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  قسم التاريخ – ةمحاضر  ةأستاذ
  أبي بكر بلقايدجامعة 
  ريةالجزائجمهورية ال – تلمسان
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ŁÚş×fl~ł“ 
ر أزمة حزب الشعب  -حركة انتصار الحريات الديمقراطية –تعت

ن: ن مختلف ن جيل جيل تشبع باملبادئ من خالل نشاطه  أزمة ب
حركة الوطنية الجزائرية ال استمدت جذورها السياس باسم ال

ي  القرن العشرين، وجيل  مطلعمنذ الذي بدأ من رصيدها النضا
ثاني من النشطاء الشباب يريدون خوض العمل املباشر للكفاح 

ت حركة انتصار وقد  .املسلح  وتجاوز الخالفات وأزمة الحزب تم
ا لشباب متحمس، ى استعداد  الحريات الديمقراطية، باستقطا ع

ي تام  ى العمل املسلح لنيل الاستقالل. وقد تبلور الـو للجوء إ
ر نضًج   ١٩٤٥(مايو)  مجازر ماي عقبا السياس وأصبح أك

الدموية ال كانت حسب محمد بوضياف "قد قدمت الدليل 
القاطع بأن هزيمة الاستعمار الفرنس ال يمكن أن تحدث إال من 

ي جيله تعد نقطة و خالل الوسائل الثورية" ي بالنسبة ملناض
  . م وإحداث قطيعة مع أساليب املا ي تشّكل وع                                 تحول 

ة التحرير،و  ى تأسيس ج ي  تكمن ٔالاسباب املباشرة ال أدت إ
ي الحاج  ن مصا الصراع العنيف الذي شهدته حركة انتصار، ب

ى سلطات مطلقة مدى الحياة من جهة، الذي طال ب بحصوله ع
ر ديمقراطي ورفضته  رت مطلبه غ واللجنة املركزية للحزب ال اعت

ي صيف  من جهة ثانية. ي بلجيكا  ي الحاج بعقد مؤتمر  فقام مصا
عن طريقه فصل أعضاء  لم يدع فيه إال أنصاره، وقرر  ،١٩٥٤

الفعل،  بنفس ء بدورهماللجنة املركزية الذين عارضوه، وّرد هؤال
ي الجزائر، قرّ ا وطنيً وعقدوا مؤتمرً  ي من ا  ى إثره فصل مصا روا ع

م يمثلون السلطة السياسية الوحيدة  أكدواقيادة الحزب و  ى أ ع
ى ظهور تيار ثالث ي الحركة. تجاوز أطروحة  وأدى هذا الانشقاق إ

ى حد السواء ن ع ن واملركزي ي ضو  املصالي رورة حصر اهتمامه 
ح يتم استغالل  املبادرة بقيام عمل ثوري عسكري وفوري،

ا فرصة تاريخية ثمينة، وضم هذا  الظروف املناسبة ال أتاح
ا اكتسب تجربة من العمل السري داخل املنظمة التيار شبابً 

الخاصة. وسارع بإنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل، ال تحولت 
ى لجنة  رً  ٦جنة ، فل٥ثم لجنة  ٢٢إ تأسست  مَّ ومن ثَ  ،٩ا لجنة وأخ

. ة التحرير الوط ي تعجيل  وبذلك ج ساهمت ٔالازمات املتعاقبة 
ر  ي أول نوفم ي خضم هذه  .١٩٥٤انطالقة الثورة املسلحة  و

ي حقيقة ٔالامر سوى  ة التحرير الوط  الظروف لم يكن ميالد ج
راتيجًياحاًل  ئرية من املأزق الذي إلنقاذ الحركة الوطنية الجزا اس

ى حد قول املناضل محمد بوضيافوقعت فيه    .ع

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ٔالازمة املزمنة ال ضربت هياكل الحزب  اشتدادي خضم 

طالبت القاعدة بضرورة عقد مؤتمر لتصفية كل املشاكل ال 
ا الحزب من جهة، واتخاذ قرار انطالق العمل املسلح من  يتخبط ف

ر أن  ي شهر جهة ثانية، غ ذلك املؤتمر الذي عقدته حركة الانتصار 
ستغل  ١٩٥٣أبريل  

ُ
ر من ذلك أنه أ لم يحل أي مشكل، ؤالاك

إلبعاد كل العناصر ال تعكس وجهات نظر ومطالب قواعد الحزب 
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ى  وخاصًة تلك ال ارتبطت تنظيمًيا باملنظمة الخاصة، باإلضافة إ
ى تصعيد الخالف القائ ى مستوى القيادة أن املؤتمر انته إ م ع

ي قواعد الحركة  نفسها وهو خالف ُقوبل برفض معظم مناض
ي املنظمة الخاصة  ن  وبشكل خاص ٔالاعضاء النشطاء السابق
ى دراية تامة بأن الصراع كان من أجل املسؤولية  الذين كانوا ع

. ي صالح مشروع النضال الشع ن ٔالاشخاص وليس    )١(وب
ى مصراعيه وتؤكد بعض الروايات بأن  املؤتمر فتح الباب ع

ي الحاج)، ؤالامانة العامة  ن زعيم الحزب (مصا أمام أزمة قيادة ب
ى  ا أغلبية أعضاء اللجنة املركزية، ٔالامر الذي أدى إ ومن ورا

) وهو انقسام أعاد ١٩٥٤انقسام (الحزب الثوري مع مطلع سنة 
ى نقطة الصفر. ت تلك ٔالازمة ترك لقد) ٢(الحركة الوطنية الثورية إ

ى الحياة  ت بتصدع الحزب نتائج وآثاًرا انعكست سلًبا ع ال ان
ن  السياسية خصوًصا تلك ال ارتبطت بطبيعة العالقات ب
ي هذا السياق  ي هياكل الحركة، ويتعلق أمر  ن  صفوف املناضل
ي الذي اكتسح الساحة السياسية حيث تعاطفت معه معظم  بمصا

ر مناصرو  ي فرنسا.القاعدة وك وبما أن التقاليد ) ٣(ه خصوًصا 
رف  ن ٕالاطارات القيادية للحزب فإنه لم يع ي تعي خّولت ملصا
باللجنة املركزية ال تشّكلت عن طريق تصويت املؤتمرين وطلب 

ر ي سبتم ا  ي نفس الوقت أعلن عن  ١٩٥٣م صالحيات مطلقة، و
ن لحول  ن العام حس ت اللجنة الذي رفض )٤(سحب ثقته من ٔالام

ي منصبه وتمسكت  ن العام  طلب الصالحيات املطلقة، وثبتت ٔالام
  )٥(بمبدأ القيادة الجماعية.

†è†vjÖ]íãfqì`ßeíŞé]íé×}]‚Ö]Íæ†¿Ö]Vğ÷æ_
Œ…^ÚEçÖ]IÛÊçÞMUQPD 

ن: - ١/١ ن واملركزي ن املصالي   انسداد العالقة ب
ن املصالي اع ب ن نمنذ هذا التاريخ دخل ال مرحلة  )٦(واملركزي

ي جو مشحون بالكراهية،  ائية  ى القطيعة ال التأزم الذي أدى إ
م باحتكار املناصب الحزبية العليا، والابتعاد عن املبادئ  ُّ وتبادل ال
ي ذلك املؤتمر  ؤالاهداف املنشودة، وقد تّجلت مظاهر هذا الصراع 

ي الحاج بأورنو( ي بHornuالذي دعا إليه مصا ن ()   - ١٣لجيكا ب
ى  ١٩٥٤) جويلية (يوليو) ١٦ حيث ُحّلت اللجنة املركزية وأبقي ع

ى ذلك دعا  الزعيم القديم لرئاسة الحزب مدى الحياة، ورًدا ع
ى عقد مؤتمرهم  ن إ ن لحول وجماعته من املركزي ن العام حس ٔالام

ن ( وبموجبه تم إقصاء  ١٩٥٤) أوت (أغسطس) ١٦-١٣بالجزائر ب
ي وجم ي الحزب.مصا م  وقد أفرزت هذه الثنائية ) ٧(اعته من مناص

ن يتعارضان ويختصمان حول السلطة داخل  ي القيادة فريق
ي هذا السياق يذهب سليمان الشيخ قائاًل: "الحقيقة أن  الحزب، و

ن من طرف الزعيم املكرس والقائل  هذا الزعيم الكاريكاتوري املّع
ن إن  بأن "الحزب هو أنا" ليس من طبيعة مختلفة عن قول املركزي

ن ُعميا عن بروز قوى جديدة ُتمّثل  الحزب هو "نحن"، ألن الفريق
ي صمم عن ٕالاصغاء لضرورات النضال  )٨(البديل الحقيقي وضالَّ 

  )٩(الجديدة.

) مارس CRUAميالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل ( - ١/٢
ي رأب الصدع): (١٩٥٤   جهود ومسا

الصعبة بأنصار التعجيل بالعمل املسلح دفعت هذه الظروف 
ى بعث "حركة رأي" لدى القاعدة من  من نشطاء املنظمة الخاصة إ
ي نحو  ى وحدة الحزب لتوجيه التيار الاستقال أجل الحفاظ ع
الهدف الذي ُوجد من أجله مع تحديد سبل ٔالاهداف بوضوح من 

مار، خالل تب فكرة العمل املسلح كبديل وحيد ملقارعة الاستع
 - الخطوة- أن هذه الفكرة  )١٠(وحسب رواية املناضل محمد بوضياف

ولم  )١١(ي أساس مشروع إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل،
ي الواقع ٔالامر محور النشاط الرئيس لهذه اللجنة هو مباشرة  يكن 
ن هما: العمل  ي تحقيق هدف العمل املسلح ميدانًيا، وإنما يكمن 

ى تسوية العالق ات القائمة داخل قيادة الحزب، ومنع تصدع ع
ن. م ألحد الطرف ويذكر بوضياف بأن ) ١٢(صفوف القاعدة وتحز

ي وأعضاء اللجنة  ن أنصار مصا ي الحزب ب اشتداد الصراع 
ر الثورة. ي تفج   )١٣(املركزية كان السبب الرئيس لإلسراع 

ي  ي  ١٩٥٤مارس  ٢٣تأسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
ي العاصمة مـن طرف أربعة شخصيات تاريخية: م درسة الرشاد 

 )١٤(عضوين من قدماء املنظمة الخاصة وهم مصطفى بن بولعيد،
من اللجنة املركزية وهما: محمد  ومحمد بوضياف، وعضوين

ر) املسؤول العام عن التنظيم، ومساعده رمضان  ي(س البش دخ
) مراقب التنظيم.)١٥(بوشبوبة رواية بوضياف  وحسب) ١٦((س موس

ي جهاز الحزب  رين يفسره موقفهما  حركة -أن اختيار هذين ٔالاخ
ي التنظيم فهما يراقبان كل الهياكل  -الانتصار بوصفهما مسؤو

ن  ن الكفيل ما كانت ضرورية لالتصال باملناضل ؤالاجهزة، ومساعد
بدعم جهود الحركة ال باشرها املنادون بالكفاح املسلح، وبذلك 

ر وسائل الحزب املادية واملالية.يمكن ا وقد كان ) ١٧(لتمكن من توف
ا واملعلن  هدف هذه اللجنة الظاهري والرسم كما يبدو من تسمي
ن  ي بيان تأسيسها هو التحرك لتوحيد الصفوف واملصالحة ب عنه 
ي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ضمن  مختلف الاتجاهات 

ر الجدي  للعمل املباشر ودفع الحزب بُرّمته أفق محدد هو التحض
ى العمل الثوري.   )١٨(إ

ي هذا املقام من قبيل التوضيح؛ بأن فكرة  ويمكن ٕالاشارة 
ي أدبيات الحركة الوطنية كانت سابقة مليالد  "الوحدة والعمل" 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل ال أعطت مع ذلك لهذا الشعار 

  مضموًنا وبعًدا جديدين.
ي عنوان اللجنة تع "وحدة إيديولوجية سياسية حول فالوحد - ة 

  هدف محدد هو الاستقالل"
والعمل يع الاتحاد حول الوسيلة املمكنة الوحيدة لتحقيق  -

ي الثورة.   )١٩(الاستقالل و
ر بعض الدراسات حول هذا املوضوع بأن ظهور اللجنة  وتش

ر من الغموض بسبب تزامنه مع اش تداد حالة الثورية اكتنفه الكث
ي صيف ذلك  ي صفوف الحركة ال تصدعت  التأزم الداخلية 
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رّقبة، ن ونخبة م ى تيارين متصارع وتباين وتشابك ) ٢٠(العام إ
ومهما يكن من ٔالامر ) ٢١(مقاصد ٔالاطراف املْعنية بدرجة أو بأخرى.

ى وضع    جديدة لتحقيق ٔالاهداف التالية:  آلياتفإن اللجنة َسعت إ
هم تحرير املن -١ ن: من نفوذ الزعامات املتناحرة ومحاولة توج اضل

  نحو الثورة املسلحة بكيفية أو بأخرى.
ي خضم الكفاح املسلح، علًما  -٢ توحيد صفوف "الحزب الثوري" 

ي قمع أي محاولة ثورية.   بأن ردود الفعل الاستعمارية لن تتوان 
ي شهادته بأن تحالفهم  ى لسان بوضياف  ويفسر الثوار ع

رال ي غاية من  )٢٢(قص ي لجنة التنظيم كان ألمرين  مع مسؤو
ر نسبة من  ٔالاهمية: ٔالاول؛ التمكن بواسطة اللجنة من الاتصال بأك
ي املنظمة الخاصة. والثاني؛  ن انطالًقا باألعضاء ٔالاوائل  املناضل
ى املساعدة املادية من ٔالامانة العامة  استغالل اللجنة للحصول ع

ي الشؤون املالية (اللجنة املركزية ) ال كانت ال تزال تتصرف 
 )٢٣(ووسائل الحزب.

لتبليغ أطروحات اللجنة  )٢٤()Le-Patrioteإصدار جريدة الوط ( -٣
ا تكتب بصفة  ن، وكانت مقاال رة من املناضل ى شريحة كب إ

  )٢٥(جماعية تقريًبا من طرف القادة ٔالاربعة.
ى عقد مؤتمر موسع بضم ٔالاطرا -٤ ي إ ي الحزب الس ف املتنازعة 

  )٢٦(وذلك من أجل إعادة الالتحام والخروج بقيادة ثورية موحدة.

  
ن  وانطالًقا من هذه املعطيات بدأت الاتصاالت بالطرف
ي إمكانية  ن) ٔالامر الذي الحت مظاهره بالفشل  ن واملركزي (املصالي
ى طاولة واحدة، خصوًصا عندما اتجه كل  ن ع جمع شمل الطرف

ما لل ر مؤتمره وأصبح الانشقاق أمًرا مقضًيا ال م ى تحض عمل ع
ي مسعاها  مفر منه، وبذلك فشلت اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
. وبعد فشل  الوط الذي تضمنه بيان تأسيسها بشكل رسم وعل
ا السيما  ن البعض من قاد ي أهدافها وقع خالف ب هذه اللجنة 

ي، وبوضياف، فبينما ن محمد دخ كان يرى ٔالاول ضرورة استمرار  ب
ن ٕالاخوة الرفقاء "الفرقاء"،  ا من أجل لّم الشمل ب ي مهم اللجنة 
ر امليداني  ر أنه يجب تجاوز هذه ٔالازمة والتفّرغ للتحض كان يرى ٔالاخ

  )٢٧(املباشر الندالع الثورة التحريرية.

ة التحرير الوط -١/٣ ي: ميالد ج  بروز الخيار العسكري الراديكا
)FLN(  

ت ) ٢٨(وحسب شهادة عبد الحميد مهري  بأن اللجنة الثورية ان
ى نشاطات  ي إ ي منتصف شهر مايو عندما تفّطن دخ عملًيا 
ا مع النشطاء من بقايا املنظمة الخاصة  بوضياف املوازية ال قام 

ن  )٢٩(قبل انفجار الحزب، ن الرجل ر ذلك ضرًبا للّثقة القائمة ب فاعت
وقد وقعت القطيعة  )٣٠(مظاهرها مع مطلع شهر مارس.ال الحت 

ي البليدة مع  ن حسب شهادة بوضياف خالل اجتماع  ن الطرف ب
ي لعقد مؤتمر ألتباعه  ي وبوشبوبة بعد تأكده من اتجاه مصا دخ
ي نفس الاتجاه، وكان السؤال  واحتمال أن تذهب اللجنة املركزية 

ي، ومع ذلك  املطروح: ما العمل ضمن هذا الاتفاق؟... وأجاب دخ

ر أن بوضياف رد عليه مخالًفا  ا، غ ى اللجنة مواصلة مساع ع
بقوله: "نواصل ماذا؟ لقد حانت ساعة العمل"... ويضيف "وهنا 

ي تحقيق وحدة الحزب". رقت بنا السبل بعد فشلنا  ي نفس  )٣١(اف و
السياق يذكر أحمد بن بلة بأن بوضياف عاد من فرنسا مع مطلع 

ن الداخل والخارج"  ١٩٥٤رس شهر ما وهو يحمل صفة "منسق ب
ي باريس  بموجب ما تم الاتفاق عليه خالل اجتماع مون روج ضوا

  )٣٣(وبن بلة. )٣٢(مع كل من مهساس، ١٩٥٣مع أواخر سنة 

ى رأسها شهادة عيد الرحمان  وتؤكد بعض الروايات وع
ي تحويل وجهة الل )٣٤(كيوان، جنة بأن بوضياف شرع منذ شهر مايو 

ي للعمل املسلح، بعد الاتصال ببقايا  ر الفع الثورية نحو التحض
وعند هذا املقام يمكن ) ٣٥(نشطاء املنظمة الخاصة وجماعة القاهرة.

ى بوضياف إيجاد صيغة أخرى  القول بأنه أصبح من الضروري ع
ن  ى نواة من املناضل ر السريع للثورة باالعتماد ع ي التحض للشروع 

ي امل وبخصوص هذه املسألة يوّضح  نظمة الخاصة،القدماء 
ي حقيقة ٔالامر  ي العمل املسلح لم يكن  بوضياف بأن قرار الشروع 
راتيجًيا إلنقاذ الحركة الوطنية من حالة التصدع  سوى حاًل اس

يار.   )٣٦(والا

ى  ى هذه الخطوات الهامة من حيث حرصها ع وقد تجسدت أو
ى عقد ا ي الدعوة إ ي توضيح املواقف  ي  جوان  ٢٥جتماع تاري

ى للثورة  ١٩٥٤(يونيو)  ى تسميته بالقاعدة ٔالاو أصطلح ع
ي كلوصالم  )٣٧(الجزائرية ل املناضل إلياس دريش  الذي انعقد بم

Clos Salembier  ن ي العاصمة، جمع اثن (بلدية املدنية حالًيا) بأعا
وبن  وعشرين مناضاًل بمبادرة من بوضياف، وديدوش، وبن بولعيد،

ى عاتقها  ي اللجنة الخماسية ال أخذت ع مهيدي، وبيطاط و
ن  ي، حيث ُوجهت الدعوة الثن ر لهذا اللقاء التاري مهمة التحض
وعشرين من ٕالاطارات الثورية ال آمنت بفكرة الثورة لحضور 
ي العاصمة الستخالص النتائج من تجربة املنظمة  اجتماع 

وتحولت هذه  )٣٨(ر لالنتفاضة.الخاصة، وتبادل ٓالاراء والتحض
ى مكتب لالجتماع برئاسة مصطفى بن بولعيد  اللجنة الخماسية إ

ر املدّعوين سًنا، بينما قام بوضياف بتقديم تقرير  )٣٩(باعتباره أك
اه بالعبارات التاريخية التالية  رة الصباحية أ مفّصل خالل الف

ي علينا اليوم أن ن تشاور ونقرر "نحن قدماء املنظمة الخاصة ينب
ا التقرير  )٤٠(املستقبل"، ومن أهم املحاور ٔالاساسية ال رّكز عل

ى مسامع الحاضرين نذكر:   املفّصل الذي ألقاه بوضياف ع
ى الاكتشاف  - رة املنظمة الخاصة من التأسيس إ ملحة عن مس
)١٩٥٠ -  ١٩٤٧.(  
ا عناصر املنظمة منذ بداية  - رات امليدانية ال قامت  التحض

١٩٥٢.  
ن  - اع ب ى رأسها ال ا العميقة وع جذور أزمة الحزب وأسبا

اية  ي  ائية  ى القطيعة ال ي والثوري الذي أدى إ التياران ٕالاصال
  املطاف.

ي كل من تونس واملغرب. - ى قيام الثورة   )٤١(ٕالاشارة إ
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رة املسائية حول عناصر  وبعد نقاش حاد وطويل استغرقته الف
ق الذكر انته اللقاء بتحرير مذكرة بعد املصادقة التقرير الساب

ي: ي الاجتماع تضمنت ما ي ا من طرف كل الحاضرين   عل
ي انقسام الحزب.١(   ) إدانة الجماعة املتسببة 
) إعالن املجموعة عن محو آثار أزمة الحزب وإنقاذ الحركة ٢(

يار.   الثورية من حالة التصدع و الا
ورة املسلحة كوسيلة وحيدة لتجاوز ) ٕالاعالن عن قرار الث٣(

 )٤٢(الخالفات الداخلية وتحرير الجزائر.
وحول نفس املوضوع يذكر رابح بيطاط بأن من أهم القرارات 
ن الحضور خالل  ًرا من النقاش ب الحاسمة ال احتلت جانًبا كب

 )٤٣(جلسات الاجتماع هو اتخاذ قرار إعالن الثورة وتحديد أهدافها.
ي بالنسبة ملرحلة الانطالقة  ٢٢له اجتماع ونظًرا ملا يشكّ  التاري

ى للثورة وبمثابة الجمعية التأسيسية الثورية  باعتباره القاعدة ٔالاو
ر  ي نوفم ى الوجود  ة التحرير الوط إ البد  ١٩٥٤ال أخرجت ج

ري  ي هذا الاجتماع املص ى قائمة العناصر املشاركة  من ٕالاشارة إ
ي:   حيث ضمت ما ي

 مة املنظمون الرئيسيون: محمد بوضياف، مصطفى بن قائ
  بولعيد، العربي بن مهيدي، ومراد ديدوش ورابح بيطاط.

  املشاركون من منطقة العاصمة وهم: عثمان بلوزداد، محمد
ل. ر بوعجاج إلياس دريش صاحب امل ي، الزب   مرزو

 ،وبوجمعة  )٤٤(املشاركون من منطقة البليدة: أحمد بوشعيب
  )٤٥(سويداني.

  املشاركون من منطقة وهران: عبد الحفيظ بوصوف، رمضان
  بن عبد امللك.

  املشاركون من منطقة قسنطينة: محمد مشاطي، عبد السالم
ي. ، رشيد مالح، السعيد بوع   الحبا

  املشاركون من شمال قسنطينة: يوسف زيغود، لخضر بن
ي.   )٤٦(طوبال، عمار بن عودة، مختار با

 ٤٧(نة: عبد القادر العمودي.املشاركون من جنوب قسنطي(  
  

ى نقطة هامة تتعلق بالتشكيلة عند افتتاح  كما أشار بوضياف إ
ي منطقة  ي القبائل قائاًل: "إخواننا  الاجتماع وتأّسف لغياب ممث
ن وبعض من رفقائنا  القبائل الذين ال يزالون تحت سيطرة املصالي

ي السجون". واصلت وتحت رئاسة بن بولعيد  )٤٨(الذين يقبعون 
املجموعة نقاشها حول وضعية الحزب ومستقبل القضية الوطنية 
ن قيادة من أجل  ى مبدأ تعي ن والعشرون تماًما ع واتفق الاثن

ن مسؤول  وحركةتنسيق أفضل  ر سيولة لألخبار، وقرروا تعي أك
يختار مساعديه ليشكلوا هيئة ٔالاركان. وخالل مناقشة هذا املوضوع 

ي راح واحد  قر باق
ُ
انتخاب املسؤول وليس تعيينه بطريقة  أ

ي مصطفى بن بولعيد  م  عشوائية، وأعرب كل الحضور عن ثق
اء الاجتماع قام بن بولعيد بفرز  ليقوم بفرز ٔالاصوات، وعقب ان
ى النتائج يكون عقب الدور  القصاصات وصرح بأن الحصول ع

ى بوضياف، وقال راع إ له "أنت  الثاني، وبّلغ بن بوالعيد نتيجة الاق
الذي انتخبوك"، ورد عليه بوضياف قائاًل: "مع رفقائنا الثالثة 
ر هذا اللقاء سنكون  ي تحض العربي، ومراد، ورابح الذين ساعدونا 
ائي بخصوص عدد العناصر ال تكون هيئة  ي انتظار قرار  خمسة 

وبذلك أمنت هذه املجموعة بأن إشعال نار الثورة هو  )٤٩(ٔالاركان"،
اع القائم.الكفيل    )٥٠(بإخماد ال

لقد كرس الاجتماع بصيغة أخرى اللجنة الخماسية كقيادة 
ي لقاء آخر درست  للحركة الوليدة ومنسقها محمد بوضياف، و
لجنة الخمسة مضمون املذكرة وكيفية تطبيقها ولذلك اتخذت عدة 

ا:   قرارات م
 ى إعادة ي املنظمة الخاصة والعمل ع  تجميع العناصر القديمة 

ا.   هيكل
  ى كّراسات املنظمة مواصلة التكوين العسكري اعتماًدا ع

  .الخاصة ال طبعت مرة أخرى 
 رات تحديد ي عمليات صنع املتفجرات  ف منّظمة للتكوين 

ن  ي نفس اللقاء توزيع املهام ب استعداًدا النطالق الثورة، وتم 
ى مواصلة الاتصاالت مع منطقة  أعضاء اللجنة وٕالاصرار ع

ي الحركة الجديدة.الق   )٥١(بائل إلدماجهم 
  

ى؛ أن عملية تجميع أعضاء  وعند هذا املقام ال بد من ٕالاشارة إ
ي  ي العناصر السابقة أو القديمة  املنظمة الخاصة لم تنحصر 
ى بعض القسمات القليلة هنا وهناك ال  املنظمة، بل امتدت إ

منذ بداية تمكنت القيادات الثورية أن تحيدها بنسب متفاوتة 
ي  رضت عملية التجميع  ي ؤالامانة العامة وقد اع ن مصا ٔالازمة ب

ا: رة م   امليدان عراقيل كث
  ى زعيم الحزب، وأّثر ذلك ي القاعدة إ ن  ميل أغلبية املناضل

ا كما وقع بمنطقة جرجرة، وبذلك  ى العناصر الثورية ذا ع
استغرقت مفاوضات "لجنة الخمسة" مع كريم بلقاسم 

ى مجموعةو  الـ  رفقائه أربع أشهر كاملة، ولم تتوج بانضمامهم إ
  )٥٢(.١٩٥٤ح أواخر شهر أوت (أغسطس)  ٢٢

  ن ن للحركة الوليدة، فاملصالي ن واملركزي مناوئة كل من املصالي
ي يد اللجنة املركزية، أما  ي بوضياف مجرد وسيلة  يرون 

ر مواتية بعد لإل  ن يعتقدون أن الظروف غ عالن عن املركزي
ى كارثة أشبه  ر" إ الثورة وتخّوفوا من أن يؤدي "العمل املبس

 )٥٣(.١٩٤٥مايو  ٨بمأساة الـ 
  

ي غاية ٔالاهمية: ن  ى مسألت   وقد راهنت لجنة الخمسة ع
ي) ١( ي العربي يكتس البعد الخار راتي : حيث كان الُعمق الاس

 أهمية حيوية بالنسبة ملجموعة بوضياف ال تمكنت من ربط
ي لحركة  الاتصال من جديد بأحمد بن بلة من الوفد الخار
ي العاصمة السويسرية "برن" مع بداية شهر  ي القاهرة  الانتصار 

ي برن وعد بن بلة بكسب ١٩٥٤جويلية (يوليو)  ي الّلقاء الثاني  . و
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ي  رطت دعمها باالنطالق  تأييد ودعم حكومة القاهرة ال اش
  )٥٤(ية للثوار ريثما يصل السالح.الثورة باإلمكانيات الذات

ة الشعب) ٢( ي صائفة رك سوى  ١٩٥٤: لم تجد لجنة الخمسة 
ي معادلة النجاح أو الفشل  عنصر "الشعب"، لكي تراهن عليه 
ي نتائج النضال الوط  انطالًقا من التجارب السابقة وعميق الثقة 

ر صفحات سجّله الضخم الحافل بالبطولة والتضحية.   ع
ر  ر من الشهادات الحية لعناصر مختلفة من  وتش الكث

ن بأن الشعب  ي الحركة الوطنية وقادة ثوري ن  ن ومناضل السياسي
ر املناضل  ي هذا الصدد يش فعاًل أصبح جاهًزا لالنطالقة، و
ن بأنه مع منتصف شهر أوت (أغسطس)  ن دباغ الدكتور ٔالام

عالن الثورة أصبحت الظروف الداخلية والخارجية مناسبة إل  ١٩٥٤
ر مستعّدة لاللتفاف حول املجموعة  املسلحة خصوًصا وأن الجماه

كما يؤكد تلك القناعة املناضل الطيب  )٥٥(ال بادرت بذلك.
ن شهر أوت (أغسطس)  )٥٦(بولحروف عشية انعقاد مؤتمر املركزي

قائاًل: "إن ٕالاحساس السائد حينئذ أن َمْن يطلق الرصاصة  ١٩٥٤
ى سيكتب له                                                                                               )٥٧(الفوز بقيادة الثورة بدون منازع".ٔالاو

ويذهب مصطفى ٔالاشرف بأن الاستعداد والتحّفز بلغ قبيل 
ن فهموا تعليمات  ى درجة أن بعض املناضل ر إ الفاتح نوفم

ى الفور الاستعداد للعمل كأوامر ن ى طالق الحياة ع افذة تستد
رة عقب ٕالاعالن عن  )٥٨(بدًءا بالعائالت والديار. ي نفس الف و

التحاق منطقة القبائل بركب الثورة بقيادة كريم بلقاسم ملّح هذا 
ر ملحمدي سعّيد قائاًل بأن ساعة العمل أصبحت وشيكة،  ٔالاخ

هذه املرة  طمأنه بقوله "نحن جاهزون فو هللا لو ثار عشرة رجال
ى فرنسا". أما محمد بوضياف فإنه يؤكد من جهته ) ٥٩(النتصروا ع

ى الشعب. ى فكرة الاعتماد ع ر نشأ أساًسا ع  )٦٠(بأن أول نوفم
ونقف عند محمد العربي بن مهيدي الذي لّخص كل ما تمت 
ى الشارع  ٕالاشارة إليه سالًفا بمقولته املشهورة "القوا بالثورة إ

ا الشعب".   )٦١(يحتض

وعندما تعلق ٔالامر بمسألة ٕالامكانيات املادية ال تمّكن قادة 
ي أن يستفيد بوضياف ورفاقه  ا كان من الطبي الثورة من انطالق
من املوروث العسكري الذي تركته "املنظمة الخاصة" الذي يمكن 

ي:   أن نحدده فيما ي
 رة ي الجيش الخ ، والتكوين، والتدريب العسكري املكتسب 

  )٦٢( نفسه.الفرنس
  ا، وقد أعطت ي إطار املنظمة الخاصة ذا التكوين، والتدريب 

ي  ى امليدان وٕالاطار الجغرا ي التعرف ع هذه التجربة فائدة 
ي املستقبل.   )٦٣(املهيأ إلمكانية انطالق العمل املسلح 

  مخزون ٔالاسلحة ال تم جمعها وشراؤها بوسائل مختلفة
ا من ومعظمها من مخّلفات الحرب العا ري ملية الثانية، تم 

ي  ى الحدود الجزائرية الشرقية لكي تخّزن بشكل خاص  ليبيا إ
اية شهر أوت (أغسطس) التحقت  )٦٤(منطقة ٔالاوراس. ومع 

ر للثورة بعد مشاورات طويلة  منطقة القبائل بركب التحض

ى لجنة الخمسة، ال  ت بموافقة كريم بلقاسم بانضمامه إ ان
ا رفقة بوضيافو ديدوش، وبن أصبح العضو  السادس ف

بولعيد، وبن مهيدي، وبيطاط، وبذلك عرفت بلجنة الستة 
ر.  )٦٥(ابتداًء من شهر سبتم

ر بعقد سلسلة من  شرعت هذه اللجنة مع بداية شهر سبتم
ي عملية  الاجتماعات التاريخية لدراسة مختلف الجوانب 

رات املادية، واملعنوية، والتكتيك،  راتيجيةوالا التحض ، ومسائل س
ى محتوى الحركة  التنظيم، والهيكلة، ونوعية القيادة، باإلضافة إ
ي، واتفق القادة  ن السياس وٕالايديولو ى املستوي الجديدة ع

ن  اية بإقرار مبدأين اثن ي ال راتيجيةالستة    من ثالثة مراحل: واس
ي املبادرة والقرار بسبب اتساع الرقعة ال -١ جغرافية، الالمركزية 

ي  وضعف ٕالامكانيات ٔالامر الذي ّصعب من مهمة جهاز مركزي 
ر الكفاح بشكل فعال.   عملية تسي

أولوية الداخل عن الخارج، أي أن القرارات الهامة يجب أن  -٢
: ي الداخل أما عن املراحل فه ن    تصدر من الثوار املقاتل

( ة التحرير الوط ، والعسكري (أ) مرحلة بناء الهيكل السياس (ج
ر العمل املسلح وضمان إنشائه. ) لتحض   (جيش التحرير الوط

ى نطاق واسع.   (ب) مرحلة تعميم انعدام ٔالامن ع
  )٦٦((ج) مرحلة تكوين املناطق (وتوزيع املسؤوليات).

  
ي  ي اجتما ووضعت آخر اللمسات النطالق الثورة التحريرية 

نة الستة ال ي الجزائر من طرف لج ١٩٥٤) أكتوبر ٢٣) و(١٠(
ى القرارات التاريخية التالية:   اتفقت ع

١- " ة التحرير الوط ال حلت  )٦٧(تسمية املنظمة الجديدة بـ "ج
ا  محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وفتح باب العضوية ف
ى أن يكون  ي تحرير الجزائر، ع ي املساهمة  لكل َمْن يرغب 

 الالتحاق بصفة فردية.
" يدعم تسمية املنظم -٢ ة العسكرية بـ "جيش التحرير الوط

، وينفذ القرارات العسكرية.  العمل السياس
ى  -٣ تحديد موعد انطالق الثورة التحريرية باختيار ليلة ٔالاحد إ

ن  ر  ١الاثن كتاريخ النطالق العمل املسلح العتبارات  ١٩٥٤نوفم
 .تكتيكية وعسكرية

ن  -٤ ى خمس مناطق وتعي راب الوط إ ا بشكل تقسيم ال قاد
 ائي:

ى (ٔالاوراس النمامشة): يقودها مصطفى بن بولعيد  (أ) املنطقة ٔالاو
ر.   بمساعدة شيحاني بش

): يقودها ديدوش مراد  (ب) املنطقة الثانية (الشمال القسنطي
  بمساعدة زيغود يوسف.

(ج) املنطقة الثالثة (منطقة القبائل): يقودها كريم بلقاسم 
  بمساعدة عمر أوعمران.

ا): بقيادة رابح بطاط  (د) املنطقة الرابعة (الجزائر وضواح
  بمساعدة سويداني بوجمعة.
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(هـ) املنطقة الخامسة (القطاع الوهراني) بقيادة العربي بن مهيدي 
 بمساعدة بن عبد املالك رمضان 

ن الداخل والخارج  كما تم تكليف محمد بوضياف بمهمة التنسيق ب
ى مبدأ القيا رك ع  )٦٨(دة  الجماعية.مع ال

  
أكتوبر باملرادية هو الذي أقرت  ١٠ويمكن القول؛ بأن اجتماع 

ر الذي أعلن عن ميالد حركة  فيه لجنة الستة بيان الفاتح من نوفم
،" ة التحرير الوط ى الشعب الجزائري  جديدة باسم "ج ونداء إ

ي نفس الاجتماع تم تحديد موعد  ، و باسم الجيش التحرير الوط
ر الذي يصادف عيد جدي د إلعالن الثورة ليلة فاتح نوفم

ر أرضية إيديولوجية وسياسية  ر الفاتح من نوفم ن، ويعت القديس
ة التحرير  وافية، حيث تضمن مختلف العناصر املتعلقة بج
ى تحقيق الاستقالل  ة إ دف الج الوط وأهدافها ووسائلها، و

مهورية ديمقراطية اجتماعية باعتباره مدخاًل ضرورًيا إلقامة دولة ج
ي إطار املبادئ ٕالاسالمية. وبإمكان الّدارس املتتبع  كاملة السيادة 
ر الذي اكتنف  لتاريخ الثورة التحريرية أن يالحظ الغموض الكب

ر    لعدة عوامل أهمها: ١٩٥٤انطالقة الفاتح من نوفم
  ي طي الكتمان املحكم ولم ة التحرير الوط ظل  عنوان ج

ي بيان ٕالاعالن الثوري،يعلن  ي توزيعه  )٦٩(عنه إال  الذي شرع 
ي هذا السياق؛  غداة اندالع الثورة التحريرية. وتجدر ٕالاشارة 
ي أي  ر  بأن هذا العنوان لم َيِرد قط، قبل الفاتح من نوفم
خطاب، أو تقرير، أو مذكرة إعالمية للسلطات الاحتالل محلًيا 

ا.   )٧٠(أو مركزًيا بفرنسا ذا
 ي خضم انقسام الحزب الثوري (حركة انتصار ان دالع الثورة 

  الحريات الديمقراطية).
  ى القاعدة ي بتب الثورة املسلحة اعتماًدا ع مسارعة مصا

  )٧١(النضالية العريضة.
  

ن التوضيحات  ر ليب ي ظل هذا الغموض جاء بيان أول نوفم و
ي تلك  ى الالتباس فقط ألنه لم يكن  رة قد الاّلزمة ويق ع الف

ى نطاق واسع بعد. فقد تضمن تعريفا بالحركة ال بادرت  انتشر ع
). وعند هذا املقام يمكن  ة التحرير الوط بإشعال فتيل الثورة (ج
ا الشباب من الحركة  ي حركة تجديدية، قام  ة  القول؛ بأن الج
ن  ن املتسبب الوطنية (حزب الشعب الجزائري) ال عالقة له بالطرف

ي وأنصاره من جهة، ؤالامانة العامة ي  تصّدع هذه الحركة: مصا
ة)  ي أيًضا (الج ومعها أغلبية اللجنة املركزية من جهة ثانية، و
ى عاتقها إنجازها سواء  ى املهام ال وضعت ع حركة ثورية بناء ع
ي إطار التصدي  ى مستوى الطبقة السياسية الجزائرية، أو  ع

ي.    للنظام الكولونيا
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ي  بدأت ردود الفعل الفرنسية مباشرة عقب اندالع الثورة 
ر  ى حل  ١٩٥٤الفاتح من نوفم بإعالن حالة الطوارئ، وأقدمت ع

بقرار من مجلس الوزراء  )٧٣(حركة الانتصار الحريات الديمقراطية
ر رافقته حملة من الاعتقاالت شملت عدد من  ي الرابع من نوفم

ر  ى الخامس من نوفم ن ليلة الرابع إ ن واملناضل  )٧٤(.١٩٥٤املسؤول
ة التحرير  لقد رأى املركزيون بأن العمل الذي أقدمت عليه الج
ى التحّفظ عن  الوط مغامرة مجهولة النتائج، ٔالامر الذي دفعهم إ

ي بداية ٔالامر، خصوًصا بعد اعتقال أبرز  اتخاذ أي موقف 
م مثل يوسف بن خدة، وعبد الرحمان كيوان، وأحمد  مناضل
ى بعبان رمضان عقب إطالق سراحهم  م ٔالاو بودة، إال أن اتصاال

ي ٕالاسراع لاللتحاق بركب  ١٩٥٥ي شهر مارس  ر ٔالاثر  كان لها كب
اية التيار املركزي  الثورة، وكان ذلك بمثابة إعالن رسم عن 

راف بج ي قيادة الثورة والاع ة التحرير الوط كهيئة شرعية 
ن التف املصاليون حول زعيم الحزب قبل ذلك  )٧٥(التحريرية. ي ح

ي هورنو ببلجيكا  ى  ١٣الوقت وعقدوا مؤتمرهم   ١٩٥٤جويلية  ١٦إ
ة  ى ج وية تيارهم ورفضوا الانضمام إ ى التمسك  أكدوا فيه ع

ا عن ت ر التحرير الوط عند إعال ي أول نوفم ر الثورة  فج
٧٦(.١٩٥٤(  

ي الحاج من اندالع الثورة التحريرية ( - ٢/١  ١موقف مصا
ر        ):١٩٥٤نوفم

ي  ي الحاج موقًفا واضًحا علنًيا عند الانطالقة، و لم يتخذ مصا
ن سطورا ر املؤرخ الفرنس بنيام   هذا السياق يش

)Benjamin Storaي ٕالافساح عن موقفه ال  ) بأن هذا التأجيل 
رية، ي إقامته الج بل كان  )٧٧(يفسر فقط بتشديد الرقابة عليه 

ي ترك ٔالاحداث تتطور ليتمكن بعدها من تقييم  يرغب كذلك 
) بأن Benjamin Storaالوضع الجديد كما هو، ويضيف سطورا (

ي كان أمام حل ن: الحل ٔالاول؛ أنه كان بإمكانه أن يندد مصا
ر ويرفض ٔالاعمال ال وقعت   . الحل الثاني؛ يفر١٩٥٤ي أول نوفم

ى القاهرة لتوحيد العمل مع بن بلة وخيضر كما  )٧٨(من فرنسا إ
رح عليه قادة اللجنة الثورية للوحدة والعمل. ي  )٧٩(اق إال أن مصا

ي ذلك  ى تب الثورة املسلحة معتمًدا  اختار حاًل ثالًثا عندما سارع إ
ي القاعدة، ن  ى أغلبية املناضل ى  ع وقد حاول منذ ٔالايام ٔالاو

ى نفسه،  ا إ ن   ونس ا الحقيقي لالنطالقة خطفها من أيدي أصحا
ى  ي ٔالاسبوع ٔالاول من اندالعها ع حيث أوهم الرأي العام الوط 
ي هذا الصدد تلقى أنصاره إشارة واضحة  أنه صاحب الحركة، و

ر مفادها "ال تسألوا عَم  ن فجر الثورة، بأمر منه يوم الرابع من نوفم
ى قاطرة الحركة".   )٨٠(حاولوا ركوب املوجة والسيطرة ع

ي لم يشجب ٔالاعمال ال وقعت  ي هذا الاتجاه؛ يبدو أن مصا و
ر ي كفاح الشعب  ي الفاتح نوفم رة منطقية  رها مرحلة أخ واعت

ي التصرف وحرية حركة  الجزائري وحزبه مع رفض تقييد حريته 
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راطية، ٔالامر الذي يعكس بعمق مضمون انتصار الحريات الديمق
ى به لوكالة ٔالانباء الفرنسية يوم  ر  ٨ذلك التصريح الذي أد نوفم

ي  ١٩٥٤ ي الجزائر  قائاًل "بمجرد ٕالاعالن عن ٔالاحداث ال جرت 
ى  ٣١ليلة  ر الرقابة  ١أكتوبر إ ى نحو خط ر... عززت ع نوفم

ي وق ت سابق ونكرره املفروضة حول شخ (...) لقد قلنا ذلك 
اء هذا النظام والاستجابة لطموحات شعبنا يمكن  اليوم :إنه بإ
ي الحقيقة إال أعمااًل صادرة  وضع حد لهذه الانفجاريات ال ليست 

  )٨١(عن اليأس وهنا يمكن العالج".

وُتجمع ُجلُّ الكتابات التاريخية املتوفرة املدعمة بشهادات حية 
ي الدعوة لالنضما ى الثورة التحريرية ال حول رفض مصا م إ

ا باسم الحركة  حّضرت لها اللجنة الثورية للوحدة والعمل وفّجر
ة التحرير الوط-الجديدة  ى  -ج رى بالنظر إ رها مغامرة ك واعت

ن سنة الستقالل  أنه كان يرى نفسه هو الذي يحضر منذ ثالث
ر فرحات عباس حول رفض  )٨٢(الجزائر. ي نفس السياق يش و

رم ي الحاج حركة أول نوفم ي للثورة قائاًل: "لم يؤكد مصا  ١٩٥٤صا
ة التحرير  ن: أخطأ عندما رفض رئاسة ج بل بالعكس أخطأ مرت
ي الجزائر، ثم أخطأ ثانية  ن  الوط من طرف لجنة الستة املمثل
عندما فقد ثقة أنصاره ألنه نسب الثورة للحركة الوطنية 

نة التسعة ال يمكن أن تتسامح بشأن الجزائرية، ومهما يكن فإن لج
  )٨٣(هذه الحقيقة.

ي الحاج  ام مصا لقد وجدت الشخصية القيادية ال تم 
ا  ي خضم تسارع ٔالاحداث ال شهد نفسها بصورة طبيعية جًدا 
ى  مرحلة ما قبل الانطالقة مستبعدة عن "الحركة" ال بادرت إ

د عنًفا، وهو رد "الزعيم" العمل املسلح. ٔالامر الذي وّلد رد فعل أش
الذي ال يقبل بمشروع عمل وط إال إذا جاء من عنده هو وملا كان 
ي املؤسس "للحركة الوطنية"، فإنه  ر نفسه بمثابة ٔالاب الرو يعت
شعر بأن أصحاب هذه املبادرة من أبناء "ٔالاب املقدس" الذين 

ي عينه مجرد أطفال، وأنه هو الذي رّباهم ونّشأهم ى  يظّلون  ع
ي  ى حقوقه اعتداًء ال يحتمل. و رام ٔالاب قد اعتدوا ع ضرورة اح
ى القطيعة مع  ي املبادرة إ را  الحقيقة؛ أن هؤالء ٔالابناء ترددوا كث
ا عناصر اللجنة  ى ذلك املحاوالت ال قامت  ٔالاب ويشهد ع
ى  ن ويشهد ع ن واملركزي ن املصالي ن ب ي إصالح ذات الب الثورية 

ا أخر جهد بذله بن بولعيد وكريم بلقاسم لكي يقبل ذلك أيض
ة  ى العمل املسلح، فاضطر مؤسسو الج ي مبادرة الشباب إ مصا
ن اليوم ٔالاول لبدء الصراع املسلح. وبذلك  ى تعي أمام هذا ٕالاخفاق إ
ة عن قطيعة داخلية داخل الحركة الوطنية ال هيمن  نشأة الج

ي ملدة طويلة. ا مصا   )٨٤(عل
ي هذا وا نطالًقا من هذه املعطيات التاريخية؛ يمكن للباحث 

ي الحاج لم يكن ضد إعالن الثورة من  املوضوع أن يدرك بأن مصا
أجل استقالل الجزائر، بل أن ٔالامر الذي لم يستسغه أو يستوعبه 
أن تندلع الثورة بدون علمه وبعيًدا عن قيادته، وبواسطة شباب 

ى حزب هو رئيسه ٔالا  ى تأسيس ينتمون إ ى التّو إ مر الذي دفعه ع

ة ُعرف بـ الحركة الوطنية الجزائرية (  )٨٥().MNAتنظيم موازي للج
ى فكرة "الزعيم امللهم"، أو الزعامة  ي وإصراره ع وبسبب تعّنت مصا

وتمسك عناصر اللجنة الثورية للوحدة  الفردية للثورة من جهة،
تأسيس حركة  ) بفكرة القيادة الجماعية، قرر CRUAوالعمل (

  )٨٦(سياسية جديدة باسم "الحركة الوطنية الجزائرية".

  ):MNA( تشكيل الحركة الوطنية الجزائرية - ٢/٢
ي مرحلة الثورة  اختلفت الكتابات التاريخية املتخصصة 

إال  )٨٧(التحريرية حول ضبط تاريخ ميالد الحركة الوطنية الجزائرية،
ر من الدر  ى الكث والشهادات  اسات املوّثقةأن املؤكد باالستناد إ

ة  الحية أن ظهور الحركة الوطنية كان مباشرة بعد ميالد ج
ر  ي أول نوفم ر  )٨٨(.١٩٥٤التحرير الوط  ي هذا السياق يش و

ى إنشاء الحركة الوطنية  ي أقدم ع سليمان الشيخ بأن مصا
)MNA ر ي شهر نوفم أما محمد  )٨٩(دون ذكر تاريخ اليوم. ١٩٥٤) 

ى Mohamed Teguiaتقية ( ر  ٠٦) يرجع تاريخ التأسيس إ نوفم
وهو تاريخ الذي تزامن مع قرار حل الحركة انتصار الحريات  ١٩٥٤

ي الخامس من نفس الشهر، ن يرى محمد  )٩٠(الديمقراطية  ي ح
م مع مطلع  ن وضعوا التسمية الجديدة لحرك حربي أن املصالي

ر  ن سطورا ويدعم هذا الطرح كل  )٩١(.١٩٥٤شهر ديسم من بنيام
)Benjamin Stora) وإيف كوريار ،(Yves Courrière وجاك سيمون ،(
)Jacques Simon الذين أوردوا التاريخ نفسه (مطلع شهر (

ر ي شهادة له ملحمد  )٩٢()،١٩٥٤ديسم إال أن املجاهد أحمد بودة 
ى رأي آخر، إذ يرى بأن تأسيس الحركة الوطنية  بلقاسم يذهب إ

  )٩٣(.١٩٥٥) كان بفرنسا مع مطلع شهر مارس MNAالجزائرية (

ومهما يكن من ٔالامر؛ فإن ُجلُّ الكتابات التاريخية املتوفرة 
ر  ى أن بداية شهر ديسم هو التاريخ الرسم لتأسيس  ١٩٥٤تتفق ع

ى النشاطات  ر ذلك بظهور أو الحركة الوطنية الجزائرية ويمكن تفس
ى شكل أع ي الجزائر ع ي هذا ٕالاطار الرسمية العلنية  مال عنف، و

ي أول  ا الانطالقة  ر محمد حربي بأنه بعد املفاجأة ال أحدث يش
ر، ي معسكر الصراع، حيث  )٩٤(نوفم تموقع املصاليون بشكل سريع 

تم هيكلة الحركة وُكّيفت مع ٔالاوضاع الجديدة، وظهر ٕالارهاب 
ي سكيكدة، عندما  ، وبالضبط  ي الشمال القسنطي ي  املصا
ر بتصفية شرطي  ي ديسم ن  قامت مجموعة فدائية من املصالي
ي بدعوى أنه عميل لدى الشرطة الفرنسية،  ى شنو جزائري يد
ر ذلك محاولة تخريب، ألن  ٔالامر الذي استنكره ديدوش مراد، واعت
ة التحرير الوط هو من قبيل التشويش وإثارة  كل ما يّتم خارج ج

.   )٩٥(البلبلة والفو
ي وانعكس ى تطور العمل الثوري  ت هذه الظروف الصعبة ع

ي ظل جو اكتنفه املزيد من الغموض، وتطورت حالة  ى  مرحلته ٔالاو
م باسم  الالتباس عندما التحق املصاليون بالركب فعاًل وإعالن ثور
ي لنفسه هدًفا  ّن مؤسسها مصا "حركة الوطنية الجزائرية"، ويع

.محدًدا ال هدف بعده هو محاربة ج وخطف  )٩٦(ة التحرير الوط
ى حركته الجديدة، ٔالامر  ا إ ا الشرعية ونس الثورة من أيدي قياد
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ى رئيس مجلس الوزراء  ي رسالة وجهها إ الذي أشار إليه بوضوح 
  )٩٧(.١٩٥٧مارس  ١٠سورية يوم 

°e^ß¹]æl^¬†’jÖ]h†uV^⁄nÖ^m †è†vjÖ]íãfq 
Eíè†ñ]ˆ¢]íéßçÖ]íÒ†£]æMUQPIMUQQD 

ي  ي بعض ٔالاعضاء من لجنة الستة  ى الرغم من فشل مسا ع
ا قبيل  ي الثورة وقبول قياد ي للمشاركة  محاولة إقناع مصا

ة والحركة  )٩٨(الانطالقة، ن قادة الج لم تنقطع الاتصاالت ب
ى غاية بداية  ، وهو ما يفسر عدم مواجهة ١٩٥٥الوطنية الجزائرية إ

ة لتصريحات مصا ا املبادرة الثورية، ألن ذلك الج ي ال تب ف
ر والحاجة امللحة لواجهة سياسية ذات شعبية  كان يسد العجز الكب
ى هذا  ي، ويبقى ٔالامر ع ي والخار ن الداخ ى املستوي وشهرة ع
ة التحرير تملك كفاءات سياسية  ا ج ي ظروف لم تكن ف الحال 

ى  غاية التحاق عبان رمضان ملواجهة الحركة الوطنية الجزائرية إ
راير)  ي شهر فيفري (ف ة القيادة  ١٩٥٥بالثورة  ومنحه للج

ا، وأعلن إصراره وعزمه  ي أمس الحاجة إل السياسية ال كانت 
عن عدم السماح للحركة الوطنية أن تتب الثورة أمام الرأي العام 

  )٩٩(ي الداخل والخارج.

ة سعت الحركة الوطنية الجزائرية بعد الا  نطالقة الحتواء الج
ة  ي كل املواقع، فإذا كان موقف قيادة الج بكل الطرق والوسائل 
ي الجزائر كان  ي، فإنه  ي رفضها الالتحاق بمصا بالقاهرة واضًحا 
ى التملص واملراوغة لكسب الوقت  ة إ ر ذلك حيث لجأ قادة الج غ

ي هذا السياق ن ى من أجل تعزيز مواقعهم وجمع قواهم. و ر إ ش
ي الجزائر وسلمته  محاولة اتصال الحركة الوطنية بكريم بلقاسم 
ًرا من املال، ودعته لقيادة العمل املسلح تحت راية  مبلًغا معت
ى  ر أن كريم رد بالتماطل وحاول من جهته أن يستقطب إ ي، غ مصا
ي  ن للمنظمة الخاصة سابًقا، و جانبه ٕالاطارات املصالية املنتم

ه التقى محمد خيضر باملناضل ياسف سعدي بنية نفس الاتجا
راحاته باءت بالفشل. ر أن اق واستمرت الاتصاالت  )١٠٠(خداعه، غ

ى قناعة تامة ١٩٥٥ح بداية سنة  ، حيث كان كريم بلقاسم ع
بأنه مالم تحدث القطيعة لن يتمكن املصاليون من تشكيل 

ن مجموعات قتالية ٔالامر، الذي يسمح باستمرار التحاق امل ناضل
ة، ويفسر حربي استمرار هذا الطرح (أو اللغة)  ن بالج الحقيقي
ي  ة عن خوض معركة سياسية مع الحركة الوطنية  بعجز الج
ى  ي الداخل قادًرا ع ا املوجودين  وقت لم يكن أي إطار من إطارا
إنجاح هذه املعركة ح التحاق عبان رمضان بالثورة، كما تمت 

  )١٠١().١٩٥٥ا (فيفري ٕالاشارة إليه سابًق 

ة التحرير الوط والحركة الوطنية  ن ج عرفت العالقة ب
ًرا من خالل حرب  ١٩٥٥الجزائرية مع بداية ربيع  ، تدهوًرا كب

ى  ى صدام مسلح ع ر ال كادت أن تؤدي إ التصريحات واملناش
ي. ي والخار ن الداخ وقد حاولت قيادة الثورة تفادي  )١٠٢(املستوي

ر من ٔالاحيان وواصلت املواجهة  ي كث ن  املسلحة مع املصالي
ي مواقفهم،  )١٠٣(الاتصاالت معهم، م الفرصة إلعادة النظر  ومنح

ي  وقد أكد ذلك املناضل محمد ماروك الذي كان يحتل منصًبا 
) قائاًل: "كان التصلب من جانب MNAالحركة الوطنية الجزائرية (

، وبعد ١٩٥٦يل (أبريل) الحركة الوطنية الجزائرية ح شهر أفر 
ة التحرير باملثل".   )١٠٤(هذا التاريخ ستبادلها ج

ي:(أ)  ى املستوى الداخ   ع
ن منذ ربيع  ن املتصارع ن الطرف احتدم التنافس السياس ب

ى حرب كالمية ضمن سلسلة  ١٩٥٥ وتدهورت العالقات وتحولت إ
ر وسائل إعالمية مختلفة،  ر ع لجأت طويلة من التصريحات واملناش

الحركة الوطنية الجزائرية بعد التحاق منطقة القبائل بالثورة 
ا  ى أن الثورة قام  ى تضليل الرأي العام، ع التحريرية إ
املصاليون، كما أن كريم بلقاسم وعمر أوعمران اللذين كانا من 
ي حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ولم تعزلهما القيادة  مناض

لهما حمل املنطقة  مر هورنو ٔالامر الذي يّسرمن املسؤولية بعد مؤت
ا من جهة أخرى  ي للثورة ال شاركا ف ى الانضمام الجما ع
ما  ي اللجنة الثورة للوحدة والعمل ولم يقطعا عالق كعضوين 

ي.   القديمة بمصا
لسان  )١٠٥(وقد لخّصت هذا الادعاء صحيفة "صوت الشعب"

راير) ف ١٦حال الحركة الوطنية الجزائرية يوم   ١٩٥٥يفري (ف
ا استنكاره للقمع  بنشر رسالة من "الوط كريم بلقاسم" سجل ف

كما ادعت الحركة الوطنية بانتساب بن  )١٠٦(من منطقة القبائل.
ي  ١٩٥٥جوان  ٢٢بولعيد للحركة املصالية منذ محاكمته يوم 

ر للحركة  منشور إعالمي جاء فيه "إن بن بولعيد القائد الكب
زائرية والقائد العام السابق لجيش التحرير الوط الوطنية الج

عته من السجن  املحكوم عليه باإلعدام عدة مرات، والذي ان
ن يوم  من  ١٩٥٦مارس  ٢٧وحدات الحركة الوطنية واغتيل بج

ة التحرير الوط واغتالوا باإلضافة  طرف موفودين من قبل ج
ي الجبال.   )١٠٧(إليه قادة آخرين عديدين 

ى غاية شهر وإذا ك ة التحرير الوط ال تزال تطالب إ انت ج
ر  ١٩٥٥جوان  ر تغ ي شهر سبتم ي الالتحاق بالثورة، فإنه  من مصا

ي بيان أصدرته بتاريخ  ا  ر  ١٥الوضع حيث شددت لهج سبتم
ى أنه العدو الذي يجب القضاء عليه  ١٩٥٥ ر إليه ع وأصبحت تش

حركة الوطنية وهو اليوم "لقد سبق وأن كان سبب تصدع وحدة ال
ي صراعه مع القوة املقاتلة". ي مقابل ذلك  )١٠٨(مساعد لالستعمار  و

ر من نفس السنة  ي شهر ديسم لجأت الحركة الوطنية الجزائرية 
ي كل من  ى توزيع منشور  بدعم وتحريض من مختار زيتوني إ
 الجزائر، والبليدة، ووهران، بعنوان "سلة السرطانات" يرى فيه بأن

ة التحرير الوط مشّكلة من الخونة "أي من ٔالاشخاص  قيادة ج
املطرودين من حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مثل بن خدة 

رهم". ن ... وغ ن دباغ   )١٠٩(ؤالام

ى تأسيس عدة فروع  ى امليدان عملت الحركة الوطنية ع وع
ي الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وبعض املدن الداخ لية، تابعة لها 

ى السكان ففي شهر أفريل  وانطلق نشاطهم بإصدار قرارات ع
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أصدرت قراًرا بمقاطعة ومنع الكحول، والتبغ وَمْن لم  ١٩٥٥(أبريل) 
م بذلك يكون عرضة لعقوبات صارمة. وتطور ٔالامر بعد أن  )١١٠(يل

ديد ومحاوالت التخريب  ى ال تحول نشاط الحركة الوطنية إ
ازهم والعنف ضد ٔالابرياء املد ن الستغاللهم واب ن من الجزائري ني

ديد  ي هذا ٕالاطار قامت عناصر الحركة الوطنية ب لجمع ٔالاموال، و
ة  ن بالعاصمة والبليدة عن طريق رسائل باسم الج التّجار املزابي

م بمبالغ مالية. ولتعزيز والء ٔالافراد وتماسك الجماعة  )١١١(ومطالب
كة الوطنية قامت بمهاجمة فئة ٕالاسالمية، يذكر حربي بأن الحر 

م يتضامنون مع  ي أحياء العاصمة بحجة أ ن  التجار املزابي
ي  م َمْن تعرض للقتل بسبب الاعتداءات املتكررة  م، وم مواطن

  )١١٢(القبة وبلكور.
ي مقابل ذلك استغالل هذه  ة التحرير الوط  حاولت ج

يرية، حيث طلبت للثورة التحر  )١١٣(ٔالاحداث لضم الطائفة املزابية
ديد بأن ال يمدوهم باألموال  م رسائل  من التجار الذين وصل
ة ال تحارب الاستعمار الفرنس وعمالئه من  م مساعدة الج وعل
ة  ن وج ن املزابي ي هذا السياق وقعت عدة اتصاالت ب الخونة. و
ن الشيخ بيوض  التحرير الوط ال مثلها لخضر رابح، وعن املزابي
ن الشيخ  ن داي، ثم وقع اتصال ثنائي ب لدى الحاج يوب بحس
بيوض، وعبان رمضان رفقة بن يوسف بن خدة، وكلل اللقاء 
ة التحرير  بانضمام الطائفة املزابية للثورة التحريرية باسم "ج

." ي الحركة  )١١٤(الوط وبعد توقيف مختار زيتوني العضو النشط 
رت هذه ٔالاخ ارة من الوطنية الجزائرية، غ راتيجي حيث سعت  اس

راير  ى قدم املساواة "ليس هدف  ١٩٥٦ي شهر ف لتحقيق الوحدة ع
ا... ضد حركة شقيقة إن الوضع يجعل  الحركة الوطنية توجيه قو
من الضروري تحقيق وحدة وطنية... ومواصلة العمل ضد الوحدة 
ة التحرير الوط رفضت هذا  ي حق الوطن"، إال أن ج جريمة 

ى بالقول "الخونة ال يجري التحالف معهم بل صْرُعهم".   )١١٥(املس

ي:  ى مستوى الخار  (ب) ع
ر  لم تكن الجزائر وحدها مسرًحا لحرب التصريحات واملناش
ة التحرير  ن ج ي عامها ٔالاول ب ا الثورة التحريرية  ال عرف
ي هذا الصدد ، والحركة الوطنية الجزائرية. ويمكن القول  ؛ الوط

راب الوط كان  ة والحركة الوطنية خارج ال ن الج بأن الصراع ب
راتيجيً صراًعا سياسًيا  ى إلثبات الّذات. وقد كان  ااس بالدرجة ٔالاو

ى كسب التأييد  ى بكل إمكانياته املادية واملعنوية إ كل طرف يس
ي فرنسا بفعل تواجد  والدعم، فالحركة الوطنية كانت قوية جًدا 

ي هنا ي مصر وتونس فيما مصا ة قوية جًدا  ن كانت الج ي ح ك، 
ي مصر، ثم خروج قيادة الثورة  ي  بعد بفعل استقرار الوفد الخار
ي شهر أفريل (أبريل)  ى تونس  لجنة التنسيق والتنفيذ من الجزائر إ

ي ١٩٥٧ رية بفرنسا  ي الحاج من مقر إقامته الج . وقد شرع مصا
ة التحرير ال وط خاصًة وأن حركته كانت تتمتع حربه ضد الج

ي أوساط العمال  ي املناطق الشمالية  بشعبية واسعة خصوًصا 

ن، ى تنامي الحركة بشكل  )١١٦(املهاجرين الجزائري وقد ساعد ع
  )١١٧(خاص حيادها الودي بالنسبة للسلطات الفرنسية.

ي وموالي  وانطالًقا من فرنسا سيطرت تصريحات وخطب مصا
ى أغلب مقاالت جريدة صوت الشعب مرباح وعبد هللا ي ع   فيال

)La Voix de Peuples ١٩٥٥مارس  ١١)، ففي عددها الصادر بتاريخ 
ي إطار باللون (ٔالاخضر  ي  ى واجهة الجريدة صورة مصا نشرت ع
رني كزعيم  ؤالابيض ؤالاحمر) القائل "إن الشعب الجزائري ال يعت

رني كأب". ي نفس الاتجاه و  )١١٨(وإنما يعت ّجهت الصحيفة و
ا بالشيوعية  م ة التحرير الوط وا املصالية نقًدا الذًعا لج

رت أن  ، واعت ي الفرنس ا للحزب الشيو السوفي  الاتحادوبوال
ة التحرير باألسلحة عن طريق  وراء دعم وتمويل الثورة وج

  )١١٩(مصر.

ة التحرير الوط من استدراك  ي مقابل ذلك تمكنت ج و
ي ن  ١٩٥٥فرنسا خالل سنة  الوضع  قبل أن تبلغ العالقة ب

ة  ًرا من التنافس، حيث كان مناضلو الج ن حًدا كب الطرف
ي  ي البيوت ذات الانتماء املصا يسمعون فحوى الحديث املتداول 

ي ليون وغر ونوبل  ي الدائرة  Lyon- Grenobleالسيما  ي  ١٨و
ة معرفة من كان باريس، حيث كان حديث الساعة يدور حول مسأل

يا بالنسبة ألغلبية  يقود الكفاح املسلح؟ وقد كان الجواب بد
ة التحرير  ي ج ن وراء عملية حشد مناض ن بأن املركزي املصالي

ر الثورة. ة  )١٢٠(الوط وتفج ى هذا ٔالاساس لم تتوان الج وع
لتصحيح هذه الصورة، فمن منطقة القبائل ؤالاوراس والقاهرة 

ة التحرير الوط حركة وجهت رسائل ت وضح للمهاجرين بأن ج
ا  ن، وأن جيش التحرير الوط أدا جديدة ال عالقة لها باملركزي
ة تقدًما ملحوًظا بانخراط  العسكرية وسرعان ما حققت الج
ن  ن السابق ر من املناضل م عدد كب املهاجرين الجدد الذين كان م

يعرفون من فّجر الثورة  ي حركة الانتصار الحريات الديمقراطية
  )١٢١(التحريرية.

ة  ة بقيادة بوضياف بوالدة فدرالية ج وكللت جهود الج
ي فرنسا سنة  بعد أن كلف املناضل طربوش  ١٩٥٥التحرير الوط 

ن  ن وحيادي بإعادة تجميع كل العناصر املعادية للمصالية من مركزي
م بسبب الصراعات الداخلية ن انحطت معنويا ولم  )١٢٢(.ومناضل

يتوقف ٔالامر بالحركة الوطنية الجزائرية عند هذا الحد، حيث 
ي فرنسا وحاولت  ة التحرير  ى إفشال عمليات انغراس ج سعت إ
ن "رتبوا مؤامرة اتسمت بديماغوجية  إقناع الناس بأن املركزي
ى الحركة الوطنية فقط، بل خنق  دف القضاء ع مأساوية ال تس

ب الجزائري وبمساعدة بعض العناصر كل شعور ثوري لدى الشع
ي اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقاموا  ر املسئولة، تجمعت  غ
م لم  ر أ ر ودام الهجوم يوًما واحًدا، غ ي أول نوفم بعمل مدو 
ى الحركة الوطنية ال كانت أسرع  ي الاستيالء ع ينجحوا مع ذلك 

اية الاستعدادات وأعطت ى العمل ولم تنتظر  ي  إ ا  ٔالاوامر ملناضل
ر، ٢ ر بدخول املعركة وفتح مرحلة الثورة دون تأخ ويبدو  )١٢٣(نوفم
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أن هدف الحركة الوطنية كان الاحتفاظ بدعم املهاجرين مهما كلف 
  )١٢٤(ذلك من ثمن.

ي قبل  ى نشاط التيار املصا ي هذا السياق يمكن ٕالاشارة إ و
ي الانطالقة عندما سافر أحمد مزغنة مسؤول العال قات الخارجية 

ى  ١٩٥٤أكتوبر  ١٥ ي إ ي رفقة مبارك فيال موفًدا من طرف مصا
ي  ى تأييد الثورة ال كان مصا الجامعة العربية، قصد الحصول ع

ي جانفي (يناير)  رها  ي بأنه يريد تفج إال أن الغريب  )١٢٥(.١٩٥٥يد
ًرا بسبب تماطل وفد الث ورة ي ٔالامر أن َسَفر أحمد مزغنة تأّخر كث

ي خضم  ر املصرية لهم، و ي منح التأش ي القاهرة (بن بلة وخيضر) 
ي بأن تاريخ اندالع الثورة قد  هذه الظروف اكتشف مزغنة وفيال

ر  ١حدد يوم  ي  )١٢٦(.١٩٥٤نوفم وعندما اندلعت الثورة التحريرية 
ي الحاج يوم  ر  ٢٥التاريخ املحدد، بعث مصا ى  ١٩٥٤نوفم برسالة إ

ن الع ا بأنه ٔالام ي ف ام للجامعة العربية عبد الخالق حسونة يد
ر وطلب  ي أول نوفم ا الجزائر  كان وراء تلك ٔالاحداث ال شهد

  )١٢٧(الدعم والتأييد املادي من الجامعة العربية مرة أخرى.

ة التحرير الوط (بن بلة، وأيت  ي القاهرة تمكن أعضاء ج و
ي أحمد، ومحمد خيضر) من استمالة أحمد  ي  مزغنة ممثل مصا

ي  رك  ى ميثاق مش راير ١٠القاهرة لتوقيع ع يعلن عن  ١٩٥٥ف
ي البداية التوقيع  ، وقد رفض مزغنة  ة التحرير الوط تشكيل ج
ر  ره مطروًدا من حزبه، غ ى توقيع جانب حسن ٔالاحوال الذي اعت إ
اية املطاف تحت ضغط  ي  رك  ى البيان املش أنه استسلم ووّقع ع
ة لتشمل الاتحاد الديمقراطي  ي الديب، شريطة أن تتوسع الج فت
ن  للبيان الجزائري الذي مثله أحمد بيوض وجمعية العلماء املسلم

. ر ٕالابراهيم   )١٢٨(ال مثلها البش

ة من استغالل هذه الفرصة، حيث  وقد تمكنت قيادة الج
ي الج زائر استعملت هذا امليثاق ضد الحركة الوطنية الجزائرية 

ة  ن بج وفرنسا بشكل خاص ُمعلنًة بانضمام والتحاق املصالي
ي معلًنا انفصاله عن أحمد  ، ٔالامر الذي دفع بمصا التحرير الوط
ي عضو املكتب  ى عيس عبد ي رسالة إ مزغنة، الذي بّرر موقفه 
السياس للحركة الوطنية الجزائرية قائاًل: "أما بخصوص القرار 

ًرا فأنا أْفَهم أنكم الذي اتخذتموه ضّد  ي، فاعتقد بأنكم تسرعتم كث
ي جو آخر، وال أعتقد أني مسؤول عن العمل املاكر من  تعيشون 
ر من جان فللمجرم  جانب إسماعيل، وكان بإمكانكم انتظار تفس

  )١٢٩(حق الدفاع عن نفسه".
لكن سرعان ما بدأت ردود الفعل من طرف الحركة الوطنية 

ى القيام بعدة اتصاالت الجزائرية، حيث لجأ م ي القاهرة إ مثلوها 
ة التحرير وضرب الثورة التحريرية، حيث توّجهوا  ى ج للتشويش ع
ن  ة التحرير الوط لبّث التفرقة ب ى ليبيا وفرنسا تحت شعار ج إ
ي مصر  ي املكي من السفارة الاندونيسية  ن، وطلب الشاذ الجزائري

ى اندونيسيا لت رة الدخول إ ي تأش مثيل الحركة الوطنية الجزائرية 
ة ١٩٥٥مؤتمر باندونغ  ر أن السلطات املصرية بطلب من ج ، غ

ي نفس السياق  ي املكي. و رة للشاذ التحرير الوط منعت منح التأش

ن بعد  ة باتفاق مع حكومة القاهرة وقف نشاط املصالي قررت الج
جويلية  ١١يوم لقاء جمع أحمد بن بلة ورئيس املخابرات املصرية 

ن من السفر نحو ليبيا وفرنسا أمثال ١٩٥٥ ، تقرر فيه منع املصالي
ى غاية  ي السجن إ ما  لقّي 

ُ
ي املكي الّلذان أ أحمد مزغنة، والشاذ

١٣٠(.١٩٥٨(  

ى مستوى هيئة ٔالامم املتحدة حاولت الحركة الوطنية  أما ع
ي الجزائرية التّكلم باسم الثورة التحريرية والقضية الجزا ئرية، و

ي هيئة ٔالامم املتحدة السيد عابد  هذا السياق بعثت بممثل لها 
ي بأنه يتكلم  ن التمثيل، وكان يّد بوحافة وهو من أصل تونس ويم
باسم الحركة الوطنية الجزائرية تارة وباسم لجنة تحرير املغرب 
ي حقيقة ٔالامر يتكلم  ر أن هذا الشخص كان  العربي تارة أخرى. غ

ة باسم ا لحركة الوطنية الجزائرية وال يتكلم باسم الثورة وقيادة ج
ى التنديد  ة إ التحرير الوط ٔالامر الذي دفع بأعضاء وفد الج
ي هيئة  ومعارضة تمثيل عابد بوحافة للشعب الجزائري وثورته 

  ٔالامم املتحدة.
ة تصحيًحا لهيئة ٔالامم بتاريخ  ي هذا ٕالاطار بعثت قيادة الج و

ترفض فيه تمثيل بوحافة جاء فيه "إن وفد  ١٩٥٦(يناير)  جانفي ٧
ة وجيش التحرير الوط يرى من  ي القاهرة املمثل لج الجزائر 
الضروري التوضيح بأن السيد بوحافة ليست له صالحية التكلم 
ة  ي نيويورك ال جيش التحرير وال ج ن وأنه ال يمثل  باسم الجزائري

رير املغرب العربي، وألن تصريحات التحرير الوط وال لجنة تح
ن تلقي اللبس والغموض الذي يستفيد منه  ر املسؤول ٔالاشخاص غ
ي صورة  الاستعمار الفرنس الذي يريد أن يصّور الشعب الجزائري 

ى نفسه".   )١٣١(الشعب املنقسم ع
ي  ويمكن القول بعد هذا العرض؛ أنه بعد الحرب الشرسة 

ة التحري ن ج ر من موقع ب ر الوط والحركة الوطنية الجزائرية أك
ر وسائل ٕالاعالم  ر والبيانات ع من خالل سلسلة التصريحات واملناش
ى صدام مسلح ودموي امتّد طيلة الثورة  سرعان ما انتقل الصراع إ
  التحريرية داخل الجزائر وخارجها بدأ حسب محمد تقية

)M. Teguia ي شهر أكتوبر ر جدية وأصبح ٔالامر أك )١٣٢(.١٩٥٥) 
ي  ة التحرير الوط خالل اللقاء التاري ووضوًحا عندما أعلنت ج

ي مؤتمر الصومام  رسمًيا  ١٩٥٦أوت  ٢٠الذي جمع قادة الثورة 
ر نص بيان مؤتمر  قرار التصفية املنّظمة للجماعات املصالية. ويش
الصومام بخصوص هذه القضية ساخًرا بالقول "إن سيكولوجية 

ي قريبة من ال قناعة املجنونة لديك الحكاية الذي ال يكتفي مصا
ى املأل أنه هو الذي جعل  بمالحظة طلوع الفجر، بل يعلن ع
ر أن يكون  الشمس تطلع"، ويضيف قائاًل "إن الشمس تشرق من غ
ي  ي  ر أن يكون ملصا ي ذلك، كما أن الثورة تنتصر من غ للديك يد 

  )١٣٣(ذلك أي فضل".
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ي ختام هذه ا ى بعض النتائج و لدراسة يمكن الوقوف ع

ي مرحلة املخاض  والاستنتاجات الهامة ال تستوقف الباحث 
ي  ر الذي انته بميالد فصيل ثوري تحمل مسؤولية الشروع  العس

  العمل املسلح:
 حركة انتصار الحريات الديمقراطية -الشعب  حزب إن أزمة - 

ن: جيل تشبع با ن مختلف ن جيل ر أزمة ب ملبادئ من خالل تعت
نشاطه السياس باسم الحركة الوطنية الجزائرية ال 
ي منذ بداية القرن  استمدت جذورها من رصيدها النضا
العشرين، وجيل ثاني من النشطاء الشباب يريدون خوض 

 العمل املباشر للكفاح املسلح وتجاوز الخالفات وأزمة الحزب.
 ي تعجيل ان طالقة الثورة لقد ساهمت ٔالازمات املتعاقبة 

ي أول  راملسلحة  ي خضم هذه الظروف لم ١٩٥٤ نوفم . و
ي حقيقة ٔالامر سوى حاًل  ة التحرير الوط  يكن ميالد ج

راتيجيً  إلنقاذ الحركة الوطنية الجزائرية من املأزق الذي  ااس
  وقعت فيه.

  ا ت حركة انتصار الحريات الديمقراطية، باستقطا  لشبابتم
ى العمل املسلح لنيل الاستقالل. وقد  متحمس، مستعد للجوء إ
ى إثـر مجازر مايو  ر نضًجا عـ ي السياس وأصبح أك تبلور الـو

الدموية ال كانت حسب محمد بوضياف "قد قدمت  ١٩٤٥
الدليل القاطع بأن هزيمة الاستعمار الفرنس ال يمكن أن 

ي ب ي تحدث إال من خالل الوسائل الثورية" و النسبة ملناض
م وإحداث قطيعة مع  ي تشّكل وع جيله تعد نقطة تحول 

.  أساليب املا
 ) ر ١٩٥٣ -١٩٥٢شهدت سن ن الجماه رة ب ) أزمة ثقة خط

الشعبية وقيادة الحركة. وعمت هذه ٔالازمة بقية ٔالاحزاب 
ي  ٔالاخرى (الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، الحزب الشيو

ن). وذلك "بسبب غياب  الجزائري، جمعية العلماء املسلم
ر واعية  مشروع واضح لتحرير الجزائر، حيث كانت الجماه
م استجابة  ي أي حزب م ا لم تجد  بطبيعة الوضع، لك

ا.   لتطلعا
  ي ة التحرير،  ى تأسيس ج تكمن ٔالاسباب املباشرة ال أدت إ

الصراع العنيف الذي شهدته حركة انتصار الحريات 
ى الديم ي الحاج الذي طالب بحصوله ع ن مصا قراطية، ب

سلطات مطلقة مدى الحياة من جهة، واللجنة املركزية للحزب 
ر ديمقراطي ورفضته من جهة ثانية.  رت مطلبه غ ال اعت

ي صيف  ي بلجيكا  ي الحاج بعقد مؤتمر  ، لم ١٩٥٤فقام مصا
يدع فيه إال أنصاره، وقرر عن طريقه فصل أعضاء اللجنة 
املركزية الذين عارضوه، وّرد هؤالء بدورهم الفعل، وعقدوا 
ي من  ى إثره فصل مصا ي الجزائر، قرروا ع مؤتمًرا وطنًيا 
م يمثلون السلطة السياسية  ى أ قيادة الحزب والتأكيد ع
ى ظهور تيار  ي الحركة. وأدى هذا الانشقاق بدوره إ الوحيدة 

ن واملركز  ى حد السواء، ثالث يتجاوز أطروحة املصالي ن ع ي
ي ضرورة املبادرة بقيام عمل ثوري  حيث حصر اهتمامه 
عسكري وفوري، ح يتم استغالل الظروف املناسبة ال 
ا فرصة تاريخية ثمينة، وضم هذا التيار شباًبا اكتسب  أتاح
تجربة من العمل السري داخل املنظمة الخاصة. وسارع بإنشاء 

ى لجنة (اللجنة الثورية للوحدة والعم ) ثم ٢٢ل، ال تحولت إ
ًرا لجنة (٦)، فلجنة (٥لجنة ( ة س)، ومن ثمة تأس٩) وأخ ت ج

.   التحرير الوط
  ا الحركة  ؤالازماتإن املشاكل السابقة ال تعرضت إل

ى مرحلة ما بعد  ر ٔالاشخاص إ الوطنية الجزائرية، توارثت ع
خلية الانطالقة لتدّشن مرحلة جديدة من الصراعات الدا

ي الحقيقة ٔالامر استمرارية  رت  واملشاكل الصعبة ال اعت
ا حركة انتصار الحريات الديمقراطية  لتجربة سابقة مرت 

  قبل تصدع الحزب وبداية القطيعة.
  ر ي أول نوفم  ١٩٥٤لقد كانت انطالقة الثورة التحريرية 

، مما  للعديدمفاجأة بالنسبة  ي امليدان السياس ن  من الفاعل
رها ح ر محسوبة، بينما اعت ى اعتبارها مغامرة غ دا بالبعض إ

           آخرون سحًبا للبساط من تحت أرجلهم.
 املصاليون  أثر حل حركة انتصار الحريات الديمقراطية، أقدم

ى تأسيس حزب جديد سم بالحركة الوطنية الجزائرية  ع
)MNA،وية  ) كتنظيم سياس وعسكري ى التمسك  وأكدوا ع
اتي  ارهم ورفضوا الالتحاق بالثورة التحريرية عند انطالق

 . ة التحرير الوط ي العداء لج  وسارعوا 
  والحركة الوطنية ، ة التحرير الوط ن ج عرفت العالقة ب

ن ( ًرا من خالل حرب ١٩٥٦ -١٩٥٥الجزائرية ب ) توتًرا كب
ى صدام  ر ال كادت أن تؤدي أحياًنا إ التصريحات واملناش

ي. ي والخار ن الداخ ى املستوي   مسلح ع
 ) ي مؤتمر الصومام ة التحرير الوط  أوت  ٢٠أعلنت ج

) رسمًيا قرار التصفية املنظمة للجماعات املصالية، ١٩٥٦
ة والحركة الوطنية  ن الج وبذلك انتقل الصراع من ب

ر وسائل  ) منMNA( الجزائرية ر، ع حرب التصريحات واملناش
ى صدام مسلح ودموي امتد طيلة الثورة التحريرية  ٕالاعالم إ

 داخل الجزائر وخارجها.
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ــــــــي تــــــــاريخ الجزائــــــــر الحــــــــديث واملعاصــــــــرجمــــــــال قنــــــــان، ) ١( ، قضــــــــايا ودراســــــــات 

منشــــــورات املتحــــــف الــــــوط للمجاهــــــد، املؤسســــــة الوطنيــــــة لالتصــــــال والنشــــــر 
ـــــى أن الحـــــزب أكـــــد ٢٢١ص ، ٩٩٤الجزائـــــر،  وٕالاشـــــهار، ، كمـــــا يجـــــب ٕالاشـــــارة إ

ي ونهجه ٕالا  ي العمل الشر يخالل هذا املؤتمر عن أسلوبه  وهو نهج لم  ،صال
ـ رأت فيـه مضـيعة للوقـت ، يكن يخدم أطروحات أعضاء املنظمـة الخاصـة ال

ــاج العمــل املســلح ــي ان كيــف ال والحــزب العتيــد الــذي  ،ورأت ضــرورة ٕالاســراع 
ــــــى مســــــايرة السياســــــة  ١٩٢٦نــــــاد بفكــــــرة الاســــــتقالل منــــــذ مــــــيالده ســــــنة  يرتــــــد إ

ي إطار ما تسمح به الش   رعية الفرنسية.الاستعمارية والعمل 
ن عبـــد الحميـــد مهـــري  ) انظـــر:٢( ـــي  ومحمـــد بوضـــياف، ،شـــهادات كـــل مـــن املناضـــل

دار القصــــبة،  ،)١٩٦٢-١٩٤٥الثـــورة الجزائريــــة نصـــر بـــال ثمـــن ( محمـــد عبـــاس،
  .٥١، ص٢٠٠٧الجزائر،

ر"محمــد بوضــياف، ) ٣( ر الفــاتح مــن نــوفم ر، "١٩٥٤ تحضــ ــي مجلــة أول نــوفم  ،
  .٢١ص  ،١٩٩٥ الجزائر، ،)١٤٧(عدد 

ن ( )٤( ر ١٧ يــوم مــن مواليـــد مدينــة ســكيكدة ):١٩٩٥ -١٩١٧لحــول حســ  ديســـم
فبعــــــد دراســـــــة ابتدائيــــــة وإعداديـــــــة ناجحــــــة باملدينـــــــة اضــــــطرت عائلتـــــــه  ،١٩١٧

ـــي ســـنة  ـــى العاصـــمة  ي نجـــم  ،١٩٣٣الهجـــرة إ اتصـــل بالرعيـــل ٔالاول مـــن مناضـــ
ـي سـنة  أصـبح أول  ١٩٣٥شمال إفريقيا أمثال أحمد مزغنة وإبراهيم غرافة و

ي . الجزائـــــرــــي دائــــم للحركـــــة  ـــــي صـــــائفة ـــــي وعنـــــدما حــــّل مصـــــا  ١٩٣٧الجزائــــر 
ي سجن بربروس والحراش  ،أصبح لحول من أقرب مساعديه وكان من رفاقه 

ن (أوت مــــــــا ر - ١٩٧٣ بــــــــ ــــــــى  )١٩٣٩وســــــــبتم وقــــــــد نقــــــــل لحــــــــول مــــــــن الســــــــجن إ
ــــــــــي العفــــــــــو العــــــــــام الصــــــــــادرة  إجــــــــــراءاتمحتشــــــــــدات جــــــــــيش الاحــــــــــتالل لغايــــــــــة 

اية  .١٩٤٦مارس ي  ن عـام ألول مـرة استحدث ١٩٤٨و ـي الحـزب  منصب أمـ
ــي اللجنــة ١٩٥١فأســنده إليــه وقــد شــغله ربيــع  ــ مصــال  ، كــان مــن أبــر معار

ــــى أزمــــة ( ــــت هــــذه املعرضــــة إ ــــ رأى بعــــض ١٩٥٤ -١٩٥٣املركزيــــة. وقــــد ان ) ال
ن الــزعيم وأمينــه العــام الســابق، كــ ن مواجهــة ثنائيــة بــ ان لحــول باســم املناضــل

ـــي ســـبيل الثـــورة املســـلحة،  ـــى صـــلة بالعناصـــر الثوريـــة العاملـــة  إدارة الحـــزب ع
) وقبيــــل إعــــالن CRUAوقــــدم يــــد املســــاعدة للجنــــة الثوريــــة للوحــــدة والعمــــل (

ي إطار الاتصاالت واملباحثـات   الثورة كان لحول رفقة أمجمد يزيد ي القاهرة 
ـــــي طريقـــــة تعامـــــل مـــــع التيـــــارات ٔالاخـــــرى. وقـــــد حـــــاول لحـــــول بال قـــــاهرة الطعـــــن 

ن مع الثورة الجزائرية  م-املصري ى مستوى مخابرا فأثارهم وآثار معهم بن  -ع
ميشـه طـوال الثـورة التحريريـة تقريًبـا. وبعـد  ـي تحييـده و بلة عليه وكـان سـبًبا 
الاســـتقالل شـــغل منصـــب مـــدير عـــام ديـــوان الســـكن املعتـــدل الكـــراء ومؤسســـة 

ــــي ســــنة املنتجــــات النســــيجية، تـــــ ــــي الجزائـــــر  ي  ، انظـــــر: محمــــد عبـــــاس  ١٩٩٥و
، دار هومــــــة، شخصــــــية وطنيــــــة ٢٨رواد الوطنيــــــة: شــــــهادات محمــــــد عبــــــاس، 

  .٥٨ - ٥٧، ص ٢٠٠٥الجزائر، 
ــى أن ٔالازمــة الحقيقيــة نشــبت بعــد مــؤتمر الثــاني للحــزب () ٥(  ٦-٤يــذهب الــبعض إ

ي فــيفــي الجزائــر  ١٩٥٣أفريــل  ســنة) منــذ ــي نيــور بفرنســا بمنفــاه غيــاب صــا
ــــــــــ) MTLD(بــــــــــرز داخــــــــــل الحركــــــــــة  ١٩٥٢  الحــــــــــزب ــــــــــه يطالــــــــــب بجعــــــــــل بُ توجُّ

ى ضرورة القيادة الجماعيةديمقراطية وشّد  ومع ذلك أن الهجوم مس  ،د ع
ي الســـلطة الشخصــــية ر أنـــه ال يخطــــئ ولــــم الــــذي أْســــ ملصـــا كرته شـــعبيته فــــاعت

ن ورجــالا كــان محاًطــيكــن يقبــل مناقشــة أحــد وملّــ ن مخلصــ  ينقــادون  ا بمعجبــ
ر أن الحزب ملكه الشخ وخاضـع إلرادتـه  ،له بدون شرط وال قيد فإنه يعت

، ترجمـة محمـد حــافظ الجزائـر تحمــل السـالحسـليمان الشـيخ،  أنظـر: وحـدها.
ي ن لالستقالل، الجزائر، الجما   .٥٢، ص  ٢٠٠٢، منشورات الذكرى ٔالاربع

ي ) ٦( ن بقيـادة مصـا  ،ومـوالي مربــاح ،مزغنـة أحمـد :وهـم وأنصــارهجماعـة املصـالي
ــــي بوعبــــد هللا ي ،وفيال ي حــــق  .وعيســــ عبــــد وقــــد أعطــــت هــــذه الجماعــــة ملصــــا

الرئاســـــــة الدائمـــــــة وخولتـــــــه كـــــــل الســـــــلطة لتحديـــــــد الخطـــــــط السياســـــــية وإدارة 
ن، وهناك بالحز  ن بقيادة لحول حس  ،وعبد الرحمان كيوان ،جماعة املركزي

ـــي عبـــد الحميـــد مـــد بـــودة، وقـــررت هـــذه وأح ،وبـــن يوســـف بـــن خـــدة ،وســـيد ع
ر  اتالجماعـــة نـــزع كـــل الســـلط ي وتأكيـــد مبـــدأ القيـــادة والتســـي مـــن أيـــدي مصـــا
ي انظر بالتفصيل:   الجما

 

 Benyoucef Ben Khedda, les Origines du premier 
Novembre 1954, 2eme édition, Ed. du Centre National d’Etudes et de Recherches sur le Mouvement National et la Révolution du 1er novembre 1954, Alger, P 216-219. 

الجزائــــر  ا مزغنــــة ومــــوالي مربــــاح، انظــــر بالتفصــــيل: ســــليمان الشــــيخ،خصوًصــــ) ٧(
  .١٣٥ - ٦٠، مرجع سابق، صتحمل السالح

ــا جماعــة املحايــدين يؤطرهــا بوضــياف) ٨(  ،وبــن مهيــدي ،وبــن بولعيــد ،املقصــود 
ن  االحيــاد بعيــًد رت طريــق وقــد اختــا ،وبيطــاط ش،وديــدو  ن الســابقت املجمــوعت

ى مستوى الحزب اع ع ى حل ال ئ ظـروف  ،وعملت ع ى ت ثم قررت العمل ع
ـــدف النطـــالق الكفـــاح املســـلح، انظـــر:  تتناســـب مـــع طمـــوح الشـــعب الجزائـــري 

رة النضــالية املنظمــة الخاصــة ،محمــد يوســفي ــي ظــل املســ ، ترجمــة الجزائــر 
ــــي ن لالســــتقالل، الجزائــــر، محمــــد الشــــريف بــــن دا ، منشــــورات الــــذكرى ٔالاربعــــ

  .١٦٥، ص٢٠٠٢
  .٦٠سليمان الشيخ، املرجع نفسه، ص) ٩(
ـــــ بواليـــــة املســـــيلة، ١٩٤٢ســـــنة  ولـــــد محمـــــد بوضـــــياف: )١٠( اشـــــتغل  بـــــأوالد ما

ـــــــى صـــــــفوف حـــــــزب الشـــــــعب  بمصـــــــالح تحصـــــــيل الضـــــــرائب بجيجـــــــل، انضـــــــم إ
ـــي املنظمـــة الســـرية. ـــي م غيابًيـــحـــوك ١٩٥٠ـــي ســـنة  وبعـــدها أصـــبح   ١٩٥٣ا و
ـــي حركـــة انتصـــار الحريـــات الديمقراطيـــة التحـــق بفرنســـا حيـــث أصـــبح عضـــوً  ا 

ـــي تأســيس اللجنــة  ـــى الجزائــر ســاهم   الثوريـــة للوحــدة والعمـــل.وبعــد عودتــه إ
ن والعشــــــرين ( ن أعضـــــــاء مجموعــــــة الاثنـــــــ ) املفجـــــــرة للثـــــــورة ٢٢وكــــــان مـــــــن بــــــ

ـي  .الجزائرية ي حادثـة اختطـاف الطـائرة  مـن طـرف  ١٩٥٦أكتـوبر  ٢٢اعتقل 
ــى تــونس ــ كانــت تقلــه مــع رفقائــه مــن املغــرب إ ــيالســلطات الاســتعمارية ال  . 

ر  راكية ١٩٦٢ســبتم ـــي جـــوان  .أســـس حـــزب الثـــورة الاشــ تـــم توقيفـــه  ١٩٦٣و
ـــي الجنــوب الجزائـــري ملــدة ثـــالث أشــهر لينتقـــل  بعــدها للمغـــرب ومـــن  وســجنه 

ن فرنســــــا واملغـــــرب عــــــاش  متــــــنقالً  ١٩٧٢عـــــام  ــــــي إطــــــار نشــــــاطه السياســــــ  بــــــ
ــــى تنشــــيط مجلــــة الجريــــدة ســــنة  وبعــــد وفــــاة الــــرئيس هــــواري  .١٩٧٩إضــــافة إ

راكية وتفــرغ ألعمالــه الصــناعية إذ كــان  بومــدين  قــام بحــل حــزب الثــورة الاشــ
ــــــي جــــــانفي يــــــدير مصــــــنعً  ــــــي اململكــــــة املغربيــــــة.  بعــــــد  ١٩٩٢ا لآلجــــــر بــــــالقنيطرة 

ي بـن جديـد اسـتدع ـي ته الجزائـر لينصـب رئيًسـاستقالة الرئيس الشـاذ ا لهـا و
ــــي مدينــــة عنابــــة. ٢٩  عبــــاس،انظــــر: محمــــد  جــــوان مــــن نفــــس الســــنة اغتيــــل 

  .٢٠٠١، الجزائر، دار هومة، أحاديث مع بوضياف، اغتيال حلم
شــهادات محمــد بوضــياف حــول أصــول فكــرة مــيالد اللجنــة الثوريــة  :انظــر) ١١(

ـــي شـــهادته للمركـــز الـــوط للدراســـللوحـــدة والعمـــل ـــي الحركـــة ،  ات والبحـــث 
ر  )، القــــــرص ١٩٦٢-١٨٣٠، تــــــاريخ الجزائــــــر (١٩٥٤الوطنيــــــة وثــــــورة أول نــــــوفم
   Mohamed Boudiaf, Op.cit. P.15  . وكذلك:٢٠٠٢ ،الجزائر املضغوط، وزارة املجاهدين،

وللتوضـــــــيح يـــــــذهب املناضـــــــل عبـــــــد  .١١١ص ،املرجـــــــع الســـــــابق ،جمـــــــال قنـــــــان) ١٢(
ــــى أن إنشــــاء اللجنــــ م يكــــن بمعــــزل عــــن لــــ ة الثوريــــة ونشــــاطهاالحميــــد مهــــري إ

ن بــأن اللجنــة لــم تكــن  الصــراع الــذي كــان يــدور داخــل الحــزب ٔالامــر الــذي يبــ
ي كتاب :محايدة، انظر  .Aissa Khéchida , les Architectes de la Révolution, ed Chihab, Batna, 2001, P7-21  :تقديم عبد الحميد مهري 

ر  ١٦ ،مع جريدة الشعب لهث ي حدي ،تصريح محمد بوضياف) ١٣(   .١٩٨٨نوفم
ـي فيفـري ) ١٩٥٦ -١٩١٧مصطفى بن بوالعيد ( )١٤( أريـس ـي  ١٩١٧من مواليد 

تلقـى تعليمـه ٔالاول  ،ٕالاسـالميةوالية باتنـة وسـط عائلـة ثريـة ومتشـبعة بـالقيم 
ي "ٔالانديجان" كمـا  ،بمسقط رأسه ثم بمدينة باتنة أين التحق بمدرسة ٔالاها

ن،ا تلقــى تعليًمــ ن الجزائــري ــى فرنســا  بمدرســة جمعيــة العلمــاء املســلم هــاجر إ
ن هنـــاك، وكـــون نقابـــة تـــدافع  ١٩٣٧ســـنة  وعـــرف عـــن قـــرب أوضـــاع الجزائـــري

ــى حقــوقهم،  أدى الخدمــة العســكرية ٕالاجباريــة، وأعيــد تجنيــد  ١٩٣٩ ســنةع
ــي صــفوف حــزب الشــعب  أثنـاء الحــرب العامليــة الثــاني، بــدأ نشـاطه السياســ 

ٔالاوراس، وعنـد نشـأة املنظمـة ـي عينـات إذ كـان مـن أنشـط العناصـر منذ ٔالارب
ــي تكــوين الشــبان سياســيً  م عســكريً الخاصــة كــان لــه نشــاط دءوب  ا، ا وتــدري
ن، ــــــي انتخــــــاب  وأنفــــــق مــــــن مالــــــه الخــــــاص لتــــــدريب وتســــــليح املناضــــــل شــــــارك 

 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الثورة الجزائرية، سعاد يمينة

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونشرعالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

א    
٢١ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 
ا لكـــن الســـلطات الفرنســـية ا ســـحيًق وفـــاز فـــوًز  ١٩٤٨املجلـــس الجزائـــري ســـنة 

ـــــي إنشـــــاء املنظمـــــة الخاصـــــة، وبعـــــد أن زورت الا  ـــــر  نتخابـــــات، كـــــان لـــــه دور كب
ر الســالح عــن طريــق شــرائه مــن ليبيــا ــي تــوف كمــا ســاهم  ،أكتشــف أمرهــا بــدأ 

ن املطاردين، أنشأ مع رفاقه اللجنة الثوريـة للوحـدة والعمـل  ي إيواء املناضل
ـــــي اجتمــــاع الــــــ  ــــى املن ، وأصــــبح مســـــؤوالً ١٩٥٤ــــي جـــــوان  ٢٢وشــــارك  طقـــــة ع

ى (ٔالاوراس)، كما كان عضوً  ي لجنة الستة،ٔالاو ى توزيع ٔالاسلحة  ا  أشرف ع
ن بنفســــه. ســــافر ســــنة  ــــى املناضــــل ويــــد الثــــورة بالســــالح  ١٩٥٥ع ــــى ليبيــــا ل إ

ي  ـي  ١٩٥٥فيفري  ١١لكنه أعتقل  وحـوكم باملحكمـة العسـكرية بقسـنطينة 
ن رفقـة الطـاهر وحكم عليه باإلعدام. استطاع الفرار مـن السـج ١٩٥٥جوان 

ر  ـــي شـــهر نـــوفم ـــري  ـــ إيفـــري  ١٩٥٥الزب ـــى قيـــادة الثـــورة وخـــاض معرك عـــاد إ
ـــــي  الـــــبلح وأحمـــــر خـــــدو، ـــــ أستشـــــهد  إثـــــر  ١٩٥٦مـــــارس  ٢٢واصـــــل جهـــــاده ح

 انظــــر:" مفخــــخ ألقتــــه القــــوات الفرنســــية. إرســــال واســــتقبال" انفجــــار اتصــــال
رمــــوز  ، سلســــلةالشــــهيد مصــــطفى بــــن بوالعيــــداملتحــــف الــــوط للمجاهــــد، 
ـــي، ر الطـــاهو  .٢٠٠١الثـــورة التحريريـــة، الجزائـــر،  البطـــل الرمـــز مصـــطفى  جب

 جريـدة  صـوت ٔالاحـرار، ،-شهيد الجبل ٔالازرق ،ثعلب ٔالاوراس -،بن بولعيد
ــــى، ،٢٠٠١ مــــارس ٢٢الخمــــيس  ،٩٣٠العــــدد  ،٩٣١والعــــدد. ٧ص الحلقــــة ٔالاو

  .٨ص الحلقة الثانية، ،٢٠٠١مارس ٢٤السبت 
ـي  فاملعــرو : )١٩٩٩-١٩٢٤( رمضـان بوشـبوبة )١٥( أفريــل  ٨بسـ موسـ ببــودواو 

، التحـــــــق بحـــــــزب الشـــــــعب مـــــــع بدايـــــــة الحـــــــرب العامليـــــــة الثانيـــــــة ودخـــــــل ١٩٢٤
ي أول مـــرة ســـن ـــي أكتـــوبر ١٩٤٧ ةالســـجن بســـبب نشـــاطه النضـــا ، أفـــرج عنـــه 

ـى الـدائرة نفس السـنة فأصـبح دائًمـا بـالحزب ومسـؤواًل  من ـي  ع ٔالاخضـرية، 
ن (أي قبــــ ١٩٥٣ رديســـم ــــى انقســــام الحــــزب). ُعــــ ــــ أدت إ ل انفجــــار ٔالازمــــة ال

مراقًبــا عاًمــا بلجنــة التنظــيم وذلــك بعــد أن كــان مســؤواًل بعــدة واليــات آخرهــا 
ن (أوت ي مؤتمر املركزي ن باللجنة املركزية املنبثقة ١٩٥٤وهران، شارك  ) وُع

ــــــي الفــــــداء بفرنســــــا وتقلــــــد  ــــــة وشــــــارك  عنــــــه، لكــــــن مــــــا لبــــــث أن التحــــــق بالج
ــــة هنــــاك. وقــــد أســــر يــــوم مســــ ر ٢٦ؤوليات باتحاديــــة الج ، أفــــرج ١٩٥٩نــــوفم

ــــــي  وعمــــــل غــــــداة الاســــــتقالل باملصــــــالح التابعــــــة لــــــوزارة  ١٩٦٢أفريــــــل  ٤عنــــــه 
ـــا عـــدة مســـؤوليات لغايـــة  ـــي ١٩٧٠الفالحـــة وتقلـــد  ي  ، ١٩٩٩جـــانفي  ٩، تـــو

  .١٩٢، املرجع السابق، صرواد الوطنيةمحمد عباس، 
ترجمـــــة نجيـــــب عبـــــاد  ،ســـــنوات املخـــــاض :ة الجزائريـــــةالثـــــور  محمـــــد حربـــــي،) ١٦(

  .٥٤ص ، ١٩٩٤ ،الجزائر، يثلو ثصالح امل
ــــي الحركــــة ، شــــهادة محمــــد بوضــــياف) ١٧( ــــي املركــــز الــــوط للدراســــات والبحــــث 

ر   .Mohamed Boudiaf ,.Op.Cit p 16  ا:وأيضً  .ق، املصدر الساب١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم
ــــي الحــــزب فاللجنــــة لقــــد تــــم اختيــــار هــــذان املركزيــــ ي  راتي ان بــــالنظر ملوقعهمــــا الاســــ

انيـــة الحـــزب املركـــزي واســـتفادت مـــن الوســـائل املاديـــة  الثوريـــة كانـــت تمـــّول مـــن م
ي القاعدة،  -(آالت السحب ي  وخاصةً سجاّلت) وإمكانية الاتصال مع مناض مناض

ــــي ٔالاخــــرى  ــــ ترغــــب  أن  املنظمــــة الخاصــــة مــــن خــــالل اللجنــــة املركزيــــة للحــــزب وال
ي وتســتميل أعضــاء اللجنــة  تســتفيد مــن هــذا التحــالف بــأن تعــزز موقفهــا مــن مصــا

ـى صـفها )CRUA(الثورية للوحدة والعمل ن كانـت ظرفيـة ، إ فالعالقـة مـع املركـزي
ــــــر ألن الهـــــــدف لــــــم يكـــــــن واحــــــد. ــــــي صـــــــاري  انظـــــــر: ال غ محفــــــوظ قـــــــداش،   - الجيال

ي، )١٩٥٤ - ١٩٠٠( املقاومـــــــة السياســـــــية ، والطريـــــــق الثـــــــوري الطريـــــــق ٕالاصـــــــال
، ١٩٨٧ترجمـــــــة عبـــــــد القـــــــادر بـــــــن حـــــــراث، املؤسســـــــة الوطنيـــــــة للكتـــــــاب، الجزائـــــــر، 

 .١١٦ص
ل برنامجهــــــا وأهــــــدافها ) ١٨( ــــــ كانــــــت تســــــمية اللجنــــــة الثوريــــــة للوحــــــدة والعمــــــل تخ

ابشكل دقيق ألن  ي شطرها ٔالاول  تسمي ٕالاشـارة  :"اللجنة الثوريـة"تتضمن 
ــــا وجــــذورها أمــــا شــــطرها ا ــــى طبيع فهــــو يتضــــمن  :"والعمــــل الوحــــدة"لثــــاني إ

ـي انظـر: عبـد الحميـد  رنامجهـا العم ن ل ن الدقيق ن املرحلي ى الهدف ٕالاشارة إ
ر زوزو،  ، ١٩٥٤أصــــول السياســــة والاجتماعيــــة والاقتصــــادية لثــــورة نــــوفم

ر ٠٤ الحلقة الخامسة، جريدة اليوم،   .١١ص ،٢٠٠٠نوفم
  .٥٦محمد عباس، املرجع السابق، ص ) ١٩(

 

 
ن  )٢٠( ي الحاج ،سطورابنيام ، )١٩٧٤ – ١٨٩٨(رائد الوطنية الجزائرية  :مصا

، ــــــ  الجزائــــــر، دار القصــــــبة للنشــــــر، ترجمــــــة الصــــــادق عمــــــاري مصــــــطفى ما
  . ٢٣١ -٢٣٠املرجع السابق، ص  ا: جمال قنان،وأيضً  .٢١١، ص٢٠٠٧

ــى ٔالاقــل وهــم )٢١( ــى القيــام  -١ :يمكــن حصــر أربعــة أطــراف ع الثــوار املصــممون ع
لجنة التنظيم ال كان همها إنقـاذ  -٢.  ورهم كأداة ثورية وإشعال فتيل الثورةبد

يـار وكانـت تتصـور لـذلك أن عقـد مـؤتمر اسـتثنائي يمكـن مـن  هيكل الحزب مـن الا
ــــــي فرنســــــا  -٣ .خاللــــــه لــــــّم صــــــفوف الحــــــزب ــــــي البدايــــــة  املحايــــــدون الــــــذين ظهــــــروا 

ـــى بعـــث تيـــار محايـــ ي إ ن بواســـطة "نـــداء الحكمـــة" الـــدا ـــي صـــفوف املناضـــل د قـــوي 
مــا ـــى مــؤتمر اســتثنائي للفصـــل بي ن باالحتكــام إ ٔالامانــة العامـــة  -٤ .يلــزم املتخاصــم

ي وأنصاره بعد أن  ي نزاعها مع مصا (اللجنة املركزية) ال حاولت استغالل الثوار 
ي عبـد الحميـد) بتأسـيس اللجنـة  ن وسيدي ع ا (لحول حس علم اثنان من أعضا

مشــاريعها، وللمزيــد مــن التفصــيل حـول ٔالاطــراف املعنيــة واخــتالف النوايــا الثوريـة و 
ي تركيبة اللجنة   .٥٧ - ٥٦ص  ،انظر: محمد عباس: املرجع السابق .واملقاصد 

) أي بعــــد ١٩٥٤ ومــــاي ٠٨ -مـــارس ٢٣) (ومــــاي –أشـــهر (مــــارس  ثــــالثلـــم تتعــــد ) ٢٢(
 ،اســـــــموبـــــــن بلعيـــــــد عبـــــــد الكـــــــريم بلق ،اجتمـــــــاع القبـــــــة الـــــــذي جمـــــــع بوضـــــــياف

بـــدليل وعقــد الاجتمـــاع ضــمن أفــاق "املـــؤتمر الاســتثنائي الفاصــل"  ،وأوعمــران
ــي  ي اللجنــة  ــى مســاندة منطقــة جرجــرة ملســا أنــه تــّوج باتفــاق مبــدئي نــص ع

  الاتجاه املرسوم.
ــــي  املركــــز ــــي  ،شــــهادة محمــــد بوضــــياف) ٢٣(  الحركــــةالــــوط للدراســــات والبحــــث 

ر   .Mohammed Boudiaf, op.cit, p. 16 - 17  ا:وأيضً  ، در السابقاملص،  ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم
لســـــــــان حــــــــــال اللجنــــــــــة  :Le-Patriote-algérien)( الـــــــــوط الجزائــــــــــري ) ٢٤(

بـــــــالرونيو الثوريـــــــة للوحـــــــدة والعمـــــــل، ُنشـــــــرت بالفرنســـــــية مرقونـــــــة ومســـــــحوبة 
ــي نشــرة داخليــة " ،تتــألف مــن عــدة صــفحات ــي  لالرتبــاطو " صــدرت  الــوط

ـــا   ـــي ١٩٥٤أفريـــل  نســـخة، وصـــدر آخـــر  ٣٠٠و ٢٥٠ســـتة أعـــداد وســـحبت م
ــــي  ي مــــن حركــــة انتصــــار  ،٠٥/٠٧/١٩٥٤عــــدد لهــــا  كانــــت تســــحب بتمويــــل مــــا

ـــي مقـــر الكشـــافة ٕالاســـالمية الجزائريـــة وبفضـــل تفهـــم  الحركـــات الديمقراطيـــة 
ـــ القائـــد الكشـــفي وعضـــو اللجنـــة املركزيـــة، كانـــت نشـــرة اللجنـــة  صـــالح الون

ـــــ أشـــــرف  ن لحـــــول وحملـــــت بصـــــمات محمـــــد الثوريـــــة ال ـــــا حســـــ ـــــى مقاال ع
للمصــــــالية، كمــــــا أصــــــدرت اللجنــــــة صــــــحف دوريــــــة  امعاديــــــة تماًمــــــ بوضــــــياف،

" ونشـــــــرة la Voix du Militantأخـــــــرى: "صـــــــوت املناضـــــــل 
اللجنـة الثوريـة رابـح بلعيـد،  ). انظـر Bulletin d’information(ٔالاخبار

ــي رســالة ٔالاطلــس جويليــة  ، باتنــة،١٤٧، عــدد ٥٤الحلقــة  ،للوحــدة والعمــل 
ي، املرجع السابق، ص، وأيضً ١١ص  ،١٩٩٧  .٣٧٥ا: عاشور شر

ــــي جريــــدة  ،شــــهادة عبــــد الحميــــد مهــــري حــــول أزمــــة حــــزب الشــــعب :نظــــر) ا٢٥(
ر  ١ــــــــــــي  الشــــــــــــعب اليوميــــــــــــة، رواد  ،ومحمــــــــــــد عبــــــــــــاس .١١، ص ١٩٩٠نــــــــــــوفم

ـــــة ومحمـــــد حربـــــي،  .١٢٠، ص ١٩٩٢، مطبعـــــة دحلـــــب، الجزائـــــر الوطنيـــــة ج
، ٔالاسطورة والواقعالتحرير    .٩٢ص  ، املرجع السابق ،الوط

  .٥٧ص، املرجع السابق، الثورة الجزائرية نصر بال ثمنمحمد عباس، ) ٢٦(
ـــــــي هـــــــذا الاتجـــــــاه تمكـــــــن بوضـــــــياف مـــــــن تجديـــــــد الاتصـــــــاالت ببقايـــــــا املنظمـــــــة ) ٢٧(

ى الشرق  تهالخاصة بفضل جولة قاد ا رفقـة بوشـبوبة ي الجزائر إ ـي  ،وغر و
ــي اتحاديـــة نفــس الوقــت عــ ن  ن الــدائم ـــى فرنســا واتصــل بــبعض املناضـــل اد إ

ـــى مـــيالد اللجنـــة الثوريـــة وشـــرح لهـــم مقاصـــدها وأقـــنعهم  الحـــزب وأطلعهـــم ع
ا: أنظر محمد عباس، املرجع السابق،   .٥٨ص  بالدعوة لالنضمام إل

، ناضـل ١٩٢٦الخـروب سـنة ـي ولـد عبـد الحميـد مهـري  عبد الحميد مهـري: )٢٨(
ي املجلس الوط للثـورة منـذ سـنة ن عضوً ركة الوطنية وعُ ي صفوف الح ا 

ي سـنة ١٩٥٦ ا لشـؤون ن وزيـرً ُعـ ١٩٥٨، وعضوا لجنة التنسيق والتنفيذ، و
ــي الحكومــة املؤقتــة ا للشــؤون الاجتماعيــة والثقافيــة ثــم وزيــرً  ،شــمال إفريقيــا 

ــي حكومــة الـــرئيس بومــدين . ١٩٦٠ســنة  عبـــد الحميــد مهــري منصـــب  شــغلو
ي بن جديد  ،ن العام لوزارة التعليم الثانوي ٔالام ي حكومة الرئيس الشاذ ثم 
رً ن وزيــرً ُعــ ــي فرنســا واملغــرب، ثــم انتخــب أميًنــا لإلعــالم والثقافــة، ثــم ســف ا ا 

ــــة التحريــــر الــــوط بعــــد أحــــداث أكتــــوبر عاًمــــ رابــــح  أنظــــر: ،١٩٨٨ا لحــــزب ج
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ر بالح،، لونيس  دار املعرفـة، ،١ج)١٩٨٩ -١٨٣٠تاريخ الجزائر املعاصر( بش

  . ٢٥٩ص املرجع السابق، ،٢٠١٠الجزائر
ــي عمليــة الاتصــاالت بــأبرز عناصــر املنظمــة الخاصــة ) ٢٩( ي بوضــياف  تعــود مســا

ـــى ســـنة  بعـــد تشـــكيل لجنـــة رباعيـــة (بوضـــياف، بـــن مهيـــدي، ديـــدوش،  ١٩٥٢إ
ر امليــداني  ــا التحضــ وبــن بولعيــد) وبتعــاطف كــل مــن عبــد الحميــد مهــري مهم

نظــــــر ا .ــــــي املغــــــرب وتــــــونس الوطنيــــــةالثــــــوري بالتنســــــيق مــــــع الحركــــــات للعمــــــل 
ــــــــي  ــــــــي املركــــــــز الــــــــوط  شــــــــهادة محمــــــــد بوضــــــــيافتفاصــــــــيل هــــــــذا املوضــــــــوع 

ر  ـــــي الحركـــــة الوطنيـــــة و ثـــــورة أول نـــــوفم  ا:وأيًضـــــ .١٩٥٤للدراســـــات والبحـــــث 
مهندسو الثورة ي تقديم كتاب عيس كشيدة،  ،شهادة عبد الحميد مهري 

 .١٦. ، ص٢٠٠٣الجزائر  ر الشهاب،، داالتحريرية
  .٥٨محمد عباس، املرجع السابق، ص ) ٣٠(
ـــي  ا: محمـــد بوضـــياف،وأيًضـــ .١٧-١٦ص  عيســـ كوشـــيدة، املصـــدر الســـابق،) ٣١(

ــــي  الوطنيــــة وثــــورة أول  الحركــــةشــــهادته للمركــــز الــــوط للدراســــات والبحــــث 
ر    .، املصدر السابق١٩٥٤نوفم

ر (ٔالاصــــح مهســــاس) ا: أحمــــد محســــاس )٣٢( ــــي نــــوفم ــــي، ببــــودواو، ولــــد  ملــــدعو ع ، وهــو اليــزال 1940، مــن عائلــة قرويــة، غــادر مقاعــد الدراســة ســنة 1923
ــي بلكـور ســنة  ـى شــبيبة حـزب الشــعب الجزائـري  ، أوقــــــف ألول مــــــرة مــــــن طــــــرف الســــــلطات الفرنســــــية بســــــبب نشــــــاطه 1941ـي املرحلــة الثانويـة، انضــم إ

ــــي نفــــس الســــنة، ــــي شــــبيبة الحــــزب،  تــــم إيقافــــه مــــرة أخــــرى ســــنة  السياســــ  ــــي اللجنــــة املركزيــــة لحركــــة ن عضــــوً ، وأطلــــق ســــراحه بعــــد عــــام، ُعــــ1945 ا 
ـــــي ا قيادًيـــــ، وبعــــد ســـــنة عضـــــوً 1947انتصــــار الحريـــــات الديمقراطيـــــة ســـــنة  ا 

 
ُ
مـــن  ، وفـــرّ 1950لقـــي عليـــه القـــبض بعــد اكتشـــافها ســـنة املنظمــة الخاصـــة. أ

ــــي أواخــــر ســــنة  ، ثــــم هــــرب ســــنة 1951ســــجن البليــــدة رفقــــة أحمــــد بــــن بلــــة  ــى فرنســا، حيــث  1952 ــي  انضــمإ ن  ــة التحريــر بفرنســا، عــ ــى اتحاديــة ج إ
ــى قاعــدة تــونس مــن طــرف ا وعســكريً سياســيً  مســؤوالً  1956أواخــر ســنة  ا ع

أحمــد بــن بلــة، وبعــد مــؤتمر الصــومام عــوض بالعقيــد عمــر أعمــران، ثــم كلــف 
ــــــى مســــــتوى أوروبــــــا، بعــــــد الاســــــ تقالل شــــــغل بشــــــبكة الــــــدعم اللوجســــــتيكي ع

ن أعضـاء مجلـس الثـورة لسـنة  ، وهـو مـا 1965منصب وزيـر الفالحـة، مـن بـ
ى قيـد الحيـاة، مقيًمـ  ،ثـوار عظمـاءا بالعاصـمة، أنظـر: محمـد عبـاس، يزال ع

  .149، ص ١٩٩١ مطبعة دحلب، الجزائر،
ـــــي الحركـــــة  للدراســـــاتـــــي للمركـــــز الـــــوط ، شـــــهادة أحمـــــد بـــــن بلـــــة )٣٣( والبحـــــث 

ر  الوطنيـــة وثـــورة أول  ا: أحمـــد مهســـاس، ، املصـــدر الســـابق. وأيًضـــ١٩٥٤نـــوفم
ــى الثــورة  ــى إ ــي الجزائــر مــن الحــرب العامليــة ٔالاو الحركــة الوطنيــة الثوريــة 

ن  ، ترجمة الحـاج مسـعوداملسلحة ومحمـد عبـاس، منشـورات الـذكرى ٔالاربعـ
ا: جمــال قنــان، املرجــع الســابق، وأيًضــ .٣٨٤، ص ٢٠٠٢لالســتقالل الجزائــر، 

  .٢٣٢ص 
الجزائـــر ســـنة ـــي ولـــد املناضـــل عبـــد الرحمـــان كيـــوان عبـــد الرحمـــان كيـــوان:  )٣٤(

ا، واســـــتطاع  أن يـــــتم دراســـــته بمراحلهـــــا الثالثـــــة بصـــــورة عاديـــــة تقريًبـــــ ١٩٢٥
ــي املرحلــة الثانويــة ولعــب دوًر  ــي ا  بــارًز التحــق بــالحزب الشــعب وهــو طالــب  ا 

ي املرحلة الجامعية شغ١٩٤٤جمعية  طلبة الثانوي سنة  ن . و ل منصـب أمـ
ن املغاربــة" مــن  ــى  ١٩٤٦عــام "جمعيــة الطلبــة املســلم ــي  ،١٩٤٨إ بــدأ العمــل 

ـــي بدايـــة  وأصـــبح  مســـؤوالً  ١٩٤٧املحامـــاة ســـنة  ن.  ـــى املناضـــل عـــن الـــدفاع ع
ـي الخمسينات أصـبح عضـوً  ـى جانـب بـن خـدة وع ـي ٔالامانـة العامـة للحـزب إ ا 

ر  عبــد الحميــد، ــي ســبتم ــة  ــى الج القــاهرة للعمــل ــي والتحــق  ١٩٥٥انضــم إ
ـــــــــى غايـــــــــة الاســـــــــتقالل، ـــــــــة إ وبعـــــــــد  ـــــــــي الحقـــــــــل السياســـــــــ والدبلوماســـــــــ للج

ـــــي بنـــــاء ٕالادارة الجزائريـــــة وشـــــغل منصـــــب مـــــدير  وظيـــــف الالاســـــتقالل ســـــاهم 
، املرجـع السـابق، رواد الوطنيـة، أنظر: محمـد عبـاس، ١٩٧٦العمومي لغاية 

  .١٣٢ص
  .١٢٥ص  ) املرجع نفسه،٣٥(
ــــي الحركــــة مــــد بوضــــيافشــــهادة مح) ٣٦( ــــي املركــــز الــــوط للدراســــات والبحــــث   ،

ر  شـــــهادة محمـــــد  ا:وأيًضـــــ املصـــــدر الســـــابق. ،١٩٥٤الوطنيـــــة وثـــــورة أول نـــــوفم
ـــــي حــــديث لـــــه لجريــــدة الشـــــعب، يــــوم  ر  ١٦/١٧بوضــــياف،  ، ص ١٩٨٨نـــــوفم

٠٥.  
 

 
ر لجنة ) ٣٧( ـ أخرجـت  ٢٢بوسعنا أن نعت بمثابـة الجمعيـة التأسيسـية الثوريـة ال

ي  ة التحريرج ى الوجود  رالوط إ وبذلك يمكن تشبيه هذا  ،١٩٥٤ نوفم
الاجتمـــــــاع بأنـــــــه كـــــــان ثـــــــاني مـــــــؤتمر تأسيســـــــ للمنظمـــــــة الخاصـــــــة وأول مـــــــؤتمر 

. ة التحرير الوط   تأسيس لج
  .٧٠املصدر السابق، ص  ،الثورة الجزائرية، سنوات املخاض ،حربي محمد) ٣٨(
، قســـــنطينة، دار البعــــث، ١ط، ١ج، ديـــــدةملحمـــــة الجزائــــر الج ،قليــــلعمــــار ) ٣٩(

 .Mohamed boudiaf, Op.Cit, P15 – 16.  (41) Mohamed boudiaf, Op.cit. , P15 - 16 (40)  .١٧٨ص  ،١٩٩١ الجزائر،
 Mohamed  Harbi -Gilbert  Meynier, Le FLN documents  :انظر أيضً او 

et histoire 1954-1962, Ed Casbah, Alger, 2004, P. 28 - 29. 
ي الحركة وثورة ) ٤٢( ي املركز الوط للدراسات والبحث  شهادة محمد بوضياف 

ر  الثـورة الجزائريــة ا: محمـد عبــاس، نظــر أيًضـااملصـدر السـابق. و  ،١٩٥٤أول نـوفم
 .٦٠، املرجع السابق،  صنصر بال ثمن

ـــي محمـــد عبـــاس،) ٤٣( ن شـــهادة رابـــح بطـــاط  ، مطبعـــة ثـــوار عظمـــاء حـــديث الاثنـــ
ي،: اأيًضـــــانظـــــر و . ٨٠، ص١٩٩١ ،زائـــــرالج دحلـــــب، راتيجية  أحســـــن بومـــــا إســـــ

ـــــــــــى ( ـــــــــــا ٔالاو ـــــــــــي مرحل )، منشـــــــــــورات املتحـــــــــــف الـــــــــــوط ١٩٥٦-١٩٥٤الثـــــــــــورة 
  .١٠٩ص  ،١٩٩٤الجزائر  للمجاهد،

ن تموشـــنت يـــوم  :أحمـــد بوشـــعيب )٤٤( ـــي  ١٩١٨جويليـــة  ١٣ولـــد بعـــ م، انخـــرط 
ـــــي  بلديـــــة وصـــــار مـــــن ال الانتخابـــــاتحـــــزب الشـــــعب الجزائـــــري، رّشـــــحه الحـــــزب 

ّن عضــــوً ١٩٤٧نــــواب رئــــيس البلديــــة  ــــى املنظمــــة الخاصــــة، عــــ ــــي م، انضــــم إ ا 
ــــى  ــــي الهجــــوم ع ن  واليـــة وهــــران، وهنــــاك شـــارك رفقــــة مجموعــــة مــــن املســـّلح
ريـد الرئيسـ ملدينـة وهـران. ثـم انتقـل بعـد اكتشـاف املنظمـة الخاصـة  مركز ال

ـــى العمـــل  متيجـــة، أثنـــاء الثـــورة ـــي منطقـــة  الســـّري رفقـــة ســـويداني بوجمعـــة إ
ر  ــي ســبتم م، ١٩٥٥ألقـت عليــه السـلطات الفرنســية القــبض وأودع  السـجن 

ولــم يطلــق ســراحه إاّل بعــد وقــف إطــالق  وحكمــت عليــه بعشــرين ســنة نافــذة،
ـــــــي  املرجـــــــع  ،ثـــــــوار عظمـــــــاء انظـــــــر: محمـــــــد عّبـــــــاس، م.١٩٦٢مـــــــارس  ١٩النـــــــار 
   . ١١٧ص السابق،

، سياسـ وثـوري بمدينـة قاملـة  ١٩٢٢نفي جـا ١٠ي  ولد سويداني بوجمعة : )٤٥(
ـــ فجـــرت الثـــورة  ـــىجزائـــري ، كـــان مـــن الطليعـــة ال الخاصـــة نظمـــة امل انضـــم إ

ـــا مـــثال   وقـــام ١٩٤٧ســـنة  عنـــد تأسيســـها مـــن خاللهـــا بعـــدة نشـــاطات نـــذكر م
ي عام  اكتشف أمره و ألقي عليه القبض وحكم عليه  ١٩٤٨جمع السالح ،و

ي بعد . نافذة شهر ١٨بالسجن مدة خروجه من السجن واصـل نشـاطه النضـا
ــــــي إحــــــدى  ــــــي إطــــــار املنظمــــــة الســــــرية ،حيــــــث كلــــــف بمهمــــــة نقــــــل الســــــالح ،و 
ن سكيكدة و قاملة  ي حاجز أم ب العمليات تعّرفت عليه الشرطة الفرنسية 

ـــى بريـــد وهـــران انـــه اســـتطاع الفـــرار متّ  إال  ـــي الهجـــوم ع ـــى وهـــران شـــارك  جهـــا ا
ـــى ٔالامـــوال  ـــى إثـــر هـــذه بغيـــة الحصـــول ع الالزمـــة ملواصـــلة نشـــاط املنظمـــة ،ع

ـــــي حقـــــه حكمـــــا غيابيـــــا باإلعـــــدام . انتقـــــل  العمليـــــة أصـــــدرت محكمـــــة وهـــــران 
ـى منطقـة بـودواو وأقـام عنـد املناضـل  ـا إ ى العاصمة و م سويداني بوجمعة إ
ــي الكــوخ الـــذي  ـــا أحــد العمــالء حوصــر  ــي لخضــر و نتيجــة لوشــاية قــام  فال

ى مفتش الشرطة  واستطاع يأوهيهكان  الفرار بأعجوبة بعد أن أطلق النار ع
ـــــي" و أراده قتـــــيالً  ـــــى منطقـــــة الســـــويدانية  "كي ، بعـــــد بـــــودواو توّجـــــه الشـــــهيد إ

ــــى منطقــــة الصــــومعة ــــرة مــــن الوقــــت وبعــــدها نقلــــه الحــــزب إ ــــا ف ثــــم  ،وأقــــام 
ــا عنــد املناضــل موايســ املحفــوظ الــذي زّوجــه إحــدى بناتــه  بوينــان ليســتقر 

ي، ١٩٥١ســنة   ،مــن منطقــة متيجــة واصــل ســويداني بوجمعــة نشــاطه النضــا
ــ فتحـت الطريــق أمـام مجموعــة  وخاصـةً  رة وال بعـد وقــوع أزمـة الحــزب الشـه

رات ٔالاوليـــة للثـــورة  ـــي التحضـــ ي املنظمـــة الســـرية للشـــروع  مـــن قـــدماء مناضـــ
ــــ فجــــرت الثــــورة، نائــــب قيــــادة منطقــــة  )٢٢(أحــــد أعضــــاء لجنــــة املســــّلحة  ال

ا إذ أنــه قــد ا ريادًيــلعــب ســويداني بوجمعــة دوًر  قبــل مــؤتمر الصــومام، الجزائــر 
ــــــي منطقــــــة متيجــــــة  ر للثــــــورة  ــــــى مختلــــــف مراحــــــل التحضــــــ أشــــــرف بنفســــــه ع

ر ــى ثكنــة  ،وخّطــط لهجمــات ليلــة أول نــوفم ــي عمليــة الهجــوم ع كمــا شــارك 
 ورابــح عبــد القــادر، ،وبــوعالم قــانون  ،بوفاريــك رفقــة املناضــل أعمــر أوعمــران
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ـى بدأ  ي بإعادة تنظـيم ٔالافـواج وٕالاشـراف ع سويداني بوجمعة نشاطه النضا

ن وفًقــ ا لظــروف الثــورة ومســتجدات ٔالاحــداث، ولهــذا الغــرض تــدريب املناضــل
عقــد عــدة اجتماعــات محليــة مــن أهمهــا اجتمــاع أوالد فايــت، اجتمــاع ســيدي 
ـــــ  ــــي الناحيــــة الغربيــــة للمنطقــــة ال امحمــــد بلعــــيش، كمــــا أقــــام عــــدة مخــــابئ 

ن عنــــد الضــــرورة، وكــــذلك خطــــط ج ــــا املناضــــل علــــت كمراكــــز حمايــــة يلجــــأ إل
ـــــي  ـــــا، اســـــتمر  ـــــر م ـــــي الكث الشـــــهيد للعديـــــد مـــــن العمليـــــات الفدائيـــــة شـــــارك 

ــــــى أن استشــــــهد يــــــوم  بعــــــد  ١٩٥٦أفريــــــل  ١٦نشــــــاطه العســــــكري والسياســــــ إ
ــــــي حــــــاجز قــــــرب مدينــــــة القليعــــــة ــــــرة شــــــتوان. وقوعــــــه  ســــــويداني  ،انظــــــر: نظ

ر، قسم التاريخ جامعة الجزائر، أطر ، بوجمعة   .                                                              ٢٠٠٣ -٢٠٠٢وحة ماجست
ـــر،) ٤٦( ط، مطبعــة النخلـــة، .، د»مــؤامرة مـــن خلــف الســـتار« ســيف ٕالاســالم الزب

  .٥١، ص ١٩٩٢الجزائر، 
ــــــــة التحريــــــــر عمــــــــار بوحــــــــوش، ) ٤٧( ــــــــى ج الــــــــوط تحويــــــــل املنظمــــــــة الخاصــــــــة إ

، املتحـــف الـــوط للمجاهـــد، الجزائـــر، ٠٣الـــذاكرة، العـــدد:  مجلـــة، الجزائـــري 
                                                                                         .Aissa, Kechida, Op.Cit, p 72.  (49) Ibid., p 72 (48)  .٤٢، ص  ١٩٩٥

ــــــــي،  )٥٠( ، مجلــــــــة الوطنيــــــــة وفكـــــــرة العمــــــــل املســـــــلح الحركـــــــةعبـــــــد الرحمـــــــان رزا
  .٣٦ص  ،١٩٨٤، الجزائر، ٠٢الباحث، العدد:

الكفــــاح القــــومي والسياســــ (مــــن عبــــد الــــرحمن ابــــن إبــــراهيم بــــن العقــــون، ) ٥١(
  .٢١٩ص .١٩٨٦،(مود)، الجزائر  ٣، جخالل مذكرات معاصر)

ر، ،شهادة محمد بوضياف) ٥٢(  . ٢٥، ص١٩٩٥، سـنة  ١٤٧ع  مجلـة أول نـوفم
،  الســـــــابق، املرجـــــــع ثـــــــوار عظمـــــــاءا: شـــــــهادة بوضـــــــياف ملحمـــــــد عبـــــــاس، ًضـــــــوأي
  .٦٥-٦٤ص

ٔالاطـــراف  جمعـــتشـــهدت قســـنطينة والبليـــدة بشـــكل خـــاص مواجهـــات حـــادة ) ٥٣(
ـــــــي مواجهـــــــة أوالد يعــــــــيش  ن و ن واملركــــــــزي الثالثـــــــة (الثـــــــوار وكــــــــل مـــــــن املصـــــــالي
بالبليـــــدة، أطلـــــق بوضـــــياف "رصاصـــــة" كلمتـــــه املدويـــــة "ســـــنعمل" الثـــــورة ولـــــو 

 .Yves Courrière, les Fils de la toussaint, Editions, Paris, 1968. P.196  :انظر .شفةمنطقة ال ةردبق
ـي الحركـة الوطنيـة  الوطللمركز ، بن بلة شهادة أحمد) ٥٤( للدراسات والبحـث 

ر    املصدر السابق. ،١٩٥٤وثورة أول نوفم
دار هومــة  ،الوطنيــةرواد ــي  ، ملحمــد عبــاس،شــهادة الشــيخ حامــد روابحيــة )٥٥(

  .٢٢٧-٢٨٠، ص ٢٠٠٥الجزائر، 
ي: فبولحرو  الطيب )٥٦( أفريل  ٠٩ولد املناضل الطيب بولحروف بوادي الزناتي 

ونشــــــــــأ بعنابــــــــــة حيــــــــــث درس وطــــــــــرد مــــــــــن التعلــــــــــيم بســــــــــبب اهتماماتــــــــــه  ١٩٢٣
ــي غضــون الحــرب العامليــة الثانيــة التحــق نظامًيــ السياســية، ا بحــزب الشــعب 

ــــي اللجنــــة املركزيــــة للحــــزب ،١٩٤٥وســــجن عقــــب  أحــــداث مــــاي  ن  حركــــة -ُعــــ
ي سنة  ،١٩٤٩سنة  -الديمقراطيةانتصار الحريات  التحق باتحادية  ١٩٥١و
ـــة غـــداة انـــدالع ثـــورة  الحـــزب بفرنســـا، وعمـــل باتحاديـــة  التحريـــر التحـــق بالج

ـي  ،١٩٥٨فرنسا لغاية  ر ١٩وعند  ميالد الحكومة املؤقتة  ن ُعـ ١٩٥٨سـبتم
ـــي  ممـــثالً  ـــي الاتصـــاالت ا مهًمـــومـــن هـــذا املوقـــع لعـــب دوًر  ،رومـــا وجنيـــفلهـــا  ا 

ـــــ  توجـــــت باتفاقيـــــات ايفيـــــان، ن وال وعنـــــد الاســـــتقالل  التمهيديـــــة بالفرنســـــي
ر بعدة عواصم  لغاية  انظر: محمد . ١٩٨٤التحق بالسلك الدبلوماس كسف

  .١٥٧ص ، املرجع السابق،رواد الوطنية، سعبا
  .١٧٢- ١٥٧ص  املرجع نفسه، ،د عباسشهادة الطيب بولحروف ملحم) ٥٧(
  .٦٣، املرجع السابق، صالثورة الجزائرية نصر بال ثمنمحمد عباس، ) ٥٨(
  .٦٣ص نفسه،) املرجع ٥٩(
ـــــي الحركـــــة  الـــــوط، للمركـــــز شـــــهادة محمـــــد بوضـــــياف) ٦٠( للدراســـــات والبحـــــث 

ر    .، املصدر السابق١٩٥٤الوطنية أول نوفم
ر يمكــــن القــــول أنــــه كــــان البــــد النطــــال ) ٦١( ــــي أول نــــوفم بضــــرورة  ١٩٥٤ق الثــــورة 

ـــى لجنـــة الخمســـة والشـــعب  ـــاواملقصـــود  ،أوالً  "يـــة"ٔالاداة الثور  الاعتمـــاد ع
رة العمل املسلح املستعد ثانيً    شمل الحزب املتصدع. بلّم ا ريثما تكلل مس

 

 
ر ) ٦٢( ــــى أن الجــــيش الفرنســــ أقــــام عــــدة ورشــــات لتكــــوين  ــــينشــــ هــــذا الســــياق إ

ــــي إطــــار ٕالاعــــداد  واءً ســــنة) ســــ ٢١الخدمــــة ٕالاجباريــــة (الشــــباب مــــا قبــــل ســــن 
ــي التعاقــد مــع الجــيش ،للخدمــة رغيــب  ــي  ،أو ال وقــد تكــاثرت هــذه الــو رشــات 

ــــ خــــالل الحــــرب العامليــــة الثانيــــةحظــــل  ــــ  ،كومــــة في ومــــن أبــــرز العناصــــر ال
ـي هـذه تدرّ  ـي هياكـل املنظمـة الخاصـة نـذكر كـريم  تالـو رشـابت  ـا  ولهـا مكان

ـي ،ومحمد ماروك ،والحاج بن عال ،بلقاسم دون  ،وعبد القادر بلحاج الجيال
ـي الحـرب العامليـة الثانيـة وتحّصـ لوا أن ننس مشاركة بعض عناصر املنظمة 

م أحمـــــد بـــــن بلـــــة ة نـــــذكر مـــــ ـــــ ـــــى أوســـــمة متم و مصـــــطفى بـــــن بولعيـــــد... و  ،ع
رهم   .غ

ـــى املهـــام الاســـتطالعية ) ٦٣( ـــا يمكـــن العـــودة بخصـــوص هـــذه النقطـــة إ ـــ قـــام  ال
ـي  ـي منطقـة ٔالاوراس  ،جبـال الونشـريس ناحيـةأحمـد بوشـعيب  وبـن بولعيـد 

ــــــــي املتيجــــــــة قبــــــــل  ــــــــا وســــــــويداني  ــــــــي انطالق املرشــــــــحة لتكــــــــون قلعــــــــة الثــــــــورة 
  ).١٩٥٤-١٩٥٠الانطالقة (

ـــــي امللتقـــــى الـــــوط حـــــول قوافـــــل شـــــهادة املجاهـــــد عبـــــد القـــــادر العمـــــودي) ٦٤(  ،
، بالوادي (شريط ١٩٩٩مارس  ٢٠-١٩ة، يومي السالح خالل الثورة التحريري
ـــــــ الخاصـــــــة،  مـــــــن التفاصـــــــيل حـــــــول جهـــــــود املنظمـــــــة  وللمزيـــــــدفيـــــــديو) بمكتب

ــــــــــي ميــــــــــدان التســــــــــليح ــــــــــي،  ،الخاصــــــــــة  شــــــــــبكات الــــــــــدعم انظــــــــــر: الطــــــــــاهر جب
، أطروحـــة دكتـــوراه، قســـم )١٩٦٢-١٩٥٤اللوجيســـتيكي للثـــورة التحريريـــة (

 .Mohamed Boudiaf, Op.Cit.  P.16 (65)  .٥٢-٢٨، ص ٢٠١٠التاريخ، جامعة تلمسان، 
ـــي التجربـــة الجزائريـــة عبـــاس، محمـــد) ٦٦( ، مجلـــة الحـــدث العربـــي فكـــرة الثـــورة 

ي، ر  والدو   .٢١-٢٠ص ،٢٠٠٢عدد خاص بالثورة الجزائرية، نوفم
ــي ) ٦٧( ــة التحريــر الـوط قــد ولــدت  ر بوضــياف بــأن تســمية الحركـة باســم ج يشـ

ــر بعيــ بــوادي ١٩٥٤أوت  د عــن مدينــة مغنيــة الحدوديــة خــالل حــوار ملويــة غ
ن بوضياف وبن مهيدي  Mohamed Boudiaf, Op.Cit., P19  انظر:، ثنائي ب

ــــي الحركــــة وأيًضــــ ــــي املركــــز الــــوط للدراســــات والبحــــث  ا شــــهادة محمــــد بوضــــياف 
ر  وليس مستبعدا أن تحمل هـذه  ، املصدر السابق.١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم

رات د   اخلية و خارجية:التسمية تأث
ـــة  * داخليـــة: ـــ عرفـــت الج ـــي تجربـــة الحركـــة الوطنيـــة بمعناهـــا الواســـع ال مـــن و

ـــة الجزائريـــة للـــدفاع عـــن  ـــي أواخـــر الثالثينـــات كمـــا عرفـــت الج الجزائريـــة املســـلمة 
رامها مع مطلع الخمسينات.  الحرية و اح

ـة الوطنيـة ل * خارجية ـي التجربـة الفيتناميـة بقيـادة الج ـ كانـت :مـن و لتحريـر ال
ــي معركــة "ديــان بيــان فــو"" يــوم   ٠٧ــي أوج إشــعاعها بعــد هزيمــة الجــيش الفرنســ 

 .Mohamed Boudiaf,. Op.Cit., P. 17 (68) .١٩٥٤ماي 
 .Mohamed  Harbi , La Guerre commence en Algérie, Op.cit, P. 20 - 23  :اوانظر أيضً 

ي إيجاد شخصية لتكون بمثابة الجماعية بعد ف القيادةقررت اللجنة مبدأ  شلها 
""ال ى أساس أن أعضاء اللجنة خرجوا مؤخرا  غطاء السياس للحركة الوليدة ع

ن لدى عامة الشعب بل لدى عامة  من الحياة السرية و لم يكونوا معروف
ن نظرً  ى نشاطهم داخل الحزب نفسه و كانت أهم املناضل ا للتكتم الشديد ع

ي هذا الاتجاه  ن لكن لم تأت بنتيجة محاولة  ن الدباغ مع املناضل محمد ٔالام
ي نفسه انظر الثورة الجزائرية ، محمد حربي:أسوة ملحاوالت سابقة مع مصا

  .٦٩املرجع السابق، صاملخاض،سنوات 
ر )٦٩(  :)Proclamation du1er Novembre 1954( بيـان أول نـوفم

ي  "الســــتة" بمعونـــة محمــــد العيشـــاوي، لجنـــةنـــص صــــاغته  ــــي صــــحا مناضـــل 
سحب بالرونيو بإغيل إموال  ،)MTLD( حركة انتصار الحريات الديمقراطية

ي وزو) عنـــــد عائلـــــة  زعمـــــوم بتـــــاريخ  ـــــ ي ١٩٥٤أكتـــــوبر  ٣١(ت م تـــــّم طبـــــع حـــــوا
ر -نــــص نســــخة) مــــن ١١٠٠( ن ،  -بيــــان أّول نــــوفم ــــي مطبعــــة تابعــــة للمركــــزي

ـى عـّدة شخصـيات  ريد إ ّ عن طريق ال ر،  ٢يـوم ووّزع بطرق عديدة ح نـوفم
ــــي  ـــــة التحريــــر الـــــوط رســــميا  أكتـــــوبر بواســــطة بيـــــان  ٣١وبــــذلك تشــــّكلت ج
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ـي نفـس الوقـت مـع إعـالن انـدالع  ـى أمـواج  ٕالاذاعـة  املصـرية  الثـورة وأذيـع ع
ى الحكم  ى توضيح  موقف أصحابه واتجاههم للرأي العام وإ الثورة وهدف إ

ى املحتل ؤالاهداف املنشـودة. ـى إيـديولوجيا،  ال  لـم يتطـرق  ع ـى مـذهب وال إ إ
ـــى التجمـــع مـــن أجـــل الكفـــاح  املســـلح كـــون ٔالاســـاليب  بـــل أراد أن يكـــون نـــداء إ

ــــى الواقــــع  املطلبيــــة ٔالاخــــرى مــــن أجــــل الاســــتقالل قــــد فشــــلت، كانــــت النظــــرة إ
ي  ي والخار ى الصعيد الداخ الجزائري واضحة وواقعية، العناصر املواتية ع

ا، منــاخ ب موحــد وراء شــعار الاســتقالل، وخارجًيــالشــع ا،داخلًيــ تــم تحديــدها:
ــا مشــكلتنا، بفضــل الـــدعم  الانفــراج تبــدو مواتيــة لحــل املشـــاكل الصــغرى وم
ـــي العـــالم العربـــي ٕالاســـالمي، عـــن الحـــديث عـــن حـــل  الدبلوماســـ مـــن إخواننـــا 
ــي  انة بــاإلرادة الفرنســية  ــا مشــكلتنا يــتم عــن اســ ــ م املشــاكل الصــغرى وال

ــــــى ا رة بعــــــد اســــــتظهار الحفــــــاظ ع ــــــي حــــــرب  قصــــــ ي الاعتقــــــاد  لجزائــــــر، وبالتــــــا
ـــــي الطـــــرح ومـــــا يمكـــــن أن نلمســـــه  مـــــن هـــــذا  القـــــوة، التحليـــــل يشـــــوبه تفـــــاوت 

ــــا بوضــــوح مــــن قبــــل   ــــر ع الــــنص التأسيســــ هــــو أن ٔالاهــــداف قــــد جــــرى التعب
ـا بعـد سـبع سـنوات ونصـف مـن  ي ٔالاهداف ال بلغ ة التحرير الوط و ج

قــق ٔالاهــداف الداخليــة والخارجيــة مــا عــدا هــدف الوحــدة ســوف تتح ،الحــرب
ــ مــع الكفــاح املســلح وال  املغاربيـة، ولــم يغفــل البيــان العمــل السياســ املتما

ر يشــكل الخــط  التحالفــات واملرتكــزات الخارجيــة، ويتضــح أن بيــان أول نــوفم
ى الاستقالل ا، العام للثوار الذين  قادوا الجزائر إ ، بغض النظر عن تناقضا

ـــــة التحريـــــر  الـــــوط عـــــن تصـــــميم ومثـــــابرة لتجســـــيد هـــــدفها  فقـــــد برهنـــــت ج
ـر رسـمية نحـو  ر: الاستقالل الوط وأول ترجمـة غ ر القابل للتغي الواضح وغ

ـي  ـى الـنص  ١٩٥٦العربية تمت  بواسـطة أحمـد  توفيـق املـدني لكـن ٔالاقـرب إ
ــــي الحكومــــ ــــا مصــــالح وزارة ٕالاعــــالم  ــــ قامــــت  ــــي تلــــك ال ي  ة املؤقتــــة  ٔالاصــــ

انظــر:  ترجمــة للــنص. ٦٠للجمهوريــة الجزائريــة. بعــد الاســتقالل جــرى تــداول 
ي، املرجع السابق، ص  Mohamed Harbi, le F.L.N, Mirage et Réalité.Les Origine  . وأيًضا:٣٩عاشور شر

Prise du Pouvoir (1945-1962)  édition, paris, 1985, p.115. 
  .٧٨ص  ،املرجع السابق ،نصر بال ثمن :زائريةالثورة الج، محمد عباس) ٧٠(
 MOUVEMENT   NATIONAL   ALGERIEN (72)  .٢٦٠ص ، املرجع السابق، رواد الوطنية ،محمد عباس) ٧١(
ر ١لم تقـم حركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة بإدانـة انطـالق ) ٧٣(  ١٩٥٤ نـوفم

زائريـــة أبـــرز الصـــحف الج :انظـــر ،ا املوقـــفذوللمزيـــد مـــن التفاصـــيل حـــول هـــ
ن سـطورا،  ي بنيـام ي الحـاجال رصدت الحدث  رائـد  )١٩٧٤-١٨٩٨( مصـا

 .Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre, OPU, Alger, 1988, p. 172  ا:وأيضً  .٢٢٦املرجع السابق، ص ،الوطنية الجزائرية
ـى أصدرت السلطات الفرنسية قرارً ) ٧٤( ريـة بنيـور إ ي مـن إقامتـه الج ا بنقل مصا

ــــي Sables Delonne(الســــابل دولــــون  بمدينــــةامــــة أخــــرى إق الشــــمال ) 
ي النـدالع  ـي اليـوم املـوا الغربي من فرنسا، كمـا اعتقـل املناضـل مـوالي مربـاح 
ـر الثـورة، ي نظر ٕالادارة الاستعمارية املسؤول ٔالاول عن تفج  الثورة ألنه كان 

انظـر و  .٣١٦ - ٣١٥ص  ،املرجـع السـابق، رواد الوطنية، محمد عباس: انظر
 .M’hamed Yousfi , Le Complot (algerie1950-1954), Ed E.N.L, Alger,.1986, p.154. (75) Mohamed Harbi, le FLN Mirage et réalité, Ed Jeune Afrique, Paris, 1980, p.113 - 114  :اأيضً 

  .Khalfa Mammeri, Abane Ramdane une vie pour l’Algérie, Ed Karim Mammeri, 3eme éditions, Alger, 1996, p.210  :اوانظر أيضً 
ة التحرير الوط ٔالاسطورة والواقع ،محمد حربيكذلك: وانظر  املصدر ، ج
 Mohamed Abbas, Messali Hadj Modèle (76)  .١٢٠ص ،السابق

Charismatique, in Messali hadj parcours et 
témoignages, Ed Casbah, Alger, 1998, P. 29.                                      

 

 
ريــــــة بمنطقــــــة الســــــ بعــــــد) ٧٧( ــــــى إقامتــــــه الج ي إ نــــــع عليــــــه بل دولــــــون ُم انقــــــل مصــــــا

له وكذا   استقبال الزوار. الخروج من م
ــي محمــد خيضــر) ٧٨( ــي عائلـــة متواضــعة مـــن ـــ ١٩١٢مــارس  ١٣: ولـــد  ي الجزائــر 

ــــى مغــــادرة املدرســــة إلعالــــة أهلــــه   بســــكرة أيــــن زاول دراســــته قبــــل أن يضــــطر إ
ـ تـربط بسـكرة بباتنـة اشتغل قابضً ، الفقراء ي حافالت النقـل الحضـري ال ا 

ي صفوف  رها من املدن. انخرط  ي حزب الشعب   نجموغ شمال إفريقيا ثم 
متــــــه ، ١٩٤٦ ســــــنةن الجزائــــــر العاصــــــمة ا عــــــالجزائــــــري حيــــــث انتخــــــب نائًبــــــ ا

ــــى بريــــد وهــــران  ــــي حادثــــة  الســــطو ع  ســــنةالســــلطات الاســــتعمارية بتوريطــــه 
ـى الجزائـر العاصـمة. لجـأ  ،١٩٥٠ استعملت سيارته لنقل النقـود مـن وهـران إ

ى القاهرة  بعد أن ثـار ضـد قـرار الحـزب الـذي  طلـب منـه تسـليم  ١٩٥١ سنةإ
ا لحركـــــــــة انتصـــــــــار الحريـــــــــات وأصـــــــــبح منـــــــــدوبً نفســـــــــه للســـــــــلطات الاســـــــــتعمارية 

ــــي القــــاهرة  وعضــــوً  ــــ كــــان الديمقراطيـــة  ــــة تحريــــر املغــــرب العربــــي ال ــــي ج ا  
ن  ،يرأسها عبد الكريم الخطابي ن املصـالي ومن موقعه هذا حاول التقريب بـ

ــــي تزويــــد جــــيش التحريــــر  ن دون جــــدوى وبعــــد انــــدالع الثــــورة ســــاهم  واملركــــزي
ــي ضــمان الــدعم العربــي للثــورة. اعتقــل مــع أحمــد بــن بلــة  الــوط باألســلحة و

ــى  ١٩٥٦أكتــوبر  ٢٢ورفقائــه يــوم  ــ كانــت  تقلهــم إ بعــد اختطــاف الطــائرة ال
ــــي  ،تـــونس ــــي املجلــــس ن عضــــوً . ُعــــ١٩٦٢مـــارس  ١٩ولــــم يطلــــق ســــراحه إال  ا 

ـي الوط للثورة الجزائريـة وشـرفيً  ـي لجنـة التنسـيق والتنفيـذ  ، ١٩٥٧ سـنةا 
ـــــــي الحكومـــــــة املؤقتـــــــة للجمهوريـــــــة الجزائريـــــــة  كمـــــــا أدرج اســـــــمه كـــــــوزير دولـــــــة 

ـي ) ١٩٦٢-١٩٥٨(  برفقـة ١٩٦٢مـارس  ١٩بعد توقيف القتال أطلـق سـراحه 
 Benjamin Stora, Dictionnaire biographique des militants :انظرأحمد بن بلة. 

nationalistes algériennes (1954-1962), L’Harmattan,  Paris, 1982, p.288.                                                                                                                                           
ن سطورا) ٧٩(   .٢٢٧ص  ،املرجع السابق، بنيام
ي ) ٨٠( ـــ  اأساًســـهـــذه التعليمـــات وجههـــا مصـــا ضـــل الجزائـــر املناـــي ملمثلـــه الشخ

ــــا لــــم تصــــله بســــبب تعرضــــه لعمليــــة إلقــــاء القــــبض مــــن  ،مــــوالي مربــــاح إال أ
-Mohamed Abbas, Témoignage de Moulay Mer bah  :ي ،شهادة موالي مرباح: طرف السلطات الفرنسية، انظر

Messali Hadj Modèle Charismatique, In Réflexions, 
Messali hadj 1898-1998 parcours et témoignages, Ed., Casbah, Alger, 1998, P.187 - 202. 

 .٣١٦املرجع السابق، ص ، رواد الوطنيةي ، موالي مرباحشهادة  :اوأيضً 
ن ) ٨١( ــــى بــــه  .٢٨ص املرجــــع الســــابق، ،ســــطورابنيــــام إن نــــص التصــــريح الــــذي أد

ي الحــاج يــوم  ر ٠٨صــا ــى الوكالــة الفرنســية للصــحافة ١٩٥٤ نــوفم  )AFP( إ
ــــى الشــــاطئ ٔالاطلســــ ) Sable Dolonne(ولــــون مــــن مدينــــة الســــابل د ع

ي ال ُيــــ ــــة التحريــــرالشــــما ــــى مســــؤولية النظــــام  ،دين عمــــل ج بــــل أنــــه يركــــز ع
ــــــي إثــــــارة ٔالاحــــــداث ا لهــــــذا النظــــــام بإعطــــــاء وعنــــــدما نضــــــع حــــــًد  ،الاســــــتعماري 

ـــــي  الانفجاريـــــاتا لهـــــذه املطـــــامح الوطنيـــــة حقهـــــا فإننـــــا نضـــــع حـــــًد  ـــــ تمثـــــل  ال
 سـليمان الشـيخ، انظـر: صادرة عن اليأس. نية وأعماالً الواقع ردود فعل إنسا

  .Claure de Berger, « FLN la terreur », in,  Historia Magazine, N°.208, 1971, P. 450 (82)  .٢٢٤املرجع السابق، ص 
ــر الثــورة عنــدما عرضــت عليــه قيــادة اللجنــة  ــي تفج ي الحــاج املشــاركة  رفــض مصــا

ـــا مغــامرة جنونيـــة الثوريــة للوحــدة والعمـــل وصــرح ن مــن انــدالعها أ  ،بعــد أســـبوع
ريــةفكمــا حــاول قيــادة الحركــة نحــو صــ ــي إقامتــه الج رها مــن فرنســا وهــو   ،ة وتســي

عــــن زعامــــة الحركــــة الثوريــــة "أنــــا هــــو رمــــز  وقــــد صــــرح قــــائالً  ،ومــــن طــــرف مناضــــليه
 Ali Haroun,  Le 7eme willaya la guerre de FLN en France  :  انظر .املعركة وملا ال أنا هو القائد"

1951-1962,  Ed., du Seuil, Paris, 1986,  P.254.                                          
ي لـــم يســـتبعد  وحـــول نفـــس املوضـــوع يـــذكر املناضـــل عبـــد الحميـــد مهـــري بـــأن مصـــا

لكنـــه كـــان يريـــد أن تكـــون الفكـــرة صـــادرة عنـــه وهـــو صـــاحب  ،فكـــرة الكفـــاح املســـلح
لذلك لم يتجاوب مع دعوة بن بولعيد بدليل أنه أعاد تشكيل فريق عمل  ،املبادرة

ـــــر  ،عبـــــد الحميـــــد مهـــــري  شـــــهادة :انظـــــر مســـــلح بعـــــد مـــــؤتمر بلجيكـــــا. صـــــحيفة الخ
  .١٥ص  ، ٢٠٠٨جوان  ١، ليوم ٔالاحد ٥٣٣٥عدد  اليومي،
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 (83) Farhat Abbas,  Autopsie d’une guerre l’aurore,  Edition Garnier, Fières, Paris, 1981, P.59, 60-,61. 
  .٢٩٦سابق، ص مرجع  ،الجزائر تحمل السالح، سليمان الشيخ )٨٤(
ي لحزبــ) ٨٥( ا، هــو ا مزدوًجــالجديــد (الحركــة الوطنيــة الجزائريــة) هــدفً  هوضــع مصــا

ــة التحريــر  ،عليــه مــع فرنســا متفــاوضالبحــث عــن حــل ســلم  ثــم محاربــة ج
ـــي طمعهـــا بـــأن ـــا مغتصـــبة  ر ـــ اعت تكـــون املمثـــل الوحيـــد للشـــعب  الـــوط ال

ــي مثــل هــذا تماًمــ ،وللحركــة الوطنيــة الجزائريــة وإذا  ،اإال أن املصــالية تطمــع 
ي نفسها هذه القدرة الحصرية  ت حركة التحرير فذلك لكي تفرض  ي جا

ى التمثيل، انظر: سليماني الشيخ، املرجع نفسه،   .٢٩٦ص  ع
ي ملـا لـه مـن شـهرة الجزائر  الوطنيـة الحركـةتم اختيار اسم  )٨٦( يـة مـن طـرف مصـا

ر ـــــي أوســـــاط لجمـــــاه ـــــري،  :انظـــــر ،واســـــعة ومكانـــــة هامـــــة  محمـــــد العربـــــي الزب
ــــــي عامهــــــا ٔالاول   الجزائــــــر، ، املؤسســــــة الوطنيــــــة للكتــــــاب،الثــــــورة الجزائريــــــة 

  .١٩٦، ص١٩٨٤
ا لالنقســـــــام الـــــــذي تعرضـــــــت لـــــــه حركـــــــة انتصـــــــار كـــــــان هـــــــذا التنظـــــــيم تجســـــــيًد ) ٨٧(

ـــة التحريـــر  ،الحريـــات الديمقراطيـــة ـــى الشـــارع إال بعـــد مـــيالد الج ل إ ـــ إال أنـــه لـــم ي
ـــا للثـــورة الجزائريـــة.ا لهـــا ورافًضـــالـــوط الـــذي وقـــف منافًســـ الطـــاهر  انظـــر: ا قياد

ي حوار مع الدكتور رابح بلعيـد،  ـة التحريـر الثـورة مـن هكـذا ُخ حليس  طفـت ج
ي مــــاي  ٠٢ربعــــاء ، ٔالا ١٤٨، الحلقــــة الرابعــــة، جريــــدة الشــــروق اليــــومي، عــــدد مصــــا
  .٥، ص٢٠٠١

ر ) ٨٨( ـي شـهر جويليــة  املجاهـديشـ ـي هـارون أنـه بعــد مـرور مـؤتمر هورنـو   ١٩٥٤ع
ن ــــرز انفصــــال املصــــالي ــــي إطــــار  ظهــــر تجــــاه جديــــد ي والتفــــافهم حــــول الــــزعيم 

ــ أو ،تنظــيم مهيكــل أثــر إال بعــد  ولــم يكــن للحركــة الوطنيــة الجزائريــة أي مع
ــي أول نــوفم لتجســيد انقســام حركــة انتصــار الحريــات  ١٩٥٤ر انــدالع الثــورة 

 .Ali Haroun, la 7eme wilaya, Op.Cit, pp. 254 - 257  :انظر .الديمقراطية
 Mohamed Teguia, l’Algérie en guerre,  OPU, Alger, 1988, P. 172 (90)  .١٣٩ص ، السابقسليمان الشيخ، املرجع  )٨٩(
ة التحرير الوط ،محمد حربي )٩١(   .١٢٩در سابق، صص، مج
ن )٩٢(  .Yves Courrière, la Guerre d’Algérie les fils de la toussant, Fayard, Paris, 1991, P. 432  ا:وأيضً  .٢٢٨سطورا، املرجع السابق ، ص  بنيام

 .Jacques Simon,  Messali Hadj 1898-1974 Chronologie commentée, L’Harmattan, Paris, 2002,  P.175  :اوأيضً 
                            .Jacques Simon , Missali Hadj (1898-1974) lapassion  de de l’agérie libre , Préface de Guy  le néouannic,  Éditions Tirésias,  Paris, 1998, p.193, 194  ا:وأيضً 

، ٢٠١٠ الجزائر، ، دار هومة،خصومات تاريخية محمد عباس، ا:وانظر أيضً 
                             .Mohamed Belkacem, Témoignages de Mohamed Bouda, In, Réflexions, Messali hadj 1898-1998 parcoure et témoignages, Op.cit., p. 04-210 (93)  .٤٠ص

  
ن لـــــــ )٩٤( ـــــــى خمســـــــة مناضـــــــل ـــــــر مـــــــن ثالثـــــــة إ مـــــــع م تعـــــــد خاليـــــــا القاعـــــــدة تضـــــــم أك

ر بالنســبة لألقــاليم ــي التنظــيم واســتقاللية التســي ولــم )، املنــاطق( الالمركزيــة 
ـــر دور سياســـ  نفســـه، املصـــدر ، محمـــد حربـــي :انظـــر .يعـــد للقيـــادة الوطنيـــة غ

  .١٢٨ص 
ي القطاع الوهراني )٩٥( ء  ـي نفـس السـياق  ،وقد وقع نفس ال ر حربـي  كمـا يشـ

ــت بالتفكيــك الكامــل  الخطــواتبــأن هــذه  ــ نجحــت ان للمنظمــة املصــالية ال
ــة التحريــ ــي  ر ج ــي الشــمال القســنطي اســتيعابالــوط  ا  ي قاعــد  .مناضــ

  .١٢٩ص  السابق،املصدر : محمد حربي، انظر
 

 
الثـــــورة  ،محمـــــد عبـــــاس: اوأيًضـــــ .٢٩٣ص، املرجـــــع الســـــابق، ســـــليمان الشـــــيخ )٩٦(

  .٧٩ص ، املرجع السابق ،الجزائرية نصر بال ثمن
ـة التحريـر الـوط قراءتـهث من خالل الباح يفهم )٩٧(  ـي لـنص الرسـالة بـأن ج

فشلت و  لة من عناصر مطرودة من حركة انتصار الحريات الديمقراطيةشكّ م
ــر الثــورة ــي اليــوم  ،ــي تفج ر نفســه، حيــث ولــدت وماتــت  ــي الثــاني مــن نــوفم و

ـــــي ٔالاوراس  ي  رفعـــــت الحركـــــة الوطنيـــــة الجزائريـــــة رايـــــة الجهـــــاد بزعامـــــة مصـــــا
ي ،لقبائـــل بقيـــادة بـــن بولعيـــدوا مـــا ملصـــا ن بوال انظـــر  .وكـــريم بلقاســـم الـــوفي

 .Mohamed Harbi, Les Archives de la révolution Algérienne , Ed. Jeune Afrique, Paris, 1981, P133-139  ي كتاب: التفاصيل
ي  )٩٨( ي كـــل مـــن مصـــطفى بـــن بولعيـــد لـــدى مصـــا ـــى مســـا ـــي هـــذا الســـياق إ ر  نشـــ

ــــــر أنــــــه الفائــــــدة مــــــن  ،بلقاســــــم لــــــدى مــــــوالي مربــــــاح وكــــــريم ،الحــــــاج الــــــذي اعت
ـــي حقيقـــة ٔالامـــر  ن باســـم اللجنـــة الثوريـــة ألن هـــؤالء ليســـوا  الاتصـــال بالنـــاطق

ن باسم اللجنة املركزية، انظر                                      .Mohamed Harbi,  La Guerre commence en Algérie, Op.Cit, P. 77 (99) Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité,  Op.Cit, P. 147-148  :سوى مفوض
ة التحرير ٔالاسطورة والواقع ،محمد حربي )١٠٠(  .١٣٠ص، صدر سابق، مج

ناوانظر أيضً    .٢٣٣ص  ،املرجع السابق، سطورا : بنيام
ي  )١٠١( ر املثقف الوحيد الذي كان  يرى محمد حربي بأن عبان رمضان يعت

ي الداخل الوجه السياس نفس ا ة التحرير  لوقت رجل فعل قدم لج
ة بحاجة ماسة إليه ولم يعد يسمح للحركة الوطنية  ،الذي كانت الج

ا صاحبة املبادرة للثورة وهو ما كان  ى أ بأن تقدم نفسها للرأي العام ع
رين من أتباع كريم بلقاسم  .Mohamed Harbi, Mirage et réalité, Op.cit,  P.147-148-149  :انظر .ي اعتقاد الكث

ي حزب  )١٠٢( ن حادثة اغتيال مناضل قديم  ن الطرف سوف يعجل املواجهة ب
ر ي ي الدائرة الثالثة  الشعب الجزائري الذي كان فندقه بشارع أوم

ن ر الشرعي ى توجيه  ،باريس ملجأ لغ ٔالامر الذي دفع بعبان رمضان إ
ي أول جوان تحذير للحركة الوطنية الجزائري   .Mohamed Harbi. P. 148-149  انظر:. ١٩٥٥ة 

ري  :اوانظر أيضً  ي عامها ٔالاول  ،محمد العربي الزب م م ك، الجزائر،  ،الثورة 
  .٢٠١ص  ،١٩٨٤

ة والحركة الوطنية كانت آخرها تلك ال  الاتصاالتم تنقطع ل )١٠٣( ن الج ب
ي ا كل من فيال ي شهري م ،قام  ن  ن دباغ ر  و ايؤالام  ١٩٥٥وسبتم

 .Khalfa Mammeri, Op.Cit, P. 151  انظر:
  .١٣٠ -  ١٢٩ص  ، املصدر السابق ،محمد حربي )١٠٤(
ا يوم  أول صدر  ):La Voix de Peuple( الشعب تصو ) ١٠٥(  ١عدد م

ر  ي الناطقة باللغة الفرنسية ١٩٥٤ديسم ي مطبعة ،و  وكانت تطبع 
)Funk Sarebruk (ي مطبعة خاصة با ن الذين شجعوا روتلو سكي

ي تأسيس هذه الجريدة هم أومن  ،الحركة الوطنية املصالية وساهموا 
ي بوقرط ا نذكر: ع ي قداالو ، محرر   .حسيد ع

ن سطورا، ابني )١٠٦( ي الحاجم   .٢٣٣ص ،رجع سابق، ممصا
ى وثيقة خاصة بالحركة الوطنية )١٠٧( ي توضيح هذه الجملة ع   Bulletin d’information du MNA N°19-20,  du 20 Juin 1958, Rome, P.3 استند سطورا 

ن سطورا: انظر وللمزيد من التفاصيل  .٢٤٦-٢٣٣ص  سه،نفاملرجع  ،بينيام
ي امللحق.  ي الجزائر، انظر: الخريطة   .Mohamed Harbi, Mirage et réalité, Op.cit, p. 148 – 149.  (109) Ibid. P148, 149 (108)  حول معاقل نشاط الحركة املصالية 
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ى الظهور بعد أن استخدمها حزب الشعب  )١١٠( عادت هذه التقنيات إ

ي أوساط السكان  الحريات الديمقراطية للتغلغل انتصار الجزائري حركة 
انظر: محمد حربي، املصدر  .)١٩٤٧-١٩٤٦(والطبقات الشعبية سنوات 

                                        .Sliman Chikh, L’Algérie en armes, OPU, Alger, 1981, p.132 (111)  .١٢٩السابق،  ص
ي بوعزيز: اوأيضً    .١١٦املرجع السابق، ص ، ي

 Khalfa Mammeri, Op.cit., p.188  :ا. وانظر أيضً ١٢٩مصدر سابق، ص، ٔالاسطورة والواقع، محمد حربي )١١٢(
ي صراعهم ضد الحركة الوطنية كل من الشيمثّ  )١١٣( خ ل الطائفة املزابية 

 .Mohammed Lebjaoui, Bataille d’Alger ou bataille d’Algérie,  Ed. Gallimard, Paris, 1972 P27, 28, 29 (114)  .ومفدي زكرياء ،إبراهيم بيوض
  .Benyoucef Ben khadda, Op.Cit., p.52  :اوانظر أيضً 

ن  )١١٥( راير وبداية شهر مارس اشتدت الصدامات املسلحة ب اية شهر ف مع 
ي الج ي منطقة القبائل ووقعت عدة اشتباكات  ة والحركة الوطنية 

ان وواضية ن بسام...انظر) Ouadhia( البويرة وذراع امل محمد  :وع
  .١٣٢ص ،هحربي، املصدر نفس

  .٢٩٨املرجع السابق، ص ، سليمان الشيخ )١١٦(
  .Ali Haroun, la 7eme wilaya…, Op.Cit. P.270.  (119)  Ibid., P. 271 – 276 (118)  .٩٨ص  ،نفسه )١١٧(
  .١٣٥ص ،مصدر السابق، ٔالاسطورة والواقع ،محمد حربي )١٢٠(
ي )١٢١( م مسعود قدروج عضو اللجنة املركزية  لذي ) اح أ ح د ( نذكر م

ة، وحسن زروق الذي  فدرالية ي مسئوالً صبح أ  كذلك صبحأالج
  .٣٤٣ -  ١٣٥ص، املصدر، نفس حربيمحمد : انظر ،مسؤول والية باريس

ى ي تأسيس الفدرالية الفضليعود ) ١٢٢(  ،طربوش، ومسعود قراس إ
محمد  :انظر ،وللمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ،ومحساس
ي ركب الثورة عباس،  دار هومة، ،)٢ي كواليس التاريخ ( ،مثقفون 
وحول التفاصيل التاريخية حول نشأة  .٢٣٩ -٢٣٢ص  ،٢٠٠٤ الجزائر،

ة التحرير ا   .Ali lakhlifi, Naissance.de la fédération de France Banquiers du Fln ou 7éme wilaya , in Archives  d’Algérie (magazine) , les Dossiers de la Révolution , N-06, mars2005, p.4-10  فرنسا انظر:ي لوط فدرالية ج
ى الرئي )١٢٣( ي إ ام صا س مجلس وزراء انظر بالتفصيل نص املذكرة ال بعث 

ي                               .Mohammed Harbi,  les Archives de la Révolution ,  Op.cit, P.133-139  :كتاب ي ١٩٥٧مارس  ١٠بسورية 
)١٢٤( ، ة التحرير الوط للمزيد من  .١٣٥مصدر السابق، ص  محمد حربي، ج

ة التحرير الو  املواجهةمناطق التفاصيل حول  ن ج ط والحركة ب
رة () MNA( الوطنية الجزائرية ي فرنسا انظر:  ).١٩٦٢-١٩٥٥خالل الف

  .ي امللحق ةالخريط
ن )١٢٥( ي الحاج، سطورا بنيام   .٢١٩ص ، املرجع السابق، مصا
ن١٢٦( ي الحاج، سطورا ) بنيام  .٢١٩ص  املرجع السابق،، مصا

   .M’hamed Yousfi, Le Complot, Op.Cit., p152  ا:وانظر أيضً 
  .٥ع السابق، ص املرج ،الطاهر حليس )١٢٧(
ا: وانظر أيضً  .١٣٠ص ق،، مصدر سابوالواقع ةٔالاسطور ، حربي محمد )١٢٨(

ن لحول  ، املرجع السابق، رواد الوطنية، ي محمد عباس، شهادة حس
  .٧٥-٥٩ص

 

 
حياة تحد  محمد حربي، ا:وأيضً  .١٣٠صالسابق،  ر ، املصدمحمد حربي )١٢٩(

ر،  ،)١٩٦٢- ١٩٤٥(ة وصمود مذكرات سياسي ترجمة عبد العزيز بوباك
إسماعيل هو  وللتوضيح أن اسم .١٤٨ص  ،٢٠٠٤ الجزائر، دار القصبة،

  .١٩٥٤املستعار ملحمد بوضياف سنة  الاسم
ي )١٣٠( دار املستقبل  ،١ط ،جمال عبد الناصر وثورة الجزائر، الديب فت

  .٧٧، ص١٩٨٤ مصر، العربي،
وطنية الجزائرية املصالية وموقفها من الحركة ال، بن زروال جمعة )١٣١(

ي ،)١٩٦٢- ١٩٥٤الثورة ( ر  ، قسم التاريخ، تاريخ الثورة مذكرة ماجست
  .٤٩ص  ،٢٠٠٢ ،باتنة جامعة العقيد الحاج لخضر،

كانت املصالح الفرنسية تدرك املكاسب ال يمكن أن تحققها حالة  ) لقد١٣٢(
ن ن الطرف  .Pierre Vidal-Naquet, Une fidélité têtue, In, Vingtième Siècle. Revue d'histoire. N°10, avril-juin 1986. P 5 انظر:  .العداء ب

  Mohammed Teguia .Op.Cit., P.173  وانظر أيًضا:
 El Moudjahid , Numéro spécial,  N° 4, Edition Résistance Algérienne, (SD), P.63  :انظر بالتفصيل )١٣٣(

ن سطور  ا:وأيضً  ي الحاجا، بنيام ، وسليمان الشيخ .٢٥٤ص  مرجع سابق، ،مصا
  .٣٢٤ص  املرجع سابق، تحمل السالح، ر الجزائ


