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َمةُ   ُمَقدِّ
ية �ي ا��زا�� �ام  ، �ام��ً ١٩٥٤مَثََل ا����ع الثورة التحر��

��مّا �ي ��جيع التو��ي�ن ��� العودة من �د�� ل��قاومة ا��سلّ�ة 
ورفض م��وع ا��ستق��ل ا��ّا�ي، حيث أ��ى قادة ا��زب 

با��يار الثوري ��فظهم ���  ا��ستوري التو��� ا��ر ا��تمّسكون
إ��اء ��ل�� ا��سل�ة، كو��م �� يكونوا ��تا��ن لفصل القضية 
ية و�� ��نحى ا��فاوضات، �اّصةً  التو��ية عن القضية ا��زا��
ية الس��ية للقضية التو��ية  بعدما ���وا بنيّة فر��ا من وراء التسو

ية. وت بعًا ��ل� ��ز ا��تمث�� �ي التفرّغ للقضاء ��� الثورة ا��زا��
التّنسيق السيّا�� والعس��ي وا��ًا ب�ن الوطني�ن التو��ي�ن 
ي�ن ا���ن دفعهم شعور التّضامن الو�دوي إ�ى توحيد  وا��زا��
ا��وقف وتنسيقه �ي إطار مكتب ا��غرب العر�ي بالشك� ا��ي 
��ّقق مطا�ح شعوب ا��نطقة، ليقطع ��ل� التّنسيق بي��م أشواًطا 

ثورة اليوسفية ال�ي احتضنت �ي صفوفها القوى كب��ة �ي عهد ال

السيّاسية والتيّارات الوطنية ا��ّافضة ��بدأ ا���� ا��ّا�ي �ي تو�� 
ية إ�ى  وا��ؤ�ّ�ة ��يار مواص�� ال�كفاح ا��سلّح ��انب الثورة ا��زا��
�اية ��قيق ا��ستق��ل التّام لك�فة أقطار ا��غرب العر�ي. 

اض دور اليوسفي�ن �ي دعم وسن�اول �ي هذه ا��راسة استعر
ية عس���ًا، من ���ل ا���ابة ��� التساؤ��ت  الثورة ا��زا��
التالية: ما ا��قصود باليوسفي�ن �ي تو��؟ فيما ��ثلت جهود 
ي�ن؟ ما �ي أ��ز مظاهر  اليوسفي�ن لتنسيق النّضال مع ا��زا��

ية؟  ا��عم العس��ي ال�ي قّد��ا اليوسفيون للثورة ا��زا��

 يوسفيون يف تونسأوًال: ال
إّن ا��ّارس لتار�خ ا��ر�� الوطنية التو��ية سوف يتّضح �� 

ال�ي ��ّ توقيعها ب�ن ا��كومت�ن التو��ية أّن اتّفاقيات ا���� ا��ّا�ي 
، قد شّك�ت منعر�ًا سيّاسيّا ١٩٥٥جوان  ٠٣والفر��ية �ي 

وتار��يّا كب��ًا �ي مس��ة النّضال الوط�ي ال�ي ك�ن يقودها 
، )١(ا��ستوري التو��� ا��د�� ���امة ا��بيب بورقيبةا��زب 
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باعتبار أّ��ا �محت بانف�ار كّ� التّناقضات ا����يولوجية 
والسيّاسية والشخصية ال�ي طمس��ا ا��ر�� الوطنية ���ل 
����� تأط��ها و��نيدها لكّ� القوى الوطنية من أ�ل 

 .)٢(خوض معر�� التحرّر الوط�ي والّظفر با��ستق��ل
ليه ��ن ا��لفت للنّظر تار��يّا أّن ا�ّ��ظة ذا��ا ال�ي ع�فت و�

ف��ا تو�� ��اية التّأسيس ��و�� ا��ستق��ل، �ي نف��ا ال�ي 
��دت ف��ا ��ّك� النواة ا��و�ى ��عارضة هذه ا��و�� والثورة 
ضّدها، حيث أدّى التّوقيع ��� وثيقة ا��ستق��ل ا��ّا��� مع 

��اع دموي ب�ن جنا��ن �ي  ا��ستعمار الفر��� إ�ى تفّجر
ا��زب ا��ستوري ا��د�� ا��ي قاد ا��ر�� الوطنية منذ سنة 

. ف�� مقابل ا��ناح ا��تب�ّي لسيّاسة ا��را�ل ١٩٣٤
يق ا��ستق��ل الك�مل)  (ا��ستق��ل ا��ّا��� خطوة ��� طر
ا��ي قاده رئيس ا��زب ا��بيب بورقيبة، ��أ جناح آ�� 

، ا��ي ك�ن )٣("صا�� �ن يوسف"ي���ّ�ه ا��م�ن العام ���زب 
��ى وجوب مواص�� الثورة ا��سلّ�ة و�ر�ام ا��ستعمر ��� 

ية معه ، معت��ًا اتّفاقيات )٤(ا�����اب بعيدًا عن أشك�ل التّسو
ا��ستق��ل ا��ّا��� خطوة إ�ى الوراء وخيّانة ك��ى ل��داء 

 .)٥(تو�� و���اهدي ا��زا�� وا��غرب
ال�ي ك�ن صا�� �ن  اليوسفية ذل� ا���ن وُ��ت ا��ر��ومنذ 

يوسف أ�د عنا��ها ومكوّنا��ا، �� ما لبثت أن أصبحت ت�ّ� 
يّة وأ��اب سيّاسيّة ومنّظمات نقابيّة وعنا�� وطنية  تيّارات ف��

متناقضة مع ��ج  تؤمن بال�كفاح ا��سلّح، وقطا�ات شعبية ع�يضة
��ميّة  ا��بيب بورقيبة ا��ساوم مع ا��ستعمار الفر���. وأصبحت ��ل�

اليوسفي�ن أو اليوسفية، ��ّل �ي معناها ��� أنصار ا��ّع�� �ن يوسف 
، )٦(ا���ن يعّدون بواك�� ا��عارضة العروبية أو القومية العربية �ي تو��

و�ي تع�ي ��ل� كّ� القوى والتيّارات الوطنية ا��ناهضة ��و�� 
صة ��ثّل ا��ستق��ل الناشئة �ي تو��، باعتبارها دو�� ��ا�ة أقلية ��صو

امتدادا ل��ستعمار �ي مقابل أ�لبية الشعب التو���، بل وأك�� من 
ذل�، فإ��ا �� ��ثّل إرادة هذا الشعب و�� ��افع عن قضيته ومصا��ه 

 .)٧(الوطنية

ثانًيا: جهود اليوسفيني لتوحيد الكفاح 

 المسلح مع الثورة اجلزائرية
�ن لقد أدرك صا�� �ن يوسف و���ه من الوطني�ن التو��ي

 ّ ية العودة إ�ى ال�كفاح ا��سلّح ��يار اس��ا���ي ا��ؤ�ّ��ن ��، أ��
��دمة أهداف ��نة ��ر�� ا��غرب العر�ي، حيث ��أ �ن يوسف 
��لته من القاهرة ��عارضة ا��ستق��ل ا��ّا��� ا��توّصل إليه �ي 
ي�ن البارز�ن من أمثال  تو��، مستعينا �ي ذل� بعدد من الثّور

العز�� شوشان، ول��شارة فقد ل�ّ� �ن يوسف الّطاهر لسود وعبد 
 ّ وري من طرف الّسلطات ا����ية مسا��ة ك�م�� ��ياره الث

ي�ن وا��غربي�ن ا��توا�د�ن بالقاهرة، فأصبح �ن  والقادة ا��زا��
يوسف �ليفا ل����وع الو�دوي ا��ي ك�ن يُنادي به قادة 

ية �ي ا��ّا�ل وا��ارج  .)٨(الثورة ا��زا��
� س�� �ن يوسف إ�ى تنسيق ا��هود لتوحيد من هذا ا��نط�

ية، إذ ليس ببعيد أن تكون ��  ال�كفاح ا��سلّح مع الثورة ا��زا��
���قات مع بعض عنا�� ج��ة التّحر�� الوط�ي ا��توا�دة 

يق ��ال عبد  )٩(بالقاهرة، �اّصة أ��د �ن ب�ّ� ولو عن طر
ا��ي ك�ن ��عّم ��ك�ت التحرّر ��مال  )١٠(النّا��
يقيا ، ��� �� نن�� أّن �ن يوسف قد سبق �� وأن ��أّس )١١(إفر

الوفد ا��غار�ي ���ل مؤ��ر با��ونغ ا��ي �ّ� ا��ناضل�ن 
ي�ن: حس�ن آيت أ��د و���د ال����، ا���� ا��ي جع�� ���  ا��زا��

ية  .)١٢(دراية تامّة بأهداف ثور��م التّحر��
ي�ن ، و�ي إطار التّنسيق لتوحيد ال�كفاح مع الوطني�ن ا��زا��

الت�� صا�� �ن يوسف عقب عودته من مؤ��ر با��ونغ �ي 
ً عن  )١٣(إ��ونيسيا إ�ى القاهرة مع ا��ناضل أ��د �ن ب�ّ� ممث��

يل  ، ��دف التّعارف ١٩٥٥�يش التّحر�� ا��زا��ي �ي ��ر أ��
، )١٤(والتّنسيق ���ادة إحياء ج��ة ال�كفاح ا��سلّح �ي تو��

ّطة العمل ال�ي وضعها �ن و���ل هذا اللّقاء ��ت ا��وافقة ��� خ
يوسف بالتّنسيق مع ا��انب�ن ا��زا��ي وا����ي، وال�ي نّصت ��� 

 ما ي��:

تعبئة الّشعور الوط�ي والقو�ي للّشعب التو��� ضّد ا��تّفاقيات  -
يق ا��نشورات ال�ي سيقوم السيّد  التو��ية الفر��ية، عن طر

 تو��. صا�� �ن يوسف �إ�دادها با�مه لتوزّع �ي ك�فّة أ��اء

 ،إ��ام ا��تّصال بالعنا�� ا��عارضة ا��وثوق ��ا دا�ل تو�� -
لتنظ�� ا��هاز ا��ي سيتو�ى مسؤوليّة إدارة ال�كفاح ا��سلّح 

 بالتّنسيق مع ممثّ�� �يش التّحر�� ا��زا��ي.

 إ�داد ا��سل�ة ال��زمة لل�كفاح و��ر���ا ��� ليبيا. -

�ن ب�ّ� تكو�ن ��نة تنسيق ���ع ب�ن صا�� �ن يوسف وأ��د  -
لتنسيق ال�كفاح ا��سلّح طبقا ���ّطة العامّة لتوحيد ال�كفاح �ي 

 .)١٥(ا��قطار الث��ثة
 

وبعد هذا اللّقاء �ادر صا�� �ن يوسف القاهرة متّجها ��و 
طرابلس ��عاينة الوضع ميدانيّا ��� الطبيعة بالقرب من ا��دود 

تعقد ل ١٩٥٥التو��ية، �� �اد إ�ى القاهرة �ي أوائل ��ر سبتم�� 
معه �ّدة �لسات ��راسة ا��وقف وا����ام بالّظروف ا���يطة 
بعمليّة إحياء ج��ة ال�كفاح ا��سلّح بتو��، و�ي ا��لسات ال�ي 

 توّصلت إ�ى ا��قائق التّالية:

��ّكن بورقيبة من استقطاب ا��زهر ال�ّ�ايطي والّسا��  -
ا��سود إ�ى �انبه بعدما أ����ما العطاء ا��اّدي ا��ي أ�ّ� 

 ك� كب�� ��� قدرا��ما النّضالية.��
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إ��اع عنا�� ا��زب ا��ستوري ا��عارض�ن لسيّاسة بورقيبة  -
��� ��ورة العودة لل�كفاح ا��سلّح من �د��، مع ��شيح 

 ا��ناضل "الّطاهر لسود" لقيّادة هذا النّضال.

��ورة مصاحبة ��ء ال�كفاح ��خول السيّد صا�� �ن يوسف  -
لسيّا�� ضّد سيّاسة بورقيبة إ�ى ا��ّا�ل لقيّادة العمل ا

 .)١٦(ا����زاميّة
 

وبعد تأ�ّ� الّطرف�ن ا��زا��ي وا����ي من ��ّة هذه 
ا��قائق، �� ا��تّفاق ��� ��ورة عودة صا�� �ن يوسف إ�ى 
تو�� لقيّادة النّضال ضّد سيّاسة بورقيبة و��ماع صوت ا��عارضة 

سبتم��  ١٣�ي ا��ّا�ل، حيث �اد �ن يوسف إ�ى تو�� �ي 
. و�ذا ك�نت بعض ا��ع��مات �ُ��� إ�ى أّن إحياء )١٧(١٩٥٥

ال�كفاح ا��سلّح بتو�� قد ��ّ ا��تّفاق �ليه ب�ن ��ال عبد النّا�� 
وأ��د �ن ب�ّ� وصا�� �ن يوسف قبل عودة هذا ا����� إ�ى 
تو��، فإّن العد�� من الوطني�ن التو��ي�ن قد أ�ّ�وا من ���ل 

ية وم كتوبة، أّن ا��ي �اء من ما أدلوا به من ��ادات شفو
أ��� ا��ّع�� �ن يوسف إ�ى أرض الوطن ليس هو تأسيس 
ا��مانة العامّة أو تكو�ن ��ب سيّا��، و��ّ�ا هو تكو�ن وتنظ�� 
�يش التّحر�� التو��� ا��ي سيستأنف ال�كفاح ا��سلّح ��انب 

 .  )١٨(�يش التّحر�� ا��زا��ي و�يش التّحر�� ا��غر�ي
ّ ا��تّفاق أيضً  ا مع صا�� �ن يوسف ��� استد�اء ��� ��

ا��ناضل "الّطاهر لسود" ليلت�� ��ّا مع الّضابط ا����ي فتحي 
ا��يب بليبيا، من أ�ل دراسة إمك�نيّات وقدرات إحياء ال�كفاح 
ا��سلّح من �د��، وهو ما �� بالفعل حيث است�اب الّطاهر 

، ١٩٥٥نو����  ٢٤لسود ��ذه ا��ّعوة ��ن �ّل بطرابلس يوم 
ل� اجتمع �ّ�ت�ن ��� التّوا�ي بالّضابط فتحي ا��يب، و�� وهنا

اتّفاقهما بعد وضع ا��طوط ا��ئيسية والتّفصيلية ��ّطة ��ء 
ال�كفاح ا��سلّح، ��� ا��نط��ق فورًا �ي ا��تّصال ��مثّ�� �يش 
التّحر�� ا��زا��ي ��ناطق ا��وراس (تبسة، قسنطينة، سوق 

ية، مع أهراس) لتنسيق العمل ب�ن ا����ت�ن ا لتو��ية وا��زا��
ال��ام قيّادة ال�كفاح التو��� ببذل ك� ا��هود ��يصال ا��سل�ة 

يصا��ا ��يش التّحر�� ا��زا��ي  .)١٩(وا��ّ���ة ا��ط��ب إ
وأثناء إقامته �ي تو�� ��ل صا�� �ن يوسف ��� تنسيق 
ي�ن قصد التصّدي ل��ستعمار  ا��هود مع الوطني�ن ا��زا��

ع��مات ال�ي توّصلت إل��ا قيّادة ا��يش الفر���، إذ ���� ا��
الفر��� وال�ي ��ع��ا من أ��ى ا��عارك ال�ي �اض��ا فر��ا ضّد 
و�دات ا��قاوم�ن ��هة صفاقس ���ل النّصف ا��ول من ��ر 

، إ�ى ذل� ا��تّفاق ا��ي حصل ب�ن ١٩٥٦�ان�� (ينا��) 
ّ ا��د�� وج��ة التّحر� � ا��مانة العامّة ���زب ا��ستوري ا��ر

 الوط�ي، وا��ي نّص ��� ما ي��:

عبد ا��ي الّسعيد �� الّسلطة و��مّة ا��تّصال مع القيّادة العليا  -
 والتّنسيق معها.

ي�ن بتو��. -  ��ورة التد�ّل ال�كثيف ���زا��

يون إ�� ��ُعب "ا��مانة العامّة"  - �� يتّصل ا��قاومون ا��زا��
 لتلّ�� ا��ع��مات وا���انة.

عتمدهم الّطاهر لسود ��كن إدماجهم فقط ا��تطوعون ا���ن ي -
ية.  �ي الو�دات ا��زا��

ية. -  العصابات ا��ش���� ��ب أن تكون ��ت قيّادة ��ا��
 ا���انة وا��ّعم يضم��ما اليوسفيون لت��يب الّس��ح.  -

اليوسفيون يكوّنون ��ورهم فرقهم ا��سلّ�ة، والتّنظ�� السيّا��  -
ي�ن.  العس��ي يكون مماث��ً لتنظ�� ا��زا��

ية بتو�� ��كن أن توفّر الّس��ح وا�����ة  - العصابات ا��زا��
 لليوسفي�ن.

يون يل��مون بتقد�� ا���انة ا��اليّة للقيّام بالعمليّات  - ا��زا��
 ا��ش����.

ي�ن عندما ���ل اليوسفيون �ي ا���رّد  - ��ب إشعار ا��زا��
 .)٢٠(الّشامل

 
وح ��� ذل� إّن قراءة متأنّية �ي بنود هذا ا��تّفاق، ��ُلّنا بوض

التّنسيق ا����� وا��نّظم القا�� ب�ن ا��ر�� اليوسفية والثورة 
ية، وهو ا���� ا��ي أق�� كث��ا ا��كومة  ية ا��زا�� التحر��
التو��ية ��ر�ة أ��ا قرّرت إلقاء القبض ��� صا�� �ن يوسف 
�اّصة بعدما اشتّد تأث�� تيّار ا��عارضة دا�ل تو��، ��� أّن �ن 

�ان��  ٢٨من الفرار إ�ى ليبيا لي�� يوسف قد ��ّكن 
٢١(١٩٥٦(. 

ول��شارة فإّن �ن يوسف قد عقد قبل مغادرته لتو��، 
اجتما�ًا تنسيقيًا �ي بيته العائ�� لقيّادات �يش التّحر�� ا��ي 

��ضور  )٢٢(أر�� �� أن يكون �يش ��ر�� ا��غرب العر�ي ك�ّ�
ا��انب ك� من الّطاهر لسود و��� ا��ليط�ي والطيب ا����ق عن 

التو���، والسعيد عبد ا��ّي وعبّاس لغرور عن ا��انب ا��زا��ي، 
و���و�ة من قيّادات �يش التّحر�� ا��غر�ي بقيّادة ���د الب��ي، 
و���ل هذا ا��جتماع �� ا��تّفاق ��� توحيد "�يش التّحر�� 

، و�رسال عنا��ه إ�ى ا��ارج للتّدريب ��� فنون )٢٣(ا��غر�ي"
�رب، ��� بلّغ �ن يوسف ا��ا���ن عن رغبة القتال وأساليب ا�

��ال عبد النّا�� �ي اللّقاء ��م للتّشاور عن كيفية إمدادهم 
، إذ يقول الّطاهر لسود �ي )٢٤(بالّس��ح لتحر�� ا��غرب العر�ي

طلب م�ّي �ن يوسف ���ل هذا ا��جتماع «هذا الّشأن: 
ا��ّهاب إ�ى ال��ق ��لب الّس��ح، ل�كنّ�ي رفضت ذل� 

ادي أنّه �إمك�ننا ا��صول ��� الّس��ح من إخواننا ��عتق
ي�ن ...، و��ا �ن يوسف مُ��ّا ��� طلبه إ�ى أن استطاع  ا��زا��
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إقنا�ي ب��ورة اللّقاء ���ال عبد النّا�� ا��ي ك�نت �� ثقة كب�� 
�ي �اّصة وأنّه ك�ن قد �مع عن معارض�ي لتسل�� الّس��ح �ي ��اية 

٢٥(...»١٩٥٤(. 
ّ ا� ����ن عن تأسيس �يش التّحر�� الوط�ي وبعدما ��

��يولوجي)٢٦(التو��� الو�دة إ�ى  ة، سعت م�� انط��قًا من إ
يق إ�داث هيك�  يقيا، عن طر توحيد ال�كفاح ا��سلّح ��مال إفر
مو�ّد ���ف ��� ا��قاومة ا��سلّ�ة و��ّدها ��ا ��تا�ه من 

، حيث دعت إ�ى عقد اجتماع لقادة جيوش ��ر�� )٢٧(س��ح
يقيا بالقاهرة يوم أقطار �م ��ضور كّ�  ١٩٥٦فيفري  ٢٥ال إفر

من أ��د �ن ب�ّ� وا��هدي �ن عبّود وعبّاس لغرور عن �يش 
التّحر�� ا��زا��ي، والّطاهر لسود و���� الصبّاح عن �يش 
التّحر�� التو���، وعبد ال����� ا��طيب عن �يش التّحر�� 

ال�ّ��ن  ا��غر�ي، إضافة إ�ى فتحي ا��يب وزمي�� عّ�ت سليمان
أ��فا ��� إدارة �لسات هذا اللّقاء. و���ل هذا ا��جتماع ��ّ 
ا��تّفاق ��� بعث قيّادة مو�ّدة ��يوش التّحر�� با��قطار الث��ثة، 
يقاف القتال إ�ى �اية  ّ التعهّد ��� مواص�� ال�كفاح و�دم إ �� ���

. ومن )٢٨(��قيق ا��ستق��ل التّام لك�فة أقطار ا��غرب العر�ي
ًضا اق��ح ��ال عبد النا�� بناءً ��� اتّفاق ا���تمع�ن أن جهته أي

يقيا وأ��د �ن ب�ّ�  يكون الّطاهر لسود رئيسًا ���نة ��ر�� �مال إفر
 .)٢٩(أمينًا �امًا ��ا

ً ��� هذه القرارات، ��ل الطاهر لسود ��� وضع  وبناء
اس��ا���ية �اّصة ��يش التّحر�� التو���، تقوم أساًسا ��� عقد 

اط ��يش التّحر�� ا��زا��ي ��هة ا��وراس وا���امشة ا��رتب
ووادي سوف ��� جبال مطماطة وا��امّة وجبال العس�� 
بضوا�ي قفصة، مع ��ورة توف�� سبل ا��مداد العس��ي من 

. وا���رّت ��ل� إدارة مسأ�� التّنسيق سيّاسيا ب�ن )٣٠(طرابلس
يا ب�ن الّطاهر لس ود وقادة صا�� �ن يوسف وأ��د �ن ب�ّ�، وعس��

. ��� كُ�ّف ���د خي�� با����اف ��� )٣١(أوراس ا���امشة
 ّ ا�� وتنسيق الع��قات مع مفوّض صا�� �ن يوسف ا��انب السي

��اه�� طوبال، فتطوّر ��ل� التّعاون القا�� مع اليوسفي�ن، وهو ما  إ
إّن التو��ي�ن «ن��سه من ���ل ما ��ّ� عنه ���د خي�� ��ن قال: 

، موّ��ًا بأّن )٣٢(»وسف ����ون معنا ��اما��فع من صا�� �ن ي
توحيد ا��وقف �ي ا��غرب العر�ي وعودة ال�كفاح ا��سلّح إ�ى 
يعزّز موقفها �ي  ية و تو�� من شأنه أن ��عّم الثورة ا��زا��
مفاوضة مش���� مع ا��كومة الفر��ية قصد الوصول إ�ى �ّل 

ي��  .)٣٣(مو�ّد لقضايا الّشمال ا��فر

 

وماشركهتم يف  يوسفينيثالًثا: التحاق ال

 الثورة اجلزائرية
من أهّم الّشخصيّات اليوسفية البارزة ال�ي سا��ت بصورة 

ية ���زا�� ����: صا�� �ن يوسف، الّطاهر  مبا��ة �ي ا��ر�� التّحر��
لسود، الطيّب ا����ق، عبد العز�� شوشان، الّطاهر �ن ���� 

عبيدي، حس�ن الغري�ي، ���د قرفة، ا��ّ�ن �ن لسود عبد ا��ّٰ� ال
ي��، ��ر �ن ��يدة، عبد ا��ّٰ� البو��را�ي، ��� در�ال، عبد  ال��

. وسنقت�� �ي هذا العن�� ��� دراسة )٣٤(اللّطيف زه�� ...
ّ�اذج من هذه الّشخصيات، مسلّط�ن ا��ضواء ���  بعض ا��

ية.ا��قاوم�ن ا���ن شاركوا مشار�� ميدانيّة �ي الثو  رة ا��زا��
 الّطاهر لسود:-٣/١

ّ  )٣٥(الّطاهر ��� لَسودهو  ��ي، �ن ���د الّصا�� ال����ي ا��ر
يف ا��امّة (ا��وّاري) سنة  ، والتحق منذ صغر ١٩١١و�� ��

سنّه ب��ّاب ا��ّي، أ�ن تع�ّ� مبادئ القراءة وال��ابة وحفظ شيئا 
من القرآن ال�����، و��ّا بلغ التّاسعة ع�� من ��ره استد�ي 

ية سنة  ب�ّ� با��ندية مّدة ث��ث ، حيث ١٩٣٠���دمة العس��
، لينخرط �ي ا��زب ا��رّ ١٩٣٣سنوات �� �اد إ�ى ا��امّة سنة 

ا��ستوري قبل انقسامه �� �ي ا��زب ا��رّ ا��ستوري ا��د�� بعد 
ر لسود أثناء نضا�� السيّا�� ميو��ت الّطاه، وقد أ��ى )٣٦(ذل�

كب��ة ��و استعمال ال�كفاح ا��سلّح لطرد ا��ستعمار، ��ل� ك�ن 
من ا��وائل ا���ن صعدوا إ�ى ا��بل ل��قاومة �ي ��ر �ان�� 

، ليصبح من أ��ز قادة ا��قاومة التو��ية ال�ي ا���رّت إ�ى ١٩٥٢
 )٣٧(.١٩٥٤�اية ��ل�� الّس��ح �ي د��م��

رفض الّطاهر لسود وفرقته ال�ي ك�نت تتكوّن حينذاك  لقد
أسلح��م، ) مقات��ً، تلبيّة ��اء ��ر�� الثوّار من ٧٠من حوا�ي (

معت���ن ذل� خيّانة ك��ى ���زا��، �اّصة بعدما ���وا بنيّة فر��ا 
ية �ي �ا�� ما إذا أل�� الثوّار التو��يون  �ي ا��نفراد بالثورة ا��زا��

كيفاش «أسلح��م، وهو ما كشف عنه الّطاهر لسود ��ن قال: 
خوك ي��بو فيه، و���� و��لّيه آش ��مّ��ا هذه، ما��مهاش 

 .»خيّانة!؟
ي�ن راس��ه  وحسب ما ذ��ه الّطاهر لسود، فإّن الثوّار ا��زا��

بعدما ���وا ��وقفه هذا وهو �ي تو��، مؤ�ّ��ن د��هم �� ��وا�ي 
جندي، ��� أنّه فّضل �دم دخو��م إ�ى ا��دود التو��ية  ٤٠٠

ية، وهو ما ��ّ  باعتباره ك�ن قد قرّر ا��لت�اق بالثورة ا��زا��
ي�ن �ي جبال بالفعل، حيث التحق هو  وفرقته بالثوّار ا��زا��

ا��وراس، أ�ن ظ�ّ�ا مّدة ��ر�ن تقريبا يقاومون ا��ستعمار إ�ى 
��انا م��م بأّن ��اربة ا��ستعمار  ي�ن، إ �انب إخوا��م ا��زا��
ليست ��ّددة ��ك�ن مع�ّن، بل أ���ا كنت فعليك القيّام بالواجب 

 .)٣٨(��ستعمارا��قّدس ا��تمثّل �ي التحرّر من هيمنة وظ�� ا
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وقد ��ّر الّطاهر لسود �ي �ديث �� مع الباحث ا��زا��ي 
ية قائ��:  «... ا��كتور ���د قنطاري، ��ليّة الت�اقه بالثورة ا��زا��

أعطينا عهدا ��� متابعة ال�كفاح ا��ش��ك لب��ان ا��غرب العر�ي 
إ�ى �اية حصو��ا ��� ا��ستق��ل التّام، وأن �� نضع ا��سل�ة 

الّظروف، وهو سبب ا����ف ا��ي وقع بي�ي وب�ن  ��ما ك�نت
بورقيبة �ي قبو�� با��ستق��ل ��� ��ا�ل و��ك ا��زا�� و�دها �ي 
ا��عر��، حيث أ�ّ�ي �� ا���ف ��ل� وتابعت جهادي إ�ى ما بعد 
ا��تّفاق التو��� الفر��� ��� ا��ستق��ل، فد�لت بو�دا�ي 

شة ��تابعة جهادي ضّد القتاليّة إ�ى ا��زا�� ��هة ا��وراس ا���ام
ي�ن، ل�كن الّظروف  القوات الفر��ية إ�ى �انب إخوا�ي ا��زا��
القاسيّة والوضعيّة ا��ؤسفة آ��اك �� ��مح �ي ��تابعة ال�كفاح ح�ى 

 .)٣٩(»استق��ل ا��زا��...
ول��شارة، فقد ل�ّ� الّطاهر لسود ���ل ف��ة وُجوده با��زا�� 

ي�ن، ��ر�ة أ��م أرادوا معام�� حسنة من طرف الثوّار ا��زا�� 
إ��اقه با��يأة العليا للقيّادة ا����فة ��� ��ي�� الثورة، ��� أنّه 
رفض ذل� مفّض�� ا��هاد �ي ا��يدان مث�� مثل بقيّة ا���اهد�ن 

ي�ن «ا�����ن، و�ي هذا الّصدد يقول:  عندما جئت إ�ى ا��زا��
ا��يأة  ��بال ا��وراس طلبوا م�ي البقاء معهم، وقالوا �ي أنت من

العليا لثورتنا، ل�كنّ�ي وّ��ت ��م بأ�ّ�ي لست قادما ���داث 
ا��شاك�، و���ا جئت ��كون وا�دًا من ا��نود، وبعد نقاش 
يل س�ّ�وا إ�ي عش��ة سوق أهراس، وبقيت قا��ًا �ل��ا طي��  طو

 .)٤٠(»إقام�ي هناك
يون خصوًصا ممّْن سا��وا �ي صنع تل�  ��� ا���ف ا��زا��

 ّ ار��ية، بفضل الّطاهر لسود وبا��هود ال�ي ����ا ا���داث الت
ية �ي سبيل ��قيق ا��ستق��ل،  رفقة فصائ�� ���ل الثورة ا��زا��

لقد «... إذ يقول �ي هذا الشأن ا��ّا�� عثمان سعدي �ن ا��اج: 
�اهد معنا ال�كث�� من ا��قاوم�ن التو��ي�ن من أمثال: ��� 

ر لسود...، إ�ّ�ي أؤ�� أّن ا��مّا�ي، وعبد ا��ّٰ� البو��را�ي والّطاه
ية مش����  ا��ّم التو��� اختلط مع ا��ّم ا��زا��ي �ي ملحمة ثور

 .)٤١(»عظيمة ��� ا��دود ب�ن الب���ن
وبعد عودته إ�ى تو��، تو�ّى الّطاهر لسود القيّادة الفعلية 

إ�ى صائفة  ١٩٥٥"للثورة الثانية" ال�ي امتّدت من أوا�� 
��ة متنّق�� من ا��زا�� إ�ى ، حيث ظّل ���ل هذه الف١٩٥٦

تو�� و��ى طرابلس وح�ى القاهرة، منّسقا ��ل� أ��ال الثورة 
مع رفاقه أ��د �ن ب�ّ� عن �يش التّحر�� ا��زا��ي وا��كتور عبد 
ال����� ا��طيب عن �يش التّحر�� ا��غر�ي، ��ت إ��اف م�� 
ممثّ�� �ي ��ص الّضابط فتحي ا��يب. وك�نت �� �ّدة وقائع 

��بية أ��ف �ل��ا �ي إطار النّضال ا��ش��ك والتّنسيق  ومعارك
لتحر�� تو�� وا��زا��، حيث است��د ��ت قيّادته ا��ئات من 
ي�ن ���ل ا��عارك ال�ي �اض��ا فصائ�� با��نطقة  التو��ي�ن وا��زا��

ا��متّدة من جبال ���� �ي الّشمال إ�ى جبال قفصة وا��ر�� و��ي 
 .)٤٢(�ّداش ومطماطة �ي ا��نوب

ية  لقد ك�ن للّطاهر لسود دور كب�� �ي ��و�ن الثورة ا��زا��
بالّس��ح من ���ل إ��افه ��� ���ّ� الّس��ح ا��هرّب من ميناء 
ية إ�ى الشاطئ اللّي�ي، �� نق�� إ�ى ��زن "التّشو�ن"  ا��سكندر
ية وأ��ى  يعه ��� فرق متكوّنة من عنا�� ��ا�� ّ توز ��وارة لي��

ه ��ا�ل ال�ّ�اب التو���، حيث ي��وّد تو��ية ���ر ��� ��ريب
ّ ���يب  �يش التّحر�� التو��� ��ا ��تا�ه من أسل�ة، بينما ي��
ا��زء ا���ّصص ��يش التّحر�� ا��زا��ي ��� قفصة باّ��اه 

. ه��ا يتّضح لنا أّن الّطاهر لسود قد ك�ن بالفعل )٤٣(ا��وراس
تق��ل ر�ل ميدان، يؤمن بال�كفاح ا��سلّح ك�داة لتحقيق ا��س

التّام، ��� أنّه فّضل ا��ستس��م بعد ا�����ن عن استق��ل 
تو��، رافًضا ��ل� ا��قتتال من أ�ل مصل�ة بعض ا��فراد 
ً العيش �ي منفاه ا��ختياري  ��� حساب ا�����ن، مفّض��

مارس  ٢٠با��ّوحية (جهة سليانة) إ�ى أن وافته ا��نيّة �ي يوم 
 .)٤٤(��ستق��لا��ي يصادف ا����ى ا��ربع�ن ل ١٩٩٦

 الطيّب ا����ق:-٣/٢
يعرف با����ق، وهو الطيّب �ن ��ارة بو�دي�� ا��نّا�ي، من 

��ك��، بوادي مل�� قرب ��ن دراهم من  ١٩١٦مواليد سنة 
�ائ�� تنتمي إ�ى وسط ف���ي فق��، اشتغل بالّس�� ا��د��ية �� 

ية �ي ا��يش الفر��� سنة  ، فشارك ١٩٣٨نُودّي ���دمة العس��
هذا ا��يش �ي وقائع ا��رب العا��ية الثّانية، و��ا ا��لعت �من 

 ّ �ة بتو�� مع مطلع ا���سينات من القرن الع���ن، ا��قاومة ا��سل
ا��رط �ي صفوفها وأصبح من أ��ز قاد��ا �ي ا��نطقة ا��متّدة من 

، و�ذا ك�ن الطيّب ا����ق )٤٥(�ار ا��ّماء إ�ى �مال ��ن دراهم
بضيعة  ١٩٥٤الّس��ح �ي ��ر د��م�� قد است�اب لنداء ��ل�� 
، فإنّه قد �اد ��ّددا مع مطلع )٤٦(���ود ياس�ن بوادي مل��

إ�ى رفع الّس��ح �ي إطار ا��عارضة  ١٩٥٦�ان�� (ينا��) 
اليوسفية ��تّفاقيات ا��ستق��ل ا��ّا��� �ي تناغم وتنسيق مع 
ي�ن، من أ�ل إ��از استق��ل حقي�� ��ت راية  الثوّار ا��زا��

 .)٤٧(عروبة وا��س��م والتّحر�� الّشامل ل��غرب العر�يال
ه��ا اختار الطيّب ا����ق ا����راط �ي ا��مانة العامّة 
وخوض ��ار ا��قاومة ا��سلّ�ة بالتّنسيق مع ثوّار ا��زا��، ويبدو 
ي�ن ��عيّة أربعة ر�ال أصي��  أنّه التحق ���مو�ة من الثوّار ا��زا��

ائق ا��صل�ة التّار��ية ��يش ال��ّ ، حيث ���� وث)٤٨(وادي مل��
الفر��� أّن ���و�ة ا����ق ك�نت ت�ّ� �ي ����� أو�ى تو��يّ�ن 
ية  فقط، �� ��وّلت �ي ����� ثانيّة لتصبح ���و�ة تو��ية ��ا��
يقودها ا��زا��ي أ��د ال��يف. و�ُ��� ذات الوثائق إ�ى دور 

يل �يش التّحر�� ا��زا��ي با� �موال ال�ي ���و�ة ا����ق �ي ��و
ك�نت ���عها من منطق�ي �ار ا��ّماء وبو��ارة لصا�� الثورة 
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ية. ومن �����ا (التّقار��) يبدو أّن ا���مو�ة ك�نت ت�ّ�  ا��زا��
مقات��ً �� تقسيمهم إ�ى أربع ���و�ات ��ضع لقيّادة  ٦٠حوا�ي 

ك� من ا��زا��ي أ��د ال��يف والتو��� الطيّب ا����ق، حيث 
ي�ن  ١٠ن ا��و�ى والثانية ت�ّ� ك� م��ما ك�نت ا���موعتا ��ا��

 ١٥تو��ي�ن، بينما ت�ّ� ا���موعتان الثالثة وا��ّابعة معًا  ٠٥و
، وذ��ت مصادر أ��ى أّن ���و�ة ا����ق ك�نت ت�ّ� )٤٩(تو��يا

ي�ن، وقد ��طت هذه  ٥٠حوا�ي  مقات�� أ�ل��م من ا��زا��
ً �ي ا���مو�ة بعّدة مناطق مثل ��ن دراهم و�ار ا��ّ  ماء �اّصة

نوا�ي أو��د سد��ة وبو��ارة وجبل ا������ القريب من 
 .)٥٠(سوق ا��ربعاء وا��ناطق ا���اذيّة ��

لقد ظّل الطيّب ا����ق يُقاوم بالّس��ح �من ���و�ة من 
 ّ ي�ن بقيّادة ا��زا��ي أ��د ال� �يف، ا���اهد�ن التو��ي�ن وا��زا��

 ١٣الفر��� �ي  وبعد أ�� هذا ا����� من طرف قوّات ا��يش
، �لفه القا�� �ن ضو ا��ي ظّل هو ا���� )٥١(١٩٥٦مارس 

متنّق�� رفقة الطيّب ا����ق و�لفا��م من ا��قاوم�ن من ��ن 
دراهم �ما�� إ�ى تا�� وتا��و�ن جنو�ًا، ومن تو�� إ�ى ا��زا�� 

ً )٥٢(ومن ا��زا�� إ�ى تو�� ي��  ، ��� أّن هذا الوضع �� ��تمرّ طو
لطات التو��ية ��جوب �ن ��� ا���ي�� ت السّ �اّصة بعدما ك�ّف

 .)٥٣((من أنصار بورقيبة) ����حقة ���و�ة الطيّب ا����ق
وأمام تضييق ا��ناق �ليه من طرف الّسلطات التو��ية 
ّ الطيّب ا����ق إ�ى ��ل�� نفسه  وقوّات ا��يش الفر���، اضطر

بضوا�ي  ١٩٥٦ماي  ٠٧مقاوم�ن من ���وعته لي��  ٠٧رفقة 
سك�ن، بعد أن رتّب ذل� مع رئيس شعبة �ك�� سيدي م
ية  ٢١، ���ثّل بعد ذل� أمام ����ة القضاء العليا يوم )٥٤(ا��ستور
يلية  �ّاه با��يّانة ١٩٥٦جو ، ال�ي ���ت �ليه با���دام م�ّ�مة إ

يلية  ٢٨وا���رّد، وهو ا���� ا��ي نُّفذ �ي حّقه صبي�ة يوم  جو
٥٥(١٩٥٦(. 

 عبد العز�� شوشان:-٣/٣
القلعة ال�ك��ى بالّسا�ل التو���، وهو من مواليد سنة أصيل 

، درس بالّصادقية �� اشتغل ك�تبا �����ة سوسة، ١٩٢٨
لينخرط فيما بعد �ي النّضال الوط�ي من ���ل انتسابه إ�ى 

، وقد لعب دورًا هامًا �ي ا��قاومة )٥٦(ا��زب ا��ستوري ا��د��
قاو�ي الّشمال ا��سلّ�ة كونه ك�ن يتو�ّى ��مّة التّنسيق ب�ن م

ّ القبض �ليه من طرف الّسلطات  والّسا�ل، و��ا ��
ية، استطاع الفرار من الّسجن وا�ّ��وء إ�ى طرابلس  ا��ستعمار

، حيث انظّم إ�ى )٥٧(��واص�� ا��قاومة من هناك ١٩٥٣سنة 
مكتب ا��زب ا��رّ ا��ستوري ا��د�� ��ارع ا��ّشيد ا��ي ك�ن 

 .)٥٨(ا��ليط�ي�ُ��ف �ليه ا��ناضل التو��� ��� 
 

وأثناء ا����ف اليوس�� البورقيب�ي، ا��از عبد العز�� شوشان 
إ�ى صّف صا�� �ن يوسف وساهم من موقعه بصفته ا��ع�ن 
ا��با�� ل�ن يوسف �ي التّنسيق ب�ن ا��قاوم�ن التو��ي�ن 

ي�ن ، حيث سا�د ا��ناضل أ��د ��ساس ��� تأم�ن )٥٩(وا��زا��
ي�ن. وعن د��ه  ��ليّات ��ريب الّس��ح ا��و�ّه للثوّار ا��زا��

ية و���قته ��ناضل��ا يقول ا��ناضل ����  (شوشان) للثورة ا��زا��
لقد ك�ن ا��خ عبد العز�� شوشان من أك�� «القا�� �ي ��ادته: 

العنا�� ا��وجودة �ي مكتب ا��زب بطرابلس رغبة و��اسة �ي 
ما التّعاون معنا، وك�نت ���قته مع �ن ب�ّ� �� م�� من أحسن 

، إن دّل ��� ��ء، فإ�ّ�ا ��ّل ��� إ���ص هذا )٦٠(»يُقال
ية.ا�  �ناضل ووفائه للثورة ا��زا��

ول��شارة فقد �ُ�� �ليه مثل ���ه من اليوسفي�ن با���دام 
غيّابيًا، فل�أ إ�ى ا��زا�� و�� يعد إ�ى تو�� إ�� �ي أوا�� 
� الّسبعينيات بعدما عفا عنه بورقيبة، حيث اشتغل بالتّ�ارة �

، وظّل حسب ما ذ��ه ا��ستاذ )٦١(ا���ب نائبا ���لس النوّاب
ً الّسكوت عن أ�داث الثورة الثانية،  عبد ا���يد ا�����ي مفّض��

، وهو ما ن��سه من )٦٢(معت��ًا ا��ديث ع��ا من ا��مور ا��ط��ة
ما دفعك ��� أن ���ل «���ل ��اؤ�� مع ��اوره ا�����ي قائ��ً: 

تُو�ي عبد العز�� شوشان بتو�� �ي ». ��ك �ي مغارات خط��ة
يل سنة   .)٦٣(٢٠٠٠أفر

إضافة إ�ى ما سبق، ساهم ا��قاوم اليوس�� ا��ّ�ن �ن لسود �ن 
عبد ا��ّٰ� العبيدي �ي ��ع الت��ّ�ات وال�ّ�ائب لفا��ة الثورة 
ية، ��� قام �����ت ا��ّ�اية لتجنيد ا��تطوّ��ن من الّسوافة  ا��زا��

ديف وا��ر�� �ي صفوف �يش ا��توا�د�ن بك��ة ��هة ا��
. ومث�� أيضا قرّر ا��ناضل اليوس�� ��� )٦٤(التّحر�� ا��زا��ي

ية �ي ��ر د��م��  عوا��ة (من مدن�ن) ا��لت�اق بالثورة ا��زا��
، ��ن انظّم إ�ى فرقة جبّار ��ر ��وق أهراس مشاركً� ١٩٥٥

�ّاها �ي �ّدة ��مات ��� ا��يش الفر���، �� التحق بفرقة  إ
ا��زا��ي ���د ����، وظّل يقاتل بصفوفها إ�ى أن أ�� من  القا��

، حيث �� يُط�� ��ا�ه ١٩٥٦قبل ا��يش الفر��� �ي مارس 
�ي إطار تبادل ا����ى ب�ن التو��ي�ن  ١٩٥٩نو����  ١٩إ�� �ي 

 .)٦٥(والفر��ي�ن
ا��يش الفر��� عن ز�ّادة ا��تطوّ��ن  وقد ��ّدثت تقار��
��زا�� من دا�ل تو��، وهم �ي الغالبيّة التو��ي�ن ا��توّجه�ن إ�ى ا

من أتباع ا��عارضة ال�ي يقودها ا��ّع�� �ن يوسف، حيث ذ��ت 
(التّقار��) أّن أربعة أ��اص تو��ي�ن من وادي مل�� قد أدّوا 
يف  ية، وهم ��زة �ن ال�ّ� الق�� ل��لت�اق بصفوف الثورة ا��زا��

��اه��، وشا�ّان تو ��يّان ينتميّان �ن أ��د و��ارة �ن يوسف �ن إ
إ�ى ا��زب ا��ستوري �� �ُ��� أ�ماؤ��ا. ��� ألقت فرقة ا��يش 

، القبض ��� ١٩٥٦أوت  ١٦الفر��� ا��رابطة ��� ا��دود �ي 
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ية ل��لت�اق  أربعة ثوّار مستعّد�ن ��جتيّاز ا��دود بصورة ��ّ
بالثورة، وهم ���د الّسعيد �ن ��يدة (��ا��ي) وث��ثة تو��ي�ن 

 .)٦٦(م من طرف �ن ��يدة للقتال �ي ا��زا����ّت ��يئ��

رابًعا: دور اليوسفيني يف هتريب األسلحة 

 حنو اجلزائر
س�� أ��د �ن ب�ّ� إ�ى تنسيق ا��هود مع صا�� �ن يوسف 
وممثّ�� بليبيا السيّد عبد العز�� شوشان، وذل� ���ل �مان إيصال 

ي ا��سل�ة ال�ي تعهّدت م�� بتوف��ها ل��قاومة ا��سلّ�ة ال�
سيخو��ا ا��يشان التو��� وا��زا��ي �ي إطار معر�� ��ر�� 

، حيث اتّفق مع صا�� �ن يوسف ��� ��و��ه )٦٧(ا��غرب العر�ي
بالّس��ح ���� أّن ا��قاوم�ن التو��ي�ن سيشاركون �ي ��ليّات 
��ريب الّس��ح إ�ى ا��زا��، ��� سافر �ن ب�ّ� إ�ى ليبيا من أ�ل 

ا���يد درنة ل��تّفاق ��� تفاصيل  التّنسيق مع القا�� قام عبد
ّ ��نيد ���و�ة من )٦٨(��ليّات ا����ال والنّقل ، هذا بعد أن ��

ا����اء ��سال� الّصحراء وال�ّ�ريب من عنا�� ا��قاوم�ن للقيّام 
��ذا ا��ّور ا��ي ��ّد �� ا��ناضل التو��� عبد ا��ّٰ� العبعاب 

 .  )٦٩(بتك�يف من صا�� �ن يوسف و����� البلهوان
قد تك�ّفت م�� ���ل معر�� التّحر�� ال�ي �ا��ا ا��يشان ل

التو��� وا��زا��ي بتوف�� الّس��ح ا��ي ك�ن يقع ��نه من ميناء 
ية ��و الّسوا�ل اللّيبية ��� ا��بل ا��خ��، إ�ى أن ��ت��ه  ا��سكندر
يقيا ال�ي تقوم ���زينه �ي  القيّادة العليا ��يش ��ر�� �مال إفر

دة بالنّاحية الغربيّة من ال�ّ�اب اللّي�ي قرب مستود�ا��ا ا��وجو
) Ghechir، وبالّضبط �ي قا�د�ي ��ي غش�� ()٧٠(التو��ية ا��دود

 .)٧١(ك�� عن �دود تو�� ١٢)، الواقعتان ��� بعد Assaوالعّسة (
يعه �ي أقرب وقت ��� فرق مؤلّفة من ّ توز  ٨إ�ى  ٧وبعد ذل� ي��

��مّة  ، لتتو�ىبصفة جيّدة أفراد يعرفون طرق ا��نطقة ومسال�كها
 ّ يصا�� إ�ى ال� ، و��ل� )٧٢(�اب التو��� ��سا�دة الّسلطات اللّيبيةإ

ي�ن والتو��ي�ن  تكون ��ليّة ��ن ونقل ا��سل�ة مش���� ب�ن ا��زا��
��سا�دة اللّيبي�ن، �ي ��ن يتو�ى ك� من الّطاهر لسود وا�ن أخيه 

 .)٧٣(�ى تو��البش�� وأ��د �ن ب�ّ� مسؤولية ��ر�� ا��سل�ة إ
ول��شارة، فإّن ��ليّات نقل ا��سل�ة إ�ى ال�ّ�اب التو���، 
ّ ��ارًا �ي ا��ناطق البعيدة عن ا��دود اللّيبية التو��ية  ك�نت ت��

ً �ي ا��ناطق القريبة من ا��دود ، إذ �ُ��ل ا��سل�ة )٧٤(ولي��
وا��ّ���ة ا��هرّبة ��� ظهور ا���ال ال�ي ���� ���اية ���و�ة من 

ي�ن، وعند وصو��ا إ�ى ا��ناطق ا��قا وم�ن التو��ي�ن وا��زا��
ا��دودية ب�ن تو�� وليبيا، تتوقّف الفرق لبعض الوقت بضوا�ي 
ا��شيقيق أو ا��بل ا��بيض، لتتوزّع من �د�� �ي شك� أفواج 

 ١٠صغ��ة، ي�ّ� ك� وا�د م��ا ث��ثة ��ال ���ف �ل��ا 
يق إ�ى دا�ل مقاوم�ن ��سا�دة ا��رشد�ن التو��ي�ن لقطع ال ّطر

يقا ���  تو��، حيث ��ل� ك� فوج عند اجتيّازه ���دود طر
يق ا��ي سل��� الفوج الّسابق، و���� بيقظة و�ذر ��نّبا  الّطر

يات الفر��ية ور�ال الّسلطة من البورقيبي�ن  .)٧٥(ل��ّور
ومن أهّم الّطرق ا��ّئيسة ال�ي ك�نت ��ل�كها هذه ا��فواج للتو�ّل 

 ����: �ي ال�ّ�اب التو���

يق الّسا�ل ال�ي ����ق ا��ستنقعات باّ��اه وا�ة �ن قردان. -  طر

ية  - يق الضيّق ا��ك�� استعما�� ا��ي ��رّ �ذو التّ��ل ا���ر الطر
��بال مطماطة، وهو عبارة عن مسال� ضيّقة ���لّلها الّصخور 

 وا��نعر�ات ا��بليّة ال�ي �� ت��ك ��فاف ا��بل أّي أ��.

يق ��� النّاحية ا�� -  نوبية با��اه تطاو�ن.طر

يق أق�� جنوب �دامس -  .)٧٦(طر
 

فع�� هذه الّطرق، ك�نت تتو�ّل قوافل الّس��ح القادمة 
"ا��امّة"، ال�ي ��وّلت  من ليبيا ��ا�ل ال�ّ�اب التو��� لتلت�ّ� �ي

حسب ما ورد �ي التّقر�� ال��ّي للقوّات الفر��ية با��نوب إ�ى 
يع الّس��ح ��و  ���� هامّ لتجميع ا��سل�ة و��ى نقطة أساسيّة لتوز

. وبعدما ي��وّد �يش التّحر�� التو��� )٧٧(الّشمال و��و ا��زا��
��ا ��تا�ه من أسل�ة، تأ�ذ ا��سل�ة ا��رصودة ��يش التّحر�� 
يقها من ���� ا��امّة ��اه ا��زا�� ��� مسل�ك�ن  ا��زا��ي طر

 رئيسي�ن ��ا:

والّسند وقفصة، ا��امّة �� س��ة، وم��ا إ�ى الّشارب ��ذيفة  -
أ�ن ���وّل القاف�� من ��اية ا��رشد�ن التو��ي�ن إ�ى وصاية 
ي�ن، ومن قفصة تقطع القاف�� جنوب ��غزة  ا��رشد�ن ا��زا��
يقها  يانة لتأ�ذ طر با��اه ا��زا��، وأحيانا �ّ��ه �ما�� ��و فر

 ال�ّ�ائي ��و ا��زا��.

ا��دود ا��امّة با��اه ا��نوب الغر�ي ��و دوز، وم��ا إ�ى  -
ي�ن ا���ن ���فون ���  لتصبح ��ت ��اية ا��رشد�ن ا��زا��

يصا��ا إ�ى ا��زا�� وبالّضبط إ�ى وادي سوف  .)٧٨(إ
إضافة إ�ى ما سبق، ك�نت �ُ�رّب ا��سل�ة أيًضا مبا��ة 
من ال�ّ�اب اللّي�ي ��� ا��نوب التو��� ��اه ا��زا�� دون ��ورها 

 ل� م��ا:��ر�� ا��امّة، متّ�ذة �ي ذل� �ّدة مسا

مسل� ينط�� من ��بة ��� ا��دود اللّيبية التو��ية با��اه ��ي  -
ية ��اه وادي  �ّداش، وم��ا إ�ى ا��دود التو��ية ا��زا��

 سوف.

مسل� ينط�� من �ن قردان ��� ا��دود التو��ية اللّيبية با��اه  -
ية ��اه وادي  ��ي �ّداش وم��ا إ�ى ا��دود التو��ية ا��زا��

 سوف.

ان ��� ا��دود اللّيبية التو��ية با��اه من وزّ  مسل� ينط�� -
ا��هيبة التو��ية، وم��ا إ�ى تطاو�ن فب�ي �ّداش �ما��ً، ومن 
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ية ��اه وادي  هذه ا�����ة ��و ا��دود التو��ية ا��زا��
 .)٧٩(سوف

 
قوافل ا��سل�ة ال�ي ك�نت ��رّ ��� هذه الّطرق  ول��شارة فإنّ 

من طرف ر�ال ا��قاومة نة ��اه ا��زا��، ك�نت دا��ًا مؤمّ 
التو��ية با��ّغم من ال�ّ�اع ا��ي ك�ن قا��ا آ��اك ب�ن ا��بيب 
بورقيبة وصا�� �ن يوسف، حيث و�دت القوافل ا���مّ�� 

، وهو ما )٨٠(د��ًا ك�فيًا من طرف ا��ر�� اليوسفيةبالّس��ح 
أ�ّ�ه ا��قاوم التو��� "��� �ن حسن �ن ���� ظاهري"، ��ن 

ك�ن الّس��ح «... ّس��ح ��� تو�� قائ��ً: ��دث عن ��ريب ال
يق الشناذ��، و��زّن  الع��ي ���ل إ�ى ال�ّ�اب التو��� عن طر
ّبه  ً ��� ظهور ا��بل ل��ر �ي ��ا�ئ تو��ية ��ارّا، �� ينقل لي��
يون �إ�انة إخوا��م التو��ي�ن من ��ا�ة �ن يوسف إ�ى  ا��زا��

�اهد ا��اج "���د �ن . ومث�� أيًضا أشار ا��)٨١(»دا�ل ا��زا��...
ية إ�ى دور ���و�ة  فرج �ن ��ّار السبو�ي" �ي ��ادته الشفو
ال�ّ�ريب التّابعة للقا�� الّطاهر لسود �ي ��اية قوافل ا��سل�ة 

أذ�� �ّدة أ�ماء: ا����وك �ن «... ا��تّجهة ��و ا��زا�� قائ��ً: 
العرو�� وهو �ن عّم الّطاهر لسود وحس�ن �ن ا��ي���ي وجي���ي 
�ن سو��ان من ا��امّة، وا��لي�� ���� �ن ا��اج ���� و��ر �ن 
ا��اج ��ّار من �ن قردان، و��� �ن ���� الّسو�ي أصيل 
سوف...، هؤ��ء ا���ن ��ّا ����ك معهم أنا (���د �ن فرج) و�ن 

 .)٨٢(»أ�ي مفتاح �ي ��اية قوافل ا��سل�ة ا��هرّبة إ�ى ا��زا��...
ي�ن ممَْن هذا الّطرح يؤ�ّ�ه أيًضا الع د�� من ا��ناضل�ن ا��زا��

ا���فوا ��ور مقاو�ي ا��ر�� اليوسفية �ي ��ريب ا��سل�ة ��اه 
ا��زا��، من أمثال ا��ناضل ���� القا�� ا��ي يقول �ي هذا 

ك�ن ا��قاومون التو��يون من أفراد �يش التّحر�� «الشأن: 
ا��نوب  التو��� يتولّون ��مّة تأم�ن نقل ا��سل�ة إ�ى ا��زا�� ���

التو��� بأسلح��م ا��اّصة، وقد وصل ��م ا���� �ي كث�� من 
ا��حيان إ�ى ا��ش��اك مع إخواننا ا���ن ك�نوا ��افقون القاف�� من 
ا���اهد�ن، �ي �ّدة معارك مع الو�دات الفر��ية ال�ي ك�نت 

 )٨٣(».تع��ض قوافلنا با��را�� التو��ية
ع و��ّية ا��سل�ة ولع�ّ� من ا��ستحسن هنا، أن ���� إ�ى نو

وا��ّ���ة ال�ي ك�نت ��رّب إ�ى ا��زا�� ��� تو�� ���ل ����� 
 ٢١التّنسيق ب�ن قادة �يش ��ر�� ا��غرب العر�ي، ف�� يوم 

وصلت ��نة من ا��سل�ة قادمة من م�� إ�ى  ١٩٥٦فيفري 
لتلبيّة احتيّا�ات ا����ة ال�ّ�قية با��زا��،  )٨٤(الّسوا�ل اللّيبية

تّحر�� التو��� ب��يّة من الّس��ح وا��ّ���ة و�مداد �يش ال
 ��با��ة ��ليّاته، وقد تضمّنت هذه الّشحنة العتاد ا��ر�ي التّا�ي:

 
 

سلحة
ٔ
 الجهة المطلوب تزويدها بها كميتها نوع اال

ها لتونس ٣٣٠ ٧ر٩٢بنادق 
ّ
 كل

 للجزائر والباقي لتونس ١٥٠منها  ٢٣٦ ر ٣٠٣بنادق 

 زائر والباقي لتونسللج ٤٠ ١٠٠ رشاش (النكستر)

 كلها لتونس ٢٣ ٧ر٩٢رشاش فاو 

 كلها للجزائر ١١ ر ٣٠٣رشاش فيكرز 

 للجزائر والباقي لتونس ٠٢ ٥٠ مللم ٩مسّدس برتا 

 للجزائر والباقي لتونس ٠٢ ٠٥ وصالت انيرجا ضّد الدبابات

 خزنة لكل رشاش ٠٢توزّع بواقع  ٢٠٠ خزنة لزوم النكستر

 ا للجزائركله ٤٠ شريط للفيكزز 

 توزّع بالّتساوي بين الجزائر وتونس ٢٠٫٠٠٠ ر ٣٠٣طلقة 

 توزّع بالّتساوي بين الجزائر وتونس ٢٠٫٠٠٠ ٧ر٩٢طلقة 

 للجزائر والباقي لتونس ٢٠٠ ٢٠٫٠٠٠ مللم النكستر ٩طلقة 

 للجزائر والباقي لتونس ٢٠٠ ٥٠٠ قنبلة يدوية

 كلها لتونس ٦٠٠ مللم للمسّدس ٩طلقة 

 ١٠٠لتونس و ١٠٠ ٢٠٠ نيرجا ص/دقنبلة ا
 )٨٥(للجزائر

 
، وصلت ١٩٥٦و���ل النّصف الثا�ي من ��ر مارس 

��ّية أ��ى من ا��سل�ة وا��ّ���ة إ�ى ا��را�� اللّيبية ��ّصصة 
ل��و�� �يش التّحر�� التو��� بأك�� قدر من احتيّا�اته، مع 

�ه ��و�� ج��ة ا��زا�� ال��قية با��وراس وسوق أهراس ��ا ��تا
من س��ح ��عم قدرا��ا النّضالية، وقد تضمّنت هذه الّشحنة 

 العتاد ا��ر�ي التّا�ي:
 العتاد الخاص بتونس  العتاد الخاص بالجزائر

 كّميته نوع الّسالح  كّميته نوع الّسالح
 ٣٠٩ ٧ر٩٢بنادق   ٦٥ ر ٣٠٣بنادق 

رشاش فيكرز 
 ر ٣٠٣متوسط 

 ٢١ ر ٣٠٣بنادق   ١٠

 ٥٩ رشاش النكستر  ٣٠ رشاش النكستر
 ١٦ رشاش فاو  ٢١٦ قنبلة يدوية

 ٦٤٨ قنبلة يدوية  ٦٠ خزنة النكستر
 ٥٠ مللم ٩مسّدس برتا   ٦٠٠٠ مللم ٩طلقة 

 ٢١ قنبلة انيرجا ضّد الدبابات  ٢٠ خزنة للفكيرز 
 
 

تّم تسريب هذه الكّمية على شكل 
دفعتين خالل الفترة الممتّدة من 

 .١٩٥٦مارس  ٢٥مارس ٕالى  ٢٢

 ٠٥ وصالت انيرجا 
 ١٣٫٠٠٠ ٧ر٩٢طلقة  
 ٣٧٫٠٠٠ مللم للرشاش ٩طلقة  
 ٢٠٠٠ مللم للمسّدسات ٩طلقة  
 ٠٩ صناديق الّديناميت 
ربع  

ٔ
تّم تسريب هذه الكمية على شكل ا
 ٢٠دفعات خالل الفترة الممتّدة من 

فريل  ٠٦مارس إلى 
ٔ
 .)٨٦(١٩٥٦ا

 
��اض القوّات ورغم اشتداد ا��ّقابة ��� ا��دود، وا�

الفر��ية و��ا ر�ال ا��رس الوط�ي التو��� لعمليّات ��ريب 
ا��سل�ة ��اه تو�� وا��زا��، إ�� أّن أ�لب ��ّيات هذه ا��سل�ة 
ي�ن، حيث ع�فت  ك�نت تصل إ�ى الثوّار التو��ي�ن وا��زا��
ا��دود اللّيبية التو��ية ��اًطا م��ا��ًا ل��ريب ا��سل�ة و�يصا��ا 

. )٨٧(�يش التّحر�� التو��� و�يش التّحر�� ا��زا��يإ�ى أفراد 
��� زوّدت ج���ي ا��وراس والقا�دة ال��قية ب��ّيات هامّة من 
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ية، سواء من طرف  ا��سل�ة ال�ي ك�نت ��رّب بالّطرق ال�ّ�
ي�ن أو بالتّنسيق مع أنصار صا�� �ن يوسف ، ُخصوًصا )٨٨(ا��زا��

ا ل��ريب ا��سل�ة ��� ا��نوب التو��� ا��ي شّك� مع��ًا أسا �ّ سي
 .)٨٩(ا���ّصصة ����ة ا��زا�� ���� ا��صار ا��عارضة اليوسفية فيه

 

 ةُ ِمتَ َخا
ال�كفاح �ي ��اية هذه ا��راسة، ��كننا القول أّن ��ربة 

ا��ش��ك ال�ي �ا��ا مقاومو اليوسفية وثوّار ا��زا��، أ�ّ�ت بعمق 
���ن، حيث ال�ّ�ابط وا��ص�� ا��ش��ك ب�ن أبناء الب حتميّة��� 

ية من �دمات اليوسفي�ن  ية ا��زا�� استفادت الثورة التحر��
بعدما تن�ّ� بورقيبة ��بادئ ��نة ��ر�� ا��غرب العر�ي وقبِل 
با��ستق��ل ا��ّا��� لتو��، ومن جه��ا أيًضا استفادت ا��ر�� 
ية �ي تعز��  اليوسفية من ���ل ��الفها مع قادة الثورة ا��زا��

 ّ اسة البورقيبية ال�ي ك�نت ���� إ�ى إقناع مك����ا أمام السي
التو��ي�ن با���� ا��ّا�ي. وأك�� من ذل� فإّن ��الف اليوسفي�ن 
ي�ن قد ساهم ��ك� كب�� �ي دفع فر��ا إ�ى  مع الثوّار ا��زا��

. ١٩٥٦مارس  ٢٠ا�����اف با��ستق��ل التّام لتو�� �ي 
قة التّار��ية، ��ل� �� �ّ� أن نكون أوفياء ل��داء الب���ن و���قي

ي�ن �ي  عندما نؤ�ّ� أّن التّفا�ل ا��ي حصل ب�ن الوطني�ن الثور
تو�� وا��زا�� ���ل هذه ا��ر���، ك�ن لصا�� الشعب�ن التو��� 

 وا��زا��ي معًا.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الَهواِمُش 
 
، زاول ١٩٠٣أوت  ٠٣�ي و�� ا��بيب بورقيبة ��دينة ا��نست��  )١(

تعليمه ا��بتدائي والثانوي بالّصادقية �� ��عهد ك�رنو، ومنه انتقل إ�ى 

بار�� أ�ن �از ��� ا���ازة �ي ا��قوق وديب��م الع��م السيّاسية، 

ا��رط �ي النشاط السيّا�� مب�ّ�ا وشارك ��ل� �ي تأسيس ا��زب 

يف بالقض١٩٣٤ا��ستوري ا��د�� سنة  ية الوطنية . ساهم �ي التعر

التو��ية من ���ل جو��ته ا���ائية للعد�� من الب��ان، و��� إ�� 

الفر��ية د�ل بورقيبة �ي ��اع مع -توقيع ا��تفاقيات التو��ية

ا��م�ن العام ���زب ا��ستوري ا��د�� "صا�� �ن يوسف" ��بب 

يل  ٠٨ا��وقف من ا��تفاقيات. ا���ب بورقيبة �ي  رئيسا  ١٩٥٦أ��

من نفس ال��ر رئيسا ��ول  ١٢ي�� وأصبح �ي ل���لس التأس

. انظر: أ��د ٢٠٠٠�كومة تو��ية بعد ا��ستق��ل. تو�ي سنة 

ي��،  ، ص ٢٠٠٩، ا��طبعة الع��ية، تو��، ��اجم تو��يةالطو

١٦٦  . 

، ا��عارضة التو��ية: ��أ��ا وتطورها (دراسة)توفيق ا��دي�ي،  )٢(

 .١٤ ، ص٢٠٠١منشورات ا��اد ��اب العرب، دمشق، 

، ��غراوة (��ق ����ة ١٩٠٧أكتو��  ١١و�� صا�� �ن يوسف يوم  )٣(

يا سنة   ١٩٣٠��بة) من �ائ�� ميسورة ا��ال، ��ّصل ��� البك�لور

، ا��رط ١٩٣٣بتو��، و��� ا���ازة �ي ا��قوق من بار�� سنة 

. و�ي سنة ١٩٣٤�ي ا��زب ا��ر ا��ستوري التو��� ا��د�� سنة 

ف ا��م�ن العام ���زب، �اش �ي أصبح صا�� �ن يوس ١٩٤٨

هروبا من ا��عتقال إ�� القطيعة  ١٩٥٢ا��ن�� منذ �ان�� (ينا��) 

مع ا��كومة الفر��ية. �ارض اتفاقيات ا��ستق��ل ا��ا��� ا��وقعة 

�ّاها "خطوة إ�ى الوراء"، ١٩٥٥جوان (يونيو)  ٠٣�ي  ، معت��ًا إ

إ�ى ليبيا سافر  ١٩٥٦ف��عم ��ل� الشّق ا��عارض ��ا. �ي سنة 

وم��ا انتقل إ�ى القاهرة معلنا عن ا���راره �ي نضا�� التحرري. �ي 

�� اغتيا�� �ي فرانكفورت بأ��انيا، ��وجب القرار  ١٩٦١أوت  ١٢

صا�� �ن ا��ي أصدره بورقيبة �ي حقه. انظر: منصف الشا�ي، 

، دار نقوش ع�بية للط�با�ة، دون مك�ن، دون يوسف. حياة كفاح

 (بت��ّف). ٥٣. ١٧تار�خ، ص

الثورة ��� دو�� ا��ستق��ل وماهية التحوّل " ا��بيّب،��يل  )٤(

ا����قراطي �ي الف�� ا����يولو�ي التو��� ا��عا�� (�ذور أزمة 

، ٦، ���ّ� دراسات، العدد ا��و�� �ي ا��سار ا��نتقا�ي ا��اري)"

منشورات ا��ر�� العر�ي ل����اث ودراسة السيّاسات، دون مك�ن، 

 .١٢٦، ص ٢٠١٣

، ا��غاربية ٢، طاليوسفيون و��رّر ا��غرب العر�ي����ة �ليّة الصغ��،  )٥(

 .٢٢، ص ٢٠١١للطبا�ة والن�� وا����ار، تو��، 

 . ١٢٧. ١٢٦��يل ا��بيّب، ا��رجع السابق، ص  )٦(
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تار�خ ا��عارضة التو��ية من النشأة إ�ى الثورة: توفيق ا��دي�ي،  )٧(

ية و يع، ا��س��ميةا����اب القومية واليسار ، مس��ليا�ي للن�� والتوز

 .٤٩، ص٢٠١٣تو��، 

�� تو�� وا��زا�� من رضا ميمو�ي،  )٨( دور الوطني�ن ا��غاربة �ي ���� ��ر

، رسا�� ماجست��، ��اية ا��رب العا��ية الثّانية إ�ى �اية ا��ستق��ل

، ٢٠١٢-٢٠١١ق�� الع��م ا����انية، شعبة التّار�خ، �امعة باتنة، 

 .٧٧ص 

من �ائ�� متواضعة،  ١٩١٦د��م��  ٢٥من مواليد مدينة مغنية �ي  )٩(

��أ و��ع�ع �ي وسط �ائ�� فق��، و��ا شعر بالفروقات التّامة ب�ن 

ي�ن، قرّر ا���رّد ��� ا��ص�� ا��ي ر�مه ا��ستعمار  الفر��ي�ن وا��زا��

��بناء ا��زا��، حيث ��ع �ي ا��تّصال با��وساط الوطنية ��� 

يقيا. و�ي سنة ا����اد ال استد�ي  ١٩٣٧وط�ي ل��س���ن ��مال إفر

للتّجنيد ا��جباري، فشارك ��ل� �ي ا��رب العا��ية الثانية ال�ي 

أ��ى ف��ا من الش�ا�ة ما ��د �� ��ا خصومه من الفر��ي�ن. وبعد 

ية  عودته من ا��رب ان�ّ� إ�ى ا��رك�ت النّضالية السيّاسية �� العس��

��ن ��أس ا��نّظمة ا��اّصة سنة  ١٩٤٥خصوًصا بعد ��ازر ماي 

بعد �ادثة ���� وهران، ل�كنّه  ١٩٥٠، واعتقل سنة ١٩٤٩

ّ من الّسجن �ي مارس  ليلتحق بالقاهرة،  ١٩٥٢استطاع أن يفر

وهنال� اه��ّ ��سأ�� التّسليح �ي الوفد ا��ار�ي ����ة التحر�� الوط�ي. 

��ا�ه إ�� �ي اعتقل مع رفاقه �ي ��لية اختطاف الطا��ة و�� يط�� 

. ��ّن �ن ب�ّ� وز��ا ل��و�� �ي ا��كومة ا��ؤقّتة ا��و�ى، ١٩٦٢مارس 

ّ نائبا ��ئيس ا��كومة �ي العهدت�ن الثانية والثالثة. ا���ب ك�ول  ��

ية سنة  ية ا��زا�� ، �� انقلب �ليه بومد�ن �ي ١٩٦٣رئيس ���مهور

اختار ا��ن�� إ�ى  ١٩٨٠، وبعد سنة ١٩٦٥التّاسع ع�� جوان 

، حيث �اد إ�ى ا��زا�� وب�ّ� يُصارع ا��رض إ�ى ١٩٨٩�اية سنة 

�ن ب�ّ� يتك�ّ�. . انظر: سعيد الّصا�ي، ٢٠١٢أن وافته ا��نيّة �ام 

، منشورات ٢، طا��ذ�ّ�ات السيّاسية والثقافية للزّع�� أ��د �ن ب�ّ�

 .٣٠. ٢١، ص ٢٠١٢ع�ابيا، تو��، 

ية،  ١٩١٨�ان��  ١٥من مواليد  )١٠( وهنال� تل�� دراسته با��سكندر

ية بالقاهرة. وبعد  ا��بتدائية، �� واصل تع�ّ�ه ��درسة ال��ضة الثانو

يا قرّر ا��لت�اق بالك�ّية ا��ربية �ام  ، ١٩٣٧حصو�� �ل البك�لور

��درّس ��ا. شارك ��ال عبد النّا�� �ي  ١٩٤٣ليُع�ن مع مطلع 

، وبعد عودته م��ا �ُ�ن مدرّسا �ي ١٩٤٨��ب فلسط�ن �ام 

رسة أرك�ن ا��رب، أ�ن ��ل ��� تأليف ��نة تنفيذية من مد

الضبّاط ا����ار، ��مّ��ا التّخطيط والتنفيذ العم�� للثورة ا����ية 

يلية  ٢٢ال�ي ك�نت �ي  . وبعد ��اح ثورة الضبّاط ١٩٥٢جو

ا����ار �ي م��، تق�ّ� عبد النّا�� منصب نائب رئيس الوزراء 

ا���ب  ١٩٥٦يونيو  ٢٤و�ي  .١٩٥٤ووز�� ا��ّا�لية �ي ف��ا�� 

يق ا��ستفتاء الشع�ي وفقا ��ستور  ية عن طر  ١٦رئيسا ���مهور

 ١٩٥٨فيفري من سنة  ٢٢، ��� أصبح ���ل ١٩٥٦�ان�� 

 

 
ية العربية ا��تّ�دة، فعمل ��ل� ��� مسا��ة ��ك�ت  رئيسا ���مهور

ية العربية  التحرّر �ي العا�� العر�ي، وظّل ��غل منصب رئاسة ا���هور

ا��وسو�ة . انظر: ١٩٧٠سبتم��  ٢٨�تّ�دة إ�ى أن تُو�ي ��أة �ي ا�

ية ، ا��ؤسسة العربية ل��ّراسات والنّ��، ب��وت، ٣، ط٢، جالعس��

 .٧٦. ٧٥، ص ١٩٩٠
)11(  Anouar Abdel-Malek, La pensée politique arabe 

contemporaine (collection politique), Editions du 
seuil, paris, 1970, p 115.   

)12(  Jean Lacouture, Cinq Hommes et la France, Editions 
du Seuil, Paris, 1961, p175.                                                                                   

يقول أ��د �ن ب�ّ� �ي حواره مع الّصا�ي سعيد أّن �ن يوسف ك�ن  )١٣(

 ّ غم من كونه سيّا�� ����ف إ�� أّن ا��رء صاحب ك��ة، و��� ا��

ا��صدر ��تطيع أن يثق فيه أك�� من بورقيبة. انظر: سعيد الّصا�ي، 

 .١٠٧ص  الّسابق،

 .٧٧رضا ميمو�ي، ا��رجع الّسابق، ص  )١٤(

- ١٩٥٥ا��ر�� اليوسفية. ��ا��ا و�دودها (��سن ا�����ي،  )١٥(

� التّار�خ، ، ق�)، ��ادة ا��ّراسات ا��عمّقة �ي البحث١٩٦١

 .١٣١. ١٣٠، ص ٢٠٠٤- ٢٠٠٣، تو���امعة منوبة، 

، دار ا��ستقبل ٢، طعبد النّا�� وثورة ا��زا��فتحي ا��يب،  )١٦(

 .١٣٣. ١٣٢، ص١٩٩٠العر�ي، ب��وت، 

يق ا��وّ �ي  )١٧(  ١٣أ�لن �ن يوسف بعد عودته إ�ى تو�� عن طر

ن من ���ل ت����اته الّصحفية، أّن عودته ستكو ١٩٥٥سبتم�� 

من أ�ل مواص�� العمل النّضا�ي �ي حظ��ة ا��زب ا��ستوري 

ا��د�� إ�ى �اية ��قيق ا��ستق��ل التّام لتو�� ولك�فّة أقطار ا��غرب 

، ١، ج��ادة للتّار�خ (مذ�ّ�ات). انظر: عبد ا��ّٰ� العبعاب، العر�ي

 .٢٢٩ ، ص٢٠١٠مطبعة التّسف�� الف�ي، تو��، 

ّ ��ادة  )١٨( ، جهة قا��، �ان�� ٠٤٣سجيل الّطاهر لسود، رقم الت

 . ��ادة ��فوظة با��عهد العا�ي لتار�خ تو�� ا��عا��.١٩٩٣

 .١٣٩. ١٣٨فتحي ا��يب، ا��صدر الّسابق، ص )١٩(

����ة �ليّة الصغ��، اليوسفيون و��رّر ا��غرب العر�ي، ا��رجع  )٢٠(

 .١١٠الّسابق، ص 

 .٧٨رضا ميمو�ي، ا��رجع الّسابق، ص  )٢١(

�� �ُ��� ا��ّك )٢٢( تور عبد ال����� ا��طيب �ي مدا�لته ��لت�� �يش التّحر

ا��غار�ي، إ�ى تل� ا��تّصا��ت ال�ي ك�نت ت��ّ ب�ن الّطرف�ن ا��زا��ي 

وا��غر�ي لبعث قيّادة مو�ّدة ��رك�ت التّحر�� �ي إطار ما �مي 

�� ا��غرب العر�ي"، ا��ي أصدر أّول بيان �� �ي ��ر  ب�"�يش ��ر

ك� من ���� ا��قاومة ا��غربية وج��ة �إمضاء  ١٩٥٥أكتو�� 

��ادة عبد التّحر�� الوط�ي دون إمضاء الّطرف التو���. انظر: 

ال����� ا��طيب حول ا��تّفاقات ب�ن �يش التّحر�� ا��غر�ي و�يش 

ية ما بعد ا��ستق��ل، -التّحر�� ا��زا��ي، وا����فات ا��غربية ا��زا��

، مؤّسسة ���د ١٩٥٥-١٩٤٨أ��ال ملت�� �يش التّحر�� ا��غار�ي 
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 ١٩٨. ١٩٥، ص٢٠٠١ماي  ١١٫١٢بوضياف، ا��زا��، 

 (بت��ّف).

ميدانيّا ��يش -ممثّل�ن �ي ا��عارضة اليوسفية-��ّسد الت�اق التو��ي�ن  )٢٣(

��ر�� ا��غرب العر�ي، بعد ا��جتماع ا��ي عقده صا�� �ن يوسف 

بصفة  �ي بيته قبل مغادرته لتو��، �� انظّم �يش التّحر�� التو���

ر�ميّة إ�ى �يش ��ر�� ا��غرب العر�ي ���ل اجتماع قادة �يش 

 25التّحر�� ل��قطار الث��ثة (تو��، ا��زا��، ا��غرب) بالقاهرة �ي 

ية . انظر: الّطاهر عبد ا��ّٰ�، ١٩٥٦فيفري  ا��ر�� الوطنية التو��ية. رؤ

، دار ا��عارف للطبّا�ة والنّ��، تو��، (دون ٢، طشعبية قومية �د��ة

 .١٣١، صتار�خ)

، )١٩٧٥-١٩٥٤و�دة ا��غرب العر�ي ف��ة وواقعًا (���د بلقا��،  )٢٤(

أطرو�ة دكتوراه �ي التّار�خ ا��ديث وا��عا��، ق�� التّار�خ، �امعة 

 .١٢٢، ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ا��زا��، 

 ��ادة الّطاهر لسود، ا��صدر الّسابق. )٢٥(

من  ١٩٥٦ �� ا�����ن عن مي��ده ر�ميًا �ي ��اية ��ر فيفري )٢٦(

���ل البيان التأسي�� الّصادر عن قيّادة ا��يش �إمضاء الطاهر 

بيان القيّادة العامة ��يش . انظر: "١٩٥٦فيفري  ١٢لسود �ي 

��ة الصباح، العدد التحر�� ، ١٩٥٦فيفري  ١٣، ١٢٧٣"، ��

 .٢ص

، ا��غرب العر�ي ب�ن حسابات ا��ّول ومطا�ح الشعوب�، ���د ا��ي� )٢٧(

 .٢٥، ص ١٩٨٣ة للنّ��، ب��وت، ، دار الك��٢ط

 .١٧٣. ١٧٢فتحي ا��يب، ا��صدر السابق، ص )٢٨(

��صوص هذه ا�ّ��نة ���� الّطاهر لسود �ي ��ادته، أّن "ا��ئيس  )٢٩(

ا����ي ��ال عبد النّا�� هو ا��ي طلب منّا ����لها، و�ي مكوّنة 

آ���ن، ���ف  ٢من ��سة أ��اص: رئيس، أم�ن �ام، ك�تب و

ّس��ح وقبض ا��ال، وعبد النّا�� هو ا��ي أ�� ���ّ أن ��� أ�ذ ال

أكون رئيس ��ا، بينما يكون ا��خ �ن ب�ّ� أم�ن �ام". انظر: ��ادة 

 الّطاهر لسود، ا��صدر الّسابق.
)30(  S.H.A.T, Série 2H, carton 2H312 , bobine S507,p457. 

 .٨٨رضا ميمو�ي، ا��رجع الّسابق، ص  )٣١(
)32(  Mabrouk Belhoucine, Le courrier Alger le Caire 1954-

1962 et le congrès  de la Soummam dans la 
révolutions, Editions casbah, Alger, 2000, p103.    

)33(  Ibid, P.104. 
"، ا��لت�� ا��وّ�ي �يش التّحر�� الوط�ي بتو������ة �ليّة الصغ��، " )٣٤(

)، ١٩٦٢ – ١٩٥٤حول ��أة وتطوّر �يش التّحر�� الوط�ي (

يلية  ٠٤، ٠٣، ٠٢فندق ا��ورا�� أ�ّام:  . ١١، ص٢٠٠٥جو

 (مدا��� أمّد�ي ��ا ا��ستاذ ����ة �ليّة الصغ��).

نقول لَسود وليس ا��سود حسب ما أفاد�ي به ا��ستاذ ����ة �ليّة  )٣٥(

الّصغ��، وهو ما أ�ّ�ه أيًضا الباحث ا��ادي وناس ا��ريب�ي، حيث 

"ال�ّ� ���" ك�ن معروف ��قرته وصفاء ���ته، ذ�� أّن وا�� الّطاهر 

وك�ن يُنعت ب� "لَسود" ��تّقاء الع�ن مث��ا ��ت �ليه �ادة العرب 

 

 
من قد�� ا��ّمان، وهذا ما يُعرف �ي اللّغة العربية الفصحى بأ�ماء 

ا��ضداد، إذ �ُ�مّى ال�ّ�ء بضّده ��سباب ��تلفة ك�لتيمّن و�بعاد 

للعائ�� فهو "ا��ن��". انظر: ا��ادي وناس الع�ن، أمّا اللّقب ا��قي�� 

يقياالّطاهر لسود. ا��ريب�ي،  �� �مال إفر ، القيّادة العامّة ��يش ��ر

 .٢٤، ص٢٠٠٨، مطبعة التسف�� الف�ي، صفاقس، ١ط

، فصول �ي تار�خ ا��ر�� الوطنية �ي تو�� ا��عا��ةع�وسية ال�ّ��ي،  )٣٦(

 .٧٩، ص٢٠٠٥، دار ��ى، صفاقس، ١ط

�ي التّحرر ا��جتما�ي والوط�ي. فصول �ي تار�خ �ليّة الصغ��،  ����ة )٣٧(

يع، تو��، ١، طتو�� ا��عا�� ، ا��غاربية للّطبا�ة والنّ�� والتّوز

 .١٨٦، ص٢٠١٠

 ��ادة الّطاهر لسود، ا��صدر الّسابق. )٣٨(

"، بالقطاع الوهرا�ي ١٩٥٥��مات أول أكتو�� ���د قنطاري، " )٣٩(

 .٠٥، ص١٩٩٣أكتو��  ٠٤، ١٠١٩٥����ة الشعب، العدد 

 ��ادة الّطاهر لسود، ا��صدر الّسابق. )٤٠(

، مذ��ات ا��ا�� عثمان سعدي �ن ا��اج�ن ا��اج،  سعدي عثمان )٤١(

 .٦٠ص ،٢٠١٠دار ا��مة للطبا�ة والن��، ا��زا��، 

�ي التحرّر ا��جتما�ي والوط�ي، فصول �ي تار�خ ����ة �ليّة الصغ��،  )٤٢(

 .١٨٧ع الّسابق، ص، ا��رجتو�� ا��عا��

، فصول �ي تار�خ ا��ر�� الوطنية �ي تو�� ا��عا��ة، ال�ّ��ي ع�وسية )٤٣(

 .٩٥ا��رجع الّسابق، ص

، )١٩٧٥-١٩٥٤و�دة ا��غرب العر�ي ف��ة وواقعًا (، بلقا�� ���د )٤٤(

 .١٢٠ا��رجع الّسابق، ص

، أ��ال ��وة ق�� الطيّب ا����ق. مسار مقاومالصغ��،  �ليّة ����ة )٤٥(

يل  ١٦. ١٥( الّشمال الغر�ي ذا��ة جهةلتّار�خ ��ت عنوان "ا أفر

)، ق�� التّار�خ، �امعة منوبة، مكتبة ���ء ا��ّ�ن، ٢٠٠٥

 .٣٣٨، ص ٢٠٠٩صفاقس، 

، دار الغرب مذ�ّ�ات الوطن والّصمود���د حبيب ا��و��ي،  )٤٦(

 .٢٠٣، ص١٩٩١ا��س���ي للنّ��، ب��وت، 

 – ١٩٥٤ر�ي ف��ة وواقعًا (و�دة ا��غرب الع���د بلقا��،  )٤٧(

 .١٣٠، ا��رجع الّسابق، ص )١٩٧٥

، ا��رجع الّسابق، الطيب ا����ق. مسار مقاوم����ة �ليّة الصغ��،  )٤٨(

 .٣٤٦ص

)49(  S.H.A.T, Série 2H, Carton 2h 319, Bobine S 503, 
Dossier n°01, p p 198. 204.                                                                                             

)50(  Le petit matin, 29 Janvier 1956, P. 03. 
)51(  Le petit matin, 14 Mars 1956, P.01. 

ا��رجع الّسابق، ، الطيب ا����ق. مسار مقاوم����ة �ليّة الصغ��،  )٥٢(

 .٣٤٧ص 

عليا وجبال ���� ب�ن سّك�ن ��ول ��ّردة العبد ا���يد ا�����ي، " )٥٣(

ية ( -١٩٥٤تصفيّة ا��ستعمار والتّواصل مع الثورة ا��زا��
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منشورات ا��عهد العا�ي لتار�خ ، ١٠، ���ّ� روافد، العدد )"١٩٦٢

 .٢٥٣ ، ص٢٠٠٥�امعة منوبة،  ا��ر�� الوطنية التو��ية،

���قة ا��ر��  .)١٩٥٦-١٨٨١عبد ا���يد ا�����ي، جندوبة ( )٥٤(

يا منشورات ا��عهد العا�ي لتار�خ ا��ر�� الوطنية ، فالوطنية با��ر

 .٤١٣ ، ص٢٠٠٩التو��ية، تو��، 

، ا��رجع اليوسفيون و��رّر ا��غرب العر�ي����ة �ليّة الصغ��،  )٥٥(

 .١٤٠ الّسابق، ص

ا��قاومة ا��سلّ�ة �ي تو�� ����ة �ليّة الصغ�� و�دنان ا��ن��،  )٥٦(

تار�خ تو��  س�� نصوص ووثائق �يل، س٢، ج)١٩٥٦-١٩٣٩(

ا��عا��، منشورات ا��عهد العا�ي لتار�خ ا��ر�� الوطنية التو��ية، 

 .٢١٢ ، ص٢٠٠٥منوبة، 

��ادة ا��ناضل ���د �ن الطيّب إدر��، �من ��اب عبد ا���يد  )٥٧(

ية لعدد من ا��ناضل�ن . �� يناموا ��� ا��ّلالع���ي،  ��ادات شفو

��� فنون ا��ّ�� والنّ�� ، �وا��قاوم�ن من تو�� والق��وان والّسا�ل

 .٣٩٠ ص، ٢٠٠٦والّص�افة، تو��، 

س��ة ونضال. ا��ناضل  ، ا��ّع�� ��� ا��ليط�ي.ا��ليط�ي���د حفظي  )٥٨(

ا��ي ك��� من أ�ل ا��ستق��ل ف��ّا �اء ا��ستق��ل و�د نفسه �ي 

ية ���د حفظي ا��ليط�ي، ا��غاربية غياهب الّسجن ، ��قيق: فوز

 .١٢٧ ، (د. ت)، ص، تو��للطبا�ة والن��

 .١٢٩. ١٢٦فتحي ا��يب، ا��صدر الّسابق، ص  )٥٩(

��ادة حول ا��س�ّ�ون ا��غاربة. ا��تّفاق ��ادة ا��قاوم ���� القا��،  )٦٠(

، أ��ال ملت�� مؤّسسة ���د بوضياف با��زا��، حول وا��خت��ف

ماي  ١١٫١٢، �ي ١٩٥٥-١٩٤٨�يش التّحر�� ا��غار�ي 

ال، مؤّسسة ���د بوضياف، ، ��ت إ��اف دحو ��ب٢٠٠١

 .١٧٣ ، ص٢٠٠٦ا��زا��، 

�ي التحرّر ا��جتما�ي والوط�ي. فصول من ����ة �ليّة الصغ��،  )٦١(

 .١٨٣، ا��رجع الّسابق، ص تار�خ تو�� ا��عا��

، ا��رجع ��اب عبد ا���يد ا�����ي ��ادة عبد العز�� شوشان، �من )٦٢(

 .٥٤٥الّسابق، ص 

 .٢١دنان ا��ن��، ا��رجع الّسابق، ص ����ة �ليّة الصغ�� و� )٦٣(

�ي التحرّر ا��جتما�ي والوط�ي. فصول من ����ة �ليّة الصغ��،  )٦٤(

 .١٩٠، ا��رجع الّسابق، ص تار�خ تو�� ا��عا��

، ١٩٦٧د��م�� ١٤��ادة ا��ّا�� ��ّار م��ح القا�� ا��يدا�ي ��ر��  )٦٥(

، ٢٠١١أكتو��  ١٠، ا��ثن�ن ٣٤٤٠����ة ال��ق اليو�ي، العدد 

 ١٠ص 

يةحبيب حس�ن ال�ّ�لب،  )٦٦( ، دار ١، ط٢، جالتو��يون والثورة ا��زا��

يع، ا��زا��،   .٨٩. ٨٦، ص ٢٠٠٩الّسبيل للنّ�� والتّوز
)67(  Mohammed Lebjaoui, Vérités sur La révolution 

Algérienne, Editions Gallimard, S.L, 1970, p p  
127.130 . 

 

 
ية ا�بوب�ّ� حفظ ا��ّٰ�،  )٦٨( �� ا��زا�� �ّان ثورة التحر ّ�و�ن والتّسليح إ �

يع، )١٩٦٢ – ١٩٥٤( ، طاكسيج كوم ل��ّراسات والنّ�� والتّوز

 .٢٣١، ص ٢٠١٠ا��زا��، 

ية �ي ا����ف اليوس�� ��ّار الّسو�ي،  )٦٩( عواصف ا��ستق��ل. رؤ

مطبعة ، ي. �ذوره و��اعيّاته. من ثا�� إ�ى ال��ايطي�البورقيب

 .١٧٦، ص ٢٠٠٦ة، تو��، اليا�مين-ا��ّشيد

، ا��ئيس أ��د �ن ب�ّ� يكشف عن أ��ار ثورة ا��زا��أ��د منصور،  )٧٠(

 .  ١٠٠، ص ٢٠٠٧، ا��ّار العربية للع��م نا��ون، ب��وت،١ط

)71(  Amira Aleya Sghair, Les Tunisiens et la révolution 
algérienne (1954-1958), In Acte du 1 Congrès du 
Forum d’histoire contemporaine, sur méthodologie 
de l’histoire des mouvement nationaux au Maghreb,  
publication de F.T.R.S.I, Tunis, 1998, p112.                                                                                              

��ّور ال�كب�� ا��ي لعبته ليبيا �ي ���يل أشاد ا��ناضل أ��د ��ساس با )٧٢(

لو�� اللّيبيّ�ن، ��ا «... ��ليّات نقل و��ريب الّس��ح إ�ى ا��زا�� قائ��ً: 

�� قطعة س��ح وا�دة إ�ى ا��زا��، و��سن ا��ّظ ك�ن  ��ّ��ا من ��ر

����م رئيس وزراء جيّد، يعطينا شاحنات لنقل الّس��ح من 

ننق�� من ��ة إ�ى ا��زا�� ��� ا��دود ا����ية إ�ى طرابلس، �� 

تو��، لقد قّدموا لنا ك� ما ��ل�كون، ��كونا ��تعمل أر��م وهم 

�ّ�نا ��ك�  ��ت سلطة جيوش ا��لفاء، والشعب اللّي�ي ك�ن يؤ

. ����ة ا����، العدد ��ادة ا��ناضل أ��د ��ساسانظر: ». مط��...

 .١٣ ١٢. ص٢٠١٣مارس  ٠٢، ا��ثن�ن ٥١٦٩

)73(  Amira Aleya Sghair, Les Tunisiens et la révolution 
algérienne 1954-1958, in acte Du 1 Congrès du 
Forum d’histoire contemporaine, sur méthodologie 
de l’histoire des mouvements nationaux au 
Maghreb, Publication de La Fondation Temimi 
Zaghouan, Septembre, 1998., p 113.                                                      
  

)74(  Ibid, p 114. 

، )١٩٥٦ – ١٩٥٥ا��ر�� اليوسفية �ي تو�� (ع�وسية ال�ّ��ي،  )٧٥(

 .٣٥٤، ص ٢٠١١، دار ��ى، صفاقس، ١ط

، فصول �ي تار�خ ا��ر�� الوطنية �ي تو�� ا��عا��ةال���ي،  ع�وسية )٧٦(

 .٢١٧، ص ا��رجع السابق
)77(  S.H.M.N, Bobine S506, 2H313, Notes de 

renseignement, le 16 Juin 1956, p2.                                                                                                                            
)78(  I.S.H.M.N, Bobine S506, 2H313, Commandement 

supérieur des troupes de Tunisie division Sud, Etat 
Major 2 (Eme) Bureau N° 7, le 22 Juin 1956. p 02.     

يطة ��ريب ا��سل�ة إ�ى ا��زا�� ل��ط��ع ��� هذه ا��سال� انظر:  )٧٩( ��

، �من ��اب: ��ار السو�ي، ا��رجع الّسابق، ��� ا��نوب التو���

 .١٧٨ص 

ية ا��مداد عبد ا��فيظ مو��، " )٨٠( ��� تو�� ���ل الثورة ا��زا��

، ٢٩، ���ّ� ا����ة ل��ّراسات التّار��ية، العدد )"١٩٦٢-١٩٥٤(

يع، ا��زا��،   . ١٨، ص ٢٠١٥مؤّسسة كنوز ا����ة للنّ�� والتّوز

 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 ): دراسة يف تنسيق النّضال ضّد االستعمار الفرنيس١٩٥٦ – ١٩٥٥اليوسفيون والثورة الجزائرية (

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨سبتمبر  –د الواحد واألربعون العد –حادية عشرة السنة ال  ١٧٤

 

 

 

 
، ٩٩��� �ن ا��س�ن �ن ���� ظاهري، رقم التّسجيل  ��ادة )٨١(

تو�� . ��ادة ��فوظة با��عهد العا�ي لتار�خ ١٩٩٣ا��ليدية، 

 ا��عا��.

، ا��امّة، ٣٦���د �ن فرج �ن ��ّار السبو�ي، رقم التّسجيل  ��ادة )٨٢(

 ��ادة ��فوظة با��عهد العا�ي لتار�خ تو�� ا��عا��. .١٩٩٣

 .١٧٦��ادة ا��ناضل ���� القا��، ا��صدر الّسابق، ص  )٨٣(

�ان��  ١٨ك�ن من ا��قرّر أن تنط�� هذه الّشحنة من م�� يوم  )٨٤(

من نفس ال��ر،  ٢٠كن مو�د انط��قها تأّ�� إ�ى يوم ، ل�١٩٥٦

فيفري، والّسبب راجع إ�ى سوء  ٢١و�� تصل إ�ى ليبيا إ�� �ي يوم 

ية. انظر فتحي ا��يب، ا��صدر الّسابق، ص  . ١٦٦ا��حوال ا��و

١٦٧. 

 .١٦٧فتحي ا��يب، ا��صدر الّسابق، ص )٨٥(

 .١٨٦��ّار الّسو�ي، ا��رجع الّسابق، ص )٨٦(

ية (ودّوع،  ���د )٨٧( ، رسا�� )١٩٦٢-١٩٥٤ليبيا والثورة ا��زا��

ماجست��، ق�� التّار�خ، ك�ّية الع��م ا����انية وا��جتماعية، �امعة 

 .١٩٥، ص٢٠٠١-٢٠٠٠ا��زا��، 

، ١٩٩٣عبد ا���يد عوادي، القا�دة ال��قية، دار ا��دى، ا��زا��،  )٨٨(

 .٨٠ص

، موفم للنّ�� ١، جحوار حول الثورةا��ندي �ليفة وآ��ون،  )٨٩(

يع، ا��زا��،   .٢٨٢، ص٢٠٠٩والتّوز

 


