمة  
يقول أحمد توفيق المدني أنو حين أذيعت عمى الناس األنباء األولى لمثورة، الفاتح من نوفمبر 

وحين عمموا أن األمر جد وليس ىو باليزل، راحوا يينئون بعضيم البعض، ويرددون سرًا 
االستعمار قد ولى وأدبر، وكانوا يتساولون عن السالح ومصدره، كذلك  وعالنية أن عيد

 1كيفية التحاقيم بالثورة
كما يصف لنا المجاىد أحمد صخري أثناء تدخمو في ندوة صحفية موقف الشعب  

عالنيا يعود إلى الطميعة الثورية  الجزائري من الثورة، ويقول أن الفضل في تفجير الثورة وا 
من ىذا الشعب، وفي الواقع لم يكن ىذا العمل الثوري إال تعبيًرا عن إرادة المنبثقة أساسا 

 2الشعب الذي ىمل وكبر وفتح ذراعيو الحتضان الثورة
ويذكر محمد حربي بأن الرأي العام الجزائري تفاجأ باألحداث، ألن الشعب كان يعيش  

االنتصار لمحريات حالو من القمق والبمبمة من جراء االنقسامات التي نخرت جسم حركة 
الديمقراطية وقسمتو إلى قسمين، وبالتالي لم يكن مييئا لتأييد أي عمل ضد فرنسا إذا كان 

 3ينقصو لذلك البرنامج الواضح
غير أن المؤلف أزغيدي ذكر بأنو استنادا لممجاىد لخضر بن طوبال، فإن موقف  

كان مشرفا ولم يتردد أبدًا، بل أقبل عمى الثورة بكل عزيمة الشعب الجزائري من الثورة 
صرار  عندما توجينا إلى الشعب لم »ويقول السيد بن طوبال )نائب قائد المنطقة الثانية(:  4وا 

نجد صعوبة كبيرة، ىذا في أول نوفمبر، فالشعب لم يسبب لنا المشاكل، وقبمنا، نحن كنا 
كل الناس فرحين وكميم مستعدون عندما  نا، لكن وجدولم نكن نذىب عند الناسنخفي أنفسنا 

نطمب منيم التضحية، كانوا راضين بيا...وكانوا يتساؤلون ويقولون إذا لم يكن عندكم سالح 
  5«فإننا عمى استعداد لبيع جميع أرزقنا

                                                 
 .197، ص2001، القاىرة، ]د ط[، مكتب النهضة العربية هذه هي الجزائر،أحمد توفيق المدني:   1
الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون المقاومة الوطنية والحركات السياسية حتى ليمة أول عمري الصخري:   2

 .226، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ]د س[، ص3، ج1، مج1954 نوفمبر
 .31، المصدر السابق، صالثورة الجزائرية سنوات المخاصمحمد حربي:   3
 .84محمد لحسن أزغيدي: المرجع السابق، ص  4
 .95، ص2008، ]د ط[،دار اليدى، الجزائر، 1954  1947: نشأة جيش التحرير الوطني محمد لحسن أزغيدي  5
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نفيم من خالل ما قالو لخضر ين طوبال أن الشعب الجزائري متشبث بالثورة تشبثًا  
 ن متيقن ومتأكد من حتمية الحصول عمى االستقالل والنصر.كبير، كذلك كا

وبخصوص الصدمة التي أصابت الشعب الجزائري فيذكر لخضر بن طوبال بأنيا  
صدمة الفرح وليس الخوف، ىذا إن دل عمى شيء فيو يدل عمى أسبقية الشعب لالنضمام 

لى األوراس، وجدنا عندما ذىبنا إ» إلى الثورة عمى الحزب، وىذا ما عبر عنو في قولو:
 1«أدركنا في ذلك الوقت ان الحزب ىو الذي كان متأخًرا الشعب قد سبقنا بخطوات

 كانت ىذه إذن مواقف الجماىير الشعبية، يا ترى ما ىي ردود أفعاليا؟ 
يذكر أحمد توفيق المدني أن األمة الجزائرية كميا مجندة تجنيًدا فعميا في الثورة،  

وكذلك تعددت وتنوعت تدعيمات السكان ليا، فكل حسب إمكانياتو، فمنيم من اشتغل بمينة 
التمرين، واآلخرون بمينة التموين وكذلك تييئة األلبسة، وال يستطيع إنسان أن يدعي بأنو 

العالم، فكل رجل مدني تابع لجيش م يقم بواجبو في ىذا النضال الوحيد في جزائريا واحًدا ل
 2من الجيوش عامل ضمن إطار قيادة من القيادات العامة.

كذلك قوة المجاىدين وجيش التحرير ال تكمن في الثالثين ألف قطعة من السالح،  
من جية، والتفاف  إنما ىي كما قمنا قوة إيمانيم وعزميم عمى الخروج من المذلة واليوان

 3األمة حوليم رجاال ونساء التفاف روحانيا صادقا ال يضعف وال يتزعزع من جية أخرى.
بل سعى إلى الذي لم ييدف إلى تحرير البالد فقط، إذن ىذه إرادة الشعب الجزائري  

تحقيق أىداف بعيدة المدى تتمثل في وضع أسس لثورة سياسية واجتماعية واقتصادية بعد 
ل ، وقد تحقق ىذا الحمم، وىذا بفضل الكفاح التحريري الذي ضم كل الفئات من االستقال

اندالع الثورة حتى توسعت المشاركة فييا من ولم يمض وقت عمى  4فالحين عمال ومثقفين 
مختمف الفئات االجتماعية، وما يؤكد عمى ذلك االلتحام الشعبي لمثورة ىو تمك الالئحة التي 

منتخبا جزائريا، ىذه الالئحة التي  61الجزائريون والتي تدعى الئحة  صادق عمييا المنتخبون

                                                 
 .28لخضر بن طوبال: المصدر السابق، ص  1
 .224أحمد التوفيق المدني: المصدر السابق، ص  2
 .225المصدر نفسو، ص  3
الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون المقاومة الوطنية والحركات السياسية في ليمة أول نوفمبر محمد كشود:   4

 .13، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،]د س[، ص2، ج1، مج1954
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نددت بالقمع اتجاه األبرياء من جية، ومن جية أخرى تجو سياسية اإلدماج، كذلك تكرس 
 .1مبدأ فكرة الوطنية الجزائرية 

إضافة إلى ذلك فإن الشعب الجزائري كان لو دور كبير فعال في الثورة، بدليل أن 
 1954كانوا يثقون ثقة عمياء في ىاتو الجماىير الشعبية، وما نداء أول نوفمبر  مفجرييا

الشعب توجو إلييم مباشرة إال دليال كافيا عمى ذلك، وبالتالي فإن نجاح الثورة ىو الشعب و 
وقد  1955أوت  20، كذلك أبمى الشعب الجزائري بالء حسنا في ىجومات 2وحده فقط

مشاركة الشعب الجزائري في ىذا اليجوم وصمت  نسبة» صرح لخضر بن طوبال أن
دون أن ننسى مشاركة النساء الجزائريات حيث كن حاضرات في الثورة، وكان  100إلى3

عممين روحيا معنويا يتمثل في تمك الزغاريد المرتفعة الممزوجة بالنداءات المستغيثة 
اىدين ويبث في دون تردد أو خوف وسط المجبالمجاىدين، وأكثر من ذلك كن ينتقمن 

 4نفوسيم الحماس والشجاعة، ويوزعن الماء واألكل لمثوار.
مجاىد قد  3000وىكذا فإن الثورة التحريرية التي بدأت في عاميا األول بحوالي 

جندي لمدفاع عن الحرية واالستقالل  420000أعمنت في عاميا الثاني بأنيا جندت حوالي 
 5لمشعب الجزائري.

وفي األخير مما سبق ذكره حول ردود أفعال ومواقف الشعب الجزائري نستنتج أن 
الثورة الجزائرية ثورة جماىيرية شعبية خالصة، كذلك فيي لم تكن منظمة من طرف أي حزب 
لى الشعب،  سياسي، وال تيدف إلى تحقيق أي غرض شخصي، فيي ثورة من الشعب وا 

التام وىكذا مثمة في الحصول عمى االستقالل تسعى لتحقيق رغبات وطموحات الشعب المت
فإن الشعب الجزائري بمثابة األكسيجين الذي يشعل فتيل الثورة ويضمن إستمراريتيا وبعبارة 
أخرى فإن الطالئع الثورية التي فجرت العمميات األولى كانت في الواقع تعبيًرا عن أمال 

                                                 
 .188بوعالم بن حمودة: المرجع السابق، ص  1
مجمة أول ، حوار مع المجاىد الطاىر الزبيري، يريةالشعب الجزائري هو الذي قاد واحتضن الثورة التحر عسى رحماني:   2

 . 105، المنظمة الوطنية لممجاىدين، ص169، العددنوفمبر
 .235لخضر بن طوبال: المصدر السابق، ص  3
، ]د ط[،  دار اليدى، 1954بومالي أحسن: التحضيرات العممية لمثورة التحريرية الجزائرية أزغيدي محمد لحسن:   4

 .51ص ،2012الجزائر، 
 .50عبد المجيد عمراني: المرجع السابق، ص  5
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ورة لمشارع تتمقفيا الماليين من أرموا بالث»الشعب الجزائري حيث قال العربي بن مييدي
 « ساعدوني عمي إنزال الثورة إلى الشارع وسأضمن لكم النجاح» كذلك قال« الشعب الجزائري

 خاتمة الفصل الثالث
لقد كان عامل المفاجأة حاضرا بقوة عند انطالقة الثورة سواء بالنسبة لألحزاب  

المركزيين، جمعية العمماء، البيانيون، السياسية المتواجدة عمى الساحة الوطنية )المصاليين، 
الشيوعيون( الذين أبوا االنضمام إلى الثورة واحتضانيا في أياميا األولى، ذلك أنيم أحسوا 

 بنوع من اإلىانة والصخرية ألنيا انطمقت خارج صفوفيم.
بالنسبة لمسمطات االستعمارية فقد أصبت بنوع من الدىشة والصدمة في بدأ األمر  أما 
رعان ما تداركت األمر وعممت عمى القضاء عمى الثورة في ميدىا، لكن عزيمة لكن س

 األبطال والشجعان كانت أقوى بكثير.
بخصوص التيارات الشعبية فقد استبشرت خيًرا بالثورة التحريرية، وكان ردىا مزيًجا  

وبذلك بين الفرح والتساؤل، وبعد التأكد من صحة وجدية الثورة التفوا حوليا واحتضنوىا 
عجزت السمطات الفرنسية عن إخماد الثورة وفصل الشعب عنيا، وىكذا قادة المجنة القيادية 

   لمشعب نحو تحقيق الحرية واالستقالل التام.   
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في تفجير الثورة التحريرية كان من أىم  22إن النضال الثوري الذي قادتو مجموعة  
المحاور الرئيسية التي رسمت إستراتيجية االستقالل بعد مجيودات بذلت من طرف أعضاء 
قرار ما ينبغي عممو، كما أّن ىذه المجنة القيادية  برىنوا عمى قدراتيم بغية تدارس الوضعية وا 

 أزمة حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية.كانت وليدة 
والجدير بالذكر أن ىذه المجموعة التاريخية كانت أشد نفوذ وصالبة، وأكثر التزاما  

بالعمل الثوري الذي كان اليدف منو ىو إخراج الحركة الوطنية من سباتيا ومن الجيود الذي 
 أغرقيا فييا المسؤولون في قيادة الحرب.

مم تكن مجرد حركة وقتال ىنا وىناك، بل أنيا م4591ول نوفمبر وعميو فإن ثورة أ 
فمسفة ذات جذور في أعماق النفسية الجزائرية، قبل أن تصبح بندقية فتاكة في أيدي 

 المجاىدين.
كما أن الكفاح المسمح الذي قادتو مجموعة االثنين والعشرين كان نتيجة مخاض  

سترجاع السيادة الوطنية، ورفع راية وطويل كان المغزى منو ىو اعسير ونضال شاق 
 االستقالل والقضاء عمى فكرة الجزائر فرنسية.

ومن خالل العرض والتحميل لموضوع البحث توصمنا إلى جممة من النتائج العامة  
 التي يمكن إجماليا في النقاط التالية:

اع التاريخي كانت ىناك العديد من الظروف واألسباب التي عجمت بانعقاد ىذا االجتم أوال:
 عمى الجزائر فمنيا ما ىو داخمي ومنيا ما ىو خارجي.

: األزمة التي حمت داخل الحزب وانقسامو إلى طرفين، طرف يدعوا إلى السمطة داخلي -أ
المطمقة )مصالي الحاج(، وطرف يدعو إلى القيادة الجماعية باإلضافة إلى اتجاه ثالث الذي 

 زمة المطروحة )المجنة الثورية لموحدة والعمل(.التزم الحياد محاواًل إيجاد حاًل لأل
: التأثر بحركات التحرر في إفريقيا وآسيا خاصة في اليند الصينية وتونس خارجي -ب

 والمغرب.
" كان ليا دور فعال 22: أن ىذه المجموعة التاريخية المطمق عمييا إسم مجموعة "ثانيا

كميم حزم وعزم عمى استقالل  وأنيم وبارز في مسار الثورة التحريرية الجزائرية، خاصة
الصعوبات التي كانت تواجييم، فبرغم الجزائر ىذا من جية، ومن جية أخرى تحدييم لكافة 
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من تعرضيم لممطاردة والسجن والتعذيب من طرف السمطات االستعمارية، إال أن ىدفيم ىو 
 .التحدي والصمود، الوفاء واإلخالص من أجل شعار "الجزائر حرة مستقمة"

: أن أىمية ىذا االجتماع التاريخي المنعقد بحي كموصمومباي )المدينة حاليا( ال تكمن ثالثا
نما في التوافق الجماعي في الرأي، حيث قررت ىذه المجموعة  في عدد المشاركين، وا 

 التاريخية ضرورة االنتقال الفوري لمكفاح المسمح كحل وحيد لتجاوز األزمة.
أنو في االثنين والعشرين التاريخي كمفت لجنة بالسير عمى تطبيق : كما أشرنا سابقا رابًعا

صارت تدعي لجنة الستة وبانضمام  قراراتو تدعى لجنة الخمسة، وبعد انضمام ممثمي القبائل
الوفد الخارجي صارت لجنة التسعة، ىذه المجنة التي عقدت سمسمة من االجتماعات نتج 

 وتعيين مسؤولييا. مناطق 59عنيا تقسيم التراب الوطني إلى 
أما فيما يخص العمل فقد قرروا مبدأ القيادة الجماعية مدعما بأسموبين اثنين ىما  

الالمركزية في التسيير والثاني أولوية الداخل عمى الخارج، كذلك أنشؤا تنظمين جديدين 
 التحريرالوطني.أحدىما سياسي واألخر عسكري وىما: جبية التحرير الوطني وجيش 

لم تكن ىدية نزلت من السماء 4591ن خالل ىذه الدراسة نستنتج أن ثورة نوفمبرم خامسا:
حثيثة قامت بيا العناصر الثورية، ىذه األخيرة التي  كما يعتقد البعض، بل ىي نتيجة جيود

رفضت االنغماس في الخالفات الحزبية وفضمت الحياد ومن ىنا ىذه المجنة نفسيا أما 
 خيارين ال ثالث ليما وىما:

 :التنظيم ووفرة الظروفأوالً 
 : التفجير بعد ذلك التنظيم.ثانيا

 لكن العناصر القيادية اخترت الخيار الثاني أال وىو تفجير الثورة.
من خالل ما سبق ذكره تبين لنا أن القيادة الميدانية التي كمف بيا قادة المناطق  سادًسا:

الخمسة عمى الرغم من قمة اإلمكانيات المادية والبشرية، إال أنيا استطاعت تحقيق ناجًحا 
طالق الرصاصة األولى. باىًرا، وبذلك بمغت اليدف المنشود  أال وىو إشعال فتيل الثورة وا 

ل ىذا البحث نستنتج أن أعضاء الوفد الخارجي لعبوا دوًرا بارًزا وفعااًل ال يقل من خال سابًعا:
أىمية عن الدور الذي قام بو نظراؤىم في الدخل، سواء عمى الصعيد السياسي أو 
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الدبموماسي عن طريق إيصال صوت وصدى الثورة التحريرية إلى المحافل الدولية والدفاع 
 كانت تفعمو فرنسا ضد الشعب الجزائري.بما  عن مبادئ الثورة والتشيير

كذلك عمل قادة الخارج عمى ربط القضية الجزائرية بحركة التضامن األفروآسيوي  
 وكسب دعم ومساندة العديد من الدول منيا: مصر، ليبيا، تونس، المغرب وغيرىا من الدول.

المفاجأة كان ثامًنا: بما أن الثورة انطمقت في ظروف صعبة وفي سرية تامة فإن عامل 
حاضرا بقوة، ذلك أن األحزاب السياسية والوطنية جميعيا تفاجأت من تمك العمميات األولى 

 لثورة أول نوفمبر،كذلك رفضوا االنضمام إلييا بحجة أنيا انطمقت خارج صفوفيم.
اتضح من خالل ىذه المذكرة كذلك أن جل األساليب القمعية التي استعممتيا تاسًعا: 

نسية في الجزائر من أجل قمع الثورة والثوار لم تؤثر ولو بشيء قميل،بل زادتيا السمطات الفر 
يمان من أجل االلتحاق واالنخراط أكثر في صفوف جبية التحرير الوطني، وعميو فإن  قوة وا 
موقف السمطات االستعمارية أثناء اندالع الثورة التحريرية ىو ضرورة الحفاظ عمى الجزائر 

 وفي نفس الوقت أرض فرنسية. ألنيا قطعة فرنسية،
عاشًرا: نستنتج أن الثورة الجزائرية ثورة جماىرية شعبية خالصة، ثورة من الشعب إلى 
الشعب، تسعى لتحقيق رغبة الشعب الجزائري وطموحاتو، ذلك في سبيل استرجاع عزة 

         وكرامة البالد والحصول عمى االستقالل التام.    
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 الملخص

لقد تعرضت حركة اإلنتصار لمحراليات الديمقراطية إلى أزمات متفاوتة الخطورة كان آخرىا أزمة 
فوف مناضمييا، حيث برزت أو ما يسمى أزمة اإلنقسامات الكبرى، ىذه األزمة التي اثرت في ص 3591

 ه الخالفات الحزبية ثاللث تيارات متباينة ىي:في خضم ىذ
 المؤيد لمبدأ الزعامة الفردية والمطمقة.تيار المصاليين  -
 تيار الركزيين المؤيد لمبدأت الزعامة الجماعية.  -
تيار محايد والذي مثمتو المجنة الثورية لموحدة والعمل والذي ىدفيا توحيد الحزب ودفعو بقوة إلى العمل  -

 الثوري الجاد، لكن ىذه األخيرة فشمت في تحقيق مساعييا.
حمد بوضياف في جمع مناضمي المنظمة الخاصة ودعوتيم إلى إجتماع م ىذا الوضع فكر ماأم

التاريحخي المنعقد بحي كموصمومباي )المدينة حاليا(، في ىذا اإلجتماع قررت المجموعة التاريخية  22الــ
اإلنتقال الفوري إلى الكفاح المسمح كحل بديل لتجاوز األزمة وغنتخاب بوضياف كمنسق وطني، ضرورة 

الموالي إستدعى بدوره رفاقو)بن بولعيد، ديدوشمراد، بن مييدي، بيطاط( من أجل إنشاء المجنة وفي اليوم 
المكمفة بتطبيق قرارات اإلثنين والعشرين والتي تعرف تاريخيا بـــ " لجنة الخمسة" لتعزز فيما بعد بطرفيا 

ي إلييا تشكمت أول ىيئة السادس )كريم بمقاسم( فأصبحت تدعى " لجنة الست" وبعد إنضمام الوفد الخارج
 قيادية لمثورة بجناحييا العسكري والسياسي عرفت بــ" لجنة التسعة".

خيرة التي لعبت دورا بارزا وفعاال سواء عمى الصعيدين الداخمي أو الخارجي، فعمى ىذه األ
في الفاتح  الصعيد الداخمي تم تقسيم البالد إلى خمس مناطق وتعيين مسؤولييا، ميمتيم إشعال فتيل الثورة

طالق الرصاصة االولى أما عمى الصعيد الخارجي فقد كمف اعضاء الوفد الخارجي 3591من نوفمبر  ، وا 
 العم الموجستيكي.بميمة تقديم الدعم السياسي والدبموماسي لمثورة عمى غرار 

وتفجير  3591ىكذا استطاعت العناصر الثورية أو المجموعة التاريخية الوصول إلى اول نوفمبر 
الثورة التحريرية، عمى الرغم من أنيا كانت مطاردة من طرف البوليس الفرنسي، مجيولة من طرف  

دى الشعب الجدزائري، إال أنيا احخدثت صدمة ومفاجأة كبرى سواء بالنسبة لألحزاب الوطنية أو ل
 جيد من أجل القضاء عمى الثورة.السمطات الفرنسية التي عممت بكل 


