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 بعد باسم اهلل الرحمن الرحيم

ندلي بشكرنا وعرف اننا الى من وجينا في مسيرتنا وساعدنا على تخطي  
الكريم ابن مبروك النوي الدي عاملنا بأسلوب    األستاذمشاكل بحثنا  

ف لو   ولم يبخل علينا بنصائحو المفيدة لنا ،رغم ارتباطاتو والتزاماتو،  ةأساتذ
منا خالص الشكر والعرف ان ،وعميق االمتنان وف ائق التقدير واالحترام  

والتألق انشاء اهلل    النجاحاتن  ،ونتمنى لو دوام الصحة والعافية ،والمزيد م
. 

خاصة االستاد  قسم التاريخ    أساتذةونشكر كثيرا من قدم لنا العون من  
الى عمال    باإلضافةغربي لتزويدنا بالمصادر والمراجع ،وزمالئنا في القسم ،

في    اين ساىمو ذالمكتبة المتحف بوالية ق المة وكدا المكتبة الجامعية  
 .اثراء معرفتنا بالكتب

ونخص في شكرنا اللجنة الدارسة لموضوعنا على وقتيم وحسن انصاتيم  
 وتقديرىم لنا.

بحانو وتعالى على كل ما منحنا اياه تعالى  سوالشكر األول واألخير هلل  
شأنو وعظمتو ىو ولينا ونصيرنا في الدنيا واالخرة وعليو توكلنا واليو  

 ننيب



 



 

 ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 وصلني الى ىداأي قدرني و ذال

أىدي ثمرة جيدي وتعبي الى كل من ساعدني ووقف معي، الى  اعز ما في الدنيا على  
يكاي في دربي راسما خطواتي  عزتي بنفسي شر ق لب أبي وأمي اللدان ىما بركتي و ال

دراستي دفعتماني وقت اليأس أحبكما و    إلكمالي  ف لة سبب وجودي حفزتمون  محمد و
 أقدركما و أدعو لكما بطول العمر وحسن الخاتمة

الى زوجي الدي اطلب منو السماح لتقصيري و أشكره على تحملي وقت العمل ومساعدتو  
 لي لن أنسى وقفتو معي.

ي من أجل  الذكبدي ،بني و صغيري عبدالغفور    وف لذةالى حبيبي وعزيزي وق لبي  
 .ل قصارى جيدي  ذبمستقبلو أ

ي كان سبب دخولي الى الجامعة اخوتي اكرام و ساجد ساىما في  الى أخي عبدالق ادر الذ
 .تخفيف توتري

في    االى عائلة زوجي أمي منيرة وصليحة ونبيلة وأبنائيا ،ابراىيم ورفيق فكليم ساىمو 
 .تقويتي على عملي  

الرابحي    ،الى أجدادينائيم  ،الى أخوالي وأعمامي وأبالى كل خاالتي وعماتي وأبنائين  
 .وحورية ،وحورية وسي العربي دعائي لو بالشف اء انشاء اهلل وأدام اهلل في اعمارىم  

 الى جدتي فطيمة وخالي عبد الجليل رحميما اهلل وأدخليما فسيح جنانو

الى كل الشيداء األبرار الدين ضمنوا لنا حياة اليوم المريحة وعملوا على تحرير الوطن  
 العزيز

الى كل من لم يكتبو ق لمي الى كل أحبابي وأصدق ائي خاصة منيم زميلتي صديقي ابتسام  
 .التي كانت رفيقة درب نشيطة وصادقة وصبورة  

أشرف المرسلين سيدنا محمد عليو أفضل الصلوات  ا وليس ا خرا الصالة والسالم على  أخير 
يمانإ  وأزكى التسليم.  
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 مقدمة:

 التعريف بالموضوع:-1

م بمبادرة من طرف 4591إن اندالع الثورة التحريرية الجزائرية في الفاتح من نوفمبر    
مجموعة من الشباب المناضمين الواعين والمتحمسين لمكفاح المسمح رغبة منيم في التخمص 

الذي دام قرن وربع قرن، ورغم نجاح الثوار في انجاز ميمة تفجير  ستطانيمن االستعمار اإل
الثورة فإن ىذه الخطوة عمى أىميتيا وصعوبتيا لم تكن كافية لتحقيق اليدف الجوىري ليذا 
المشروع الثوري وىو تمكن الشعب الجزائري من استعادة سيادتو الوطنية، إال أن االلتفاف 

التي كانت  4599أوت  02مستمر خاصة بعد ىجومات  الشعبي حول الثورة كان في ازدياد
تيدف إلى إعطاء الثورة دفعا قويا وتوسيع نطاقيا والتأكيد عمى استمراريتيا وشموليتيا، وأمام 

لمواجية الضغوط  ىذا التطور المستمر في مسار الثورة كان البد من وضع تنظيم لمثورة
م، حيث تم من 4591أوت  02صومام في االستعمارية المتزايدة فتقرر بذلك عقد مؤتمر ال

خاللو دراسة جميع المسائل المتعمقة بسير العمل الثوري في جميع الفروع والميادين والتي 
دفعت عجالت بسير العمل الثوري في جميع الفروع والميادين والتي دفعت عجالت الثورة 

تينة، وتنوعت القرارات إلى األمام بخطوات ثابتة وأرست قواعد القيادة الجماعية عمى أسس م
من العسكرية والسياسية وشممت تحديد نظام جيش التحرير الوطني وتحديد أىداف الثورة 

ونظام الجبية السياسي، ودعم استمرارية الثورة من خالل وضع تنظيمات سياسية عسكرية 
دارية.  وا 

 أسباب اختيار الموضوع:-2

الموضوع لعدة أسباب منيا ماىو  بعد اطالعنا عمى بعض المواضيع شد انتباىنا ىذا   
شخصي متمثل في رغبتنا في اإلطالع أكثر ودراسة تاريخ الجزائر، والرغبة في المساىمة في 

كتابة ومعالجة ولو جزء بسيط من تاريخ الثورة، ومحاولة إبراز مراحل التنظيم السياسي 
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عمى الوالية والعسكري الذي طرأ عمى الثورة الجزائرية بعد مؤتمر الصومام وتخصيص 
التاريخية األولى والثانية أما من الجانب الموضوعي قمة الدراسات السابقة حول والية األوراس 

أوت  02والشمال القسنطيني وأىم التغيرات السياسية والعسكرية التي طرأـ عمييما بعد 
 ، إضافة إلى الرغبة في إثراء المكتبة بيذا العمل  4510م إلى غاية االستقالل 4591

وايصال أكبر قدر ممكن من المعمومات لمن يريد المطالعة أو االستعانة بيا في البحوث 
 األكاديمية.

 االشكالية:-3

 02إن موضوع التنظيم السياسي والعسكري بعد مؤتمر الصومام لم يتوقف عند تاريخ    
لى م، بل بقي مستمرا مع تغير قادة الواليات التاريخية، وكانت الوالية األو 4591أوت 

االوراس والوالية الثانية الشمال القسنطيني األرضية الخصبة لتنفيذ قرارات مؤتمر الصومام 
 عمى أرض الواقع.

  وعمى ىذا األساس نتساءل: 

ما مدى نجاعة القرارات التنظيمية لمؤتمر الصومام في تطور واقع الثورة في األوراس  -4  
  والشمال القسنطيني؟

سياسية التي طرأت عمى األوراس و الشمال القسنطيني بعد ماىي أىم التنظيمات ال-0
  4591أوت 02

كيف ساىم مؤتمر الصومام في تطور جيش التحرير الوطني في الواليتين التاريخيتين -3
  األولى و الثانية

ما ىو الدور الذي لعبو قادة الواليتين األولى والثانية في تطبيق تنظيمات مؤتمر   -1
 الصومام؟
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 لبحث:منهجية ا-4

وبالنسبة لمنيجية دراستنا فقد اخترنا استخدام جممة من المناىج العممية التي تخدم    
 الموضوع بشكل يبرز أىم جوانبو واألىداف المرجوة منو ومن ىذه المناىج نذكر:

المنيج التاريخي: الذي يعتبر ىو أساس أي بحث تاريخي وعماده األساسي بما يتوفر  -
 تقتصر عميو دون سواه.عميو من خصوصية بحتة 

: واعتمادنا عمى ىذا المنيج بيدف إعطاء صورة واضحة ومممة لجوانب المنهج الوصفي -
الموضوع والتأكيد عمى أىم المجريات التي حدثت في الواليتين األولى و الثانية واستعراضيما 

داث بشكل يخدم الموضوع إضافة إلى المنيج التحميمي النقدي بيدف التطرق ألىم االح
التاريخية في األوراس والشمال القسنطيني ودراسة عوامميا وظروف حدوثيا لمتمكن من 

 شرحيا ومحاولة تحميميا.

 صعوبات البحث: -5

إن لكل موضوع متعة البحثية التي يمكن أن تعترضيا جممة من المشاكل، وقد واجينا في    
 ىذه الدراسة جممة من الصعوبات منيا:

 الموضوع من الناحية العممية غير مدروس بجميع جوانبو. -

 شساعة الرقعة الجغرافية لمواليتين بشتى مناطقيا وعمى جميع األصعدة. -

طول الفترة الزمنية المدروسة، فدراسة ست سنوات لواليتين لكل منيما خصوصيتيا ليس  -
 باألمر اليين.

المادة العممية مما اضطرنا لمتنقل ضيق الوقت وعدم توفر المكتبة الجامعية عمى  -
 لتحصيميا وجمعيا.
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 أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عميها: -6

 ىناك جممة من المصادر والمراجع التي اعتمدنا عمييا وسيمت ىذه الدراة أىميا.   

 مذكرات عمي كافي: من المناضل السياسي إلى القائد العسكري: -

ساعدنا في التعرف عمى جوانب تنظيمية في الوالية الثانية وتوفرىا عمى وثائق ىامة  الذي   
بالمغتين العربية والفرنسية التي تكشف الكثير من األحداث وتبرز دور العديد من األشخاص 

 الذين صنعوا الحدث.

 :)مذكرات مصطفى مراردة )ابن النوي 

األولى كما اعتمدنا عمى مؤلفات الرائد عمار  الذي ساعدنا في التعرف عمى تاريخ الوالية    
 مالح:

 بوعريف: 3وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية باألوراس الناحية  -

الذي تناول بالتفصيل ناحية من الوالية األولى ودراستيا من جميع النواحي وىو ما ساعدنا    
 في ىذا الموضوع.

 األول والثاني: بأجزائو 4قادة جيش التحرير الوطني الوالية  -

الذي عرف بقادة جيش التحرير في الوالية األولى كما تناول جانب من المعارك التي    
حدثت في الوالية إضافة إلى اعتمادنا عمى كتاب وزارة المجاىدين من معارك المجد في 
أرض الجزائر، الذي تناول شيادات لمجاىدين شاركوا في معارك في الجزائر حتى سنة 

 ساعدنا عمى التعرف عمى الجانب العسكري في الواليتين. م ما4514

 :مذكرات الطاهر الزبيري: مذكرات آخر قادة األوراس 

 الذي تناول أىم المشاكل التي واجيت األوراس وتعاقب القيادة عمى الوالية األولى.   
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-4591ازغيدي محمد لحسن: مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية  -
4510: 

 الذي وقف عمى حقائق ىامة تمس الموضوع.   

 محمد عباس: ثوار عظماء: الذي تناول جوانب مختمفة من ثورة التحرير ومسارىا. -

عمار قميل: ممحمة الجزائر الجديدة أفادنا بتعرضو لمتطور العسكري في كل مرحمة وكل  -
 منطقة.

 خطة البحث: -7

ولدراسة ىذا الموضوع قمنا بتقسيم خطة بحثنا إلى ثالثة فصول حيث تطرقنا في الفصل    
األول إلى التعريف بالواليتين التاريخيتين األولى والثانية وذلك بالتعريف بحدودىا ومظاىرىا 

أوت  02الجغرافية أما المبحث الثاني من الفصل األول قمنا بدراسة أوضاع األوراس قبل 
لتحضير لمثورة فييا، وفي دراستنا لممبحث الثالث تعرضنا ألوضاع العامة لشمال م وا4591

القسنطيني قبل مؤتمر الصومام ودورىا في الثورة، أما المبحث الرابع تناولنا فيو أىم ما يتعمق 
بعقد مؤتمر الصومام من ظروف تحضيره ومجرياتو ونتائجو التي تعكس الدور التنظيمي 

 دد دراسة تأثيره عمى الواليتين األولى والثانية.لمؤتمر الذي نحن بص

وبيذا ننتقل إلى الفصل الثاني الذي حاولنا فيو تسميط الضوء عمى الوالية األولى حيث    
تناولنا في المبحث األول التنظيم السياسي لألوراس وذلك بدراسة التقسيم السياسي لموالية 

لمبحث الثاني تناولنا فيو قادة األوراس وذلك ودور مناطق الوالية األولى في الثورة، أما ا
بالتعريف بالقادة المتعاقبين عمى قيادتيا، وفي المبحث الثالث حاولنا من خاللو التطرق إلى 

، أما المبحث الرابع خصصنا 4591أوت  02تطور جيش التحرير الوطني في األوراس بعد 
وساعدت في تطور مسار الثورة في  فيو دراسة أىم المعارك والكمائن التي وقعت في األوراس
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الوالية أما في الفصل الثالث من موضوعنا سمطنا فيو الضوء عمى الشمال القسنطيني، حيث 
درسنا في المبحث األول التنظيم السياسي المتبع في الوالية وأىم العقبات السياسية، التي 

، أما 4510إلى  4591يني من واجيتيا الوالية، أما البحث الثاني تناولنا قادة الشمال القسنط
في المبحث الثالث حاولنا من خاللو دراسة التنظيم العسكري في الوالية وتطور جيش 

التحرير فييا بعد مؤتمر الصومام، وحاولنا في المبحث الرابع التعريف بالمعارك والكمائن 
 التي وقعت بالوالية ودورىا في زعزعة قوة االستعمار.

 



 



 التعريف بالواليتين التاريخيتين                                    الفصل االول:
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 المبحث األول: التعريف بالوالية التاريخية األولى والثانية:

 التعريف بالوالية التاريخية األولى "األوراس": -1

ثورة وشريانيا المتدفق وقوتيا المتينة سياسيا الإن الوالية التاريخية األولى ىي قاعدة    
وقد كانت المنطقة األولى  1وعسكريا وتنظيميا، والتي كانت محل اىتمام كبير لمعدو الفرنسي،

أكثر استعدادا لمثورة بحكم توفر األسمحة بيا أكثر من غيرىا من المناطق، ألن تخزين 
، كما كانت ممجأ الفارين من 2بأمر من "مصطفى بن بولعيد" 1948السالح بيا بدأ منذ عام 

م وعية العروش والصمح بينيتأعضاء المنظمة الخاصة عند اكتشافيا، مما ساىم في 
 خصوصا أمام ما كان يبذلو مصطفى بن بو لعيد من مجيودات.

 3ناىيك عن طبيعة المناطق المنيعة وامتالك أىميا لألسمحة في بيوتيم وكل ىذه   
اإلمكانيات جعمت القادة التاريخيين يعتمدون عمى ىذه المنطقة في تحمل الضغط وتحتل 

رة االستعمارية منذ اندالع الثورة تركز عمييا الوالية األولى موقعا استراتيجيا وىو ما جعل اإلدا
تركيزا خاصا يعكس الثقل الكبير الذي تمثمو في تطوير وتعزيز العمل المسمح، ولعل أبرز 

 4خصائصيا الطبيعية اتساع مساحتيا وكثافة ومناعة جباليا.

                                                             

.48، عين مميمة، الجزائر، ص2009 عمار جرمان، من حقائق جيادنا، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، - 1 
، حصل 1938باريس، باتنة أدى الخدمة العسكرية اإلجبارية سنة  1917-12-5مصطفى بن بولعيد: من مواليد  - 2

، ثم انضم إلى المنظمة الخاصة بعد 1945ماي  08عمى رتبة مساعد، التحق بحزب الشعب الجزائري بعد مجازر 
عيم في اإلعداد لمثورة، كان من مؤسسي المجنة ، كمف بإيواء المناضمين الياربين عند اكتافيا، ساىم م1947تأسيسيا 

/ أنظر محمد عباس ، ثوار عظماء، دار 1956-03-22، واستشيد يوم 1955-02-12الثورية لموحدة والعمل، أسر يوم 
 . 37، ص2003ىومة لمطباعة، الجزائر، 

 .231، ص1991، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 1، ط1عمار قميل، ممحمة الجزائر، الجديدة، ج - 3
، التقرير السياسي الممتقى الوطني الرابع لتسجيل 1المنظمة الوطنية لممجاىدين، أحداث الثورة التحريرية باألوراس، ج - 4

 .03، د ت ، ص1962جويمية  5إلى  1954أحداث الثورة التحريرية من فاتح جانفي 
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)الوالية  وقد حدد مؤتمر الصومام حدود ىذه المنطقة التي أصبحت تعرف بوالية النمامشة   
 األولى( كاآلتي:

تمتد عمى الجية الشرقية من جبل سي صالح شماال إلى نقرين جنوبا عمى الحدود    
وتمتد عمى الجية الغربية من برج بوعريريج إلى المسيمة، ومن الناحية  1الجزائرية التونسية

 ،حيلوالية من سطيف إلى العممة، أوالد رحمون، سيقوس، قصر الصبيامالية تمتد شال
مداوروش كحدود مع الوالية الثانية، الونزة، المريخ، جبل سي صالح كحدود مع  ،سدراتة

 القاعدة الشرقية، من الناحية الجنوبية الصحراء.

وقد رسم أحد قادتيا حدودىا بقولو " تتبع شماال خط السكة الحديدية القادمة من سوق    
مسيمة مع طريق بوسعادة وتوازي شرقا أىراس إلى سطيف، وتنزل غربا نحو برج بوعريريج ال
 .2الحدود التونسية وتمتد جنوبا إلى أطراف الصحراء"

أما بالنسبة لمقر الوالية األولى كانت تتمركز في عدة مواقع استراتيجية اعتمدىا القادة   
لتجنب اكتشافيا من قبل العدو وىذه المواقع ىي: كيمل، غابة لبرابجة، غابة ممول، شيميا 

 .3لمواقع كانت متغيرة من حين آلخر حسب الظروف والمستجدات والمعمومات المتاحةوىذه ا

 1956أوت  20ورغم السبق الثوري الذي عرفتو ىذه المنطقة قبل انعقاد مؤتمر الصومام    
نائب 4فإنيا شيدت اضطرابات داخمية خطيرة خصوصا بعد استشياد قائدييا "شيياني بشير" 

                                                             
ت ومقتطفات من الوثيقة األساسية، منشورات ، محضر الجمسا1956وزارة المجاىدين، وثائق مؤتمر الصومام أوت  -1

 .14، ص1996المتحف الوطني لممجاىدين، الجزائر 
 .3المنظمة الوطنية لممجاىدين، أحداث الثورة التحريرية باألوراس، المرجع السابق،  ص -2
 .49السابق، صمصدر عمار جرمان، ال -3
ة، زاول دراستو االبتدائية واإلعدادية في الخروب، انتقل ، بالخروب، قسنطين1929أفريل  22شيياني بشير: ولد في  - 4

 1946بعدىا إلى تونس إلتمام دراستو ثم رجع إلى قسنطينة انخرط في حركة االنتصار لمحريات الديموقراطية منذ نشأتيا 
/ انظر 1955بعد سجن قائدىا توفي في نوفمبر  1955تولى قيادة المنطقة األولى سنة  1947وفي المنظمة السرية سنة 

 .107، ص2009مسعود عثماني، مصطفى بن بولعيد مواقف وأحداث، دار اليدى لمطباعة والنشر، الجزائر، 
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 1956مارس  23ومصطفى بن بو لعيد قائد المنطقة يوم  1955 قائد المنطقة في نوفمبر
 مما أدخميا في دوامة من الصراعات حول القيادة.

، حيث 1955كما عرفت الوالية األولى تطورا كبيرا في عدد مجاىدييا بداية من سنة    
( 2000( وألفي )1500قدرت بعض المصالح الفرنسية عدد مجاىدييا بين ألف وخمسمائة )

 1ىدا مسمحا.مجا

وتممك الوالية األولى حدودا مشتركة مع ثالثة واليات تاريخية ىي الوالية الثانية والوالية    
الثالثة، والوالية السادسة، باإلضافة إلى انفتاحيا عمى حدود التونسية من الرق، والميبية من 

 .2الجنوب الشرقي، والصحراء من الجنوب

 ولى قادة وىم:وقد تعاقب عمى قيادة الوالية األ

 

  اني بشير حعمما أن شي 23/03/1956إلى  01/11/1954مصطفى بن بولعيد من
 بعد أن سجن قائدىا. 195 6قادىا بالنيابة من شير فيفري إلى نوفمبر من سنة

  في  )أصبح عضوا 1957إلى أوت  1956العقيد محمود شريف من أواخر سنة
 لجنة التنسيق( .

  التحقق بتونس(. 1959إلى مارس  1957العقيد الحاج لخضر من أوت( 
 قادىا  1960إلى أفريل  1959الرائد مصطفى مراردة )ابن النوى( من أفريل(

 بالنيابة(.

                                                             
، في مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية، 1955-1954يوسف مناصرية، واقع الثورة العسكرية خالل السنة األولى  -1

 .36، ص1992تنة دار اليدى، عين مميمة، جمعية أول نوفمبر لتخميد مأثر الثورة في األوراس، با
، 1999محمد العيد مطمر، العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبرى، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر،  -2

 .03ص
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  1960الرائد سوايعي من أفريل إلى أواخر السنة نفسيا. 
  1م إلى غاية االستقالل1961العقيد الطاىر الزبيري من مطمع عام. 
 امشة( إلى ثالثة أقسام ىي:تنقسم منطقة األوراس )أوراس النم 
 :يمتد من الحدود التونسية حتى جبل عالي الناس، وجبال ىذه  األوراس الشرقي

 المنطقة جرداء مفتقرة لمغطاء النباتي.
 الت عمى مستوى جبل وشيمي وجبل و : كان مسرحا لمعارك كبرى وبطاألوراس الغربي

 األشعث وجبل أو طالب وغيرىا.
 :2يتميز بكثافة الغطاء النباتي تتخمميا منحدرات وأودية األوراس األوسط. 
 التعريف بالوالية التاريخية الثانية "الشمال القسنطيني".-2

أما المنطقة الثانية المعروفة بالشمال القسنطيني، فإن أىم ما يميز وضعيا قبيل اندالع    
أماميم الرؤية ولم يعمموا الثورة، أن مناضمي "حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية" لم تتضح 

 3الجية التي أخدت عمى عاتقيا مسؤولية تفجير الثورة.

، ولم تكن انطالقة الثورة بيا ناجحة كما كانت 4عين عمى رأسيا القائد "ديدوش مراد"   
بالمنطقة األولى "األوراس " فمم تشيد سوى بعض العمميات منيا ىجوم "زيغود يوسف " نائب 

 5قائد المنطقة.

                                                             
 .53، 50عمار جرمان، المصدر السابق، ص  -1
 .38عربي، )د، س، ن(، صىاليمي محمد الصغير، شاىد عمى الثورة في األوراس، دار القدس ال -2
 .131، ص 1984محمد العربي الزبيري، الثورة الجزائرية في عاميا األول، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  -3
إلى حزب الشعب الجزائري، كان من أبرز  1942بالمرادية انضم سنة  1927-07-13ديدوش مراد: ولد بتاريخ  - 4

نواة سرية لصنع المتفجرات مع ابن بولعيد، وىو عضو في مجموعة  1952بالعاصمة سنة أعضاء المنظمة الخاصة، كون 
/ انظر: محرز عفرون ، مذكرات من وراء القبور ،تر مسعود  1955-01-18وقائد لممنطقة الثانية، استشيد يوم  22ال

 . 165،ص 2008، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،2حاج مسعود ،ج
 .207ار قميل، المرجع السابق، صعم - 5
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وقد حدد مؤتمر الصومام حدود المنطقة الثانية )الوالية الثانية بعد مؤتمر الصومام(    
كاآلتي: تمتد حدودىا الجغرافية من شرق الحدود التونسية، ومن الغرب الطريق الوطني 

 الرابط بين سطيف وخراطة وسوق االثنين. 

 ومن الشمال البحر األبيض المتوسط

من سطيف الممتدة لمحدود التونسية بسيقوس، سدراتة،  إبتداءاومن الجنوب السكة الحديدية 
 1ومداوروش.

عرفت المنطقة الثانية عند إنطالق الثورة صعوبات كبيرة، كغيرىا من المناطق األخرى    
-01وعمى رأسيا نقص عدد المجاىدين الذي لم يتعدى مائة مجاىد، عند انطالق الثورة يوم 

11-19542 

طورا عسكريا وتنظيما ممفتا لالنتباه مع مرور الوقت، وقد وشيدت ىذه المنطقة ت
أصبحت الوالية الثانية بعد مؤتمر الصومام مقسمة إلى أربعة مناطق وتسع نواحي وعدد من 
األقسام طبقا لما أقره ىذا المؤتمر من تنظيمات في الييكمة والقيادة وقد تعاقب عمى قيادتيا 

 خمسة قادة وىم:

  1955جانفي  18إلى غاية استشياده يوم  1954فمبر نو  1ديدوش مراد: من. 
  1957إلى غاية خروجو إلى تونس في أفريل  1955جانفي  18زيغود يوسف: من. 
  1961إلى غاية سبتمبر  1957عمي كافي: من أفريل. 
  1962مارس  19إلى غاية  1961: من سبتمبر بوبنيدرصالح. 

 
                                                             

، طبع ونشر قطاع اإلعالم والثقافة 1984ماي  10إلى 8الممتقى الوطني الثاني لكتابة تاريخ الثورة، قصر األمم من  - 1
 .35، الجزء األول، ص2والتكوين، الجزائر، المجمد 

 .25وزارة المجاىدين، المرجع السابق، ص - 2
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 1961.1إلى سبتمبر 1959 فيما سارت الوالية بالنيابة من أفريل

طي الوالية الثانية الواليات التالية: قسنطينة، قالمة، عنابة، سكيكدة، ميمة، جيجل، غوت   
كمم، وقد عرفت ىذه المنطقة بعد  26، 433وجزء من سوق أىراس وسطيف بمساحة قدرىا 

 2تفجير الثورة في الوثائق الفرنسية بالشمال القسنطيني أو كوندو أو السمندو.

أما المظير الطبيعي لمسطح الخاص بالشرق الجزائري يتميز بالطابع الجبمي، تمتقي في    
وسطو سمسمتا جبال األطمس الشمالية التمية، وجبال األطمس الجنوبية الصحراوية عند كتمة 

 4وينقسم إلى ثالث مناطق وىي المنطقة الساحمية والمنطقة الوسطى التمية. 3األوراس،

ا القسنطينية التي تشمل عمى جبال البيبان، والسيول العميا القسنطينية واليضاب العمي 
 5وسيول عنابة وسكيكدة.

ويشمل الشمال القسنطيني عمى نوعين من المناخ مناخ البحر األبيض المتوسط    
 في المناطق الشمالية 

والذي يتميز بفصمين أحدىما ممطر ودافئ وطويل شتاءا، حار جاف صيفا مع 
 6ح ساخنة ورطبة في كل فصول السنة في المناطق الساحمية والتمية.ىبوب ريا

                                                             
، 1999، دار القصبة لمنشر والتوزيع، الجزائر،  1962-1946سي إلى القائد العسكري عمي كافي، من المناضل السيا -1

 .172ص
 .39-38إنتاج جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مأثر الثورة في األوراس، المرجع السابق، ص -2
قسنطينة، دار ىومة محمد صالح العنتري، فريدة منسية في حال دخول الترك قسنطينة واستالئيم عمى أرضيا وتاريخ  -3

 .15، ص2007لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
-87، ص 1968، المطبعة العربية، الجزائر، 1عبد القادر حميمي، جغرافية الجزائر، طبيعية، بشرية، اقتصادية، ط -4

97. 
، 2009ر والتوزيع، الجزائر، ، عالم المعرفة لمنش1يحي بوعزيز ، مع تاريخ الجزائر في الممتقيات الوطنية والدولية، ط -5

 .65ص
.93-87عبد القادر حميمي، المرجع السابق، ص  - 6 
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 .1591أوت  22قبل  -األورا س –أ وضاع ا لوالية األولى  المبحث ا لثاني:

 :األوضاع ا لسياسية -1

ع منطقة األوراس في الشرق الجزائري وكان يطمق ىذا االسم عمى مجموعة الجبال قت   
الممتدة من جبال بو طالب والحضنة الشرقية غربا حتى حدود تبسة شرقا ومن وراء بسكرة 

جنوبا حتى حدود قسنطينة شماال، فألوراس كانت عبارة عن كتمة جبمية ذات تضاريس 
عن ىمزة وصل بين األطمس التمي واألطمس الصحراوي  مختمفة ومتنوعة ومعقدة وىي عبارة

كما كانت مقسمة سياسيا كما يقول أحسن 1وىو ما خوليا لتمعب دورا رئيسيا في تفجير الثورة 
إلى ما  1956-1954استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحمتيا األولى –بومالي في كتابو 

 يمي:

ونظرا لمموقع  5،6، "الناحية الشرقية"4ية الغربية"، "الناح3"الجنوبية"2الناحية الشمالية    
االستراتيجي لممنطقة وصعوبة مناخيا وتضاريسيا وقسماتيا السياسية شيدت العديد من 

 النشاطات السياسية فنجد:

 :فقد كان ليا دور كبير في التحضير لمثورة    حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية
أعمال مصطفى بن بولعيد فييا الذي شارك في  ففي منطقة األوراس خاصة من طر 

                                                             
"، دار الشياب، باتنة، 1916-1835جمعية أول نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة في األوراس، "ثورة األوراس  -1

 .30م، ص1996الجزائر، 
 الناحية الشمالية، مداوروش، سدراتة، القرزي، سطيف. - 2
 الناحية الجنوبية: الصحراء القسنطيني.- 3
 الناحية الغربية: البرج، المسيمة، بوسعادة، أوالد جالل.- 4
 الناحية الشرقية: الحدود التونسية. - 5
، جمعية التاريخ 11، مجمة التراث، العدد 1962-1954محمد فياللي: " الوالية األولى التاريخية وثورة نوفمبر الخالدة  - 6

 .43م، ص2003ألثري، باتنة، والتراث ا
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ولعبت منطقة األوراس دورا فعاال في تحضير انتخابات مجالس كبار 1م 1946االنتخابات 
الجماعات لمدواوير وكان مقر االجتماع بدار بو سعد الصالح وكان مصطفى ىو من 

بتعيين  1948يتصدر القوائم، وىكذا قامت حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية في 
 2مصطفى بن بولعيد كمرشح لمحركة في أريس يمثميا في المجمس الجزائري.

من خالل ىذا نجد أن النشاط السياسي لبن بولعيد أدى إلى تطور الفكر السياسي لدى    
سكان المنطقة وتحضير لثورة جزائرية سياسية وىذا زاد من رصيد المنطقة األولى سياسيا 

 وفكريا.

 الخاصة: المنظمة 

ية في أريس وخميتين في ر قام مصطفى بن بولعيد بتأسيس خمية لممنظمة العسكرية الس   
قرية الحجاج وأخرى في إشمول وخمية في فم الطوب، وبمناضمي ىذه الخاليا كان مصطفى 

بن بولعيد يجمع السالح ويخفيو في قرية الحجاج ويعتمد عمييم بالدرجة األولى في صنع 
أشير، أما مصطفى بن  6أشير وأحيانا  3يجتمع بيم العربي بن مييدي كل القنابل وكان 

مرات في األسبوع إلى غاية توقف نشاط المنظمة العسكرية السرية  3بولعيد فيجتمع بيم 
 1952.3-1951باألوراس بسبب حمالت التفتيش التي دامت مدة عامين 

 ، وتشير بعض 19474راس ويقول سميمان بارور أن المنظمة السرية نشأت في األو    

                                                             
 30، ص1992، 38محمد الواعي، "الشييد بن بولعيد والثورة التحريرية" مجمة الجيش الوطني الشعبي، العدد  - 1
 .17س، ص، د محمد العيد مطمر، فاتحة النار العقيد مصطفى بن بولعيد، دار اليدى، الجزائر، - 2
مصطفى بن بولعيد ونشاطو السياسي والعسكري"، مصطفى بن بولعيد  محمد الطاىر عزوي، "موجز عن حياة الشييد - 3

 .685والثورة الجزائرية، دار اليدى، الجزائر، دس، ص 
، 1999م، جمعية أول نوفمبر، باتنة، 1954-ه1374سميمان بارور، " حياة البطل الشييد مصطفى بن بولعيد"  - 4

 .45ص
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، وقد 1الشيادات إلى أن قائدىا األول ىو مسعود بمعقون ثم عوضو مصطفى بن بولعيد
اعتبرىا مناضمو األوراس الوسيمة الوحيدة الحاسمة لمتحرر لذلك اجتيد مصطفى ونوابو في 

، خنشمة فانصبت جيود زرع خالياىا في المنطقة داخل شعاع األقسام الثالثة أريس، بوعريف
بن بولعيد وبوضياف وبممييدي وبيطاط، وديدوش مراد وبن طوبال عمى تفعيل دور المنظمة 
 والعمل عمى دعميا وتوسيع انتشارىا إضفاء العناية الالزمة عمى أفرادىا الذين اختيروا لتوفر

لتكوينيم فييم كالصبر اإلصرار عمى التضحية، وأن يكونوا مقتدرين جسديا ونفسيا  صفات
ويقول المناضل 2عسكريا استعدادا لخوض معركة طويمة وشاقة تتطمب الميارات والكفاءات. 

وقع ماال يمكن تفاديو، حيث تعرض  1950الكبير السيد محمد بوضياف أن في مارس 
وبعد اكتشاف  3مناضمو المنظمة لحممة إرىابي اعتقل خالليا عدد كبير من المناضمين،

من اإلطارات القيادية  450رية بشكل كمي واعتقمت الشرطة ما يزيد عن وتفكيك المنظمة الس
رار العناصر األخرى لمتسيير واالختفاء في جيات مختمفة وفي منطقة األوراس التحقت فو 

المجموعات بالجبال المنيعة، وبعد سنة من اكتشاف المنظمة فرد الحزب رسميا حل المنظمة 
انعقد المؤتمر الثاني لحزب الحركة لالنتصار الحريات لمتخمص منيا بصورة رسمية، وعندما 

م حيث توصل المؤتمرون التخاذ 1953أفريل  6-4بالجزائر العاصمة ما بين 4الديمقراطية
تبركا بيا 5عدة قرارات من بينيا إعادة تشكيل المنظمة العسكرية السرية تحت اسم "البركة" 

                                                             
اإلعداد لثورة أول نوفمبر، نشر ىذا الكتاب بدعم وزارة الثقافة، مصطفى سعداوي، المنظمة الخاصة ودورىا في  - 1

 .123، ص2009
 .58-57ىاليمي محمد الصغير، المصدر السابق ، ص - 2
، منشورات الياحي، 3عبد الرحمان بن ابراىيم العقون، الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر، ج - 3

  ، ص2010الجزائر، 
، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، 1954-1947عراج جديدي، نشأة جيش التحرير الوطني محمد لحسن ، م - 4

 50-49م، ص2012
تكونت لجنة البركة من مصالي الحاج )في المنفى(، حسين كحول، يوسف بن خدة، مصطفى بن بولعيد وىذه المجنة - 5

 سجمت وجودىا عمى الورق فقط دون أن تجتمع ولو مرة واحدة.
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رية عقبات مادية أدت إلى اإللتجاء إلى لنجاح ىذه الميمة وواجيت المنظمة السرية العسك
 1المياجرين لطمب المال.

 مناضال وىم: 20خاليا وعدد أعضاءىم ب  5وتمثل عدد الخاليا السرية في 

 خمية لمدينة أريس/ تتكون من: -

 أسماء يحي بمقاسم )رئيس(. -1

 األمير. صالح محمد-2

 مختاري محمد صالح.-3

 بمدي دو عمي.-4

 ج، تتكون من:خمية قرية الحجا -

 بغري محمد. -1

 بشاح محمد.-2

 عزوي مدور.-3

 عثماني محمد الطاىر.-4

 : تتكون من:2خمية قرية الحجاج  -

 غروي أحمد. -1

 بوزران بمقاسم. -2
                                                             

-56، ص2010م بداية النياية لخرافة الجزائر الفرنسية، دار المعرفة، الجزائر، 1954بومالي، أول نوفمبر .أحسن - 1
58. 
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 برغوث عمي. -3

 غروي لمبارك.-4

 خمية المدينة: تتكون من: -

 عايسي مسعود. -1

 عمار بميروال. -2

 ابن عكشة محمد شريف. -3

 تيخزة محمد الصغير. -4

 خمية فم الطوب: تتكون من: -

 بوخموف محمد اليادي. -1

 نجاوي صالح. -2

 جار اهلل عايسي. -3

 1جار اهلل عمي الطيب.-5

 تفجير الثورة في األوراس:-2

لقد ظيرت فكرة العمل المسمح جراء األزمة الحزبية التي عرفتيا حركة انتصار الحريات    
ذلك بحدوث تصدع كبير داخل  1953مؤتمر الحرب في أفريل الديمقراطية بعد انعقاد 

صفوفيا حيث انقسم الحزب إلى قسمين: المصاليين المنادين بمبدأ القيادة الفردية التي كرسيا 

                                                             
ه"، مصطفى بن 1374م، 1954محمد الطاىر عزوي: "اإلعداد السياسي، العسكري لمثورة في األوراس، أول نوفمبر  -1

 .25-24بولعيد والثورة الجزائرية، دار اليدى، الجزائر، ص
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ين المنادين بمبدأ القيادة الجماعية بزعامة حسين كحول وىذا أدى يالمركز  1مصالي الحاج
إلى تحمل عبئ الكفاح المسمح كوسيمة وحيدة لمخروج من 2بقدماء مناضمي المنظمة الخاصة.

عمى مبدأ  1954ىذا الصراع وقد اتفقت العناصر الثورية في اجتماعيا بالعاصمة في عام 
أعمن عن  3الحياد عن اإلتجاىين المتصارعين داخل الحزب، ثم بعد ذلك أعمن بوضياف

ن قبل جماعة قدماء المنظمة م م1954مارس  23تأسي المجنة الثورية لموحدة والعمل في 
الخاصة. التي كان ىدفيا الرسمي والعمني ىو إصالح ذات البين بين مختمف اإلتجاىات 

بصفتو مسؤوال في اتصاالت  صرفوالوقوف موقف الحياد اإليجابي وترأسيا بوضياف حيث ت
عاه مع إطارات الحزب الممثمين في مسؤولي الواليات والدوائر وحاول إقناعيم لمشروع مس

دعم بن بولعيد وتأييد ديدوش بأفكاره ليحثيم عمى االنضمام إلى مجموعة النشطين وتوصل 
ن لمجنة يلين الرئيسيؤو ثنين من المسإمراد والعربي بن مييدي ورابح بيطاط إلى أن يتفق مع 

المركزية وىما يشير دخمي ورمضان بوشيوبة ويرمي ىذا التنظيم إلى إعالن حركة رأي كفيمة 
وجرى اجتماع جماعة 4القاعدة النضالية لمنحيا اإلنسياق وراء أي من الطرفين  بتوحيد

من النقاط الجوىرية في  العديداإلثنين والعشرون بالجزائر العاصمة بحي صالومبي ودرست 
عتماد العمل المسمح كيدف وحيد بعد توفير الشروط الموضوعية إمن أىميا  5ىذا االجتماع
أقيم اجتماع إلصدار النظام الداخمي وتقسيم التراب الوطني م 1954جوان  28لذلك وفي 

                                                             
مؤسس النجم وزعيم الحركة الثورية الجزائرية، بدأ نضالو في فرنسا وتعرض  1974 -1898مصالي الحاج:  - 1

لالضطياد واالعتقال، عارض المركزيين ودافع عن زعامتو لمحزب زمن أجل ذلك رفض االنضمام إلى جبية التحرير 
، 1962-1954اربية أبان الثورة التحريرية الجزائرية عبد اهلل مقالتي، العالقات الجزائرية المغ الوطني وعارضيا /انظر:

 2008-2007، قسم التاريخ واآلثار، -قسنطينة-مذكرة لنيل شيادة الدكتوراه، جامعة منتوري
 .34م، ص1994الطاىر بن خرف اهلل: المؤسسات السياسية لمثورة الجزائرية، الذاكرة، العدد األول، الجزائر،  - 2
م، مديرية المجاىدين 1954التاريخية المخططة لتفجير الثورة أول نوفمبر  22ن، مجموعة ال ىجيرة لعماري وآخرو  - 3

 .7م، ص2004لوالية بسكرة، طبع الزيبان لمفنون المطبعية والمكتبية، بسكرة، 
 .8المرجع نفسو، ص - 4
ر كما يروييا المجاىدون، ، الطريق إلى نوفمب1محمد الطيب العموي، جبية التحرير الوطني وبيان أول نوفمبر، ج - 5

 .170ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص
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وعقد اجتماع في  22عن اجتماع  "المنبثقة 1إلى خمس مناطق وكذلك تكونت لجنة الستة
وفي  2م وفيو تقرير تسمية المنطقة الثورية الجديدة بجبية التحرير الوطني"1954أكتوبر  24

تحديد تاريخ اندالع الثورة وتحرير بيان أول  في الرايس حميدو تم 6أواخر اجتماع لمجموعة 
نوفمبر وتحديد المبادئ واألىداف ودراسة مسألة تموين الثورة إذ أن مصطفى بن بولعيد رىن 

بعض أمالكو فخالل كل ىاتو اإلجتماعات كان بن بولعيد ينضم اجتماعات أخرى عمى 
سعود بالعقون بباتنة، وآخر المستوى المحمي بالمناضمين المسؤولين فعقد اجتماع في منزل م

في تازولت وفي قرية الحجاج وخنشمة وميمة في بستان لخضر بن طوبال وبتحديد يوم 
اندالع الثورة قام بن بولعيد بنقل األسمحة بسيارتو الخاصة إلى المجموعات البعيدة مثل 

ادة المجاىدين في دشرة والد موسى وخنقة لحد واجأكتوبر تجمعت أف 31وفي ليمة 3مشوش 
 4حيث قام مصطفى بن بولعيد وبشير شيحاني بتوزيع السالح عمى كل واحد منيم.

نوفمبر كانت انطالقة الثورة في كامل تراب الوطن  وكانت انطالقة  1وفي منتصف ليمة    
الثورة باألخص في األوراس قوية ومنظمة إذ حضر بن بولعيد ومساعدوه لمموعد وضبطت 

رجال عمى رأسيم مسؤوال عسكريا وزرعت  11كل فوج تألف من مناطق العمميات العسكرية ف
 5األسمحة عمى المجاىدين حيث لكل فوج مكان وزمن لمعممية التي يقوم بيا.

إن عدد األفواج التي قدرت بخمسة وعشرون فوج في بعض المصادر شاركت في    
ي ضمن استمرارية تحضير الثورة بالمنطقة األولى وىذا العدد اليائل من المجاىدين ىو الذ

                                                             
 لجنة الستة تكونت من بولعيد، بوضياف، ديدوش مراد، العربي بن مييدي، كريم بمقاسم، رابح بطاط. 1
  دار،بوعريف، طبعة خاصة وزارة المجاىدين 3عمار مالح، وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية باألوراس الناحية  - 2

 .106، ص 2003اليدى لمطباعة والنشر و التوزيع ، مميمة ، 
، ص 2005، دار العرب اإلسالمي، الجزائر، 2، ط1962وش، التاريخ السياسي لمجزائر من البداية لغاية حعمار بو  -  3

361. 
محمد زروال، إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية، الوالية األولى نموذجا، طبعة خاصة، وزارة المجاىدين، الجزائر،  - 4

 .482-481م، ص2007
 .305م، ص1984، أكتوبر 83عمار اليالل ،"كيف انطمقت الثورة في األوراس"، مجمة الثقافة، العدد  - 5
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الثورة في تمك المنطقة بل وعمل عمى نشرىا في غيرىا من النواحي التي لم تشتعل فييا 
وىذا العدد من األفواج ىو الذي راىن عميو  1954شرارة الثورة في الفاتح من نوفمبر

مصطفى بن بولعيد لقادة المناطق األخرى بأنو سيعتمد عميو في ميدان القتال مدة ستة أشير 
فمنطقة 1مى األقل إلى أن تتمكن بقية المناطق من تسميح نفسيا لمواصمة الكفاح المسمحع

األوراس كما قمنا سابقا كانت سباقة في االنطالقة األولى لمثورة، فقامت العديد من العمميات 
 أفواج  5في المنطقة فنجد عمى سبيل المثال العمميات التي وقعت في بسكرة وزعت عمى 

ومجموعة ىاجمت دار 4وأخرى ىاجمت دار الشرطة  3ىاجمت الثكنة العسكرية2فمجموعة 
، وكذا قامت العديد من 7واألخرى محطة مولد الكيرباء6وأخرى محطة القطار  5البريد

أعمنت السمطات  1955أفريل  3العمميات في باتنة وسوق أىراس وغيرىا من المناطق وفي 
 وذلك إلخماد الثورة ولما فشمت في ذلك أعمنتيا  الفرنسية حالة طوارئ عمى منطقة األوراس

 

                                                             
 .122محمد زروال، المرجع السابق، ص -1
 .42، ص2009م، دار اليومة، الجزائر، 1962-1954اليادي درواز، الوالية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع  -2
، بن عبد السالم عبد الرحمان بن الحاج، صالح سمطاني، الحسين برحايل، مسعود لونيسي، الجودان سميمان الوىراني - 3

محمد بن أحمد عبيد اهلل، الحسين عبد السالم، عمار صالحي بن مصطفى عمار بن محمد السمطاني، عبد العزيز بن 
دط  محمد عبيد اهلل، محمد بن عمار )مخموف(، مصطفى بومعراف / انظر مصطفى بن عمرة، الطريق الشاق في الحرية،

 .106، ص2009اليومة، الجزائر، ، ،دار
عبد السالم عبد القادر، عبد الرحمان يحي، بن عبد السالم محمد العبيد، الطيب عقوني، بمقاسم عبيد اهلل، موسى  - 4

 .106سميماني، عمي بشينية، المرجع نفسو ص 
أحمد بن عمي  اهلليد إبراىيم جيماوي، محمد مدور، بن عبد اإلسالم، محمد لخضر عماري، محمد بن مسعود عب 5

 106سميماني، المرجع نفسو ، ص
 قادة أحمد، الصادق مباركي، الطيب ممكمي، محمد بن عبد القادر، محمد بمقاسم عثماني. - 6
عبد العمي عقوني، محمد الشريف عبد السالم، الطاىر عماري، السبتي وزاني، لخضر بوغرارة، المرجع نفسو، ص  - 7

106    . 



 التعريف بالواليتين التاريخيتين                                    الفصل االول:
 

 
22 

وفي  1في كل البالد فحاصرت تبسة وبسكرة والواد لمنع مرور األسمحة من ليبيا إلى األوراس
بقتل أقارب المجاىدين ونيب أمالكيم وأمواليم وحرق بيوتيم  ىنفس السنة قام القوم والحرك

وىي أول منظمة تأسست في الثورة  2رن رد فعل المجاىدين تأسيس منظمة الكوماندو اوك
 .19553الجزائرية في الوالية األولى في جوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .106مرة، المرجع السابق ، ص مصطفى بن ع - 1
في جبل أوستيمي قرب تازولت تحت إشراف عباس لغروز وبحضور  1955الكوماندور ىي منظمة تأسست في جوان  - 2

عاجل عجول، بمعقون مسعود، عران الطاىر، رعايمي مصطفى، عبد الحفيظ طورش، عمر بن بولعيد، ىدور غروي ويكون 
األوراس -/ انظر أحالم بن أحمد ، بن زكي نجاة ، دور مكانة الوالية االولى التاريخيةاالنخراط فييا باالختيار التطوع 
،مذكرة لنيل شيادة الماستر في التاريخ العام ، المشرف :شرقي محمد جامعة 1962-1954النمامشة في الثورة الجزائرية 

 .35، ص2012-2011، قسم التاريخ و االثار ، قالمة ، 1945ماي  08
 .35المرجع نفسو ، ص - 3
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 .1591أوت  22المبحث الثالث: أوضاع الشمال القسنطيني قبل 

 االستعداد لمثورة في المنطقة الثانية )الشمال القسنطيني(.-1

المناضمين من بينيم بعض  قرار بإنشاء تنظيم عسكري شرع 1949مع منح دستور    
ديدوش مراد، زيغود يوسف، محمد بوضياف، يروجون لفكرة تأسيس منظمة ثورية تحضر 
لمكفاح المسمح عرفت بالمنظمة الخاصة تحضر لمكفاح المسمح وتم الشروع في إنشائيا 

وقد قام مسؤولوا الحزب بمقاطعة قسنطينة باختيار العناصر المرشحة لاللتحاق 1947.1
وأسندت ميمة ىيكمتيا إلى المناضل محمد بموزداد الذي أشرف عمى  2جديد،بالتنظيم ال

 مناطق وىي: 4قسنطينة وكان القطاع القسنطيني مقسم إلى 

حتى أواخر  1948منطقة الشمال تولي قيادتيا شرفي إبراىيم منذ أواخر  -1
 وتضم ناحية عناية وسكيكدة.1949

عمي راجعي بعد انتقالو إلى منطقة منطقة قسنطينة تولى قيادتيا ديدوش مراد وعوضو  -2
 ناحية قسنطينة تشمل واد زناتي، تبسة، الخروب. الشمال ونائبو عبد الرحمان قيراش

منطقة سطيف تضم ناحية سطيف، ناحية بجاية أشرف عمييا العربي بن مييدي من  -3
1949. 

 منطقة الجنوب كان قائدىا العربي بن مييدي ولما انتقل إلى الشمال حل محمو عبد -4
 ، فرع مايو، فرع تازمالت، فرع سيدي 3وتضم ناحية جيجل 1950القادر العمودي مطمع، 

 

 

                                                             
1
-Mohammed Harbi, archives de la revolutionalgerienne, Feune Afrique Paris, 1981, p29-31.  

 .394مصطفى سعداوي ، المرجع السابق، ص  -2
 .221-217المرجع  نفسو، ص  -3
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 وقد اتسمت ىذه القواعد التنظيمية لممنطقة بالحزم والسرية. 1عيش -5

مناضل ثم فرزىم عمى  300وعند استكمال تأسيس المنظمة الخاصة في المنطقة تضم    
وعمميات االستطالع و االستكشاف لميادين مقاييس ومن ثمة الشروع في استخدام السالح 

ضافة إلى ىذا التكوين العسكري يتمقى 2وساحات المعارك وغيرىا من االستعدادات.  العدو وا 
المنخرط تكوينا سياسيا عقائديا يركز عمى الدين اإلسالمي وفي ىذا الشأن يصف محمد 

و يضمن دروسا حول بوضياف التكوين السياسي "كان تكوينا معنويا أكثر منو سياسي في
 3مواجية الشرطة". صفاة المناضل الثوري، حقوقو وواجباتو وكيفية تصرف المناضل أثناء

ورغم اكتشاف المنظمة الخاصة وحميا لم تغادر فكرة الكفاح المسمح عقول المناضمين وقد    
يات وجدت فكرة الكفاح المسمح طريقيا لمتجسد في المؤتمر الثاني لحزب حركة انتصار الحر 

التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش ومن ثم القطيعة النيائية مع  1953الديمقراطية أفريل 
 4الحزب.

 تفجير الثورة في المنطقة الثانية:-2

التي  رغم النشاط المكثف لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ورغم طبيعتيا الثورية   
  الجعمت منيا الحركة األكثر تأثيرا في الحياة السياسية واألكثر معارضة لمسياسة الفرنسية إ

                                                             
وعات الجامعية، الجزائر، بالمطالمنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية، ديوان  1945ماي  8عامر رخيمة،  - 1

 .115، ص 2005
 .25، ص 2002، مارس 6المنظمة الخاصة المدبرة لثورة الفاتح نوفمبر"، ع L’OSإبراىيم لونيسي، " - 2

3
 – Slimane Chilh ,Alegria en arme Casbah, Alger ,2005,p74. 

 .57أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  - 4
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أن ذلك لم يحل دون حدوث أزمة حادة داخل قياداتيا بسبب تعدد المواقف واحترام النزاع بين 
 1الرئيس مصالي الحاج وأعضاء المجنة المركزية وعمى رأسيم لمين دباغين.

المنطقة الثانية كغيرىا من المناطق من االنشقاق والصراع السياسي وقد كان وقد عانت    
جمال دردور من أبناء المنطقة الثانية وممن معو الممثمين ليذا االتجاه يعارضون فكرة الكفاح 

بقيت عالقة  1945ماي  8المسمح لعدم اكتمال التحضير المادي السيما وأن صورة مجازر 
ون فقد كانوا مقتنعين بضرورة الكفاح المسمح كحل وحيد إلنياء في األذىان أما الثوري

الصراع، ومن أبرز المناضمين النشطين في المنطقة ممن وقف موقف الحياد: العربي بن 
مييدي، محمد بوضياف، زيغود يوسف، عمار بن عودة، ديدوش مراد، الذين بقوا في الخفاء 

تنظيم السياسي كأمناء مخازن وأعوان يعممون في بعض ىياكميا وادماج عناصرىا في ال
 2االتصال.

ومع استفحال األزمة سافر بوضياف إلى قسنطينة حيث استطاع اقناعيم بالتزام موقف    
الحياد في األزمة، وقد ثبتت لجنة التنظيم بالحزب في قسنطينة قرار تفجير الثورة لتأسس في 

أثر تشكيميا جرت اتصاالت بين وعمى 3المجنة الثورية لموحدة والعمل،  1954مارس  23
األعضاء السابقين لممنظمة الخاصة في المنطقة الثانية أين تم وضع خريطة لكل الشرق 

الجزائري وتضم كل من المراكز الحساسة وتحديد المناطق التي تندلع منيا الثورة في 
 4المنطقة.

                                                             
، دار الطباعة لمنشر 1الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبية التحرير الوطني، طمومن العمري، الحركة  -1

 .194، ص 2003والتوزيع، الجزائر، 
 .349مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص  -2
 .41محمد عباس، المرجع السابق، ص  -3
، 3يق إلى نوفمبر، ديوان المطبوعات الجامعية، م" تدخل المجاىد عمار بن عودة"، المنظمة الوطنية لممجاىدين، الطر  -4
 .95-93، ص 3ج



 التعريف بالواليتين التاريخيتين                                    الفصل االول:
 

 
26 

جويمية 15إلى  13مجيكا من ببHorno  وفي إطار ىذا النشاط انعقد مؤتمر ىورنو   
بحضور أوفياء مصالي الحاج وقد عمق المؤتمر األزمة إذ وافق مصالي ضم رئاسة  1954

الحزب ومنحو سمطات مدى الحياة وحل المجنة المركزية، لتعقد بعدىا المجنة المركزية 
وقرروا اسقاط عضوية مصالي  1954-08-16إلى  13اجتماعا سريا بالعاصمة من 

ل  1غاء مناصب رئيس الحزب وكان ذلك إعالنا رسميا عمى اإلنقسام.الحاج وا 

وبعد اشتداد األزمة وفشل المجنة الثورية في التوفيق بين الطرفين و بعد انسحاب أعضاء    
المجنة المركزية من المجنة الثورية ظل األعضاء الباقين أحرارا من أي التزام اتجاه المجنة 

تقرر خالليا تفجير الثورة يوم الفاتح من  3من االجتماعات لتنعقد بعدىا سمسمة 2المركزية
وتسمية التنظيم الجديد باسم جبية التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني  1954نوفمبر 

وتعيين ديدوش مراد قائدا عمى المنطقة الثانية )الشمال القسنطيني وقد شممت التحضيرات 
 أربعة مناطق:

ندت قيادتيا لباجي مختار حيث كان عدد المناضمين بيا ال ناحية سوق أىراس والقالة أس -
وقد شممت ىذه المنطقة عدة عمميات عسكرية منيا عممية سوق  4مناضال، 16يتجاوز 

أىراس قادة ىذه العممية فوجان الفوج األول بقيادة عبد اهلل النواورية أما الفوج الثاني بقيادة 
 5الطاىر الزبيري.

                                                             
، 1954رابح لونيسي، أزمة حزب الشعب، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر  -1

 .50، ص 1998، 4ع 
 .278-277مومن العمري، المرجع السابق، ص  -2
 .1954-10-23، اجتماع 1954-10-10 ، اجتماع1954-07-25اجتماع  - 3
، ديوان المطبوعات 3"تعقيب المجاىد عبد اهلل بن طوبال" المنظمة الوطنية لممجاىدين، الطريق إلى نوفمبر، ج - 4

 .93، ن(، ص تالجامعية، الجزائر، )د، 
 .119أحسن بومالي، المرجع السابق،  - 5
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بة، جبال بن صالح، أيدوغن، ىوارة، عين الباردة، قالمة، تحت ناحية عنابة تشمل عنا -
بن عودة وكانت أقل النواحي استعدادا وانطالقا وقد اكتفى مسؤول الناحية ومن معو  مسؤولية

من المناضمين بتخريب أعمدة الكيرباء والياتف ويقول عمار بن عودة عن انطالقة الثورة 
 1وحاتيم نظرا لألوضاع الطارئة.بيذه الناحية أنيا كانت دون مستوى طم

ناحية ميمة وتضم جميمة، المسيمة، العممة، سطيف أسندت ميمتيا لعبد اهلل بن طوبال إذ  -
قام بإجراء اتصاالت مع العديد من مجاىدي المنطقة وتوزيع مناشير خاصة بجبية التحرير 

 2الوطني.

نوفمبر  1جاىدين في ليمة وقد كانت أماكن العمميات محددة، وعدد المشاركين من الم   
مجاىدا، وكان انتشار الثورة في الشمال القسنطيني كمو باستثناء جزء  100حوالي  1954

صغير من ناحية عنابة، وجزء أكبر من ناحية سطيف، ونظرا لوضعية المناضمين المشار 
ا كما في ولم تكن ناجحة تمام 1954إلييا سابقا قبل االنطالقة العسكرية ليمة الفاتح نوفمبر 

وراس حيث قام زيغود يوسف في الفاتح نوفمبر بقيادة فوج من المجاىدين بمياجمة منطقة األ
 3قرية السمندو.

إال أن اليدف  رغم االنطالقة المتواضعة لمثورة في المنطقة الثانية شمال القسنطيني    
الرئيسي تحقق وىو شمولية الثورة وانطالقيا في وقت واحد عبر كامل أجزاء التراب الوطني 

 .الجزائري

 

 

                                                             
 .21محمد عباس، المرجع السابق، ص  -1
 .24، ص1985د العموي، مظاىر المقاومة الجزائرية، دار البعث لمطباعة والنشر، الجزائر، الطيب محم -2
 .207-205عمار قميل، المرجع السابق، ص  -3
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 بالمنطقة الثانية )الشمال القسنطيني(: 1599أوت  22هجومات -3

كان ىذا اليوم من األيام العظيمة التي شيدتيا الثورة نظرا لضخامة الحدث وقامت     
 1قة الثانية )الشمال القسنطيني( بقيادة زيغود يوسف ميندس ىذه اليجومات.بتنظيمو المنط

لم تكن عممية عشوائية بل كانت عممية مدروسة ومنظمة  1955أوت  20فعمميات    
يا األوضاع الصعبة والتطورات الخطيرة التي عاشتيا الثورة متتنظيما محكما، وىي عممية أم

م تكن الثورة قد انتشرت بعد في كامل التراب الوطني مما ففي الداخل ل 2في مرحمتيا االولى،
األكبر لمثورة  العبءجعل العدو يركز نشاطو المضاد لمثورة في منطقة األوراس التي تحممت 

 3في بدايتيا.

 وبعد اشتداد الحصار عمى منطقة األوراس دفع قائد المنطقة األولى بالنيابة شيحاني    
بشير إلى االستنجاد بالمناطق األخرى لمقيام بعمميات عسكرية لفك الحصار عمى المنطقة، 

وبعد وصول رسالة شيحاني بشير إلى زيغود يوسف وحول تمك الرسالة حسب شيادة لخضر 
بن طوبال نائب القائد زيغود يوسف أن شيحاني قال فييا :"نحن في خطر يجب عمى 

لجيش االستعماري حتى يفك عنا الحصار وتوزع القوات المناطق أن تقوم بمعارك مع ا
 4الفرنسية عمى المناطق وبذلك تستطيع المنطقة األولى أن تتنفس".

بتوجيو الدعوة من طرف زيغود يوسف في أوائل  1955أوت  20وبدأ اإلعداد ليجوم    
اطور" ، لكافة المسؤولين بالمنطقة لمحضور إلى المكان المسمى " بوس1955مية يشير جو 

                                                             
 .436صالح فركوس: تاريخ الجزائر من قبل التاريخ إلى غاية االستقالل )المراحل الكبرى(، دار الفجر، الجزائر، ص  -1
، 1956-1955أىداف وعبر الذكرى الواحد واألربعون  1955أوت  20الشيداء، ىجومات المنظمة الوطنية ألبناء  -2

 .09، ص1996األمانة الوالئية لقسنطينة، 
أوت التاريخي في الشمال القسنطيني، رسالة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ الحديث  20موسى تواتي، ىجوم  -3

 .43، ص 1989-1988جتماعية دائرة التاريخ، جامعة قسنطينة والمعاصر، اشراف حماد حسين، معيد العموم اال
، الجزائر، 94نوفمبر، ع  1في الشمال القسنطيني، مجمة  1955أوت  20عمي عياشي، أضواء عمى عمميات  -4

 .09، ص 1988
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قرب قرية سيدي مزغيش، الواقعة جنوب غرب مدينة سكيكدة قصد عقد اجتماع لإلعداد 
ودام ىذا االجتماع ثالثة عشر يوما، وفي اليوم الثالث عشر من المداوالت 1لخطة اليجوم. 

انكشف أمر ىذا االجتماع من قبل أعوان االستعمار، مما اضطر المشاركين إلى االنتقال 
 2كثيفة تسمى "الزمان" بالقرب من القل في جويمية. إلى منطقة غابية

مة نياية األسبوع عند طأوت لشن اليجوم وزامن ىذا اليوم ع 20ولقد اختير يوم    
األوروبيين، وبداية العطمة واإلجازات بالنسبة   لجنود العدو ورجال الشرطة والدرك، 

افد عميو أعداد ىائمة من ي تنشط فيو الحركة، وتتو لذويصادف ىذا اليوم سوق سكيكدة ا
مواطني الجيات المجاورة، مما سيل عمى جنود جيش التحرير التنكر والدخول مع الوافدين 

وقد حددت الساعة منتصف النيار النطالقة العمميات، وقد تم تحديد أماكن  3عمى السوق
ناتي، ، ميمة، عين عبيد، وادي ز عزابةوأىداف العمميات وىي: قسنطينة، الخروب، قالمة، 

مجاز الدشيش، الحروش، سكيكدة، القل، سطارة، فمفة، مناجم العالية، الشفقة وغيرىا من 
وقد بدأ اليجوم في الوقت المضبوط ولكن ليس في كل الجيات  4المدن واألماكن األخرى

المحددة لكن الجية التي كان يشرف عمييا زيغود يوسف ىي التي نفذت الخطة بكل دقة 
 5ين سكيكدة والقل وقسنطينة.ب ل عمى الشريط الممتدولذلك وقع كل الثق

ألف مواطن  12أوت بحوالي  20عدد المواطنين الذين شاركوا في عمميات  روقد
مجاىد، ىاجمت ىذه القوات المسمحة بالبنادق والخناجر والفؤوس...إلخ  200 يؤطرىم

ولون وممتمكاتيم، واستطاعت أن تقتحم المدن والقرى المستيدفة  وتمحق خسائر فادحة بالك

                                                             
 .15، ص1999، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 1955اوت  20موسى تواتي، رابح عواد، ىجومات -1
 .15التحرير الوطني، محافظة سكيكدة، دليل المناضل، لجنة االعالم والثقافة والتكوين، سكيكدة، صحزب جبية -2
 .317عمار قميل، المرجع السابق، ص-3
 .319نفسو، ص رجعالم-4
 .38محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص-5
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، وقد قامت القوات االستعمارية بمجازر 1وقد فوجئ العدو بيذه العمميات الجريئة والمفاجأة
انتقامية رىيبة وواسعة النطاق اتسمت باليمجية الوحشية، وبأقصى أنواع التعذيب والتنكيل 

التي ذىب  والقتل الجماعي لسكان القرى والمدن، نذكر منيا مجزرة الممعب البمدي بسكيكدة
 2شييد. 1500ضحيتيا ما يزيد عن 

، فقد كانت فوق ما كان يتوقع زيغود يوسف وأعوانو 1955أوت  20أما نتائج ىجومات    
 3فقد جعمتيم األحداث يمسكون بزمام المبادرة العسكرية والسياسية في داخل المنطقة الثانية.
وقد ساعدت ىذه اليجومات الثورة عمى تخطي العقبات والصعوبات واالنتشار في األرياف 
الجزائرية وفي عمق العمال والفالحين والحرفيين، وقضت عمى أصوات المترددين وأفشمت 

 4محاوالت اإلدارة اإلستعمارية الساعية لتشتيت وتقسيم رأي األمة.

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .358محمد عباس، المرجع السابق، ص  -1
، 2000، الجزائر، 31، مجمة المصادر، ع 1955أوت  20القسنطيني ىجوم  مصمحة البحوث والتوثيق، الشمال -2

 .30ص
 .359محمد عباس، المرجع السابق، ص  -3
 .243أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  -4
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 مؤتمر الصومام. المبحث الرابع: ظروف إنعقاد

ي بواد الصومام فر بإي 1956أوت  20إن أول مؤتمر لجبية التحرير الوطني عقد في 
إذ أنو يعد من أبرز أحداث ثورة التحرير الوطنية 1. 1954نوفمبر  1باستثناء اإلعالن عن 

عد من أبرز أحداث ثورة التحرير الوطنية من حيث أنو كان ضرورة قد أدركيا يمن حيث أنو 
ء لجنة الستة الذين اتفقوا عمى االلتقاء بعد تفجير الثورة بما يقارب مدة شير كما يذكر أعضا

إال أن ظروف عدة  2رابح بيطاط، وذلك بغرض التقسيم والتنظيم الالزمين لمواصمة الكفاح
حالت دون تنفيذ االتفاق الذي تأجل في خصم األحداث المتسارعة واتساع الثورة وتجذرىا في 

فكرة المقاء تبرز من  أتشعبية بمختمف فئاتيا االجتماعية عبر تراب الوطن، فبداألوساط ال
جديد حيث برزت مقترحات مثل اجتماع األوراس وسوق أىراس بالمنطقة األولى إذ أن 

وكذا اجتماع 3مصطفى بن بولعيد باشر بصدد انجازه بعد تخمصو مباشرة من السجن 
كانو بجيل بوزعرورة بالقل في المنطقة الثانية المشروحة بجبال بني صالح الذي استبدل م

إال أن مساعي قادة  4كمقترح ثاني قدمو وسعى إلنجاحو زيغود يوسف وقادة المنطقة الرابعة.
الثورة لم تتوقف عند اخفاء المشاريع السابقة حيث بدأ التحضير لعقد اجتماع وادي الصومام 

أوت  20ية والخارجية وبعد ىجومات الظروف الداخم نالذي ساىمت في انعقاده العديد م
في المنطقة الثانية أدت إلى تطور ىذه الظروف التي أدت بدورىا إلى انعقاد  1955
نقو  5المؤتمر  سمت ىذه الظروف إلى داخمية وخارجية.ا 

                                                             
 .29، ص 2007ن، ، سعد  دحمب، الميمة منجزة من أجل استقالل الجزائر، طبعة خاصة وزارة المجاىدين، د -1
 .34لونيسي، المرجع السابق، ص إبراىيم  -2
المنظمة الوطنية لممجاىدين، التقرير الجيوي لموالية األولى المقدم لمممتقى الوطني الثالث لتسجيل أحداث الثورة  -3

 .7التحريرية، الجزائر، ص 
 .97عمي كافي، المصدر السابق، ص -4
 .42سعد  دحمب، المرجع السابق، ص  -5
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 :عمى الصعيد الداخمي 

الثورة التحريرية من حيث المكان إذ أنيا شممت مختمف أنحاء الوطن  نظرا إلتساع   
واستمرارىا زمنيا عكس ما توقع بعض المشككين، كما أنيا شممت كل الشعب بمختمف فئاتو 

حيث يقول اليادي درواز عن تطور الثورة في ىذه المرحمة "... أصبح البد من  1ومجاالتو
وتجمى ىذا بكثرة عندما برزت التشكيالت السياسية إعداد إطارات وقواعد خمفية لمجيش...

فمن خالل ىذا نجد أن انضمام  2مثل انضمام األحزاب التي تأخرت عن الركب..." 
األحزاب السياسية إلى الثورة زاد عدد المجاىدين  باآلالف، وتطورت العمميات العسكرية 

والتنظيم لممواصمة وقد كانت  وقفو لمتقسيم إلىالشعب بقادتو فالثورة باتت في حاجة  ىلتقا  و 
فرنسا بالمرصاد بإجراءاتيا حيث اعتبرت الثورة عمل عصابات ستزول مع األيام. إال أن 

الثورة أثبتت العكس شموليتيا وعمقيا مما استدعاىا لمقيام بحممة من التدابير التي تدخل في 
ارة الفرنسية حالة المجال اإلداري والسياسي والعسكري، ففي الجانب السياسي أعمنت اإلد

حيث أصبح الحاكم العام في الجزائر يتمتع بكل الصالحيات في  1955.3الطوارئ منذ عام 
استعمال كل الوسائل لمقضاء عمى الثورة ذلك بتنصيب ما يسمى بالمكاتب الخاصة وغيرىا 

وفي فيفري كان قد وصل االشتراكيين إلى  4في المدن واألرياف وىذا كمو لمحاصرة الثورة
 الحكم رئاسة 

                                                             
مذكرات الذكرى األربعون لعيد االستقالل، الجزائر،  السالح،الجزائر تحمل  الجمالي،محمد حافظ  الشيخ،سميمان  -1

 .78، ص 2002
، إعداد الجندي خميفة، المركز الوطني لمتوثيق والصحافة واإلعالم، الجزائر، 1عبد القادر در نور، حوار حول الثورة، ج -2

 .168، ص1986
، المركز الوطني لمدراسات  05ة والدولية النعقاد مؤتمر الصومام"، المصادر، عدد جمال يحياوي، "الظروف المحمي -3

 .132، ص 2001، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .261المرجع السابق، ص  عبد القادر در نور، -4
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وزيرا لشن حرب وحشية من أجل اإلبقاء عمى الجزائر  2و "روبير الكوست" 1"غي مولي"
 3فرنسية باإلضافة إلى شن جممة من القوانين لتضييق عمى الحريات وعزل الشعب عن الثورة

، وأىداف مرسوم 1956فأقدمت حكومة "غي مولي" عمى حل المجمس الجزائري في أفريل 
كل ىذا في  4بيدف إصالح بمدي يجعل من البمدية خمية لمكافحة اإلرىاب 1956جوان  28

جية، وحمالت االعتقال والتعذيب التي تزايدت في ىذه الفترة في جية أخرى، إلى جانب 
بمضاعفة عدد الجنود والفرق  5اإلجراءات العسكرية التي عززت القوات االستعمارية

وية بمضاعفة عدد الطائرات وغيرىا من جات الاالحتياطية، وبدأ التركيز أيضا عمى القو 
 تعزيزات.

 :عمى الصعيد الخارجي 

 عن الظروف الدولية التي سبقت انعقاد المؤتمر فيمكن اإلشارة ليا كالتالي:

تحت تأثير الثورة  1956مارس  20مارس ثم تونس  2إعطاء االستقالل لممغرب في  -
 6الجزائرية.

                                                             
، 1957و  1956رئيس الحكومة الفرنسية أو المجمس الوطني ما بين  1975 -1905: سياسي فرنسي غي مولي - 1

،غرناطة  1958 1954/ انظر الغالي غربي، فرنسا والثورة الجزائرية1956-1946ما بين  (SFIO)واألمين العام ل 
 .253-252، ص 2009لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،

ن من طرف رئيس الحكومة غي مولي رئيس لمشؤون االقتصادية واستنجد بو غني عي 1989-1898روبير الكوست:  - 2
/ انظر شمس الدين بوفتش، سياسة الوزير المقيم ،  1958مولي وعينو كوزير مقيم في الجزائر ونفي من ىذا المنصب في 

المعاصر، المشرف حسينة ( ، مذكرة لنيل شيادة الماجستر في التاريخ الحديث و 1958-1956اتجاه الثورة الجزائرية )
 .24-23،ص 2014-2013حماميد، جامعة الحاج لخضر ،قسم العموم االنسانية ،باتنة 

 .133-132جمال يحياوي، المرجع السابق، ص  - 3
في الجزائر، المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  1954مصطفى اليشماوي، جذور نوفمبر  - 4

 .109-108، الجزائر، د س، ص 1954أول نوفمبر 
 .159، ص 1989كجيل، المؤسسة الجزائرية، الجزائر،  برسيتر، في الجزائر تكمم السالح، ترجمة عبد اهلل ف. إيفو - 5
 .154نفس المرجع، ص  - 6
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فيفري  23مظاىرة الطمبة الجزائريين التي نقمت الثورة إلى فرنسا والعاصمة باريس في  -
1956. 

 دولية.طرح القضية الجزائرية ألول مرة عمى مجمس األمن واعتبارىا قضية  -

 1بيوغسالفيا لمقضية الجزائرية. 1956مساندة دول عدم االنحياز في لقاء ريو في جويمية  -

في شكل اضرابات ضد الحرب في  1956ماي  17احتجاجية في تم تنظيم حركات  -
جندي  1600الجزائر من قبل العاممين في مصانع فرنسية مثل رينو، كما تظاىر ما يقارب 

من خالل كل ىذا يمكن أن نمخص إلى أن ظروف عديدة كانت قد  2ضد نقميم إلى الجزائر
في تحديد اتجاىاتو التي تيدف سبقت انعقاد مؤتمر الصومام بل وعجمت في عقده وأسيمت 

 إلى تنظيم الثورة لمواصمة عممية الكفاح حتى االستقالل.

وحمل قادة الثورة عمى التحضير لعقد ىذا المؤتمر إذ أن ىذه المرحمة تكفل بيا قادة    
أما عن زمان انعقاد ففرضتو الظروف السابقة الذكر  3المنطقة الثالثة نظرا لمظروف األمنية

بالشمال القسنطيني، أما بالنسبة ألوضاع  1955أوت  20افقا لمذكرى اليجومات فقد جاء مو 
 الخارج فنظرا لقرب موعد انعقاد الدورة العادية لييئة األمم المتحدة واختيرت أوزالقن.

واختيرت أوزالقن الواقع بجبل أزرو وذلك لعدة اعتبارات منيا استراتيجية المكان الواقع    
 4بغابة األكفادو والحصينة التي تتصل مباشرة بغابة جرجرة وجباليا.

 

 
                                                             

 .136جمال يحياوي، المرجع السابق، ص  -1
 154إيفو بريستر، المرجع السابق، ص  -2
 .1، ص 2009 ،، وزارة الثقافة، الجزائر1954النصوص األساسية لثورة نوفمبر -3
 .74، ص2012، دار األمة، الجزائر، 1962-1954يحي بوعزيز، الثورة في الوالية الثالثة  -4
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 جهود المنطقة الثانية في انعقاد مؤتمر الصومام:-1

إن األوضاع التي عاشتيا الثورة في أشيرىا األولى أدت إلى خمق نواة لقيادة سياسية،    
. مما جعل ىذه القيادة وعمى رأسيا "عبان 1955تركزت بالجزائر العاصمة بداية من صيف 

رمضان" تتجو أكثر إلى المركزية في اتخاذ القرار السياسي، حيث كتب في رسالتو إلى الوفد 
، بأن قادة المنطقة الثانية بقيادة زيغود يوسف قد وافقوا 1956-01-20يخ الخارجي بتار 

عمى تسييرىم سياسيا من الجزائر العاصمة وأصبحت المنطقة الثانية تتصل بالعاصمة، 
وتمتقي بيا في مدينة سطيف، والذي لم يتحقق فيو االتصال بين العاصمة واألوراس، حيث 

المنطقة يتم عبر "زيغود يوسف" قئد منطقة الشمال أن االتصال بيذه  1أشار عبان رمضان
اتصاالت  1955فقد عرفت سنة  2القسنطيني ألنو كمف بإيصال الرسائل إلى المنطقة األولى

وتنسيقا بين المنطقة الثانية والمناطق األخرى، من أجل تنسيق الجيود لعقد االجتماع 
مرسوال من المنطقة الثانية  1955إلى انتقال "محفوظ بنون في مطمع  باإلضافةرتقب، مال

نحو المنطقة الرابعة )العاصمة( من أجل التنسيق وواصمت منطقة الشمال القسنطيني في 
مواصمت سرىا انتقمت في أعالي وادي أمبروز )والية بجاية حاليا( بفوج من المنطقة الثالثة، 

 لمؤتمر الصومام. وىذا كان يدخل في إطار التحضير الجدي 3ليتجسد التعاون بين الفوجين.

وقد كانت الوالية الثانية )بعد مؤتمر الصومام( أكثر اتصاال بالمنطقة األولى بحكم موقعيا    
أوت  20كما أن قيام المنطقة الثانية بقيادة زيغود يوسف قامت بيجومات  4المجاور ليا،

                                                             
، بمنطقة عوزة في القبائل الكبرى كان مناضل في حزب الشعب الجزائري، ثم 1920عبان رمضان: من مواليد سنة  - 1

ومن ثم انضم إلى جبية التحرير  1955بعد اكتشاف المنظمة الخاصة وأطمق سراحو في جانفي  1950قبض عميو سنة 
/انظر محمد حربي، جبية التحرير الوطني ، االسطورة و الواقع ،تر كميل قيصر ، دار  1957الوطني، قتل في المغرب 

 .188، ص  1983الكممة، لبنان ، 
2
 -Mabrouk Belhocine, le courierAlyer, le caire 1954, et lrongrés de la sommam dans la révolution, cusbah, 

édition, Alger, 2000 ,p 127. 
، ص 1999، الجزائر، 62"، مجمة أول نوفمبر ،عدد 1954-1919الزبير بوشالغم " الشييد سي عالوة بوغريرة  - 3

27. 
4
 – Mabrouk Belhocine, OP.CIT,p 128. 
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ىذه األخيرة أعطت دفعا جديدا لالتصال بين المناطق وخصوصا األولى والثانية  1955
وكذا بين األولى والثانية، ثم الثانية والرابعة، والثانية والثالثة، حيث تبمورت ىذه االتصاالت 
في تبادل الرسائل وانتقال األشخاص بغرض تحضير االجتماع الذي سيجمع معظم قادة 

، بالمنطقة الثالثة القبائل باإلضافة إلى 1956أوت  20مر الصومام يوم الثورة، وىو مؤت
عمى  1955التقييمي لميجمات في المنطقة الثانية نياية 1اصرار زيغود في المؤتمر المحمي 

عدة نقاط ميمة، انعكست عمى المناطق األخرى بعد مؤتمر الصومام مباشرة، كإنشاء ما 
 مدت الصومام كإطار تنظيمي لمختمف الواليات.يعرف بالمجالس الشعبية، التي اعت

وما أدى إلى كثرة ىذه االتصاالت بين المناطق عجز قادة المناطق التاريخية عن تحقيق    
وحسب الشيادات والمذكرات الشخصية 2، كما كان متفقا عميو 195عيم في مطمع عام ااجتم

ترمي إلى التنسيق لتحقيق المقاء أحداث فإن المبادرات األولى التي كانت  لمن عاشوا ىذه ال
، حيث عمي كافي وعمار بن عودة أن مبادرة عقد المقاء الوطني 1955الوطني تعود إلى 

جاءت من زيغود يوسف بعد استشياد القائد ديدوش مراد حيث كان يمح في مراسالتو مع 
ن المنطقة الثانية المنطقتين األولى والثالثة عمى فكرة المتمر ومما ذكره "عبد اهلل بن طوبال أ

قد بادرت فعال باالتصال بالمنطقة األولى بواسطة "عمي بن ناصف" الذي كان من 
فالمنطقة الثانية 3ن بولعيد إال أنو عاد إلى المنطقة الثانية بخبر استشياده بب المفروض إلتقاء

  كانت مقطوعة الصمة بباقي المناطق وفي اجتماع إطارات المنطقة ببني صبيح " شرق

                                                             
انعقد بمنطقة "تايروا" بدوار بني صبيح دائرة الميمية والية جيجل اليوم ولم تكن أعمالو مخصصة فقد لتقييم نتائج  - 1

نما لتقييم مسيرة عام من الثورة المسمحة/ انظر عمي كافي ، المصدر السابق ، ص  1955أوت  20ىجمات   .94-93وا 
 .101عمي كافي، المصدر السابق، ص  - 2
، مذكرة لنيل شيادة 62-54عبد المالك، العالقات بين الواليات التاريخية لمثورة التحريرية الجزائرية  بو عريوة - 3

 .60، ص 2006-2005الماجستير، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، 
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من العاصمة، فاعتبرىم  2بين المجتمعين مبعوثا من "بن مييدي"1لميمية" "نزل عمارة رشيد" ا
فرصة وأعد رسالة يقترح فييا عقد المؤتمر الوطني شارحا المزايا من  قائد المنطقة الثانية ال

ذلك بالنسبة لمستقبل الثورة مع إعالنو عن استعداد المنطقة الحتضان المؤتمر وبع عودة 
طالع قيادتيا عمى رسالة زيغود يوسف أرسمت ىذه األ "عمار خيرة مبعوثا رشيد" العاصمة وا 

إلى المنطقة الثانية حيث قام بمعاينة الوضعية عن قرب بالشمال 3" آخر وىو " سعد دحمب
، حتى أنو تأثر بزيغود لبساطتو فتوطدت العالقة بينيما ثم عاد إلى العاصمة القسنطيني

لتتمقى بعدىا المنطقة الثانية الموافقة عمى عقد المؤتمر بيا، واعطى زيغود تعميماتو بمباشرة 
اإلعداد الحتضان المؤتمر، وتم اختيار منطقة بو الزعرور جزيرة القل، نظرا لحصانتيا، لكن 

قعت بعدما تمقى "زيغود" رسالة من قيادة المنطقة األولى تخبره باستشياد االستعدادا تو 
بعد كل ىذا لم تكن المنطقة الثانية المكان المناسب لعقد االجتماع  4مصطفى  بن بولعيد

الوطني لذلك أختيرت المنطقة الثالثة بعد اتصاالت بين قادة المناطق الخمسة، وذلك لعدة 
ختيار مكان يتوسط البالد حتى يتمكن جميع مسؤولي المناطق ظروف وأسباب: فقد أرادوا ا

يفري التي تنتمي جغرافيا إلى دوار أوزالقن إذ أن ىذا إواختيرت منطقة  5من التنقل إليو،

                                                             
م االتحاد العا 1956بواد زناتي، طالب بكمية اآلداب في الجامعة المركزية بالجزائر أسس في  1934-2-6ولد يوم  - 1

/انظر  1956-7-26، استشيد في 1956-8-19لمطمبة المسممين الجزائريين، ويعتبر من المنظمين إلضراب الطمبة 
 .2003، دار ىومة ، الجزائر ،  1954شوقي عبد الكريم، دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية

، من أعضاء المنظمة 1943انضم إلى حزب الشعب سنة  1925-09-27عمار بن عودة، من مواليد عنابة  - 2
، اعتقل بعد اكتشافيا ثم ىرب، شارك في التحضير لمثورة وأصبح مسؤوال عن ناحية عنابة والقالة شارك في 1947الخاصة 
وكمف بالخروج إلى تونس لإلشراق عمى التسميح  1956أوت  20شارك في مؤتمر الصومام  1955أوت  20ىجومات 

 .110، ص 2006، دار ىومة، الجزائر 2، ج1992، 1942خ الجزائر المعاصر، /انظر محمد العربي الزبيري، تاري
بميدة انخرط في صفوف حزب الشعب، انضم الاشتغل بمصمحة الضرائب في  1919سعد دحمب: ولد بقصر الشاللة  - 3

الحكومة المؤقتة الثالثة عين كاتبا بوزارة الدفاع شغل منصب وزير الخارجية في  1955إلى المركزيين، التحق بالثورة في 
 .186/انظر محمد العربي الزبيري ، المرجع السابق، ص  1961

 .102عمي كافي، المصدر السابق، ص - 4
، وزارة 2، قصص الحرب، ج1962-1951جودي أتومي، وقائع سنين الحرب في الوالية الثالثة )منطقة القبائل(  - 5

 .69-67المجاىدين، ص 
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الموقع يميز توقعو وسط غابة كثيفة من الزيتون ، والذي زاد من سريتو وأمنو، وكذا سكان 
 1.أوزالفن معروفون بإخالصيم لجيش التحرير

 الوالية األولى تغيب عن الصومام.-2

أمر مصطفى بن بولعيد قبل استشياده عبد اهلل نواورية بحفر المخابئ وجمع المؤن مما    
أىراس وفي  أوحى البعض المجاىدين أن اجتماعا ىاما لقادة الثورة سيعقد في ضواحي سوق

، يضم قادة الثورة في نفس الوقت بادرت منطقة الشمال القسنطيني بالدعوة إلى عقد اجتماع
عبان رمضان وموافقة العربي بن مييدي قائد  بإشرافالداخل والخارج ولكن استعداد لو بدأ 

يتقرر  جتماعاالالمنطقة الخامسة وىران بعد وصولو إلى مدينة الجزائر قبل أن يعقد ىذا 
صمة النشاط عقده في قرية إيفري بالمنطقة الثالثة وكان الدافع وراء السعي لعقدة، وىو حو 

الثوري وتقسيم االحتياجات وتعيين قيادة جديدة لمثورة وتحديد تنظيميا وسياستيا وقد وافقت 
 2المنطقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عمى ىذا االجتماع.

ولم يتمكن المشرفون عمى تنظيم المتمر من اإلتصال بالمنطقة األولى نظرا إلعدام    
ورغم تولي عاجل عجول قيادة األوراس ولو  3مصطفى بن بولعيد اني بشير واستشيادحشي

بصفة مؤقتة إلى غاية تعيين قيادة جديدة رسميا إال أن الصراعات عمى قيادة المنطقة األولى 
بقيادة عجول لموالية وحممو مسؤولية استشياد  ازدادت حدة فرفض عمر بن بولعيد اإلعتراف

شقيقو وأراد تنصيب نفسو قائدا لألوراس وحاول تمثيل الوالية األولى في مؤتمر الصومام 
حيث وصل إلى المنطقة الثالثة عمى رأس مجموعة من الجنود لكن عجول ولغرور عندما 

                                                             
 .70المرجع نفسو، ص  ،الثالثة الوالية في الحرب سنين وقائع أتومي، جودي -1
، 2008،،الرويبة الجزائر، ANEPمنشورات ، 1962-1929الطاىر الزبيري: مذكرات آخر قادة االوراس التاريخيين  -2

 .163ص 
 ية نموذجا، الوالية السادسة التاريخ1962-1954عون أمنية، الدور التنظيمي لمؤتمر الصومام وتأثيره عمى الثورة  -3

 .9، ص 2013-2012بسكرة، قسم التاريخ، -جامعة محمد خيضر
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نفون تمثيل ىذا األخير سمعا بأمر عمر بن بولعيد أرسموا إلى المشرفين عمى المؤتمر ي
لممنطقة األولى ولكنيم رفضوا في الوقت نفسو المشاركة في ىذا المؤتمر حتى ال يجدوا 
أنفسيم مضطرين لكشف سر استشياد مصطفى بن بولعيد ولم تكن قيادة األوراس تعطي 
أىمية كبيرة لمؤتمر الصومام نظرا لممشاكل الداخمية التي كانت تتخبط فييا المنطقة بعد 

 1استشياد قائدىا كما أنيا كانت أكثر ارتباطا بالوفد الخارجي.

لمقيام بزيارة  2طبقا لقرار اتخذه مؤتمر الصومام الذي نص إرسال مجموعة من كبار القادة   
ميدانية لموالية التاريخية األولى " األوراس" بسبب غياب وفد ىذه الوالية عن حضور أشغال 

باب الحقيقية لمغياب وتبميغ قادة الوالية بما يخص المؤتمر المؤتمر، ىذا لموقوف عمى األس
من قرارات وقد تم توزيع الميام عمى أعضاء الوفد وبعد نياية الميمة يمتفون بالمكان المتفق 

عداد تقرير مفصل لتقديمو لمجنة التنسيق والتنفيذ، ولكن تسارع  عميو لتقييم الوضعية وا 
ف وتأخر عمران وسي شريف في ميام أخرى أم عمار األحداث واستشياد القائد زيغود يوس

بن عودة ومزىودي إبراىيم إلتحقا بالناحية الشرقية لموالية ولم يتمكن أمن االلتحاق ألداء 
وحسب التقرير الذي حرره ىذا األخير بعد نياية الزيارة لموالية  3الميمة إال العقيد عميروش

 التاريخية األولى.

عميروش عمى تبميغ قرارات مؤتمر الصومام بل تجاوزت ذلك ولم تقتصر زيارة العقيد 
إلى قيامو بإعطاء تعميمات وأوامر مست بصفة خاصة بعض القادة في صفوف جيش 

وأعطى أوامر بتوجيو بعض القادة إلى تونس والبعض اآلخر إلى منطقة   ،التحرير الوطني
ط القيادي "مسعود بن عيسى" واتخاذ العقيد ليذه القرارات أخرى منيا توقيف نشا4القبائل 

                                                             
 .122-121عمار جرمان، المصدر السابق، ص  -1
ي إبراىيم، عمار بن عودة، عمران، وسي الشريف، العقيد عميروش/انظر الطاىر الزبيري، دزيغود يوسف، مزىو  - 2

 .165المرجع السابق، ص 
 165المصدر نفسو ، ص  – 3
 .21أمينة، المرجع السابق، ص  عون - 4
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خراجو من منطقتو بكيمل والقيام بتعيين مسؤولين آخرين لتعويضيم ا  "وعزل" "عاجل عجول" و 
وقد كان ليذه القرارات أثر في تدىور األوضاع وتوسع رفعة الحالفات بين القادة األفواج 

 1ووصمت إلى حد التناحر وتبادل إطالق الرصاص بين األخوة.

يذه الزيارة أثار سمبية عمى سكان وعشائر وأعراش األوراس الذين استنكروا ما كما كانت ل   
حدث واعتبروه مساس بماضي األوراس ومن القياديين من االلتحاق بالحدود التونسية أو 

الوالية الثالثة لكون القرارات المتخذة تجاوزت الميمة التي أوكمت لمعقيد عميروش وىي إعالم 
 2رات المؤتمر.الوالية األولى بقرا

واحدة بإسم قائد الوالية مصطفى بن  لقد تمقى األوراس دعوات لحضور مؤتمر الصومام،   
بولعيد واألخرى بأسماء أشخاص آخرين من بينيم عاجل عجول وعباس لغرور، والطاىر 

أي قبل انعقاد المؤتمر بشير،  1956جويمية  20نويشي، ومسعود بمعقون وحررت بتاريخ 
 3ي لمحضور لو لم يكونوا عمى اختالف.وىو وقت كاف

، وتحصل منيم عمى تفويض 12في غرب األوراس تزعم عمار بن بولعيد ما سمي بمجنة    
لقيادتيم إلى مؤتمر الصومام، وما كاد يحل بقرية القصر حتى التقى وفد الصومام بقيادة 

أسباب اختالف عميروش لتبميغ قرارات المؤتمر والبحث في سبب غياب األوراس، ومعرفة 
 قادتو مفوض من قبل لجنة التنسيق والتنفيذ التخاذ ما يراه مناسبا في المنطقة.

                                                             
مسعود فموسي، مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي" شاىدات و مواقف من مسيرة الثورة في الوالية األولى، دار  -1

 .63، ص 2009اليدى الجزائر، 
الم والتوجيو، ، مديرية  االتصال واإلع337أوت المنعرج الحاسم في تاريخ الثورة، الجيش، عدد  20أحمد قاسمي،  -2

 .11-9، ص 1996تيبازة ،الجزائر، 
 .66مسعود فموسي، المرجع السابق، ص  -3
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أما عاجل عجول فبعد استشارة عباس لغرور قائد الوالية أرسل إلى القادة المجتمعين في    
يعبر فييا عن خيبة أمميم من أعقد اجتماع ال يضم قادة االوراس،  1الوالية الثالثة رسالة،

أنيم يباركون ما سيسفر عنو من قرارات إال أن ىذه الرسالة لم تصل إللقاء القبض عمى وب
 حامل الرسالة من طرف حاسي مسعود بن عيسى التابع لعمار بن بولعيد.

عمى مستوى المناىشة أرسمت المنطقة وفدىا يحمل مقترح قادتيا القاضي بأن يمثل منطقة    
عمى مستوى سوق ىراس التي كانت عمى وشك  2ذلكتبسة إبراىيم مزىودي إال أنو رفض 

بعثت ىي األخرى وفدىا وعاء من الطريق  االنفصال تحت قيادة صالح الباي وعمارة بوقالن
 3بعد أن سمم الرسالة إلى الطاىر بودربالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
حمل الرسالة محمد الطاىر بوزغوب ومسعود بمعقون والمذان تم احتجازىما من طرف عيسى مسعود بن عيسى إلى  - 1

 غاية وصول عميروش، وىو الذي أطمق سراحيا.
 .265محمد زروال: المرجع السابق، ص  - 2
 .71، ص 2013العقيد الشريف براكتية، مذكرات مجاىد، المؤسسة الوطنية لالتصال، رويبة ، - 3
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 ومصادقته. 1591أوت  22نتائج مؤتمر الصومام -3
 :نتائجه 

بالدرجة األولى خريطة البالد التي قسمت إداريا إلى  لقد مست قرارات مؤتمر الصومام   
كما قان بالعديد من التعديالت اإلدارية والسياسية بيدف  1ست واليات بدل خمس مناطق

أوت  20تنظيمي يدعم عممية الكفاح من كال جانبييا السياسي والعسكري ألنو انطالقا من 
الوطني لمختمف القيادات الحزبية سينطوي كل الجزائريين تحت مضمة جبية التحرير  1956

وبعد مؤتمر الصومام أصبح الجميع يعرف  2التي كانت تابعة لمتشكيالت السياسية السابقة.
وقد تناول التنظيم السياسي بيا كل من 3من المسؤول والجميع يخضع لسمطة مركزية واحدة.

ن والسياسيون تجموا المحافظ السياسي وميمتو المتمثمة في تنظيم الشعب وتثقيفو والمحافظو 
أرادىم في جميع الخطط العسكرية وبرامجيا التي يقوم بيا جيش التحرير  بحقوق مثل إعطاء

 الوطني.

أما المجالس الشعبية فينتخب أعضائيا ليقوموا بالسير عمى القضايا العدلية واإلسالمية،    
 4المالية، واالقتصادية والشرطة.

العسكرية ومساندة التنظيم واالنسجام. بتوحيد النظام وىذا لن يكتمل إال بدفع القوة    
العسكري لجيش التحرير الوطني من حيث تشكيالتو ورتبتو وقيادتو وكذا تنظيمو اإلقميمي 

 5العسكري، زيادة عمى تنظيمو لمختمف مصالح وىياكل جيش التحرير.

                                                             
 .122مصطفى اليشماوي، المرجع السابق، ص  -1
 .39إبراىيم لوميشي، المرجع السابق، ص  -2
 .154محمد حربي، المصدر السابق ،  ص  -3
، المؤسسة الوطنية 1962-1956وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية  أزغيدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام -4

 .140لمكتاب، الجزائر، ص 
الغالي غربي، جيش التحرير الوطني،   أعمال الممتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني، وزارة  -5

 .140، ص 2005المجاىدين، الجزائر، 
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 أما التركيب لجيش التحرير فتشكل كما يمي:

  :المجاهدون 

 ىم الذي يشنون اليجومات والغازات ويمتحمون بالقوات االستعمارية وفق خطط حربية.   

 :المسبمون 

ىذه الفئة تقوم بالتمرين والحراسة وحمل الذخائر والجرحى وكذا تخريب الطرق والسكك 
 الحديدية ويكشفون كل المعمومات عن تحرك العدو وأيضا يشاركون في المعارك.

 :الفدائيون 

ن عادة في القرى والمدن والعواصم وال يرتدون العسكري وال يحممون السالح إال عند يكونو    
 تنفيذ الميمة وأىدافيم ىي األماكن التي تفاجأ العدو.

وىنا نرى كيف أن التنظيم الجديد قد قسم الفئات حسب الميام وىذا لتوسيع العمل 
 1المعركة.العشري وكذا إلحداث التوازن بين المدينة البادية في قمب 

 مصداقية مؤتمر الصومام:* 

إن كان مؤتمر الصومام يعتبر بمثابة محطة بارزة وحاسمة في مسار تاريخ الثورة    
الجزائرية فيو أيضا ذلك الحدث المثير الذي خمق ارتجاجات في مختمف األوساط السياسية 

الخيط بين المجموعة  قبل أو بعد انعقاده فقد برز اختالفا أثناء وقبيل انعقاده، أي انقطاع
المحضرة لممؤتمر والمجموعة الخارج من جية وبين ذات المجموعة المحضرة ومجموعة 

الداخل باستثناء المنطقة الثانية والخامسة ىذا اإلنقطاع ترك العديد من االستفيامات العالقة 
يغود بالنسبة لمذين غبوا عن الحدث فنحاول معرفة مدى إيجابية الحضور أوال، فمقولة ز 
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يوسف وىو في عودتو إلى منطقتو، اثر عمى العالقات بين ممثمي المناطق إلى حد اعتبار 
. بينما ظير االنسجام بين المنطقة الثالثة، والرابعة 1أن المنطقة الثانية تمقت معارضة

والخامسة، وحسب شيادة بن طوبال فإن المنطقة الثانية كانت شنق بالعربي بن مييدي إال 
خير حيث ظنيا بمواالتو المطمقة لعبان رمضان وىذا ما يؤكد أن المنطقة الثانية أن ىذا األ

رغم مصادقتيا عمى قرارات مؤتمر الصومام فقد خرجت بجممة من التخطيطات حول القائمة 
 2المقترحة لتشكيل مجمس الثورة، التنظيم العسكري مبدأ األولوية العممانية.

أما األطراف الغائبة عن المؤتمر فمم تختمف عن المنطقة الثانية في تحفظاتيم إذ أنيا    
اشتركت في نفس االتجاه تقريبا، إذ أن مبدأي أولوية السياسي عمى العسكري والداخل عمى 

الخارج خمفا أزمة حقيقية بدأت بمعارضة الوفد الخارجي الذي لم يؤمن بيما وقد أدى كل من 
ول والثاني إلى تجسيد ىذا الوفد الذي وجد نفسو خارج المعبة كما أن البرنامج الذي المبدأ األ

ىذا عن أولوية الداخل عمى الخارج ما أولوية السياسي  3قد رفض أثناء المؤتمر بإعدادهقام 
عمى العسكري بدوره العالقة بين قادة الثورة وخمق نوع من الصدام الذي أثر سمبا عمى الثورة، 

في ىذا الموضوع كانت تصب حول أن ال فرق بين اإلثنين وال يكاد يتعارض  راءاآلفحل 
بيذين المفيومين في الثورة الجزائرية ألن المجاىدين كميم تخرجوا من مدرسة النضال الثوري 

وقد وصمت ىذه الحالة إلى التأزم مثل ما حدث في الوالية األولى التي  4دون تخصصات،
ون الدوريات القادمة من الوالية الثالثة والرابعة المتجية إلى تونس كان بعض مسؤولييا يعرقم

 5لجمب السالح عند تأكدىم من انتمائيم لجبية التحرير.
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ومن بين األطراف التي تزعمت الرفض فيي الوفد الخارجي بالدرجة األولى ثم ثاني كل    
 2ثم الوالية الثانية والخامسة. 1من الوالية األولى
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 المبحث األول: التنظيم السياسي لموالية األولى:

 التقسيم السياسي لألوراس:-1

 وتظم العديد من النواحي ىي: المنظمة األولى باتنة:

  أرنو.: وتضم شالتو، برنال، واد صالح، سانت "باتنة"الناحية األولى 
  عين التوتة": وتضم أربع قسمات.الناحية الثانية" 
 .الناحية الثالثة "سطيف": تضم ثالث قسمات 
 " 1بريكة": تضم ثالث قسمات.الناحية الرابعة 

 : وتضم العديد من النواحي وهي:المنظمة الثانية "األوراس"

  واد عبدي، منعة، بوزينة.، الناحية األولى "أريس": وتضم أريس 
  شمية": وتضم أربع قسمات.الثانية "الناحية 
  :"تازدلت، بارك،  ،وتضم المغدر، الزاب، عيون العصافيرالناحية الثالثة "عين لقصر

زاوي، دوفانة، فم  أفوراج، بوعقال، المعذر، فسديس، عين ياقوت، جرمة، دوار والد
 2.الطوب

 اىنة، تحموت.ب، سالناحية الرابعة: "كيمل": وتضم كيمل، زالطو 

 المنظمة الثالثة "الصحراء": تضم العديد من النواحي أيضا:

 " تضم القنطرة، سيدي عقبة.مشونش": و الناحية األولى 
 .الناحية الثانية: "بسكرة": تضم بسكرة، طولقة، توقرت، محارقة 

                                                             
، ص 2013، دار العمم والمعرفة، الجزائر ، 1958-1954حفظ اهلل بكر، نشأة وتطور جيش التحرير الوطني،  - 1

119-121. 
 .60، ص 2012، دار اليدى، الجزائر، 1األولى، ج عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني الوالية - 2
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 1مدوكال، وسوف و ثالث قسمات أخرى. الناحية الثالثة "بوسعادة": وتضم 

 20ة األولى أما بعد قمام تابعة لممنطكانت قبل مؤتمر الصو  سكيانة":مالمنظمة الرابعة "
مة الرابعة لموالية األولى وأصبحت تسمى المنطقم حافظت المنظمة عمى انتمائيا 1956أوت 

 مات التالية:سوالمقسمة إداريا إلى النواحي والق

  ،الناحية األولى "عين مميمة": تضم عين مميمة، عين كرشة، أوالد مساعد، سيبوس
 لفجوج، عين البرج.اعين فكرون، 

  ،سيدي معاش الناحية الثانية "أم البواقي": وتضم عين الزيتون، أم البواقي، عين مموك
 وقصر الصبيحي.

 توسة، ووادي النيل، الناحية الثالثة "عين البيضاء": وتضم م. 
  الناحية الرابعة "مسكيانة": وتضم عين الطويمة، الزبار والضمعة، مسمولة، بخير

 2ار مشطاب ووادي مسكيانة.الشرفي والرحية، ودو 

 المنظمة الخامسة "سدراتة"، وتضم العديد من النواحي ىم:

 "الناحية األولى "مرسط 
  مونشيسكو"الناحية الثانية" 
 ."الناحية الثالثة: "سدراتة 

 المنظمة السادسة تبسة: وبيا أيضا عدة نواحي.

 ."الناحية األولى "تبسة 
  بئر العاترالناحية الثانية"." 

                                                             
 .95، ص2010الرائد طاىر سعيداني، القاعدة الشرقية قمب الثورة النابض، دار األمة،  - 1
، دار اليدى، الجزائر، 1962-1954وزارة المجاىدين، السجل الذىبي لشيداء الثورة التحريرية لوالية أم البواقي  - 2

 .27،30، ص 2013
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 ."1الناحية الثالثة "الشريعة 
 العقبات التي واجهتها الوالية التاريخية األولى:-2

صطفى بن بولعيد، أصبحت الوالية األولى تواجو ظروفا جديدة قاسية فمن بعد استشياد م   
عجول بقتل سي مصطفى حيث وقع االنكفاء عمى الذات داخل جية شاعت قضية اتيام 

 عالج ىذه القضية.الصفوف لمحاولة 

من يخمف سي مصطفى في قيادة الوالية، ومن جية ثانية كان ىناك خالف كبير حول    
حيث بقيت الوالية دون قائد يتفق عميو الجميع، ومن جية ثالثة كانت ىناك اتصاالت من 

 2منشغمين معيم باقرار التنظيم داخميا.الوالية الثالثة، حيث كان قادة األوراس 

كل ىذه المشكالت، إلى جانب االتساع الكبير الذي كانت تتميز بو الوالية بعد انتياء     
 وحظى باستقبال كانت لمقائد عميروش من الوالية الثالثة، إلى الوالية األولى مؤتمر الصومام 

من طرف شعوب الوالية األولى، ونظرا إلى أن إطارات الوالية األولى لم يكونوا عمى توافق 
لمخمص الذي سيحل ليم كل المشكالت، فسمموا لو ا بينيم، فقد رأوا في عميروش القائد افيم

كل المعمومات عن بعضيم البعض، فصار ىو اآلمر الناىي، وكان ب زودوه   بكل شيء وقد
عميروش عند وصولو إلى كيمل، ىو عقد اجتماع لمقيادتين، تم فيو تعيين أول ما قام بو 

 3والثالثة.قيادات المنطقة األولى والثانية، 

ونظرا لمشاكل القيادة نجد محاولة اغتيال عاجل عجول حيث أنو دعي من طرف الحاج    
التي م من قبل المجموعة جوىو  كان مجيئو لتمبية ىذه الدعوة،لخضر لحضور اجتماع، و 

كانت تتيمو بقتل بشير شيحاني، لكن عجول أدرك ما يخطط لو وفيم أنو مستيدف، فغير 
                                                             

 .130سابق، صال، المرجع 1956-1954حفظ اهلل بوبكر، نشأة وتطور جيش التحرير الوطني  - 1
، ص 2013، البصائر الجديدة، الجزائر، 1، ط1962-1954عقيمة ضيف اهلل، التنظيم السياسي واإلداري لمثورة،  - 2

256. 
 .65-64سابق، ص المسعود فموسي، المصدر  - 3
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موسو فالذين أرادوا مكان جو وتبادل معو القشابية التي يرتدييا لكاتبمكان تواجده وأعطى 
 ابال من الرصاص جية الكاتب فسقط قتيال.و  اغتيالو أطمقوا

عندما حدث ىذا أدرك عميروش أنو لن يتمكن من الوصول إلى نتيجة لذلك قال لمن    
 1قيادة جديدة لموالية، عميكم بالحضور إلى تونس لحسم الخالفات وتعيينحضروا اإلجتماع، 

مؤتمر الصومام ومن أعضائيا الذين  وكان االستدعاء من طرف القيادة العامة التي أفرزىا
يحضروا واالجتماع مع عميروش الذين لم  ان،بمقاسم، عمر أو عمر م خرجوا إلى تونس كري

األولى حضر منيم كل من محمد لعموري، أحمد في كيمل، أما قيادات المناطق الثالث 
الطاىر نويشي، عمى النمر، سي الحواس، لكن بعضيم وصل وحضر االجتماع ،نواورة 

إلى بقاء الخالف عمى حالة ولم يتم  ى االجتماع مما أدىوالبعض اآلخر وصل بعد أن انقض
 حسمو أبدا.

 وقد تشكمت قيادة الوالية كما تمت في اجتماع تونس كما يمي:   

 .2قائد الوالية: محمود الشريف 
  الوالية: محمد العموري.سياسي 
 .عسكري الوالية: عبد اهلل بميوشات 
 .المكمف باالتصال واألخبار: أحمد نواورة 
 لحركاتي.المكمف بالتموين: عمي ا 

 أما المناطق فتشكمت قيادتيا كما يمي:

 .المنطقة األولى: حيحي مكي 
 .المنطقة الثانية: محمد بوعزة 

                                                             
 .334ق، ص محمد زروال، المرجع الساب - 1
 .529،530، ص2010محمد تقية، الثورة الجزائرية ، المصدر، الرمز والمال، دار القصبة لمنشر  - 2
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  :أحمد بن عبد الرزاق.المنطقة الثالثة 
 .المنطقة الرابعة: محمود قتر 
 طقة الخامسة: عمار راجعي.المن 
 .1المنطقة السادسة: صالح بن عمي 

أي خارج البالد، ألن المشاكل كانت داخمية ىذه القيادة لم يكن ينبغي تكونييا في تونس   
ميا في الداخل إذ أنو تسبب تكوين ىذه القيادة في الخارج وتمركزىا في وكان ال بد من ح
مشكالت وعوائق كبيرة، حيث كان يتم تعيين الوطن، في ظيور يا أرض تونس وعدم دخول

ال بد من السفر قادة المناطق من القيادة في الخارج ولم تكن وسائل االتصال متاحة، فكان 
ادات الوطنية بصفة عامة إلى تونس وقد استغل االستعمار الخالفات بين قيادات الوالية والقي

ئر وقطع وسائل التموين والتسميح إلقامة خط موريس وشال لفصل تونس عن الجزا في التفرغ
 2عن الثورة في الداخل.

وبعد ىذا وجدت قيادات الخارج نفسيا غير قادرة عمى الدخول إلى الوطن كل ىذا بسبب    
ن تمك تكن ليم صالحية التعيين، ألمشكالت عويصة لقادة الوالية في الداخل الذين لم 
بتونس، ىذا أدى إلى تفاقم واتساع المسافة الصالحية كانت من حق القيادة المركزية لموالية 

وكثرة المشاكل بين المجاىدين وقيادة المناطق أو النواحي، إضافة إلى أنو لم تكن ىناك 
ترقية إلى رتبة أعمى، والسبب في ذلك كمو عدم تمكن مسؤولي الداخل من إصدار الترقيات 

 3ألن ذلك كان ميمة خاصة بقيادة الوالية في الخارج.

                                                             
 .80مسعود فموسي، المصدر السابق، ص  - 1
، دار 1960جانفي  1958 عمر بو ضربة، النشاط الديبموماسي لمحكومة المؤتة لمجميورية الجزائرية، سبتمبر - 2

 ،.23، ص2012جزائر الحكمة، ال
، ص 2013، دار سحنون لمنشر والتوزيع، 2مقالتي عبد اهلل، ظافر نجود، التاريخ السياسي لمثورة الجزائرية، الجزء  - 3

102. 
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من القادة األوائل لمثورة وال عن اختيار العقيد محمود الشريف قائد لموالية، وىو لم يكن أما    
شعب، ولم يكن لو انتماء إلى عرش معين من األعراش الكبيرة، ولم من مناضمي حزب ال

ما يبرر اختياره ليذا المنصب الكبير، والحقيقة أنو قد تم اختياره والغرض ىو يكن ىناك 
ريق أمام جماعة األوراس الذين ىم اإلطارات األولى التي فجرت الثورة، وىذا بعد قطع الط

 1فشل محاولة تأسيس والية جديدة في الحدود منفصمة عن األوراس.

م تكميف الرائد 1956تقرر في أواخر سنة ولمواجية العقبات المتعددة التي واجيتيا الوالية 
باعتباره قائد ناحية مراردة ومجموعة من المجاىدين، من طرف الحاج لخضر، مصطف 

كان من بين قرارات مؤتمر الصومام ضرورة لتي ا 2وتنظيم المجان الشعبية باتنة بتكوين
مجموعة من ىذه  كوناتشكيميا لتكون ركيزة ضد العدو، وقد صرح مصطفى مراردة بقولو "لقد 

ياقوت عين مميمة، سوق  نعمان، أوالد سالم وغيرىا،  المجان في كل من السحاري، عين
وميمة ىذه المجان الفصل في الخصومات، حل المشاكل، تكوين مراكز، انتقاء الفدائيين 

وتنظيميم، جمع االخبار لفائدة الثورة جمع المال والصوف، جمع الزكاة توزيع المنح العائمية، 
 3مساعدة الفقراء والمساكين.

احمون ويتنافسون عمى يتز  الناس  لجنة، وقد كانم تكوين أو دشرة، ت ففي كل دوار    
يعتقل  بحصاانتبو االستعمار إلى ىذه المجان و  ليات ىذه المجان، لكن بعد ذلكمسؤو 
يا صار الناس يتيربون منيا ولم نكن نتمكن من تعيين مسؤول عمى لجنة ما إال بعد مسؤولي

نصينا عمى المجان كال من عيسى بن سالمة في )نيق اليسر(، محمد عزري جيد جييد وقد 

                                                             
 .344محمد زروال، المرجع السابق، ص  - 1
المجان الشعبية: تتكون من عدة ىياكل ىي: رئيس المجنة، عضو المكمف باألخبار واالتصال، عضو مكمف  - 2

بالمسممين، عضو مكمف باألموال، عضو مكمف باإلصالح، أنظر وزارة المجاىدين، السجل الذىبي لشيداء ا، المرجع 
 .34،35السابق، ص 

 .32وزارة المجاىدين، السجل الذىبي...، المرجع السابق، ص - 3



ؤتمر الصومام وتنظيم الوالية االولى "االوراس"م                 الفصل الثاني:    
 

 
53 

في التالغمة، عمار طالبي في )الزاوية(، رابح السعداني في أوالد سيدي عمي، وفي 
 1السحاري: محمد بميش، عالوة غمغوم في أوالد بمعسل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .56عمار جرمان، المصدر السابق، ص - 1
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 المبحث الثاني: قادة الوالية األولى " األوراس".

 م:1957أوت  -م1956ديسمبر  :ريفمحمود ش-1

م في مدينة الشريعة )تبسة(، تمقى تعميمو االبتدائي في 1915ولد محمود شريف عام    
المدارس الفرنسية، ثم التحق بمدرسة بوسعادة العسكرية حيث تخرج منيا برتبة مالزم، شارك 

ماي  8مجازر  العسكرية بعدمحمود شريف في الحرب العالمية الثانية، تسرح من الخدمة 
انضم إلى صفوف  1م ثم انخرط بعد ذلك في االتحاد الديموقراطي لمبيان الجزائري،1945

بصفوف جيش التحرير الوطني بالوالية األولى األوراس  م حيث التحق1956الثورة في بداية 
 2النمامشة بعد مدة قميمة من اندالع الثورة تعرض مرارا الضطياد اإلدارة االستعمارية.

ميوشات كنواب لو في وتم تعيين محمود شريف قائدا لموالية وعموري، نواورة، عبد اهلل ب   
م نظرا لكفاءتو وخبرتو العسكرية غير أن ذلك لم يوقف 1956في ديسمبر مجمس الوالية 

منيم لم يكونوا راضين عن تعينو قائدا الصراع الداخمي بين إطارات الوالية إذ أن العديد 
عتبرين أنو ليس من المجاىدين االوائل الممتحقين بالثورة بل كان ضابطا مسة، لممنطقة الساد

في الجيش الفرنسي ولم يمر عمى إلتحاقو بالثورة سوى أقل من عام، لذلك بقي محمود شريف 
وتعود  3م عندما إلتحق بمجنة التنسيق والتنفيذ.1957يقود الوالية األولى من تونس إلى سنة 

 شريف لقيادة الوالية األولى حسب مزىودي إلى: أسباب اختيار محمود

 أنو لم يكن طرفا في الخالف الناشب بين النمامشة واألوراس وىي صفة تعطيو الحيادية. -

                                                             

.483سابق، ص المحمد زروال، المرجع  - 1  
جويمية  05إلى استقالل الجزائر في  1947د الشريف ولد الحسين، عناصر لمذاكرة من المنظمة الخاصة، محم -2

  .48، ص2009، دار القصبة، لمنشر، 1962
.483، صالسابق محمد زروال، المرجع - 3  
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قادة المجموعات المجاىدين المتنافسين عشائريا  إلخضاعأنو العسكري المؤىل بصرامتو  -
 1إلى جانب خبرتو العسكرية متمرسا بالسياسة.

وقد حاول محمود شريف اثبات حسن نيتو اتجاه الثورة حيث طمب اعطاءه سالحا وفرقة    
كموندوس لمقيام بعممية فدائية وسط مدينة تبسة ضد االحتالل، فقام بعممية جريئة ىي األولى 

من نوعيا في قمب مدينة تبسة وأحدثت ىذه العممية صدا واسعا وجرح محمود في ىذه 
وفي تشكيل أول حكومة مؤقتة اسندت إليو وزارة التسميح  2نس لمعالج،العممية ونقل إلى تو 

والتموين ولكنو أقيل من ميامو لدى تشكيل الحكومة المؤقتة الثانية وبعد أن أقيل من ميامو 
لمثورة في جميورية الصين الشعبية لكنو اعتذر المذكورة عرضت عميو القيادة أن يكون سفيرا 

 3م.1987لسياسية منذ إقالتو إلى غاية وفاتو عام ليا من ذلك وترك الحياة ا

 م:1959م مارس 1957عبيدي محمد طاىر )الحاج لخضر( أوت  -2

م بقرية أوالد شميح، بعين 1916الحاج لخضر واسمو الحقيقي عبيدي طاىر ولد سنة    
 غادر البالد متوجيا إلى فرنسا بحثا عن العمل، وفي 1936التونة باتنة في عائمة فقيرة في 

فرنسا تعرف عمى جمع من الجزائريين الذين كانوا يجتمعون بين اآلونة واألخرى لتذكر البالد 
ووضع خطط لطرد العدو ومن الوطن وبعد أربع سنوات في الميجر عاد الحاج لخضر إلى 

م عقب اندالع الحرب العالمية الثانية 1939بعد عودتو إلى أرض الوطن سنة 4الجزائر.
م كانت لو اتصال مع 1944كمناضل في الحركة الوطنية، وفي  واصل نشاطو السياسي

مصطفى بن بولعيد الذي كمفو باستقبال القادمين من الشمال القسنطيني كما تولى جمع 

                                                             
، ص 2000الجزائر، عثمان سعدي بن الحاج، مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، دار األمة لمطباعة والنشر،  - 1

128.  
.172الطاىر الزبيري، مذكرات آخر قادة األوراس، المصدر السابق، ص  - 2  
.225، المصدر السابق، ص1، ج1عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني الوالية  - 3  
.48سابق، صالمحمد الشريف ولد حسين، المرجع  - 4  
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م حيث إلتقى 1954وفي ليمة أول نوفمبر ش، رفقة لخضر بن قيوة، بمقاسم بمعاي األسمحة
من المجاىدين فعينو بن بولعيد قائدا الحاج لخضر القائد مصطفى بن بولعيد رفقة جمع عام 

 ومن أىم المراتب القيادية التي توالىا الحاج لخضر: 1،األفواجألحد 

 ترأس قيادة ناحية باتنة برتبة مالزم ثاني. -

 عضو بقيادة المنطقة األولى برتبة ضابط أول. -

 2قائد الوالية األولى " االوراس". -

فقد واصل الحاج لخضر كفاحو باألوراس وتولى قيادة الوالية التاريخية األولى من    
م أن تستدعيو القيادة إلى تونس توفي المجاىد عبيدي محمد 1959م إلى غاية 1957

 م.1998فيفري  23الطاىر في 

 م.1961أفريل -م1959مصطفى مراردة أفريل -3

في بداية الثورة  أوالد شميح، كمف م بدوار1928أوت  21ولد مصطفى مراردة في    
التحريرية  بمركز يأوي جيش التحرير الوطني والقيام بربط االتصاالت بين المجاىدين في 

 تمك المنطقة.

م اضطر لاللتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني بعدم اكتشفت الخمية 1955وفي ماي    
 3التي كان ينشط فييا لفائدة الثورة.

 :ا مصطفى مراردة في الثورة ما يميلتي توالىومن أىم الميام ا   

                                                             

.227، المصدر السابق، ص 1، ج1عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني الوالية  - 1  
.36، المصدر السابق، صسعود فموسي م - 2  
.247، المصدر السابق، ص1، ج1عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني الوالية  - 3  
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رافق في البداية الحاج لخضر عبيدي الذي كان مسؤوال عن ناحية باتنة وبقي ينشط في  -
 تمك الناحية مع المجاىدين.

بعد مؤتمر الصومام عين مالزم أول وعضو في قيادة الناحية الرابعة بريكة أسندت لو  -
المسؤولية إذأصبح مسؤوال م ثم تدرج في 1956مسؤولية االتصال واألخبار وىذا في أكتوبر 

 م.1957عاما لتمك الناحية وىذا سنة 

م ومحتفظا لقيادة الناحية الرابعة 1958رقي عضوا بمجمس المنطقة األولى منتصف سنة  -
 1بريكة.

 انية.م عين ضابطا ثاني مسؤوال لممنطقة الث1959في بداية سنة  -

وعند استدعاء القيادة في تونس لقيادة الواليات غادر الصاغ األول الحاج لخضر عبيدي  -
الوالية األولى وعين مكانو الضابط مصطفى بن النوي نائبا لقيادة الوالية األولى مع استمرار 

م إلى غاية 1959قيادتو لممنطقة الثانية وقد مارس مصطفى مراردة ىذه المسؤولية من سنة 
م، وبعد ىذا التاريخ غادر ابن النوي الوالية األولى متجيا إلى تونس وىناك 1960فريل أ

عين ضمن القيادة الجديدة التي شكمت في الخارج والتي يترأسيا الصاغ الثاني الحاج لخضر 
م توفي مصطفى مراردة 1962عبيدي، ولم يعد إلى أرض الوطن إال بعد توقيف القتال سنة 

 2007.2مارس  19يوم 

 م إلى أواخر السنة نفسها:1961عمي سواحي )سواعي( أفريل  -4

م بمدينة تبسة، عندما بمغ سن التعميم أدخمو 1932مارس  16ولد سي سواعي عمي في    
أبوه المدرسة في تبسة حتى تحصل عمى الشيادة االبتدائية ومن جية أخرى حفظ ما تيسر 

                                                             

.37فموسي، المصدر السابق، صمسعود  - 1  
. 248، المصدر السابق، ص1، ج1عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني الوالية - 2  



ؤتمر الصومام وتنظيم الوالية االولى "االوراس"م                 الفصل الثاني:    
 

 
58 

م انخرط في صفوف 1948مي، وفي سنة من القرآن الكريم وتشبع بمبادئ الدين اإلسال
إلى حركة انتصار الحريات الديموقراطية وفي سنة  1950وانضم سنة  1الكشافة اإلسالمية.

بقي عمي سواعي يعمل ( OSكان عضوا في المنظمة الشبو العسكرية الخاصة ) 2م1953
لتحق بصفوف جيش التحرير الوطني م وا1954ة حتى جاء الفاتح نوفمبر في الحركة الوطني

م بالناحية الشرقية بسوق أىراس تحت قيادة الوردي قتال، بعدىا كمف بيمة جيش 1955سنة 
ميمة لفت التحرير الوطني بكميات معتبرة من السالح والذخيرة الحربية ونجح إلى حد ما في 

بالتموين بالناحية م مسؤوال مكمفا 1957م تعينو سنة ادتو لخبرتو عن ما قام بو فتنظر ق
ي ثم الصاغ عند إشراف الصاغ الثاني محمد عمور الشرقية بالحدود التونسية الجزائرية وىذا 
 الثاني أحمد نواورة عمى الوالية األولى.

م عين عمي سواعي ضمن 1960سنة  CNRAوبعد اجتماع المجمس الوطني لمثورة    
ضوا بالمجمس الوطني لمثورة الجزائرية، عقيادة الوالية األولى وىذا برتبة صاغ أول وأصبح 

وتمكن عمي سواعي من دخول أرض الوطن والوالية األولى عبر الحدود التونسية في أفريل 3
م رفقة فوج من المجاىدين وأصبح قائدا لموالية األولى كما التحق بو الصاغ األول 1960

األولى، استشيد القائد عمي الطاىر الزبيري معينا وعضوا معو في تسيير وقيادة الوالية 
م أثناء معركة بطولية خاضيا الشييد مع عدد من مساعديو وجنوده 1961سواعي في مطمع 
 4.سقط فييا شييدا

 

 

                                                             

.81عمار جرمان، المصدر السابق، ص  - 1  
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 م إلى غاية االستقالل:1961الطاهر الزبيري -4

ظايم )سدراتة سوق أىراس(، م ببمدية أم الع1929أفريل  4ولد الطاىر الزبيري في    
الجزائري، الحركة من أجل االنتصار لمحريات الديموقراطية، منخرط  بحزب الشعبمناضل 

بالكنفدرالية العامة لمعمال، يبرز اسم الطاىر الزبيري بين العناصر األكثر نشاطا حين اندالع 
م بمنظمة قالمة، اعتقل وحكم عميو باإلعدام من 1954نوفمبر  1شرارة الثورة التحريرية في 
تمكن من الفرار في نوفمبر من نفس السنة من سجن  م1955طرف محكمة قسنطينة 

 1.قسنطينة رفقة مصطفى بن بولعيد

عين الطاىر الزبيري قائدا لمقاعدة الشرقية )جنوب سوق أىراس( ثم في ىيئة األركان    
م عند 1959م بالحدود التونسية وفي شير ديسمبر 1957ة لمقاعدة الشرقية أواخر سنة مالعا

عبيدي عين  األولى في الخارج تحت قيادة الصاغ الثاني الحاج لخضر تشكيل مجمس الوالية
من العسكريين القالئل الذين تحدوا  2عضوا بيذا المجمس برتبة صاغ أول الطاىر الزبيري

تولى الطاىر الزبيري قيادة الوالية األولى 3أخطار األسالك الشائكة المكيربة " خط موريس " 
م وفي أواخر 1961فيفري  10صاغ األول عمي سواعي في استشياد البالنيابة وذلك بعد 

 م عين قائدا لموالية برتبة صاغ ثاني وىناك شكل من جديد مجمس الوالية األولى:1961

 الصاغ الثاني: الطاىر الزبيري قائدا. -

 الصاغ األول: عمار مالح. -

 الصاغ األول: محمد الصالح يحياوي. -

                                                             

.49، المرجع السابق، صمحمد الشريف ولد حسين - 1  
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 1الصاغ االول: اسماعيل محفوظ. -

وقد جاء تعيين الطاىر الزبيري قائدا عمى الوالية األولى بعد توجييو لرسالة إلى كل من    
قيادة األركان العامة بقيادة العقيد ىواري بومدين والمجنة الوزارية لمحرب الممثمة في الباءات 

الثالث )كريم بمقاسم، لخضر بن طوبال، عبد الحفيظ وصوف(، ومطالبتو فييا بضرورة 
لعقيد الحاج لخضر إلى الوالية االولى أو عمييم تعيين قائد لموالية بالنيابة، فردت دخول ا

ويقي عمى رأس ىذه الوالية حتى جاء  2قيادة الثورة بتنصيب الطاىر الزبيري قائدا لألوراس،
 3.م(1962مارس  19توقيف القتال )
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 "األوراس".المبحث الثالث: تطور جيش التحرير في الوالية األولى 

 التمويل والتموين لجيش التحرير:

بالسالح عمى الحدود الشرقية بحكم أنيا عمى اتصال  اإلمدادتحممت الوالية األولى أعباء    
طبيعي عبر تضاريسيا المتنوعة بالحدود التونسية والميبية فالوالية الثانية والثالثة والرابعة 

وقد كان يتم نقل األسمحة من ليبيا  1ليبيا،والخامسة وحتى السادسة التي مصدرىا تونس و 
بواسطة الجمال عمى مرحمتين األولى من الحدود الميبية إلى منطقة التخزين داخل تونس 

وكانت غالبا ما تسمك  2والمرحمة الثانية من تونس إلى األوراس مرورا بمنظمة الكاف،
دوريات الوالية الثالثة والرابعة المنطقة األولى من الوالية األولى عبر دوار الزيتون، المشارة، 
الطمبة، أوالد حناش، أوالد تبان إلى غاية جبل الرفاعة بأوالد فاطمة ومن ىناك يتفرع المسمك 

الثانية والثاني من جبل  إلى خطين األول من جبل الرفاعة مرورا بالرحواث إلى المنطقة
 3الرفاعة إلى مركز أم ساعد.

كما قام أيضا العربي بن مييدي بزيادة وادي سوف واتصالو ببعض المعروفين في اتجاه    
األسمحة وقام بتنظيم شبكة لجمب السالح من الخارج خاصة من طرابمس ونقميا بطريقة 

من عمراني بأنو تم نقل كمية من كما يشير المجاىد عبد الرح 4محكمة إلى جبال األوراس
م وزعيا عمار بن عودة عمى الواليات 1956أوت  20االسمحة من مصر إلى تونس في 
، والوالية FM Brentبندقية رشاش مع الذخيرة  400الداخمية، حيث نالت الوالية األولى 

                                                             
، 2013العمم والمعرفة،  ، دار1962-1954حفظ اهلل بو بكر، التموين والتسميح إبان الثورة التحريرية الجزائرية  -1

  229،230ص
.58ت، ص، العربي القاىرة، دفتحي الديب، جمال عبد الناصر وثورة الجزائر، دار المستقبل  - 2  
.218حفظ اهلل بو بكر، المرجع السابق، ص  - 3  

، 106، ص1990، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 2، ط3أبو القاسم سعد اهلل، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج -4
108.  
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ليبيا  وكانت أكبر كميات األسمحة تأتي عن طريق 1بندقية رشاش مع الذخيرة، 400الثانية 
بعد رفع الرقابة الفرنسية عن الموانئ التونسية وكانت وسائل النقل متمثمة في شاحنات 

الحرس القومي التونسي لنقل األسمحة وحمايتيا حتى تصل إلى مراكز التخزين في تونس ثم 
توزيعيا عمى قواعد الثورة عمى الحدود الشرقية، إلدخاليا إلى الجزائر األوراس، القاعدة 

وقد تم تسميم 2ة، الشمال القسنطيني، عن طريق البيائم أو الشاحنات أو الرجال الشرقي
 3قطعة سالح لموالية األولى والثانية والثالثة والرابعة. 1500

 التحرير الوطني في الوالية األولى )االوراس(: جبهة

كانت قيادة الوالية األولى برئاسة محمد لعموري بميوشات محمد وأحمد نواورية وكانت    
 مقسمة إلى ست مناطق.

 المنطقة األولى: 

 6، و  Mortiesمدافع  2جندي وضابط وتمتمك أسمحة مختمفة منيا  1160باتنة تضم    
ت تحت قيادة بندقية صيد وكان 410، و PMبندقية  70و FMبندقية  18مدافع رشاشة و

المالزم األول عبيدي محمد الطاىر المدعو الحاج لخضر بمساعدة المالزم األول يغالوي 
 يوسف، وكانت بوحدة القيادة أربعة فيالق موزعة عمى أربع نواحي.

 الناحية األولى:

 5تابعين لمفيمق الثالث ويضم ثالث كتائب وتمتمك مدفع رشاش و مجاىدا 320باتنة، بيا    
بندقية صيد وقد كانت تحت قيادة المالزم السعيد  110و  PMبندقية 20و FM بنادق 

                                                             
، 2013برج الكيفان، الجزائر،  ، دار األمة،1962-1954الطاىر جيجمي، األمداد بالسالح خالل الثورة الجزائرية،  -1

  .244ص
.246نفس المرجع، ص - 2  
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ونوابو المالزم مسعود عبيدي وعيسى عالل، وعبد اهلل عبيدي يتمركز بيا الفيمق  1عوفي
 الرابع ومقسمة إلى أربعة قسمات:

  مجاىدا يمتمكون  170شالتو وباتنة تحت قيادة برتمة الطبيب بيا :1القسمة رقم
 .FMبنادق  2متطورة منيا مدفع رشاش وألسمحة 

  برنال  :2القسمة رقمBernelle  وتالغمةTeleghema يروح ، تحت قيادة حمود
 12مجاىدا. 50ومساعده معاش صالح بيا 

  مجاىدا يمتمكون  50واد صالح وسانت ارنو، تحت قيادة امرزوقن بيا :3القسمة رقم
أسمحتيم  معظم مجاىدا 320بالناحية أسمحة متطورة، كان عدد جنود جيش التحرير 

 بنادق صيد باإلضافة إلى األسمحة المتطورة التي ذكرناىا سابقا.

 الناحية الثانية:

مجاىدا تابعين لمفيمق الثالث ويضم ثالث كتائب ويمتمك مدفع  200عين التوتة، بيا    
المالزم بندقية صيد، كانت تحت قيادة  110و PMبندقية  20و FMبنادق  6رشاش و

ويوجد والطاىر قدوري  3أوشن الطاىر بمساعدة بورزق عبد الحميد ومحمد الصالح يحياوي
 بيا الفيمق الثالث مقسم إلى أربعة كتائب.

                                                             
وىو ال يتجاوز العشرين شنة ومع مرور الوقت  1955: ولد بباتنة والتحق بالجبل في 2007-1963السعيد عوفي،  - 1

في نفوس قيادة الثورة فأشرف عمى قيادة الناحية الثانية عين التوتة ثم حول إلى قيادة الناحية األولى باتنة في أثبت نفسو 
كمف بالذىاب إلى تونس مكمفا بميمة وبقي ىناك إلى غاية  1959المنطقة األولى من الوالية األولى =، وفي أواخر 

د االستقالل إلى غاية وفاتو/ أنظر:  عمار مالح، قادة جيش التحرير االستقالل ثم رجع إلى الوطن وتقمد عدة مسؤوليات بع
  .251، 250، ص 2012، دار اليدى لمنشر، 2الوطني، الوالية األولى، ج

  .120-119، ص1958-1954حفظ اهلل بوبكر، نشأة وتطور جيش الوطني  - 2
مكان 196بعين توتة الناحية الثانية في مارس محمد الصالح يحياوي: ولد بمدينة بريكة التحق بصفوف المجاىدين  - 3

مالزما مكمفا في الشؤون بالناحية الثانية ثم انتقل إلى الناحية األولى باتنة ثم انتقل إلى المنطقة السادسة وأشرف عمى 
السابق، ، 1تسيرىا وعين قائد لممنطقة الثانية بعد استشياد قائدىا الحاج عبد المجيد عبد الصمد/ أنظر: عمار مالح، ج

  .264-265ص
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مجاىدا وسالحيا  55تحت قيادة جمال حفير بمساعدة زيداني صالح بيا  :1ة الكتيب
 .FMبنادق من نوع  2المتطور يتمثل في 

مجاىدا وتمتمك  60الحاج محمد ابركان بيا دوادي براز بمساعدة تحت قيادة  :2الكتيبة 
 .FMبنادق  2مدفع رشاش و

مجاىدا وتمتمك مدفع رشاش  60بقيادة سمع عبد القادر بمساعدة قدوج أحمد بيا  :3الكتيبة 
 .FMبنادق  2و

 مجاىدا. 2كتيبة القيادة بقيادة زياني لخضر بيا حوالي  :4الكتيبة 

 الناحية الثالثة:

 2بو أربعة كتائب يمتمك مدفعين مورتي وثالثة مدافع رشاشة و 1سطيف بيا الفيمق رقم    
بندقية حربية، وكانت تحت قيادة المالزم قادري أحمد  110و PMبندقية  15و FMبنادق 

 1بمساعدة المالزم عمي برباش وعبد القادر قمي، ومحمد الطاىر بن سديرة.

نور شريف بمساعدة بورزق عبد المجيد وحمدي إبراىيم وبال:بقيادة بن جدة محمد 1الكتيبة 
بنادق  2مدافع رشاشة و 2مدافع مورني و 2مجاىدا أسمحتيا المتطورة تتمثل في  100بيا 
PM2.بندقية حربية 30، و 

مجاىدا  100:بقيادة المالزم عبد الحميد بمساعدة سي إبراىيم وداودي العمري بيا 2الكتيبة 
 بندقية صيد. 30و PM، وخمس بنادق من نوع FMمن نوع يمتمكون قطعة سالح 

                                                             

.1958-1954حفظ اهلل بوبكر، نشأة وتطور جيش التحرير الوطني،  - 1  
، المؤسسة الوطنية 1962-1830بشير كاشة الفرحي، مختصر وقائع وأحداث ليل االحتالل الفرنسي لمجزائر،  -2

  .169، ص2007لالتصال والنشر والتوزيع، روبية، 
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 100:بقيادة المالزم سي السعيد بمساعدة سي أحسن عيسى وعمار دىان بيا 3الكتيبة 
بندقية حربية ويقود كتيبة  30و .PMبنادق  5و FMمجاىد، تمتمك مدفع رشاش وبندقية 

 1مجاىدا. 330مجاىدا، وكان عدد جنود الجيش التحرير  30القيادة إبراىيم خوجة بيا 

 الناحية الرابعة:

 5الثاني يقسم إلى أربعة كتائب يمتمك مدفع رشاش و مجاىدا بيا الفيمق 260ريكة تضم ب   
مجاىدا  50بة القيادة تضم بندقية حربية، وكانت كتي 60و PMبندقية  20و FMبنادق 

صاولي ومصطفى بن كانت تحت قيادة المالزم عمر حجي بمساعدة حجار محمد وسعدان 
 النوي.

:بقيادة بوراضي السعيد ونائبة العسكري دباش عبد المجيد والمسؤول السياسي 1ة الكتيب
 80محمد والمكمف بالعالقات واالستعالمات بوكالة مسعود، تضم ىذه الكتيبة حوالي  يحياوي

 30، وPMنوع بنادق  10و FMبنادق  2مجاىدا يمتمك بعض األسمحة المتطورة منيا 
 بندقية حربية.

عمي ومسؤول ائبو إبراىيم والمسؤول السياسي : تحت قيادة العمري ماجوج ون2الكتيبة 
 %Fبنادق 2جنديا وتمتمك أسمحة مختمفة منيا  80العاقات واالستعالمات عمولة، تضم 

 2صيد.بندقية  30، وPMبنادق 5و

:بقيادة سي السعيد فاضمي ونائبو لعمى، والمسؤول السياسي عبد الحميد ومسؤول 3الكتيبة 
بنادق  5و FMمدفع رشاش وبندقية  جنديا وتمتمك 80العالقات واالستخبارات حقاوي، تضم 

PMجنديا. 25بندقية صيد وكانت كتيبة القيادة تضم  30، و 

                                                             
، مذكرة ليسانس، 1962-1954العة فطيمة، تطور التنظيم العسكري لمثورة التحريرية بن عرفة لينة، جبالي، صبرينة،  -1

  .76تخصص تاريخ عام، جامعة تبسة، قسم العموم اإلنسانية، ص 
.58-54 المرجع السابق،صحفظ اهلل بوبكر، نشأة وتطور جيش التحرير الوطني، - 2  
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 المنطقة الثانية:

 14مدافع رشاشة و 3مدافع مورتي و 6جندي وضابط وتمتمك  880ىي األوراس وتضم    
بندقية صيد وكانت تحت قيادة النقيب عمي النمر  260و PMبندقية  75و FMبندقية 

والمسؤول السياسي المالزم نوري السبتي ومسؤول العالقات المالزم عشي عمار  بمساعدة1
واالستعالمات المالزم بمعقون عمار وكانت المنطقة الثانية مقسمة إلى خمس نواحي 

 122كاآلتي:

 الناحية االولى:

أريس كانت بقيادة المالزم حابو محمد بمساعدة الضابط معاليم الطاىر والمسؤول    
السياسي الضابط سي يوسف السبتي ومسؤول العالقات واالستعالمات الضابط بن عباس بن 

 عبد الباقي وقسمت الناحية بدورىا إلى:

ياسي سسؤول الكانت تحت قيادة بن شيخة يشير ونائبو شمبي محمد و الم 23:أريس1القسمة 
جنديا  40بمول محمد ومسؤول العالقات واالستعالمات الضابط وايدي الياشمي تضم 

 34بندقية صيد. 20، و PMبنادق  2و FMبندقية  2مدافع مورتي و 2وتمتمك أسمحة منيا 

:واد عبدي، بقيادة بوراش محمد وبثيرة لمبارك، والمسؤول السياسي معمر بن عباس 2القسمة 
جنديا يمتمكون أسمحة مختمفة منيا  50قات واالستعالمات بميوشات محمد بيا ومسؤول العال

 .بندقية صيد 20، وPMوبنادق  FMبندقية 
                                                             

، ىاجر إلى فرنسا وواصل عممو 1943الحركة الوطنية سنة ، بدوار حيدوسة، انضم إلى 1925مارس  15عمي النمر:  -1
النظالي، بعد سنتين من النضال بين الجالية الجزائرية بفرنسا عاد إلى أرض الوطن، انخرط في صفوف الفريق الرياضي 

 4م ، استشيد عمي النمر يو 1958، بعدىا عين عضوا بقيادة الوالية األولى سنة 194، تعرض لالعتقال سنة 1944سنة 
  .373، المرجع السابق، صد زروال/أنظر: محم1958جوان 

  .76(، ص1962-1959تقرير منظمة المجاىدين التقرير الجيوي لموالية األولى ) - 2
  .217، المصدر السابق، ص1، ج1عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني، الوالية  - 3
  .133، المرجع السابق، ص1958-1954 حفظ اهلل بوبكر، نشأة وتطور جيش التحرير الوطني، - 4
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:منعة بقيادة دوحة بمقاسم وشي والمسؤول السياسي عمار النقاوسي ومسؤول 3القسمة 
جنديا ويمتمك أسمحة مختمفة منيا بندقية  50العالقات واالستعالمات بميو شات محمد بيا 

 1بندقية حربية. pm ،20بنادق  5و FMنوع 

بمقاسم بن عافية ومسؤول بوزينة، بقيادة شعباني وليتيم عمى المسؤول السياسي :4القسمة رقم 
جنديا ونجد مجموع جنود جيش التحرير  0العالقات واالستعالمات درار مصطفى بيا 

 .180بالناحية األولى مجاىدا 

 الناحية الثانية:

كانت ىذه الناحية تحت قيادة المالزم عمار معاش والضابط شباطي عمي 2شمبية    
ؤول العالقات واالستعالمات الضابط رداح مازوزي إبراىيم ومسوالمسؤول السياسي الضابط 

 موسى، وكانت الناحية مقسمة إلى :

 بقيادة محمد بشير وصالح الصيد. :1القسمة رقم

 يابوس، بقيادة محمد لخضر وبومعراف. :2القسمة رقم

 : بقيادة سي عمي الصيد وبمقاسم عيساوي.3القسمة رقم 

 بقيادة بمقاسم بن فراح. :4القسمة رقم 

بنادق  3جنديا وضابطا وتمتمك أسمحة منيا مدفع مورني و 150وكانت ىذه الناحية تضم    
FM بنادق  10وPM بندقية حربية. 40و 

 

                                                             
 .32، صISBN ،2007، 1962، 1954صالحي مقران، جبية التحرير الوطني، جيش التحرير الوطني، من  -1

.63مسعود فموسي، المصدر السابق، ص - 2  
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 الناحية الثالثة:

عين القصر كانت ىذه الناحية تحت قيادة المالزم صالح قو جيل والضابط والحاج عبد    
ىر عباس ومسؤول العالقات الضابط الصمد عبد المجيد والمسؤول السياسي الضابط الطا

 بولسنان وكان تنظيم الناحية عسكريا كاآلتي:الطاىر 

مد المغدر، بقيادة قرارة صالح والزبير بيمول والمسؤول السياسي زعالن مح :1القسمة رقم
 1تعالمات يمولة بمخير.سالعالقات واالومسؤول 

 كباش.الراب كانت تحت قيادة لخضر عماري ومحمد  :2القسمة رقم 

 بقيادة بن الطيب عمي وحداد لخضر. :3القسمة رقم 

بوعريف، بقيادة بن مسعودة عثمان ومسؤول العالقات واالستعالمات المييوب  :4القسمة رقم 
 FMمجاىد يمتمكون مدفع مورتي وبندقية  100وكان عدد جنود الناحية الثالثة أكثر من 

 2بندقية حربية. 20و PMبنادق  10و

 الرابعة:الناحية 

كانت تحت قيادة المالزم ورتان بشير المدعو سيدي خي والضابط عاشوري مبروك    
والمسؤول السياسي الضابط مبارك ومسؤول، العالقات واالستعالمات الضابط أحمد 

 مصمودي وكانت الناحية مقسمة إلى:

 : كيمل.1القسمة رقم 

 المسؤول السياسي بمقاسم.زالطو بقيادة بن سخرية حمانة وبشينة و  :2القسمة رقم 

                                                             

.142عبد المجيد بوزبيد، المرجع السابق، ص - 1  
بوعريف، المرجع السابق، ص. 3عمار مالح، وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية باألوراس الناحية  - 2  
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السياسي سباىنة بقيادة محمد الطاىر كيوان والمكي بيوش والمسؤول  :3القسمة رقم
 1تمرسيت.

السياسي سي عبد الحفيظ  تحموت بقيادة بن خالل عبد القادر والمسؤول :4القسمة رقم 
 مختار.

جنديا  200بقيادة محمد الصغير ىال يمي مصطفى عاشوري وكان بيا  :5القسمة رقم
 بندقية صيد. 40و PMبنادق  10و FMبنادق  2يمتمكون أسمحة منيا 

الناحية الخامسة:كانت تحت قيادة المالزم عمراني عبد الرحمن والضابط بواري جميل المدعو 
 ب:ماني والمسؤول السياسي عبد اهلل خالف وقسمت إلى ثالث كتائ

بقيادة مداني مباركية وىزيل الشريف الحدادي والمسؤول السياسي محمد  الكتيبة األولى:
جنيا وتمتمك أسمحة 60تضم  2فاض السعيد كانتالطيب ومسؤول العالقات واالستعالمات ح

 و بندقية حربية.PMبندقية  15و FMمنيا مدفع رشاش وبندقية 

السياسي أحمد بن  ومداني المروكي والمسؤول تحت قيادة الطبيب العسكري الكتيبة الثانية:
مدافع رشاشة ومدفع  2جنديا وتمتمك  70ريدي محمد تضم حسين ومسؤول العالقات ج

 بندقية حربية. 2و PMبنادق  10و FMبنادق  2مورثي و

جنديا وكان مجموع ضباط وجنود  120كانت ممحقة بإدارة المنطقة وتضم  الكتيبة الثالثة:
 ىدا.مجا 250الناحية 

مجاىدا وتمتمك مدفع نوع مورتي واثنان بنادق رشاشة  1025الصحراء تضم  المنطقة الثالثة:
بندقية صيد كانت تحت قيادة النقيب أحمد بن عبد  250و PMبندقية  35و FMبنادق  2و

                                                             

.64، ص 2001، الجزائر، 1962، 1956أثناء الثورة التحريرية  رة المجاىدين، التسميح والمواصالتوزا - 1  
.123لسابق، ص، المرجع ا1958-1954حفظ اهلل بوبكر، نشأة وتطور جيش التحرير الوطني،  - 2  
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ونائبو سي اليادي والمسؤول السياسي بوكريشة الصادق، كانت  1الرزاق المدعو الحواس
 مقسمة إلى:

مشونش كانت بقيادة المالزم الصادق بوكريشة والضباط حسوني رمضان  الناحية األولى:
والمسؤول السياسي الضابط بمقاسم بن معشيش ومسؤول العالقات واالتصاالت الضابط بن 

 بولعيد محمد وتنظيميا كاآلتي.

امدين من بين قادتيا بن يمينة عبد الحميد والمسؤول السياسي جلقنطرة ا :1القسمة رقم
 2إبراىيم .

بسكرة تحت قيادة كموح براىيم وعبد الصمد الحاج والمسؤول السياسي عمي  :2القسمة رقم 
 سعد، ومسؤول العالقات واالستعالمات عمى خميفة.

رحاصيرة تحت قيادة قاسمي محمد الشريف وعيماش محمد والمسؤول  :3القسمة رقم 
 السياسي نوي محمد الطاىر.

المدعو لنسيا وبن الجديد الياشمي بن الحاج سيدي عقبة تحت قيادة شعباني  :4القسمة رقم 
والمسؤول السياسي حواشي أحمد ومسؤول العالقات بركات بركات ونجد بيذه المنطقة أي 

بندقية  160و PM بنادق 4جنديا يمتمكون مدفع من نوع مورتي و 325المنطقة الثالثة 
 حربية.

                                                             
، وقف إلى جانب 1943، بباتنة التحق بحزب الشعب 1959-1924أحمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواس،  - 1

، 1957، التحق بالثورة وبجبية التحرير في 1953الزعيم مصالي الحاج في أزمة حركة انتصار الحرات الديموقراطية عام 
، بعد وفاة قائدىا عمى مالح/أنظر: حربي محمد، الجزائر 1958عقيد في أفيل عين قائدا عمى الوالية السادسة برتبة 

 ، ص.1983، دار الكممة، 1كميل قيصر داغر، ط: ، جبية التحرير الوطني األسطورة والواقع تر1954-1962
شر ، المؤسسة الوطنية لالتصال الن1959-1954مشة امحمد العربي مدارسي، مغربمو الرمال األوراس، النم - 2

 .262، ص2011واالشيار، رويبة، 
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إلياس عبد اهلل ،تحت قيادة المالزم سمير البوصيري عبد الرحمن الناحية الثانية: بسكرة كانت 
 1عمي وكان تنظيميا كاآلتي:وسي عمر ومسؤول العالقات واالستعالمات ماضي 

بسكرة تحت قيادة أميرة قراندي وزيدان نوارسي والمسؤول السياسي لزىر كريبة : 1القسمة رقم 
 ومسؤول العالقات واالستعالمات مسعود.

طولقة تحت قيادة سي عماري عمر وعدة محمد والمسؤول السياسي سي رابح  :2رقمالقسمة 
 تينة ومسؤول العالقات واالستعالمات سيق ويدر.

 توقرت تحت قيادة بداري محمد والسبع رمضان. :3القسمة رقم 

رقة، تحت قيادة مزياني والمسؤول السياسي جغابة محمد ومسؤول محا :4لقسمة رقم ا
بنادق  5و FMبنادق 2تمك أسمحة منيا ديا وتمجن 160مسعودي بمقاسم وكان بيا العالقات 

PM 2بندقية حربية. 80و 

أوالد جالل كانت ىذه الناحية تحت قيادة المالزم األول عمي بن بوسعادة  الناحية الثالثة:
مسعود بمساعدة الضابط سي مخموق مسؤول العالقات عبد الحميد بن إبراىيم ونظمت 

 كاآلتي:

 FMkتمتمك بندقية مجاىدا و  30: مدوكال تحت قيادة تومي وعمار سميم بيا 1القسمة رقم   
 بنادق حربية. 10و

 بنادق حربية. 10و FMجنديا وتمتمك بندقية  30تحت قيادة سي ضبيح  :2القسمة رقم 

 

                                                             

.81محمد لحسن زغيدي، معراج جديد، المرجع السابق، ص - 1  
، 2013، دار سحنون لمنشر والتوزيع، 1المقالتي عبد اهلل، طافر نجود، االستراتيجية العسكرية لمثورة الجزائرية، ج -2

  .145ص
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واالستعالمات  1تحت قيادة روفي محمد وسي مخموف سعد ومسؤول العالقات :3القسمة رقم 
 .FMبنادق  2جنديا وتمتمك أسمحة منيا  60أحمد سالمة بيا سي 

مجاىد وكانت  60تحت قيادة سي عمي مييري وسيد راجي حايري بيا  :4القسمة رقم 
 جنديا. 180الناحية الثالثة ضم 

سوف كانت غير واضحة التنظيم وتنشيط في إطار الدعاية وعمى عالقة  :5القسمة رقم 
خاصة بمنطقة نفطة ودوز موجية من طرف سي الحواس وكان بشبكات الدعيم في تونس 

تسميح ىذه القسمة مجيوال لدى السمطات االستعمارية وكان ليا دور بارز في تسميح جيش 
 2.3التحرير

سكيانة وكانت ىذه المنطقة تحت قيادة رجال عمار والمالزم بوحفص م المنطقة الرابعة:
ميدة ومسؤول العالقات واالستعالمات المالزم عيسى والمسؤول السياسي المالزم فرحاتي ح

 بوغارة سعودي، وكانت بيذه المنطقة مقسمة إلى أربع نواحي:

عين مميمة تحت قيادة حمدان بوىالي والمسؤول السياسي قراب سي عبد  الناحية األولى:
، وىذه الكتيبة 1بوجمعة كانت بيا الكتيبة رقم الباقي ومسؤول العالقات واالستعالمات 

 25جنديا ويمتمك  35قسمة إلى ثالثة أفواج الفوج األول بقيادة بوقرن وبروال السعيد بو م
 بندقية حربية.

                                                             

.233، المرجع السابق، ص1962-1954التحريرية الجزائرية حفظ اهلل بوبكر، التموين والتسميح إبان الثورة  - 1  
.31الرائد طاىر سعيداني، المصدر السابق، ص - 2  

جيش التحرير الوطني: لم تكن جبية التحرير الوطني كافية لتحقيق االستقالل لمجزائر مما أدى إلى إقامة جناح  -3
عسكري يقوم بالعمميات الحربية ضد العدو وىذا الجناح ىو جيش التحرير الوطني، وقد انطمقت بدايتو رسميا بعمميات أول 

ضعت أىم األسس التنظيمية لجيش التحرير الوطني كما حدد ىو ، و 1956أوت  20، وفي مؤتمر الصومام 1954نوفبر 
 مجاىدين/ أنظرالالمؤتمر تنظيماتو الداخمية، فوضع االسماء لمخال عمى اختالفيا كما أعيد تقسيم والية الوطن وحدد رواتب 

لجامعية الجزائرية ،ديوان المطبوعات ا 1962-1954لمعجم الموسوعي لمصطمحات الثورة الجزائرية عبد الممك مرتاض ، ا
 .67، ص1983،



ؤتمر الصومام وتنظيم الوالية االولى "االوراس"م                 الفصل الثاني:    
 

 
73 

 20و FMجنديا لدييم بندقية من نوع  35وقوابمية بو والفوج الثالث بقيادة بروال حسين    
 5بندقية صيد والفوج الثالث بقيادة قاسمي صالح وبوقايدي عالوة بو عشرة جنود يمتمكون 

 بنادق حربية.

مسكيانة تحت قيادة المالزم بوحفص عيسى والضابط طمبة عبد الرزاق  الناحية الثانية:
والمسؤول السياسي الضابط شريفي محمد الصالح ومسؤول العالقات واالستعالمات الضابط 

مقسمة إلى ثالث أفواج الفوج األول بقيادة  2محاج محمد، وكانت تنشط بيا الكتيبة رقم ب
رجاعي عز الدين وشرفي عبد حدادي مراقي وبوحفص عبد الرحمن والفوج الثاني بقيادة 

 100المجيد والفوج الثالث بقيادة فروج الطاىر، وكان مجموع جنود جيش التحرير بيذه 
 بندقية صيد. 60و PMبناق  10و FMرشاشة وبندقية  مدافع 2مجاىدا يمتمكون 

أم البواقي كانت الناحية تحت قيادة المالزم فرحاتي حميدة والضابط سعيدي  الناحية الثالثة:
مقسمة إلى  2السياسي الضابط بوشوشة نحضر وكانت بيذه الناحية الكتيبة رقم  المسؤول

د الرحمن والثاني بقيادة رجاعي عز ثالث أفواج، ألول بقيادة حدادي مراقي وبو حفص عب
الدين وشرفي عبد المجيد والثالث بقيادة فروج الطاىر، وكان مجموع جنود جيش التحرير 

 1بندقية حربية. 50و PMبنادق من نوع  10مجاىدا يمتمكون  90بالناحية حوالي 

عين البيضاء بقيادة قنز العباسي، وقائد االستعالمات واالتصاالت عبابسة  الناحية الرابعة:
جنديا  60وينشط بيا حوالي 2مقسمة إلى ثالثة فيالق  4حاوش وكانت بالناحية الكتيبة رقم 

 بندقية حربية. 40و PMبنادق من نوع  5يمتمكون 

                                                             

.77، ص2009، دار المعرفة، 1962-1954سعدي وىيبة، الثورة الجزائرية ومشكمة السالح،  - 1  
فيمق: إسم يطمق عمى فرقة عسكرية في جيش التحرير الوطني تتألف من خمسين رجال /انظر :عبد الممك مرتاض،  -2

  .127المرجع السابق، ص
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قنز محمد والمالزم بن سدراتة كانت المنطقة الخامسة تحت قيادة النقيب  المنطقة الخامسة:
ديدي صالح المسمى صالح السوفي، والمالزم عاشوري صالح المسؤول السياسي ومسؤول 

المالزم بوخالفة السعيد وكانت المنطقة مقسمة إلى الناحية األولى العالقات واالستعالمات 
دافع م 8جندا وتمتمك  600مرسط والثانية مونتسكيو والثالثة سدراتة، وكانت المنطقة تضم 

 بندقية حربية. 410و PMبندقية  55و FMبنادق  9مدافع رشاشة و 3ومورتي 

 مرسط كانت قيادتيا مجيولة وكانت بيا أربعة كتائب: الناحية األولى:

بقيادة قسطل سعد والمسؤول السياسي بودرغة بشير وكان من ضمن قادة : 1الكتيبة رقم
 10األفواج حركاتي، وبن غرفة وتايبي، تمتمك ىذه الكتيبة مدفع مورتي ومدفع رشاش و

 مجاىدا. 100بندقية صيد وينشط بيا  80و PMبنادق نوع 

مسؤول السياسي بقيادة بوقروز محمد المدعو ال ندوشين وعمي الجيجمي وال :2الكتيبة رقم 
 1بندقية حربية. 80و PMبنادق 2مجاىدا تمتمك  100ىوام الشافعي وبيا 

 PMوخمس بنادق  FMبنادق 2مجاىدا وتمتمك  80بقيادة عبيد صالح بيا  :3الكتيبة رقم 
 بندقية حربية. 40و

يادة قنز خريف والمسؤول السياسي بوصيدة عثمان ومن قادة األفواج نظر بق: 4الكتيبة رقم 
بندقية  50و  PMبنادق  2مدافع مورتي ومدفع رشاش و2جاىدا تمتمك م80 عبايدية، بيا 

مدافع مورتي،  3ممم، ويمتمك  81صيد باإلضافة إلى أن ىذه الناحية بيا فوج مدفعية عيار 
 ا.مجاىد 360وتضم ىذه الناحية حوالي 

موشيكيو كانت تحت قيادة المالزم عاشوري عمى بن اابراىيم والمسؤول  الثانية:الناحية 
 السياسي مواز عبد اهلل، وكانت بيا كتيبتان.

                                                             

.127، المرجع السابق، ص1962-1954التموين والتسميح إبان الثورة التحريرية الجزائرية حفظ اهلل بوبكر،  - 1  
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والمسؤول السياسي بن عيسى السعيد ومسؤول  خير الدين قويدر بقيادة  :5الكتيبة رقم 
مجاىدا يمتمكون  60العالقات واالستعالمات نفاخ عبد اهلل وكانت ىذه الكتيبة تضم حوالي 

 1بندقية حربية. 35و PMبنادق  5و FMمدفعا رشاشا وبندقية 

 بنادق من 5و FMنوع مجاىدا وتمتمك بندقية من  60بقيادة مرايحية وتضم  :7الكتيبة رقم 
 جنديا. 120بندقية صيد، وكان بيا أي الناحية  35و PMنوع 

بن دادة عمي وخماري والمسؤول السياسي حميداني، سدراتة كانت تحت قيادة الناحية الثالثة: 
ل بقيادة زروال الطاىر والفوج  الثاني و وكانت بيا كتيبة واحدة مقسمة إلى ثالثة أفواج األ

بشخاوي بمقاسم وزروال مبارك والثالث بقيادة وطار عبد الحميد وزغالمي حسان بقيادة 
 PMبندقية  15و FMبنادق  3مدافع مورتي و 2جنديا يمتمكون  120وكانت الناحية تضم 

 بندقية حربية. 90و

تبسة كان يقودىا النقيب سماعيمي صالح ونائبو الوردي والمالزم مقداد  المنطقة السادسة:
الزم عبد اهلل عمارة المدعو لعبيدي، ومسؤول العالقات واالستعالمات المالزم جدي، والم

 جاللي عثمان، وكانت بيا تسعة كتائب.

بوضياف  العالقات 2تبسة بقيادة بدري صالح وسعداوي عثمان ومسؤول الناحية األولى:
 النوي.

 بئر العاتر بقيادة براكني عمي بتونس. الناحية الثانية:

الشريعة بقيادة نصر اهلل الكامل وفتحون خالد والمسؤول السياسي سعد اهلل  الثالثة:الناحية 
 غروزي.

                                                             

.262سابق، صلمحمد العربي مداسي، المرجع ا - 1  
151جية العسكرية لمثورة الجزائرية، المرجع السابق، صيمقالتي عبد اهلل، ظافر نجود، االسترات -  2  
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 1وغالبا ما كانت الكتائب ممحقة مباشرة بالمنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

.263صمحمد العربي مداسي، المرجع السابق،  - 1  
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 في الوالية التاريخية األولى " األوراس".المعارك والكمائن التي وقعت  المبحث الرابع:

 م:1956معركة الجديدة  -1

بالوالية األولى وقاد ىذه المعركة م بالنمشى 1956أوت  29وقعت ىذه المعركة يوم    
عباس لغرور ضد القوات الفرنسية التي كان عدد قواتيا في ىذه المعركة كبيرا ورغم ذلك فقد 
صابة عدد  تمكن عباس لغرور وبقية المجاىدين من القضاء عمى عدد من القوات الفرنسية وا 

 2في ىذه المعركة بجروح. 1قائد المعركة عباس لغروربجروح، وأصيب 

 م:1957معركة قعور الكيفان -2

م وذلك بعد أن طوقت القوات 1957فيفري  28وقعت أحداث ىذه المعركة في    
من كل الجيات وبكل ما تممك من آليات وقوات، قدرت  3االستعمارية منطقة قعور الكيفان

دبابة،  100عسكري و 5000حضروا المعركة ب القوات المجندة حسب شيود عيان الذين 
كافئ القوى بين مجاىدا، ونظرا لعدم ت 72أما بالنسبة لتواجد المجاىدين بالناحية كان عددىم 

ىدين المجاىدين والقوات االستعمارية فقد استطاعت قوات العدو أن تضرب بقوة مواقع المجا
 ييد من بينيم: لعجال توايتية، ش 65وقصفيا بالطائرات مما أدى إلى سقوط ما يزيد عن 

 

                                                             
، 1946، بدوار نسيغة بخنشمة انضم إلى حزب الشعب الجزائري مبكرا سنة 1926جوان  23عباس لغرور: ولد في - 1

، ساىم في تحضير لمثورة في منطقة األوراس، شارك في العديد من المعارك من أىميا 1945ماي  8شارك في مظاىرات 
، بتونس/ أنظر: مسعود عثماني، 1957جويمية  25لغرور يوم ، اغتيل عباس 1955معركة الجرف، معركة تفسور ششار 

 .108المرجع السابق، ص
، المؤسسة الوطنية لمنشر واإلشيار، روبية الجزائر، 1962-1954وزارة المجاىدين، من يوميات الثورة الجزائرية  -2

  .41، ص2005
  لى ناحية شريعة.قعور الكيفان: تقع في المنطقة السادسة من الوالية التاريخية األو  -3
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 1 عباد سميمان، بمقاسم مذكور.

 م:1957كمين تيمزار -3

م حوالي الساعة الرابعة مساءا بقيادة أحمد 1957وقع ىذا الكمين في شير فيفري سنة    
رفقة مجموعة مجاىدين، وقد نصب ىذا الكمين لقافمة عسكرية مكونة من أربع 2الوىراني 

طائرات وقد أفر ىذا االشتباك عمى سقوط ما  7الشاحنات تحمييم  دبابات وعدد كبير من
 2عسكري أما المجاىدون فقد استشيد مجاىد واحد ىو "بيدنة". 40يزيد عن 

 م:1957معركة جبل زيريز -4

م بين قوة من المجاىدين الذين 197أحداث ىذه المعركة في شير مارس من سنة وقعت    
كتائب  4وكانت ىذه الكتيبة بقيادة حوحو بمعيد وبين مجاىدا،  130كان يبمغ عددىم 

فرنسية، وقد استمرت ىذه المعركة لساعات طويمة تكبدت خالليا قوات العدو وخسائر في 
صفوفيا أما في صفوف المجاىدين فقد استشيد عدد منيم باإلضافة إلى إصابة البعض 

 4بجروح.

 م:1957أوالد عيسى  معركة تدينارت األولى بمشتى-5

يعيشيا م، ىدفيا حد لممأساة التي كان 1957أوت  24إلى يعود تاريخ ىذه المعركة    
سكان بمدية أوالد رشاش التي كان يوجد بيا نقيب يدعى كيفارا كانت ىوايتو المفضمة ىي 

                                                             

.140-138عمار جرمان، المصدر السابق، ص - 1  
، كما 192، اضطر التجنيد في الجيش الفرنسي منذ سنة 1933أفريل  17أحمد الوىراني: اسمو أحمد يبقى ولد في -2

بجروح ، توجو إلى تونس لمعالج بعض إصابتو 1957، التحق بالثورة في 1953شارك في الحرب الصينية إلى نياية 
، 1، ج1/ أنظر: عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني، الوالية2004جويمية  14خطيرة في إحدى المعارك، توفي في 

  239المصدر السابق، ص
  .57، المصدر السابق، 1، ج1عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني، الوالية -3
، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، 1956-1954لجزائرية، بالسي نبيل أحمد عمي، دور والية األوراس في الثورة ا -4

 . 23،ص1985
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حراق المنازل، وقد كمف عدد المجاىدين بمواجية ىذا  لتقى القتل والنيب وا  الطاغية وا 
عمى الميدان ت بداية إطالق النيران من المجاىدين الذين سيطروا الطرفان وجيا لوجو، وكان

جنديا من  60منذ الوىمة األولى، وقد كانت خسائر العدو كبيرة في ىذه المعركة حيث قتل 
بينيم النقيب كيفارا وعدد كبير من الجرحى أما في المجاىدين فقد سقط قائد المعركة عمي 

 1.روحسعداوي إضافة إلى إصابة عدد آخر بج

 :1957كمين واد عريف -6

بقيادة أحمد لوىراني وكاوحة محمود رفقة مجموعة  1957أوت  27في  2وقع ىذا الكمين   
 25من المجاىدين، وقد كانت قافمة العدو ومتوجية من آريس إلى فم الطوب مكونة من 

شاحنة مدعمة بالمدرعات، وقد تمكن المجاىدون من تدمير شاحنتين وألحقوا بالعدو خسائر 
 3 وعم المجاىدون عدة بنادق حربية.بين قتيل وجريح  60كبرى في األرواح تفوق 

 :1957كمين إجرمان -7

وقع ىذا الكمين في إجرمان )اشمول( وقد كانت ىذه العممية ناجحة وذلك بعد تمكن جيش    
عسكريا، وتمكن المجاىدون في ىذه العممية من  22التحرير أفراد فرقة عسكرية مكونة من 

قطعة من السالح العسكري مع مدفع رشاش ثم انسحبوا بعد ىذه العممية الناجحة  18اغتنام 
 3مجاىدا. 220والتحقوا بباقي جنود جيش التحرير وكان عددىم يفوق  إلى خنقة لمعاش

 

                                                             

.24، ص1981، المنظمة الوطنية لممجاىدين، 48حسن بومالي، " معركة تدينارت االولى " مجمة اول نوفمر، ع  - 1  
 : ترتبط خطة الكمين بنظام حرب العصابات وقد عرف الكمين عمى أنو اختفاء بعض األفراد المسمحين في الكمين -2

مكان غير ظاىر لمفاجئة العدو أثناء السير والفتك بو عند وقوع اإلضطراب في صفوفو، وىو صف المصطمحات التي 
  .69ض، المرجع السابق، صكانت شائعة لدى الشعب الجزائري أيام الثورة / أنظر عبد الممك مرتا

  .185، المصدر السابق، ص 1، ج1عمار مالح، قادة جيش التحرير الوطني، الوالية -  3
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 :1958معركة مزوزية -8

، دامت ىذه المعركة يوما كامال استعمل 1958فيفري  6وقعت أحداث ىذه المعركة في    
العدو كل قواتو العسكرية من طائرات ودبابات ومدفعية الميدان كان عدد المجاىدين يفوق 

جيش التحرير الوطني الذين تمكنوا  مجاىد، فضرب العدو وطوقا بعساكره حول قوات 100
ىدون في ىذه المعركة من محاوالت العدو، وقد استطاع المجا من الصمود وتصدوا لكل

 1إسقاط طائرتين لمعدو وكبدوا قواتو خسائر معتبرة.

 :1958مشيط  كمين تا-9

حيث قامت مجموعة من المجاىدين التابعين  1958وقع ىذا الكمين في شير جانفي    
لكتيبة ناحية باتنة وآخرون تابعون لكتيبة ناحية بوعريف حيث نصب كمين لقافمة عسكرية 

تيبحرين واشتبكوا مع عساكر العدو وقرابة نصف ساعة ثم كانت عائدة من تطويق لجبل 
 2جرحى. 7قتمى و 10ئر العدو فتتمثل في انسحب المجاىدون دون أي خسا

 :1959معركة مسكيانة  -11

بعدما قامت دورية من المجاىدين محممة  1959انطمقت المعركة في شير ماي    
مجاىدا إال ان قزات العدو تمكنت من اكتشاف الدورية،  150ياألسمحة، تتكون الدورية من 

 ياأين تمكنت قوات العدو من تطويق المنطقة التي يتواجد بيا المجاىدون ومحاصرات

إلى غاية انسحاب المجاىدين من ساحة المعركة في اتجاه من جميع الجوانب لفترة طويمة   
 3شييد ألقى القبض عمى عدد منيم. 40جبل بوتخمة وقد خر المجاىدون في ىذه المعركة 

                                                             

.189، المصدر السابق، ص 2، ج1عمار مالح، قادة جيش التحرير ، الوالية -  1  
.59السابق، ص ، بوعريف، المصدر 3عمار مالح، وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية باألوراس الناحية  -  2  
.143 -141سابق، صعمار جرمان، المرجع ال - 3  



ؤتمر الصومام وتنظيم الوالية االولى "االوراس"م                 الفصل الثاني:    
 

 
81 

 :1959كمين قضران  -11

وقائد الكومندون المساعد رويبي محمد  1كان ىذا الكمين بقيادة المالزم عمار مالح،   
حبة فوج الكومندون، نصبوا كمينا لقافمة عسكرية وأسفرت والعريف األول سميمان األلماني ص

  .ىذه العممية عن إصابة عدد من أفراد العدو أما المجاىدون فقد انسحبوا دون سقوط قتمى

 م:1961معركة تعفانت  -12

م وىو يوم يوافق يوم عيد األضحى 1660أوت جوان  20جرت أحداث ىذه المعركة في    
، وتتشكل قوة جيش التحرير الوطني التي قادت 2ليذه السنة وجرت أحداثيا في قرية تعفانت

ىذه المعركة من كتيبتين األولى بقيادة إبراىيم عباس والثانية بقيادة مصطفى لحميب، وقد 
مي بين الطرفين وعرفت نواحي القرية قتاال شييدا تواصل لفترة من الوقت انطمق القتال الفع

بعدىا لجأ العدو وكعادتو إلى تدعيم قواتو بقوات أخرى جمبت إلى مسرح العمميات جوا 
وقد اسفرت المعركة عمى خسائر في كال الطرفين  العممياتألحكام الحصار عمى المنطقة 

شييدا  18رحى، أما في صفوف المجاىدين فقد سقط حيث خسر العدو عددا من القتمى والج
 3مواطنا من سكان المنطقة العزل. 12كما قتل 

 

 
                                                             

ماي  19بعد اضطراب الطمبة  1956بباتنة، إلتحق بصفوف الثورة سنة  1938فيفري  15عمار مالح: ولد في  - 1
تقمد عدة مسؤوليات في جيش التحرير الوطني وآخره عضو بقيادة مجمس الوالية االولى، وعضو بالمجمس الوطني  1956

لضابط الجيش الوطني الشعبي،  1967ديسمبر  14ركة لمثورة الجزائرية برتبة صاغ أول )رائد(/ أنظر: عمار مالح، ح
  .26، ص2012دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، عين مميمة، 

قرية حسب تقسيمات الثورة ضمن الحدود اإلقميمية لمقسم الثاني من الناحية الثالة ، المنظمة القرية تعفانت: تقع ىذه  -2
  األولى من الوالية االولى

، منشورات أول نوفمبر، دار ىومة، 1961-،1955الوطنية لممجاىدين، المعارك المجد في أرض الجزائر المنظمة  -3
  .494-490ص
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 م:1961واد الطاقة  كمين  -13

مجاىدين لقافمة عسكرية كانت في طريق  8نصب ىذا الكمين بقيادة أحمد بعزيز صحبة    
 20العودة من عممية كشف فييا عن جيش التحرير، وقد بدأ اإلشتباك مع ىذه القافمة مدة 

 1عساكر. 7دقيقة خسر فييا العدو 

 م:1961معركة جبل وستيمي  -14

م، في جبل وستيمي، وتتكون وحدة المجاىدين 1961ديسمبر  2وقعت ىذه المعركة يوم    
مجاىد بقيادة محمد جدة أما قائد  80التي شاركت في ىذه المعركة من كتيبة عدد أفرادىا 

 .الكتيبة محمد بسكري

وتواصمت المعركة حتى الميل إلى غاية انسحاب المجاىدين من الميدان تحت جناح    
الظالم وقد تكبد العدو خسائر فادحة بين قتمى وجرحى أما بالنسبة لممجاىدين فتمثمت في 

استشياد خمسة مجاىدين من بينيم العبد زيتوني ومحمد بسكري إضافة إلى إصابة عدد من 
 2المجاىدين.

 م:1961تيف  كمين اشنا -15

ي محمد، ومحمد م بقيادة الحاج ناصر غراب1961نصب ىذا الكمين في شير أكتوبر    
بعزيز وفرقة من المجاىدين الذين قاموا بنصب كمين لقافمة عسكرية مكونة من عدة شاحنات 

 20عسكرية ومدرعات وكان االشتباك عنيف وطويل أسفر عن قتل وجرح ما يزيد عن 
 3جنود من بينيم محمد زردومي. 5شاحنات أما المجاىدون فقد جرح  4عسكريا وعطب 

                                                             

.64، بوعريف، المصدر السابق، ص 3عمار مالح، وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية باألوراس الناحية  - 1  
.586-583، المصدر السابق، 1961-1955المنظمة الوطنية لممجاىدين، المعارك المجد في أرض الجزائر  - 2  
.66، بوعريف، المصدر السابق، ص 3ثورة التحريرية باألوراس الناحية العمار مالح، وقائع وحقائق عن  - 3  
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 الثانية.الوالية في  المبحث األول: التنظيم السياسي

 التنظيم الداخمي لموالية بعد مؤتمر الصومام:-1

تقسيما إداريا لموالية الثورية حرصت فيو  تمر الصومامؤ لقد وضعت المجنة المجتمعة في م   
وراعت فيو مبدأ الوحدة الوطنية  عمى وحدة الشعب الجزائري ونبذ الزعامات الفردية والقبمية

إلى والعمل الجماعي حيث قسمت الجزائر إلى ستة واليات والوالية إلى مناطق والمنطقة 
داللة عرقية سميات ألن في األسماء نواحي والناحية إلى أقسام وجعمت ليا أرقام بدال عن الت

لمتنظيم وجغرافية، أما األرقام فيي محايدة وسعت إلى وضع تنظيم إداري محكم موازي 
مستقمة، ومن ثمة خمق نظام وتجنيدىم خمف الثورة وتعويدىم عمى إدارة جزائرية  االستعماري

داري في البالد وجعل فرنسا عاجزة عن إدارة شؤون   1الجزائريين.سياسي وا 

الثانية شرعت وتطبيقا لمؤتمر الصومام، وبعد أن أصبحت المنطقة الثانية تعرف بوالية    
تضم خمس  قيادة الوالية في إعادة التقسيم الجغرافي والييكمي لموالية، فأصبحت الوالية الثانية

 2مناطق، وىي:

 : جيجل و ميمة .المنطقة األولى -

 يد، عين عبيد...(ع)حتى شمغوم ال : الميميةالمنطقة الثانية -

 3: القل، سكيكدة حتى عزابة.المنطقة الثالثة -

                                                             
م( المنطقة الحدودية 1962-م1954عبد الوىاب شاللي، دور عمال المناجم الجزائرية في ثورة التحرير الجزائرية ) -1

-2001نموذجا، رسالة دكتوراه العموم في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف عبد الكريم بوصفصاف، جامعة قسنطينة، 
 .184، ص 2002

 .109سابق، ص المصدر العمي كافي، -2
م رسالة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ القديم 1956-م1954كري في الثورة الجزائرية سمي، التنظيم العأمال ش -3

 .429، ص 2006-2005الحديث المعاصر، إشراف د/ عبد الكريم بوصفصاف، جامعة باتنة، 



 الفصل الثالث: مؤتمر الصومام وتنظيم الوالية الثانية "الشمال القسنطيني"  
 

 
85 

 : عنابة، سدراتة.المنطقة الرابعة -

 1: سوق أىراس والقالة.المنطقة الخامسة -

وىذا بعد قيام القاعدة  م إلى أربع مناطق1956شير ديسمبر إال أنيا تقمصت في    
م أصبحت مدينة 1959ىراس والقالة وفي سنة الشرقية والتي ضمت منطقة سوق أ

قسنطينة تمثل المنطقة الخامسة وىكذا فالوالية الثانية تضم خمس مناطق تنقسم إلى 
 2وأجزاء.نواحي وأقسام 

وتم تحديد المسؤوليات عمى مستوى الوالية، وكذلك مناطقيا ونواحييا وأقساميا    
 :ويرىا كالتاليودوا

 الوالية: - أ

نواب وىم الرائد  مناطق، وعمى رأسيا عقيد لو ثالث سمفالوالية الثانية تتكون من خ   
السياسي، الرائد العسكري، الرائد المكمف بالمخابرات واإلتصال، أما المصالح التابعة لموالية 

 فيي:

 .)ممرض )قد يكون طبيب 
 .مسؤول نزع األلغام 
 .كاتب الوالية 
 .المكمف بالدعاية 

                                                             
1- Jacques duchenin, histoire du F.L.N Edition Mimoun Alger, 2006.p103. 

، 2010محمد تقية، الثورة الجزائرية المصدر والرمز والمال، ترجمة عبد السالم عزيزي، دار القصبة، الجزائر،  -2
 .175ص
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 1الوالية. اتصال 
 المنطقة:-ب 

وتتكون من عدة نواحي، وعمى رأسيا مسؤول عسكري سياسي برتبة نقيب ولو ثالثة نواب    
ضباط وىم: ضابط مسؤول سياسي، ضابط مسؤول عسكري، ضابط مسؤول المخابرات 

 .()االتصاالت

 أما المصالح التابعة لممنطقة فيي:

 .كاتب المنطقة 
 .مسؤول التموين 
 .ممرض 
  بالدعاية.المكمف 
 .2اتصال المنطقة 

 الناحية: -ج

تتكون من عدة أقسام حسب أىميتيا من حيث المساحة والسكان، ويعين عمى رأسيا    
مالزم أول بمساعدة ثالث ضباط برتبة مالزم ثاني، األول مكمف بالشؤون السياسية، والثاني 

مكمف بالشؤون العسكرية والثالث مكمف باألخبار واالتصاالت، باإلضافة إلى مسؤولي 
 3.الجماىيريةات التموين والصحة والتنظيم

 
                                                             

، 2003، دار األمة، برج الكيفان، 2محفوظ اليزيدي، مذكرات النقيب محمد صايكي شيادة ثائر من قمب الجزائر، ط -1
 .104ص 

 .142، ص المصدر نفسو  -2
 .400السابق، ص  المرجع ،مار قميلع -3
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 القسم: -د

ويتكون من عدة دواوير حسب أىمية المساحة والسكان ويعين لكل قسم منسق برتبة    
مساعد، ويشرف عمى القسم مسؤول سياسي وعسكري بمساعدة ثالثة أعضاء برتبة عريف 

 أول وىم:

العضو  العضو األول مكمف بالشؤون السياسية، العضو الثاني مكمف بالشؤون العسكرية، -
الثالث مكمف بشؤون األخبار واالتصاالت، باإلضافة إلى ثالثة أعضاء برتبة عريف يكمفون 

 1بالتموين والصحة واألوقاف وىؤالء يمثمون مجمس قيادة القسم.

 الدوار أو الجزء: -ه

يعين عمى رأسو عريف ومعو ثالث نواب أو أربعة بحسب ما تقتضيو الضرورة وىم:    
مين، مسؤول التموين وكل دوار باالتصال واألخبار، مسؤول المسب فمسؤول سياسي مكم

 2.يمشاتمقسم إلى 

 المفوضون السياسيون )المرشدون السياسيون(.-2

 ن يطمق عمى المفوضون السياسيون عدة تسميات منيا المرشدون السياسيون، المسؤولون اوك

بالدرجة األولى عمى الجانب السياسيون وكذلك المحافظون السياسيون كانت تقتصر مياميم 
 3السياسي.

                                                             
 .398ص  السابق، المرجع قميل، عمار-1
 .142محفوظ اليزيدي ، المصدر السابق ، ص -2
 . 140المصدر نفسو، ص  -3
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حيث كان  1وكان يشترط في أصحاب ىذه الميمة الثقافة الكافية والوعي السياسي المتين،   
الشعب الجزائري سياسيا كرست الجبية كل الوسائل المادية والبشرية لتحقيق طوال مطمب 
 وفق  ىذا اليدف اليامحيث قامت برفقة جيش التحرير الوطني برسم معالم  الكفاح،سنوات 

، وكان السكان والديمقراطيةفكر واضح ودقيق مرتكز عمى مبادئ جوىرية كالعدالة واإليمان 
شراف المفوض  لسياسي الذي امقسمين إلى خاليا وأفواج بحسب االحتياجات تحت حكم وا 

 2.التحريريينكان ينشط وفق خطوط الجبية والجيش 

 ويقوم المفوضون السياسيون بالميمات والوظائف التالية:   

 لتنظيم  ، التي تستحدث في كل قرية3تنظيم الشعب وتيذيبو عن طريق المجان الثالثية
يداعيا  خاليا جبية التحرير الوطني ويقوم المفوض السياسي بإرشاد ىذه المجان وا 

تيا، وتتولى ىي جمع أعضاء الخمية لممفوض السياسي ليمقى اأخبار الثورة وتعميم
في محل الشؤون النافعة، وفي ىذا عمييم اإٍلشادات والتعاليم واألحاديث التيذيبية 

المجال عمى المفوض السياسي أن يحرص كثيرا عمى أال يحدث تصادم أو خالف 
خبة "مجالس الشعب" عمى السمطة والنفوذ بين ىذه المجان الثالثة وبين المجان المنت

 4.وعميو يحدد لكل فرع اختصاصاتو
  وامر جبية كذلك عمى إذاعة ونشر أخبار وأ المسئولونالمفوضون السياسيون ىم

ومطبوعاتيا مثل صحيفة المجاىد ومختمف المنشورات األخرى، التحرير الوطني 

                                                             
 .116ص  المرجع السابق،عبد المالك مرتاض،  -1
 .150محفوظ اليزيدي، المصدر السابق، ص  -2
المجان الثالثية: ويطمق عمييا المنظمة السياسية اإلدارية وتؤسس في كل قرية ودوار ومدينة وينطوى تحتيا الشباب  -3

، 2، ط1والشيوخ والفتيان ويتبعيا المسبمون/ أنظر يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشرو والعشرون،  ج
 .167م، ص1996لرويبة، الجزائر، المؤسسة الوطنية لمنشر واالتصال واالشيار: ا

 .167المرجع نفسو، ص  -4
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فعمييم بذل قصارى جيدىم ويستعمموا مختمف الوسائل حتى ينشروا أخبار الثورة 
وتبميغيا، وذلك لكون الدعاية سالح حاد وفعال جدا وذلك باستعمال اآلالت الكتابية 

جبية التحرير الوطني وتوزيعيا في كل وآالت السحب. بغية اإلكثار من مطبوعات 
ل ما يحدث في القسمة والناحية والمنطقة مكان، وعمييم إطالع المجان الوطنية بك

جيش والوالية عن مأثر جيش التحرير الوطني وانتصاراتو ومعنويات السكان وجرائم 
وعمييم كذلك أن يبذلوا جيودىم لرفع معنويات السكان والمجاىدين  االحتالل

 1والمسممين والفدائيين وذلك بعقد ندوات دورية إخبارية توضيحية.
  عداد مراكز يسير المفوضون السياسيون عمى شراء المباس والتموين الضروريين وا 

لذلك تحسبا لكل االحتماالت وأثناء اجتماع المجنة فإنو عمى المفوض السياسي أن 
 مي:يقدم ألعضائيا ماي

 تقريرا حول الحالة المعنوية لمشعب. -
 تقريرا ماليا. -
 2تقريرا إداريا. -

 الحرب النفسية: -

الفرنسي  االستعمارفي ىذا الميدان ميمة المفوض السياسي عظيمة جدا، فبعد أن حاول    
بمختمف الوسائل أن يفصل الشعب عن المجاىدين واستخدم ليذه الغاية عدة وسائل فندد 

المجاىدين ووصفيم بمختمف األوصاف وسمط القمع الوحشي عمى الشعب واألىالي، حتى ب
يم التحريري وحاول أن يحقق بعض اإلصالحات في الميدان يرغميم عمى التخمي عن جيش

اإلجتماعي إلغراء الناس لمتخمي عن الثورة، فأصبح واجبا عمى المفوض السياسي أن يكون 
في حسن السيرة والسموك واإلخالص وعمى الجنود والضباط وقادة الوحدات  يحتذى بومثاال 

                                                             
 .168ص  في القرنين التاسع عشر والعشرين، المرجع السابق،  الجزائر ثورات بوعزيز، يحي -1
 .112عمي كافي، المصدر السابق، ص -2
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التحرير ألن ذلك يساعد عمى تعميق  سيئ لسمعتيم وسمعة الثورة، وجيش وجبيةيما تجنب 
 1فكرة الثورة ورسالة التحرير في قموب كل الناس داخال وخارجا.

 مجالس الشعب: نتخابإ -

ىذه المجالس يقوم المفوض السياسي بجمع رجال القرية أو المشتى من سن  انتخابعند    
الذين رضوا بالثورة  فما فوق، ويعرض عمييم قائمة المجمس المراد انتخابو من بين 18

قة واألمان لدى المجتمع، وليم القدرة عمى تحمل المسؤوليات التي ستوضع عمى واشتيروا بالث
معارضة، يجب إجراء التصويت عاتقيم، ويجري التصويت باليتاف الجماعي فإن ظيرت 

 2.بطريقة سرية

القيام بالميام كما أن لممفوض السياسي بالقسم لو الحق في اختيار نائب لو يساعد عمى 
 3سالفة الذكر.

 المجالس الشعبية:-3

، وتعد المجالس الشعبية 4دتيابادرت جبية التحرير الوطني بتشكيل مجالس شعبية لمسان   
الخمية األساسية لمتنظيم القاعدي لمثورة التحريرية ويرجع تأسيسيا إلى الفترة التي أعقبت 

 التفافج اإليجابية ليذه اليجومات إثر م، حيث دفعت النتائ1955أوت  20ىجومات 
، أدى ذلك إلى التفكير في أطر جديدة يتم بواسطتيا ىيكمة الجماىير الشعبية حول الثورة

عن اليياكل االستعمارية، خاصة وأنو أعطى أوامره الصارمة الشعب واالعتناء بشؤونو بعيدا 

                                                             
 .112عمي كافي، المصدر السابق، ص -1
 .169ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ،المرجع السابق، ، يحي بوعزيز  -2
 .112، ص نفسوعمي كافي، المصدر  -3
سالم جرد، الثورة في المنطقة الثانية من الوالية السادسة، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير، في التاريخ المعاصر،  -4

 .132، ص 2008-2007سانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، كمية العموم االجتماعية واالن
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ال موا من اإلدارة الفرنسية و ، من الجزائريين أن يستقي1إلى جميع أعضاء المجالس البمدية ا 
واجيوا حكم اإلعدام، ولما كانت التمبية جماعية قرر مجمس المنطقة الثانية بعد مداوالت في 

 2الموضوع إنشاء المجالس الشعبية.

وعميو فقد كانت المبادرة في تأسيس المجالس الشعبية لممنطقة الثانية ثم أقرىا مؤتمر    
 3م بيدف تعميميا عمى كافة التراب الوطني.1956أوت  20الصومام المنعقد في 

حيث جاء في الجزء الخاص بالقرارات السياسية المجالس الشعبية، وتتشكل بواسطة    
االنتخابات وتنظر في القضايا العدلية واإلسالمية والمالية واالقتصادية واألمن، وبيذا وضح 

يجب أن تكون بواسطة االنتخابات ودورىا  ميا التيالقرار المؤسس ليذه المجالس طريقة تشكي
عمى الشؤون العدلية من قضاء وشؤون مدنية وعمى االىتمام بالمرافق  عميي الذي يجب أن

دارة الشؤون المالية واالقتصادية واإلشراف عمى األمن.  4اإلسالمية وا 

 وتشكمت ىذه المجالس الشعبية من خمسة أعضاء:   

  أعمال زمالئو.رئيس المجمس ويتولى تنسيق 
 .عضو مكمف بالشؤون المدنية 
 .عضو مكمف بالمسائل الثقافية والعدلية 
 .عضو مسؤول عن الشؤون المالية واالقتصادية 

 

                                                             
 المجالس البمدية: المقصود بيا المجالس التي تشكميا اإلدارة االستعمارية في الجزائر.-1
 .118سابق، ص المصدر العمي كافي،   -2
 .124، ص لحسن، المرجع السابق  أزغيدي محمد -3
 .170سابق، ص اليحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، المرجع  -4
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 .1عضو مسؤول عن حفظ األمن 

وكان ىدف القادة الثورة من تأسيس ىذه المجالس ىو تدريب الشعب عمى إدارة شؤونو    
اء عمى ضشعر بأنو جزء من الثورة وكذلك لمق بنفسو دون تدخل من قيادة الجيش، حتى

 2سمبيات الوضعية العروشية التي كانت سائدة في الريف.

والثقافية  واالقتصادية كما كان تأسيسيا ييدف إلى الجمع بين المعركة اإلجتماعية   
، وأما عن 3معركتين ال يمكن أن تستغني إحداىما عن األخرى باعتبارىماوالمعركة العربية 

المجالس فكانت من صالحيات المسؤول السياسي وفيما يتعمق بالميام التي  انتخابطريقة 
 تقوم بيا المجالس الشعبية فيي كما يمي:

 .السير عمى األمن في مختمف مناطق الوالية 
  السير عمى رفع معنويات المواطنين بمختمف الوسائل، منيا عقد االجتماعات من

 ميات وأوامر الجبية وتوزيع المناشير والجرائد.حين آلخر وتبميغ عم
 .رعاية أسر المجاىدين والشيداء والمعتقمين والمنكوبين 
  فصل الخصومات التي قد تنشب بين المواطنين بواسطة العضو المكمف بالقضاء

مام القرية.  4والذي ىو في العادة يكون فقيو وا 
 الثورة. جمع االشتراكات والتبرعات والزكاة وصرفيا في خدمة 
 .تنظيم التعميم وتعيين المعممين، وترتيب الحالة المدنية لممواطنين 

                                                             
 .170 ص السابق، المرجع والعشرين، عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات بوعزيز، يحي -1
 .156عمي كافي، المصدر السابق، ص -2
 .239مسعود فموسي،المصدرالسابق ، ص  -3
، 2000المتحف الوطني لممجاىد،الرويبة ،الجزائر ،،1956 -1954استراتجية الثورة في عاميا األول  أحسن بومالي، -4

 .348ص
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  يجاد مراكز االتصال عمى مختمف الطرق التصدي لدعاية العدو،تنظيم الحراسة وا 
 1التي يسمكيا المجاىدون.

ونجد في الوالية الثانية مجمس يضم خمسة أعضاء وتتفرع الوالية إلى خمس مناطق، كل 
رأسيا مجمس يتكون من خمسة أعضاء، وتتفرع المنطقة بدورىا إلى نواحي منطقة عمى 

يتوالىا مجمس مكون من العدد نفسو، وتتفرع النواحي إلى أقسام كل قسم عمى رأسو مجمس 
 2وتتكون من خمسة أعضاء.

ومن خالل التفرع عمى الميام الممقاة عمى ىذه المجالس، نسجل أنيا تمس كافة الميادين 
حيث تدفع الشعب لممشاركة في الثورة واالجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية  االقتصادية

لى الشعب" كما يمكننا أن نالحظ البعد  التحريرية تحقيقا لشعار "الثورة من الشعب وا 
اىتمت بقضايا الشعب  الديمقراطي واالجتماعي لمثورة التحريرية فرغم ظروف الحرب إال أنيا

 3اعية والثقافية.االقتصادية واالجتم

 بعض العقبات اإلدارية والسياسية في الوالية الثانية:-4

كانت الوالية الثانية أكثر استقرار وانسجاما من غيرىا، حيث تعايشت في ظميا جميع 
تيارات السياسية في الحركة الوطنية، من دون صراع دموي كما حدث في الواليات األخرى، ال

( والحركة الوطنية الجزائرية A.L.Nدامية بين جيش التحرير الوطني ) حيث حدثت مواجيات

                                                             
 .349، ص ،المرجع السابق 1956-1954احسن بومالي ،استراتجية الثورة في عاميا األول -1
 .167عمي كافي، المصدر السابق، ص  -2
رسالة ماجستير في التاريخ الحديث م، 1962-م1954لتحريرية الجزائرية ارياض بودالعة، القيم الديموقراطية في الثورة  -3

 .125، ص 2006-200والمعاصر، إشراف عبد الكريم بوصفصاف، جامعة قسنطينة، 
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1 (M.N.A)   في بعض الواليات األخرى وخاصة الوالية الثالثة والسادسة، حيث تنشط عدة
، ونظرا لبداية امتداد نفوذ إتباع مصالي الحاج، إلى الشمال القسنطيني عقد 2كتائب مصالية

منطقة بني صبيح شرق الميمية، تحت إشراف "زيغود  م في1955في شير أكتوبر اجتماع 
تم فييا محاكمة بعض المسؤولين في الثورة، المنطقة الثانية يم يوسف"، إضافة إلى قيادات

بتيمة خيانة لثورة ونفذ فييم حكم وىم: إسماعيل زيقال، سي الساسي، زادى الشريف حيث 
ثقتيا وكمفتيم ووضعت فييم المنطقة الثانية  ة المصالية إلى الشمال القسنطينيكأرسمتيم الحر 

ايتيا القضاء عمى أكبر المسيرين بالشمال عديدة، فسيل عمييم تنظيم مؤامرة غ بميام
االضطالع عمى عمميم وألقي عمييم القبض قبل تنفيذ القسنطيني ومن حسن الحظ تم 
 مخططيم فحكم عمييم باإلعدام.

لتي أتت فييا ذكر الحركة المصالية في الوالية الثانية ىذه المرة األولى واألخيرة اوكانت    
حيث بقيت ىذه الوالية بعيدة عن ىذا المرض الذي ابتميت بو بعض الواليات إبان الثورة 

 3التحريرية.

 االختالف حول القاعدة الشرقية: -

لقد عرفت المنطقة الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من الوطن والتي يحدىا من الشمال    
البحر األبيض المتوسط ومن الجنوب مدينتا سدراتة وتبسة ومن الغرب مدينتا قالمة وعنابة، 

تنازعيا الوالية األولى )األوراس( والوالية الثانية، وأطمق عمييا ومن الشرق تونس، وقد كانت 

                                                             
حركة سياسية أنشأىا مصالي الحاج بعد اندالع الثورة تعبيرا عن معارضتو لجبية  (M.N.A)الحركة الوطنية الجزائرية -1

، 2007م، دار القصبة لمنشر، الجزائر، 1962-م1954التحرير الوطني/ أنظر: عاشور شرفي، قاموس الثورة الجزائرية 
 .144ص 

م، دار اليدى، 1962-م1954ية الجزائرية فكرية واإلنسانية في الثورة التحرير الكريم بوصفصاف وآخرون، القيم ال عبد -2
 .175عين مميمة، الجزائر، ص

 .332السابق، ص، المرجع عمار قميل -3
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الصومام عند م منطقة سوق أىراس والقالة ولم تحمل اسم القاعدة الشرقية إال بعد مؤتمر اس
الشمال المنطقة في بداية الثورة تابعة لمنطقة  ، وكانت 1م1956نياية سنة 
جي مختار" الذي نطالق الثورة تحت إمرة القائد "باعشية اإلعداد ال.حيث كانت 2القسنطيني

وقد كانت أطماع قادة ىذه  3وخمفو فيما بعد عمار بوقالز 1954نوفمبر  20استشيد في 
المنطقة كبيرة إلنشاء والية حيث بادر قادة النواحي والقطاعات في ىذه المنطقة إلى عقد 

م رغم معارضة قادة 1956في جوان ىكذا ظيرت رسميا القاعدة الشرقية في ديسمبر اجتماع 
 4الوالية الثانية.

م بإبقاء القاعدة 1957ق والتنفيذ في اجتماعيا األول في تونس سنة لجنة التنسيوقررت    
ري، من أىدافيا إيصال سالشرقية ولكن تحت تنظيم جديد تمثل في خمق لجنة لمتنظيم العك
الثانية كانت ، فالوالية 5السالح لمواليات الداخمية المنعزلة عن الحدود ومنيا الوالية الثانية

واحي وأقسام ودواوير، كما كان يبرز دور المفوضون تضم خمس مناطق مقسمة إلى ن
إلى وجود مجالس الشعب السياسيون الذين يقومون بدور في التوعية والتدبير إضافة 

ووظيفتيا تمقين الشعب ممارسة حقوقو وواجباتو وكانت ىذه المجالس تنشأ عن طريق 
ية الثانية السباقة إلى الوالانتخابات حرة وديمقراطية، وتتألف من خمسة أعضاء حيث كانت 

إنشاء ىذه المجالس قبل اعتمادىا في مؤتمر الصومام، كما تعتبر أكثر انسجاما واستقرارا 

                                                             
 .59 ص السابق، المرجع قميل، عمار -1
 .175محمد تقية، المرجع السابق، ص  -2
م، لعب دور كبير في فصل منطقة سوق أىراس عن الوالية الثانية وجعميا 1956عمارة: قائد ناحية قالمة في  بوقالز -3

 .96قاعدة مستقمة/ أنظر، عاشور شرفي، المرجع السابق، ص 
 .92ص  ،2011، دار القصبة لمنشر ، الجزائر ،  1الشاذلي بن جديد، مذكرات الشاذلي بن جديد ، ج -4
 .64السابق، ص  لمرجعا ،عمار قميل -5
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من بقية الواليات األخرى، فرغم وجود بعض العقبات ولكن ثم تجاوزىا ولم تأثر في ميسرة 
 .1الثورة بالوالية
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 القسنطيني".المبحث الثاني: قادة الوالية "الشمال 

 .25/09/1956م إلى 18/01/1955زيغود يوسف: -1

 االبتدائيةل دراستو م، زاو 1921نفي اج 18ولد زيغود يوسف بدوار الصوادق في    
في حزب  انخرطم 1940في سنة  االبتدائيةبالمدرسة الفرنسية وحصل منيا عمى الشيادة 

ء المنظمة م في المنطقة، وكان أحد أعضا1945ماي  8الشعب الجزائري، وقاد مظاىرات 
م 1951الخاصة وعند اكتشافيا وحميا ألقى عميو القبض وسجن لكنو تمكن من الفرار في 

وساىم لمتحضير  22رك في اجتماع ال الجأ إلى األوراس ثم عاد إلى الشمال القسنطيني، ش
،وعين زيغود يوسف 1قة وكان زيغود يوسف النائب األول لمقائد ديدوش مرادلمثورة في المنط

بعد وفاة الشييد ديدوش مراد قائدا عمى المنطقة الثانية، شرع في تنظيم وىيكمة المنطقة 
الثانية حيث قام بتعيين لخضر بن طوبال كنائب عسكري، ومزىودي إبراىيم نائب سياسي، 

 2الثانية. إضافة إلى تنظيم نواحي المنطقة

رة في و وقد واجو زيغود يوسف العديد من الصعوبات نظرا لنشاط العسكري المتواصل لمث   
المنطقة الثانية، حيث بدأت تعزيزات جنود القوات الفرنسية تتوافد عمى الشمال القسنطيني 

 ومن ثم الشروع في القيام بعمميات عسكرية لتمشيط المنطقة لمقضاءAlbard3بقيادة الجنرال 
اإلصالحية Soustelتمتيا بعد ذلك عمميات إصالحية مثل سياسة سوستيل عمى مراكز الثورة

، ثم إصدار قانون حالة الطوارئ في 4التي تدعوا إلى جعل الجزائر جزء ال يتجرأ من فرنسا
الشعب والتمشيط إلخماد الثورة وعدم احتضان م وتكثيف عمميات التطويق 1955مارس 

                                                             
1
 - MaherezAfroun ,nimoir, doutre tombe tom III, editionHouna, Alger,2009, p154. 

 .219محمد عباس، المرجع السابق، ص -2
 .77عمي كافي، المصدر السابق، ص -3
 .42 المرجع السابق ، ص، 1956 1945إبان الثورة الجزائرية التموين والتسميح حفظ اهلل بوبكر، -4
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لسياسة الفرنسية باشر المجاىدون مع زيغود يوسف بتنفيذ عدة كمائن . وكرد فعل عمى ا1ليا
يوسف زيغود  ، كما قاد2وعمميات فدائية من بينيا تفجير قنبمة في مطعم الكازينو بقسنطينة

وذلك بعد سمسمة من االجتماعات بين قادة المنطقة والقائد زيغود  1955أوت  20بيجومات 
ري سالحصار عمى األوراس، ونقل الثورة من العمل الفك اليدف األول منيا يوسف، وكان 

 .3إلى العمل العمني وتوسيع مجال نشاطيا إلى الشعب

وبعد ىذه التطورات اقترح العقيد زيغود يوسف قائد المنطقة الثانية عقد أول مؤتمر وطني    
داد الثورة من جميع جوانبيا. وكان زيغود يوسف قد عبر عن استعلمجبية تدرس فيو وضعية 

عقد المؤتمر  قلالمنطقة الحتضان ىذا التجمع التاريخي، لكن بسبب ظروف المنطقة تعر 
ر بقيادة يدكمف صالح بوبن 1956أوت  20زيغود يوسف بالمؤتمر في ، وعند التحاق 4بيا

 .19565أوت  23إلى  14مدة تسيير المؤتمر التي دامت من المنطقة في ىذه الفترة طوال 

 زيغود يوسف:استشهاد البطل  -

زيغود يوسف لميامو في الوالية الثانية وعمى أثر عودتو من منزلو حاصرتو أثناء تأدية    
 المعركة أثناء ذلك قام بحرق ما معو إال حراسة قميمة فوقعت القوات الفرنسية ولم يكن معو 

 

                                                             
 .85، ص بن جديد، المصدر السابق شادلي  -1
 .282السابق، ص  عمار قميل، المرجع -2
 .144-143محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص  -3
لوطني لمدراسات والبحث في الحركة "، المصادر المركز ا1956عائشة حبيمس، " المنطقة الرابعة ومؤتمر الصومام أوت -4

 .226-221، السداسي األول، ص 12، ع1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
م، نضالو العسكري والسياسي، مذكرة لنيل شيادة 2005م1929ر )صوت العرب(، لعبيدي خريس، صالح بوبنيد -5

م، جامعة األمير 1962-م1954الجزائرية الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، تخصص تاريخ الثورة التحريرية 
 .130م، ص2011-م2010القادر لمعموم اإلسالمية، قسنطينة، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، قسم التاريخ، الجزائر، 
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، وبذلك خسرت الثورة بطال من 1956سبتمبر  25من وثائق ليسقط بعدىا شييدا يوم 
 .1طالياأب

 :1957إلى أفريل  23/09/1956لخضر بن طوبال -2

م بمدينة ميمة 1923اسمو سميمان بن طوبال المعروف باسم لخضر أبو عبد اهلل ولد سنة    
 انتصارمبكرا في صفوف حزب الشعب الجزائري ثم حركة  ، انخرط2من عائمة ريفية فقيرة

لعمالة ، عمل مسؤول في المنظمة السرية العسكرية وكان من المسؤولين الديمقراطيةالحريات 
م اختفى في جبال األوراس وحكمت عميو فرنسا بالسجن 1950قسنطينة بعد اكتشافيا 

منطقة ، شارك في تأسيس جبية التحرير الوطني، خالل الثورة كان مساعدا لقائد ال3غيابيا
لذين فجروا عمميات أول نوفمبر بمنطقة ميمة، وفي ، وكان من األوائل ا4الثانية زيغود يوسف

يوسف حل محمو وتولى قيادة الوالية الثانية م وبعد استشياد القائد زيغود 1956سبتمبر 
عين وزيرا  1957،5وأصبح يحمل رتبة عقيد، أصبح عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ 

لمدولة في الحكومة الثالثة برئاسة بن في الحكومة المؤقتة )األولى والثانية( ثم وزيرا لمداخمية 
 .6ين عقب مؤتمر الصوماميخدة، ساند بوصوف في صراعو مع السياس

 

                                                             
 .67-66، ص 2003، سكيكدة، 1صالح جراب، البطل الشييد زيغود يوسف، دار أمواج لمنشر، ط -1
 .308، ص2007رجل الجميورية، دار المعرفة، عبد القادر حميد، فرحات عباس  -2
 .112، ص2010، أوت، 17"العقيد لخضر بن طوبال"، المنظمة الوطنية لممجاىدين، أول نوفمبر، ع -3
 308عبد القادر حميد، المرجع سابق، ص -4
 .112، صالسابق  رجعيد لخضر بن طوبال"، الم"العق -5
 .308عبد القادر حميد، المرجع السابق، ص -6
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، وبعد توليو القيادة 1لقب لخضر بن طوبال مع بوضياف وبمقاسم كريم بالباءات الثالثة   
اىم في الوالية الثانية شرع بن طوبال في تنظيميا وىيكمتيا وفق قرارات مؤتمر الصومام، س

م فضل اإلبتعاد عن السياسة وتوفي لخضر بن طوبال عن 1962وبعد  في مفاوضات إيفيان
 .2سنة 87عمر يناىز 

 م:1959سبتمبر  -م1957عمي كافي أفريل -3

انخرط في حركة انتصار الحريات م، 1928ولد عمي كافي بمدينة الحروش سنة    
انية، ثم التحق بجامع الزيتونة ثم انضم تعاما، درس في المدرسة الك 16وعمره  الديمقراطية

، ناضل في 3وأصبح سكريتير زيغود يوسف 1950إلى جبية التحرير الوطني في بداية 
تونس، عاش عمى كافي أزمة حزب صفوف المنظمة الخاصة وبعد اكتشافيا إلتجأ إلى 

أوت  20وانضماميا إلى الثورة، شارك ىجومات  الشعب وساىم في تحديد قسمة الحروش
م كعضو مندوب عن المنطقة 1956أوت  20م وبعدىا في مؤتمر الصومام في 1955
، وكان من بين أعضاء مجمس الوالية بصفة رائد مكمف بالشؤون العسكرية في فترة 4الثانية

ء العشرة في اجتماع العقدا 1959طوبال لموالية الثانية، شارك سنة حكم لخضر بن 
يوسف بن خدة وكريم بالقاسم نحو تونس لتكوين القيادة  ، ومع مغادرة بن طوبال رفقة5بتونس

أمور قيادة الوالية الثانية إلى عمي كافي برتبة عقيد حسب قرارات أسندت الجديدة لمثورة 
مؤتمر الصومام وقد شرع عمي كافي بعد توليو المسؤولية في تكوين مجمس الوالية إذ عين 

                                                             
الباءات الثالثة: نسبة إلى األحرف األولى من أسمائيم / أنظر: " لخضر بن طوبال، رحيل أحد أبرز صقور الثورة -1

 .2013أوت  22، األحد 4619الجزائرية"، األحرار، جريدة جزائرية، ع 
 .308عبد القادر حميد، المرجع السابق، ص -2
 .307 ص المرجع نفسو، -3
 .299، ص2010، دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،1الجزائر، ط نور الدين حاروش، رؤساء -4
 .229محمد عباس، المرجع السابق، ص -5
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عمل  .1السياسية ر مكمف بالشؤون العسكرية وعالوة معطوش مكمف بالشؤونيدالح بوبنص
عمي كافي عمى تطوير أساليب الكفاح المسمح التي تمكن من خالليا جيش التحرير الوطني 

من تحرير كامل المناطق الجبمية والتمية وتسييل تحركات وحدات جيش التحرير الوطني 
، وقد بقي عمي كافي عمى رأس قيادة الوالية 2يع الوصول إليياوىكذا أصبح العدو وال يستط

، ومن ثم 3إلى أن استدعى إلى تونس لحضور االجتماع الذي دعت إليو الحكومة المؤقتة
م 1965م ثم سفيرا في لبنان سنة 1962م وفي سوريا سنة 1961عين سفيرا في القاىرة سنة 

م ثم أصبح 1979الوطني عام كما عين عضوا في المجنة المركزية لحزب جبية التحرير 
 .4م1992رئيسا لممجمس إال عمى لمدولة منذ عام 

  :1962مارس  19إلى  1959سبتمبر ر: يدصالح بوبن-4

م بوادي زناتي بوالية 1929، من مواليد 5ر المعروف باسم صوت العربالح بوبنيدص   
في صفوف  1945 وقد بدأ مشواره السياسي منذ سنة ، 6قالمة، من عائمة فالحية بسيطة

                                                             
 .299نور الدين حاروش، المرجع السابق، ص -1
 .75-71، ص1987، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 1من ثورة الجزائر، ج تلخضر جودي بو الطمين، لمحا -2
 .254المصدر السابق، صعمي كافي،  -3
 .308عبد القادر حميد، المرجع السابق، ص -4
ر وقد أطمقت التسمية عمى صالح بوبنيد م1953صوت العرب: نسبة إلى إذاعة صوت العرب بالقاىرة التي تم انشئيا  -5

نما تعود إلى بسبب مشاركتو فييا، أما المجاىد األمين خان قال أن سبب تسمية بصوت العرب ال تنسب إلى ىذه اإل ذاعة وا 
بداء يرسأن صالح بوبنيد عمى الحاضرين مطوال ولم يصمت فقال لو احد  اآلراءطرفي إحدى جمسات االجتماعية بالنقاش وا 

 .127لعبيدي خريس، المرجع سابق، ص : رفاقو مازحا اسكت صوت العرب ومنذ ذلك الوقت الزمو ىذا االسم/ أنظر
خ مقاالت في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، دار القصبة لمنشر والتوزيع، عبد القادر حميدي، دروب التاري -6

 .189، ص2007الجزائر، 
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وأصبح عضوا في  الديمقراطيةحزب الشعب الجزائري ثم انتقل إلى حركة انتصار الحريات 
 .1المنظمة الخاصة

م كان من 1952وسجن في عنابة ثم الجزائر إلى  1950سنة  بوبنيدراعتقل صالح    
مفجري الثورة التحريرية بمنطقة الخروب، وعين من طرف زيغود يوسف مسؤوال عن منطقة 

وتولى قيادة  1957م، عين عضو مجمس الوالية الثانية سنة 1954منذ نوفمبر وادي زناتي 
م بتعيين من طرف الحكومة 1959، ثم سنة 2م1957-م1956تين الوالية الثانية بالنيابة مر 

ر مسؤوليتيا يدب فترة تحمل فييا بوبنالمؤقتة الجزائرية وقد كانت فترة حكمو أطول وأصع
تعينو خمفا لمعقيد عمي كافي الذي توجو إلى تونس عمى رأس قيادة الوالية الثانية وقد جاء 

لحضور اجتماع دعت إليو الحكومة المؤقتة أظير معارضتو لبن بمة بعد اإلستقالل مما أدى 
-م1965إلى إلقاء القبض عميو ليطمق سراحو بعدىا أصبح عضو في مجمس الثورة 

 .3سنة 76ناىز م عن عمر ي2003م، ظل يمارس النشاط السياسي إلى غاية وفاتو 1967

 

 

 

 

 

                                                             
السعيد عبادو، " الذكرى األولى لرحيل المرحوم سي صالح بوبنيدر صوت العرب"، أول نوفمبر، المنظمة الوطنية  -1

 .123، ص2006، 168لممجاىدين، ع
 .319، أنظر أيضا: محمد عباس، المرجع السابق، ص190-189المرجع السابق، ص عبد القادر حميدي،  -2
 .95-61عبد القادر حميدي، المرجع السابق، ص -3
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 المبحث الثالث: تطور جيش التحرير في الوالية الثانية.

إن أحسن الوسائل التي تبمور الكفاح الثوري وتمثمو أحسن تمثيل ىو العمل العسكري الذي    
يتجمى في نظام الجيش، ىذا األخير الذي ىو السالح القوي الذي تعتمد عميو الثورة في 

عادةاالعتبارالمقام األول لتخميص البالد من السيطرة  لمشعب الجزائري الذي  االستعماريةوا 
وفي ىذا المبحث 1طال ليل احتاللو وتعاقبت األجيال وىي تعيش تحت ذل األقدام السوداء 

 .2بالسالح إمدادهجيش التحرير في الوالية الثانية وتنظيمو وطرق تطرقنا لتطور 

 تنظيم الجيش بالوالية الثانية:-1

لقد اعتمد في تنظيم الجيش بالوالية الثانية كما نصت عميو قرارات مؤتمر الصومام حيث   
معينة باإلضافة إلى قسم الجيش إلى ثالث أقسام أساسية ويعتمد في تركيبو عمى وحدات 

 الشارات ومنح أفراد الجيش منح عائمية.وضع 

 :هي أقسام ثالثة إلى التحرير جيش انقسمأقسام جيش التحرير:    

 :المجاهدون 

س العسكري ويعتبرون القوة الضاربة لجيش التحرير اوىم الجنود الذين يرتدون المب   
، يقاتمون العدو في كل الميادين ويباشرون كل أنواع حرب الكمين والمواجية في كل الوطني
 .3األوقات

                                                             
األقدام السوداء: ىم أعضاء األقمية األوروبية في الجزائر طالما اعطيت ىذه الجماعة اليجينة الباحثة عن ىوية إشكالية  -1

نطبق مع الواقع تسمية األقدام/أنظر : عاشور شرفي ، المرجع ما تغيرىا ألنيا ال ت ووحدة طارئة أسماء كانت سرعان
 .42السابق ،ص 

 .81-80، ص2013حمب، من أجل استقالل الجزائر،منشوراتدسيمفي تينو، تاريخ الحرب  -2
 .163المرجع السابق، صثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين ،  عزيز،يحي بو  -3
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 :المسبمون 

داخل جيش التحرير الوطني لعبوا دورا ىاما في الثورة كالحراسة،  االحتياطيينيمثمون الجنود 
يعتبر تخريب الطرقات واألعمدة الكيربائية وحرق المزارع وكانوا مجردين من األسمحة، و 

 سبمون بمثابة األعين واآلذان بالنسبة لمثورة.الم

 :الفدائيون 

يتمثل دورىم في القيام بالعمميات المختمفة في المدن وكان الفدائي يتمتع بالشجاعة الفائقة 
قدام عالي، ينفذ العمميات التي نطمب منو ضد الشرطة والدركوالجنود الفرنسيين، فينفذىا  وا 

 1أمام العيان دون أن يبالي بالخطر الذي يطارده في كل ثنايا المدينة وزواياىا.

 :يتركبمنأربعوحداتوحدات جيش التحرير:-2
 :عريف  نديا ومن بينيميتألف من إحدى عشر جنديا ومن بينيم عريف واحد وج الفوج

 واحد وجنديان أوالن ونصف الفوج يشتمل عمى خمسة جنود من بينيم جندي أول.
 :2تتكون من خمسة وثالثين رجال وثالثة أفواج مع رئيس الفرقة ونائبو الفرقة. 
 فرق مع خمس إطارات.من الرجال وثالث 110تشمل عمى  :3الكتيبة 
 :إطارمع عشرين رجال، وثالث كتائب  350يضم  الفيمق. 

 

 

                                                             
 .146المصدر السابق، ص محفوظ اليزيدي، -1
 .304ازغيدي محمد لحسن، المرجع السابق، -2
الكتيبة: اصطالح عسكري قديم، وقد استيدف في نظام الجيش اإلسالمي واستعمل في النظام العسكري لجيش التحرير  -3

عبد المالك : أنظر ة عسكرية / م الثورة الجزائرية فرقالوطني بناء عمى ما تقرر في مؤتمر الصومام وتعني في تنظي
 .69، صمرتاض، المرجع السابق 



 الفصل الثالث: مؤتمر الصومام وتنظيم الوالية الثانية "الشمال القسنطيني"  
 

 
105 

 العسكرية: الرتب-3

 حيث أقرىا مؤتمر الصومام وطمب من كل مسؤولي الواليات أن يطبقوىا كاآلتي:   

 :أحمر المون يوضع عمى الذراع االيمن.وشعاره عمى شكل  الجندي األول 
 :وشعاره عالمتان حمراوان عمى شكل توضعان عمى الذراع األحمر. العريف 
  األيمن. عمى الذراعوشعارىثالث عالمات حمر عمى شكل توضع  :األولالعريف 
 :وشعاره عمى شكل  المساعد(V) 1حمراء المون تحتيا خط أبيض. 
 :وشعاره نجمة بيضاء. المالزم األول 
 :وشعاره نجمة حمراء عمى الكتفين. الالزم الثاني 
 :وأخرى بيضاء عمى الكتفين.شعاره نجمة حمراء  الضابط األول 
 شعاره نجمتان حمراوان عمى الكتفين.الثاني: الضابط 
 :حمراوان ونجمة بيضاء عمى الكتفين.وشعاره نجمتان  الصاغ األول 
 :2ث نجمات حمر عمى الكتفينشعاره عمى ثال الصاغ الثاني. 

األخرى، في الوالية الثانية، كما في الواليات  إتباعياإذا عرفنا أن ىذه الرتب العسكرية قد تم  
ىل الشارات السالفة الذكر ىي األخرى قد وضعت عمى األكتاف اليمنى في  نتساءلفنحن 

 .الوالية الثانية، كما أقر ذلك مؤتمر الصومام

الحقيقة ال وذلك ألن معدن الفضة الذي كان من المفروض أن تصنع منو ىذه الشارات لم    
يض عن تنفيذ ىذا األمر، وكذا لم ثانية بالكمية الكافية وليذا استعمتوفرا في الوالية اليكن 

                                                             
إبراىيم رأس العين، مذكرات مجاىد من مقعد الدراسة بتونس إلى ممحمة الثورة بالجزائر األولوية لتحرير الوطن، دار  -1

 .38، ص2011اليدى عين مميمة، الجزائر، 
 .164المرجع السابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين، يحي بوعزيز، -2
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الوالية الثانية إشارات الرتب، وذلك تحاشيا لما قد ينجز عن ذلك من معرفة  مسؤولويعمق 
 .واالشتباكاتادة الثورة أثناء المعارك العدو ولق

 المرتبات العسكرية:-4

 كل مجاىد يتقاضى أجره شيرية عمى الشكل الثاني.   

  فرنك. 1000لجندي 
  فرنك. 2500ل المالزم األو 
  فرنك. 1200الجندي األول 
  فرنك. 1500العريف 
  فرنك. 1800العريف األول 
  1فرنك 2000المساعد. 
  فرنك 3000المالزم الثاني 
  فرنك. 3500الصاع األول 
  فرنك. 4000الصاع الثاني 
 :بالمئونةمصادر وطرق تزويد المجاهدين -5

اإلمكانيات المادية لم يكن ىناك المشكل الثورة ونظرا لقمة المجاىدين وقمة في بداية    
المطروح بالنسبة لمتموين بالمواد الغذائية ألن الشعب كان قادرا عمى تزويد المجاىدين 

 20م إلى 1954بالطعام والشراب وحتى المباس واألموال، ففي بداية الثورة من أول نوفمبر 

                                                             
1
 -Mohammed Gentaei, organisation politico, administrative et ilitaire de la revolutionalgerienne de 1954 a 

1962volume, edition place centrale de ben aknoun- Alge, 1994, p144. 
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ليم كل ا و بحيث وفر  توم عاش المجاىدون ىذه الفترة في كنف الشعب وضياف1955أوت 
 .1احتياجاتيم من غذاء  ولباس وأموال عن طريق التبرعات

م ثم إلحاق المئات من الشباب بصفوف الثورة عمى 1955أوت  20أما بعد ىجومات    
كمية عمى الشعب بسبب  االعتمادمستوى المنطقة الثانية، فأصبحت الثورة غير قادرة عمى 

دفع شعب فالفالح يلعمى جميع فئات ا االشتراكاتفرض كثرة عدد أفرادىا ومنيا بدأت في 
 2سمعا...من غالتو، والراعي يدفع أغناما، والتاجر يدفع 

م عرف مفيوم آخر لمتموين إذا استحدث عضو مسؤول عن 1956أوت  20بعد    
 3ل أىمية عن توفير السالحح ال يقالتموين، فاتسعت ىياكل ىذا القطاع الحيوي الذي أصب

كثافة الجيش الفرنسي في  ازدادتم إلى الوالية الثانية 1959عام  4قوة شالعند مجيء 
الوالية وضاعف الجيش الفرنسي من تواجده بالجبال مما شدد الخناق عمى عمميات التموين 

 أمام محاوالت العدو ولغمق كل األبواب في وجو الثوار وعزليم عن الشعب.

كذلك ىناك مصدر لمتموين يتمثل في استعمال القوة من قبل أفراد جيش التحرير الوطني،    
وغيرىا، الممموكة لمخواص والذين كانت السمطات الفرنسية  المئونةلالستيالء عمى شاحنات 

ترسميم إلى المدن الكبرى إلحضار التموين ليا، فكان جيش التحرير ينصب كمائن ليذه 
لثورة تدفع ثمن الحبوب ومختمف األشياء الموجودة اعمى ما فييا، وكانت حنات ويسيطرالشا

                                                             
 .334، المرجع السابق، صعمار قميل1
 .334المرجع نفسو، ص  -2
التموين حول التنظيم و عرض والية جيجل التنظيم ، المنظمة الوطنية لممجاىدين، مديرية المجاىدين لوالية جيجل -3

 .27، ص2009مارس،  18-17لموالية التاريخية الثانية خالل الثورة التحريرية 
م فعمل عمى تطوير 1958القوات الفرنسية العسكرية في الجزائر خالل شيود ديسمبر شال: ىو جنرال فرنسي عين قائد  -4
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حد المعمرين فكانت تعتبر غنيمة لجيش إذا كانت ممكاألأما التي كانت ممك الجزائري، 
 .1التحرير

وحدات جيش التحرير في بداية الثورة التحريرية تستعمل أما فيما يخص المباس لم تكن    
المدني والعسكري، ويستعممون  المجاىدون يجمعون ما بين المباسلباسا موحدا، حيث كان 

ة مف الحروب كالحرب العالمية الثانياأللبسة المتجمعة من طرف الذين شاركوا في مخت
التي كانت وحرب اليند الصينية ضمن صفوف القوات الفرنسية، باإلضافة إلى األلبسة 

 2تباع بالمزاد.تعرض لمبيع في األسواق ضمن المالبس القديمة التي كانت 

وكذلك بالنسبة لألحذية فقد كانت تستعمل أحذية بقايا الحروب السابقة وعميو فمم يكن    
نما كانت ىناك فضالت متبقية من  المباس العسكري لباسا عسكريا بالمعنى الحقيقي، وا 

باأللبسة التقميدية التي كانت تناسب طبيعة المنطقة  االستعانةية وكذلكالحرب العالمية الثان
 كالحذاء والقشابية والعمامة.

 تموين الوالية الثانية بالسالح:-6

إن أصعب مشكمة واجيتيا الثورة في البداية ىي كيفية الحصول عمى السالح من جية    
قناع الجماىير الشعبية من جية أخرى بأن السالح متوفر  حتى ال تفقد حماستيا وتضعف وا 

 .3ماديا

ن والذين سارعوا فالوالية الثانية في بداية الثورة جمعت األسمحة التي يمتمكيا المواطني   
لتسميميا لمثورة مع ذخيرتيا كانت أغمبيتيا أسمحة صيد ما عدا القميل جدا من البنادق الحربية 

                                                             

337عمار قميل، المرجع السابق، ص - 1 
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التي احتفظ بيا منذ الحرب العالمية الثانية باإلضافة إلى غنائم األسمحة جراء المعارك 
وخاصة منيا الكمائن التي ينظميا جيش التحرير لجنود العدو وكذلك مع العدو،  واالشتباكات

بعضيم  فالتحقفي صفوف العدو  1بالجزائريين المجندين االتصالالمساعي الناجحة في 
تيم وتجييزاتيم من أسمحة وذخيرة لكن الممون الرئيسي لموالية الثانية من بالثورة مع معدا

التي كانت تذىب إلى الحدود الشرقية إلحضار السالح من  2األسمحة ىي كتائب السالح
 تونس.

الوالية الثانية إلى الحدود الشرقية لجمب السالح لقد بمغ عدد الكتائب التي توجيت من    
أة صعوبات تحت وطاألقدام  نت تتوجو إلى الحدود التونسية سيرا عمىستة وأربعين كتيبة، كا

عديدة وتحت التقمبات الجوية حيث كانت تسمك الطرق الوعرة عبر الجبال واألودية وال تحمل 
 .3إلعداد بسيطا من األسمحة

والموت  الخطرترضيم قبموصوليم إلى الحدود حيث يمكن األىوال كانت تع ىذهفكل    
اإلنذار المكيربين والمزودين باأللغام وأجيزة  5و "موريس" 4المؤكد عمى خطى "شال"

                                                             
 .47إبراىيم راس العين، المصدر السابق، ص -1
عرض والية  تائب، المنظمة الوطنية لممجاىدين/ انظر:ين مواطنين فتشكل كب السالح، تتكون من مجاىدين ومبسمكتائ -2

 .14جيجل، المصدر السابق، ص 
 .279السابق، ص عمار قميل ، المرجع–3
يحمل إسم قائد القوات الفرنسية شال موريس حيث تم  آخرتم تدعيم خط موريس بخط  1958في نياية سنة خط شال:  -4

في منع مرور المجاىدين و اإلمدادات العسكرية لمثورة حيث تم إقامتو بنفس إنشاءه خمف خط موريس لتدعيمو و مساعدتو 
جمال قندل، خط شال وموريس وتأثيرىما  :/ أنظرتوازي معو من الشمال إلى الجنوب .تقنيات الخط األول وأخذ مساره بال

 .98، ص2008م، الشركة الوطنية لمنشر الجزائر، 1962-م1957عمى الثورة الجزائرية 
م، وىو عبارة عن شبكة ىائمة من األسالك الشائكة ممتدة عمى طول الحدود الشرقية من 1957خط موريس: أنشئ عام  -5
محمد العيد  : أنظر فولط وأرضية مزروعة بمئات األلغام المضادة لألفراد/  15قالة إلى قرية تقرين وىو مكيرب بقوة ال

 .38، ص2003، ىواري بومدين رجل القيادة الجماعية، دار اليدى، الجزائر، مطمر
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بدأ المجاىدون بقطع األسالك بواسطة مقصات عازلة لمكيرباء غير أنيا المتطورة، وىناك 
المدفونة تحت كثيرا ما صعقت عددا كبيرا منيم باإلضافة إلى من داسوا عمى األلغام 

لمخاطر التي تواجيو كان يعبر الحدود إلى تونس بعد كل الصعوبات وا إن من1األسالك 
 العودة أصعب أكثرقسطا من الراحة، ليبدؤوا بعدىا رحمة  بعد الوصول، يأخذ المجاىدون

قسوة من رحمة الذىاب، حيث يحمل المجاىد أقصى ما يستطيع من السالح والذخيرة والدواء 
حمل أجيزة جزأ لينقل عمى ظيور البغال، زيادة عمى ذلك الثقيل فكان يواأللبسة وأما السالح 

 2السمكي لإلتصال.

بسبب وتجدر اإلشارة إلى أن الكثير من ىذه الكتائب لم تتمكن من الوصول إلى اليدف    
دون من حيث قدموا عمى إثرىا يعو العمالء، كان المجاىدون  إشتباكات مع العدو أو وشايات

فقمة منيم من عادوا ومعيم السالح، أما البقية فكان يمنحيم ، أما من وصل منيم إلى تونس 
م ، 1962مارس  19حتى وقف إطالق النار من ىناك  االنظام في الخارج من العودة، وبقو 

أمام ىذه الوضعية توقفت القيادة في الوالية الثانية عن إرسال الكتائب لجمب السالح والذخيرة 
الشاغل األول الذي ظمت تعاني منو الوالية الثانية  مشكمة نقص السالح والذخيرة ىيوبقيت 

 .حتى نياية الحرب

وبخصوص ىذه القضية يقول، المسؤول العسكري بالوالية الثانية الشمال القسنطيني،    
ني لتدوين تاريخ الثورة المجاىد  "طاىر بو دربالة" المدعو الطاىر العنابي في الممتقى الوط

م تدخل قطعة سالح واحدة م ل1957م، "منذ عام 1988رس االمنعقد بنادي الصنوبر في م
 لموالية الثانية" وىذا نظرا لموضعية التي سبقت اإلشارة إلييا.

                                                             
 .272، صالمرجع السابق  ،قميل عمار  -1
 .272المرجع نفسو، ص -2
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وخط شال في أواخر حيث يقول "عندما أنشأ  1وحسب شيادة المجاىد عبد المجيد رزاقي   
تحصل لييا تي م، لم يعد السالح تدخل الجزائر وبقي التسميح الرئيسي ىو الغنائم ال1958

أثناء الكمائن والمعارك وفي الشمال القسنطيني أصبح مصدر األسمحة المستعممة في 
 .2السنوات األخيرة ىو الكمائن والمعارك واليجومات

 توزيع جيش التحرير عمى الوالية الثانية )الشمال القسنطيني(:-7

الكولونيل بن طوبال لخضر، ة ة الوالية الثانية الشمال القسنطيني برئاسدياق كانت   
ؤول العالقات واالستخبارات عمى سرويبش حسين ومر صالح والمسؤول السياسي نيدوبوب

 .3كافي، وكانت مقسمة إلى ثالث مناطق

 :المنطقة األولى 

السياسي ميمة كانت تحت قيادة النقيب بو عمي معود والمالزم بن رجام العربي والمسؤول    
 ي وىم:حمسعود، كانت المنطقة مقسمة إلى ثالثة نواالمالزم بن السام 

 ى:الناحية األول 

جيجل كانت عن قيادة المالزم بن زروال رمضان والضابط لباني أحمد والمسؤول بوستة    
 محمود كان بيذه الناحية ثمانية أفواج موزعين عمى ثالث قسمات.

 

                                                             
/ شارك مرتين في جمب السالح من تونس رزاقي: مجاىد في الوالية الثانية عمل كرئيس فوج أثناء الثورة و عبد المجيد  -1

 .111المرجع السابق، ص ، سعيدي وىيبة :أنظر
 .172المرجع السابق، ص ،عمار قميل -2
3
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 .40ص
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  :1القسمة رقم  -

ل العالقات و ل السياسي بوكبير محمد ومسؤ و عاشور والمسؤ  تحت قيادة لبداعيالطاىير    
 10عة مختار، بتنشيط بيذه القسمة فوجان عسكريا بضمان حوالي ميبوقت اواإلستعالم

بندقية من  30و  F.Mمك ىذان الفوجان بندقية نوع يمتمجاىدا تحت قيادة لمزاري ورويبح، 
 بندقية صيد . 60و P.Mنوع 

 :2القسمة رقم  -

السياسي بن زايدة  المسؤولر الدين وبوريده الطاىر و جيجل، تحت قيادة خالفي خي   
بوشنوت رابح ينشط بيذه القسمة فوجان ت ل العالقات واإلستعالماو الطاىر مختار، ومسؤ 

  105بيما 

 .1بندقية صيد 40، وPMبندقية نوع  20، وFMبنادق نوع 5يمتمكون مجاىدا 

 :3القسمة رقم -

السياسي بوسعة عبد الرحمن  المسؤول، تحت قيادة بوسنة الطاىر وكرديد مسعود و زيامة
 140أفواج بيم  4ل العالقات واالستعالمات صالح الفرطاس ينشط بيذه القسمة و ومسؤ 

 بندقية صيد. 110و  P.M بندقية من نوع 20و  F.Mبنادق نوع  4مجاىد ويمتمكون 
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 :الناحية الثانية 

بن شريوة تحت قيادة بن تورال السعيد ودحيمي محمد صالح والمول السياسي  1فرجيوة ميمة
محمود ومسؤول العالقات تبال مبارك عز الذين وبيذه الناحية ثمانية أفواج وثالثة كتائب، 

 ونظمت كاآلتي:

 :1القسمة رقم  -

 الشرق تحت قيادة بن قربة لخضر وسعداوي الدراجي والمسؤول السياسي حيري عميود   
مجاىد يمتمكون  100العالقات واالتصاالت مغالوي عمار ينشط بيذه القسمة  مسؤولو 

 بندقية حربية. 80وP.Mبنادق  10و  F.Mوفي بنادق مدفع مورتي ومدفع رشاش 

 :2القسمة رقم  -

 مسؤولو  ىالسياسي سي خالد ينح المسؤولالوسط تحت قيادة لشنب أحمد ومدحي محمد و 
مجاىدا  10كتيبتان تضم العالقات واالستعالمات حاج الدوادي بن دباش بيذه القسمة 

بندقية  70، و P.Mبندقية  20و F.Mبنادق نوع 2يمتمكون مدفع موزتي ومدفع رشاش و
 صيد.

 : 3القسمة رقم  -

تعالمات بورقية الغرب تحت قيادة يحياوي بمساعدة سي عبد اهلل ومسؤول العالقات واالس   
بندقية نوع  25مجاىدا وتمتمك أسمحة منيا  90البشير وتضم ثالثة أفواج وكتيبة إضافية بيا 

F.M 2بندقية حربية 30و. 
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 :4القسمة رقم  -

لحوي الجنوب الغربي بقيادة بشير كساب بمساعدة مولود خضراوي والمسؤول السياسي    
  65االتصاالت واالستعالمات بوكارة أحسن وتضم فوجين بيما  مسؤولعبد الرحمن و 

 .1بنادق حربية 10منيا مجاىدا يمتمكون أسمحة 

 :المنطقة الثانية 

كانت القيادة بالمنطقة تحت رئاسة النقيب عمي منجمي والمسؤول السياسي المالزم األول عبد 
القادر وقسمت المنطقة إلى المالزم العيفة عبد المجيد ومسؤول العالقات واالستعالمات 

 ثالث نواحي:

   :الناحية األولى 

 قيل والفل، كانت الناحية مقسمة إلى ثالث قسمات.فيميب    

 :1القسمة رقم  -

بنادق  3ألحة مختمفة منيا مجاىدا ويمتمكون  100فيميب قيل ضمت ثالث أفواج بيم    
F.M بنادق من نوع  5وP.M بندقية حربية. 120و 

 :2رقم القسمة  -

مدافع  2مجاىدا وتمتمك أسمحة مختمفة منيا  190بيا أربعة أفواج وينشط بيا القل     
 بندقية حربية. 70و F.Mبنادق  6مورتي و
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 :3القسمة رقم -

بنادق  3مورتي ومدفع رشاش ومجاىدا يمتمكون اسمحة منيا مدفع 110بيم أفواج  3تضم    
F.M 1بندقية حربية 70و 

 :الناحية الثانية 

Jenmapes بي عمار وحواد الطاىر ومسؤول العالقات واالستعالمات بوزاكي يبقيادة شطا
 محمود وكان ينشط بالناحية تسعة أفواج ونظمت كاآلتي:

 :1القسمة رقم  -

بقيادة قالمي محمد والعايب الدراجي، والمسؤول السياسي الطاىر رداح بيل ثالثة فمفة،    
 P.Mبنادق  10و F.Mبنادق  3مجاىدا يمتمكون أسمحة منيا  110أفواج يضمون 

 بندقية حربية.50و

 :2القسمة رقم  -

السياسي حشاش العيد ومسؤول العالقات  المسؤولوالركنية، تحت قيادة بولتة عمى و بوتميميس
مجاىدا يمتمكون أسمحة منيا مدفع  110أفواج بيم 4واالستعالمات دحمون الطاىر تضم 

 .2بندقية حربية 70و P.Mبندقية  15و F.Mمورتي وبنادق 
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 :3القسمة رقم  -

خميفة وقدماني عبد الوىاب والمسؤول السياسي  طاية ووادي الزناتي، تحت قيادة ختمة   
بندقية  30وP.Mبنادق  5مجاىدا يمتمكون  60بوعمي شعبان تضم ثالثة أفواج بضم 

 .حربية

 المنطقة الثالثة:

الطاىر بن أحمد والمالزم األول قويسم عبد اهلل، قالمة كانت تحت قيادة النقيب بودربالة    
العالقات واالستعالمات المالزم األول  مسؤولالياشمي و ؤول السياسي المالزم األول سوالم

 1طقة إلى أربع نواحي.عبد الحميد وقسمت المن

 :الناحية األولى 

ة بن الشريف حمزة والمسؤول السياسي كبموتي عمار ومسؤول سإيدوغ كانت تحت رئا
 العالقات واالستعالمات بن دين سمطان وقسمت إلى قسمتين:

 :1القسمة رقم  -

Bugeaudتحت قيادة بوقتو محمد "السكيكدي" ينشط بيا فوج واحد ، 

 :2القسمة رقم  -

دود ومبروك وسميمان بيا فوج واحد، وكان بيذه الناحية فوج ات، تحت قيادة زرقين زغعتري
مجاىد يمتمكون أسمحة  100الشريف، ورفاس زوان وينشط بيذه الناحية فدائين تحت قيادة 
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بندقية  20، وF.Mبنادق  4ممم، ومدفع رشاش و 50ار يمدافع مورتي ع 3مختمفة منيا 
P.M1بندقية حربية. 60، و 

 :الناحية الثانية 

أولمة تحت قيادة الضابط بسريدي والمسؤول السياسي فنيدس مبارك ومسؤول العالقات 
مجاىد  150واالستعالمات خباطي محمد وبيا ثالث أفواج وعدد جنود جيش التحرير بيم 

 وبيا ثالث قسمات.

 :1القسمة رقم  -

 دبار، تحت قيادة قرارة العماري بيا فوج واحد.   

 :2القسمة رقم  -

 أولمة، تحت قيادة جابوزي محمد وسريدي يوسف.

 :3القسمة رقم  -

 بقيادة طواىرية عبد اهلل بيا فوج واحد.   

 F.Mبنادق  3ومدافع رشاشة  3وتمتمك ىذه الناحية أسمحة مختمفة منيا مدفع مورتي و   
 2بندقية صيد. 110، وP.Mبندقية  20و

 

                                                             
 .135المرجع السابق، ص  ، 1956-1954الوطني نشأة وتطور جيش التحرير حفظ اهلل بوبكر، -1
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 :الناحية الثالثة 

وقديني حسين "سي لوح" والمسؤول السياسي  كانت تحت قيادة ليمز المدعو زقادو اأوارو 
زنين العربي ومسؤول العالقات واالستعالمات عروسي الباىي وكان بيا ثالثة أفواج وقسمت 

 :إلى ثالثة قسمات

 :1القسمة رقم  -

ياسي رشيد ومسؤول العالقات ستحت قيادة عاشور ومصطفى والمسؤول ال اواروا
 واالستعالمات عبد العزيز بيا فوج واحد.

 : 2القسمة رقم  -

Tahala  ف والمسؤول السياسي عباسي ستحت قيادة عطايمية محمد "الروج" ووطار يو
 اليادي ومسؤول العالقات واالستعالمات خيل ميمود بيا فوج واحد.

 :3القسمة رقم  -

ؤول السياسي سبير الحنانية، تحت قيادة بومنجل وعرجومي صالح المدعو سماعين والم
مدافع مورني  3مجاىد يمتمكون  120صالح الدين وبيا فوج واحد كان ينشط بيذه الناحية 

 1بندقية حربية. 90و P.Mبنادق  10و F.Mبنادق  5ومدفع رشاش و

 :الناحية الرابعة 

سماعيل والمسؤول السيا ماونة ي زيادة الصادق سكانت تحت قيادة طبوش عبد الرحمن وا 
 ؤول العالقات واالستخبارات فيصمي رابح، وقسمت إلى ثالث قسمات:سوخميل مختار وم
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 :1القسمة رقم  -

 الشرق تحت قيادة خميل بشير المدعو "الشيخ" وأميرة رابح منفوح.   

 :2القسمة رقم  -

الغرب تحت قيادة ىادية حسين وزردودي خو الحيز والمسؤول السياسي وارتي ماعين    
 ؤول العالقات بمحاجي "راي".سوم

 :3القسمة رقم  -

 مجاىدا يمتمكون 180وادي الغار، تحت قيادة قدور "موشاش" كان بالناحية الرابعة    
بندقية  90، وp.m بندقية 20، وF.Mبنادق  3أسمحة منيا مدفع مورتي ومدفع رشاشو

 1صيد.
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 المبحث الرابع: المعارك والكمائن التي وقعت في الوالية الثانية.

 :1956كمين الحد: -1

م، ويقع مكان الكمين خالل الثورة التحريرية 1956وقعت أحداث ىذا الكمين في ديسمبر    
فكان يندرج ضمن القسم الثاني من المنطقة الثانية الوالية الثانية، وتتألف قوة جيش التحرير 

فردا محمولين  50جنود العدو  مجاىدا، وعدد 150ذا الكمين من كتيبة واحدة أفرادىا في ى
صفوف المجاىدين اثنان  كريا أماسع 45نتين وكانت خسائر العدو في ىذا الكمين عمى شاح

 .1بندقية ألية 11تم غنم ىما جيمى يوسف وشراف عمر و 

 :1957س: يآر معركة وادي البعوض بدوار -2

م، حيث فاجأت قوات العدو 1957فيفري  18وقعت أحداث ىذه المعركة صبيحة    
الفرنسي مدعمة بالطائرات من مختمف األنواع مجموعة من المجاىدين حيث بدأ تبادل 

ستميتا، مما إطالق الرصاص بين المجاىدين وقوات العدو وقد صمد المجاىدين صمودا م
التي شرعت في قنبمة المكان، وبعد االشتباكات اضطر قوات العدو لالستعانة بالطائرات 

وتبادل إطالق النار استطاع بعض المجاىدون اإلفالت من ىذا الحصار بعد ما حل 
 .2الظالم

 :1957ة: معركة زكرات-3

م، حيث اشتبكت كتيبة من قوة العدو مع 1957 أفريل 26وقعت أحداث ىذه المعركة في    
وحدات جيش التحرير الوطني مكونة من خمسة فرق بقيادة عمار ورابح، وقد انتيى االشتباك 
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ضابطا  22من القتمى من بينيم  104لصالح جيش التحرير الوطني، وكانت نتيجة المعركة 
 .1بنادق وبرادع وأجيزة إرسالفرنسيا وغنمت الجنود كمية ىائمة من األسمحة منيا رشاشتين و 

 :1957معركة عين قصب: -4

بقيادة العقيد عمي منجمي  م1957جرت وقائع ىذه المعركة في شير ديسمبر من سنة    
واع األسمحة من مدفعية نأيام استعمل فييا العدو جميع أ 8ت المعركة حوالي وقد دام

 280دد المجاىدين حوالي ألف جندي وع 15وطائرات، حيث بمغ عدد القوات العدو حوالي 
جندي وأما المجاىدون فقد  500مجاىدا، وقد كانت خسائر العدو كبيرة حيث قتل حوالي 

 .2مجاىدا 200استشيد حوالي 

 م:1958كمين جبل عين الكرمة -5

وقعت ىذه  3يقع جبل عين الكرمة أثناء الثورة في المنطقة الثالثة من الوالية الثانية،   
العممية خالل حمالت التمشيط التي كانت قوات العدو تقوم بيا من حين ألخر، كانت وحدة 

مجاىدا بقيادة بوغاغة البغدادي أما قوات  4جيش التحرير الوطني التي قامت بيذا الكمين 
، وكانت خسائر العدو في ىذا الكمين ما يزيد عن 4اكرسالعدو فكانت تتكون من آالف الع

ما في صفوف المجاىدين فقط سقط شييدان ىما: محفوظ بن يال وعدد من الجرحى، أقت 20
 .5الكحمة، رجم بويبرم

                                                             
 .189، ص 2013، الجزائر، 2الجزائر الجديدة، دار العثمانية، ج عمار قميل، ممحمة -1
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 .279، ص 2007والتوزيع، عين مميمة، 
 .344سابق، صالمصدر الئر، المنظمة الوطنية لممجاىدين، من معارك المجد في أرض الجزا -3
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 :1958معركة جبل مرمورة: -6

م في أجواء الحركة االنقالبية التي أطاحت 1958جرت أحداث ىذه المعركة في أواخر ماي 
ىذه المعركة بعد أن أسقط بالجميورية الرابعة، وقادىا العقيد جان بيار بروتيي وقد قتل في 
 .1المجاىدون مروحيتو وكان مقتمو ضربة موجعة لالحتالل الفرنسي

 م:1958معركة جبل بوروح -7

وحدة لجيش  م معركة بين1958سادس من شير ماي شيدت منطقة جبل بوروح في ال   
بيار، ومن بين المجاىدين ن التحرير قواميا كتيبة وقوات ضخمة لمعدو وبقيادة الكولونيل جا

الذي حضروا وقائع ىذه المعركة بزاق بوجمعة، الياشمي بوبصمة، صالح بوقعدة، بوصبيح 
 عمار ...إلخ.

وقد قامت قوات لمعدو وتتألف من أربعة آالف عسكري تدعميا الطائرات واآلليات    
عمى  بحصار وتمشيط لممنطقة، وقد تم حصار المنطقة من كل الجيات وأعطى العدو

التحميق عمى ارتفاعات عالية مما قمل مفعول قصفيا وكانت خسائر العدو في ىذه المعركة 
 .2مجاىدا 14عسكري وفي صفوف المجاىدين استشيد حوالي  360ما يزيد عمى 

 م:1958معركة سطارة -8

السطارة بجبل دار الحدادة من ى م بالمكان المسم1958من شير أفريل  26وقعت في    
بأسطوليا الجوي الضخم ودباباتو بيح، وقد شاركت قوات العدو في ىذه المعركة دوار بني ص

بندقية  13الحديثة، أما المجاىدون فكانت قوتيم تتشكل من كتيبة تتوفر لدييا أسمحة ىامة 

                                                             
-364، ص 2007(، دار القصبة لمنشر، الجزائر، 1962-1954محمد عباس، الثورة الجزائرية نصر بال ثمن ) -1

365. 
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ورشاش فضال عن األسمحة الحربية األخرى،  ومن نتائج المعركة أن بمغ عدد قتمى العدو 
 300مجاىد ودمرت أسمحتيم وقتل  110دين فقد استشيد ،أما في صفوف المجاى1100
 .1يننمن المد

 :1959معركة غار الدخرج: -9

م بقالمة، وكانت وحدة جيش التحرير الوطني 1959جانفي  27وقعت أحداث المعركة في
قدر و، أما قوات العدو فتمجاىدا بقيادة سالم جيميان 80من  التي خاضت المعركة تتكون

ى القضاء ىذه المعركة عممعززة بالدبابات والطيران، وقد أسفرت  اعسكري 2000بحوالي 
صابة عدد أخر بجروح متفاوتة، أما في صفوف المجاىدين  ياعسكر  60عمى ما يزيد عن  وا 

 .2مجاىدا 16فقد استشيد 

 :1959اء فمعركة جبل الحم -10

يقع جبل الحمفاء ضمن القسم الثالث  مم،1959جرت أحداث ىذه المعركة في أفريل    
الناحية الثانية المنطقة األولى من الوالية الثانية أثناء الثورة وقد وجد المجاىدون صعوبات 

وتركيز القصف الجوي عمى مواقع المجاىدين،  3جمة بسبب عدم تكافئ القوة بين المجاىدين
حيث أدت ىذه المعركة إلى قتممئة  4وقد تمقى خالليا العدو الفرنسي عدد كبير منالجرحى،

                                                             
 .201-198السابق، ص رجع ، الم2ج ممحمة الجزائر الجديدة،عمار قميل، -1
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التحرير أما في صفوف جيش  1جندي فرنسي وضابطا برتبة مالزم أول وآخر برتبة عقيد،
 .2مجاىدا 16الوطني استشيد 

 م:1961كمين رميمة:  -11

م، وتقع منطقة التي 1961 بوع الثاني من شير جويميةسجرت وقائع الكمين في نياية األ   
نطقة الثانية من الوالية وقعت فييا أحداث الثورة ضمن القسم الثاني من الناحية األولى الم

مجاىدا  150، وتتكون وحدة جيش التحرير الوطني التي شاركت في ىذا الكمين من 3الثانية
ممية عمى نتائج بقيادة المجاىد سعد المبان، أين تم نصب الكمين بدقة حيث أسفرت ىذه الع

واحد  عسكريا في صفوف العدو أما المجاىدون فقد سقط مجاىد 50ىامة حيث قتل حوالي 
 قطعة سالح في ىذا الكمين. 22وكبير، إضافة إلى استالء المجاىدين عمى بيدعى 

 م:1961بني مسمم  كمين -12

المجاىدين  م، حيث نصبت مجموعةمن1961جويمية  15وقعت إحداث ىذا الكمين في    
مجاىدا بقيادة المسؤولين العسكريين لمناحية األولى القسم الثاني والثالث  82من  مؤلفة

، وعند 4دوار بني مسممبنصبت كمينا لقافمة التموين لجيش العدو، بالمكان المسمي "الرميمة" 
عممية وصول قوة العدو إلى مكان الكمين وجو المجاىدين نيران بنادقيم نحوىم ولقد أسفرت ال

عسكريا في صفوف العدو أما في صفوف المجاىدين  50عمى نتائج ىامة حيث قتل حوالي 
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سالح قطعة  22يدعي بوكبير كما استطاع المجاىدون االستالء عمى  استشيد مجاىد واحد
 .1في ىذا الكمين
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 خاتمة:

القرارات التي انبثقت عن مؤتمر الصومام قد أعطت دفعا جديدا لمثورة بل أن نتائجو    
تعتبر من العوامل األساسية التي أرست مبادئ القيادة الجماعية عمى أسس متينة ال ينفصل 

عميو الواليتين األولى " االوراس"  فييا التمثيل العسكري عن التمثيل السياسي، وىذا مسارت
 والثانية "الشمال القسنطيني".

فرغم اليزات العنيفة التي شيدتيا الوالية التاريخية األولى األوراس عقب استشياد    
مصطفى بن بولعيد  وحتى االستقالل، كان ناتج أساسا من االىتمام الكبير الذي أواله 

اتو وعمالئو، فكانت ردة الفعل الثورية في الوالية تمقائية االستعمار ليذه الوالية بواسطة مخابر 
وعنيفة ومستمرة غذتيا غريزة حب البقاء والدفاع عن النفس كحق مشروع وطبيعي بقيت 
صادمة ولم تستسمم لكل األىوال والضغوطات حتى االستقالل أما الوالية الثانية الشمال 

مجابية الماكنة االستعمارية، فرغم االستقرار  القسنطيني فكانت سندا ثوريا لجارتيا األولى في
الذي تميزت بو ىذه األخيرة إال أنيا لم تتمكن بشكل كبير من تحقيق قرارات مؤتمر الصومام 
العسكرية عمى أرض الواقع، وىذا كان راجع بنسبة كبيرة إلى نقص اإلمكانيات المادية التي 

مكنت من تخطي ىذه العقبات وتحقيق اليدف كانت تعاني منيا الوالية، إال أنيا في األخير ت
 المنشود.

وقد عممت كال الواليتين طوال فترة الكفاح المسمح عمى زعزعة القوة االستعمارية عمى    
الرغم من التفوق العسكري الواضح لمعدو فشنت الواليتين جمل من المعارك الفاصمة حيث 

لما حققو  من مكاسب في كل من استفاد جيش التحرير الوطني بنسبة كبيرة منيا نظرا 
األوراس والشمال القسنطيني، إضافة إلى مكاسب في كل من األوراس والشمال القسنطيني، 
إضافة إلى القضاء عمى عدد كبير من جنود العدو وغنم األسمحة الذي ساعد بشكل كبير 

عمى ذلك ىو في تطور مسار الثورة سياسيا وعسكريا وانعكس إيجابيا عمى الواليتين والدليل 
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قوة الثورة في األوراس والشمال القسنطيني بنظامييا العسكري والسياسي منذ بداية الثورة إلى 
 ما بعد مؤتمر الصومام، ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب من بينيا:

 .قيام الثورة الجزائرية منذ البداية عمى جناحين السياسي والعسكري 
  ا آخر في نجاح العمل المسمح.االرتباط الوثيق بين الواليتين كان سر 
  اإللتفاف الشعبي الكبير حول الثورة وذلك لكون العامل األساسي في نجاح الثورة

عموما والتنظيم السياسي والعسكري بشكل خاص حسب الدراسة ىو تبمور الوعي الشعبي 
 واإلنطواء تحت كممة واحدة "الثورة" وىذا ما شكل دعم كبير لمثورة ومسارىا.

الل دراستنا ليذا البحث وعبر جميع فصولو يتضح لنا أن التنظيم االستراتيجي ومن خ   
المحكم المتبع في الواليتين األولى والثانية سواء عسكريا أو سياسيا رغم نقص اإلمكانيات 
والعقبات إال أنيما تمكنتا من فرض السيطرة وتحقيق انتصارات عمى الصعيدين السياسي 

ك ىي اليزائم التي لحقت بقوات االحتالل في كل من األوراس والعسكري والدليل عمى ذل
 والشمال القسنطيني، رغم تفوق العدو في العدة والعتاد.
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