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  د. الطاهر جبلي

  قسم التاريخ –أستاذ محاضر التاريخ املعاصر
  جامعة أبي بكر بلقايد

   الجزائريةجمهورية ال  – تلمسان

    

    
  :  لدراسةالستشهاد المرجعي باا
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨مخسة أعوام من الدراسات التارخيية

 ملخص
ي ليلة الفاتح  ر الثورة الجزائرية  ي عملية تفج يعود الفضل 

ر  ن "النشطاء"  ١٩٥٤نوفم ى جهود ثّلة من الشباب املناضل إ
ي صفوف  الثوري بالحركة الوطنية الجزائرية  التيار بالخاليا السرية 
ى L’osظمة الخاصة (وذلك عقب اكتشاف املن ) وتفكيك تنظيمها ع

ي شهر مارس  يد املصالح الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية 
رة املمتدة ١٩٥٠ ، حيث بذل أولئك الشباب جهوًدا رائدة خالل الف

ن حّل املنظمة الخاصة وتاريخ اندالع الثورة التحريرية ( -١٩٥٠ما ب
الخيار العسكري وقد تأكد قرارهم الحاسم بجدوى ضرورة  ).١٩٥٤

عقب استفحال ٔالازمة الداخلية ال عصفت بالحركة الوطنية 
-حركة انتصار الحريات الديمقراطية) -(حزب الشعب الجزائري 

PPA-MTLD  ي شهر أفريل خالل انعقاد املؤتمر الثاني للحركة 
ى قطيعة  ١٩٥٣(أبريل)  ي الجزائر العاصمة وتطورت ٔالازمة إ

ى خصوًصا بعد ظهور مشكل ة "الزعامة" وانقسم املؤتمرون ضمنًيا إ
ن.  ن متصارعت    كتلت

ي خضم هذه الظروف الصعبة أقدم أولئك الشباب  و
ى تجاوز واحتواء تلك ٔالازمة السياسية بعد عدة  "النشطاء" إ
محاوالت من أجل رأب الصدع الذي أصاب هياكل الحركة، وإصالح 

ن رفقاء النضال من جهة، وحشد  ن ب م ذات الب ن وتعبئ املناضل
ائي من جهة أخرى، وتجاوز  حول فكرة املشروع الثوري كخيار 
ي  الخالفات حول الزعامة، وكذا التنسيق مع حركات التحرير 
م  م باءت بالفشل ٔالامر الذي دفع  املغرب العربي، إاّل أن محاوال
ألخذ زمام املبادرة لوحدهم، حيث شكلوا عدة لجان ثورية كانت 

ي صائفة ٠٩) ولجنة (٠٦) ولجنة(٢٢: لجنة(أهمها ، وقد ١٩٥٤) 
ة التحرير الوط٠٩توّلت لجنة ( جيش  -) قيادة الثورة باسم (ج
) املكونة من قادة املناطق الخمس FLN-ALN(-التحرير الوط

بداخل الوطن ووفد الثورة بالخارج املشكل من ٔالاعضاء ٔالاربعة 
نتصار الحريات الديمقراطية الذين كانوا يمثلون من قبل حركة ا

)MTLD( .ي العاصمة املصرية القاهرة  
  مقدمة

ا السلطات  أمام حملة الاعتقاالت الواسعة ال شن
الاستعمارية ضد أنصار العمل املسلح تبخرت طموحات وأحالم 

وأصيب املناضلون  ١٩٤٧املشروع الثوري الذي برمج منذ سنة 
جة لنكسة وخسارة أخرى نتي )١(بخيبة أمل وإحباط نفس شديد

ماي (مايو)  ٠٨تعرضت لها الحركة الوطنية الجزائرية جراء مجازر الـ
م ١٩٤٥ . ومرة أخرى حاول بعض النشطاء انطالًقا من قناع

ى  ي هذا املس بتجديد هيآت املنظمة وبعث فكرة العمل املسلح، و
تمّكن محمد بوضياف من عقد لقاء جمعه مع عبد الرحمن بن 

ى تقويم تقرير سعيد، وم حمد العربي بن مهيدي، واتفق الثالثة ع
لقيادة الحرب يتضمن دراسة شاملة لألوضاع السائدة والدروس 

ا، ووضع الشروط الاّلزمة إلنقاذ املنظمة، ولّم  )٢(املستخلصة م
ا، إاّل أن قيادة الحزب بعد قرابة سنة من اكتشاف  شمل أعضا
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دف إبعاد القمع املسلط و  )٣(املنظمة أصدرت قراًرا بحلها، ذلك 
ي بدل العمل السري.  ى العمل الشر ى الحزب والعودة إ   ع

ي حق املنّظمة،  وإذا كانت قيادة الحزب قد اتخذت إجراءات 
بحيث جّردت عناصرها من ممارسة أية مسؤولية داخل الحزب، 
ووضعت البعض تحت املراقبة، ووجهت انتقادات شديدة اللهجة 

ى البعض ٓالا  ا لم تزد ٔالامور إاّل تأزًما وتعقيًدا من جهة،إ  )٤(خر، فإ
ى ضربة قاسمة بشكل  ي تعرض الحزب إ ومن جهة أخرى تسببت 
عام وجناحه العسكري بشكل خاص، ٔالامر الذي دفع بالعناصر ال 

ى اتخاذ مواقف لآمنت بالكفاح املسلح كبديل  لكفاح السياس إ
رية بعيًدا عن إدارة الحزب.     )٥(مص

الخيار العسكري حل استراتيجي إلنقاذ 
  الحركة الوطنية من حالة التصدع
ن سنوات  رة املمتدة ب رت الف من  ١٩٥٤ -١٩٥٠لقد اعت

رة الحركة الوطنية الجزائرية ويتعلق ٔالامر  ي مس رات  أصعب الف
ا حركة الانتصار من أجل الحرّيات  بالتجربة املؤملة ال مرت 

ا  )٦(استفحال أزمة مزمنة متعددة ٔالابعادالديمقراطية نتيجة  الزم
ى غاية آخر فصولها املأساوية الذي انته بانشقاق  منذ ميالدها إ
ي املنظمة  ن  ي ثلة من النشطاء السابق الحرب وتصّدعه رغم مسا
ن  ى تسوية الخالفات ب الخاصة من أجل رأب الصدع، والعمل ع

اع، فكان الخّيار العسكري لد ي ال ي خصم هذه طر ى هؤالء 
الظروف هو الحل ٔالافضل إلنقاذ الحركة الوطنية من املأزق الذي 
وقعت فيه. إنما توخيت ٕالاشارة إليه خالل هذا العرض قبل التطّرق 
رات املادية لالندالع الثورة هو إبراز عالقة هؤالء النشاط  ى التحض إ

ن بالحزب وموقعهم بعيًدا عن ٔالازمة وتداعيا ى املناضل ا ع
  مستقبل املشروع الثوري. 

ويمكن القول؛ أن املخاض الصعب الذي عرفته الحركة 
انته بميالد فصيل ثوري مهيكل عرف  ١٩٥٤ -١٩٥٠الوطنية 

تلك اللجنة  ١٩٥٤ي ربيع  CRUAباللجنة الثورية للوحدة والعمل 
ي خريف نفس  ر الثورة  ال بدأ أفراد عناصرها مهمة ٕالاعداد لتفج

بدأت النواة الثورية املتأصلة تتشكل من جديد بمنأى عن  )٧(السنة.
ن زعيم الحزب الواقع تحت ٕالاقامة  قيادة الحزب املقسمة عملًيا ب
ي الجزائر العاصمة مع  ي فرنسا ؤالامانة العامة املوجودة  رية  الج

وظلت تعمل خفية باتجاه بعث "املنظمة  ١٩٥٢بداية سنة 
ا الخاصة" من جديد مع الاستف ادة من التجربة السابقة وأخطا

  بشكل خاص.
التفاصيل التاريخية لالتجاه الثوري في التحضير 

 الميداني لالندالع الثورة
 )٨()(روايات تاريخية لتجربة واحدة  
ي املغرب    املحاوالت الوحدوية لتنسيق عملية الكفاح املسلح 

 العربي:
ي التح رات املادية إّن التفاصيل التاريخية لالتجاه الثوري  ض

ى  النطالق العمل املسلح تفصلها ثالثة شهادات رئيسية، ٔالاو
للمناضل محمد بوضياف، والثانية لعبد الحميد مهري، والثالثة 

ى  ى شهادات أخرى ال تقل وزًنا عن ٔالاو لعيس كوشيدة، باإلضافة إ
ن  رة املمتدة ب ى أن الف ى ع ى  -١٩٥٢وتتفق جلها منذ الوهلة ٔالاو إ

ر غا عكس ما جاءت به بعض الكتابات  ١٩٥٤ية شهر نوفم
رة حرجة، انته خاللها كل من محمد  التاريخية كانت بالفعل ف
ى اتفاق إشعال فتيل الثورة رغم  بوضياف، ومصطفى بن بولعيد إ
رة مرحلة  املعارضة السياسية لقيادة الحزب كما كانت هذه الف

ن من أجل الاستعداد ن الرجل املادي للثورة عن  سباق شريف ب
طريق تفعيل شبكات الدعم بالسالح وإنشاء ورشات لصنع القنابل 

   )٩(واملتفجرات.
لقد حاول الاتجاه الثوري تجسيد مشروعه العسكري مرة 
ي تكوين شبكة لتنسيق  أخرى، وقد تمثلت املحاولة هذه املرة 
ى مستوى املغرب العربي تكون وسيلة  عملية الكفاح املسلح ع

ي لتحقي ق الهدف، وعن هذه الشبكة يؤكد محمد بوضياف 
 ١٩٥٢ة "أنه بعد إعادة تنظيم هياكل املنظمة الخاصة سنة تشهاد

ي تونس  ال أصبحت لها عالقات وروابط مع حركات التحرر 
ي الجزائر يومئذ ضابطان من الريف املغربي، وقد  واملغرب حل 

ي بغداد وهما: الهاشم  عبد السالم تلقيا دروسهما العسكرية 
الطود، ومحمد حمادي عبد العزيز املدعو (حمادي الريفي)، وكانا 
ر عبد الكريم الخطابي، ومصالح  ى اتصال بجهات ثالث: ٔالام ع
ي  ي حزب الشعب الجزائري  املخابرات املصرية، وبعض ممث
ر عبد الكريم الخطابي باإلعداد لعمل  القاهرة، حيث كلفهما ٔالام

ى مستوى ٔالاقطار الثالث، وقد اتصال بقيادة ثوري منسق وموحد  ع
الحزب (حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية)، ولم يظفرا 
ا بأي تفهّم ألهدافهم وخططهم، ولم يجدا ح التجاوب  م
ر رسمّية  ى الاتصال بطريقة غ ما إ املطلوب، ٔالامر الذي دفع 

ي الحزب لكي باملناضل عبد الحميد مهري عضو اللجنة املرك زية 
ى هذا ٔالاساس تّم  ينّظم لهما اتصااًل مع محمد بوضياف، وع
ن من  ن املغربي استدعاء ديدوش مراد ليحّضر لقائه مع الضابط
ى مستوى املغرب  أجل بحث عملية تنسيق الكفاح املسلح ع

  )١٠(العربي.
ويؤكد املجاهد املغربي الهاشم عبد السالم الطود ما أورده 

ي اًما كاماًل بدون  بوضياف  م ال شهادته مضيًفا بأن بوضياف ال
حدود بمسألة الدعوة لتوحيد العمل املسلح، وتعهد بتعبئة عدد 
هام من الشباب املؤمن بالعمل املسلح داخل الحركة، وبعد دراسة 
ى دراسة أوضاع املغرب ٔالاق  الوضعية امليدانية تم الاتفاق ع

ن القطرين مع الا  حتفاظ بمنطقة الحماية ٔالاسبانية لربط العمل ب
ى  شمال املغرب كقاعدة خلفية آمنة للثورة وقد أكد بوضياف ع
أّنه حّضر مسبًقا ما عدده ستة وستون عملية عسكرية قابلة 
ن  ت ى ج رط أن يكون انطالق العمليات ع للتنفيذ فوًرا، إاّل أنه اش

ي آن واحد).    )١١((جزائرية ومغربية 
ي نفس السّياق يؤكد املناضل عبد الحميد مهري، عضو  و

اللجنة املركزية لحركة الانتصار من أجل الحرّيات الديمقراطية، 
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ن، مضيًفا ملا أورده بوضياف  ن التاريخيت ن الشهادت حقيقة هات
بأنه كان من املفروض حسب خطة هذه املجموعة أن يبدأ الكفاح 

ي خريف  ن املغرب ثم تونس ثم يلتح ١٩٥٣املسلح  ق الجزائريون ب
ن، إاّل أن انفجار مستودع صنع القنابل  م املغاربة والتونسي بإخوا

ر  ى غاية نوفم وتجسيًدا لهذا ) ١٢(.١٩٥٤ي ٔالاوراس أّجل الانطالقة إ
ن العناصر ال تتقاسم رؤية واحدة، أال  التوّجه بدأت الاتصاالت ب

ي العمل املسلح وقطع الطريق أمام النظر  ي املباشرة  ة ٕالاصالحية و
ى القاعدة.   )١٣(للقيادة من الوصول إ

نواة الثورة التحريرية نحو بعث المنظمة الخاصة 
  تحت تسمية "البركة"

ركة  (الرؤية املنعطف نحو بداية العمل خارج الحركة ٔالام املش
   املحددة): ٔالاهدافو

ى تشكيل لجنة  ي خضم هذه الظروف بادر محمد بوضياف إ و
مصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد، وعبد تألفت من  )١٤(عمل،

ي  الحميد مهري، ومحمد بوضياف، كلفت بتجميع العناصر القدماء 
ن للعمل  املنظمة الخاصة وكل املستاءين من سياسة الحزب وامليال

ي شهادته  )١٥(املباشر، وحول هذه املسألة يذكر محمد بوضياف 
رة طلب من ديدوش مراد الالتحا ق به لتعميق بأنه "خالل هذه الف

ي  ر معزول ويتعدى ٕالاطار الجغرا ا تمثل آفاق عمل غ املسألة أل
ي  (عمل مغاربي)، وبدأ ٔالامر جديًرا باالهتمام، لذلك تّم الانطالق 
التنظيم بعد الاتصال بمحمد العربي بن مهيدي الذي جمع حوله 
بعض العناصر، ثم مصطفى بن بولعيد. وشكلت لجنة من مهري، 

، وديدوش، وبوضياف، ُكلفت بإعداد العناصر القديرة، وبن بولعيد
ى تكليف مصطفى بن بولعيد بإنشاء مستودع لصنع  باإلضافة إ

ي جبال ٔالاوراس. ن  )١٦(القنابل واملتفجرات  وقد حرصت نواة املؤمن
ى ضمان سرية مشروع هذه اللجنة املصغرة ر الثورة ع من  )١٧(بتفج

  خالل: 

ــــــرة مــــــن تجربــــــة الســــــرية إزاء ٕالادارة الاســــــت )١( عمارية. (أي أخــــــذ الع
ي مارس    ). ١٩٥٠اكتشاف املنظمة الخاصة 

ــــا لــــم يكــــن لهــــا أي  )٢( الســــرية تجــــاه قيــــادة الحركــــة، خصوًصــــا وأ
ـي الصـراعات  تجاوب مع طموحات املشروع الثوري، ووقوعها 
ــــــــي أفريــــــــل (أبريــــــــل)  ــــــــى انفجــــــــار الحــــــــزب وتصــــــــّدعه  ــــــــ أدت إ ال

١٨(.١٩٥٣(   

ــــرة عـــدم إشـــراك العديـــد مـــن  )٣( ـــ ف نشــــطاء املنظمـــة الخاصـــة ح
 )١٩(الحقة، وذلك بعد ضمان الانطالقة الحسنة للثورة.

ى التكّيف مع الوضع القائم،  كما عملت الّلجنة املذكورة ع
ي الثورة من قدماء  ن  ا قامت باستقطاب الراغب ى أ باإلضافة إ

ي عقد عدة  ١٩٥٢املنظمة الخاصة، وقد شرعت خالل سنة 
ي العالم اجتماعات ملن اقشة أوضاع الحزب الداخلية والوضع العام 

ت اللجنة املصغرة ال أعادت تفعيل املنظمة  واملغرب العربي، وان
ى  ي وقت قريب إ ر الثورة  ركة" تيّمًنا بتفج الخاصة تحت تسمية "ال

  القرارات التالية: 

: إعـــــــادة تشـــــــكيل املنظمـــــــة الخاصـــــــة بـــــــدون انتظـــــــار موافقـــــــة إدارة أوالً 
ـــي هـــذا ٕالاطـــار يـــذكر املناضـــل عبــــد ال ـــا ٔالاحـــداث، و ـــ تجاوز حـــزب ال

ــي شــهادته، تقــديًما ملــذكرات املجاهــد عيســ كوشــيدة  الحميــد مهــري 
ـي منطقـة  "مهندسـو الثـورة التحريريـة" بأنـه تـم تفعيـل خاليـا املنظمـة 
راقهــــا مـــن طـــرف املصـــالح الفرنســــية  ـــ لـــم تحـــل لعـــدم اخ ٔالاوراس ال

ــــي الخاصــــة، كمــــا تــــّم ت جديــــد الاتصــــال بالعديــــد مــــن الخاليــــا ٔالاخــــرى 
  )٢٠(الشرق والوسط والغرب.

ر عناصــــــر الــــــدعم اللوجيســــــتيكي للعمــــــل املســــــلح، ولهــــــذا  ثانًيــــــا: تحضــــــ
ــــي غايــــة  ن  الغــــرض تــــّم تكليــــف املناضــــل مصــــطفى بــــن بولعيــــد بمهمتــــ
ريـب  ى ليبيا إلعادة تفعيل الشبكات القديمة ل ٔالاهمية هما: السفر إ

ــي منطقــة ٔالاوراس، )٢١(ٔالاســلحة،  )٢٢(وإنشــاء ورشــة لصــناعة القنابــل 
ــــــر  وذلــــــك لتمــــــوين املجموعــــــات املكلفــــــة بتنفيــــــذ العمليــــــات املســــــلحة ع

راب الوط عند انطالق الثورة.   ال
ي املنظمة الخاصة. ثالًثا ن قيادة الحزب ومناض ر العالقة ب   : تطه
ــي طــرح مســألة ائــتالف ٔالاحــزاب الرابًعــا ــر  ــى : إعــادة التفك سياســية ع

ـــي  )٢٣(أســـس ســـليمة وكفيلـــة بـــدعم الكفـــاح املســـلح عنـــد انطالقتـــه، و
ـة  هذا الصدد يؤكد عبد الحميد مهـري "بـأن دعـم العمـل املسـلح بج
راتيجية  ـــــــــــــي إعـــــــــــــداد اســـــــــــــ سياســـــــــــــية واســـــــــــــعة كـــــــــــــان ضـــــــــــــرورة مّلحـــــــــــــة 

    )٢٤(املجموعة".
ى مستقبل املشروع الثوري: بوضيافمخاوف    وديدوش ع

ي خضم هذه الظرو  انتقل كل من  -١٩٥٢اية صائفة  -فو
راح من قيادة  ى فرنسا باق محمد بوضياف، ثّم ديدوش مراد إ
ي فيدرالية الحزب هناك، وحسب بعض  ي مسؤوليات  الحزب لتو

راح ن بوضياف  )٢٥(الشهادات أن هذا الاق كان موضوع مشاورات ب
 وأعضاء املجموعة ال استحسنته ورحبت به. وبشأن هذه املسألة
يذكر محمد بوضياف بأنه اجتمع مع بقية أعضاء املجموعة 
راح قيادة الحزب فكان القرار هو الذهاب  للتشاور بخصوص اق

ى ذلك. ي الضرورة إ   )٢٦(والعودة مرة أخرى عندما تستد

راح إدارة  مما الشك فيه؛ أن قبول بوضياف وبن بولعيد اق
ى فدرالية فرنسا ل ي الحركة القا بمهمة التنقل إ م يكن مدرًجا 

ي تلك املهمة فرصة ثمينة ال  ما وجدا  منطق القيادة السياسية أل
نعّوض لتمويل الاستعداد املادي للعمل املسلح انطالًقا من ٔالارا 
رض  الفرنسية، خصوًصا وأن املشاكل والصعوبات املالية كانت تع

ن. ويذكر  املناضل عبد  )٢٧(كل مبادرة خارج شرعية السياسي
ن أعضاء املجموعة لنقل الح ي شهادته بأن الاتفاق ب ميد مهري 

ى فرنسا كان بنية استغالل ذلك لتمويل العمل املسلح،  بوضياف إ
ي مهمة  ر من الصعوبات  علًما بأن مصطفى بن بولعيد واجه الكث

  )٢٨(تمويل ورشة القنابل بدوار الحجاج.

ن " بوضياف  ديدوش" من ضياع  –ونظًرا لتخّوف الرجل
ر  ي التحض جهودهما املتعلقة بمستقبل املشروع الثوري الذي بدأ 
ن  ي إطار الّلجنة الرباعية ال سبق ذكرها تعّمد بوضياف تعي له 
رات املادية  ر التحض ي مواصلة تسي ما  ن آخرين لخالف رجل



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الثورة الجزائرية، الطاهر جبلي

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

א    
١٠٥

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

ى  )٢٩(النطالق العمل املسلح. ي شهادته إ ر عبد الحميد مهري  ويش
ن  التحاقهماأنه قبل  ن مناضل بفدرالية الحركة بفرنسا قاما بتعي

ي العاصمة، وبن عبد  ر بوعجاج خليفة ديدوش  ما وهما الزوب مكا
ي الغرب  املالك رمضان خليفة بوضياف ومسؤول املنّظمة 

ما.   )٣٠(الجزائري، وكّلف عبد الحميد مهري بمهمة التنسيق بي
رة غياب بوضياف وديدوش، ث الثة عرفت الجزائر خالل ف

أحداث حاسمة لها ارتباط وثيق ومباشر باملجموعة وقد تسببت مرة 
ي عرقلة املشروع الثوري سنة  ي: الزلزال السياس  ١٩٥٣أخرى  و

ي شهر أفريل (أبريل)  الذي ضرب الحزب خالل املؤتمر الثاني 
ي دوار الحجاج بباتنة ( ١٩٥٣ ، وانفجار ورشة صناعة القنابل 

ى )، وخروج ١٩٥٣جويلية  ي واللجنة املركزية إ ن مصا الخالف ب
راير  ن العريضة ابتداء من شهر ف              )٣١(.١٩٥٤مساحة املناضل

ى طبيعة املوضوع  يكتس الحادث الثاني أهمية قصوى بالنظر إ
ى محاولة معرفة الظروف واملالبسات  وأهدافه ٔالامر الذي يدفعنا إ

ا ورشة صناعة القنابل، انطالًقا من تلك  املهمة  ال انفجرت ف
ي إطار  ا املناضل مصطفى بن بولعيد  العسكرية ال ُكلف 
ر  ي منطقة ٔالاوراس. وتش ر العام النطالق العمل املسلح  التحض
رات املادية  ر من املصادر التاريخية املتوفرة حول مرحلة التحض الكث

ى أن منطق ٔالا ١٩٥٤ -١٩٥٢النطالق العمل املسلح (  وراس ) إ
ا رات املادية )٣٢(والجزائر وضواح  )٣٣(شّكلت إحدى أبرز قالع التحض

الندالع الثورة من خالل جمع ٔالاسلحة وصنع القنابل اليدوية 
  واملتفّجرات.

  ٔالاوراس قلعة الثورة (الانطالقة جهد بن بوالعيد):
ي املوروث من  لقد احتفظت منطقة ٔالاوراس برصيدها النضا

ٔالامر الذي أهّلها كي  )٣٤()١٩٥٠ -١٩٤٧ة ( تجربة املنظمة الخاص
ا واستمرارها.  تتحمل مسؤولية الاستعداد املادي للثورة ثّم انطالق
ي ٔالاوراس إثر  وقد صّرح بن بولعيد لقيادة العمليات العسكرية 

ن يوم  ي بولوغ ر  أّن قيادة  ١٠/١٩٥٤/ ٢٤عودته من الاجتماع ٔالاخ
ى امل رة ع ا الثورة علقت أمااًل كب ى بحكم أ ي املنطقة ٔالاو جاهدين 

ا صموًدا  ى كميات هائلة من ٔالاسلحة والقنابل وتنتظر م تتوفر ع
ملدة ستة أشهر ريثما تلتحق املناطق ٔالاخرى بالثورة، وأكد بن 

 )٣٥(شهًرا. ١٨بولعيد لهم بأنه وعد القادة الخمسة بالصمود ملدة 
ي نفس السياق يذكر املجاهد عبد الوهاب عث ي شهادته و ماني 

ر، أنه بعد أن  بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثون لثورة أول نوفم
ي اجتماع الـ ن   ٢٢التمس بن بولعيد تخّوف بعض ٔالاعضاء املشارك

وتحفضهم من برنامج العمل املسلح، قال لهم كلمته املشهورة 
ي ٔالاوراس"،  ا لوحدي الثورة  "أعطوني هذه املرة الفرصة أفجر ف

د مشاورات مكّثفة اقتنع ٔالاخوة بوجوب الثورة ووعدهم قائد وبع
ا ٔالاسلحة الحربية  ي حوز ويد املناطق ال التملك وال  ٔالاوراس ب

  )٣٦(كالشمال القسنطي والقبائل والجزائر والقطاع الوهراني.
ي مغّبة الخطأ؛ بأنه لو لم يكن  "نستطيع القول دون أن نقع 

ي الجزائر، كان ممكًنا مصطفى بن بولعيد فإن محا ولة " التمرد" 

ي  ى آخر، ولو قدر انعدام ملجأ ثوري مسلح  أن يكون لها من
ر  ي أول نوفم ي صورة ١٩٥٤ٔالاوراس  ، كان ذلك سيؤثر 

ى به وخصوصية الثورة" ذلك هو  Jean « التصريح الذي أّد
Vajour   « ي الجزائر عشية انطالق جون  فوجور مدير ٔالامن العام 

وانطالًقا من هذه املعطيات  )٣٧(".١٩٥٤لعمل املسلح سنة ا
رافات ال  التاريخية، يمكن للباحث أن يتساءل أمام هذه الاع
ي أجهزة الاستخبارات  ى لسان شخصية رفيعة املستوى  جاءت ع
الفرنسية، ماذا كانت تمثل منطقة ٔالاوراس بالنسبة النطالق العمل 

ا قادة الثورة؟ وما هو الدّور الذي لعبه بن  املسلح؟ وملاذا عّول عل
ى؟  ي هذا املس   بولعيد 

لم تتوقف عملية شراء أسلحة جديدة وصّيانة تلك ال جمعت 
رة املنظمة الخاصة بالرغم من ابتعاد الحزب تماًما عن  خالل ف
ي  ي هذا ٕالاطار شرع بن بولعيد  فكرة ٕالاعداد للعمل املسلح، و

قة بعد أن كلف من طرف اللجنة عملية تنشيط الخاليا باملنط
ا سابًقا بمهمة جمع السالح، حيث كان  املصغرة ال أشرنا إل
يئته كما كان ينصح  ن باقتناء سالحهم الشخ و يو املناضل
ررات مختلفة للتمويه عن الهدف املقصود  الشعب بالتّسلح تحت م

ي هذا ٕالاطار؛ يذكر املجاهد عمار  )٣٨(من وراء النصيحة. بن و
ي  ًرا ما كان يشجع السكان  العقون بأن مصطفى بن بولعيد كث
ى أن يّسلحوا أنفسهم ونصحهم بعدم تبذير الخراطش  ٔالاوراس ع
ي ٔالاعراس، ألّن ذلك كان يفرح الاستعمار، ح يتم نفاذه  والبارود 
رة، ولذلك قام املناضلون واملجاهدون  وتبقى ٔالاسلحة بدون ذخ

ا وبأي ثمن.بجمع كل ٔالاسلحة وخاص وحول نفس  )٣٩(ة الجيدة م
ي بن شايبة بأن الظروف كانت مواتية  املوضوع يذكر املجاهد ع
ي ٔالاوراس، كما أن بن بولعيد أمر بجمع السالح  الندالع الثورة 
ريه من ماله الخاص  ر من ٔالاحوال يش ي الكث وشرائه حيث كان 

نشأها خالل الذي جمعه من مداخيل وكالة نقل املسافرين ال أ
رة.    )٤٠(هذه الف

م من  ى أن حنكة بن بوالعيد ونباهة رفاقه مكن باإلضافة إ
ي  ا، حيث لم تفلح  ى ٕالادارة الاستعمارية وعمال تفويت الفرصة ع
ي جبال ٔالاوراس ال  رة املطمورة  اكتشاف مخازن ٔالاسلحة والذخ

ي مخازن مهيأة رًعا، وحفظها  لذلك طيلة  تّم جمعها إما شراًء أو ت
ى؛ أنه بعد ) ٤١(.١٩٥٤ -١٩٤٨سنوات  ي نفس ٕالاطار يجب ٕالاشارة إ و

ي املناطق  ن  ن الجزائري ا بعض املناضل تلك العملية ال قام 
ن، اتصل  الشرقية من أجل جمع ٔالاسلحة لصالح الثّوار التونسي
ذه العملية  ي باملناضل إبراهيم عمارة بن رابح املكلف  ي سا فر

ة جمع ٔالاسلحة)، وطلب منه مواصلة املهمة بشرط أن ال (عملي
ي املناطق  ا  ن، وإنما يجب جمعها وتخزي يسلم السالح للتونسي
مل الدور الرّيادي الذي قام به  الشرقية (ٔالاوراس). وال يمكن أن 
ي نفس امليدان، حيث كان من كبار تجار  املناضل لزهر شريط 

ولهذا الغرض أنشأ العديد من  ١٩٥٤ٔالاسلحة قبل الانطالقة سنة 
مخابئ ٔالاسلحة من أهمها ذلك املخبأ املوجود عند صهره حمه 
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ل العيد شريط  شريط، أما املخبأين ٓالاخرين موجودين بم
ي".   وصديقه "منور الجر

ي خ ي الذي ضو ي سا م هذه الظروف برز نشاط املناضل فر
ى مسك ر من ٔالاسلحة بعد أن امتد نشاطه إ يانه شمال جمع الكث

ي من  ي سا ى الونزة، وخالل هذه العملية طلب فر تبّسة وشرقها إ
ى طول الحدود الشرقية بعدم  ن املتواجدين ع السكان الجزائري
ن  ر من الّلوم لألم ن، وقد وجه الكث منح ٔالاسلحة للثوار التونسي
ى أغيول" الذي منح قطع من ٔالاسلحة الحربية  دربال املدعو "ولد ع

ن.للتونس    )٤٢(ي
ى مشروع صناعة القنابل:   بن بوالعيد يشرف ع

ى أن  ا والشفوي إ ر بعض املصادر التاريخية املكتوب م تش
رات املادية  ي عملية التحض تخّوف قيادة اللجنة ال شرعت 
ر كميات كافية من  لالنطالق العمل املسلح من عدم إمكانية توف

ي ٔالاوراس، وكذا ٔالاسلحة لتلبية احتياجات ٔالافواج املس لحة 
ى سّد تلك الثغرة أو النقص بتعزيز  ا إ املناطق ٔالاخرى، دفع 

ربما كانت  )٤٣(رصيدها بصنع القنابل واملتفجرات اليدوية محلًيا.
هذه املعطيات من الّدوافع الرئيسية ال دفعت مجموعة بوضياف 

م سنة  بتكليف رفيقهم املناضل مصطفى بن  ١٩٥٢خالل اجتماعا
لعيد بمهمة إنشاء ورشة لصناعة القنابل لتموين مجموعات بو 

. راب الوط ر ال   )٤٤(الكفاح ع
ن بصناعة  وانطالًقا من هذا التكليف، أمر بن بولعيد املناضل
القنابل واملتفجرات ولهذا الغرض أنشأت عدة ورشات ومستودعات 
ي باتنة،  ل "بلقاسم"  ي كل من م لصنع القنابل ومتفجرات محلية 
ي  ي"  ى دار "أسماي ي داًر بعزي لخضر بدّوار الحجاج، باإلضافة إ و
شيليا. أّما بالنسبة للبارود والديناميت فقد تم جلبه من مناجم 
ى املقاول  إشمول عن طريق املناضل أحمد نواورة، باإلضافة إ
ي تموين هذه  "سليمان قنطري" الذي لعب أيًضا دوًرا بارًزا 

ن بولعيد حسب شهادة        )٤٥(الورشات بنفس املادة. وقد تس ل
ن  املناضل عمار بن العقون، بعد ذلك من جمع عدد من املناضل
راها  ي ضيغته ال اش ن من قدماء املنظمة الخاصة  املختص
خصيًصا لصنع القنابل واملتفجرات، ومن أبرز هؤالء يمكن ذكر 

ي بلقاسم، وعزوي مدور، وبعزبي مح   )٤٦(مد...عزوي مدور، وأسماي
ي كل مرة ينته هؤالء املناضلون من صنع كمية من القنابل  و
ى محل  ي أسفل الصناديق وتغطى بالخضر وتنقل إ يتم وضعها 

ي صناديق أخرى، ثم  )٤٧(ٔالاخوة مشلق ي مدينة باتنة لتفريغها 
ي سوق العصر، وبعد  ى املناضل "عمارأمعاش"  يأخذون الخضر إ

ي الب ا  ى  )٤٨(نك باسم بن بولعيد.بيعها يدفع ثم بقيت ٔالامور ع
ر  ي جمع ٔالاسلحة وصنع القنابل وقد تجمعت الكث هذا الحال سواء 
ا  ي التخفيف م من املتفجرات والقنابل ٔالامر الذي أصبح يستد
ر وسط  ي الحسبان، حيث وقع انفجار كب ر أنه حدث ما لم يكن  غ

ي ورشة صنع القنابل بدّوار الحّج  اج ال كان يعّول ظروف غامضة 

ا  ر الثورة وإعطا ي تفج ًرا  ا كل من بن بولعيد وبوضياف كث عل
ا.   )٤٩(وزن الثورة املنظمة منذ بداي

ي هذه الورشة تمكنوا  ن  ى أن املناضل وتذهب بعض الروايات إ
ى  من إعداد مخزونات كافية من القنابل واملتفجرات للمرحلة ٔالاو

ى املناطق من الثورة التحريرية كان ي توزيعها ع ي ٔالاوامر للشروع  ت 
ى خريطة عمليات انطالق  ، لتكون نقاًط ع راب الوط ٔالاخرى لل

ًرا من هذه املتفجرات تّم  )٥٠(العمل املسلح. ويبدو أن جزًءا كب
ا  ي أحد املخابئ ال كانت تجمع ف ا من طرف بن بولعيد  تخزي

رة ي نهج فرنسا (شارع ي دكان ٕالاخوة مشلق الوا )٥١(الذخ قع 
ي يوم  ر أن هذا املخبأ تعرض النفجار مهول   ١٩الجهورية حالًيا).  غ

ا تحت واقع صدمة وذعر  ١٩٥٣جويلية  تارًكا مدينة باتنة وضواح
ن خاصًة من جانب الطرف الفرنس الذي اكتشف شحنة  ري كب

ران. ا الن رة من املتفجرات أكل    )٥٢(كب
ر واجه  La dépêche de constantineة صحيفة وقد تصدر الخ

ى الحادث بعنوان  ٢٢/٠٧/١٩٥٣الصادرة يوم  ال علقت ع
، ومن أهم ١٩٥٣جويلية  ١٩"سلسلة" إنفجارات يوم ٔالاحد املوافق 

ى الساعة الثامنة لياًل  ي مضمون املقال أن الانفجار كان ع ما جاء 
ي والساحات العمومية  رة كانت الشوارع واملقا مملوءة بالناس، ي ف

ي  ى الانفجار ٔالاول خمسة إنفجارات زرعت الرعب والهلع  وقد ت
شارع فرنسا. وقد تحطم دكان السيد مشلق، وسجل حضور 
الشرطة الفرنسية مكان الحادث ال اتخذت جميع الاحتياطيات 
ٔالامنية، وتمكنت من اكتشاف قنابل أخرى لم تنفجر، ثم قامت 

ي أمرهم. بمتابعة وإستنطاق ٔالاشخاص   )٥٣(املشكوك 
ا  ي مالبسات هذه الحادثة، يمكن القول بأ ودون الاستطراد 
ن بحادثة تبسة ال كانت وراء عملية  ة عند بعض املتتبع شب

ي ربيع  حيث كادت أن تضع  )٥٤(١٩٥٠اكتشاف املنظمة الخاصة 
ن العام بن  ي مأزق لوال تّدخل بن بولعيد الذي اتصل باألم الحزب 

بن خدة وطمأنه بأن هذه الخطوة ال نفذت دون علم يوسف 
ي مستودع قديم تابع للمنظمة الخاصة، كما  قيادة الحركة وقعت 
ي  ر من احتواء هذه القضية بدفع مبلغ ما ي ٔالاخ تمكن بن بولعيد 

ألف فرنك قديم كرشوة لبعض الجهات قصد عدم  ٢٥٠بقيمة 
  )٥٥(الكشف عن خلفّيات الانفجار.

  "MOUNROUGروج" اجتماع مون
  (ٕالاعداد املادي للثورة من ٔالارا الفرنسية):

لم يكن كل من محمد بوضياف، وديدوش مراد، بمعزل عّما 
ي الجزائر، ي  )٥٦(كان يحدث من تطّورات سياسية وعسكرية  و

ى فيدرالية الحركة (حركة  ز فرصة مسؤوليته ع مقابل ذلك ان
ر الانتصار أجّل الحرّيات الديمقراطية)  ي عملية التحض لكي يشرع 

ي الجزائر انطالًقا من ٔالارا الفرنسية، كما كان  للعمل املسلح 
ي هذا  ذه املهمة. و ى ذلك قبل أن تكلفه قيادة الحركة  يطمح إ
ى أن  ر بعض الكتابات التاريخية مدعمة بشواهد حية إ السياق ُتش

ر للعمل املسلح عند العناصر الثورية ا نطلقت من عملية التحض
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ر لحركة  ي ٔالافق إرهاصات الانفجار الكب فرنسا قبل أن تلوح 
ي صيف  بعدة  ١٩٥٤الانتصار من أجل الحرّيات الديمقراطية 

ن بن بلة وبوضياف  ر ذلك الاجتماع الذي جمع ب أشهر، ويعت
ي مونروج " ١٩٥٤ومهساس مع بداية  ي Mounrougي  " الواقع 

ي الجنوبية من العاصمة ي  الضوا الفرنسية باريس، أول خطوة 
ى (ٕالاعداد املادي للثورة).   )٥٧(هذا املس

ى قرار  ي هذا اللقاء املصّغر ع ن  ن املجتمع وقد تّم الاتفاق ب
ي ٕالاعداد املادي املباشر إلعالن الثورة، حيث تّم فيه شبه  البدء 
ن بلة فقد كلف بمهمة  م، فبالنسبة ل توزيع للمهام فيما بي

ي مصر بالتنسيق مع رفيقيه أيت أحمد، وخيضر، استطالع  الوضع 
ى املساعدة املادية (السالح). كما دخل كل من  )٥٨(بغية الحصول ع

ى الجزائر لجمع شتات املنظمة الخاصة بعدما  بوضياف وديدوش إ
ي، أما  ي بواسطة عبد هللا فيال ي إقناع مصا ما  خابت مساع

ى إلقناع قواعد الحزب  ي فرنسا لكون الخالف مهساس فقد س
ا أن ال تنغمس  ي وعل ى مستوى القيادة هو خالف فو املقدم ع
ي انتظار  ى بلورة ما عرف باالتجاه املحايد  فيه، وبذلك العمل ع

  )٥٩(.ةيوم انطالق الثور 
  CRUAاللجنة الثورية للوحدة والعمل 

رميم وٕالاقناع لاللتحاق بالثورة): ن محاوالت ال   (قادة ب
ى البحث عن  يبدو أن بوضياف قد دفعته التداعّيات الالحقة إ

"صنيعة جديدة" تمكنه من تجاوز اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
ى العلن،  ي وخروج هذا الصراع إ بعد خالفه مع املناضل محمد دخ
ي الحاج من قدماء املنظمة الخاصة، وفشل  ى جانب تخوف مصا إ

ر بمبا ي اقناع هذا ٔالاخ ر الثورة بن بولعيد  ركة العمل املسلح وتفج
... (ٓالان). مثلما كان يحرص بوضياف، كما أن الانشقاق الذي حدث 
داخل اللجنة الثورية جّر وراءه تردد بعض من أعضاء اللجنة 
ر  ن لحول، وبن يوسف بن خدة، حول التحض املركزية قبل حس

ل للعمل الثوري، إاّل أنه بعد عدة محاوالت ومناقشات سياسية حو 
ى قبول مساعدة مالية من  ن بن خدة ولحول إ الفكرة انته ٔالامر ب

جعلت أسارير بن بولعيد  )٦٠(إدارة الحزب لدعاة العمل الثوري،
ى الكفاح  ا ملفاجأة سارة ٔالاخوان موافقون ع تنبسط وهو يقول "إ
ي  ر من ذلك أعطونا مليون فرنك لإلسراع  املسلح، وأك

رات.    )٦١(التحض
ا اللجنة  دون الولوج ي مالبسات الظروف ال تأسست ف

لعدم ارتباطها  ١٩٥٤مارس  ٢٣  )CRUA(الثورية للوحـدة  والعـمـل 
ا بخصوص  ي أعضا بموضوع البحث إال من زاوية مسا
ي  ن الداخ ى املستوي رات املادية (املال، السالح) ع التحض

ي موعدها املحدد يمكن ٕالا  ي، ح تنطلق الثورة  ى؛ والخار شارة إ
ا محمد بوضياف، وديدوش، وبيطاط، وبن  رة ال كان ف ي الف أنه 
ر مليالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل كان  بولعيد، بصدد التحض
ى رأسهم بن بلة يقومون بجس نبض  ي وع عناصر الوفد الخار
ى موقفها من املشروع الثوري  السلطات املصرية لإلطالع ع

ى دعم م ا. وبعد عشرة أيام من والحصول ع ادي ومعنوي م
ي القاهرة  ي  ي الجزائر العاصمة تمكن الوفد الخار تأسيس اللجنة 
ا عندما  من لفت انتباه القيادة املصرية عند أول احتكاك مباشر 
ي اجتماع لجنة تحرير املغرب العربي يوم  شارك عناصره 

  )٦٢(ك اللقاء.وأبدوا تأييدهم ملشروع الثورة خالل ذل ٠٣/٠٤/١٩٥٤
ي  ي الداخل، فقد قضت حادثة انفجار مستودع الحجاج  أما 
ي املهد، ٔالامر الذي دفع  ى مشروع صناعة قنابل الثورة  باتنة ع
ي ٔالاسبوع ٔالاول من شهر  ى الجزائر  ببوضياف مباشرة بعد عودته إ

ى نقل املشروع (مشروع صناعة القنابل) من  ١٩٥٤مارس  إ
ى املتيج ي هذا السياق يذهب املجاهد عمار قليل ٔالاوراس إ ة.     و

رات  بأن  املصالح الفرنسية لم تكن غافلة عما كان يجري من تحض
ي ٔالاوراس خصوًصا بعد انفجار املخبأ املذكور وانتشر  مادية للثورة 
م  ي انتما ي كل مكان ملراقبة تحركات العناصر املشتبه  ا  عمال

ى ترك املنطقة والتوّجه نحو للتّيار الثوري وهو ما دفع  م إ
ولم تجد مجموعة  )٦٣(العاصمة بعد أن اتخذوا أسماء مستعارة.

ي املتيجة  بوضياف بًدا سوى الهروب نحو عناصر املنظمة الخاصة 
ن وبن يوسف بن خدة ضي خ ن جماعة لحول حس م الصراع ب

ن بالعمل الثوري.   )٦٤(واملؤمن

ها) أرضية المنطقة الرابعة (الجزائر وضواحي
  الثورة قبيل االنطالقة (سياسًيا عسكرًيا) 

ا القلعة الثانية بعد ٔالاوراس  شّكلت منطقة الجزائر وضواح
ي  حيث كانت خالل الثمانية أشهر ال سبقت الانطالقة 

ن  ٠١/١١/١٩٥٤ ى املستوي مسرًحا لتطّورات تاريخية حاسمة ع
ي الت عجيل بانطالق السياس والعسكري، لعبت دوًرا أساسًيا 

إّن قلة الكتابات التاريخية ٔالاكاديمية ال تتعلق  )٦٥(العمل املسلح.
بالتاريخ الثوري للوالية الرابعة التاريخية، خصوًصا مرحلة ما قبل 
ا (املتيجة)، مقارنًة مع حجم  ي العاصمة وضواح الانطالقة 
 الكتابات ال كتبت حول املناطق ٔالاخرى، جعلت بعض رواد العمل
ن رغم رصيدهم  ن بالنسبة للباحث ر معروف املسلح مغمورين وغ

ى أرض الواقع.  ي تجسيد فكرة العمل املسلح ع م  ي وتجرب   النضا
ى ٕالاطالق نذكر املناضل بوعالم  ومن أبرز هؤالء الرّواد ع
ي قائمة نشطاء تنظيم دعاة العمل املسلح  ر ٔالاول  قانون، الذي يعت

ن الفارين ي منطقة املتيحة، كم ي إيواء املنضال ا يعود له الفضل 
من متابعات الشرطة الفرنسية قبل أن يصبحوا قادة واليات أثناء 
ى غرار سويداني بوجمعة، وأحمد بوشعيب، وعمر  الثورة ع

ى أن بوعالم قانون  )٦٦(أوعمران. ر بعض الكتابات التاريخية إ وتش
ورة مهما كلف كان مثل بوضياف من حيث املبدأ والهدف أي الث

ر أعضاء املنظمة الخاصة  ذلك من ثمن، ٔالامر الذي جعله أك
وقبل أن ينتقل  )٦٧(اقتناًعا ودفاًعا عن طروحات ومواقف بوضياف.

ي  ى تنظيم بوعالم قانون قام  ى منطقة املتيجة لجأ إ بوضياف إ
بإرسال كراسات وكتب وريقات ملجموعة  ١٩٥٤اية شهر مارس 

جمعة تّضمنت شروحات مفّصلة عن طرق قانون وسويداني بو 
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صناعة القنابل واملتفجرات وكيفية مزج املواد املتفجرة كما ونوًعا 
ر مخزون القنابل خالل ٔالاشهر الثمانية ال سبقت انطالق  لتحض

    )٦٨(الثورة التحريرية.
ا والشفوي يمكن  ى املصادر التاريخية املكتوب م وباالستناد إ

ر الثورة (جمع ٔالاسلحة تتبع خطوات مشروع ال ر املادي التفج تحض
ي ناحية املتيجة خالل مرحلة املخاض  رات)  وصنع القنابل والتفج

ى أن ١٩٥٤منذ ربيع  ر املجاهد بوعالم قانون إ ي هذا السياق يش ، و
ي غضون شهر أفريل (أبريل) سنة  وطلب  ١٩٥٤بوضياف اتصل به 

ي النا ى رأسهما منه التنسيق مع العناصر النشطة  حية (املتيجة) وع
ن سويداني بوجمعة، وأحمد بوشعيب خصوًصا وأنه  )٦٩(املناضل

ما من الغرب الجزائري،  ما منذ مجي ى اتصاالت سابقة  كان ع
ي حالة من  ى ناحية بوينان  ى هذا ٔالاساس قدم بوضياف إ وع
ي الجزائر  ٔالاستياء والغضب بسبب تأخر، انطالق العمل املسلح 

ًة مع تونس واملغرب، وتقابل مع سويداني بوجمعة، وأحمد مقارن
  )٧٠(بوشعيب بعد أن وضع لهما بوعالم قانون ترتيبات اللقاء.

ن من  ن واملركزي ن املصالي ي عمق الخالف ب ودون الاستطراد 
ن وأنصار العمل الثوري الفوري من جهة أخرى،  ن املركزي جهة، وب

ه، فإن من أهم ٕالاجراءات ال الذي كانت ناحية املتيجة مسرًحا ل
ى الحياد مع محاولة إرضاء  ي لقاء بوينان هو الاتفاق ع اتخذت 
ى وحدة الصف، كما  ن من أجل املحافظة ع ن املتصارع الطرف
ي  ر بوضياف مجموعته عن اتصاالته بعناصر الوفد الخار أخ
اع تأييد حكومة القاهرة  ي القاهرة الذي تمكن من ان املتواجد 

ن  )٧١(لمشروع العسكري باملال والسالح بعد انطالق الثورة،ل وُع
) ال ٢٣/٠٣/١٩٥٤(  CRUAميالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل 

ي رأب الصدع الذي أصاب الحزب وانته اللقاء  ُمنيت بفشل ذريع 
ر الثورة انطالًقا من قناعة  ى أن الوقت قد حان لتفج باالتفاق ع

يار العسكري أنسب حل إلنقاذ الحركة راسخة مفادها أن الخ
  )٧٢(الوطنية من املأزق الذي وقعت فيه.

ى هذا ٔالاساس شرع القادة الثالث (بوضياف  - سويداني - وع
ي دراسة الوضعية العامة لناحية (املتيجة) ورصد  بوشعيب) 

ا املادية والبشرية املتوفرة، وتّم تكوين أفواج مسلحة  )٧٣(إمكانيا
ا ٕالاعداد ا ى التدريب مهم ملادي للثورة، وتعبئة الشباب ع

ي مختار )٧٤(واستعمال السالح بمساعدة املناضل بعد أن  )٧٥(كريت
ى املنطقة بتكليف رسم من طرف  ّن ديدوش مراد قائًدا عاًما ع ع

ى املتيجة خالل  )٧٦(زميله بوضياف. لقد تكررت زيارات بوضياف إ
ي زيارته ال ١٩٥٤شهر أفريل (أبريل) سنة  رابعة طلب من العناصر و

ى رأسهم منسق املجموعة بوعالم  ي جبال البليدة وع املوجودة 
ي للثورة من الناحية املادية  ر الفع ي التحض قانون، الانطالق 
ى الثكنات الفرنسية،  ر مخططات الهجوم ع بتجميع السالح وتحض
ه الشهر ح تمكن قانون من تخزين ثمان وعشرون قطعة  ولم ين

رة (رصاص من عيار سالح  ١١٤٣، متنوعة مع كمية من الذخ
   )٧٧(ونوعّيات أخرى من الرصاص والخراطيش).

ي املدينة يوم  ٢٢وعقب اجتماع الـ ي   ١٩٥٤جوان  ٢٥التاري
ى للثورة التحريرية، ى تسميته بالقاعدة ٔالاو  )٧٨(الذي أصطلح ع

انبثقت عنه لجنة من خمسة أعضاء هم (بوضياف، بن بولعيد، 
ر العام للعمل  )٧٩(دوش، وبيطاط، وبن مهيدي)دي ُكلفت بالتحض

ي نفس السياق تم تكليف كل من  )٨١) (٨٠(املسلح بشكل ملموس. و
ي للثورة  ر املح أحمد بوشعيب، وسويداني بوجمعة، بمهمة التحض
ا) بمساعدة  ى مستوى املنطقة الرابعة (الجزائر وضواح ع

ر بعجاج، ومحمد مرزو ن الزوب ي العاصمة.املناضل   )٨٢(ي 
  املتيجة تحتضن مشرع صناعة القنابل

ي البليدة): ى الخرايصية    (من الاوراس إ
ر من الشهادات  ى الكث وقد ترّكزت جهود هؤالء، استناًدا إ
ى عملية صنع القنابل واملتفجرات والعبوات الناسفة  الحّية، ع

ى استعمال ٔالاسل ى القيام بتدريبات عسكرية ع حة ورمي باإلضافة إ
وربما يكون ذلك من أجل استدراك الوقت لتغطية  )٨٣(املتفجرات،

راب موعد  ر ٔالاسلحة الاّلزمة خصوًصا مع اق ي توف العجز املحتمل 
ر. ى نوع العمليات املخطط لها ليلة أول نوفم ) ٨٤(الثورة، باإلضافة إ

ي صنع القنابل  ولتغطية ذلك العجز قّرر التنظيم السري الشروع 
ي خالل  ل مويس محفوظ  ي م إحدى ٕالاجتماعات ال عقدت 

بحضور كل من سويداني بوجمعة، وأحمد  ١٩٥٤شهر جويلية 
  )٨٥(بوشعيب، وبوعالم قانون، وعبد القادر رابح املدعو عبد الكريم.

ى العناصر الثورية  ي خضّم هذه الظروف الصعبة كان ع و
ي صنع  لتنظيم املتيجة بعد أن طلب محمد بوضياف الشروع

ن بوعالم قانون  ي ذلك تحت إشراف املناضل القنابل وٕالاسراع 
ي العمل وتكاثر  وسويداني بوجمعة، فإنطلقت ورشات التصنيع 

ي املنطقة مع مرور الوقت، ومن أهم ٔالاماكن ال  )٨٦(عددها 
ل بوعالم قانون (بحلوية)،  اتخذت كمراكز لصنع القنابل نذكر: م

ل عبد القادر راب ل بورقعة بوعالم (بوينان)، وم ح (الصومعة)، وم
ل  ل كرامو بلقاسم املدعو جمال، وم ل طاشوش إبراهيم، وم وم
ل بلعمري محمد املدعو س  محمد العي (بأوالد يعش)، وم

ن (بب شريف). ي نفس ٕالاطار يذكر املجاهد بوعالم  )٨٧(الحس و
ى لحم القنابل أول مرة   )٨٨(ي حوش القابلة،قانون بأنه إشتغل ع

ي  ي ثمانية شهور قبل اندالع الثورة ثم تّم صنع قنابل أخرى  حوا
ي ورشة اللحامة  بيت العي محمد بحضور سويداني بوجمعة و

ي بوفريك.   )٨٩(كان يملكها ذلك الوقت 
ي منطقة املتيجة  اتخذ مشروع صناعة القنابل واملتفجرات 

ى املستوى العسكري من خالل ذلك الاجتماع الذي  بعًدا وطنًيا ع
ي شهر جويلية  ي الخرايسية  جمع أبرز القادة املحّضرين للثورة 

برئاسة مصطفى بن بولعيد، وحضور كل من مراد  )٩٠(١٩٥٤
ديدوش، ومحمد العربي بن مهيدي، ورابح بيطاط، وعبد الحفيظ 
ر بوعجاج، والحاج بن عاّل،  بوصوف، وسويداني بوجمعة، والزوب

ي، ومختار قاس عبد وناصر كوي ، وعثمان بلوزداد، ومحمد مرزو
هللا، وعبد الرحمن قاس عبد هللا. وقد خصص هذا الاجتماع 
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حسب الشهادات الحية لدراسة الجوانب التقنية لإلنطالق الثورة 
ى هذا ٔالاساس ركز  ال تتعلق باألسلحة بشكل خاص، وع

ي مجال صنع وت ن  ى ضرورة تكوين مختص فكيك الحاضرون ع
ى طرق استعمال ٔالاسلحة وكيفية القيام  املتفجرات والتدريب ع

                                         )٩١(بحرب العصابات.
ي هذا التكوين، املناضل  ن  ي هذا ٕالاطار، يذكر أحد املشارك و
قاس عبد هللا عبد الرحمان "بأن اجتماع  الخرايسية عقد 

ن مختص ي صنع القنابل واملتفجرات خصيًصا لتكوين مكون ن 
ي روايته بأّنه قد  )٩٢(املحلية..." كما يؤكد املناضل الحاج بن عاّل 

ي شهر أوت (أغسطس)  ي ترّبص بناجية خرايسية  ١٩٥٤شارك 
ى  )٩٣(خاص بصنع املتفجّرات أشرف عليه بن بولعيد، وملّا عاد إ

بحاس وهران كلف أحمد زبانة بصنع كميات من أوعية املتفجرات 
  )٩٤(الغّلة.

ى مقررات اجتماع الخرايسية تمت إقامة العديد من  بناًء ع
ى استعمالها، ورغم  املراكز لصنع القنابل واملتفجرات والتدريب ع
رة العسكرية لهؤالء  ي هذا امليدان ومحدودية الخ قلة التجربة 
م تمكنوا من صناعة قنابل ومتفجّرات من مواد  ن، إاّل أ املكّون

ريت ٔالاصفر ووسا رات والك م كعلب املص ئل بسيطة متوفرة لد
ن الحرة وزيت الخروع ؤالانابيب. وتجدر ٕالاشارة  )٩٥(والفحم والط

ى؛ أنه لم تكن هناك مراكز بأتم مع الكلمة مخصصة لصناعة  إ
ى  القنابل والتدريب والاجتماعات، وقد ركز هؤالء  املناضلون ع

ر أمًنا وأماًنا، وم ا أماكن أك ى ٕالاطالق نذكر م ن أبرز هذه املراكز ع
ى منازل  )٩٧(ومركز بوشماعلة، )٩٦(مركز ذراع الديس، باإلضافة إ

ي ٔالاخرى كمراكز لنفس الغرض. ن ال اتخذت    )٩٨(بعض املناضل
ا والغرض من  وقد اختلفت صناعة القنابل باختالف نوعي

طريق وضع استعمالها، لذلك نجد صناعة القنابل املحرقة تتم عن 
رات  البارود ٔالاسود بطريقة خاصة بعد استحضار علب املصّ
الفارغة ذات وزن واحد كلغ وتوضع بداخلها علبة أخرى مشدودة 
ريت  ين واملطاط والفحم والك ا ملح البارود والب بخيط ويضاف إل
ن الحرة، وزيت  ٔالاصفر. أما ٔالالغام فقد كانت تصنع من امللح والط

ي  الخروع وأنابيب املياه ال كانت تغلق بغطاء، ثم يوضع لها ثقب 
وصنعت العبوات الناسفة من ٔالانابيب من     )٩٩(الوسط وكبسولة.

 ١٥سم و ١١سم و ٨"، ؤالانابيب الطويلة ذات معيار La Fonteنوع "
سم، وحول هذا املوضوع يذكر املجاهد بوعالم قانون بأن عملية 

جهة بمادة ٕالاسمنت ويوضع لها  صنع العبوة تتّم بغلق ٔالانابيب من
ي الوسط وتجهز بكبسولة، ي  )١٠٠(ثقب  أما بالنسبة للمواد الالزمة 

ر  ى العامري، وأعت ا كانت تستحضر من طرف مناضل يد صناع
  )١٠١(غار بوشماعلة من أهم املراكز لصنع هذا النوع من القنابل.

ى أن عملية صنع القنابل تمت بالتعاون  ر بعض املصادر إ  تش
رة، حيث كان مطلوًبا من  ن من العاصمة خالل هذه الف مع مناضل

ى متكونة من  قنبلة  ٣٥٠فوج صنع املتفجرات إحضار دفعة أو
تقليدية (عبوات ناسفة وقنابل حارقة)، وحسب شهادة املناضل 

ى  ١٥٠بوعالم قانون، أن فريقه جّهز  قنبلة وقد أشرف شخصًيا ع
سام القنابل ال توضع بعد العملية خالل اشتغاله بتلحيم أج

ي علب خاصة لنقلها  ي أماكن سرّية،  حشوها باملتفجرات املحضرة 
من مكان ألخر دون لفت الانتباه، وكان يشرف رفقة سويداني 
ر  ا، وتمكنت مجموعة قانون من تحض ى العملية برم بوجمعة ع

قنبلة حارقة أخرى خالل شهري أفريل (أبريل) وماي (مايو).  ١٥٠
رة فارغة كمخزون يستخدم عند الحاجة وب قيت أجسام قنابل كث

   )١٠٢(وحسب التعليمات.
ى  لقد أخذت عملية صنع القنابل عقب اجتماع خرايسية من
ي نشاطه ٔالامر  ذه املهمة  آخر، حيث ضاعف الفريق الذي كلف 
ي هذا السياق يذكر أحد  ى ارتفاع مخزون القنابل. و الذي أدى إ

ن ا ر العملية املجاهد عبد القادر أبرز املناضل ى س لذين أشرفوا ع
ي  رابح بأن كمية القنابل ال تّم صنعها قسمت بأمر من سويداني 

ر  ي  ١٩٥٤ٔالاسبوع الثاني من شهر سبتم ن قسم أخفي  ى قسم إ
ي  له، وقد تكونت هذه الشحنة  ي م ل بوعالم قانون وٓالاخر  م

ى  ٨٠٠مجموعها من  ى  ٥٠٠ات ومن عبوة متفجر  ٩٠٠إ  ٦٠٠إ
  )١٠٣(قنبلة يدوية.

وبعد هذا العرض يمكن للباحث أن يدرك بعمق مدى أهمية 
مشروع صناعة القنابل بالنسبة لبوضياف ورفاقه بالرغم من 
ي  حداثة التجربة وضعف ٕالامكانيات، ولم تكن هذه الخطوة 
ي  حقيقة ٔالامر سوى حاًل عسكرًيا من أجل سّد الثغرات املحتملة 

ر الثورة عملية ود باألسلحة قبل تفج ّ ي مرحلة استثنائية  )١٠٤(ال
ا الظروف واملستجدات تبشر بإمكانية دخول ولو كمية  لم تكن ف
قليلة من ٔالاسلحة، رغم جهود بوضياف وبن بولعيد ال كانت 

ى كما سنوّضح ذلك فيما بعد. ي هذا املس   تصّب 

  أهمية جهود ومساعي لجنة الخمسة   
  قاء بوضياف داخلًيا وخارجًيا)(مهام رف  

ر للثورة التحريرية  إّن الّدارس املتمعن لتطّورات عملية التحض
ا  ي ربط اتصاال ا  يدرك بعمق أهمية جهود لجنة الخمسة ومساع
ر الحد ٔالادنى من  داخليا وخارجًيا، من أجل توحيد الصفوف وتوف

ي هذا ٕالاطار قام رفقاء بوضيا ن ٕالامكانيات املادية و ف بمهمت
ي:  ن شملت ما ي   أساسيت

ي١(       ى املستوى الداخ   :) ع
ى وجه الخصوص  ا داخلًيا وع باشرت لجنة الخمسة اتصاال
ى العمل املسلح  ي منطقة القبائل وإقناعهم باالنضمام إ بممث
ى شهادة بوضياف أن منطقة  ر الثورة، واستناًدا إ ي تفج واملشاركة 

ي بد ى زعيم الحزب ونظًرا لصعوبة القبائل انحازت  اية الخالف إ
ا شرًقا  ا لم يتمكن ورفاقه من شرح مواقفهم ملناضل الاتصال 

ي نفس السياق  )١٠٥(كافًيا كما حدث مع املناطق ٔالاخرى من البالد. و
يضيق بوضياف "نظًرا ألهمية هذا الجزء من الوطن (منطقة 

ن أو من ح يث املوقع القبائل) سواًء من حيث عدد املناضل
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رك بعيًدا عن الحركة ولذلك تمت  ي لم يخطر بالبال أن ي راتي الاس
م.    )١٠٦(عدة محاوالت لالتصال 

ي  لقد كان بوضياف يدرك بعمق مدى أهمية منطقة القبائل 
ر النطالق العمل املسلح واستمرارية خصوًصا  )١٠٧(عملية التحض

جبال  بعد التحاق كريم بلقاسم ومساعده عمر أوعمران بقمم
ي إعداد جماعات من شباب  ١٩٤٧جرجرة خالل سنة  ونجاحة 

ى بوضياف بتاريخ  املنطقة وصل تعدادها حسب تقرير شفوي وّجه إ
ي الاعتماد  ١٩٥٤ماي (مايو)  ٠٨ از بمستطا جاء فيه "بفخر واع

ر من  ى أك رجل مستعد للعمل الثوري املكثف ضد  ١٥٠٠ع
ي أقل من شهر وهو العدد ا )١٠٨(السلطات الفرنسية، لذي تعزز و

) مناضل جديد، وقد كشف كريم بلقاسم مرة ثانية ٢٠٠بمائ (
ي العاصمة يوم  ي أحد اللقاءات  بأن  ٠٣/٠٦/١٩٥٤لبوضياف 

ي منطقة القبائل تحوز ٓالان " مناضل  ١٧٠٠قادة دوائره السبع 
مناضل بحوزته بندقية  ٥٠٠مستعد لخوض املعركة، وما يقرب من 

ر من صيد، كما ي ى أك قطعة  ٣٠٠متلكون مخابئ للسالح تتوفر ع
   )١٠٩(سالح حربي".

، بعد فشلها ٢٢وفعاًل بدأت الاتصاالت مباشرة عقب اجتماع الـ
قبله من خالل محاوالت عديدة مع أواخر شهر ماي (مايو) وانته 
ي الذي  ٔالامر باتصال لجنة الخمسة مع املناضل س حمود بن ي

ريم بلقاسم، وعمر أو عمران باعتباره من ُكلف أيًضا باالتصال بك
وتوجت هذه الجهود بلقاء جمع ديدوش مراد،   )١١٠(سكان املنطقة.

ن عمر أوعمرن من  ولخضر بن طوبال، وعمار بن عودة من جهة وب
م لم يتوصلوا  ر أ ى صفوفهم غ ى جهة أخرى إلقناعه باالنضمام إ إ

اتفاق، ثم عقد لقاء ثان جمع ديدوش، وبن طوبال، وبن مهيدي، 
ي العاصمة، ولم ينته بأي نتيجة تذكر، ثم وقع  وزيرود بأوعمران 

 )١١١(لقاء ثالث جمع محمد بوضياف، وبن بولعيد، وكريم بلقاسم
اية شهر أوت (أغسطس)  انته بعد مشاورات طويلة  ١٩٥٤مع 

ف الثورة بعد أن أعطى كريم بالتحاق منطقته القبائل بصفو 
ى اللجنة ال أصبح العضو  ى ذلك بانضمامه إ بلقاسم موافقته ع
ا رفقة بوضياف، وديدوش، وبن بولعيد، وبن مهيدي،  السادس ف

  )١١٣( )١١٢(وبيطاط.
ي٢(       ى املستوى الخار   :) ع

ن  ا اللجنة بمحاولة التنسيق ب ي خضم الظروف ال قامت ف
ي منطقة  ي مسؤو ا واملشاركة  القبائل وإقناعهم باالنضمام إل

ي مهمة أخرى  ر النطالق الثورة التحريرية، شرع بوضياف  التحض
ي، حيث سافر مع بداية شهر جويلية  ى الصعيد الخار ى  ١٩٥٤ع إ

ي العاصمة برن " " بعد أن  Berneسويسرا لاللتقاء بأحمد بن بلة 
ن و  ن بأن بن بلة علم بذلك من طرف مبعوثي املصالي املركزي

ر بقية  ى هذا ٔالاساس أخ ي مقابلته، وع ي سويسرا ويرغب  موجود 
ي  ى الاتصال به ملعرفة ما يجري  ي اللجنة الذين شجعوه ع زمالئه 

ي.  )١١٤(القاهرة ومحاولة كسب أعضاء الوفد الخار

ي نفس السياق، علم بوضياف بأن وجود بن بلة رفقة محمد  و
ي ن سويسرا ي خيضر  ن الطرف ي الوساطة ب ي إطار مسا ندرج 

ى أي نتيجة تذكر ٔالامر الذي  ما لم يتوصال إ ن، إاّل أ املتصارع
ي برن  ى القاهرة بعد أن ترك بن بلة  أغضب خيضر فقرر الرجوع إ

، الذي كشف له عن ٠٧/٠٧/١٩٥٤حيث التقى ببوضياف يوم 
ر الثورة. د بوضياف ويؤكد املناضل محم )١١٦)(١١٥(خطته بشأن تفج

ن بلة الذي ح بثقته بوصفه من  ى قائاًل بأنه اتصل ب هذا املس
ى أحداث ٔالاشهر املاضية وما  قدماء املنظمة الخاصة، وأطلعه ع
ي الحال أعلن  ي، و ينوي القيام به وما هو مطلوب من الوفد الخار
ى املشروع الثوري، ووعد بكسب تأييد ٔالاعضاء  بن بلة موافقته ع

    )١١٧(لوفد وكذا الحكومة املصرية.ٓالاخرين ل
رن جمع كل من أحمد بن بلة،  ي نفس الزيارة تّم لقاء ثان ب و
 ، ن ٔالاول مغربي، ؤالاخر تونس وبوضياف، وديدوش مراد مع مسؤول
ما ويقول بوضياف بخصوص هذا  كان بن بلة قد سبق وأن اتصل 

شهر أوت اللقاء "... بعد اللقاء ٔالاول اجتمعنا ثانيًة مع بداية 
ن  ن مغاربة وتونسي ي إجراء اتصاالت مع مسؤول (أغسطس) للنظر 
ي هذه املهمة ديدوش وتوجهنا  م، ورافق  كان بلة قد كلف بدعو
ر الفاس من أجل ربط  ى برن لالجتماع مع كل من عبد الكب إ
ي الريف، وتعّهد هو بتسليم كمية من  ن املغاربة  الاتصاالت باملناضل

ي أجل ال يتعّدى شهًرا واحد، بعد دفع ٔالاسلحة، ا نطالًقا من الريف 
ى  هذا ٔالاساس قدمت  ي لسويسرا وع ي حسابه املصر املبلغ الالزم 

ى التّو قائمة إسمية باألسلحة املطلوبة..."   )١١٨(له ع
ى الجزائر،  )١١٩(وعقب هذه اللقاءات مباشرًة عاد بوضياف إ

ى نتائج حيث اجتمع بقية أعضاء اللجنة الخمسة وأط لعهم ع
ي:  ي سويسرا، وقد تّم اتخاذ عّدة قرارات    مهمته 

  ي بقيمـــة فرنـــك قـــديم مقابـــل ألســـلحة  ١.٤٠٠.٠٠٠جمـــع مبلـــغ مـــا
ى سويسرا. ا، وتكليف رابح بيطاط بنقلها إ   املتفق عل

  ــى ليبيــا لتســّلم ٔالاســلحة مــن تكليــف مصــطفى بــن بولعيــد بمهمــة إ
 بن بلة. 

  ـــــى الريـــــف املغربـــــيانتقـــــال كـــــل مـــــن بوضـــــياف وبـــــن  )١٢٠(.مهيـــــدي إ
ـا  ري استعدادا الستقبال ما يمكن الحصول عليه مـن أسـلحة و

ى داخل الوطن  )١٢١(.إ
أوت  ٠٩وتطبيًقا لهذه القرارات توّجه بوضياف وبن مهيدي يوم 

ى الريف املغربي لجلب السالح الذي تعهد  ١٩٥٤(أغسطس)  إ
ره  ر الفاس بتحض ي أجل أقصاه شهر املناضل املغربي عبد الكب

ى ليبيا حيث  )١٢٢(واحد، ي نفس ٕالاطار توّجه مصطفى بن بولعيد إ و
ي طرابلس يوم  ن بلة  ى ب أوت (أغسطس)  ١٥التقى للمرة ٔالاو

ى ضرورة هيكلة وتشكيل أول شبكة للدعم ١٩٥٤ ، وتّم الاتفاق ع
وتؤكد شهادة  )١٢٣(اللوجيستيكي انطالًقا من مصر مروًرا بليبيا.

ى تاريخ املجاهد ق ر أن قرار إنشاء قاعدة طرابلس يعود إ ا بش
ن بن بلة، وبن بولعيد،  ١٩٥٤أوت  ٢٠ خالل الاجتماع الذي جمع ب
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ن  ى إثرها أحمد بن بلة بتعي ي عشرين يوًما قام ع واستمر حوا
ى قاعدة طرابلس. ر مشرًفا ع   )١٢٤(قا بش

مواقف املصالح العسكرية الفرنسية من حالة التأهب 
  ستعداد املادي للثورة:والا 

ر الثورة من  ي مقابل حالة التأهب والاستعداد املادي لتفج
ي،  ي والخار ن الداخ ى املستوي ا ع ي أبرز قاد خالل جهود ومسا
كانت ٔالاوساط العامة والرسمية الفرنسية خالل شهر أوت 

ي الجزائر الهادئة  ١٩٥٤(أغسطس)  جد متفائلة بشأن الوضع 
ي تونس واملغرب، إاّل أن ٔالامر كان عكس  بخالف ما هو  عليه الوضع 

ا توقعت  ى درجة أ ي الجزائر إ ذلك بالنسبة لإلدارة الاستعمارية 
ن."حدوث   )١٢٦(١٢٥)(حركة تمردية" من قبل بعض النشاط الجزائري

ي التقارير العسكرية الدورية  ي مصداقية تلك التوقعات  ومما زاد 
ا املشرف  ى ٔالامن العسكري وحماية ال كان يبعث  العام ع

ي هذا السياق   J-Vaujourالحدود جون فوجور  ى باريس، و إ
ى  أح فوجور عن طريق رجاله مصالحه مراكز تجمع وتدريب ع
ا ضباط مصريون من مصالح  ي طرابلس بليبيا يشرف عل السالح 
ي  ي الديب، وقد حمل فوجور  املخابرات ال كانت بقيادة فت

ى باريس خالل شهر أوت تقرير  ه الذي تضمن هذه املعلومات إ
(أغسطس) إلطالع مسؤوليه وتحذيرهم خصوًصا وأنه قدم قوائم 

ذه املراكز. ر من عشرين جزائرًيا كانوا يتدربون     )١٢٧(بأسماء أك
رات امليدانية وخيبة ٕالامكانيات  ن كثافة التحض قيادة الثورة ب

  املادية:
لباحث أن يتساءل: هل تمّكن كل من وعند هذا املقام يمكن ل

ر الحد ٔالادنى من  بن بولعيد، وبوضياف، وبن مهيدي من توف
ٔالاسلحة النطالق العمل املسلح، وهل كللت جهودهم بالنجاح؟ وما 
ي مواقف وردود فعل املصالح الفرنسية الخاصة من حالة التأهب 

ر الثورة بالجزائر؟    والاستعداد املادي لتفج
ى الرغم من الجهود ال ُبذلت أنه خ محمد تقية يذكر املؤر  ع

من طرف قيادة الثورة من أجل إدخال السالح، إاّل أنه لم تدخل 
ر  ى الجزائر قبل أول نوفم وحسب املناضل  )١٢٨(١٩٥٤أية قطعة إ

ي قاموا بجهود جبارة لتسليح  أحمد بن بلة فإّن أعضاء الوفد الخار
ي الداخل. ن  ا مساعدات  فقد قدمت )١٢٩(املقاتل مصر من جه

ي الديب، أنه تّم تزويد املناطق  ي هذا املجال، حيث يذكر فت رة  كب
رة من ٔالاسلحة مند شهر أكتوبر    )١٣٠(.١٩٥٤الشرقية بكميات معت

ر أن املناضل محمد بوضياف ينفي إدخال أي قطعة سالح  غ
ًرا أن ما حدث هو مجرد وعود لم  ر، معت ى الجزائر قبل غرة نوفم إ

ا. ن رفقة بن مهيدي  )١٣١(يتم الوفاء  وذلك بعد عودته بخفي حن
ى أية أسلحة، حيث  من الريف املغربي، ولم يتمكنا من الحصول ع
كانت وعود عالل الفاس مجرد كالم فقط، لذلك اضطرت 
ى الانطالق  ى هذه الوعود إ املنطقتان الرابعة والخامسة املعولتان ع

ي  رة ق ١٠ي العمل الثوري بحوا ي حالة جد سيئة وبدون دخ طع 
ي منطقة  رة أمام نقص السالح  رة كب ي ح كافية وبقي بن مهيدي 

ملم  ٦٥,٧وهران، ولم يكن يملك سوى مسدًسا من عيار 
ن فقط. أما بن بولعيد فإنه قد كّرر محاولة الاتصال  )١٣٢(برصاصت

ي طرابلس للمرة الثانية بأسابيع قليلة عن لقائه ٔالاو  ن بلة  ل معه ب
ى مداهمة  ي ليبيا، إاّل أنه أصيب بجروح بليغة عند تعرضه إ

  )١٣٣(الشرطة الفرنسية عند الحدود التونسية الجنوبية.
وعن مشروع صناعة القنابل، فإنه هو ٓالاخر لم يكلل بالنجاح 
ولم يحقق النتائج املرجوة، ألّن تلك املتفجرات التقليدية الصنع لم 

ا بسبب عدم فعالية املواد املصنوعة تعط نتائج مرضية وثبت فشله
ا، وحول نفس املوضوع يذكر املناضل الحاج بن عال بعد  )١٣٤(م

عودته من تربص صنع القنابل بناحية خرايسية، أن استعمال هذه 
القنابل املحلية ظل مرهون بوصول الصواعق ضمن صفقة 
، ولكن لم يظهر أثر  ر الفاس ٔالاسلحة املوعودة من طرف عبد الكب

ى الحدود الجزائرية ل ر أي قطعة ع ألسلحة املوعودة، ولم تع
   )١٣٥(املغربية.

لم تكن املصالح الفرنسية الخاصة بمعزل عن حالة التأهب 
ر مدير  والاستعداد املادي العام النطالق العمل املسلح، حيث يش

ى غاية خريف  Jean Vaujourٔالامن العام جون فوجور  بأنه: "إ
ن باألسلحة لم تكن هناك شب ١٩٥٤ كة تأكد ممارسة دعم الوطني

، ولذلك أرى شخصًيا  ى نطاق واسع من أي بلد أجن رة ع والذخ
بأنه لو لم تكن املخزونان القديمة للحرب العاملية الثانية القادمة 
ى وجه الخصوص من الجنوب التونس ومصر ملا حدثت أي  ع

ي الشمال ٕالافريقي".   )١٣٦(ثورة، أو "عصيان" مسلح 
ي ذلك التقرير املعروف باسمه  Vaujour  - Jذكر فوجور وي

ران يوم  بأنه  ٢٣/١٠/١٩٥٤الذي قدمه لوزير الداخلية فرانسوا مت
اية السنة، ى املعلومات ال  ١٣٧)(تنبأ فعاًل باندالع ثورة قبل  بناًء ع

ن  ن التابع ن بمراقة تحركات املوطن وصلته من أعوانه املكلف
ي الجزائر. كما للتنظيم القديم للم رة وجوده  نظمة الخاصة طيلة ف

ا من  ي العاصمة وضواح تمكن من كشف تحركات مفجري الثورة 
ى به قائد شرطه الاستعماالت العامة  ملدينة  P.R.Gخالل تكرار ما أد

ي تقريره املؤرخ يوم  الذي أكد فيه بأن  ٠٨/١٠/١٩٥٤الجزائر 
ي اللجنة الثورية للوحدة العمل  قد تلقوا تعليمات  CRUAمناض

ل شهر أوت  رات والاستعداد للكفاح منذ مس لتكثيف التحض
ي  (أغسطس) عندما أمر بوضياف قادة تنظيم املتيجة باإلسراع 
ن  ى عملية رصد تحركات حس ر التقرير إ صنع القبائل، كما يش

ي ناحية الصومعة يوم  ملالقاة قادة العمل  ١٩/٠٩/١٩٥٤لحول 
ى مست ى تصريحات ابوعالم قانون املسلح ع وى املتيجة، باإلضافة إ

ى يد أعوان شرطة  ر ع ي بداية شهر نوفم ساعة توقيفه 
  )١٣٨(الاستعالمات العامة.
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  خاتمة
رغم الجهود ال بذلها قادة الثورة لم تدخل أي قطعة سالح 

ر  ى الجزائر قبل أول نوفم ى ما بعد  ١٩٥٤إ وبقي املشكل قائًما إ
ي املناطق الداخلية وهو ٔالامر الذي دفع انطالق ا لثورة، خاصًة 

ى تحميل كل من بوضياف، وبن بلة، املسؤولية  كريم بلقاسم إ
ي استمرار هذا املشكل. ومما الشك فيه؛ أن الوفد  )١٣٩(الكاملة 

ي سوف يبذل قصارى جهوده من أجل تجاوز هذا املشكل،  الخار
ر السالح ب ى توف رة مع املرحلة وسيعمل أحمد بن بلة ع كميات معت

ى للثورة.  )١٤٠(ٔالاو
  

  المالحق

  )١ملحق رقم (
ن أربار'  ( J-ARBER) نص التقرير الذي بعث به القنصل السويدي 'ج

ي الجزائر عشية اندالع ر يرصد فيه الوضع العام  ي أول نوفم  الثورة 
من خالل الوقائع والتغطيات الصحفية وأجهزة املخابرات الفرنسة  ١٩٥٤

 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES  ستنتاجات الشخصية.والا 
WWW.DODIS.SH.DODIS-9399.LE 22/09/2007.A16:15. 
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  )٢ملحق رقم (
ى رد الرسالة نص  قنصلال به بعث الذي السابق ٔالام التقرير ع

ن' السويدي  الحذر ألخذ الضرورية الاحتياطات جملة تتضمن' أربار ج
ا الجزائر ي ٔالامنية ٔالاوضاع تدهور  من والحيطة ى وتداعيا  املنطقة ع
  DOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES  )ٔالاق واملغرب تونس( بكاملها

.WWW.DODIS.SH.DODIS-9399.LE 22/09/2007.A16:15. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣ملحق رقم (
رات  منطقة( الثالثة املنطقة ي وتوزيعهم الثوار تنظيم و املادية التحض

ر١ ي الثورة بركب التحاقه بعد بلقاسم كريم بقيادة) القبائل  نوفم
  )خاص أرشيف( .١٩٥٤
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  :الهوامش
 
ي الجزائر من نجم شمال إفريقي) مومن العمري، ١( ة الحركة الثورية  ى ج ا إ

، دار الطليعة للنسر والتوزيع، الجزائر، )١٩٥٤ -١٩٢٦التحرير الوط ( 
  .٢١٢، ص ٢٠٠٣

ي املناطق الجبلية مثل جرجرة ٢( رح التقرير فكرة العمل املسلح  ) كما أق
، دار اغتيال ... حلم أحاديث محمد بوضيافٔالاوراس، أنظر: محمد عباس، 

ى؛ أن ٣٣، ص ٢٠٠١اهومة للنشر والتوزيع الجزائر،  . البد من ٕالاشارة إ
السلطات الاستعمارية، لم تكشف عن خاليا املنظمة العسكرية كلها، فخاليا 
ٔالاوراس والقبائل لم يصلها القمع ٔالامر الذي دفع بعض عناصر املنظمة 

ى العمل املسلح.  ى ٕالالحاح ع ى رأسهم بوضياف إ  الخاصة وع
 .  ٣٣املرجع نفسه، ص )٣(
ي تاريخ الجزائر الحديث واملعاصرقنان،  ) جمال٤(  ، م وقضايا ودراسات 

 .٢٢١، ٢٢٠، ص ١٩٩٤للطباعة والنشر وٕالاشهار، الجزائر، 
 . ٢١٢) مومن العمري، املرجع السابق، ص ٥(
) كان تردد قيادة حزب الشعب، حركة الانتصار أمام قرار إعالن الثورة أو حل ٦(

ي حقيقته أزمة متعددة ٔالابعاد املنظمة الخاصة تفادًيا الكتشافها ، يخفي 
ي سلسلة من ٔالازمات الفرعية  ربرية  -ؤالاطراف ما لبثت أن تجّلت  ٔالازمة ال

ن وأزمة الدكتور مصطفاي ورفاقه (ن أزمة الدكتور ٔالام -١٩٤٩ ) ١٩٥١دباغ
رى سنة    .Mohamed harbi, Laguerre commence en algerie, Ed complexe bruxelle.1984.pp 20- 23 (7) . ١٩٥٤ي انتظار ٔالازمة القاصمة الك

) تتفق الروايات التاريخية املتوفرة لعدد من الرواد ٔالاوائل البارزين (أحمد بن ٨(
ي  ر، ع بلة، محمد بوضياف، عبد الحميد مهري، عيس كوشيدة، قا بش

ي بن شايبة  واملقاوم امل غربي مهساس، عبد الوهاب عثماني، عمار بلعقون، ع
ي عملية  الهاشم عبد السالم الطود) حول الفصول التاريخية الحاسمة 
ي.  ي والخار ن الداخ ى املستوي ر املادي الندالع الثورة الجزائرية ع التحض
ر من الجوانب  ي الكث كما تؤكد وتدعم هذه الشهادات الحية بعضها البعض 

ثمن هذه الشهادات  والتفاصيل املهمة املتعلقة بصلب هذه الدراسة، وقد
ى  ا ما تم الوصول إليه من نتائج بعد ٕالاطالع ع الحية من حيث مصداقي
بعض الوثائق ٔالارشيفية السويسرية والتقارير ٔالامنية العسكرية الفرنسية 

ا شرطة الاستعالمات العامة ى رأسها التقرير  "PRGال كانت تتقدم  " وع
حول تحركات قادة الثورة  Jean Vaujourاملفصل الذي أورده جون فوجور 

ي إطار  م  ي طرابلس والجزائر واملتيجة وتمكنه من رصد جميع خطوا
ي العاصمة بشكل خاص، أنظر بالتفصيل: ر املادي للثورة عموًما و  .Jean Vaujour, de la révolté à la révolution, Albin Michel, Paris, 1989. P126 - 127  التحض

ى إطالق ابل خالل الثورةصناعة القن) ٩( ، تنافس بوضياف وبن بولعيد ع
ركة"، ص  رنت .١"ال ى موقع شبكة ٕالان   :ع

)http://wwwAlgeria.com.octobre2007 .( وأنظر أيًضا: شهادة املناضل
ي تقديم كتاب عيس كوشيدة    .١٠٩ص ،ةمهندسو الثور عبد الحميد مهري 

ي ١٠( ليومي  ٧٧٨٧و   ٧٧٨٦، العدد جريدة الشعب) شهادة محمد بوضياف 
ر  ١٧ - ١٦  Mohamed Boudiaf, la preparation du 1er Novembre in Memoria  . وأنظر حول نفس املوضوع:٥، ص ١٩٨٨نوفم

Magazine, N°01, le magazine de l’histoire ed : publicité PAO, Alger 1997, p3- 29.  
ي حول: "١١( ى هامش امللتقى الدو ي معه ع نشأة وتطور ) مقابلة شخصية 

ي فندق ٔالاوراس (الجزائر العاصمة) أيام جيش التحرير الوط " املنعقد 
. للمزيد من التفاصيل حول الشهادة الكاملة ٢٠٠٥جويلية  ٤-٣-٢

ي لثورة  التحرير للمجاهد الهاشم عبد السالم الطود حول السياق التاري
ي الحركة الوطنية  ي املغرب العربي أنظر: املركز الوط للدراسات والبحث 
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ي حول نشأة وتطور جيش التحرير  ر، أعمال امللتقى الدو وثورة أول نوفم

 . ٤٢ -٣١، ص ٢٠٠٥جويلية  ٤-٣-٢الوط فندق ٔالاوراس الجزائر، 
 - ١٦ليومي  ٧٧٨٧ -٧٧٨٦، عدد جريدة الشعب) شهادة عبد الحميد مهري، ١٢(

ر  ١٧   . ٥، ص١٩٨٨نوفم
ى الرغم من الحادث املذكور أعاله، فإّن الاستعدادات قد بدأت وهناك أدلة  وع
ى للجيش املغربي مع الهجمات  ي تنسيق املعارك ٔالاو ر أنه كان هناك أمل  تش

ي منطقة وهران، وقد ساهم عالل الفا ي لجنة  تحرير املغرب سالجزائرية   
ي القاهرة إلقامة مراكز التدريب والتموين والعمليات  العربي مع ن  ن جزائري ممثل

ي جبال الريف  ي املغرب، فاملركز الرئيس للتدريب كان يقع بالقرب من الناظور 
ي: دوغوالس  ي، أنظر التفاصيل  ا تحت إشراف العباس مسعود وعبد هللا الص

ي اململكة املغربأشفورد،  ، ترجمة عائدة سليمان يةالتطورات السياسية 
 .  ٢١٨، ص ١٩٦٣عارف، أحمد مصطفى أبو حاكمة، دار البيضاء املغرب، 

ي جريدة، الشعب، املرجع السابق، ص ) شهادة املناضل محمد١٣( . ٥بوضياف 
  .Mohamed Boudiaf. Op.cit. P3 - 29  وأيًضا:

يئة تنسيق مؤقتة، أنظر: محمد عبا١٤( ماء عظثوار ، س) سّماها بوضياف 
ن  . ٦١ص  ،١٩٩١، مطبعة دحلب الجزائر، حديث الاثن

الجزائر تحمل السالح: دراسة تاريخ الحركة الوطنية ) سليمان الشيخ، ١٥(
ي، منشورات الذكرى والثورة املسلحة ، ترجمة محمد حافظ الجما

ن لالستقالل الجزائر،   . ٦٨، ص ٢٠٠٢ٔالاربع
ي١٦( ). وللمزيد من ١٩٥٣جويلية  ) هذا املستودع سوف ينفجر بعد سنة (أي 

ر، عدد  ، ١٤٧التفاصيل أنظر: شهادة محمد بوضياف ملجلة أول نوفم
                         .                                                                                                                            ٢٠، ص ١٩٩٥

 وبن مهيدي).  -مهري  - ديدوش - بن بولعيد -ة (بوضياف) أي لجن١٧(
ى؛ أن هذه اللجنة املصغرة ظهرت خالل نفس املدة ال ١٨( ) يجب ٕالاشارة إ

ن القيادة السياسية  ا حدة الصراعات السياسية والخالفات ب تطورت ف
ن  ي مبادرة الثوري ي والقيادة السياسية ال وجدت  ن مصا ن وب والثوري

 ليا نحو الاستقالل.  مياًل عم
ى إطالق ١٩( ) صناعة القنابل خالل الثورة، تنافس بوضياف وبن بولعيد ع

ركة"   .Aissa Kechida, les architectes de la révolution, ed: Chihab Batna, 2001, P.10 - 11- 12 (20) . ٢املرجع السابق، ص ، "ال
ي منصوري ميلو ٢١( د، الشهيد الرمز... مصطفى ) شهادة املجاهد عّمار بلعقون، 

، محطة قسنطينة إنتاج مركز باتنة مارس شريط تلفزيونيبن بولعيد 
 (مكتبة املتحف الوط للمجاهد).  ١٩٩٧

ا م) رب٢٢( ا ألن هذه املنطقة كانت حافظة لألسرار وأن خاليا املنظمة الخاصة 
ي لم تفكك، وبالفعل تمكن بن بولعيد من إنشاء مستودع لصنع القنابل 

ي ٔالاوراس.   دوار الحجاج 
ي ركاب الثورة) محمد عباس، ٢٣( ي كواليس التاريخ (مثقفون  )، دار هومة ٢، 

Aissa Kechida, Opcit p 13- 14 (24) . ٢٥٥، ص ٢٠٠٤الجزائر،  .  
 ٧٧٨٧ - ٧٧٨٦، عدد لجريدة الشعبأنظر أيًضا: شهادة عبد الحميد مهري 

ر  ١٧ -١٦ليومي    . ٥، ص١٩٨٨نوفم
راح قيادة الحزب كان تكتيكًيا وذلك لعزل وإبعاد أبرز نشاط ) ٢٥( يبدو أن اق

ي إعادة بعث خاليا املنظمة الخاصة دون  املنطقة الخاصة الذي بدأ 
انتظار موافقة قيادة الحركة، خصوًصا بعد إطالق صراح املناضل أحمد 

وٕالاحساس بعودة نشاط قدماء املنظمة الخاصة  ١٩٥٢بن بلة سنة 
ي شهادته . ر للعمل املسلحوالتحض ويؤكد هذا الطرح محمد بوضياف 

ى  راتيجيقائاًل بأن قيادة الحزب لجأت إ نقل كل العناصر ال تحدث  ةاس
 

 
م عرضة للرشوة، أنظر:  ركو م وي ملو ى فرنسا، وهناك  املشاكل إ

ر، عدد   .٢٠، ص ١٩٩٥سنة  ١٤٧شهادة محمد بوضياف ملجلة أول نوفم
ي ٢٠حمد بوضياف، املصدر السابق، ص ) شهادة م٢٦( . وأنظر كذلك: شهادته 

 . ٥، املرجع السابق، صجريدة الشعب
ى إطالق ٢٧( ) صناعة القنابل خالل الثورة، تنافس بوضياف وبن بولعيد ع

ركة"، املرجع السابق، ص   . ٢"ال
. وأنظر ٥، املرجع السابق، ص لجريدة الشعب) شهادة عبد الحميد مهري ٢٨(

 .Aissa Kechida, Op.cit. P.15  أيًضا:
ركة"، ٢٩( ى "إطالق ال ) صناعة القنابل خالل ثورة بوضياف وبن لولعيد ع

  . ٣املرجع السابق، ص 
ي محمد عباس، ٣٠( ي ) أنظر: شهادة املناضل عبد الحميد مهري  مثقفون 

ي كواليس التاريخ  ركاب الثورة  . ٢٥٧)، املرجع السابق، ص ٢(
، ترجمة نجيب عيد، ورة الجزائرية: سنوات املخاضالث ) محمد حربي،٣١(

. وأنظر أيًضا: جمال قنان، ٨٩ -٨٨ ، ص:١٩٩٤صالح املثلوثي، الجزائر 
. وحول التفاصيل املتعلقة باألزمة ٢٣١ – ٢٢٩املرجع السابق، ص 

ي  ا أنظر: شهادة، محمد بوضياف  روبداعي ، املرجع مجلة أول نوفم
ي محمد عباس، . وأنظر أي٢٢ -٢١السابق، ص  ًضا: عبد الحميد مهري 

 . ٢٥٧املرجع السابق، ص 
ي الذي حددت معامله قيادة الثورة عشية ٣٢( ا ذلك ٕالاطار الجغرا ) نقصد 

ا تنظيمًيا (سياسًيا  ي املنطقة الرابعة التاريخية بعد  –انطالق إدارًيا) 
ى خمس مناطق أنظر راب الوط إ  Mohamed Boudiaf, prépara tion du premier Novembre in El  :تقسيم ال

Jarida  n 15. Novembre, décembre 1974, P.10. 
ا) ال شهدت أبرز و  ى القلعة الثانية (الجزائر وضواح رك ع سوف يّتم ال

عمليات جمع ٔالاسلحة وصنع القنابل واملتفجرات فيما بعد، أي بعد عودة 
ى الج ي ربيع بوضياف من فدرالية الحزب فرنسا إ  . ١٩٥٤زائر 

رات ٣٣( ) ال يمكن التقليل من الدور الرّيادي ملنطقة القبائل بخصوص التحض
ى  ا بعض الكتائب املسلحة التابعة إ املادية الندالع الثورة ال تزعم
ا كل من كريم  الهيكلة التنظيمية للمنظمة الخاصة ال كان يشرف عل

صالية قبل التحاقهم بلجنة بلقاسم، وعمر أو عمران ذوي امليول امل
 Bernard Droz et Evelyne lever, Histoire de la guerre d’Algerie  الخمسة عند انطالق الثورة أنظر:

(1954 – 1962), ed du seruil, PARIS 1982, P.53.  
ي املناطق ٔالاخرى من البالد بقيت ٣٤( ) إن هياكل املنظمة الخاصة ال تشتت 

ي ٔالاوراس  بل ازدادت اتساًعا وتطويًرا مما هيأ املنطقة ألّن تضطلع ساملة 
ن،  ن الحاسمت ن ٔالاوليت ي السنت رة الثورة خاصًة  ي مس بالدور البارز 

 . ٢٣٥أنظر: جمال قنان، املرجع السابق، ص 
ي مجلة ٣٥( ة التحرير الوط  ى ج ) عمار بوحوش، تحويل املنظمة الخاصة إ

، ص ١٩٩٥تحف الوط للمجاهد، الجزائر، ، يصدرها امل٩الذاكرة، عدد 
ي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء الذي جمعه ٥٠ - ٤٩  مسؤو

ي  ي بن شابية  الندوة التاريخية ٔالاوراس بالقرين، أنظر: شهادة املجاهد ع
ي مقر املتحف الوط للمجاهد يوم  حول الشهيد مصطفى بن بولعيد

ي بصري ( ١٧/٠٣/١٩٩٨ خزانة مكتبة املتحف ي محفوظ ) شريط سم
  الوط للمجاهد. 

ي جمعية أول ) عبد الوهاب عثماني، ٣٦( ر للثورة وتكوين ٔالافواج  التحض
ي ٔالاوراس ر لتخليد وحماية مآثر الثورة  ر نوفم ، معالم بارزة نوفم

ي باتنة سنة ١٩٥٤ ي امللتقى ٔالاول  ي باتنة ١٩٨٩،  ، ١٩٩٢، مطبعة قر 
   .Jean Vaujour, P.42 (37) .٨٥ص 

  . ٢٣٦ -  ٢٣٥املرجع السابق، ص  ،) جمال قنان٣٨(
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ي  عمار ) شهادة املجاهد ٣٩( الندوة التاريخية حول: "الشهيد بن العقون 

مارس  ١٧ي مقر املتحف الوط للمجاهد يوم مصطفى بن بولعيد" 
ي بصري رقم  ١٩٩٨ ) محفوظ بمكتبة املتحف الوط 02(شريط سم

ر للمجاهد. كما يظ ن ٔالاعراش وبأك ى ٔالاسلحة ب هر التنافس للحصول ع
قدر أي الحماس للتسلح، حيث تمكنت كل عائلة من العرش من امتالك 

ي " امللتقى الوط حول قطعة سالح. أنظر: شهادة الحاج لخضر لعبيدي 
ي ( ١٩٩٦مارس  ٢٢ - ٢٠"، باتنة الشهيد مصطفى بن بولعيد شريط سم

 تحف الوط للمجاهد. مكتبة امل - ٠٤) رقم بصري 
ي ٤٠( ي بن شايبة  الندوة التاريخية حول: "الشهيد ) شهادة املجاهد ع

ي مقر املتحف الوط للمجاهد يوم  مصطفى بن بولعيد" ال ُعقدت 
ي بصري ( ١٧/٠٣/١٩٩٨ (مكتبة املتحف الوط  II) رقم شريط سم

  للمجاهد).
ي، ٤١( ى التاريخية و ) مختار فيال ر الخالدة ( الوالية ٔالاو  -١٩٥٤ثورة نوفم

ي باتنة أيام )١٩٦٢ رى  ي ملتقى املعارك الك ، مارس ٢٣ - ٢٢ - ٢١، مداخلة 
 .  ١. ( نشرية وزعت خالل امللتقى)، ص٢٠٠٠

 - ١٩٥٤التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية ( ) حفظ هللا أبو بكر، ٤٢(
معة وهران، سنة ، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم ٔالاثار، جا)١٩٦٢
 . ١٥٩، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦

، ٧١، مصدر السابق، ص الثورة الجزائرية سنوات املخاض) محمد حربي، ٤٣(
ي محمد عباس، فرسان الحرية (شهادة  وأنظر أيًضا: شهادة الحاج بن عاّل 
ن  تاريخية) طبعة خاصة بوزارة املجاهدين بمناسبة الذكرى الخمس

 . ٥٤، ص ٢٠٠١ركة، دار هومة الجزائر لالندالع الثورة التحريرية املبا
ذه املهمة ملا تتمتع به منطقة ٔالاواس من ٤٤( ) كلف بن بولعيد خصيًصا للقيام 

 الحصانة الطبيعية وبعدها عن املراقبة الفرنسية. خصائص لعل أبرزها
ى عزوي،  هر ) محمد الطا٤٥( نشأة مصطفى بن بولعيد وحياته السياحية إ

راث، مجلة تاريخية ١٩٥٦مارس  ٢٣تاريخ استشهاده ليلة  ي مجلة ال  ،
راث ٔالاثري، عدد  ، ١٩٨٦باتنة جويلية  ٠١أثرية، إصدار جمعية التاريخ وال

 . ١٠٧ص 
ي ٤٦( الندوة التاريخية حول: "الشهيد ) شهادة املجاهد عمار بن العقون، 

مارس  ١٧ي مقر املتحف الوط للمجاهد، يوم  مصطفى بن بولعيد"
ي بصري شريط س( ١٩٩٨   بمكتبة املتحف الوط للمجاهد).   IIرقم  م

 ) وهما (مشلق السعيد، ومشلق مسعود). ٤٧(
 . ١٠٨) محمد الطاهر عزوي، مصدر سابق، ص ٤٨(
 . ٢) صناعة القنابل خالل الثورة، املرجع السابق، ص ٤٩(
ي بن ٥٠( ي شايبة، ) شهادتي املجاهدين ع الندوة التاريخية وعمار بن العقون، 

ي املتحف الوط للمجاهد يوم  "الشهيد مصطفى بن بولعيد" حول:
ي بصري رقم  ١٧/٠٣/١٩٩٨ ي مكتبة املتحف II(شريط سم ، محفوظ 

  الوط للمجاهد).
 .٢٣٦) جمال قنان، املرجع السابق، ص ٥١(
ى بقايا سجارة مشتعلة ألقى ٥٢( ى أن الانفجار يعود إ ) تذهب بعض الروايات إ

ى ر قصد، حيث  ا أحد ٔالاشخاص ع الصندوق اململوء باملتفجرات عن غ
أنه لم يكن يدري ما بداخله، وبعد خروجه انفجر الّدكان... أنظر: محمد 

 .١٠٨الطاهر عزوي، املصدر السابق، ص 
(من  الكفاح القومي والسياس) عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، ٥٣(

ية للكتاب، املؤسسة الوطن ٣)، ج١٩٥٤ -١٩٤٧خالل مذكرات معاصر 
 .١٢٧، ص ١٩٨٦الجزائر، 

 .٢) صناعة القنابل خالل الثورة، املرجع السابق، ص ٥٤(
 

 
وبي، ٥٥( ي حديث صحفي لعز الدين م جريدة ) شهادة عبد الحميد مهري 

ر  ٠١( اليومية)، يوم الخميس الشعب  . أنظر أيًضا: عبد ٢، ص١٩٩٠نوفم
 . ١٢٥ -١٢٤ص الرحمن بن ابراهيم بن العقون، املصدر السابق، 

ا تداعيات عملية انفجار ورشة صنع القبائل باألوراس وانتقال ٥٦( ) نقصد 
ن،  ى الساحة العريضة للمناضل ي، واللجنة املركزية إ ن مصا الصراع ب
ن الذي كانوا يؤمنون بفكرة  ر من املناضل ى امتثال الكث ٔالامر الذي أدى إ

ي. للمزيد من التفصي ى مصا ل عن هذا الصراع، أنظر: العمل املسلح إ
رشهادة محمد بوضياف   .٢٢، املرجع السابق، ص ملجلة أول نوفم

. ويؤكد هذا الطرح املناضل أحمد بن ٢٣٢) جمال قنان، املرجع السابق، ص ٥٧(
ي الحركة الوطنية و  ي شهادته للمركز الوط للدراسات والبحث   ثورةبلة، 

ر  الحركة أيًضا: أحمد مهساس، ، املصدر السابق. وأنظر ١٩٥٤أول نوفم
ى الثورة  ى إ ي الجزائر: من الحرب العاملية ٔالاو الوطنية الثورية 

، ترجمة الحاج مسعود، ومسعود محمد عباس، منشورات املسلحة
ن لالستقالل، الجزائر،  . كما يجب ٕالاشارة ٣٨٤، ص ٢٠٠٢الذكري ٔالاربع

ي فرنسا كان بشكل سري وعابر  ى؛ أن وجود بن بلة  ى ز ألّن الح إ ب أوفده إ
ي القاهرة، أما  ي الذي ترأسه محمد خيضر  ى الوفد الخار املشرق لينظم إ
ي فرنسا بعد فراره من السجن (سجن  مهساس فقد كان مقيًما خفية 

ي مايو   . ١٩٥٢البليدة) رفقة بن بلة 
ي الديب، ٥٨( ، دار املستقبل العربي ١، طعبد الناصر وثورة الجزائر) فت

 . ٤١، ٢٦رة، ( د.ت) ص القاه
 . ٢٣٤) جمال قنان، املرجع السابق، ص ٥٩(
ي محمد عباس، ٦٠( ي ركاب الثورة) شهادة عبد الحميد مهري،  ، مثقفون 

ي ٢٥٩ - ٢٥٨املرجع السابق، ص  . وأنظر أيًضا: شهادة عبد الحميد مهري 
  مقدمة كتاب:

 Aissa Kechida, Op.cit., p 16- 19.  
  . ٣الل الثورة، املرجع السابق، ص) صناعة القنابل خ٦١(
ي ال٦٢(  . ٤١، ص ٢٦يب، املصدر السابق، ص د) فت
، دار البعث قسنطينة ١، ط١، جملحمة الجزائر الجديدة) عمار قليل، ٦٣(

 . ١٩٦، ص ١٩٩١الجزائر، 
ن ٦٤( ن املركزي ا) ب ي منطقة املتيجة (الجزائر وضواح ) كان محور الصراع 

ن، ن أو املحارب ن  والثوري ن واملصالي ن املركزي رز بصورة واضحة ب ولم ي
رة شتوان،  ى غرار املناطق ٔالاخرى، أنظر: نظ ا ع ر الثورة  وانطالق تحض

ن ٥، حولية املؤرخ (مجلة)، عدد(ي املنطقة الرابعة )، اتحاد املؤرخ
ن، الجزائر جوان   . ٢١٤، ص ٢٠٠٥الجزائري

الثورية للوحدة والعمل + اجتماع ) من أهم هذه ٔالاحداث (ميالد اللجنة ٦٥(
ي  ٢٢ال رية إلطالق الثورة بـ+ التاري أكتوبر  ٢٥و ١٠الاجتماعات التحض

ى أن املناطق شهدت عدة عمليات لجمع السالح ١٩٥٤ ) باإلضافة إ
ى إقامة ورشات لصناعة القنابل واملتفجرات وهو  والتدرب عليه باإلضافة إ

ي ٔالاوراس. املشروع الذي احتضنته املنطقة بعد  أن م بالفشل 
ا خالل ندوة دراسية حول" "٦٦( ر ) شهادة املجاهد بوعالم قانون، تقدم  تحض

ي املنطقة الرابعة "، تحت إشراف مجلس وٕالاعداد للثورة املسلحة 
(شريط  -٢٩/١٠/٢٠٠٠الوالية الرابعة، املنظمة الوطنية للمجاهدين يوم 

ي بصري) محفوظ لدى مؤسسة ذاكرة ا ي سم لوالية الرابعة التاريخية، 
 العاصمة.  

 .٣) صناعة القنابل خالل الثورة، املرجع السابق، ص٦٧(
 . ٣، صنفسه) ٦٨(
رة شتوان٦٩( رة هذا البطل أنظر: نظ رة ومس ، ) للمزيد من التفاصيل حول س

ر، قسم التاريخ سويداني بوجمعة،  جامعة الجزائر،  - أطروحة ماجست
٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ . 
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رة شتوان، املرجع السابق، ص ) شهاد٧٠( . ٢١٥ة بوعالم قانون نقاًل عن نظ

ر للثورة بناحية متيجة ووقائع "وأنظر أيًضا: عبد القادر ماجن،  التحض
ر، عدد  "،اندالعها ر أن من أهم ٨، ص ١٩٨٧، ٨١مجلة أول نوفم . ونش

ي ٔالاوضاع الصعبة ال يعيشها  ي هذا اللقاء  الانشغاالت ال ُطرحت 
ن ال ن الطرف ي ظل تنامي الصراع ب حزب ؤالازمة ال ُعصفت به 

ن).   ن واملركزي  (املصالي
وأنظر أيًضا: شهادة . ٣٧٢ - ٣٧١) أحمد مهساس، املصدر السابق، ص ٧١(

رة شتوان، املرجع السابق، ص  . وأنظر ٢١٥أحمد بوشعيب نقاًل عن: نظ
ى وقد  .٨عبد القادر ماجن، املرجع السابق ص  :أيًضا رّد بوشعيب ع

ن  ي فخ الصراعات السياسية ب بوضياف قائاًل: "نحن ال نريد الوقوع 
ى أتّم  ن، وال نريد أن نتبع أحًدا وإن كان هناك جديد فنحن ع الطرف

ر  ٢عدد مجلة الباحثشهادة أحمد بوشعيب،  :الاستعداد. أنظر نوفم
 . ٨ – ٧، ص ١٩٨٤

ي حديث ٧٢( / ١٦/١٧اليومية، يوم  لشعبلجريدة ا) شهادة محمد بوضياف 
 . ٥، ص١٩٨٨

ى ٧٣( ر املناطق بوينان، وبوفاريك والصومعة، والشب ) توزعت هذه ٔالافواج ع
ي  وسيدي عابد وحلوية وبلغ عددها حسب املناضل أحمد بوشعيب حوا

رة شتوان، املرجع السابق، ص ٢٠(  . ٢١٦) فوًجا. أنظر: نظ
ا الانطالقة لجأ كل من  ٕالامكانيات البشرية ر ) نظًرا لعدم توف٧٤( ال تتطل

ي مختار الذي كان متعاطًفا  ى الاتصال باملناضل كريت شعيب وسويداني إ
ما مدهممع املركزين، وطلبا منه أن ي ما وتدري ن يتعهدان بتكوي ا بفوج

ن  اذين الفوج ن  ي مختار أن يستع ى استعمال السالح وكانت نية كريت ع
ن. أنظر: عبد القادر ماي حالة ما إذا وقع تع ، جند من جانب املصالي

 . ٩املرجع السابق، ص 
ن يت) كر ٧٥( ي جناح املركزي ي مختار املدعو س بن يوسف من القادة النشطاء و

ي الناحية الشرقية من  ى القاعدة الشعبية خصوًصا  ر ع ر كب له تأث
رة شتوان، املرجع السابق، ص   .  ٢٣٤البليدة. أنظر: نظ

 . ٩عبد القادر ماجن، املرجع السابق، ص) ٧٦(
ى أن بوعالل ٣) صناعة القنابل خالل الثورة: املرجع السابق، ص٧٧( ر إ . ونش

ي حوش القايلة، حيث  قانون رفقة أعضاء التنظيم أمثال سويداني كانوا
ي املتيجة كان مبنًيا  ى اعتبار أن النظام الذي أقامه قانون  الثقة ؤالامان ع

ى العالق ات العائلية القريبة جًدا، وال يمكن أن تخون بأي شكل من ع
ما كل من بوشعيب وأوعمران.   ٔالاشكال ثم التحق 

ي تاريخ الحركة الوطنية : الجزائر تحمل السالح ) سليمان الشيخ،٧٨( دراسة 
 . ٦٩، ص ٢٠٠٢، ترجمة محمد حافظ الجماني، الجزائر والثورة املسلحة

م كريم بل٧٩( ي شهر أوت (أغسطس) ) سينّضم إل لتصبح اللجنة  ١٩٥٤قاسم 
 سداسية.  

ى الذين طرحوا مشكل ٨٠( ) لقد رّد ديدوش مراد خالل جلسات الاجتماع ع
ن لبندقيتان فهما  نقص الوسائل املادية قائاًل: "إذا كنت تملك رصاصت
ى سالح عدوك، يجب أن نعطي الانطالقة، وإذا  ي ع كافيتان لتستو

ر بالثورة قدما نحو الاستقالل سيخلفناستشهدنا ف ا آخرون يواصلون الس
ى وسائل مادية فتيلل العشنيجب أن  ي حاجة إ ة ومن أجل هذا فلسنا 

ر،  ى نوفم ىضخمة. أنظر: املنظمة الوطنية للمجاهد الطريق إ ، املجلة ٔالاو
 . ٢٨٠الجزء ٔالاول، ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر (د.س.ن)، ص 

 ٦٣، املرجع السابق، ص ثوار عظماء مد بوضياف ملحمد عباس،) شهادة مح٨١(
: ٔالاسطورة ، . وأنظر أيًضا: محمد حربي٦٤ – ة التحرير الوط ج

، دار ١) ترجمة، كميل قيصر داغر، ط١٩٦٢ -  ١٩٥٤، الجزائر (والواقع
روت   . ٩٣ص  ،١٩٨٣الكلمة للنشر، ب

 

 
ي ملحمد عباس،  أمحمد) شهادة املناضل ٨٢( (شهادة  ن الحريةفرسامرزو

ن  تاريخية)، طبعة خاصة بوزارة املجاهدين بمناسبة الذكرى الخمس
. ٢٩، ص  ٢٠٠١لالندالع الثورة التحريرية املباركة، دار هومة الجزائر 

ر للثورة بقي ديدوش مراد  ى من التحض ي املرحلة ٔالاو واملالحظ أنه 
ا ح ش هر أكتوبر، إاّل أنه مسؤواًل عن املنطقة الرابعة (الجزائر وضواح

ى رأس املنطقة  طرأ بعد ذلك ما جعله يتبادل مع ببطاط الذي كان ع
 .  الثانية الشمال القسنطي

ر عدد  مجلة أول عبد القادر رابح،  املجاهد) شهادة ٨٣( ، ١٩٨٦، سنة ٧٦نوفم
ن، املرجع السابق، ص ٥٥ص   . ١٠. أنظر: عبد القادر ماج

ر ) لقد اعتمدت معظم عمليات ٨٤( ى وسائل هجومية من  ١٩٥٤أول نوفم ع
ى القنابل د عتماأجل تخريب املنشآت الفرنسية لذلك  قادة الثورة ع

 واملتفجرات إلحراز نتائج ملموسة. 
رة شتوان، املرجع السابق، ص ٨٥( . ٢١٨) شهادة عبد القادر رابح نقاًل عن: نظ

روأنظر أيًضا: شهادته   .٥٥، ص ١٩٨٦، سنة ٧٦، عدد ملجلة أول نوفم
 . ٤) صناعة القنابل خالل الثورة، املرجع السابق، ص ٨٦(
. وأنظر أيًضا: شهادة عبد القادر ١١) عبد القادر ماجن، املرجع السابق، ص ٨٧(

ررابح   . ٥٥، املرجع السابق، ص ملجلة أول نوفم
كان يقيم املناضل سويداني بوجمعة، واملكان معروف  ين) حوش القايلة أ٨٨(

ي مز  ي بيت صهره مويس  ٤٠رعة الـحالًيا  شهيًدا، وهو يقع ببوينان 
ي  مجلة محفوظ املذكور سابًقا. أنظر أيًضا: شهادة أحمد بوشعيب 

 .  ١٧، ص ١٩٩٤، سنة ٠٢، عدد الباحث
. ويؤكد هذه الشهادة ٤) صناعة القنابل خالل الثورة، املرجع السابق، ص٨٩(

الستمرارية مشروع صناعة  املجاهد رابح عبد القادر قائاًل بأنه ضماًنا
ل  ى م ي ظل السرية الّتامة، فقد انتقلت رفقة بوعالم قانون إ القنابل 
ي طور  ل كان  ي البليدة ألّن هذا امل املناضل بن توتة بأوالد يعيش 
ي بن يوسف  ل املناضل كريت ى م ي شهر أكتوبر إ ٕالانجاز، ثم انتقلت 

ر. أنظر:  ر مجلة أول بقرواو بطلب من هذا ٔالاخ سنة  ٧٦عدد  ،نوفم
 . ٥٦، ص ١٩٨٦

ن ٩٠( ر الجهيم قرب الواد الفاصل ب ي بيت املناضل بش ) عقد هذا الاجتماع 
 الخرايسية وباب حسن. 

التنظيم السياس والعسكري بالوالية لرابعة التاريخية ) محمد بوحموم، ٩١(
ر قسم التاريخ )١٩٦٢ -١٩٥٦(  -  ٢٠٠٤جامعة الجزائر،  - ، رسالة ماجست

 . ٢٠، ص ٢٠٠٥
ي الجزائر العاصمة، ٩٢( ر  ، عبد القادر ماجن، أول نوفم ي العيا مجلة ) ع

ر ر  ٨٧عدد  ،أول نوفم  . ٢٥، ص ١٩٨٧نوفم
ي ٩٣( ى تجربة سابقة  ربص يعود إ ى هذا ال ) يبدو أن إشراف بن بولعيد ع

ي  ١٩٥٣ٔالاوراس، ألّن مشروع صناعة القنابل كلف به بن بولعيد سنة 
ر  ى تغي منطقة ٔالاوراس، إاّل أن انفجار مستودع الحجاج، دفع بوضياف إ

 املكان خوًفا من مداهمات املصالح الفرنسية.
، فرسان الحرية (شهادات حّية)) شهادة الحاج بن عاّل ملحمد عباس، ٩٤(

 . ٥٤املرجع السابق، ص 
رة شتوان، املرجع السابق، ص ٩٥(  .٢١٩) نظ
ي ٔالاطلس البليدي.   ) عبارة عن غار وسط٩٦(  غابة كثيفة 
  يدي. ل) عبارة عن غار يقع من سلسلة ٔالاطلس الب٩٧(
ى أن ٩٨( ر الشهادات الحية إ ا سابًقا، وتش ي نفس ٔالاماكن ال تّم ٕالاشارة إل  (

ن  يخة، تاّل حمدان، س شريف، الشرو ( حلوية، ف –عدد املناضل  ب
ر للثورة بناحية در ماجن، تفاحة، متالحة والبليدة. أنظر: عبد القا التحض

 . ١١، املرجع السابق، ص متيحة ووقائع اندالعها
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. وأنظر أيًضا: شهادة املجاهد عبد القادر رابح ملجلة ١١) املرجع نفسه، ص ٩٩(

ر ي ٥٥املرجع السابق، ص  ،أول نوفم ى أن هذه املواد املستعملة  ر إ . نش
ا بطرق خاصة، فمثاًل علب صناعة القنابل كان املناضلون يتحصلون عل

ا من مصنع املعجون الواقع  رات الفارغة كان يتم الحصول عل املص
ى  ن إ ن، أما الفحم كان ينقله أحد املناضل ببوفاريك بواسطة أحد املناضل

رة شتوان املرجع السابق، ص   . ٢١٩مزرعة حوش القابلة، أنظر: نظ
رة شتوان، املرجع السابق، ص ١٠٠(  . ٢٢٠ - ٢١٩) نظ
 . ٢١٩) املرجع نفسه، ١٠١(
 . ٤) صناعة القنابل خالل الثورة، املرجع السابق، ص ١٠٢(
ر، املرجع السابق، ص ١٠٣(  . ٥٦) شهادة املجاهد عبد القادر رابح ملجلة أول نوفم
ر محمد حربي بأن العناصر الثورية املسلحة لم ١٠٤( ) وحول هذا املوضوع يش

سالح، ولسد هذا النقص  قطعة ٤٠٠تكن تملك قبل الانطالقة سوى 
حاولت قيادة التنظيم املسلح تعزيز رصيدها بصنع قنابل يدوية إاّل أن 
رام الحد ٔالادنى  ٕالاطارات املختّصة والكفآة لم تكن موجودة ولم يقع اح
ي  من الشروط ٔالامنية، وهذا ما يفسر النجاح النس للبوليس الفرنس 

ر  الثورة نظر: محمد حربي، . أ١٩٥٤الجزائر بعد عمليات أول نوفم
 .  ٧١، املصدر السابق، صالجزائرية: سنوات املخاض

، دار هومة، الجزائر، : أحاديث مع بوضيافاغتيال حلم) محمد عباس، ١٠٥(
 . ٤٩، ص ٢٠٠١

قومي والسياس (من لالكفاح اإبراهيم بن العقون،  ن) عبد الرحمن ب١٠٦(
، ص ١٩٨٦ئر ( مود) الجزا٣، ج١٩٥٤ -١٩٤٧خالل مذكرات معاصر) 

٤٥٩ .  
راتعملية  ) حول ١٠٧( ي  التحض املادية وتنظيم الثوار بقيادة كريم بلقاسم 

ي  ر  ١منطقة القبائل بعد التحاقها بركب الثورة  ، أنظر ١٩٥٤نوفم
 ,Yves Courrier, "fln.chapitre1é- la rout d'alger au caire (108)  .)٣امللحق رقم (

lligne de force de l'insurrectio" in historia magazine. nume'ro spe'cial du 1é nouvembre1954. Pp.50 - 58.  
: ٔالاسطورة والواقعوأنظر أيًضا: محمد حربي،  ة التحرير الوط ، املصدر ج

 .Op.cit., p.52, col 2., Yves Courrier (109)  . ١٤الساق، ص 
 . ٤٥٩) عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، املصدر السابق، ص ١١٠(
 .٢١٩) مومن العمري، املرجع السابق، ص ١١١(
. وللمزيد ٤٦٠) عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، املصدر السابق، ص ١١٢(

من التفاصيل حول ظروف التحاق منطقة القبائل بالثورة أنظر: 
ي  ي شهادة محمد بوضياف  رالتفاصيل   - ١٤٧عدد  ،مجلة أول نوفم

، ثوار عظماءبوضياف ملحمد عباس، . وأيًضا شهادة محمد ٢٥ص  ١٩٩٥
 . ٦٥ - ٦٤املرجع السابق، ص 

ي أوت (أغسطس)  ١+  5) لجنة ١١٣(  . ١٩٥٤بعد التحاق كريم بلقاسم 
ى؛ أن الوفد ٥٣) محمد عباس، املرجع السابق، ص ١١٤( . وتجدر ٕالاشارة إ

ن أيت  ي خالل هذه املهلة كان يضم كل من محمد خيضر، وحس الخار
  بلة. أحمد، وأحمد بن 

. وأنظر ٤٦٣) عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون، املصدر السابق، ص ١١٥(
. وأنظر أيًضا: أحمد بن ٥٤ -  ٥٣أيًضا: محمد عّباس، املرجع السابق، ص 

رل بلة،  ر م ى روب ، ٣، ترجمة العفيف ٔالاخضر، طمذكرات كما امالها ع
روت    .Slimane Chikh, l’Algerie en Armes ou le temps des Certitudes, Opu,  Alger, 1981, P. 88 - 89   . وأنظر أيًضا:٩٦، ص ١٩٨٣دار ٓالاداب، ب

ي خضم زيارة بوضياف ١١٦( ى أن لجنة الستة اطلعت  ) تذهب بعض املصادر إ
ى الاتصال  ي أعضاء من الجنة املركزية إ ى س ى سويسرا ع وديدوش إ

ي  ى الشروع  م عن عزمهم ع الثورة، وخالل ذلك بمجموعة القاهرة لثن
 

 
ن لحول وامحمد يزيد، إشارات  ي برن أعطى كل من حس الاجتماع 
إيجابية للعناصر الثورية بقبولهم لحل اللجنة املركزية وتحويل أرصدة 
ي،  الحزب لصالحهم ووعدوا بإرسال عناصر مركزية لتدعيم الوفد الخار

 .Mabrouk Belhocine , le courrier Alger - le Caire 1954 -1956, éditions Casbah, Alger, 2000. P.35  أنظر:
ي الاجتماع الذي  ا  رف بذلك، وقامت بعزل ممثل إاّل أن اللجنة املركزية لم تع

م.    عقد مع العناصر الثورية من املسؤوليات املوكلة إل
ر، املرجع السابق، ص ١١٧( . ٢٤) شهادة املناضل بوضياف املجلة أول نوفم

ي قد بعث ٠٧/٠٧/١٩٥٤قاء (لقاء وقبل هذا الل ) كان الوفد الخار
ى أحد العناصر املنظمة الخاصة ببالد القبائل وهو عمر أوعمران  برسالة إ
ي مواتية  ي: "..... ال يمكنكم تصور الظروف الخارجية كم  ا ما ي جاء ف
لقيامكم بالثورة املسلحة، فهناك دول شقيقة وصديقة سبق وأن عانت 

ى أتّم الاستعداد لتساعدنا بالسالح والدعم ويالت الاستع ي اليوم ع مار 
ن إبراهيم بن العقون، املصدر السابق،  ...". أنظر: عبد الرحمن ب السياس

  . ٤٦٢ص 
. وأنظر أيًضا: عبد ٦٥، املرجع السابق، ص ثوار عظماء) محمد عباس، ١١٨(

 . ٣٦٤ - ٤٦٣الرحمن بن ابراهيم بن العقون املصدر السابق، ص 
ن ا) أما أحمد بن بلة فقد ١١٩( ى ليبيا لزيارة مخيمات تدريب املقاوم نتقل إ

ا عبد العزيز شوشان بعد أن  ي طرابلس ال كان يشرف عل ن  التونسي
ن مزرعتان  ى؛ أنه كان للتونسي عّينة الصالح بن يوسف. وتجدر ٕالاشارة إ

ى بعد  ي زنزور ع ى  ي بن  ١٤ٔالاو ر وقد كلم من طرابلس، والثانية  غش
كانت هاتان املزرعتان تستخدم مستودًعا لألسلحة والتدريب ومستشفى 
ي  ى طريق القاهرة، أما القاعدة ٔالاساسية كانت  ى، ومحطة ع للجر

ى بعد  ي كلها مراكز لنقل  ١٢العسة ع كلم من الحدود التونسية و
ا. أنظر:      .Mohamed Lebdjaoui, Vérités sur la Revolution Algerienne, ed Gallimard, Paris, 1970, P. 127 – 130  ٔالاسلحة وتخزي

ى ١٢٠( ) يذكر املناضل محمد بوضياف بأن يوم السفر صادف يوم عيد ٔالاض
 . ٦٦). أنظر محمد عباس، املرجع السابق، ص ١٩٥٤أوت  ٠٩(

. وأنظر أيًضا: عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون، ٦٦) املرجع نفسه، ص ١٢١(
 .٤٦٤سابق، ص املصدر ال

 . ٤٦٥ -  ٤٦٤) املرجع نفسه، ص ١٢٢(
  . ٣٧٩) أحمد مهساس، املصدر السابق، ص ١٢٣(
ى تاريخ ١٢٤( ر بأن قرار إنشاء قاعدة طرابلس يعود إ  ٢٠) تؤكد شهادة قا بش

ن بلة هناك،  ١٩٥٤أوت  ا بن بولعيد ب رة ال التقى ف وهو ما يوافق الف
ي امللتقى  ر  الوط الثاني حول قوافل السالح أنظر: شهادة قا بش

  .Yves Courrier, La guerre d’Algerie, (les fils de lactoussaint), Fayard, Paris 1988, P.219 (125)  ي الوادي ( شريط فيديو بمكتب الخاصة).  ١٩٩٩مارس  ٢٠ - ١٩يومي 
ن أربار'(١٢٦( -J) أنظر: نص التقرير الذي بعث به القنصل السويدي 'ج ARBER ي أول ي الجزائر عشية اندالع الثورة  ) يرصد فيه الوضع العام 

ر من خالل الوقائع والتغطيات الصحفية وأجهزة املخابرات  ١٩٥٤نوفم
ي امللحق.   .Jean Vaujour, Op.cit., P.37 – 42. Yves courriere, op.cit., P. 219 – 220.  (128) Mohamed Teguia, L’Algerie en guerre (1954- 1962), office des publications un universitaires, Alger, 1988, P.135 (127)  الفرنسية والاستنتاجات الشخصية. 

ر ١٢٩( ر م   . ١٠٨، مذكرات أحمد بن بلة، املصدر السابق، ص ل ) روب
ي الديب، مصدر سابق، ص ١٣٠(   . ٦٠) فت
  .٤٦٥ - ٤٦٤) عبد الرحمن ابن ابراهيم بن العقون، املصدر السابق، ص ١٣١(
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. وأنظر عند: الرحمن ٦٠، املرجع السابق، ص اغتيال حلم ،) محمد عباس١٣٢(

  . ٤٦٥ -  ٤٦٤بن ابراهيم بن العقون، املصدر السابق، ص 
. ويذكر محمد بوضياف أن هذه ٣٨٥) أحمد مهساس، املصدر السابق، ص ١٣٣(

ى  ا ع ت بدون نتائج بالنسبة للتسليح واقتصرت فائد التحركات ان
وغرًبا) وإقامة عالقة طيبة مع  –املسالك الحدودية (شرًقا  معرفة

ي الريف. محمد عباس، ث ن املغاربة  املرجع السابق، ، ار عظماءو الوطني
 ..Jean Vaujour, Op.cit., p.127 (134)  . ٦٦ص 

ى انعدام ٕالاطار حيرى محمد و   اتربي أن فشل مشروع صناعة القنابل يعود إ
ي هذا امليدان، ب رام الحد ٔالادنى من الشروط املختصة  ى عدم اح اإلضافة إ

ي كشف تنظيم العمل الثوري،  ٔالامنية ٔالامر الذي فسر نجاح الشرطة الفرنسية 
  .  ٧١، املصدر السابق، ص الثورة الجزائرية: سنوات املخاضأنظر كتابه: 

املرجع السابق، ص  فرسان الحرية (شهادات تاريخية)،) محمد عباس، ١٣٥(
٥٤.  (136) jean Vaujour, Op.cit. P. 88.  

الجزائرية وتنصيب  البحريةوللمزيد من التفاصيل حول إجراءات حراسة الحدود 
ة بسبب  ر ش ى مستوى املوانئ، الجزائرية ال كانت تبدو أك شرطة الحدود ع
رة وإمكانية تفريغها  ا من ٔالاسلحة والذخ رة ال كان بوسعهم شح ٔالاطنان الكب

  .jean Vaujour, Op.cit. P.88.  (137) Historia Magagine, N195, sep 1972, p.32  أنظر: الساحل الجزائري. بإحدى خلجان 
ي املتيجة وتمكنه و ) أورد ف١٣٨( جور تقريًرا مفصاًل حول تحركان قادة الثورة 

ر املادي للثورة عموًما والعاصمة  ي إطار التحض م  من رصد جميع خطوا
  .Jean Vaujour, Op.cit., P. 126 - 127  :بشكل خاص أنظر

: ٔالاسطورة والواقع) محمد حربي، ١٣٩( ة التحرير الوط ، املصدر السابق، ج
  . ١٤٧ص 

     .١٤٩) محمد البجاوي، املصدر السابق، ص ١٤٠(
  
  
  
  
  
    


