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ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه، " 

إن اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل 
  "شيء قدر

 صدق اهللا العظيم   

 

  

  



  داء ـــإلها
  : أهدي مثرة جهدي إىل 

 أغلى وأمثن جوهرتني يف هذا الوجود قرة عيين والدي العزيزين، واللذان أوصي ما
  " وال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا: " الرب وقال فيهما

إىل اليت ضحت من أجلي وسهرت على خدميت إىل صاحبة قلب احلنون واليت كانت 
  .يدا للعون إلـيك أمي 

إىل الذي كان سندا وضحى طيلة دريب الدراسي ورباين على مكارم األخالق مثلي 
  .    ك أيباألعلى وقدويت احلسنة إلي

  . إىل أعز وأغلى هبة من اخلالق، إىل الذين ال تكمل سعاديت إال معهم أخوايا

إىل األستاذ الدكتور بوعالم بلقامسي، وإىل الدكتور غازي جاسم الشمري وإىل 
  األستاذ الدكتور عبد ايد بنعمية    

  إىل األستاذ الدكتور مهديد ابراهيم وإىل الدكتور رابح لونيسي 

  الدكتور موفقس حممد  وإىل

         من أجل أن تتحرر اجلزائر  إىل كل من جاهد بالنفس والنفيس

  



  ر ــكلــمة شك
احلمد والشكر هللا عز وجل أوال وأخريا الذي وفقين بعونــه تعاىل يف إجناز هذا 

  .العمل املتواضع

بوعالم كما أتقدم بأمسى معاين الشكر والتقدير والعرفان إىل األستاذ الدكتور 

، واألستاذ الدكتور عبد ايد بنعمية، بلقامسي، والدكتور غازي جاسم الشمري

الذين مهما حاولت أن أعرب هلم عن جهدهم العلمي ورفيع أخالقهم، فإنين لن 

  . أستطيع أن أوفيهم حقهم يف ذلك

بالشكر كذلك لألستاذ الدكتور مهدي إبراهيم والدكتور رابح لونيسي كما أتقدم 

               .     تور موفقس حممدوالدك
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زخم كبير  إن الدارس لمسار الثورة الجزائرية من جميع جوانبها سيقف حتما أمام

من الخالفات التي حدثت بين قادتها، والتي كادت أن تعصف بها، لوال التعقل والحكمة، 

ن شأنها والعودة إلى عقد إجتماعات، تبحث سبب تلك النزاعات، ومن ثم وضع حلول م

والعمل على إعادة مسار الثورة إلى  ها إن أمكن،التخفيف من تلك الصراعات، أو حل

  .الطريق الصحيح

ومن ذلك نذكر إجتماع العقداء العشر الذي إنعقد في تونس خالل الثالثي األخير من 

 حسب -يوما 110 -كافي و المجاهد علي حسب -يوما 94-، الذي دام1959سنة 

في خالفات  والبت اع الذي جاء من أجل التحكيممحمد حربي، هذا اإلجتم المؤرخ

وصراعات الحكومة المؤقتة، وكذلك من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي أوجدها ديغول 

  .للثورة، وعلى رأسها صعوبة إدخال السالح إلى الجزائر بسبب خطي موريس وشال

ومن هنا فإننا سنحاول الكشف عن وقائع ذلك اإلجتماع ، ومن ثم نتلمس ونتتبع 

ين أهم ي، إلى عشية اإلستقالل، وذلك من خالل توضيح وتبعلى مسار الثورةتأثيره 

بط؟ ثم الحقيقية التي أدت إلى عقد هذا اإلجتماع؟ ولماذا حدث بتلك الفترة بالضالدوافع 

يرورة  أحداث الثورة في الداخل؟ وما هي نقاط قوته هل آثر هذا اإلجتماع على س

  وضعفه؟

  .رية من ضمنهاولإلجابة عن ذلك ترتب علينا طرح تساؤالت محو

؟ ومن هم الباءات الثالث ؟ ولماذا  عود جذور الصراع بين قادة الثورةإلى متى ت

يرورة ما؟ وكيف أثر ازدياد نفوذهم على سكانت كفة القيادة في الثورة لصالحهم دائ

مقتل عميرة عالوة،  بل هل كان إلنقالب لعموري، وحادثةأحداث الثورة؟ وفي المقا

؟ ولماذا سمح لهم  كيف ،؟ وإن كان كذلك ين عالقة بذلك النفوذوإستقالة لمين دباغ

 بحضور اإلجتماع وترأس جلساته، إن كانوا هم سبب الخالف؟ ثم لماذا دام ذاك اإلجتماع

 ؟ وفي النهاية ما هي القرارات التي  ؟ أكان إجتماعا ماراطونيا أم ماذا طوال تلك الفترة

  ؟  وهل كانت لصالح الثورة ؟صدرت عنه 



    :املقـــدمة
 

 ب 

تلك اإلشكاليات وأخرى نحاول اإلجابة عليها في بحثنا هذا الذي وضعنا له خطة 

راعينا فيها التسلسل الزمني والموضوعي لألحداث، وانتقلنا فيها من العام إلى الخاص، 

وتدرجنا نحو التعمق أكثر من فصل إلى آخر، ففي الفصل األول سنبحث في الظروف 

 نن الصراع بين السياسييياء العشر، وهذا من خالل تبدالسائدة قبيل إنعقاد إجتماع العق

والعسكريين، ثم نوضح نفوذ الباءات الثالث من خالل تأسيسهم للحكومة المؤقتة، وعبر 

إستعراض محاولة لعموري اإلنقالبية، نصل إلى اجتماع العقداء األربعة، أما في الفصل 

إلجتماع بداية بذكر سياسة شارل الثاني فسنستعرض مختلف األسباب التي أدت إلى هذا ا

األسلحة إلى الداخل ، ثم صعوبة تسريب ديغول العسكرية ، وكيف أدى ذلك إلى إحداث 

ن اإلختالف الذي وقع بين قادة ينتطرق إلى أزمة الحكومة المؤقتة وذلك من خالل تب

مقتل  الثورة حول مبدأ الشرعية الثورية ونقصد هنا اإلنتماء السياسي، ومرورا بحادثة

ذلك إلى الضغط على أعضاء وكيف أدى  ،عميرة عالوة نصل إلى إستقالة األمين دباغين

المؤقتة من أجل اإلسراع في عقد اإلجتماع، وكل ذلك إعتمادا على التحليل، أما  الحكومة

في الفصل الثالث فسنتعرف على مختلف مجريات اإلجتماع وقراراته ، وذلك من خالل 

ي والمكاني إلنعقاده، ثم نتناول لمحة تاريخية للعقداء العشر، ومن تحديد اإلطار الزمان

 ،ذلك نصل إلى قراراتهبهناك نعرج على مختلف محطات ومجريات هذا اإلجتماع ، و

هذا وجاء الفصل الرابع تحت عنوان إنعكاسات ذلك اإلجتماع على مسار الثورة، وهنا 

الذي انعقد بطرابلس، ويعتبر أهم  سنبحث في االجتماع الثاني للمجلس الوطني للثورة

إنتقال ، ومرورا بتناول مشكل 1960إنعكاس له، وعبر تشكيل هيئة األركان الموحدة عام 

جيش الحدود إلى الداخل، وعبر التطرق إلى الخالف الذي وقع بين هيئة األركان 

، هذا وكنا في كل عنصر نعتمد على 1962والحكومة المؤقتة نصل إلى أزمة صائفة 

لتحليل الوافي لمظاهر ذلك اإلجتماع ، مع األخذ بعين اإلعتبار الظروف التي رافقت ا

  .تطور نتائجه، على أن تتضمن الخاتمة بعد ذلك جملة من اإلستنتاجات
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، في تاريخ الثورة الجزائرية،  1959وبما أن البحث عن اجتماع العقداء العشر عام 

المادة التي وظفناها في البحث متنوعة ومرتبة  يستدعي اإللمام بكل اإلنتاج التاريخي، فإن

  : على الشكل التالي

تعتبر من أهم المصادر التي إعتمدنا عليها، وهذا ألن هذه الجريدة : جريدة المجاهد-

عاصرت أحداث الثورة، وهي بذلك تتبع مختلف مراحل ومحطات الثورة، بما في ذلك 

إجتماع العقداء العشر، ولكن رغم ذلك نجد أن هذه الجريدة، لم تتطرق إلى الخالفات التي 

لمؤقتة، وهذا بطبيعة الحال لتجنب إيصال ذلك إلى القاعدة، وقعت بين أعضاء الحكومة ا

  .وفي ذلك خطر على الثورة

جبهة التحرير الوطني بين الحقيقة ( Le FLN : Mirage et Réalité كتاب ويعتبر

  :للمؤلف محمد حربي من أهم المراجع التي إعتمدنا عليها ، وهذا لسببين ) والواقع

حداث الثورة، وبالتالي فهو شاهد عيان على مختلف عايش أالكاتب  وهو أن: أولهما 

مجرياتها ، وثانيهما تتبعه مختلف مراحلها، واألهم من ذلك ،وهو أنه تناول مختلف 

حقائق الثورة، بما في ذلك الخالفات التي حدثت بين قادتها، ونذكر هنا، محاولة إنقالب 

عن مختلف جلسات لعموري  وحادثة مقتل عميرة عالوة، بل أكثر من ذلك تحدث 

  . إجتماع العقداء العشر

النه عبارة عن  حمد توفيق المدني، بأهمية خاصةأل "حياة كفاح"وينفرد كتاب 

وعليه فقد قام بكشف عدة دسائس عن الخالفات التي وقعت بين قادة  ، مذكرات شخصية

تلف الثورة، هذا عالوة على أنه كان وزيرا في الحكومة المؤقتة، وبالتالي تطرق لمخ

أن التعامل مع هذه المذكرات كان إال حيثيات وأسباب عقد ذاك اإلجتماع، ورغم ذلك 

بتحفظ وذلك ألن صاحبها، بدى واضحا في ميله ألحد األطراف ونذكر هنا الباءات 

عنهم، هذا عالوة على استعماله ألفاظ ال  ويتجسد ذلك من خالل دفاعه المستميت الثالث،

  .تليق بمقام كاتب

م تخل مذكرات علي كافي من استطرادات مهمة، وقيمة تحتوي على وهذا ول

إال أن هذه المذكرات هي األخرى كان التعامل معها  ،ظروف وأهداف عقد هذا اإلجتماع
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 هم هذا، ويبرئ ذاك، والشاهد غائب،بحذر، كون صاحبها وضع محكمة أصبح فيها يت

  .وهو الحاكم

للمؤلف  A savage war of peace: Algeria) 1954-1962(ويعتبر كتاب  

Alistair Horn  ذا ألن صاحبه من جنسية غير من أهم المؤلفات التي إعتمدنا عليها، وه

 ىإعتماده عل إلى ، إضافةلألحداثفكان موضوعيا حسب اعتقادنا في تناوله  جزائرية،

وبالتالي فجانب الموضوعية موجود في كتابه، فهو لم يقف مع أي طرف،  وثائق مهمة، 

                : وبالتالي

فاالعتماد عليه أمدنا بحقائق قيمة خاصة خلفيات عقد االجتماع، وكذا انعكاساته على 

  .مسار الثورة

واعتمدنا كذلك على كتاب تاريخ الجزائر المعاصر لمحمد العربي زبيري، الذي 

 عهامل مأن التع الك، إظروف عقد اجتماع العقداء ذاعن ث من حيث أنه تحد هترغم أهمي

عالوة على عدم  ،المواضعبات يجزم في بعض  و األخر كان بحذر، وذلك ألن صاحبهه

ك، هذا ناهيك عن غياب التحليل المنطقي فترة الزمنية المحددة في كتابه ذاإلتزامه بال

  .الثورة، و تميز آراءه بالكثير من االندفاع و الذاتية اثلبعض أحد

ة وإفادة من المصادر المذكورة، فكثيرا ما اهتمت ولم تكن الرسائل الجامعية أقل قيم

بهذا الموضوع واعتمدنا في هذا المقام على رسالة بعنوان المبادئ التنظيمية لقيادة الثورة 

 هاتصاحب ت، لحكيمة شتواح، وهي رسالة ماجستير تناول)1962-1954(التحريرية 

مادنا على رسالة ماجستير ك، وكذا نتائجه، وكذلك اعتمختلف مجريات اجتماع العقداء ذا

، التي أفدتنا بمعلومات قيمة عن )1962-1954(ديلمي مسعود، بعنوان القاعدة الشرقية 

 .ظروف وأسباب ذلك االجتماع

انطالقا من اإلشكال المطروح، و من طبيعة موضوع البحث ومصادره، تتداخل 

حليلها، وتركيبها، ثم دة التاريخية، لنقدها، وتابالضرورة عدة مناهج في التعامل مع الم

 ، وعليه فأن هذه الدراسة تقتضى منا المنهجيعرضها في سياق تحليلي استقرائي، وبنائ

لك عن طريق عرض مختلف الخالفات التي وقعت بين قادة النقدي، التحليلي المقارن، وذ
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الحال  الثورة، ونقوم بمقارنتها، ثم بتحليلها، واستنباط أسبابها، وأبعادها بعد ذلك، بطبيعة

بعد نقدها، ومن هناك نقوم بإسقاطها على إجتماع العقداء ذاك، ونبين كيف آثر ذلك على 

  وهي محاوالت منا ليس إال ؟ ،جلساته، ومن ثم نوضح مدى تأثيره على مسار الثورة ككل

وكأي بحث في طور اإلنجاز يتلقي صاحبه صعوبات إال أنها لم تقلل من عزيمتنا 

  :ا يليفي إتمامه وتمثلت فيم

صعوبة استنباط األسباب الحقيقية لعقد هذا االجتماع، وذلك أمام الخالفات المعقدة -

  .التي كانت بين قادة الثورة، والسكوت المستمر عنها

بسبب اإلجراءات اإلدارية صعوبة الحصول على الوثائق األرشيفية، -

  .البيروقراطية
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  : دخــلـم

حينما إتخذت القيادة العليا لجبهة التحرير الوطني قرارها التاريخي الخاص بتفجير 

عينت على  (*)، قسمت البالد إلى ست مناطق1954الثورة ليلة الفاتح من نوفمبر عام 

، وذلك ألن الثورة كانت في بدايتها رأس كل واحدة منها مسؤوال، ماعدا منطقة الجنوب

هذا خاصة أمام قلة الوسائل  ،م القادة في جميع القطر الجزائريتحكبالتالي صعوبة و

، وتم إعتماد مبدأ القيادة الجماعية، وذلك لتفادي التجربة المصالية، هذا وتم االتفاق المادية

، تتولى 1955في نفس الوقت، على ضرورة عقد ندوة وطنية في منتصف شهر جانفي 

شة وما امج العمل المستقبلي على ضوء التجربة المعتقييم المرحلة المقطوعة، وإعداد برنا

  .(1)يكون قد تخللتها من مستجدات

ولـكن ذلك اللقاء لم يحدث بينهما، كل ذلك نظرا لظروف المعركة، وغياب 

من إحكام عملية  (***)وكذلك عدم تمكن محمد بوضياف ، (**)وإستشهاد بعض القادة

                                                
طق هي األوراس بقيادة مصطفى بن بولعيد، الشمال القسنطيني برئاسة ديدوش مراد، تلك المنا  (*)

القبائل تحت قيادة كريم بلقاسم والجزائر وضعت تحت إشراف رابح بيطاط، أما  وهران فكان قائدها 
طبعة خاصة  - .تعريب زينب زخروف -.عبان رمضان - .خالفة معمري: أنظر. العربي بن مهيدي

  .           139ص-.2008ين، الجزائر ، ة المجاهدرازبو
 ،ومهدار ه -.الجزء الثاني - ). 1992-1942(تاريخ الجزائر المعاصر  - .محمد العربي زبيري  (1)

  . 19 ص - .2000 ،الجزائر
-03-23، وفي 1955-02-08ديدوش مراد قائد المنطقة الثانية قتل يوم  :من هؤالء القادة نذكر  (**)

   :انظر   .ح بيطاط في الجزائرسجل إعتقال راب 1955
Slimane Chikh.- L’Algérie en Armes : ou le temps des certitudes.- éd économica, Paris, 
1981.-P86.  

للتوسع أكثر : إعتقال مصطفى بن بولعيد، قائد المنطقة األولى 1955- 02- 14وكذلك نسجل في يوم 
  : أنظر

مارس الجزائر،  -.02العدد - ".الواصف"  - .1956-1917: مصطفى بن بولعيد - .منصورة حكيمة
  .22ص  -.2002

بالمسيلة ، بدأ نضاله السياسي في صفوف حزب الشعب الجزائري أثناء  1919جوان  23ولد في   (***)
 1947الحرب العالمية الثانية بجيجل أوال ، ثم بقسنطينة حيث كان يؤدي الخدمة العسكرية ، وفي سنة 

بتأسيس الجنة  1954ظمة الخاصة على مستوي عمالة قسنطينة ، قام في عام المنتم تكليفه بتنظيم 
، كلف في بداية  22الثورية للوحدة و العمل ، ثم شارك في تأسيس جبهة التحرير الوطني بعد إجتماع 

، و أطلق  1956أكتوبر  22الثورة بالتنسيق بين المناطق الداخلية ، أختطف مع الزعماء األربعة يوم 
    :أنظر .  1962مارس  20ي سراحه ف

Benjamin Stora .- Histoire de la guerre D’Algérie (1954- 1962).- éd. La découverte, Paris, 
2002.-P12    
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عدم تمكين مختلف المناطق باألسلحة  إلى ىأدالتنسيق بين الداخل والخارج، وهو ما 

، وهذا ما أحدث مشكلة االتصال بين القادة، (1)المعركة الستمرار خائر الــالزمةذوال

، وظلت الثورة تسير وفق عفوية  فبعد سنتين تقريبا من قيام الثورة، لم يلتق قادة المناطق

اهرة منفصال عن أحداث في الق (*)بينما كان الوفد الخارجي يرورة المعارك،ستمليها 

قائد المنطقة  ، ولم يبق في الميدان من القيادة السداسية سوى كريم بلقاسم(2)الثورة

الذي صار يسعى للتوفيق بين مهامه كقائد للمنطقة   (**)، والعربي بن مهيدي)القبائل(الثالثة

رابح (، وواجبات جديدة فرضت عليه نتيجة إعتقال قائد المنطقة الرابعة(3)الخامسة

  . (***))بيطاط

                                                
(1)Jean, Gariage et autres.- L’histoire du 20 Siècle : l’Afrique.- éd. Sierey, 
paris,1996.-P239.       

  :ظر ـين آيت أحمد ، محمد خيضر وأحمد بن بلة، أنـحس: ارجي همــد الخــاء الوفـأعض  (*)
غرب دار ال -.الطبعة األولى -.1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  -.عمار بوحوش

    . 359ص -.1997اإلسالمي، بيروت، 
 دراسة منشورات المركز الوطني -.في الجزائر 1954جذور نوفمبر - .مصطفى هشماوي (2)

 -.1998دار هومه، الجزائر،  - . 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .  107ص 

، زوال دراسته حتى تحصل على الشهادة االبتدائية سنة  1923سنة  –االوراس  –ولد بأم البواقي  (**)
العالمية الثانية أدت ، ثم انتقل إلى بسكرة حيث واصل دراسته اإلعدادية ، لكن ظروف الحرب  1937

، عين 1945ماي  8به إلى التوقف، انضم إلى حزب الشعب الجزائري، وشارك في مظاهرات 
مسؤوال على المنظمة الخاصة في منطقة الشرق الجزائري، عند بداية الثورة عين قائدا على الوالية 

،  1957ماس  23يه في ، تمكنت قوات الجنرال ماسو من إلقاء القبض عل"الغرب الجزائري" الخامسة 
 2العدد  - .الراصد  -.محمد العربي بن مهيدي  - .ليندة عالل : أنظر . أين نفذ في حقه حكم اإلعدام 

. - 2000  .  
  . 20محمد العربي زبیري، المرجع السابق ، ص   (3)

ء ، إنضم إلى حزب الشعب الجزائري أثنا 1925ديسمبر  19في  -قسنطينة –ولد بعين الكرمة   (***)
التاريخي ، عين عند  22الحرب العالمية الثانية ، عين عضوا في المنظمة الخاصة ، حضر اجتماع 

 23إندالع الثورة قائدا على المنطقة الرابعة ، قام بالهجوم على ثكنة بيزو بالبليدة ، لكنه أسر يوم 
لشاقة ، وفي بالسجن مع األشغال ا 1955أفريل  16، حكمت عليه محكمة فرنسية يوم  1955مارس 

مارس  20تم نقله إلى السجن الذي يتواجد فيه الزعماء الخمس ، أطلق سراحه يوم  1961شهر ماي 
  :    انظر  1962

Mohammed Harbi .- La guerre commence en Algérie .- éd. Comblexe, Bruxelles, 1984.-P190 
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من  1955في منتصف جانفي ، (*)ومن هنا فإن إطالق سراح عبان رمضان

، كان فرصة لكريم بلقاسم، (1)الزنزانات اإلستعمارية، بعد أن أمضي فيها خمس سنوات

من أجل إعادة تنظيم الثورة من جديد، وكذا توضيح معالمها، وعلى هذا األساس قام 

إلى عبـان رمضان، وطلب منه اإللتحاق بالثورة،  (**)بإرسال نائبه عمرأوعمران

ومساعدة قادتها في التنظيم والتنسيق واإلعالم والدعاية، وبذلك أصبح عبـان رمضان 

  .(2)كلف بمهمة التنسيق بين المناطقم

وهذا معناه في واقع األمر إيجاد نواة جديدة، والعمل من أجل برنامج موحد، وكذلك 

مشتركة بين جميع المناطق، وإنطالقا من هذه الفكرة قام عبان  إستحداث قيادة مركزية

  .بتوسيع الجبهة ، وأصبحت بذلك تضم المناضلين من جميع التيارات الوطنية

أوعمران بالتأييد من طـرف قادة  -عبان –وتدعـمت مجموعـة كريم 

جد أن ون ،(3)المنطقة الخامسة ونذكر هنا إنضمام العربي بن مهيدي، قائد المناطـق،

  : إنضمامه كان لسببين إثنين

                                                
برى، كان مناضل في حزب الشعب بمنطقة عزوزة في القبائل الك 1920من مواليد سنة   (*)

، 1955بعد إكتشاف المنظمة الخاصة، وأطلق سراحه في جانفي  1950تم توقيفه سنة   ،الجزائري
  : رـــ،أنظ1957بر ــــرب في ديسمــومن ثم إنضم إلى جبهة التحرير الوطني، قتل في المغ

Mohamed Harbi.-Op.cit.-P188.     
 

ترجمة  - ).1956-1954(القاهرة - الجزائر: ت بين الداخل والخارجالمراسال - .مبروك بلحسين  (1)
   41ص- .2004دار القصبة، الجزائر، -.الصادق عماري

  
، من عائلة فالحية ، دخل المدرسة  1919جانفي  19، يوم "ذراع الميزان" ولد في دوار فريقات   (**)

ي ثم في حركة االنتصار حتى نال الشهادة االبتدائية، إنخرط في صفوف حزب الشعب الجزائر
للحريات الديمقراطية، عين نائب لكريم بلقاسم عند بداية الثورة في الوالية الثالثة، كلف بعد ذلك بقيادة 

  :رأنظــ. بعثة جبهة التحرير الوطني بتــركياالمنطقة الرابعة في مكان رابح بيطاط، عين رئيسا ل
   Mohamed Harbi.- Op.cit.- P192 .   

  .  145ص-.المرجع السابق - .ه معمريخالف (2)
  . 386ص -.المرجع الســابق - .عمار بوحوش  (3)
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في  أوحد كأنه زعيميتحرك الذي كان  (*)من تصرفات أحمد بن بلةاالمتعاض  -

  .مر بنا على القيادة الجماعية كما  (**)وقت إتفقت فيه جماعة التسعة

ألنه انتظر طويال في إسبانيا، وصول باخرة األسلحة التي وعده بها انزعاجه  -

  .كنها لم تصلالوفد الخارجي، ول

ومن هـنا بدأت بوادر الخالف بين الوفد الداخلي والخارجي، وذلك نتيجة لسياسة عبان 

رمضان الجديدة، المتمثلة في محاولة تزعم الثورة، وهذا ما لقي رفض الوفد الخارجي، 

 .                       (1)من خالل قرارات مؤتمر الصوماموقد ظهر ذلك جليا 

                                                
من أسرة فالحية، تابع دراسته الثانوية " الغرب الجزائري" بمغنية  1918 ديسمبر 25ولد في   (*)

رب ، وأعيد تجنيده كبقية الجزائريين في الح 1937بتلمسان، أدى الخدمة العسكرية اإللزامية سنة 
إنخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري، عين على  1945ماي  8العالمية الثانية، بعد انتفاضة 

، عند إندالع الثورة أصبح عضوا في  1949رأس المنظمة الخاصة بعد استبعاد حسين أيت أحمد في 
يه ألقت عل 1956أكتوبر  22الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني مكلفا بالجوانب العسكرية، في

: أنظر. 1962مارس  20السلطات الفرنسية القبض بحادثة إختطاف الطائرة، بقي في السجن إلى غاية 
إشراف  -.أطروحة الدكتوراه -).1962-1954( العالقات الجزائرية التونسية  - .لمياء بوقريوة

   .             137ص-. 2006-2005جامعة وهران، -.بوعالم بلقاسمي
اف، العربي بن مهيدي ، أحمد بن بلة ، كريم بلقاسم، مصطفى بن بولعيد، رابح محمد بوضي: هم   (**)

-.المرجـع الـسابق -.عمار بوحوش :أنظر. ديدوش مراد، محمد خيضر، حسين أيت أحمد بيطاط،
   .  360ص
 -".نقد"  -.تقرير لجنة التنسيق والتنفيذ إلى المجلس الوطني للثورة الجزائرية -.عبان رمضان  (1)
  .   192ص -.1989ربيع، صيف الجزائر،  -.12دد الع
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   :الصراع بين السياسيين والعسكريين. 1 

لقد فتحت قرارات مؤتمر الصومام الباب على مصراعيه ألزمات وصراعات داخل 

، (1)الثورة، بين السياسي والعسكري من جهة، وبين الداخل والخارج من جهة أخرى

ي وذلك نتيجة للمبدأين اللذين جاء بهما عبان رمضان وهما أولوية السياسي على العسكر

  .(2)وأولوية الداخل على الخارج

الوفد  أعضاء لقد القي هذا معارضة شديدة من طرف العديد من القادة، خاصة

بأن عبان وأعضاء لجنة الصياغة الذين كانوا معه وهم من  الخارجي ، وذلك إلعتقادهم

، إنما يريدون احتواء الثورة (**)و سعد دحلب (*)أمثال بن يوسف بن خدة السياسيين

عبد : ، فضابط المخابرات المصري فتحي الديب أورد في كتابه (3)سيطرة عليهاوال

بدأ بين السياسيين  أن السيد أحمد بن بلة أكد له بأن صراع قد ،الناصر وثورة الجزائر

والعسكريين، وهذا خاصة بعد إنتشار نغمة سياسي وعسكري، في أوساط جيش التحرير 

  . (4)الوطنـي

                                                
دار المعرفة،  - .الجزائر في دوامة الصراع  بين العسكريين والسياسيين -.رابح لونيسي   (1)

   .  17ص -.2000الجزائر،
(2)   Pierre le coyet.- La guerre d’Algérie.- éd Perrin, Paris, 1989.- P68.   

الدكتوراه في الصيدلة،  من عائلة مترفة، واصل دراسته حتى على شهادة 1920عام  ولد بالبرواقية  (*)
كان عضوا في اللجنة المركزية لحركة االنتصار للحريات الديمقراطية، إلتحق بالثورة مباشرة بعد 

، عين عضوا في الحكومة المؤقتة األولى بمنصب وزيرا  1955ماي  13خروجه من السجن في 
  : ظــرأن. 1961للشؤون االجتماعية وعين رئيسا للحكومة المؤقتة الثالثة عام 

Mohamed Harbi.- Op.cit.- P187 .        
ة ـل إلى المديــ، درس التعليم االبتدائي بمسقط رأسه، ثم إنتق 1919ولد بقصر الشاللة سنة    (**)

اشتغل بمصلحة الضرائب، أثناء  ،لثانوية حتى تحصل على البكالورياثم البلدية ليواصل دراسته ا
حزب الشعب الجزائري، بعد أزمة حركة االنتصار للحريات وجوده في البليدة إنخرط في صفوف 

، 1955الديمقراطية إنضم إلى المركزيين، إلتحق بالثورة مباشرة بعد خروجه من السجن في مارس 
عين مدير المكتب بوزارة األخبار، ثم كاتبا عاما بوزارة الدفاع، بعد ذلك شغل مصب وزير الخارجية 

  : أنظــر 1961ام في الحكومة المؤقتة الثالثة ع
Mohamed Harbi.- Op.cit.- P186 .             

  . 76ص-.ابقـالمرجع الس -.محمد العربي زبيري  (3)
 -.1984دار المستقبل العربي، القاهرة، -.الطبعة األولى - .عبد الناصر والثورة الجزائرية   (4)
  .  248ص
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تلك، فالبعض وصف ذلك  ختلفت حول نغمة سياسي وعسكريولقد تعددت اآلراء وإ

، 1954القرار بالخطير ، ونذكر هنا ما أورده مصطفى هشماوي في كتابه جذور نوفمبر 

بأن ذلك التصنيف ليس له مرجعية، ثم تساؤل كيف يمكن أن يصنف هذا بأنه سياسي 

ذلك العسكري إن وذلك بأنه عسكري، فبمجرد أن يحلل وله فصاحة يقال أنه سياسي، وك

  ؟ (1)هو نجح في معركة أو يعرف يستعمل السالح يعتبر عسكريا

، ذكر أن المقصود بأولوية السياسي على العسكري هو (*)لكن السيد عمار بن عودة

التركيز على التفاوض مع العدو، لضبط شروط وقف إطالق النار، ألن االنتصار 

ة في العالم يعد من باب المستحيالت العسكري على واحدة من أكبر الدول االستعماري

  . (2)تقريبا ، هذا خاصة إذا كانت تلك الدولة عضوا فاعال في منظمة الحلف األطلسي

الصراع بين العسكريين الجزائر في دوامة "  لقد أكد رابح لونيسي ذلك في كتابهو

ت هناك نه كان، فقد ذكر بأن مبدأ أولوية السياسي على العسكري، وضع أل" والسياسيين

 مع السلطة الفرنسية، ولهذا البد من إعطاء الفرصة للسياسيين لقيادة إتصاالت جد متقدمة،

خالفه معمري في كتابه  ذهب إليه ، و هذا ما(3)عليهاالمفاوضات السياسية ألنهم األقدر 

حساب  ىعبان رمضان حينما ذكر أن األجهزة التي تسمي بالسياسية تتمتع باألولوية عل

      .(4)العسكرية في حالة الفصل في قضية مهمة األجهزة

ف سياسي، وأن العمل العسكري ما هو دوأني أتفق مع ذلك ألن هدف الثورة هو ه

  .(5)إال وسيلة لفرض اإلرادة السياسية

                                                
  . 125ص - .المرجع السابق   (1)

، تقلد مسؤوليات 1950ي والية عنابة، إلتحق بالجبال منذ ما يسمى بمؤامرة سنة من أسرة عريقة ف  (*)
المشاركة بإسم جيش التحرير الوطني في مفاوضات إيفيان، عين بعد : كثيرة أثناء الثورة آخرها

  .         110ص -.المرجع السابق  - .محمد العربي زبيري : أنظر. استرجاع االستقالل سفيرا بطرابلس
  . 77ص -.المرجع نفسه  (2)
  .15ص -.المرجع السابق  (3)
  346ص -.المرجع السابق  (4)
أطروحة  - ).1954،1958(رنسية في مواجهة الثورة االستراتيجيات العسكرية الف -.الغالي غربي  (5)

  : وللتوسع أكثر أنظر. 335ص - . 2004/2005دكتوراه، جامعة وهران، 
     .  5ص -.1/07/1957 -.18العدد  -".المقاومة " جريدة 
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أن الذين حضروا مؤتمر الصومام، وسيطروا على جلساته، كانوا معظمهم ويظهر 

كانوا  (*)من أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ %60من السياسيين، فمثال نجد أن حوالي 

كذلك، ونحن نربط السياسي هنا بالمستوى التعليمي، حيث نجد أن عبان رمضان كان 

وبن خدة كان متحصل على  -خاصة في مادة الرياضيات  –متفوق في دراسته الثانوية 

لتالي شهادة الصيدلية، وسعد دحلب هو األخر كان حائز على شهادة البكالوريا، وبا

وكاد ذلك الخالف أن يعصف بالثورة لوال ،األولوية كانت للسياسي علي العسكري

 تقل كل من بلة وبوضياف إختطاف سالح الطيران الفرنسي للطائرة المغربية التي كانت

  . (1) 6195رــأكتوب 24وآيت أحمد وخيدر في 

ل الفدائي في ومن هنا تفرغ عبان رمضان إلى قيادة الثورة، وكلف بن مهيدي بالعم

 الذين ، فكانت معركة الجزائر التي سيطر فيها المظليين على العاصمة، هؤالء(2)ةمالعاص

، وكان من نتائجها استشهاد العربي بن (3)إحتلوا القصبة، ومارسوا القمع بمختلف أشكاله

   .(4)مهيدي، وانتقال لجنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج

                                                
(*)   : CCE هي هيئة أركان الحرب العامة ، و تتمتع تحت اشراف المجلس الوطني للثورة بامتيازات

واسعة ، من حيث توجيه و ادارة جميع أجهزة الثورة العسكرية، و تتكون من عبان رمضان،العربي 
  : أنظر. بن مهيدي ،كريم بلقاسم ،سعد دحلب،و بن يوسف بن خدة 

المؤسسة  - ) .1962 – 1956(مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير  - .دي محمد لحسن أزغي
  .125ص -. 1989الوطنية للكتاب ، الجزائر، 

  
  .18ص -.المرجع السابق -.رابح لونيسي  (1)
  

(2) Patrik Eveno et Jean Planchais.- La guerre d’Algérie : Dossier et 
temoignages.- éd. laphonic, Alger, 1990.-P113.  
(3)  Raphaelle Branche.- La torture et l’armée : Pendant la guerre d’Algérie 
(1954-1962).- éd.Gallimard, Paris,2001.-P213.     

  . 2ص-.20/08/1957 -.9العدد  -" .المجاهد" جريدة   (4)
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، بالقاهرة إلى االجتماع، فكان مؤتمر (*)ثورةلل اك دعت المجلس الوطنيــهنو

     .(1)1957أوت  27إلى  20القاهرة من 

                                                                                           ،وجاء هذا المؤتمر نتيجة للصراع الذي نشب بين القادة السياسيين والعسكريين

 خرج هذا المؤتمر بعدة قرارات تنظيمية عكست بوضوح ميزان القوي الجديدة،فقد 

العسكريين عموما، والوزن الفعلي الذي يملكه كل واحد منهم بوجه  إلرادةمطابقة  جاءتو

  . (2)خاص

ي مؤتمر الصومام، أي ليس هناك أولوية ومن تلك القرارات نذكر إلغاء أولويت

، هذا وقد تم حدوث أكبر (3)للسياسي على العسكري، وال فرق بين الداخل والخارج

 أربعةعن مؤتمر، فأدخل  انبثقتالتي  CCEبتغير إنقالب داخل القيادة العليا للثورة 

ب عقداء كأعضاء فيها، وهم بوصوف ، بن طوبال، أو عمران ومحمود شريف إلى جان

كريم بلقاسم، هذا وأضيف إليهم كل من السياسيين فرحات عباس، وعبد الحميد مهري، 

ومحمد لمين دباغين إلى جانب عبان رمضان، وأبعد كل بن خدة وسعد دحلب، حليفي 

  . (4)بانـــع

                                                
إضافيين من  17دائمين و 17عضو، 34ن، م) CNRA(يتشكل المجلس الوطني للثورة الجزائرية   (*)

مختلف االتجاهات الوطنية في الساحة الجزائرية، ماعدا الحزب الشيوعي الجزائري، ونجد أن المجلس 
  : وفي الحاالت االستثنائية انظر CCEيجتمع مرة كل سنة بطلب من 

Gilbert Meynier et Mohammed Harbi.- Le FLN Document et histoire (1954-1962).-éd.Fayard, 
Paris,2004.-P192.  

  : للــتـوسع أكثر أنـظر 
Khalfa Mameri.-Abane Ramdane : Héros de la guerre d’Algérie.- éd. L’harmattan, Paris , 
1988.-P219.            
(1) Benjamin Stora.- Histoire de la guerre d’Algérie(1954-1962).- éd. La découverte, 
Paris,2002, P25.  

الطبعة  - ).1965-1956(أزمات جبهة التحرير الوطني وصراع السلطة  -.صالح بلحاج  (2)
  .  17ص -.2006دار قرطبة، الجزائر ، -.األولى

  : بكتاب 1957أنظر وثيقة محضر اجتماع المجلس الوطني للثورة أوت   (3)
Mohammed Harbi.-Les archives de la révolution.- éd. I jeune afrique, Paris, 
1981.- P175.  

  .18ص-.المرجع السابق -.صالح بلحاج (4)
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ضح لنا سيطرة ـوخالل توزيع المهام داخل لجنة التنسيق والتنفيذ الثانية ، إت

حيث كلف كريم بلقاسم بالقوات المسلحة، وبوصوف ، ياداتين على أهم القـالعسكري

باالتصاالت والمعلومات وبن طوبال بالداخلية، وأوعمران بالتسليح ومحمود شريف 

كلف السياسيون عبان رمضان باألخبار، مهري بالشؤون االجتماعية  نفي حي بالمالية،

  . (1)ودباغين بالشؤون الخارجية، وعباس بالدعاية الدولية

ـجد أن رد فعل السياسيين كان ضعيفا، حيث لم يظهر بن خدة ودحلب أي ون

بذل كل ما في وسعه للتصدي لها، وهنا  أن عبان رمضان إال معارضة لألفكار الجديدة،

                   ،(2)"لم نمده بأي دعم" يذكر سعد دحلب أن عبان حاول التمرد لكن

ناهي، ولم يعد كريم منبهر بشخصيته الفذة، ولكن الظروف تغيرت فلم يعد هو األمر ال

جعلته يختار بن خدة ودحلب في عضوية لجنة التنسيق والتنفيذ  يـوتبين أن حساباته الت

أن هدف كريم من خالل المؤتمر، كان " ، وهذا ما يؤكده سعد دحلب بقوله (3)كانت خاطئة

  .(4)وضع عبان رمضان في حجمه الحقيقي، وإقصاء صديقيه دحلب وبن خدة

لجنة التنسيق والتنفيذ   ولكـن عبان لم يهضم هذه الهزيمة التي نزلت به من منسق

ونتيجة لذلك دخل في مواجهة حادة مع  (5)إلى مجرد عضو فيها مكلف باإلعالم والدعاية

  .(6)العقداء الذين إتهمهم بالدكتاتورية والتطلع للسلطة بإسم النضال

تهدئة الوضع، إال أنهم  سة فرحـات عباورغـم محاوالت باقي السياسيين، خاص

فشلوا أمام إصرار عبان رمضان على المواجهة، فإنفتحت بذلك جولة جديدة من الصراع 

                                                
(1) Benyoucef Benkhedda.- L’Algérie à l’indépendance : la crise de 1962.- éd. 
Dahlab, Alger, 2000.-P134.    
(2) Saâd Dahlab.-Mission Accomplie : pour l’indépendance de l’Algérie.- éd. 
Dahlab, Alger, 1990.-P84.  

دار هومه، ) 1962-1954(الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني  -.إبراهيم لونيسي  (3)
  . 74ص -.2007،الجزائر

(4) Saad Dahlab.-Op-cit.-P83.   
  .    99ص-.2001دار هومه، الجزائر -.شهادات تاريخية: الحرية... فرسان- .محمد عباس  (5)

(6) Ivers Couriere.-La guerre d’Algérie (1958-1962) : l’heure des colonels les 
feux du despoir .- ed .robert laffont, Paris,1990.-P147. 
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بين السياسيين والعسكريين لتتطور المواجهة فيما بعد، وتؤدي إلى تصفية عبان رمضان 

 . (1)، في تطوان بالمغرب األقصى1957ديسمبر  27في ظروف غامضة يوم 

ب شهادة محمود شريف أن بوصوف وكريم بلقاسم، هما من كان وراء إغتيال وحس

  .(2)لخضر بن طوبال فقد رفض ذلك ماعبان، أ

أن  لكـن كريم بلقاسم إستنكر من جهته األمر، وأكد من خالل شهادة نشرها حربي

الوالية األولى، إتفق معه على  عبان كانت له عالقات سرية مع الرائد حاج علي من

القادة العسكريين للجنة التنسيق والتنفيذ، وعندما علم العقداء باألمر، أصدروا قرار  ةتصفي

، وبعد إغتياله بأيام نفذ إعتقاله، لـكن ما كاد الحكم ينفذ حتى وقع في أيد أجهزة بوصوف

  .(3)عدام في حق حليفه حاج عليحكم اإل

لناطقة بإسم جبهة إغتياله نشرت صحيفة المجاهد ا وبعد أكثر من أربعة أشهر من

، وفي صفحتها األولى صورة كبيرة لعبان تحت 1958ماي  29التحرير الوطني في 

لقد خسرت جبهة التحرير " ، وكتبت "فعبان رمضان يستشهد في ميدان الشر" عنوان 

إننا نرثي .......أحد أبناءها البررة...... ، وخسرت الجزائرالوطني أحد أهم منظميها 

لقد قتل أثناء إشتباكه بالعدو، حيث .... د ، وستكون ذكراه قائدة لمسعاناأخا لنا في الجها

  .(4)أصيب بجراح أدت إلى وفاتــه

وأسباب تصفية عبان، فهناك من  ونجد أن اآلراء تعددت وإختلفت حول خلفيات

العسكريين الذين تخلصوا منه، ألنه أراد أخذ الحكم بدفاعه المستميت عن  الى يرجعها

، أما الباحث رياض (5)ة السياسي على العسكري، ويذكر هذا رابح لونيسيمبدأ أولوي

الصيداوي فقد أرجعها إلى طبيعة الثورة الجزائرية المسلحة التي خاضت حرب 

                                                
  .   22ص -.المرجع السابق - .صالح بلحاج  (1)

-. 5203العدد  -.جريدة الخبر -.شهادة محمود الشريف حول إغتيال عبان -.محمد عباس  (2)
  . 17ص- . 27/12/2007
رسالة ماجستير في  -). 1962-1954( المبادئ التنظيمية لقيادة الثورة التحريرية -.حكيمة شتواح  (3)

    67ص-. 2000/2001الجزائر، - .إشراف زوزو عبد الحميد - .تاريخ الثورة
  . 1ص -. 29/05/1958 - .24العدد  -".المجاهد" جريدة   (4)
  . 20ص -.المرجع السابق  (5)



 الفصل األول                                             الظروف السائدة قبل إنعقاد إجتماع العقداء العشر

12 

العصابات ومخابرات يومية ضد االحتالل الفرنسي، فلم يعد هناك للديمقراطية والشفافية، 

  .(1)وإستمرت هذه السرية وهذا الصراع في الخفاء

لكن ما يجب ذكره في هذه القضية وهو أن عبان رمضان منذ إنضمامه إلى الثورة 

من خالل تصرفاته مع  يتصرف وكأنه زعيم للثورة، يظهر ذلك جليا أ، بد 1955عام 

كإحتكاره لسلطة القرار في الكثير من المواقف، هنا يروي  زعماء الثورة األخرين

وصول أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ إلى القاهرة  حسين قائال أنه عندلالمحامي مبروك ب

أراد أعضاء اللجنة تنظيم إجتماعا، فأراد كريم إبداء رأيه حول  ،بعد خروجها من الجزائر

لماذا تتحدث عن أشياء ال تخصك، " الوضع الذي وصلت إليه الثورة، فقاطعه عبان قائال 

ووصف أساليبه في المغرب ، كما انتقد عبان كذلك بوصوف (2) "شيئا أنت ال تفهم

، وتهجم عليه بشأن بومدين وقال له كيف ومنطقة الغرب الجزائري بستالينية والبولسية

مدى احتقاره وعرف أيضا عن عبان يمكن لهذا األخير ليصل وبسرعة إلى مرتبة قائد،

، وهنا يروي مبروك بلحسين أيضا قائال بأنه طلب من عبان أن وإهانته لغير المثقفين

فرفض عبان ذلك، وأمره باإللتحاق بالخارج وقال له له باإللتحاق بالجبل كمقاتل  يسمح

قفون نمثل العقل المدبر والمخطط، أما اآلخرون فمهمتهم التنفيذ وتحمل نحن المث"

  . (3)"المشاق

و نعتقد أن هذه السلوكات والتصرفات من قبل عبان قد زرعت الضغينة في قلوب 

                        .   اء، فتخلصوا منه عند أول فرصة سمحت لهمعلى حد سو زمالئه وخصومه

اختلفت اآلراء حول اغتيال عبان رمضان، فإنه يعد أول ضحية للصراع الذي مهما 

شهدته الثورة الجزائرية بين قادتها، ذلك الخالف الذي إستمر طيلة عمر الثورة، وهذا ما 

تحكم في مسيرة الثورة، نقصد هنا الباءات استكتشفه مع صعود قيادة جديدة أصبحت ت

                .(*)الثالث

                                                
    www.elmouvhulid.net-.صراعات النخب السياسية والعسكرية  (1)

  .443ص -.المرجع السابق - .خالفه  معمري  (2)
  . 23ص- .المرجع السابق -.رابح لونيسي   (3)
  .  بن طوبال لخضر ،عبد الحفيظ  ، بوصوفكريم بلقاسم: يقصد بالباءات الثالث  (*)
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  1958سبتمبر : وتأسيس الحكومة المؤقتة ،خالف الباءات الثالث -2

لجنة  1958بـعد التخلص من عبان رمضان، ظهرت إلى الوجود في أفريل 

م بلقاسم الذي تسلم وكانت سلطة القرار فيها يومئذ تعود إلى كري، (*)التنسيق والتنفيذ الثالثة

منصب الشؤون الحربية، وعبد الحفيظ بوصوف الذي كان مسؤول عن االتصاالت 

، (1)والتنظيم اإلداريواالستخبارات، ولخضر بن طوبال الذي تكفل بالشؤون الداخلية 

ويعتبر هؤالء هم النواة األكثر تأثيرا في صناعة القرار، إن لم نقل أن القرار األخير يعود 

التاريخية، فهم من قدماء المنظمة  عيةيستمد هؤالء نفوذهم من إمتالكهم للشرإليهم و

، أو من التاريخيين التسع بالنسبة (***)22، وكانوا أيضا إما ضمن مجموعة (**)الخاصة

لكريم ، كما يمتلك كل واحد منهم قوة عسكرية موالية له، وذلك بحكم أنهم كانوا قادة 

  . (2)لحساسة في لجنة التنسيق والتنفيذواليات، إضافة إلى مناصبهم ا

وبعد هذا التعيين لقادة لجنة التنسيق والتنفيذ، بدأ التفكير مليا في تشكيل قيادة موحدة 

لجيش التحرير الوطني، قادرة على تمرير السالح إلى الداخل، وذات فعالية في الخارج، 

، والعقيد يد عمرأوعمرانل أن يدعمه العقفكرة كريم بلقاسم، وكان من المأموكانت تلك 

                                                
: مسؤول عن التسليح، محمود شريف: عمرأوعمران: الثة همأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ الث  (*)

مسؤول عن العالقات : مكلف باإلعالم ، محمد األمين دباغين : مسؤول عن المالية، فرحات عباس 
عمار : الخارجية، وعبد الحميد مهري مكلف بالشؤون االجتماعية، إضافة إلى الباءات الثالث أنظر

     .  583ص - .المرجع السابق -.بوحوش
  (1) Mohamed Harbi.- le FLN Mirage et réalité : des origines à la prise du 
pouvoir( 1954,1962).- éd. Naqd, ENAL, Alger, 1993.- P215.        

 صارم يكلف بقيادتها في البداية محمد بلوزداد، كانت عبارة عن هيكل تنظيم 1947تأسست سنة   (**)
لسري، تقوم بتدريب المناضلين تدريبا عسكريا في شكل دروس نظرية وتطبيقية، قائم على مبدأ العمل ا

، لكن هذا األخير أبعد بعد عام بسبب شك القيادة 1948وبعد مرض بلوزداد خلفه حسين أيت احمد سنة 
بأن له ضلعا في نشوب األزمة البربرية، ليخلفه أحمد بن بلة، فاكتشفت فرنسا المنظمة في مارس 

مناضل من أعضائها، على رأسهم مسؤولها األول احمد بن  400ي القبض على أكثر من فألق 1950
الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية األولى إلى  -.أحمد محساس: أنظــر . بلة

منشورات الذكرى األربعين لإلستقالل،  -) .محمود عباس( ترجمة الحاج مسعود  -.الثورة المسلحة
     .                  301ص -.2002المجاهدين،الجزائر،  وزارة
   .  1 أنظر الملحق رقم  (***)

  .  27ص - .المرجع السابق -.رابح لونيسي (2)
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قائد الوالية الخامسة عبد الحفيظ بوصوف، وقائد الوالية الثانية  ، لكن(*)مود شريفحم

لخضر بن طوبال، تحالفا ضد كريم بلقاسم، وقام بذلك محاولة منهما لمنعه من الزعامة 

  .(1)يةالفرد

ه هو الوحيد لإلشارة هنا فكريم يعتبر نفسه هو األحق في قيادة الثورة، وذلك ألن

، في بعد إستشهاد و إعتقال بقية الزعماء كما مر بنا المتبقي، من التسع التاريخيين الحر

لم يكن ، وهو 22حين بوصوف وبن طوبال يرفضان ذلك،وهذا ألنهما من مجموعة 

  . ، وهكذا بدأ الخالف بين الباءات الثالثكذلك

إلى فرعين، حيث قام  مةوعلى هذا األساس ظهرت قيادة جيش التحرير الوطني مقس

للجنة التنظيم العسكري  ارئيس )قائد الوالية الثالثة (كريم بتعيين العقيد محمدي السعيد

بالحدود الشرقية للجزائر والتي كانت تشمل الواليات األولى والثانية والثالثة، وقام عبد 

للجنة  ارئيس الحفيظ بوصوف من تعيين خليفته في الوالية الخامسة العقيد هواري بومدين

  .(2)التنظيم العسكري بغرب البالد والتي كانت تشمل الواليات الرابعة، الخامسة والسادسة

ر في كتابه البحث في تاريخ الجزائر الحديث بأن بوصوف يوهنا يذكر أدريس خض

بومدين غريب عن الجهة، وهو شخص مجهول ليس له ضلع ألن لم يحسن االختيار وهذا 

أراد الكاتب ال أتفق مع ما ذهب إليه وأعتقد أن  ا، ولكـن أن(3)الثورة في السياسة وال في

رف األحداث عن حقيقتها، وأغفل أمرا فحمع بوصوف وبومدين ،  تصفية حسابات

أساسيا وهو أن بومدين بمجرد تنصيبه تمكن من تنظيم الفرع الذي أسند إليه تنظيما 

ي ممارسة النشاط العسكري، عصريا تميز في ذلك بالدقة والتخطيط واالنضباط ف

                                                
بضواحي ميدنة تبسة، تخرج من مدرسة تكوين الضباط بفرنسا، كان عضوا في  1914ولد سنة   (*)

، عين قائدا للوالية 1955عام  هة التحرر الوطنياالتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، إنضم إلى جب
: أنــظر. ، ثم تقلد منصب وزير التسليح والتموين في الحكومة المؤقتة األولى)األوراس( األولى

القرص المضغوط، تاريخ : المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
     ).   1962- 1830(الجزائر

(1) Mohamed Harbi.- le FLN : Mirage et réalité .- Op.cit.- P204.  
  .  472ص - .المرجع السابق - .عمار بوحوش  (2)
دار الغرب للنشر والتوزيع،  - .الجزء الثاني - ).1962-1830(البحث في تاريخ الجزائر الحديث   (3)

  .  258ص - .2006وهران،
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واستطاع في ظرف قصير أن يثبت ويطور أجهزة االستعالمات واإلمدادات التي أنشأها 

ومعلمه عبد الحفيظ بوصوف، وتجاوز بدون كثير عناء مسالة األشخاص، إذ عرف  سلفه

محيطه الضيق، ويفرض جو األخوة والتعاون بين الجميع، لكن العقيد محمدي يختار كيف 

بمسؤوليته د لم يحالفه النجاح في تأدية مهمته، إذ وجد صعوبة جمة في إقناع نوابه السعي

، ومباشرة من الوالية التي جاء منها، أو (*)عليهم، ولذلك راح كل واحد منهم يعمل مستقال

  .(1)كان يشرف عليها

، هذه الخالفات بين قادة الثورة، على مختلف (**)وقد إستغل الجنرال ديغول

إلى  30.000برفع عدد الشبان المجندين من أبناء الجزائر من و أمر ت، المستويا

وحوالي  1958سنة جندي فرنسي الموجودين بالجزائر  500.000، وذلك لدعم 60.000

  .(2)القضاء على الثورة جلأ يعملون جميعا من ضابط في المخابرات، كانوا 1400

الذي حال دون تسرب ، (***)وكذلك نسجل في ذات السياق إنشاء خط موريس

أوعمران، المسؤول عن  ، كتب العقيد1958جويلية  08إلى الجزائر، ففي يوم  األسلحة

أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ أبلـغهم فيها، أن خط موريس المكهرب التسليح، رسالة إلى 

                                                
شرف على الوالية األولى، والذي لم يكن يطمئن من ذلك نذكر العقيد محمد لعموري، الذي كان ي  (*)

ير من المسؤولية المسندة إليهم، وكذلك األمر لثالث الذين كان يرى أنهم أقل بكثألي واحد من الباءات ا
   :ن يشرف على القاعدة الشرقية أنظربالنسبة للعقيد عمارة بوقالز الذي كا

  .     168ص -.المرجع السابق  -.محمد العربي زبيري
   140ص -.المرجع نفسه  (1)

 18ي في زجوان ألنه قاد عملية تحرير باريس من االحتالل النا 18رجل بلقب إشتهر ديغول   (**)
 17فرنسا لأللمان في  المس، وكان من قبل زعيما لحكومة فرنسا الحرة بلندن، بعد إست1944جوان 
ة خمسين سنة بين صفة ، جمع في مسيرم 20القرن  اتأشهر شخصي ، ويعتبر من 1940جوان 

  : الرجل العسكري والسياسي، وصفة رجل الدولة المتميز أنظر
Jeun Afrique.- l’intelligent de Gaulle : traits d’esprit.- N2102/2103.-24/04-07/1.-
PP120,123         
(2)  Alistair Horn .-Asavage War of peace: Algeria (1954-1962).-éd. Mc Millan, 
london, 1977.-P333.    

الجزائرية، على طول الخط تتابع دوريات  -كلم، يمتد على طول الحدود التونسية500طوله حوالي  (***)
عسكرية مدججة بالسالح، تنير طريقها ليال كاشفات النور، والخطان مزودان بمنبهات الكترونية تحدد 

: ألف جندي أنظر 80، يحمي الخط حوالي بالضبط المكان الذي تتم فيه عملية القص للسلك المكهرب
  .   219ص -.المرجع السابق -.علي كافي
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قد أصبح يشكل خطرا كبيرا على جنود جيش التحرير الوطني، الذين يقومون بمحاوالت 

يوما،  60ألسالك الكهربائية، والدخول إلى أرض الوطن، ففي فترة ال تتجاوز لقطع ا

  . (1)مجاهد 6000أستشهد حوالي 

وأمام هذا التطور الخطير، لم تستطع لجنة التنسـيق والتنفيـذ الصـمود، فـدعت     

 ناك قرر هؤالء، وه1958من شهر سبتمبر عام أعضاءها إلى االجتماع، في اليوم التاسع

مـا تـم اإلعـالن عنـه رسـميا، يـوم الجمعـة         وهـو  ، (2)مؤقتــة إنشاء حكومة

، وأسـندت رئاسـتها إلـى فرحـات     ، على الساعة الواحدة بعد الظهر1958سبتمبر19

 .(*)عبـاس

ونـجد أنه في ذات اليوم الذي تم فيه، اإلعالن عن تأسيس الحكومة المؤقتة، 

، وفي اليوم الثاني (**)نسدول نذكر هنا، العراق، ليبيا المغرب وتو إعترفت بها عدة

في اليوم الثالث مصر لتلحقها أعلنت المملكة السعودية، وكوريا الشمالية إعترافهما، 

في األسبوع  12واليمن، ثم الصين والسودان في اليوم الموالي، وقد أصبح عددها 

  .   ، هذا بالنسبة لالعتراف األجنبي(3)األول

 أنلباحثين أمثال محمد العربي زبيري، أما على المستوى الجزائري، فيرى بعض ا

 إلىهذا التعيين هو أول إنقالب ضد شرعية مؤسسات الثورة، ويعتبر ذلك هروبـا 

                                                
(1) Mohammed Harbi.- Le FLN : Mirage et Réalité.- Op.cit.- P214. 

  .2ص  -. 2008/ 09/  20- . 5430العدد  –". الخبر "جريدة   (2)
الحية، واصل دراسته حتى تحصل بدائرة الطاهير والية جيجل، من عائلة قروية ف 1899ولد سنة   (*)

 إلي ، الذي غير إسمه1938على الدكتوراه في الصيدلية، أسس االتحاد الشعبوي الجزائري في جويلية 
UDMAعين اول رئيس لـ  ،1955 ، انضم الي جبهة التحرير الوطني سنةGPRA   1958سنة  

  : وهو كذلك في الثانية أنـظر،
Acheur Cheurfi.- La classe politique Algérienne de 1900 à nos jours.- éd. 
casbah, Alger, 2001.-P105.  

ا كل ــلقد أيد الشعب التونسي تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وقام بتقديم له  (**)
  :أنظر .التسهيالت

 Boite N° 246  , N°348 compte rendu d’entretien algéro- Tunisiens(1960),P.P2.3     
  . 2ص -.20/09/2008 -.5430العدد  -".المجاهد" جريدة   (3)
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، هذا ألنه تـم دون الرجوع إلى الهيئة العليا المؤهلة لذلك وهي المجلس الوطني (1)األمام

مة المؤقتة بإسم للثورة الجزائرية، وعلى هذا األساس نجد أن الذين قرروا تأسيس الحكو

وعبد الحفيظ بوصوف، على أن يظلوا هم السلطة بن طوبال الثورة هم الثالثي كريم،

  .(2)ه والقيادةيالفعلية في التوج

قادة الواليات ، فرغم  ىفحسب علي كافي أن تشكيل الحكومة المؤقتة كان مفاجأة لد

م يأخذ بها أصحاب كون هؤالء أعضاء في المجلس الوطني للثورة، إال أن إستشارتهم ل

إنتظروا : " كان محتواها برقياتها المتكررةالخارج، بل كانت قيادة الخارج تبعث إليهم 

للحكومة  ا، ثم بين علي كافي بأن تعين فرحات عباس رئيس"سبتمبر  19حدثا هاما يوم 

كان له رد فعل سلبي من مجاهدي الوالية الثانية، الذين تأكدوا من أن صراعا قويا 

  .(3)ق في صفوف قيادة الثورةسينطل

من قادة الداخل وتـدعيما لهذا الرأي، ذكر فتحي الديب، وصول برقيات احتجاج 

، إنتقدوا خاللها قـيام لجنة التنسيق والتنفيذ بتشكيل الحكومة دون ابتداء من شهر أكتوبر

  .(4)ورةدعوة المجلس الوطني لإلنعقاد، معتبرين األمر مخالفة صريحة لتنظيمات قيادة الث

شديدة من طرف بعض القادة المعارضة ال أن ونتيجة لهذه االنتقادات، نسجل هنا

ذلك إلى محاولة البعض اإلطاحة بها، وهذا عن  بعد على تأسيس الحكومة المؤقتة، تطور

  . طريق القيام بانقالبات

  

  

  

  
                                                

  .141ص -.المرجع السابق - .محمد العربي زبيري  (1)
الثورة الجزائرية والمرحلة االنتقالية من وقف إطالق النار إلى إنشاء المجلس  -.مسعود ديلمي   (2)

مرابط يحياوي : إشراف -.تير أطروحة لنيل شهادة الماجس -.1962أكتوبر –مارس : التأسيسي
  .   127ص -. 1998/1999معهد التاريخ، جامعة الجزائر، -.مسعودة

  . 225ص  -.المرجع السابق - .علي كافي  (3)
  .400ص - .المرجع السابق -.فتحي الدیب  (4)
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    :1958مـحاولة محمد لعموري اإلنقالبية نوفمبر -3

ذي عرفته الحكومة المؤقتة، وهذا من خالل إعتراف رغـم النـجاح الخارجي ال

مرات كادت االكثير من الدول بها، ونذكر هنا مصر والعراق، إلى أنها تعرضت لعدة مؤ

  .(1)هذا منذ تأسيسهاو أن تعصف بها

، االنقالبية أو كما تعرف بمؤامرة (*)ومن تلك األزمات نذكر محاولة محمد لعموري

أول هزة تضرب الحكومة المؤقتة أسابيع معدودة بعد لعموري، التي كانت بمثابة 

، حيث تم تعيـن محمد 1958ريل ــأف 10تشكيلها، وتعود حيثيات القضية إلى 

يخضع مباشرة للعقيد محمدي السعيد، الذي كان حيث لوالية األولى، ل العموري قائد

بدوره كان لجنة العمليات العسكرية على مستوى الشرق الجزائري، هذا األخير  يترأس

مكلف بقيادة القوات المسلحة، لكن ما يالحظ هنا، القاسم ــم بلـخاضع لسيطرة كري

ن من مه بأنه سمح بتغلغل الضباط الفاريكريم، ويتهوهو أن لعموري كان ينــتقد 

لجيش التحرير الوطني، وعلى رأسهم الكومندان إيدير  الجيش الفرنسي إلى القيادة العليا

ق في الجيش االستعماري يضم ليف ه لخضر من طوبال بأنه كان قائدمولود الذي قال عن

ـق جيش التحرير الوطني في معركة كادينا لوقد واجه هذا الفي من الجزائريين، 90%

وقد تألم لعموري عندما عين الكومندان إيدير مسؤوال على  ، (2)في الشمال القسنطيني

يعطي أوامره للعقيد محمدي السعيد قائد  وأصبح ،القوات المسلحة كريم بلقاسمديوان قائد 

  .أركان جيش التحرير الوطني في الشرق

                                                
رسالة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ  -).1962-1954(القاعدة الشرقية  -.الطاهر جبلي  (1)

  . 166ص -. 2000/2001قسم التاريخ، جامعة الجزائر،  -.إشراف جمال قنان -.ةالثور
، ناضل في حزب الشعب الجزائري  مترفة بواد سيدي علي، من عائلة 1929جوان  14ولد في   (*)

،أعدم 1958سنة " األوراس" تغل قائد الوالية األولىشثم في حركة اإلنتصار للحريات الديمقراطية، ا
  . 28ص-.المرجع السابق - .رابح لونيسي :أنظر 1959مارس  16في

  : وللتوسع أكثر أنظر
Acheur Cheurfi.- Op.cit.- P39.   
(2) S.L. Bentobal.- fragments de mémoires.- Revue « NAQD ».- Janvier-
Mars1993.-PP8-9     
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والتنفيذ في اليوم التاسع من شهر  دات إجتمعت لجنة التنسيقاظرا لهذه اإلنتقون

العقيد محمد لعموري ينزل إلى : ، وأصدرت عقوبات كانت كاألتي1958سبتمبر سنة 

، العقيد عمارة  (1)حديد إقامته بالسعوديةرتبة رائد، ويمنع من كل نشاط رسمي مع ت

ز ينزل إلى رتبة جندي، ويمنع من كل نشاط رسمي، مع تحديد إقامتـه بالقاهرة، البوق

  .(2)الجهوية نعرات وذلك ما آثار الشقاق وال

ومن ثم شرع العقيد محمد لعموري يخطط إلنقالب عسكري، وحسب ما أورده 

يرجع إلى رفض محمد لعموري االمتثال لألحكام  قالبـتوفيق المدني إن سبب ذلك اإلن

 (*)الصادرة في حقه، لذلك لجأ إلى طلب المساعدة من حكومة أجنبية، كانت مصر

في ذلك  ه، وقد ساند (3)لإلطاحة بالحكومة المؤقتة، وإلقاء القبض على الوزراء العسكريين

ة األولى بقيادة العقيد نواورة، ، والوالي(4)الشرقية بقيادة الكومندان عواشريةلقاعـدة قيادة ا

مثل الكومندان عواشرية، وقـد إنضم إلى هذه  واألفكار آلراءاالذي شارك لعموري نفس 

المعارضة الرائد جمعي سعدي الملقب بمصطفي لكحل الذي كان طالبا في القاهرة، وله 

يين، أن يكسب الدعم المصري لإلنقالب عالقات حميمية مع نظام عبد الناصر، فإستطاع

هذا ألن عبد الناصر كان شديد االستياء من قيادة الحكومة المؤقتة، ويعتبرها بعيدة عن 

طروحاته العربية اإلسالمية، كما كسب مصطفى لكحل أيضا دعم المناصل العروبي 

  .(5)المعارض لبورقيبة، والذي كان يريد اإلطاحة به (**)صالح بن يوسف اإلسالمي

                                                
  .29ص- .المرجع السابق -.رابح لونيسي  (1)
  .26ص -. 06/03/2008 -. 52 62العدد  -".الخبر" جريدة  -.ة لعموريذكري مؤامر -.محمد عبـاس  (2)

وذلك ألن جمال عبد الناصر كان يرفض قيادة فرحات عباس للحكومة المؤقتة، ألنها تتنافى    (*)
  .      30ص- .المرجع السابق -.رابح لونيسي: انظر. ومبادئه العروبية

  .405ص -.رجع السابقـالم -.أحمد توفيق المدني  (3)
  .94ص -.1993، الجزائر، دار الهـدى - .القـاعدة الشرقية -.دعبد الحميد عوا  (4)

األمين العام للحزب الدستوري التونسي كان يدعوا إلى تبني النموذج الجزائري لنيل االستقالل   (**)
بينهما، الغير المشروط عكس بورقيبة، الذي كان يتبنى سياسية المفاوضات المرحلية مما سبب الخالف 

، فر إلى ليبيا  1955أكتوبر 09فأدى ذلك إلى فصل بن يوسف عن مهامه كأمين عام للحزب يوم 
للعمل ضد سياسية بورقيبة، األمر الذي أدى إلى تصفيته جسديا بمدينة فرانكفورت األلمانية في شهر 

   .      107ص-.السابقالمرجع  -.لمياء بوقريوة: انظر . من قبل أجهزة االستخبارات التونسية 1961أوت 
  .30ص -.المرجع السابق - .رابح لونيسي   (5)
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ماعا سريا في منطقة الكاف بتونس بتاريخ وقـد ترأس محمد لعموري إجت

أمثال  الثورة العسكرية والسياسية ، وشارك فيه عدد كبير من إطارات1958نوفمبر16

، من أجل اإلطاحة بالحكومة ، أحمد دراية وعبد اهللا بلهوشات(*)محمد الشريف مساعدية

الث ألنهم حسب الباءات الث مطاردة تأهيل المجلس الوطني للثورة ، و المؤقتة، وإعادة

  .(1)زعمهم عجزوا على إمداد الثورة بالسالح

 - لبكـوكان من الممكن أن تـنجـح المبادرة، لوال تفطن المناضل الليـبي سالم ش

بعض رفاقـه عن  وهذا عندما سمع لعموري يحدث -ه على كافييحسب ما يرو

،  (2)يم بلقاسمفأخبر محمود شريف، الـذي أخبر بدوره كر ـفـهمه،المؤامرة بالشاوية ف

طلب كريم بلقـاسم المساعدة من الحكومة التونسية، فأسرع الرئيس التونسي  ولقـد

  .(3)بالمساعدة بقوات عسكرية، فألقى القبض على مجموعة لعموري، وهرب البعض منهم

شكلت الحكومة المؤقتة محكمة عليا برئاسة العقيد هواري  1959جانفي  20وفي 

ؤامرة لعموري ورفاقه بعد شـهر من التحقيق، ومن هناك بومدين للنظر في قضية م

أصدرت حكما باإلعـدام في حق كل من العقداء لعموري وأحمد نواورة والكومندان 

، أما بقية 1959ونفذ فيهم الحكم في مارس من عام  ،(4)عواشرية ومصطفى لكحل

                                                
، درس المرحلة االبتدائية بمسقط رأسه، ثم رحل إلى 1924ولد بمدينة سوق أهراس في أكتوبر   (*)

تونس أين تابع دراسته بجامع الزيتونة، إنخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري، إلتحق بالثورة 
لى جيش التحرير الوطني العامل بالقاعدة الشرقية، شارك في االجتماع ، حيث إنضم إ 1957عام 

، تم إعتقاله 1958نوفمبر 16السري الذي ترأسه محمد العموري في منطقة الكاف التونسية بتاريخ 
المركز : أنظـر. 1961على إثر ذلك، حكم عليه بالسجن المؤبد لكن بومدين أطلق سراحه عام 

القرص المضغوط، تاريخ الجزائر : في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرالوطني للدراسات والبحت 
)1830-1962          .(  

  .142ص - .المرجع السابق -.محمد العربي زبيري  (1)
  .218ص -.المرجع السابق -.علي كافي  (2)
   408ص -.المرجع السابق -.فتـحي الديب   (3)
 - .1ط-.ترجمة كميل قيصر داغر -.األسطورة والواقعجبهة التحرير الوطني بين  -.محمد حربي  (4)

   .189 -. 1983دار الكلمة للنشر، بيروت،
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دراية ومحمد شريف في تلك المؤامرة أمثال عبد اهللا بلهوشات، أحمد  المتهمين بالمشاركة

  .(1)1960مساعديه وغيرهم من الضباط فقد تم سجنهم لغاية 

وحسب محمد العربي زبيري فإن المحكمة كانت صورية فقط، وقال إن األمر يتعلق 

باغتياالت جماعية استهدفت مجموعة من خيرة إطارات الثورة، قصد االستجابة 

  .(2)عرقلة مسار الثورة لطموحات شخصية وذلك يعتبر إنحرافا خطيرا ساهم في

إليه هنا، ونحن نتحدث عن قضية لعموري ذلك االتهام الذي جدر اإلشارة ومما ت

إلى عبد الحفيظ بوصوف، حيث يقول  وجهه مسؤول المخابرات المصرية فتحي الديب

كان يضغط من أجل اإلسراع في إعدام لعموري، وهذا حتى ال يكشف هذا األخير  بأنه

  .(3)كه في المؤامرة بهدف تصفية كريمبأن بوصوف كان شري

ن بوصوف نفسه ساهم في تـفق مع فتحي الديب فيما ذهب إليه، وذلك ال أي النلـك

ساعد في كشف أعضاء منصبه الحساس  كما أنالقضاء على االنقالب الفضيحة ،

االنقالب، ومن ثم كانت المحاكمة  قاسية في حقهم، وذلك ألنهم إعتمدوا على مخابرات 

  .ية، وهذا ما يهدد وحدة وتماسك الثورةأجنب

من هذا المنطلق تعتبر مؤامرة لعموري، أول تحدي يواجه الحكومة المؤقتة وذلك 

أعضاء الداخل والخارج، أما التحدي الثاني  بين  ألنها أخرجت إلى السطح صراعا قديما

  .فكان إجتماع العقداء األربعة بالداخل

  

  

  

  

  

  
                                                

(1) Mohammed Harbi.- le FLN Mirage et réalité.- Op.Cit.- P226 
  .143ص - .المرجع السابق -.محمد العربي زبيري (2)
  .408ص -.المرجع السابق -.فتحي الديب  (3)
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   :1958ديسمبر 12إلى  6من  إجتماع العقداء األربعة -4

رق أكثر في صراعاتها لقاهرة ، تغفي الوقت الذي كانت فيه جماعة الخارج في ا

على السلطة وتكريس التحالفات، وتجاهل ما يجري في الداخل، تاركة الجيش والشعب 

يخطط لربح هذا  خيرة والتموين، كان العدوان األمر الواقع بنقص السالح والذيواجه

الته في الداخل وبالضبط في الوالية موجود بين الداخل والخارج، فوجد ضالاالنفصام 

الثالثة، حيث دبر مؤامرة جهنمية كادت أن تزعزع الثورة، وتصيبها في الصميم ، عرفت 

 Legerونفذها الكابتن  Goddar، التي دبرها (1)ق أوالبلويته العملية بقضية الزرهذ

  . 1958وذلك في شهر جويلية

إلى العقيد  ملية بسيكولوجية محكمة وخطيرة جند لها بعض العمالء، فأوعزكانت الع

، بان عناصر من ضباطه وجنوده، وخاصة منهم المثقفين والطلبة، هم على )*(عميروش

اتصال وثيق بالجيش الفرنسي، واإلدارة الفرنسية ، وتمكن سرطان الشك من نفسية العقيد 

دون تحري وال تعمق وال تدبر بإقامة محاكمات عميروش وبعض مساعديه، فسارع 

منهم في الوالية  500في الوالية الثالثة و 1800صورية فكانت النتيجة إعدام حوالي 

  .(2)الرابعة

أال يمكن وجود فعال عمالء  يتساءل،ولكن هنا يجب على المؤرخ الباحث أن 

لكن  يمكن و بأنهأرى  امندسين و لو قلة من بين هذا العدد الكبير من المعدومين ؟ أنو

ليس بالحجم الذي تصوره عميروش ، و حسب رأيي فان قائد الوالية الثالثة ذاك قام 

                                                
  .34ص -.المرجع السابق - .رابح لونيسي   (1)

بجبل جرجرة، من أسرة فقيرة، إنتظم في حركة  1926أكتوبر  31ولد في: أيت حمودة عميروش ) *( 
 1947العمل والحريات الديمقراطية بمدنية غليزان بعد الحرب العالمية الثانية، أعتقل مرتين سنة 

قائد  1958نطالق الثورة، عين سنة الوطني بعد إ ، وذلك بسبب نضاله، إلتحق بجبهة التحرير 1948و
  :أنظر.  1958مارس  19الوالية الثالثة، قتل في 

شركة دار األمة للطباعة والنشر  -.الطبعة الثالثة -.العقيد عميروش - .محمد الصالح الصديق 
    .  18- 17ص ص  -.1999والتوزيع، الجزائر،

  .125- 124ص  ص - .المرجع السابق -.علي كافي  (2)
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ال يسمح له بإقامة محكمة   -رة سيرورة الثو –بإعدام هؤالء كلهم ألنه في وضع 

   .      األخرالواحد تلو  التحريو

قادة الواليات إلى عقد  ثةالـيروش قائد الوالية الثـل ذلك دعا العقيد عمـام كـوأم

إجتماع فيما بينهم، وذلك من أجل تحذيرهم من تلك العناصر الموالية لالستعمار، ولم يكن 

  .، كما أوضحنا سابقا (1)مخابرات االستعماريةال يعلم أنه وقع ضحية

الواليات الداخلية وازدياد هجمات  ويعود سبب عقد ذلك االجتماع كذلك، إلى إنعزال

ب الخطوط المكهربة لواليتين الثالثة والرابعة، ونقص التسليح والتموين بسبالعدو في ا

  . (2)ةــأعضاء الحكومة المؤقت دور  سـإضافة إلى تقاع

 12و 6إنعقد ذلك االجتماع الذي دعى إليه العقيد عميروش بضواحي جيجل ما بين       

، قائد (*)الحواس، وحضره إلى جانب العقيد عميروش كل من العقيد سي (3)1958ديسمبر

الوالية السادسة، والحاج لخضر قائد الوالية األولى، وسـي محمد بوقـرة قائـد 

الواليـة الرابعـة، ورفـض الحضـور كل من العقـيـد لطـفي قائد الوالية الخامسة 

الموالي لبوصوف، وعلي كافي قائد الوالية الـثانية الـموالـي إلبـن طـوبـال، ويعود 

رابح  الحضور إلى هذا االجتماع حسب ما أورده لطفي وكافي سبب رفض كل من

لونيسي، إلـى إعتـقادهـما بأنـها محـاولـة مـن عميروش لجمع قادة واليات 

  .(4)بوصوف وبن طوبال دعم كريـم بلقاسم ضد كل من غريميه الداخل، ودفعهم إلى

                                                
  34ص -.المرجع السابق - .رابح لونيسي   (1)
دار هومه،  -.الطبعة األولى - .القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض: مذكرات -.الطاهر سعيداني  (2)

  . 200ص  -. 2001الجزائر، 
(3) Mohammed Teguia.- L’Algérie en guerre.-éd.office des publications 
universitaires, Alger, 1988.- P369.    

د بخنشلة، إشتغل في التجارة، إنضم إلى حزب الشعب ـي الحواس، ولـأحمد عبد الرزاق س (*)
ادسة حضر أصبح قائد الوالية الس 1958، كان عضو في المنظمة الخاصة، سنة  PPAالجزائري

   : أنظر.عادةـوسببامر في معركة جبل ث 1959مارس  29ي في ، توفإجتماع العـقـداء األربعة
  

Benjamin Stora.- Dictionnaire biographique de Militants nationalistes Algériens 
(1926-1954).- éd. l’hrmattan, Paris, 1985.-P135.   

  . 35ص -.المرجع السابق -.رابح لونيسي  (4)
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بعقده هذا  ادن ذلك عندما  يقول أن عميروش أرأما علي كافي فقد ذهب إلى أبعد م

االجتماع، أن يظهر وكأنه منقذ الثورة، وأنه يريد التحكم في الثورة من الداخل، هذا بعدما 

  . (1))ال بلويت( فادوـطهر واليته من العمالء، وذلك في حادثـة أك

، أن نوايا قـادة الداخل كانت نزيهة بعقدهم هذا المؤتمر، فهذا ولكـن يبـدو

يهدف إلى اإلطاحة بأي عضو في الحكومة المؤقتة، هذا  االجتماع حسب رأيـي لم يكن

على حساب األخر، وإنما هذا اإلجتماع فرضه واقع المعركة، خاصة بعد مجيء الجنرال 

شارل ديغول إلى الحكم، وشروعه في تنفيذ مخططه الجهنمي المتمثل في القضاء على 

دامه على منع دخول الثورة، ومـن ذلك نذكر مضاعفة عدد قواته بالجزائر، وكذا إق

خط شال، الذي من األسلحة من الخارج ، هذا بإضافة خط ثان أشد من األول، نقصد هنا 

  .الثورة، وعزلها ليسهل االستفراد بها، وتحطيمها نـهائـيا أهدافه تفتيت قوى

ومن أهم القرارات التي اتخذت في اجتماع العقداء األربعة، هي ضرورة حفر 

 ،نسية الجزائرية لتمرير السالح عبرها إلى الداخل مما يتطلبممرات بين الحدود التو

، كما دعي العقداء (2)بأي ثمن إمكانيات تقنية هائلة، يجب على الحكومة المؤقتة توفيرها

كذلك إلى ضرورة الموافقة على إضافة ممثلين عسكريين، من الحدود الشرقية والغربية 

تمثيلية عامة لقوات جيش التحرير  إلى قيادة الداخل، للوصول إلى صيغة وطنـلل

جماعية ، طبقا  العامة، وجعلها يادةـالوطني، كما طلب العقداء بضرورة توحيد الق

لتوصيات مؤتمر الصومام، أما فيما يخص مخططات العدو، فقد خرج العقداء بقرار هام، 

وهو يجب وضع خطة إستراتيجية للقضاء على مشاريع العدو، خاصة مخطط الجنرال 

ل، الذي أصبح يهدد مصير الثورة، بمحاولة عزلها عن قواعدها الخلفية في المناطق شا

  .(3)الحدودية

                                                
  . 142ص -.المرجع السابق - .لي كافيـع  (1)
  .  36ص -.المرجع السابق -.رابح لونيسي  (2)

دار الــحكمة،  -.الطبعة الثانية -.شاهد على اغتيال الثورة: مذكــرات -.ضر بورقعـةلخ  (3)
  . 28ص - . 2000الجزائر،
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قرروا إرسال الرائد وقد صادق العقداء على محضر جلسات اإلجتماع، ومن ثم 

إلى أعضاء عمر أو صديق في مهمة إلى الخارج، وكلفوه بنقل محضر إجتماعهم ذاك 

  .(1)ةــالحكومة المؤقت

ا للطريقة التي تم فإن هذا المحضر قد تضمن نقدا الذع حمد العربي زبيريوحسب م

وإشتمل على توبيخ للقيادة على تقاعسها، وتهاونها بالنسبة  بها تأسيس الحكومة المؤقتة،

  .لعملية التسليح، خاصة أمام عراقيل خطي موريس وشال

تمعت إلى تسلمت الحكومة المؤقتة المحضر المذكور، وإس 1959مارس  12وفي 

ولكنها وصفت قرارات هذا  ،(2)صديقشروح وافية في الموضوع قدمها الرائد عمر أو 

علتهم في ذلك  ،(3)جبالخطيرة، ورأت أنها تهدف إلى فصل الداخل عن الخار جتماعاال

صادرة عن أصحاب الداخل، وليست حسب ما أورده لخضر بورقعة، أن تلك القرارات 

تخلف كل من قادة الوالية الثانية والخامسة عن حضور من صنع قادة الخارج، وكذلك 

، وهكذا أعتبر المؤتمر في نظرهم مؤامرة ضد الثورة، وحكموا عليها غيابيا االجتماع

  . (4)باإلعدام

ولكـن المتتبع الحقيقي لتلك القرارات يجدها شرعية، وموضوعية، كونها صادرة 

الي فهي جاءت طبقا لمعطيات يوفرها عن قيادة مقرها موجود في داخل الجزائر، وبالــت

ا عكس قيادة الخارج التي كانت تخطط على الورق، هذواقعها الحربي في مواجهة العدو، 

دوائر المعركة، وكان  وتضبط حساباتها السياسية على ضوء إعتبارات سلطوية من خارج

قرائن من عليها حسب ما أورده لخضر بورقعة قبل التشكيك في نوايا هؤالء، أن تجمع ال

تصالح مع أهداف وأبعاد مؤتمر قيم عليها عملية التحليل، وبذلك تعلى أرض المعركة، وت

  .(5)القادة في الداخل

                                                
  . 487ص - .المرجع السابق - .عمار بوحوش  (1)

  179ص  - .المرجع السابق  -.محمد العربي زبيري   (2)
  .26ص - .5268العدد  -".الخبر" جريدة  - .ذكرى مؤامرة لعموري -.محمد عباس  (3)
  . 29ص -.المرجع السابق  - .لخضر بورقعـة (4)
   .29ص -.المرجع نفسه (5)
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بن خدة من طالب بدخول قادة الثورة  وهناك من بين أعضاء الحكومة المؤقتة، أمثال

م إن دخول هؤالء إلى الداخل، سوف ينجهذه نظر الإلى التراب الوطني، وحسب وجهة 

عنه وحدة الصف، وتخفيف الضغوط التي تمارسها دول المغرب العربي ومصر على 

  .(1)الجزائر

جل تحسين موقفهم سارع أعضاء الحكومة المؤقتة، إلى دعوة العقداء ولـكن ومن أ

لحضور إجتماع هام بتونس، وفي طريقهما لحضور هذا االجتماع، أستشهد  في الداخل

  .(2)امر ببوسعادةبحبل ث 1959مارس 29وم سي الحواس يالقائدان عميروش و

، ليقول بان ة من وفاة عميروش يأتي نجله نور الدين أيت حمودةسن 49وبعد 

، وهذا عن طريق استعمال إشارات راديو كانت اغتياله جماعة بوصوف كانت وراء 

، وهذا ما ذكره (3)تمكن الفرنسيون من تحديد موقعهما بحوزة الجيش الفرنسي، وهكذا

  .(4)بسعود الذي كان ضابطا في الوالية الثالثة ثم الرابعة عرابأ ك الكابتن محندكذل

أتفق مع رابح لونسيي فيما ذهب إليه، وهو أنه يجب على الباحث  اولكن أن

الموضوعي التحفظ في هذا التصريح الخطير، وهذا ألن تلك االتهامات واردة من أبناء 

  .منطقة عميروش فقط

  

              

  

   

                                                
(1) Mohammed Harbi.- le FLN Mirage et réalité.- Op.Cit.- P246.     

  .26ص - .5268العدد  -".الخبر" جريدة  -.ذكرى مؤامرة لعموري -.محمد عباس (2)
  . 5ص -. 30/10/2008 -.5463العدد  -".الخبر" جريدة   (3)
  . 38ص - .المرجع السابق -.رابح لونيسي  (4)
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  :سياسة شارل ديغول -1  

  :ووصول ديغول إلى السلطة 1958ماي  13أحداث  -أ -1  

، قام أالف المستوطنين الموجودين بالجزائر، بمظاهرات 1958أفريل  26في   

، وذلك بعدما تأكد هؤالء من عجز الحكومة القائمة الفرنسية  مطالبين فيها بتغير الحكومة

، وهو ما يعني ضياع مطامعهم )1(ضاء على الثورةمن الق -)*(حكومة فيلكس غيار–آنذاك 

ل دار الحكومة الفرنسية العنصرية في الجزائر، وتطور األمر إلى أن قام هؤالء باحتال

، ثم انضم إليهم الجيش العامل بالجزائر، وعلى رأسه 1958ماي  13يوم  بالجزائر

ظالت، وأمام ذلك تدخل ، قائد األركان وجاك ماسو قائد فرقة الم)**(الجنرال رؤول ساالن

الرئيس الفرنسي روني كوتي، وقام بإجراء تغير في الحكومة، وصل على إثره بيير 

                                                                . )2(لين إلى رئاسة الحكومة عوضا عن فيلكس غيارمبفي

هرين الحكومة الجديدة، ولكن ذلك التغير لم يغير األمر، ورفض هؤالء المتظا

وتشكلت لجنة األمن الوطني من األوروبيين المناهضين ألية حكومة يرأسها بفيملين، 

وتزعم هذه اللجنة المتمردة على الحكومة الفرنسية الجنرال ماسو، الذي بعث ببرقية 

مستعجلة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية روني كوتي، يطلب فيها تشكيل لجنة لألمن 

                                                
، ثم مفوض عام للحكومة الفرنسية، كان 1943، عين مفتش للمالية سنة 1919سنة  ولد بباريس  )*(

وزيرا للمالية، ثم أصبح رئيسا للحكومة في  1947ينتمي إلى التيار الراديكالي اإلشتراكي، عين سنة 
 :أنظر –انتخب رئيسا للحزب الراديكالي اإلشتراكي بفرنسا  1958نوفمبر من نفس السنة، وفي عام 

Le grand Larousse encyclopédique – éd .Larousse, Montronge France –Volume 
5.- P 327.   

ص  - . 1984المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  -. 1ط -.مواقف جزائرية  - .محمد الميلي  )1(
ار د -. 1ط -.خيري حماد : ترجمة  - .الجزائر الثائرة  -.جوان غليسبي : للتوسع أكثر أنظر .  59

  .   194ص -. 1961الطليعة ، بيروت ، 
، من عائلة حرفية، عينه الرئيس الفرنسي غي مولي على رأس الجيوش الفرنسية 1899ولد سنة ) **(

  :بالجزائر، ينتمي إلى تيار اليسار، وكان يؤيد فكرة بقاء الجزائر فرنسية أنظر
Encyelopédies d’aujourd’hui.–dictionnaire des presonnages historiques –éd 
pochothèque, France 1995, P 931.                                                                              
(2)  Benjamin stora.– histoire de la guerre d’Algérie :(1954-1962).–Op.cit,P 48. 
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في باريس بدال من تشكيل حكومة فرنسية، ومن ثم طالب هؤالء بدعوة الجنرال  العمومي

  . )1(ديغول إلى الحكم

ير نظام الجمهورية فإن الجنرال ديغول، كان ينوي تغ وبناءا على دعم هؤالء،

الرابعة، وإقامة نظام  رئاسي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصالحيات واسعة، وذلك بسبب 

الحرب، هذا ونجد أن ديغول كان يتلقى دعما من طرف األقدام السود  خبرته الطويلة في

  . )2(الموجودين بالجزائر

حكومة في باريس يرأسها بفيملين،  1958ماي  14في  شكلت  وعلى هذا األساس

صوت، وسلطة أخرى في الجزائر يتزعمها  112ضد  462بعد ان نال ثقة البرلمان بـ 

إلى الجزائر وبدأ يخطط  )*(وصل جاك سوستال 1958ماي  17الجنرال ماسو، وفي 

بالتعاون مع الجنرال ساالن لعودة ديغول إلى الحكم بالقوة، وعدم التفاوض مع الحكومة 

، بين الحكومة )**(بقصد إقناع رئيسها بالتنازل عن السلطة لديغول، وتوسط غي مولى

 يالنظام هناك ف حتى يتم السيطرة على الجيش الذي بات يهدد والجنرال ديغول وذلك

، أعلن هذا األخير هناك 1958ماي  19وفي مؤتمر صحفي للجنرال ديغول يوم  فرنسا ،

                                                
  .428المرجع السابق، ص –عمار بوحوش  (1) 

(2) Benjamin stora. –histoire de la guerre d’Algérie (1954-1962). – Op.cit.- P 50.  
، من عائلة نقابية بروتستانية، إلتحق بالمدرسة العليا لألساتذة، 1912ولد جاك سوستال سنة   )*(

، 1935وتخصص في علم الفلسفة واألجناس، بدأ مشواره السياسي في اللجنة  المناهضة للفاشية سنة 
عين حاكما عاما للجزائر من قبل مانديس فرانس خلفا لروجي ليونار، ورغم  1955جانفي  15في و

غادر  1956فيفري  02سقوط حكومة مانديس، إال أن إدغارفور أبقي سوستال في منصبه، وفي 
  :للتوسع أكثر أنظر. الجزائر وخلفه روبير الكوست في عهد حكومة غي مولييه

Jacques Soustelle, Maurice cuttolia.– Expose sur la situation générale de 
l’Algérie en 1954 .–imprimerie officielle du gouvernement générale de 
l’Algérie, Alger, 1955.   

، تحصل على شهادة الليسانس في األدب 1905ديسمبر  31بفرنسا في  Flersولد في مدينة   )**(
انضم إلى الحزب اإلشتراكي، شارك في الحرب العالمية  1923في سنة اإلنجليزي من جامعة ليل، و

II  ووقع أسيرا بيد األلمان مرتين، ومن المناصب التي شغلها رئيس بلديةArras 1945 سكرتيرا ،
، عين نائب رئيس االشتراكية األممية، ثم عين رئيس الحكومة 1946عاما للحزب االشتراكي الفرنسي 

، كما عين وزيرا لألشغال العمومية في حكومة الجنرال ديغول من 1957ايو إلى م 1956من فيفري 
  :أنظر. 1959إلى  1956

Benoît y vert. –Dictionnaire des ministres. – éd. Perrin, Paris, 1990.  
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العسكريون  استولىماي  23للجيش الذي حافظ على األمن في الجزائر، وفي شكره عن 

  . )1(فرنسا  السلطة في على السلطة في جزيرة كورسيكا، وهددوا الحكومة باالستيالء على

تأكد أعضاء الحكومة الفرنسية، أن تسليم السلطة إلى الجنرال ديغول هو وأمام ذلك 

المخرج الوحيد لألزمة، ولهذا دخلوا في مفاوضات سرية مع ديغول، بقصد إقناعه أن 

لذين تمردوا على قوة من طرف المسؤولين في الجيش ايستنكر فكرة العنف واستعمال ال

تأكد أن العسكريين قد قرروا اإلطاحة حكومتهم، ونجده قد رفض في البداية، ولكن 

، آنذاك أصدر بيانا قال فيه بأنه بدأ يجري 1958ماي  28بالحكومة الفرنسية بالقوة يوم 

االتصاالت لتكوين حكومة جمهورية، وأنه ال يوافق على استعمال القوة الذي ينتج عنها 

  .)2(عواقب خطيرة

، 1958ماي  28ء يوم وعلى هذا األساس، وفي اجتماع قصير لمجلس الوزرا

اعترف بيير بفيملين بأنه من المستحيل تجنب حرب أهلية، وأن الحل الوحيد هو تسليم 

الجمهورية استقالة  السلطة إلى الجنرال ديغول بطريقة قانونية، وهكذا قدم إلى رئيس

تدخل روني كوتي، وطلب من ديغول أن يتولى رئاسة الحكومة، بشرط أن  حكومته، وهنا

 01ى البرلمان، ويقف أمام النواب ويوافقون على تعيينه رئيسا للحكومة، وفي يأتي إل

على تعيين ديغول  224صوت ضد  329وافق البرلمان الفرنسي بأغلبية  1958جوان 

   (3)رئيسا للحكومة الفرنسية

  

  

  

  

  

  

                                                
  .429ص  -.المرجع السابق– .عمار بوحوش ) 1(

(2) Benjamin stora .–Histoire de la guerre d’Algérie (1954-1962) .–Op.cit.- P 50. 
(3)   Alistair Horne .– Op.cit .-  P 300. 
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  :مخطط ديغول العسكري -ب -1

الذي كان ينحصر  بعد وصول ديغول إلى الحكم، شرع في تنفيذ برنامجه التكتيكي

من ذلك هو إفراغ الثورة  السيكولوجي، وكان الهدففي البداية في الميدانين االجتماعي و

من محتواها، ومحاولة استقطاب الريف مهد الثورة، وهذا ألن ديغول كان يدرك أن 

الثورة، ومن هنا كانت الدعوة إلى اإلصالحات والمشاريع االقتصادية احتضن الشعب قد 

  .      )1(الوطني رعية واإلدارية، وهذا لمحاولة فصل الشعب عن جيش التحريواالجتما

، من جملة ما 1958أكتوبر  03ومن تلك اإلصالحات نذكر مشروع قسنطينة يوم 

 من  ألف هكتار 250ألف منصب شغل جديد، وتوزيع حوالي  400جاء فيه هو إيجاد 

  .)2(راضي جديدة على الفالحين الجزائرييناأل

اءت بالفشل، هذا ألن األهداف الحقيقية من ياسة ديغول اإلصالحية تلك بلكن س

مخططاته تلك كانت هي القضاء على الثورة عن طريق عزل الشعب عنها بواسطة 

بقة برجوازية تكون ، وكذلك كان ديغول يريد تكوين ط)3(اإلغراء بالعمل واألرض والسكن

أو ما يسمى بالقوة الثالثة وبالتالي  مرتبطة مع فرنسا، وتدافع عن وجودها بالجزائر،

بتوضيح  فالشعب الجزائري رفض تلك اإلصالحات، هذا خاصة أمام تدخل قادة الثورة

  .، وتبليغ القاعدة بحقيقة مشاريع ديغول تلكالمخطط االستعماري

وأمام ذلك الفشل، شرع ديغول في تطبيق مخططه العسكري، فقام بتعين الجنرال 

عمل هذا األخير بإعادة تنظيم  وقد) 4(د عام للجيش الفرنسي بالجزائر، كقائ)*(موريس شال

                                                
  .120المرجع السابق، ص –علي كافي   )1( 

(2) Jean Morin .-  de Gaulle et l’Algérie : mon témoignage (1960-1962) .–éd. Albin Michel, 
Paris, 1991 .-  P 51.  
(3) Alistair Horne .– Op.cit .-  P 310.  

، Saint cyrبالمدرسة الحربية  1923، إلتحق في سنة Vaucluseبـ  1905سبتمبر  05ولد في  )*(
، دخل الجيش الجوي بعد ذلك، ومن ثم بدأ تكوينه كطيار في عام 1925وأصبح مالزم ثان سنة 

عد تغير ، ب1939بالمدرسة العليا الحربية الجوية، وانهي تكوينه في جويلية  1937، التحق سنة 1932
كقائد عام للجيش، وهو معروف بمشروعه  12/12/1958الجنرال ساالن حل محله في الجزائر في 

  :أنظر.   1961المسمى باسمه شال، ويعتبر كذلك أحد منظمي انقالب الجنراالت في أفريل 
Mourice Challe .–Wikipédia .- 22/03/2007.   
(4) Benjamin Stora .– Histoire de la guerre d’Algérie (1954-1962) .– Op.cit  .-      P 53. 
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الجيش وتزويده بأحدث األسلحة، هذا وقام بوضع خطة عسكرية من أجل القضاء على 

، يعتمد على حشد القوات الفرنسية بكثافة للقيام )1(الثورة، فاعتمد برنامج سمي باسمه

اقع معينة بعد حصارها ومراقبتها، وتطهيرها بعملية في جهة ما، وقيامها بالهجوم على مو

    . )2(لقطر الجزائريا منطقة بعد منطقة، وهكذا يتواصل العمل إلى أن يتم تمشيط كل

ية له بالوالية الخامسة بالغرب الجزائري، حيث أنه قام وقد شرع شال في أول عمل

ك بدأ في تنفيذ بحشد قوات ضخمة مجهزة بكل أنواع األسلحة من مدافع وبنادق، ومن هنا

بعد األخرى، بداية بوالية وهران  ة خطته، حيث زحف بجيشه على مختلف المناطق واحد

، وبعدها جبال 1959، ثم جبال الونشريس خالل شهر أفريل 1959بين فيفري وأفريل 

، 1959، ومنها إلى بالد القبائل خالل فصل الصيف 1959الظهرة بين جوان وجويلية 

  .)3( 1959مال القسنطيني في أواخر صيف ليصل إلى منطقة الش

ولكن على الرغم من كل تلك الجهود فإن ذلك الجنرال لم يحقق االنتصارات 

، وهذا ألن عمليات )4(العسكرية التي طلبها منه رئيس الدولة الفرنسية آنذاك ديغول

 في كل متلك لم تضع حدا لنشاط المجاهدين، الذين قاموا بمضاعفة عملياتهالمطاردة 

المناطق، حيث نذكر هنا أن الجنرال شال كلما أعلن عن تطهيره لوالية، وتوجهه إلى 

أخرى يرد المجاهدين وبقوة في الوالية التي ادعى أنه قد طهرها من جنود جيش التحرير 

  .الوطني

وندرج في هذا السياق ما ذكرته صحيفة لومانتيه الفرنسية في عددها الصادر يوم 

فقد سمعتم من "...أحد ضباط فرنسا المشتركين في تلك العمليات ، عن 1959جويلية  08

غير شك عن العمليات الكبرى، التي جرت في جبال الونشريس وعن نجاحها، الواقع أننا 

                                                
  .07ص   -. 01/1960/ 25 - . 60العدد –جريدة المجاهد  ) 1(

(2) Faivre Maurice .– les archives inédites de la politique algérienne (1958-1962) 
– éd. l’harmattan, Paris, 2000 .-  P 165.  

  .288ص   - .لسابق المرجع ا –. إدريس خضير  )3(
 . 183ص   -.المرجع السابق  –.محمد العربي زبيري  ) 4(
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ة جدية من الناحية ، ولم تحصل أي نتيجكلم 25لم نتعمق في المناطق المعينة أكثر من 

  .)1(."..العسكرية، أما الجبال فهي محرمة على جنودنا

ولم يعد قادرا على المضي  ،ومن هنا وأمام تأكد ديغول من أن مخطط شال استهلك

قدما بسبب المقاومة غير المنتظرة التي أبدتها وحدات جيش التحرير الوطني، التي عرفت 

سبتمبر  16كيف تتكيف مع الوضع الجديد، أعلن ديغول عن سياسة تقرير المصير يوم 

المراوغة وإتباع سياسة تهدئة األعصاب  إالمنها  هدف، التي لم يكن ال)2(1959

  .  (3)الموالين لفرنسا نالجزائرييلألوربيين، وكذلك السعي إلى إيجاد قوة ثالثة من 

ولكن رغم صمود جنود جيش التحرير الوطني أمام سياسة ديغول العسكرية تلك، 

قادة الحكومة لان ال بد أنها ألحقت به أضرار جسيمة، أثرت على مسار الثورة، لهذا كإال 

  .تجداتها الثورة أمام تلك المسبحث عن حلول للمشاكل التي باتت تعيشالمؤقتة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .289ص  -.المرجع السابق –. إدريس خضير)  1(
منشورات وزارة  -.الجزء الثالث  -.الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية  -.عبد اهللا شريط  ) 2(

 .96ص -.المجاهدين ، مؤسسة الشروق لإلعالم و النشر، الجزائر 
(3) Alistair Horne .– Op.cit .-  P 346. 
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  :األسلحةتسريب قادة الداخل ومشكل  -2

في وقت  كانت فيه قيادة الثورة في الخارج تعاني االنقسام فيما بينها بسبب 

ية تقيم حاجز موريس، وتعمل على دعمه الصراع على السلطة، كانت السلطات االستعمار

  .بخط شال

أصبح اجتياز حاجز موريس وشال مستحيل،  1958وابتداء من الفصل األول لسنة 

إال إذا وافقت وحدات جيش التحرير الوطني على ترك ثالثة أرباعها في الميدان مقابل 

كهربة المقامة ، وهذا داللة على تأثير تلك الخطوط الم)1(داخل الوطنربع قد يصل إلى 

على الحدود الشرقية والغربية، ونسجل هنا حدوث تراكم لقوات كانت قد توجهت من 

  . )2(الداخل إلى الخارج لجلب األسلحة وعجزت عن الرجوع

أن كريم بلقاسم المسؤول عن القوات المسلحة، ظل إال ورغم تلك اآلثار والخسائر، 

وجه قوات جيش  شكل صعوبة تذكر فية تلك ال تيوهم القيادة بأن األسالك المكهرب

و بالتالي  ،و ذلك حتى ال توجه له أصابع االتهام بأنه قد قصر في  مهامهالتحرير الوطني،

ن ذلك لم يكن هو رأي مسؤول لك يتمكن من تمرير مشروعه المتضمن زعامة الثورة ،

إن "جاء فيه  1958العقيد أوعمران الذي وجه تقريرا إلى قيادة الثورة عام  أنذاك  التسليح

جيش التحرير الوطني الذي بلغ أوج قوته من حيث العدد والسالح، يصاب حاليا بخسائر 

فادحة، إذ فقد في ظرف شهرين فقط أكثر  من ستة أالف مجاهد في منطقة عنابة وحدها، 

ثيرة، فأن تجديدها، وتزويدها وإذ كنا في العام الماضي قد أوصلنا إلى الداخل أسلحة ك

ة، قد أصبح اآلن صعبا جدا، بسبب األسالك المكهربة وما تشتمل عليه من فجواتها خيربالذ

  .  (3)"من حقول األلغام

ونذكر هنا كذلك ذلك االتهام الذي وجهه العقيد هواري بومدين إلى الحكومة 

المؤقتة، المتمثل في التقصير في إمداد الناحية الغربية من البالد بالسالح والمؤونة، 

هذا السياق أيضا الخالف الذي وقع بين أعضاء الحكومة المؤقتة والجمهورية ونسجل في 

                                                
  .180ص   -.المرجع السابق  –.محمد العربي زبيري   )1(
  .173ص   -.المرجع السابق  –.مصطفى هشماوي )  2( 
  .180ص   -.المرجع السابق  –.محمد العربي  زبيري  )3(
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العربية المتحدة، بشأن السالح الذي كانت تبعث به هذه األخيرة إلى الثوار الجزائريين، 

لكن الحكومة المؤقتة كانت تكدسه في مخازن ليبيا وتونس وتماطل في تسليمه إلى قادة 

، فحسب مصدر فرنسي فان (1)خطي موريس وشالتيجة للثورة داخل الجزائر، وذلك نا

قطعة  8000 بحوالياألسلحة التي كانت تكدس و تجمع في بعض الدول العربية قدرت 

في ليبيا و  8000ذخيرة مخزنة في المغرب ، و  10000سالح في تونس ،و أكثر من 

    .  (2)في الشرق األوسط 35000

الخطوط المكهربة تلك، كانت تتم  وحسب شهادة علي كافي فإن عملية إختراق

أو قص الخطوط المكهربة، وذلك يتطلب سرعة التنفيذ  ،بواسطة حفر طريق الخط

ذا ما ذهب إليه  وه ،(3)والعواقب كبيرة، باعتبار أن دوريات المراقبة ال تنقطع ليل نهار

 في غاية اكان أمرر أن عملية اختراق تلك الحواجز، ان حينما ذكعبد الحفيظ أمقر

  .(4)الخطورة إلى درجة موت بعض المجاهدين أثناء المرور

هذا و قد ذكر فتحي الديب بان تونس قامت بعدة إجراءات استفزازية ضد الثورة 

مفاوضات مع  فيالجزائرية ، وذلك من أجل الضغط على قادتها بإيقاف القتال و الدخول 

الحرس الوطني التونسي داخل الجزائر ، و استولى  إلىفمنعت تمرير السالح فرنسا ،

  .على مخازن السالح و الذخيرة الخاصة بجيش التحرير الوطني 

أن تصميم المجاهدين بالتعاون مع الشعب مكنهم إال رغم تلك المخاطر  هونجد أن

من تجاوز خط شال، المعروف بسد الموت، وكانت عمليات اجتيازه تتم إما عن طريق 

فعوله ولو جزئيا، وإما عن طريق تجنبه والتوغل تحديه مباشرة وقطع أسالكه، وإبطال م

في أعماق الصحراء والمرور عن طريق منطقة تندوف وبشار وأدرار، هذا ابتداء من 

                                                
 –.دكتوراه دولة  –) .1962-1954(الجزائر : التنظيم السياسي واإلداري –.عقيلة ضيف اهللا   (1)

  . 373ص   -. 1995- 1994عة الجزائر، معهد العلوم السياسية، جام –.إشراف عمار بوحوش 
(2) Mahfoud Kaddache.-Et l’Algérie se libérat (1954-1962).-éd. EDIF, 
Paris,2000,P167.  

  .221ص   -.المرجع السابق  –.علي كافي   (3)
(4) Abdelhafid Amokrane El Hassani .– mémoires de combat .- 1er édition .– éd. 
Bordj El Kifan, Alger, 1998 .-  P 114. 
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ن إغاثة إخوانهم داخل القطر والتوصل بعد كل تلك المعاناة م الصحراويةمنطقة بودنين 

  .الجزائري، باألسلحة الحربية والذخيرة

رير الوطني على الحدود المغربية أن يتحصل سنة هذا وقد استطاع جيش التح

بندقية نوع  2000بندقية إسبانية، و 2000قطعة سالح حربية و 4500على  1959

           G.Puchert، هذا كما اتصل بوصوف بمهرب سالح يدعي  (1)موسكوتون فرنسية

 . (2)شتري منه كمية هامة من السالحإو

أن عملية دخول األسلحة إلى إال ير الوطني، ورغم تلك المحاوالت من جيش التحر

  .قيادة الحكومة التدخل لحلهمن الجزائر، كان مشكل عويص، يتطلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
من   المغربية  الجزائرية  تمركز قوات جيش التحرير الوطني على الحدود –.يوسف مناصرية   (1)

 2005ديسمبر، -جوان –. 7- 6العدد  –" .عصور"مجلة  –) .1960-1956(خالل الوثائق الفرنسية 
  .52-51ص ص  - .

  . 174ص -.المرجع السابق  -.لمياء بوقريوة   (2)
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  :أزمة الحكومة المؤقتة -3

  :الخالف السياسي داخل الحكومة المؤقتة -أ-3

االتحاد الديمقراطي للبيان : كانت الحكومة المؤقتة مزيجا من أربع تيارات

، وكانت (**)سياسيا اءطوالنش (*)، المركزيينمعية العلماء المسلمينج، UDMA ريالجزائ

كريم، بوصوف وبن طوبال هو : فة التيار األخير هي الراجحة تماما، فالثالثي العسكريك

صاحب الحل والربط فيها، وهذا ما أدي إلى بروز ثالث انقسامات على األقل في تلك 

 -  دباغين -اني بين قدماء المركزيين والعسكريين، والثاألول بين السياسيين : الحكومة

كريم،بوصوف (والثالث كان بين أعضاء الثالثي الحاكم  –فرحات عباس  –وحزب البيان 

  .(1))وبن طوبال

لفرنسي قد عمقت الخالف في االنقسام ان من الجيش ونجد أن قضية الضباط الفاري

معارض، النضمام هؤالء الضباط إلى جبهة الثالث بين الباءات الثالث، وذلك بين مؤيد و

التحرير الوطني، فهذا كريم يؤيد فكرة احتضان هؤالء في هياكل جيش التحرير الوطني، 

معلال موقفه ذاك، بضرورة استعمال ذوي االختصاص، في حين نجد أن محمد العربي 

تربع زبيري يرى عكس ذلك، ويقول أن كريم اختار ذاك بسبب طموحه الالمشروع في ال

على رأس القيادة الثورية، والعمل بكل الوسائل على تغطية عجزه في تأدية الدور المسند 

إليه، وذلك بوصفه قائد القوات المسلحة، ويتمثل ذلك العجز يضيف زبيري قائال في عدم 

                                                
نقصد بهم أعضاء اللجنة المركزية لتيار حركة االنتصار للحريات الديمقراطية التي يقودها مصالي   (*)

ة ، حيث رفضت القياد1953، والتي انشقت عن الحزب أثناء انعقاد المؤتمر الثاني للحركة عام الحاج

. الفردية لمصالي الحاج وطالبت بالقيادة الجماعية، من أبرز قادتها بن يوسف بن خدة وحسين لحول

     .    328ص- .المرجع السابق -.عمار بوحوش: أنظر

، واتخذوا 1954في جوان  22نقصد بهم أعضاء المنظمة الخاصة، وهم الذين حضروا اجتماع   (**)

  .   94ص - .المرجع السابق -.يمحمد حرب: أنظر. قرار تفجير الثورة
  .34  -.المرجع السابق  –.صالح بلحاج   (1)
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تفطنه إلى ما كان يشكله خط موريس من أخطار تجسدت بالتدريج في منع اإلمدادات 

، هذا عكس بوصوف و بن طوبال (1)من الوصول إلى داخل الوطنالمادية، والبشرية 

   .ن في الثورة جملة و تفصيال يالضباط الفار إدماجاللذان رفضا فكرة 

ويظهر أن أزمة القيادة تلك قد أثرت سلبيا على أعمال الحكومة المؤقتة، هذا بعدما 

سم دائما يرى نفسه هو أصبح كل قائد يدعي بأنه األولى، بزعامة الثورة، فهذا كريم بلقا

القائد الحقيقي للثورة، وذلك لكونه الشخصية التاريخية الوحيدة التي مازالت تباشر 

المسؤولية الفعلية في الثورة، بعد استشهاد كل من ديدوش مراد، مصطفى بن بولعيد، 

والعربي بن مهيدي وأسر بيطاط وبوضياف، وبناءا على هذه الحجة، كان كريم يطالب 

انتقال الزعامة الفعلية إليه، بدال من إبقاء الزعامة الصورية في يد فرحات  بحقه في

 يرفضان اإلنصياع لمطلب كريم ذاك، ، غير أن بوصوف وبن طوبال كان (2)عباس

للثورة يوم أن " 22"ويبلغانه بأن المؤسسين الحقيقيين لجبهة  التحرير الوطني هم األعضاء 

، وعليه لم يكن عضوا بلجنة 1954ف األول من عام كان هو يؤيد مصالي الحاج في النص

    . (3)، وبالتالي ال يمكن حسب رأيهم اعتباره زعيما أو قائدا للثورة"22"

ل بأن الباءات الثالث كانوا وال ننسى هنا أن نذكر رأي رابح لونيسي الذي قا

ن يهدد هذا ن ضمنيا على إبقاء نفوذ القيادة فيما بينهم، فكانوا يتوحدون ضد كل ممتفقي

النفوذ، ويضيف قائال إن العالقة بينهم هي عالقة توازن داخل نظام الثورة، وأي إخالل 

بهذا التوازن يمكن أن يعرض الثورة للخطر في العمق، ولهذا فال أحد منهم كان يسمح 

لآلخر بتولي رئاسة الحكومة المؤقتة، فكانوا يلجأون دائما إلى اختيار رئيس الحكومة ليس 

  . (4)لكنه ضعيف كي يبقى تحت نفوذهممنهم 

ال أتفق مع ما ذهب إليه رابح لونيسي، وذلك ألن رئيس الحكومة  أناولكن 

أظن أن فرحات عباس رجل مسلوب يومها هو فرحات عباس، وبالتالي ال  المقصود

                                                
  .177ص   -.المرجع السابق  –.محمد العربي زبيري   (1)
  .102ص   - . 1991مطبعة دحلب، الجزائر،  –.عظماء .....ثوار –.محمد عباس   (2)

(3) Mohammed Harbi .– le FLN : Mirage et réalité .– Op.cit .-  P 245. 
  .28-27ص ص  - .المرجع السابق  –.رابح لونيسي   (4)
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إلى درجة أنه يبقى تحت نفوذ هؤالء، فاختياره حتما كان بعد موافقة جميع قادة  اإلراد

، وإال كيف وصل إلى رئاسة الحكومة، وعلى هذا األساس فسلطته كانت واضحة، الثورة

هي قيادة الحكومة المؤقتة، والتشاور مع باقي األعضاء في تحديد مختلف متطلبات 

  .الثورة

لم تستطع تجاوز تلك االنقسامات، وما ولدته من ويبدو أن الحكومة المؤقتة 

كلنا سواسية، "صراعات، ويتضح ذلك من خالل تصريح فرحات عباس الذي جاء فيه 

كيف ؟ أنتم تعتبروننا خادمات     : ليس هناك من هو بدرجة أولى، وغيره من درجة ثانية

  . (1)"أو ماذا تريدون ؟

ل رده صالح بلحاج يستخدمون الحيما أوأما قدماء المركزيين فقد كانوا حسب 

لتأجيج الصراع بين العسكريين وأصدقاء عباس، حتى تصبح الظروف مالئمة لتوظيف 

األخير برئاسة  هذا  ازنهم وبين عباس على أشدها منذ أن فأوراقهم، وكانت الخصومة بي

  .(2)الحكومة أمام المرشح المركزي دباغين

حل لتلك الخالفات التي كانت بين  وعلى هذا األساس كان من الضروري إيجاد

قادة الثورة، وهذا قبل أن تنتقل إلى القاعدة، وبالتالي تجد جبهة التحرير الوطني نفسها أمام 

  .طريق مسدود

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1)Amar Hamdani .– Karim Belkacem : le lion des Djebels .– éd. Balland, paris, 
1973.- P 221. 

  .34-33ص ص  - .المرجع السابق –.صالح بلحاج   (2)
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  :حادثة مقتل عميرة عالوة -ب-3 

أن تلك وجدنا ات على أعضاءها، بعد تأسيس الحكومة المؤقتة، وتوزيع المسؤولي

محل رضي لدى البعض، يتضح ذلك من خالل األزمات الحادة التي  ينات لم تكنالتعي

  . كانت تتعرض لها تلك الحكومة، والتي كادت أن تعصف بها

ت ضد الحكومة من طرف لعموري وجماعته ى المؤامرة التي أحيكفباإلضافة إل

حجم التصدع في بنية الثورة، من كما رأينا سابقا، هناك أحداث وخالفات أخرى، عمقت 

، وحسب صالح بلحاج فإن 1959كر هنا حادثة عميرة عالوة التي وقعت في جانفي نذ

عميرة هذا كان مناضل قديما في حزب الشعب الجزائري، وصديقا حميما للدكتور 

، وقال رابح  (1)، وكان من المعارضين لتعين فرحات عباس رئيسا للحكومة (*)باغيند

باالندماجي الذي أراد االستيالء  ت عباس بأن عميرة وصف فرحا لونيسي في هذا المقام 

  . (2)تحريفها خدمة ألسياده الفرنسيين حسب تعبيرهب قام  على الثورة، ثم

وأمام ذلك اضطر لمين دباغين، المسؤول المباشر على عميرة عالوة إلى إبعاده 

عن المغرب وإرساله إلى بيروت، ولكن حسب ما أورده صالح بلحاج بأن عميرة لم يكف 

 المؤقتة  عن الحياة الخاصة ألعضاء الحكومة اانتقاداته الالذعة هناك، متحدثا جهرعن 

  . (3)اورئيسه

كان وغدا  بكل ما في هذه  )يقصد عميرة (حمد توفيق المدني بأن الرجلأوذكر 

وكان أكثر  ذيئا قذرا في كل وزير من الوزراء،الكلمة من معنى، وكان يطلق لسانا ب

                                                
يمارس مهنة الطب، انخرط في  من عائلة غنية، كان 1917ولد محمد لمين دباغين بشرشال سنة   (*)

، اشتغل منصب وزير CNRA، عين عضو دائم في MTLDصفوف حزب الشعب الجزائري ثم 
  : أنظر GPRA. الخارجية في 

    .        Acheur Cheurfi .– Op.cit .-  p 57  
  .34ص   -.المرجع السابق  –.صالح بلحاج   (1)
  .39ص   - .المرجع السابق  –.رابح لونيسي   (2)
  .35ص   -.المرجع السابق  –.صالح بلحاج   (3)
  
  
  
  



  أسباب انعقاد اجتماع العقداء العشر                                               :             الفصل الثاين

41 

رنسيس، قال بأنه كان فهم الرئيس فرحات عباس، والدكتور أحمد الناس حظا من تلك الت

  .  (1)خالقيةألفهما علنا بأشنع وأبشع األوصاف اليص

ولكن نحن نجد أن أحمد توفيق المدني قد بالغ كثيرا في انتقاداته تلك لعميرة، فهو 

ت مع يصفه بالخيانة بشكل غير مباشر، ونحن نعتقد أن توفيق المدني أراد تصفية حسابا

ه أراد االستيالء على عالوة هذا، ويمكن أن يكون أقرب إلى الموضعية لو قال عنه بأن

، ضف إلى ذلك أننا خالل قراءتنا لكتابات توفيق المدني وجدناه ميال الثورة وكفى

     !وبصورة مباشرة إلى فرحات عباس، وبالتالي فهو يبدوا أنه يدافع عن صديقه ليس إال

، وأمام التقرير الذي وصل إلى فرحات عباس بأن عميرة يشتم وزراء نظرا لذلك        

أول نوفمبر، قام بتحويل ذلك  الحكومة المؤقتة، ويتهم رئيسها باالنحراف عن مبادئ

هذا األخير بإستدعاء عميرة وقام حيث قام  (2)، إلى عبد الحفيظ بوصوفالتقرير

ي الحكومة المؤقتة الواقع في مام مبنعثر عليه ميتا أ ىساعات حت إالبإستجوابه، وما هي 

، هنا الرواية الرسمية قالت (3)غاردن سيتي بالقاهرة -مديرية التحرير - 4رة رقم امالع

ن ذلك موقف السلطات باإلنتحار، لكن دباغين رفض ذلك وأصر على فتح تحقيق، وكا

  .(4)المصرية أيضا

س الحكومة المؤقتة، عباس رئي دبـاغين إتهاماته لـكل من فرحات وكـثف لـمين

وبوصوف مسؤول المخابرات وقال بأنهما كان وراء إغتيال صديقه، هنا إنتهز كريم 

بوصوف و بن  بلقاسم الفرصة كي يحقق هدفه المتمثل في رئاسة الحكومة، وإبعاد منافسيه

، فبدأ بتنفيذ مخططه المحكم بدفع حليفه العقيد أوعمران إلى نشر فكرة مفادها أن طوبال 

بث الفرقة بين العسكريين، ليتركوا لهم الجو ياسيين وعلى رأسهم عباس يريدون الس

                                                
المؤسسة  –.الجزء الثالث  –.الطبعة الثانية  –.حياة كفاح : مذكرات –.أحمد توفيق المدني   (1)

  .  408ص   -. 1988الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  423ص   -.المرجع السابق  -.فتحي الديب   (2)
  

(3)  Mohammed Harbi.-le FLN : Mirage et réalité.-Op.cit.-P223.   
ص  –. 2001دار المعرفة ، الجزائر ،  -.فرحات عباس رجل الجمهورية  -.حميد عبد القادر   (4)

190.  
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واقترح  ه بالحل على الطريقة التونسية،ـشبي للتفاوض مع فرنسا على أساس حل وسط

أوعمران فكرة إنشاء حكومة عسكرية مصغرة تتموقع في الجزائر بهدف تصعيد الكفاح 

  .(1)ودخول المفاوضات مع ديغول من مـوقع قوةين، يالمسلح، وسـد الطريق أمام السياس

بسبب معارضة  النجاح  إلى طريقها تر ولكـن خطـة كريم بلقاسم تلك، لم

، في حين نـجد أن الحـكومة المصرية كانت تسعى إلى (2)بوصوف وبـن طوبال لـه

نذاك، كان شديد آتفكيـك الحكومة المؤقتة، وهذا ألن عبد الناصر الرئيس المصري 

  .تياء من قيادتها، ويعتبرها بعـيدة عن طروحاته العربية اإلسالميةاالس

 عن قضية أخرىوبالحديث عن حادثـة مقتل عميرة عالوة، يلزم علينا الحديث 

  .مرتبطة بها، أال وهي إستقالة األمين دباغين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .  36ص -.المرجع السابق -.صالح بلحاج   (1)

"  -.الصراعات الداخلية للثورة الجزائرية في الخطاب القانوني الجزائري -.رابح لونيسي   (2)
  . 29ص -.2004، جويلية، ديسمبر)26-25: (عدد مزودج- ".سانياتإن
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     :حداث الثورةأإستـقالة األمين دباغين، وتأثيرها على : جـ : 3

ثة مقتل عميرة عالوة، قد أثرت كثيرا على نفسية وزير الخارجية في ادح يبدو أن

بأن عميرة  اقتناعهاألمين دباغين، يظهر ذلك من خالل عدم  آنذاك الحكومة المؤقتة

، وحسب رواية أحمد توفيق المدني أن صراعا كثيرا نشب بين وزير انتحرصديقه قد 

ويذكر هنا أن دباغين إتهم عباس، وقال  ، ورئيس الحكومة فرحات عباس،آنذاكالخارجية 

عباس بقتله، فتقدم فرحات عباس  عميرة مات مقتوال، وأن أتهمك يابالحرف الواحد ان  له

مصفر الوجه نحو الدكتور، فما كان من هذا األخير إال أن سحب من جيبه مسدسا، 

فين، وأمام وصوبه نحو رئيس الحكومة ذاك، فتدخل كريم بلقـاسم، وحل النزاع بين الطر

ذلك قال دباغين تأكدوا بأن اليوم لم يمت عميرة ، بل ماتت الحكومة المؤقتة، وقـدم 

  .  (1)إستقالته من وزراة الخارجية

، وقد أورد 1959مارس 15وكان األمين دباغين قد قدم إستقالته الرسمية كتابيا يوم 

في مذكراته من أهم ما الدكتور دباغين أسباب إستقالته تلك في رسالة ذكرها علي كافي 

حول قضايا مبدئية  المؤقتة جاء فيها، أن خالفات كانت بينه وبين أعضاء الحكومة

  .(2)بين قادة الثورة ا أكثر فأكثرمقإضافة إلى إشكاالت عديدة إزدادت ع ،ومنهجية

مجلس الوزراء  اجتمعوأمام ذلك ونظـرا ألزمات الحكومة المؤقتة المتتالية، 

، حيث تكلم بعض األخوان عن تلك األزمة، ذكر ذلك 1959جوان  29بـالقاهرة يوم 

أحمد توفيق المدني في مذكراته، وقال إن البداية كانت لألخ كريم بلقاسم الذي أوضح من 

بين  انفصامخالل مدخالته أن الحكومة منشقة على نفسها وغير متجانسة، وأنه هناك 

تامة  اختناقد قد ذكر بأنه توجد حالة الحكومة والشعب، في حين نجد أن األخ محمد يزي

وزارة، فهي تمثل  11لنا  خلية لخضر بن طوبال فقد قال بأنداخل البالد، أما وزير الدا

                                                
  .  410- 409ص ص  -.المرجع السابق - .أحمد توفيق المدني  (1)
  . 237ص  -.المرجع السابق  - .علي كافي   (2)
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كأنه وحده، الجيش يحارب في الداخل كأنه ال توجد مستقال حكومة، كل واحد يعمل  11

  .(1)سياسة، ونحن نعمل السياسة كأنه ال توجد حرب

س المعقد الذي آلت إليه الحكومة المؤقتة، بقيادة فرحات عباونظـرا لذلك الوضع 

 اجتماعإلى تفويض الباءات الثالث بتحضير  اضطرتوتصاعد الخالفات بين أعضاءها 

للتحكيم والبث في تلك الخالفات والصراعات التي باتت تهدد بقاءها فكان  ، للعسكريين

  .العقداء العشر اجتماع 

  

  

     

    

 

                                                
  . 438،  437ص ص  -.المرجع السابق  - .أحمد توفيق المدني  (1)
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 : والمكاني لالجتماع، وشـروط المشاركـة فيـه الزماني اإلطار-1

كما رآينا تدهـورا خطـيرا،  1959و 1958لـقد شـهدت الثورة خالل عامي 

وذلك بسبب سياسة شارل ديغول العسكرية، التي حاول من خاللها فصل الداخل عن 

دايـة باإلنقالب ، وكـذلك نتيجة ألزمـات الحكومة المؤقتة المتتالية، ب(1)الخارج

عـالوة، وصوال العسكري الفاشل الذي قاده محمد لعمـوري مرورا بحادثة مقتل عميرة 

  .ن دباغين وزير الخارجيةإلى استقالة األمي

في معالجة ذلك الوضع السياسي  أن تسارع وأمام ذلك كان لزاما على قـيادة الثورة

، عرف ذلك (2)في تونس والعسكري الخطيـر، فـكانت الدعـوة إلى عـقد إجتماع

  .العقداء العشر باجتماع االجتماع تاريخيا

وقد إختلفت األراء حـول تاريخ إنعقاده، فحسب محمد حربي فأن هذا االجتماع دام 

، أما علي 1959بأنه قد إنعـقـد فيـما بين صيف وخريف عام يوما، وذكـر  110

يـوما عـند إيفيه كوريير  99يوما، في حين نجـد أنه دام  94كافي فقد قال بأنه دام 

(courrière)   يوم، هذا وبناءا على تحديد 100، وذكـر يوسف بن خدة وقال بأنه دام 

Meynier  Gilbert   يوم 124فأنـه دام.  

وجدنا أن بدايـة هذا  (*)االمعطيات، وإنطالقـا من إتصاالتن ولكـن بناءا على تلك

يوم،  124، وأن جلساته دامـت ابلسيـته كـانت بطراالجتماع كانت بتونس، ونها

يوما، ومن هنا فإن  114أيـام وعـليه فإن الجلسات الفعلية كانت  10لـمدة  وتوقف

  .من نفس السنـة ديسمبر 16واستمر إلى غايـة  1959أوت  11االجتماع قد بدأ من 

هذا ولـقد حاولت قيادة الخارج، فرض شروط كانت تراها موضوعية على قادة 

ذلك أنه يلزم لكـل قائد والية أن ذلك قصد تفعيل اجتماع تونس ذاك، من  و الداخل،
                                                

(1)    Henri le mire.- Histoire militaire de la guerre d’Algérie.- éd. Albin Michel, 
Paris, 1982 .-P304.  

طبعة خاصة،  - .الوالية األولى نموذجا: إشـكالية القيادة في الثورة الجزائرية -.محمد زروال  (2)
  . 420ص -.وزارة المجاهدين

خیثر عبد النور وكذلك بالكاتبة  ریوش،والمؤرختم االتصال بالباحث الغالي الغربي، والكاتب أحمد م  (*)
    .  حكیمة شتواح
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يكون محمال بوثيـقة تزكية تكون كتابية يحضرها معه، كدليـل على ثـقة المجاهدين 

مقر وزارة الدفـاع التابعة كون االجتماع في حد ذاته، حـدد له به، هـذا إلى جانـب 

وزارة الدفاع  سلم كـل عضو مشارك مشروعللحكومة المؤقتة لعقد الجلسات، وقـد ت

  . (1)الذي أعدته خصيصا للموافقة عليه في االجتماع، وتمريره على الحضور

وخالل فترة االجتماع ذاك، ظلت حرب التحرير من دون قيادة، في وقت كان فيه 

، كانت 1959الداخل بحاجة ماسة إلى العون واالسعاف، إذ ينبغي أن ال ننسى أن سنة 

عب المراحل التي مر بها جيش التحرير الوطني في الداخل، فقد كان الجنود من أص

يسقطون بالمئات من جراء الهجمات الشرسة التي شنها موريس شال، ويحاولون التصدي 

لها، بإمكانياتهم المتواضعة مطالبين بالمساعدة، وفي الخارج كانت األسلحة والقوات 

  .(2)متراكمة والقيادة شاغرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1)  Gilbert Meynier.- l’histoire intérieur de FLN (1954-1962).- éd. Casbah, 
Alger, 2003.-P359.   

  . 42ص -.المرجع السابق -.صالح بلحاج   (2)
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  :التعريف بالعقداء الـعشر -2

من يحق له حضور إجتمـاع تونس، ونـجد أن العقـيد لـقد كثر الحديث حول 

الث، ألنه من غير المعقول لطفي، قد رفض في بداية ذاك االجتماع حضور الباءات الث

أن يكونوا الحكم والخصم في نفس الوقت، إال انه بعد آخذ ورد سمح لهم  في نظره

من يحق لهم ونـجد أن هؤالء الباءات إختلفوا فيما بينهم كذلك حول بالحضور، 

، وعلى (1)راك الضباط الفارين من الجيش الفرنسيدعم موقعه بإش المشاركة، فكريم أراد

كريم جملة أن بوصوف وإبن طوبال رفضا مقترح  الكومندان إيدير مولود، إال رأسهم

  : ، هـم (2)عقداء 10ركة وتفصيال، ليتـم االتـفاق في األخير على مشا

  : الثـاءات الثـالب أ-2

  : لـقاسـمـم بـكـري *

، من أصول ريفية 1922ديسمبر  14ولد في ذراع الميزان بمنطقة القبائل في 

، كان عضوا في المنظمة الخاصة،  1936برجوازية، تحصل على الشهادة االبتدائية سنة 

، 1949ي منطقة القبائل عام ربرية فوقد لعب دورا كبيرا في القضاء على األزمة الب

مصالي الحاج على ذلك بترقيته إلى مسؤول الحزب على كل منطقة القبائل ،  وكافأه

الذي لم تشارك فيه منطقة  22إنضم إلى لجنة الخمسة التي إنبثقت عن لقاء مجموعة 

ثالثة، كما في لجنة التنسيق والتنفيذ األولى والثانية وال ا عين بعد ذلك عضو ،(3)القبائل

لقوات المسلحة في الحكومة المؤقتة األولى، وشغل ا  لرئيس الحكومة ووزيرل عين نائب

منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الثانية، وكلف في الثالثة بوزراة الداخلية، 

  .(1)لوفد المفاوض في اتفاقيات إيفيانا لكما كان رئيس

  

                                                
  .29ص -. سابقالمرجع ال -.الصراع   الجزائر في دوامة - .رابح لونيسي   (1)
 - .2004دار هومه، الجزائر،  - .شخصية وطنية  28شهادات : رواد الوطنية  -.محمد عباس   (2)
  .  108ص
  .25ص -. المرجع السابق - .رابح لونيسي   (3)

(1)   Benjamin stora .- Dictionnaire Biographique de : Militants nationalistes 
Algériens (1926-1954) .- Op-cit .- P329.  
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  : عبد الحفيظ بوصوف *

، من عائلة متوسطة الدخل، إلتحق بمقاعد الدراسة حتى  1926ولد بميلة سنة 

درجة األهلية بالفرنسية، إنضم إلى صفوف حزب الشعب الجزائري، وكان  وصل إلى

ة، تولى قيادة الوالية بالمدني 22، شارك في لقاء مجموعة (2)عضوا في المنظمة الخاصة

تنسيق والتنفيذ الثانية والثالثة ، في لجنة ال ا ، كما عين عضو)الغرب الجزائري( الخامسة 

يتميز بوصوف بالكفآة والقدرة على التنظيم والصرامة واالنضباط الشديد، ويعتبر مؤسس 

وزارة التسليح واالتصاالت العامة، وبناء على ذلك شغل منصب وزير االستخبارات 

  . واالتصاالت في الحكومة المؤقتة األولى والثانية، وهو كذلك في الثالثة

   :لخضر بن طـوبال *

، 1938، إنخرط في حزب الشعب الجزائري سنة 1923سنة ) ميلة( ولد بالخروب 

، تولى قيادة الوالية  22ويعتبر من قدماء المنظمة الخاصة، شارك في لقاء مجموعة 

، عين عضو (3)بعد استشهاد ديدوش مراد ثم زيغود يوسف) الشمال القسنطيني(  الثانية

التنفيذ الثانية والثالثة، كما شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة في لجنة التنسيق و

  .(4)المؤقتة األولى والثانية وهو كذلك في الثالثة، شارك في اتفاقيات إيفيان

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(2)  Benjamin Stora .- Op.cit .- P323.   

 .26ص -.المرجع السابق - . الجزائر في دوامة الصراع -.رابح لونيسي   (3)
، القرص المضغوط، المركز الوطني للبحث ) 1962-1830(قادة الواليات ، تاريخ الجزائر   (4)

   . 2003ئر،والدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزا
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   :أعضاء قيادة األركانب -2

   :هواري بومدين* 

 بمشتة بني عالل 1932اوت  23إسمه الحقيقي بوخروبة محمد ابراهيم ، ولد في 

بالقرب من قالمة، في سن السادسة درس في مدرسة إبتدائية فرنسية، في نفس الوقت كان 

يدرس في مدرسة قرآنية، ومن ثم التحق بقسنطينة لتعلم أصول الدين، كما درس في 

، أصبح قائدا للوالية الخامسة عام 1955، إنضم إلى الثورة سنة (1)جامع األزهر بالقاهرة

قائد األركان في  1958سنة، عين في أفريل  25ه ال يتجاوز برتبة عقيد ، وعمر 1957

  . (2)أصبح قائد هيئة األركان العامة 1960غرب البالد، وفي سنة 

   :محمدي السـعيد* 

، له مستوى  27/12/1912في بتيزي وزو " نثنات إيرا" ولد بناحية األربعاء 

لديمقراطية، وفي سنة المرحلة االبتدائية، كان عضوا في حركة االنتصار للحريات ا

منطقة ( قائد الوالية الثالثة  1956إنخرط في جيش التحرير الوطني، ليصبح عام  1955

ألركان في شرق البالد، شغل ا لقائد 1958كريم بلقاسم، عين في أفريل بدال عن ) القبائل

   . (3)منصب وزير الدولة في الحكومة المؤقتة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1) Acheur Cheurfi .- Op-Cit .-P123.  

 -.الطبعة األولى  - ) . 1978-1932(الرئيس القائد : هواري بومدين -.سعد بن البشير العمامرة  (2)
  .   24ص  - .1997قصر الكتاب، البليدة ،  

(3)   Acheur Cheurfi .- Op-Cit .- P277. 
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   :ادة الواليـات ــق ـج-2

   :لي كـافيع* 

" مسونة" بمزرعة قرب الحروش في المكان المسمي بـ  1928أكتوبر  7ولد في 

ئلة ريفية، درس في المدرسة الكتانية، ، وهو من عا)ا والية سكيكدة حالي(  عمالة قسنطينة

نتصار للحريات الديمقراطية، وفي االفي حركة وحفظ القرآن الكريم هناك، انخرط 

رقي إلى  1957سكريا للوالية الثانية، وفي أفريل من عام عين قائدا ع 1956خريف 

  . (1)الوالية الثانيةعن عقيد مسؤول 

   :العقـيد لـطفي* 

بتلمسان ، من عائلة بسيطة، نال شهادة التعليم االبتدائي، ثم  1934ماي  5ولد في 

ن ، كا (2) 1945 انتقل إلى متوسطة بوجدة، ومن هناك عاد إلى الجزائر العاصمة سنة

إلتحق بجيش التحرير  1956 ميال إلى حركة االنتصار للحريات الديمقراطية، وفي جانفي

رقي إلى رتبة عقيد، وعين بذلك قائد للوالية  ، كان إسمه الحربي سي إبراهيم(3)الوطني

  . (4)1958الخامسة في ماي 

   :عبيدي الحاج لخضر* 

 زب الشعب الجزائري، ثمولد في باتنة من عائلة فالحية فقيرة، كان من أعضاء ح

الوالية األولى عن  واصل نضاله في حركة االنتصار للحريات الديمقراطية، عين مسؤوال

  .(5)1958سنة ) األوراس( 

  

                                                
  . 16، 15 ص ص -.المرجع السابق  - .علي كافي   (1)

(2) Acheur Cheurfi .- Op-Cit .- P243. 
  . 5ص - . 10/04/1961 - .93العدد   -" .المجاهد" جريدة   (3)

(4)Mohammed Harbi .- le FLN : Mirage et Réalité .-  Op-ci .- P248.  
(5) Acheur Cheurfi .- Op-cit .- p77.  
 
 
 
 



  وجمرياته إنعقاد املؤمتر :                                                                             الفصل الثالث
 

52 

   :يد بازورانــسع* 

بتيزي وزو من عائلة متوسطة الدخل، تحصل على  1912مارس  18ولد في 

على  احريات الديمقراطية، عين قائدإلى حركة االنتصار لل الشهادة االبتدائية، كان مياال

  .(1) 1957عام  ) منطقة القبائل( الوالية الثالثة 

   :يمان دهـيليسـسل* 

الملقب بسي الصادق، ولد في القبائل الكبرى، إشتغل سائق أجرة، إنضم إلى حزب 

، التحق بجيش  1945الشعب الجزائري ثم حركة االنتصار للحريات الديمقراطية عام 

الصومام كممثل للوالية الرابعة، عين ، شارك في مؤتمر  1954لوطني سنةالتحرير ا

نصب قائد الوالية الرابعة عام مفي المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وشغل  ا عضو

1959(2) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                
(1) Acheur Cheurfi .- Op-cit .- P91.  
(2) Benjamin Stora .- Dictionnaire Biographique de Militants nationalistes 
Algériens(1926-1954) .- Op-cit .- P173.  
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  :جلسـات االجتماع -3

العشرة في مقر وزارة االتصال العامة والمواصالت بشارع  اجتماعإنطلــق 

parmentier و ذلك بسبب رغبة كل طرف في  ، في جو متوتر للغاية(1)بتونس العاصمة

، واتضح جليا من تدخالت الحاضرين، أن مفهوم تزعم الثورة إلىفرض أرائه الرامية 

السلطة الرئاسية كان غائبا في هذا االجتـماع، حيث نـجد أن الحاضرين كلهم كــانوا 

أي قرار أو تدخل يتخذه اآلخر بخوف وشك عقـداء، وكل واحد منهم كان ينظر إلى 

  . وكأنه هجـوم يستلزم جوابا ورادا حاسما

ففي الجلسة األولى ظهر أول مثال على ذلك ، حينما دخل الباءات الثالث قاعة 

لصمت العقيد أن كسر ذلك ا إلىكنهم بين المجتمعين فسكت الجميع ااالجتماع، وآخذو أم

في الحكومة أزمة أنتم دعوتم القادة العسكريين إلى فض  :ليهم قائاللطفي بتوجيه الكالم ا

النزاع، وهنا أعضاء من الحكومة هم في ذات الوقت قضاة وأطراف في النزاع، أسألكم 

عن مكانتكم هنا، إما أن تخرجوا وتتركونا نقوم بالتحكيم، وإما أن تقوموا باستدعاء كل 

  . (2)أعضاء الحكومة

مصطفى هشماوي،  غضب وإنفعال، حسب ما أوردهوإثـر ذلك غادر كريم القاعة ب

، وهناك قام بإستدعاء بعض  وبن طوبال، وتوجه رأسا إلى مكتبه وتبعه رفيقه بوصوف

ليه ن يتردد عليه جماعة من المقربين اأنصاره، وفعال تبين في األيام الموالية أنه كا

ابو، وسليمان خاصة، مولود إيدير، محمد زريقيني، احمد بن الشريف، عبد القادر ش

  . (3)مان، وهؤالء كلهم قدموا من الجيش الفرنسيهوف

لـكن بعد آخذ ورد أستدعيا هؤالء للمشاركة ، وكانت نقطة البداية في االجتماع هي 

قضية استقالة األمين دباغين، هنا قال الباءات الثالث بأنه لم يكن يحترم األوامر، وأنه 

                                                
   240ص -. 2003دار هومه، الجزائر،  -.الطريق الشاق إلى الحرية  -.مصطفى بن عمر  (1)

(2)   Mohammed Harbi .- le FLN : Mirage et Réalité .- Op-cit .- P249.  
  . 177ص - .المرجع السابق  -.مصطفى هشماوي   (3)
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يكن في مستوى مسؤوليته، إننا نضع مشكلة  عصبي عنيد، ال يمتثل للتعليمات، بل لم

  .(1)األمين تلك بين أيديكم، قرروا ما تشاؤون ونحن معكم

إننا سنتكفل بالمهمة ونتحمل هذه المسؤولية، فتدخل بعد ذلك : هنـا رد بومدين قائال

بما أنكم سلمتم كل شيء بين أيدينا، : لكالم إلى الباءات الثالث قائالاعلي كافي موجها 

أنا : جاء أن تتركونا وحدنا نتدارس األمر، وبعد خروجهم قال علي كافي لبومدين فالر

من صالحيات المجلس الوطني  هي هذه المسؤولية التيال أقبل شخصيا وباسم واليتي 

ننا قدمنا هنا لنطرح مشاكلنا، وإذا بهم يفاجؤننا بأزمة ، ا ،للثورة وحده، إنها ليست أزمتنا

فسهم، ثم تقدم كل عضو في الحكومة بإعطاء رأيه، وتوضيح موقفه إنهم عينوا أنفسهم بأن

  .(2)واألسباب التي أدت إلى األزمة

الذعة إلى الثالثي، وذكروا بأن  انتقاداتذلك فإن بعض العقداء قدموا  ىوبناءا عل

ستحق من العناية، وذلك بسبب إهمالها آمر يالجانب العسكري ما تول الحكومة ال 

  .، فهي لم تقدم الوسائل الضرورية لمواصلة القتالالوحدات المقاتلة

ولـكن الثالثي حمل ذلك قادة الجيش الموجودين في الحدود، بسبب التسيب والجمود 

الذي تعانيه الوحدات في الحدود، ذلك الوضع الذي لم تسلم منه حتى الحكومة التونسية 

حين إلى آخر عن حسب تعبيرهم، نظرا للتصرفـات الغير المسؤولة التي تصدر من 

بعض هذه الوحدات التي أصبحت ال ضابط ألمرها، وال مسؤول عما تأتي به، من أعمال 

  .(3)غير مسؤولة

هنا تدخل علي كافي مرة أخرى، وإنتقد بشدة كريم، وحمله المسؤولية الكاملة، لما 

أنـكم منشغلين : يحصل للثورة من تراجع خاصة عبر الحدود، وقال له بالحرف الواحد

، (4)ي الخارج، أما الداخل فهو يعاني األمرين أمــام هجمات العدو، ونقص األسلحةف

فرد عليه كريم مباشرة وقال له أنت يجب أن تخضع لمحكمة عسكرية، وهذا ألنك تبحث 

                                                
(1) Gilbert Meynier et Mohammed  Harbi .-Op-cit .- P364.  

  .  254،  253ص ص  -.المرجع السابق  - .علي كافي   (2)
  . 422ص  -.المرجع السابق   - .محمد زروال   (3)

(4)   Sâad Dahlab .- Op-cit .- P122.   
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.... عن السلطة الشيء غير ذلك، وإنك قد تجاوزت حدودك، فرد عليه علي كافي قائال

لى الثورة، ولكن الثورة أكبر منك، وليس ألحد هنا في أنت الذي تسعى للحكم والسيطرة ع

وعن  -الزعيم األوحد للثورة إنأن يدعي زعامة الثورة،  –وأنا واحد منهم  - القاعة

هو الشعب وحده، وإننا هنا نتكلم بإسمه، وبإسم مجاهدي جيش التحرير الوطني،   -جدارة

التصعيد الخطير بين قادة  ، ونـظرا لذلك(1)نسحبنوعندما ينزع منـا ثقتـه فإنـنا 

  . الثورة، تدخل بومدين ، وحاول تهدئة الجو داخـل القاعـة

، المهـم هنا أن الموقف من الثالثي لم يعد موقف و بغض النظر عن القائل 

المرؤوس تجاه رئيسه، وكان على المجتمعين أن يقوموا بتقييم شامل للوضع السياسي 

العقـداء وأزمة الحكومة المؤقتة، وأن يحددوا  والعسكري، وأن ينظروا في عمل مختلف

  .(2)إستراتيجية حربية جديدة، ويعينوا مجلسا وطنيا جديدا، وكذا قيادة تنفيذية جديدة 

كل النقاط التي أثاروها في األيام الثالثة األولى توصلوا بسـهولة إلى اتـفاق  

أمثال  الحكومة المؤقتة حولها، وفي مقدمـة ما طرح وأتفق بشأنه محاكمة السياسيين في

الوصول  د، بعد تأكيد الثالثي بأنهم المتسببون في األزمة، لـكن وبمجردباغين  األمين

، ظهرت للحكومة إلى قضية تشكيل المجلس الوطني للثورة، وتعيين القـيادة الجديدة

قوا العراقيل وعادت األمور للتعقيد، فنجد أنه وخالل جلسات عديدة، وأيـام طويلة لم يحق

  . (3)أي تقدم حول مسألة القيادة الجديدة

الحكومة المؤقتة، بسبب تشكيلتها التي ضمت   وبـدأ بذلك توجيه االنتقادات إلى

بعض العناصر التي لم تحظ بالموافقة الجماعية، فقد كان فرحات عباس رئيس الحكومة 

بل هذا الوقت، نـفسه، محل تلك االنتقادات، بدعوى انه كان ال يؤمن بسياسة الثورة ق

  .فكيف يمكنه والحالة هذه أن يرأس حكومة ثورية

                                                
  . 256ص  -.المرجع السابق  -.كـافي  علي  (1)

(2) Gilbert Meynier et Mohammed  Harbi .- Op-cit .- P365.  
  . 43ص -.المرجع السابق -.صالح بلحاج   (3)
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كريم على سبيل المثال البعض ،  استغلهذلك االنتقاد الموجه إلى فرحات عباس، 

بلقاسم، الذي قام بالدفاع عن فكرته المتمثلة في إلغاء الحكومة المؤقتة، والعودة إلى تكوين 

  . (1)اء، تكلف أساسا بتسيير شؤون الحربما يشبه لجنة ثورية من أربعة أو خمسة أعض

وكـان كريم بـوصفه وزير القوات المسلحة في الحكومة المؤقتة ، يعتقد أنه 

، لـكن بوصوف وبن طوبال وآخرين قاموا بعرقلته، في حين أن كريم الها سيكون منسق

ة، الكل هنا متفق أن تجربة الحكومة المؤقتة كانت سلبي :ظل يدافع عن مشروعه قائال

كلما قل العدد ... يجب أن نعود إلى صيغة أكثر صرامة، شيئا يشبه حكومة مصغرة

  . (2)إزدادت الفاعلية

، قـد أدرك أن لطفي وبومدين وكافي المعارضين له،  موفي تـلك األثناء كان كري

مدعومين من قبل بوصوف وبن طوبال، وفهم أن تمرير مشروعه ذاك لم يكن باألمر 

  . (3)اليسير

أنه  اذ أعلنأيـام من المشـادات الحادة، دفع كريم باألحداث إلى األمام،   دوبـع

لعودة إلى مناصبهم في الداخل أو بإتخاذ قرار، ثم غادر لسينسحب مانحا إيـاهم أسبوعا 

موضحا للحاضرين، أنه سيواصل العمل ، تونس العاصمة بإتجاه منزله إلى قرطاجة

اسم يدعي بأنه مازال شارة هنا نجد أن كريم بلقلإل ،(4)للدفاع اوالتصرف بصفته وزير

هذا ألنه سبق وأن أقالها بنفسه، وحـكم عليها ، ومة غير موجودة كوزيرا للدفاع في ح

                                                            .لـبالفش

أو بن خدة، عمر( بـعد توقـف االجتماع بأيــام نزل كريم عند رغبة الوسطاء 

، فعاد (5)، الذيـن ذهبوا إلقناعه بالعودة إلى الجلسات)صديق، أوعمران، مبروك بلحسين

وإنطلـق االجتماع مـن جديد، ومرة أخرى حسب ما أورده على كافي سارت الجلسات 

أساسا بين كريم من  ت عليه المعارضة المكشوفةكيفية التي توقفت فيها، في جـو طغبال
                                                

  . 422ص -.المرجع السابق  - .محمد زروال   (1)
(2) Amar Hamdani .- Op-cit .- P223.  

  .44ص -.المرجع السابق  -.صالح بلحاج   (3)
(4) Gilbert Meynier et Mohammed Harbi .- Op-cit .- P122.  
(5) Mohammed Harbi .- le FLN : Mirage et Réalité .- Op-cit .-P243. 
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غير مباشرة من بوصوف وبن دين وكافي مدعمين بصورة جهـة والعقداء لطفي وبوم

  .(1)طوبال

أمـا كريم فقد كان بجانبه كل من محمدي السعيد، والحاج لخضر، وسليمان دهليس 

على ، هـكذا إستمرت المشادات الكالمية بين كريم والمعارضة، يئس (2)والسعيد يازوران

، فلجـأ على التهديد سهـض نفإثـرها وزير القوات المسلحة ذاك، من التوصل إلى فر

بإستخدام القوة، أمرا العقداء لطفي وبومدين أن يلتحقوا بمناصبهم تحت طائلة اإليقاف، 

  . (3)وقـاطع االجتماع

تدبيـر محاولة إغتـيال ضده،  ول علي كافي أن كـريم بلقاسم حاولـويـق

منافسيه، هنا  يسير لصالح االجتماع أنوكذلك ضد لطفي وبومدين ، هذا بعدما  الحظ 

 ــبةمغإلى منزل كريم لتحذيره من  أخبر كافي لخضر بن طوبال، فسارع هذا األخير

، وهذا ما ذهب إليه محمد حربي، الذي ذكر بأن كريم حاول (4)اللجوء إلى أساليب القوة

 إختطاف هؤالء الثـالثـة أي لطفي وبـومدين وكافي، بمساعدة الضباط الفارين من 

االختطاف تلك المالزم بن يازار مسؤول االتصال  وقـد إكتشف محاولةالجيش الفرنسي، 

في الوالية الثانية، فأخـبر كافي الذي إنتقـل رفقة لطفي وبومدين إلى منزل كريم 

القادر بقـرطاج فوجدوه في اجتماع مع الكومندان إيدير مولود وأحمد بن شريف، وعبد 

كلهم ضباط فارون من الجيش  شابـو المدعو موالي وسليمان هوفمان، وهؤالء

  .(5)الفرنسي

لم  كارثة في صفوف الجيش والقيادة، إذوبالتـالي لو نفـذت تلك الخطة لكانت ال

يكن ميزان القوى ليسمح بان تمر األمور بسالم في حال قيام كريم بعمل كهذا، على 

هو  كان جاهزا للثورة عليه، دون شك، كان ذلك النقـيض من ذلك كل شيء في الحدود

                                                
  .266ص  -.المرجع السابق  -.علي كـافي   (1)
-.المرجع السابق  -.الجزائر في دوامة الصراع بين العسكرين والسياسيين  - .رابح لونيسي   (2)
  .42ص

  .266ص  -.المرجع السابق  -.علي كـافي   (3)
  . 266ص -.المرجع نفسه   (4)

(5)  Mohammed Harbi .- le FLN : Mirage et Réalité.- Op-cit .-P P243,244. 



  وجمرياته إنعقاد املؤمتر :                                                                             الفصل الثالث
 

58 

دفع كريم إلى العدول عن خطته، بـعد إنذار بن طوبال وتنبيه كافي، هذا   السبب الذي

أعرف انك تخطط "وقال له بدون مقدمات  ذهب إلى وزير الدفاع في مكتبهاألخير الذي 

ن فان فعلت ا بأنكجيش التحرير الوطني، أنبهك وتعتزم اغتيال ثالثة من كبار ضباط 

عدمون في نفس الوقت، إنني ال أهددك ولـكن أنبهك جماعتك والموالين لك سي

  . (1)لـكوالقــرار 

ونـظرا لميزان القوى الذي إتضحت معالمه، في االجتماع والفوضى المنتشرة في 

 الحدود، واالستياء العام في القيادة، وتخوفا من حدوث خالفات تهدد مصير الثورة، لم يبق

  .االجتماع ذاك إلىأمام كريم سوى التنازل والعودة 

وهـكذا تواصل االجتماع، وتوصل المشاركين فيه إلى مجموعة من القرارات، 

  . غيرت ولو بقليل مسار الثورة نحو الطريق الصحيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .266ص  -.المرجع السابق  -.علي كـافي   (1)
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   :قــراراتـه -4

يوم من المناقشات والمساومات  100تـوصل العقداء العشرة بـعد اكثر من 

، تعـين مجلـس وطـني جديـد، وتوجيه ذلك نذكـرمن إلى عدة قرارات  والدسائس

الدعـوات إلى األعضاء لـعقد الدورة الثالثـة التي تقرر أن تـكون في طرابلس ابتداءا 

، وذلـك من أجـل الـحل النهائي 1959من منتصف شهـر ديسمـبر لعـام 

  .(1)لألزمة

 دحولها، حيث أرا أمـا عن التركيـبة الجديدة للمجلس، فـقد إختـلف العقـداء

ي إلى تشكيلة المجلس، لـكن كريـم بلقاسـم ضم ضباط فاريـن من الـجيش الفرنس

أحمد بن شريـف حسب ن رفضوا ذلـك، خاصة بومديـن، ولـم يتمكـن إال األخري

لونيـسي من اكتساب العضويـة في المجلس الوطني للثورة، وذلـك  مـا أورده رابح

، 1958ين الذين إلتحقـوا بـها في عامي ألنـه إلتحق بالثورة في بدايـتها، عكس اآلخر

  ،، والذي قال فيه مصطفى هشـماوي أيضا بأنه إلتحق بداخل الجزائر بسـالحه(2)1959

  .(3)حسـنا ضد العدو، وذلك في الوالية الرابعـة وأبلي بالء

وإختـارت الجماعات المتصارعة األعضاء الـجدد مـن العسكريين في غالبيتهم، 

ن أن يلحق بتشكيلة المجلس بعض ضباط جيش الحدود الموالين له، حيث إستطاع بومدي

، وكذلك (4)كعلي منجلي، وقايد أحمد والطاهر الزبيري وعلى السواعي وعمار رجاي

، (*)يدرباط الواليات، ونذكر هنا صالح بوبننسجل من العسكريين ضم المجلس بعض ض

                                                
  . 188ص -.المرجع السباق -.محمد العربي زبيري   (1)
  . 42ص - .المرجــع السابق  -.الـجزائر في دوامة الصراع -.سي رابح لونيــ  (2)
  . 179ص -.المرجع السابق -.مصطفى هشماوي   (3)
  .42ص -.المرجــع السابق  -.رابح لونيــسي   (4)
بقالمة ،  من عائلة بسيطة ، تعلم بمسقط رأسه حتى نال الشهادة  1929ولد بوادي الزناتي عام   (*)

ط في حركة االنتصار للحريات الديمقراطية ، كان عضوا في المنظمة الخاصة ، االبتدائية ، انخر
 1962التحق بالثورة عند اندالعها بمنطقة الخروب ، عين كعضو في قيادة األركان ، أصبح في سنة 

المركز الوطني للبحث و الدراسات في الحركة الوطنية و ثورة أول : أنظر . قائدا للوالية الثانية 
  . 2003القرص المضغوط ، الجزائر ، : نوفمبر 
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، احمد فاضل (*)لحاجحند و، ومالطاهر بودربالة، وحسين رويبح من الوالية الثانية

  .(1)من الوالية السادسة (**)، ومحمد شعباني)حميمي(

أما وضع قائمة األعضاء الجدد من المدنيين فلم تكن تثير أية حساسية، وكان من 

السهولة بمكان وضع إسم، أو شطب أخر دون أي اهتمام، ولهذا فقد تم حذف أسماء كل 

عميـرة، وكذا توفيـق المدني وذلك بإتهامه  ال اغتي من األمين دباغين بسبب موقفه من

كل من محمد لبجاوي، صالح  اسم، هذا إضـافة إلى حذف (2)بإفشاء مداوالت الحكومة

الوانشي، عـبد الملك تمام، محمود شريف، وعلل حذف كل واحد من هؤالء، منها الوجيه 

خير الدين،  الشيـخ: دون سبب واضـح وهـما اسمين، وتـم إدراج (3)ومنها الملفق

  . (4)فلـم يقـع عليهما جدل يـذكر -مدنيين – االثنين، وما دام (***)وأحمد بومنجل

ولإلشـارة فـقد تـم وضع في هذه المرة أيضا داخل المجلـس كل أعضاء مجلس 

بن سالم نورالدين ) تونس( عالل الثـعالبي : الفديراليات الثالث يالواليات، ومسؤول

 العدالني، بوعزيز، هارون،و السويسي،   ية فرنسا كل من بوداود،، وقـادة فدرال)مراكش(

، وبذلك  (5)1957 جوبيين فيه منذ الدورة الثانية للمجلس في أوتذلك بصفتهم أعضاء و و

                                                
، من عائلة ريفية ، اشتغل في التجارة، كان مياال إلى حزب الشعب  1917ولد في مارس   (*)

الجزائري ثم حركة االنتصار للحريات الديمقراطية ، التحق بالثورة منذ بدايتها ، عين قائدا للوالية 
الجزائر  - .رابح لونيسي : أنظر . قف مع جماعة تيزي وزوو   1962، في صائفة  1958الثالثة عام

  . 64ص -.المرجع السابق -.في دوامة الصراع
بسوق حماش ببسكرة ، من عائلة متوسطة الدخل ، درس بمعهد عبد  1934سبتمبر  04ولد في   (**)

ية السادسة الحميد بن باديس ، كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،عين قائدا للوال
 -.المرجع السابق  -.رابح لونيسي: أنظر.  1964سبتمبر  04، أعدم صبيحة  1959عام ) الصحراء(

    . 90ص
  . 179ص -.المرجع السابق -.صـالح بلحـاج  (1)

(2) Gilbert Meynier et Mohammed Harbi .- Op-cit .- P367. 
(3) Mohammed Harbi .- Le FLN : Mirage et Réalité .- Op-cit .- P245. 

، تابع دراستھ حتى أصبح محامیا، كان مقربا من فرحات عباس، فعین في منصب  1906ولد سنة   (***)
، فعین عضوا في المجلس  1956أمین عام لإلتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، إلتحق بالثورة سنة 

حمید : أنظر. ثال للحكومة المؤقتة، شارك في مفاوضات موالن مم 1957الوطني للثورة الجزائریة عام 
  .  309ص- .المرجع السابق -.عبد القادر

  . 179ص -.المرجع السابق  -.مصطفى هشماوي (4)
(5) Mohammed Harbi .- Le FLN : Mirage et Réalité .- Op-cit .- P245. 
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من  1/3من المجلس الوطني للثورة، مقـابـل  2/3أصبح العسكريون يشكلون 

  .(1)السياسيين

إعادة تنظيم  ، وتعيين قيادة جديدة هذا ومن قرارات االجتماع كذلك ، ضرورة

الجيش، كما ألح العقـداء على ضرورة وضع برنامج وقوانين أساسية للثورة، وكذا تحديد 

برنامج عمـل وآفـاق المستقبل، ودعى العقداء في اجتماعهم ذاك إلى ضرورة الحذر من 

ان يهدف ، والذي ك1959ديسمبر 19سياسة ديغول ، خاصة ذلك الخطاب الذي ألقاه في 

  .(2)من وراءه إلى زعزعة الثقة في نفوس المجاهدين

ومـن قرارات العشـرة كـذلك، هو ضرورة التفكير في تحطـيم الخطوط 

ادة جبهة التحرير الوطني ـالمكهربة على الحدود، ونقل العـمل المسلح إلى الخارج، وإع

عذيـب داخل إلى الجزائر، وكذا حث إلى ضرورة مناقـشة مشكـلة التصفـيات والت

  .(3)جيش التحرير الوطني وذكـر هنـا قضيـة البلويت

إذا كان االجتماع ذا داللة سياسية، إال أنه من جانب أخر أعطي تقيـما شامـال 

 ذلكعلي التقييم العسكري، و داخليا و خارجيا، مع التركيز لألوضاع ذات الصـلة بالثورة

لفرنسية على سياسة القبضة الحديدية تجاه ألهميته ميدانيا خاصة بـعد إعتمـاد السلطات ا

التي جسدتها ميدانيا تلك العمليات الكبرى بقيادة الجنرال شال، وتمثلت في عمليات  ،الثورة

  .التمشيط تلك

ومـن الناحية السياسية واالجتماعية كان من الضروري أيضا على قيادة الثورة 

ديـغول الرامية إلى إبـعاد  مواجـهة المخاطر في هذا الجانب، وذلك أمـام مشاريع

الشعب عن الثورة، ومـن هنا فقد دعي هـؤالء العقداء في إجـتماع تونس ذاك إلى 

اشر، والمـدن، وحتى في دضرورة اإلسراع في توعيـة الشعب هناك في القرى، والم

                                                
  . 43ص - .المرجــع السابق  -.الصراع  الـجزائر في دوامة - .رابح لونيــسي  (1)

(2) Patrik Eveno et Jean Planchais .- Op-cit .- P250 
  . 374ص -.المرجع السابق  - .عـقيلة ضيف اهللا   (3)
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المحتشدات ، والمعتقالت والسجون، وتحسيسهم بخطورة سياسة ديـغول تلك على 

  .(1)ثورتهم

حد لتلك القا من تلك القرارات، نجـد أن الهـدف منها كان يتمثل في وضع إنـط

كانت الـثورة تتعرض لها داخليا وذلك عن طريق إعادتها إلى مسارها اإلنزالقات التي 

هذا ما سنحاول توضيحه من خالل التعرض إلى  ؟ هـل تجسد ذلك أم اللكن  الصحيح، و

                     . !  ر الثورةاكاسات قرارات ذاك االجتماع على مسإنع

                                                                                         

                                                                                                                 

    

                                                
(1)  Sâad Dahlab .- op-cit .- p122. 
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 .1960فيفري : تشـكيل هيـئة األركـان املوحدة  - 2
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   18/01/1960إلى  16/12/1959االجتماع الثاني للمجلس الوطني للثورة من  -1

بالعاصمة الليبية طرابلس، في  1959ديسمبر  16أشغال االجتماع يوم  بدأت

، حـضر هذا االجتماع كل األعضاء الذين (1)السرية والتكتم الشديد أجـواء طبعتها

ني للثورة ، التي عينها العقداء العشرة، سجلت أسماؤهم في التركيبة الجديدة للمجلس الوط

، وحسب ما (2)يــوما 33الذين كانوا بداخل الجزائر، دامت دورته ولم يتخلف إال هؤالء 

الشتائم،  عليه ، سيطرتخبا حقيقـياا صاكمحمد حربي فإن جلساته كانت معتر أورده

  . (3)واالتهامات الشخـصية

إلى البيانات المتعلقة بنشاط الحكومة  في البداية ونـجد أن المجلس ، قد إستـمع

حيث قام المجلس بإدخال بعض التعديالت على تشكيالتها األولى، من ذلك أنه قام ، المؤقتة

  . (4)عـضو 13عضو إلى  19بتقليص عدد أعضائها من 

تصاالت لال بوصوف، الذي كان وزيرا كل من عبد الحفيظ على مناصب وأبـقى

لإلعالم،  محمد وزيرابال الذي كان وزيرا للداخلية، ويزيد واالستخبارات، ولخضر بن طو

وفرنسيس أحمد كوزير للمالية والشؤون االقتصادية، لكن التعديل الذي لم يكن في صالح 

ب الرئيس لمجلس وزراء ئكريم بلقاسم فيتمثل بتكليفه بوزارة الخارجية، ونا طموحات

  . (5)لقوات المسلحةفرحات عباس، هذا بعد أن كان المسؤول األول على ا

لشؤون إفريقيا الشمالية، فأوكلت له كذلك  اأما عبد الحميد مهري الذي كان وزير

وبتقلده لهاتين الوزارتين، أبعد كل من بن خدة، وتوفيق ام الشؤون االجتماعية والثقافية، مه

وعين  ة،المدني، اللذان تقلداها سابقا، األول الشؤون االجتماعية، والثاني الشؤون الثقافي

يت آحسين " المسجونين بفرنسا  الزعماء رئيس الوزراء، كما أعتبرلأحمد بن بلة كنائب 

وزراء دولة ، هذا كما أقصي محمود شريف الذي " أحمد، محمد بوضياف، محمد خيضر

                                                
  . 268ص -.المرجع السابق - .عقيلة ضيف  (1)

(2)  Sâad Dahlab.- Op-cit.-P123.  
(3)  Mohammed Harbi .- le FLN : Mirage et Réalité.-Op-cit.-P246.  

  . 12ص -.14/08/1961 -.102العدد - " .المجاهد" جريدة    (4)
  . 100ص -.المرجع السابق -.حكيمة شتواح  (5)
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آخر هو  شخص ، ليدخل المجلس عسكريـنكان مسؤوال سابقا على التسليح والتموي

  . (1)محمدي السعيد بصفة وزير دولة

على رأس الحكومة،  ولـقد أعاد المجلس الوطني للثورة، تثبيت فرحات عباس

الرئاسة  أنونسجل أن كريم كان منذ بداية االجتماع ضد إعادة تنصيب فرحات ، معتبر 

يجب أن تعود إلى احد المؤسسين التاريخين، وهو في هذا يقصد نفسه، ألنه الوحيد الذي 

بوصوف وبن طوبال فكرة تنصيب كريم على   بقي من هؤالء، وقد رفض كل من

الحكومة المؤقتة، المكونة من  ، ويروي سعد دحلب الذي كان رئيسا للجنة تشكيل(2)رأسها

قال له أن بن طوبال جاءه باكيا، وقال له بأنه لن  محمدي السعيد، وبومدين أن هذا األخير

  . (3)يتحمل أن يكون وزيرا للداخلية في حكومة يرأسها كريم

ولـكن يظهر بان المجلس الوطني، لما وجد الحكومة المقبلة قادمة على إجراء 

محادثات مع حكومة ديغول، رشح لهذا األمر فرحات عباس، وهذا ما أكده سعد دحلب 

مع ديغول، فال يوجد أي للتحاور و التفاوض يوجد أحسن من عباس  والحال أنه ال" بقوله

، هذا وإعتبر البعض بأن إعادة تثبيت عباس، هو (4)وجه للمقارنة الجدية بينه وبين كريم

م للعسكريين الثالث الذين كان همه تحذير من طرف غالبية أعضاء المجلس، والحكومة

ة على عودة بن خد رارة فقد أرجع حربي ذاك إلى إصهو القيادة، أما عن إبعاد بن خد

  .(5)إلى الداخل واستقرارها هناك القيادة

ي للثورة إلى الحكومة المؤقتة المجلس الوطناسي فقد أوكل أما على الصعيد السي

المصير عن طريق إستفتاء تنظمه األمم المتحدة  تقرير أن تتولى تطبيق مبدأ حق - : يليما

  .(6)وض الثـنائياعد التفبوتشرف عليه، وهذه التقنية ال تست

                                                
(1) Gilbert Meynier et Mohammed Harbi .- Op-cit.-P370. 

المرجــع  -.الـجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيـين -.رابح لونيــسي  (2)
  43ص -.السابق

(3) Saad Dahlab .- Op-cit .-P125.    
  .108ص -. 1990منشورات  دحلب الجزائر،  - .المهمة منجزة  - .سعد دحلب  (4)

(5)  Mohammed Harbi .- le FLN : Mirage et Réalité.-Op-cit.-P246.    
(6) Ibid.- P247.  
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التحالفات قـد تفسـد  روطـأن تعيد إطالق فكرة الوحدة العربية، دون القبول بش -

مع البلدان العربية والكتـلة الشرقية، وأن تطالب البلدان العربـية بقطع مبادالتها 

  . االقتصادية مع فرنـسا

أن تحصـل من البلـدان اإلفريقية على سحب رعاياها المندمجين في الجيش  -

  . (1)الفرنسي والعامليــن في الجزائر

حسن سـير مالية جبهة التحرير  ة من أجل السهر علىسبإنشـاء لجنـة للمحا -

الوطني، وعلى ضرورة تطبيق توجيهات المجلس المتعلقة بالتقشف في مستوى المصالح 

  .(2)اإلدارية والدبلوماسية، ورفع ميزانية التسيير بالنسبة للواليات

هـذا كما دعي المجلس في الجانب العسكري إلى ضرورة القيام بأعمال عسكرية 

الجزائري، وإستئناف العمل المسلح في  -دويل النزاع الفرنسيعلى الحدود إلتاحة ت

فرنسا، وكذا طالب بعودة الضباط الكبار إلى الجزائر، وإرسال أشخاص إلعادة الصلة 

هذا كما قام المجلس بالمصادقة على دستور مؤقت للجمهورية الجزائرية أي  ،بالداخــل

  .(3)يادين العسكرية والسياسيةجبهة التحرير الوطني بإطاراتها ومناضليها في الم

وكـذلك أمر المجلس بإلـغاء وزارة الحرب، وتـم إقتـراح لجنة وزارية مكونة 

ـد عارض كريم ذلك، ، وق(4)القوات المسلحةعن من الباءات الثالث، تـكون مسؤولة 

كيف يـتم إلغاء وزارة الحرب، ونحن في أوج " نيـفا حيث قال ـعوكان رد فعله 

  .!؟(5)حربذروتنا من ال

لـكن يظهر من خالل مواقف كريم السابقة، أن رفضه لقيام لجنة وزارية، هو 

أن يكون  هتخوفه من ضياع منصبه كوزير للقوات المسلحة، ويمكن القول كذلك أن رفض
                                                

  . 113ص -.المرجع السابق -.سعد دحلب (1)
  .   5ص -. 05/02/1960 - .59العدد  -.جريدة المجاهد (2)

  . 494ص-.المرجع السابق -.عـمار بوحوش  (3)
  .183ص- .المرجع السابق - .مصطفي هشماوي  (4)
  . 110ص- .المرجع السابق - .سعد دحلب  (5)
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بأن يكون هو زعـيم يسعى في وزارة مشتركة مع بوصوف وبن طوبال، ألنه كان 

  .لحكومة المؤقتـةالثورة، تجسد ذلك حينما أراد قيادة ا

وكـذلك إتخذ المجلس مجموعة من القرارات الرامية إلى جعل األجهزة النظامية 

  . (1)للثورة، تتالءم مع األوضاع الجديدة

من هـنا نجد أن القرارات التي جاء بها المجلس الوطني كانت كلها في صالح 

ادة هيكلة جيش معنى أن تلك النقاط التي خرج بها المجلس، عملت على إعبالثورة، 

التحرير الوطني، وكذا ربط الداخل بالـخارج، وذلك ما ألح عـليه إجتمـاع العـقداء 

  .العشــر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 12، ص14/08/1961 -.102العدد  -" .المجاهد" جريدة   (1)
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   :1960ري ـدة فيفـان الموحـئة األركـتـشكيل هي -2

كما رأينا سابقـا، وهو انه خالل اإلجتماع الثاني للمجلس الوطني للثورة المنعقد 

ء ذاك المجلس بتكوين لجنة وزراية للحرب بقيادة الباءات الثالث، بطرابلس، قام أعضا

وهكذا أصبح هؤالء الثالثة مكلفين باإلشراف على الجيش، وقيـادتـه بواسطـة هـيئة 

  .(1)األركـان العامـة للجيـش

، كان من اقتـراح العقداء 1960إن إنشاء هيئـة األركـان الموحدة في فيفـري 

ها، هو هيكلـة الجيـش ماديا وبشريا، كانت مهمتها تتمثل في العشر، وكان الهدف من

، والعمل على رفع معنوياته، كما أنها تـقوم بإتخاذ جميع (2)إعـادة تنظيم أمور الجيش

اإلجراءات الضرورية من أجل إدخال قيادة الثورة، وقادة الواليات إلى الداخل، وعلـيه 

، هـو تنظيم وتوحيد أركان الجيش فالعـمل األساسي من وراء إنشاء هذه الهيئة

  . (3)بالقاعدتـين العسكريتين بشرق وغرب البالد

وقـد إتخـذت هذه الهيئـة، صـفة المسؤولية أمـام المجلس الوطني للثورة، 

  .(4)ثل الحكومة قانونياتمفأصبحت هيـئة 

ـم تعيين العقـيد هواري بومدين عـلى رأس هذه الهيئة، ويقوم هو بدوره وت

ـة طبقا توهـيكليش، ــيم الجــالذين يشاركونه في تنظ اآلخرينر األعضاء بإختيا

، والرائد (*)ل من العقيد علي منجليـياره على كــ، فوقع إخت(5)لمتطلبات الثــورة

                                                
  . 376ص -.المرجع السابق -.عقـيلة ضيف اهللا  (1)
  . 183ص- .المرجع السابق - .مصطفي هشماوي  (2)
  . 67ص -.المرجع السابق - .زهـير إحدادن  (3)
  . 184ص-.السابق المرجع - .مصطفى هشماوي  (4)

(5)  Ferhat Abbas.- Autopsie d’une Guerre.-éd. Ganier Frères, Paris,1980.-P281.    
المرحلة االبتدائية إنخرط في صفوف  أنهى  والية سكيـكدة،" بغرابة"  1922ديسمبر  07ولد في   (*)

 20جبهة الوطني في حزب الشعب الجزائري، ثم حركـة االنتصار للحريات الديمقراطية، إلتحق ب
في هيئة األركان الموحدة  ا على المنطقة الثالثة بالوالية الثانية، ثم عضو ، عين مسـؤوال1955أوت 
  : 1960سنة 
   .Acheur Cheurfi.-Op-cit.-P283:                                    رـــــــأنظـ
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، وبخصوص إختيـار العضو الرابع لهذه الهيئة، فإن المسألة قد (*)ليمان قايـد أحمدس

شهرين كاملـين، إلى أن وقـع االختيار على ظلت معلقة بين األخذ والـرد حوالي 

  .(1)، باقتراح من بومدين أيضا(**)الرائـد عـز الديـن

ركـان، وعملت على إعادة تنظيم ين والتنصيب تحركت قيادة األيوبمجرد التع

الجـيش على الحدود الشرقية والغربية، وكـان أول إجراء لها استدعاء الضباط 

، وتـم التكوين (2)ن على إثـر حركة العقيد محمد لعموريلـيقالقـدامي، وتسريح المعت

بتلك المجموعـة، جبهة قتـال جديدة على الحدود المالـية الجزائرية، هذا كما قامت 

هيـئة األركان الموحـدة تلك بإنشاء منطقتين، منطقة العمليات الشمالية، ومنطقة 

ين، ووضعت على رأس كل العمليات الجنوبية، بعد أن وضعت حدودا لكـل من المنطقت

عبد الرحمان بن  تحرير الوطني، وهـما على التواليمنهما، ضابط معروف من جيش ال

بصفة موحدة، فكانت كل  سالم، وصالح السوفي، ثم شرع في تشكيل الوحدات القتـالية

جندي وضابط ووحدة التسليح وبسرعة فائقة،  527فيـلق وهو يضم  وحـدة تدعى 

  . (3)ي في نفسه وسالحهأرجعت الثقة للجند

هذا كما عمل بومدين على بناء جيش قوي ومتجانس فكريا، يتبنى أفكار فرانز 

فانون كإيديولوجية له، ألن على بومدين أن يظهر برنامج وإيديولوجية تعبر عن مصالح 

وطني، وسارع بومدين الفالحين الذين يشكلون أكبر شريحة إجتماعية في جيش التحرير ال

                                                
، التحق بـ UDMAالكرمة، إنضم إلى بتيارت، تعلم في مدرسة عين  1921ماي  17ولد في   (*)

FLN   في هـيئة األركـان العامة ا هواري بومدين، ثم عضول ا ، عين نائب1955سنة.  
  .Acheur Cheurfi.-Op-cit.-P135               ر                        ـــــــأنظـ 

، انضم إلى جبهة   MTLDإلى  المرحلة االبتدائية، كان مياالأنهى ببجاية  1923أوت  8ولد في    (**)
في هيئة األركان  ا ، عين عضو  CNRAفي  ا، كان عضو1955التحرير الوطني في مارس 

                                                                              :  رـــــــأنظـ .  الموحدة
Acheur Cheurfi.-Op-cit.-P45   

  . 257ص -.ع السابقالمرج -.علي كافي  (1)
  . 194ص -.المرجع السابق - .محمد العربي زبيري  (2)
  . 186ص -.المرجع السابق - .مصطفى هشماوي  (3)
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ن من الجيش الفرنسي عن القيادة، وحصر مهمتهم في تدريب ضباط الفاريال إلى إبعاد

  . (1)الجيش ألنهم يختلفون إجتماعيا عن أغلبية جيش الحدود، فهم من أصول برجوازية

ويـرى رابـح لـونيسي أن تشكـيل هـيئة األركـان المـوحـدة، كان بمثابة 

في البداية أن صعود بومدين ضربة قاضية إلبن طوبال، وخاصة بوصوف الذي إعتقد 

إلى قيادة أركان الجيش سيكون في صالحه، ألن بومدين صنيعته، فيكون بذلك أداته 

صول إلى السلطة بعد االستقالل، وخفي على بوصوف مبدأ أن كل صنيعة تتمرد على ولل

  .(2)صانعها، خاصة إذا كانت الصنيعة شخصية قوية وذكية كبومدين

، ثم المجلس 1959 بأن إجتماع العقداء العشر عام ويضيف رابح لونيسي قائال

، شكال نقطة تحول هامة في مسيرة الثورة ، والجزائر عموما، 1960الوطني للثورة عام 

عف الباءات الثالث، وأدي إلى صعود جيل عسكري بقيادة بومدين ضألنه حسب رأيه أ

نع بأنهم ال يستحقون الذي إكتشف في هذا االجتماع ضحالة وضيق أفق السياسيين فاقتــ

قيادة الثورة، وقد أشار بومدين إلى ذلك في تقرير لقيادة األركان العامة بتاريخ 

أخذ صورة إن إجتماع العقداء العشر، سمح إلى بعضنا ب" ، الذي جاء فيه  1961جويلية15

  . (3)ثورتـنا عن عمق السرطان الذي ينخر

رده رابح لونيسي أصبح وومـنذ إجتمـاع العقـداء العشر، كذلك حسب ما أ

أن تذهب الثورة هباءا منثورا بعد االستقالل، لما الحظـه من صراعات  بومدين يخشى

عميقة من أجل السلطة، وكان يرى بأن هؤالء السياسيين الذين يختفي وراءهم الباءات 

الثالث سيحولون الجزائر بعد االستقالل إلى بلـد مثل التشـاد، مما دفعه إلى الـتفكير 

في إنشاء جيش عصري، وقوي على الحدود ومستعد ألخذ زمام الحكم أو التدخل لحسم 

الصراع في حالة قيام حرب أهليـة بعـد االستقالل، بسبب صراعات السياسيين ومعهم 

  .(4)الباءات الـثالث

                                                
  . 45ص -. الجزائر في دوامة الصراع -.رابح لونيسي  (1)
  . 44ص -.المرجع نفسه  (2)
  . 44ص -.المرجع نفسه  (3)
  . 44ص - .ع نـفـسهـالمرج  (4)
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إن بومدين كان يستعد " ولكـن نـجد أن رابح لونيـسي، قـد بالغ كثيرا بقــوله

، "أو التدخـل لحسم الصراع في حالة قيام حرب أهلية بعد االستقالل ألخذ زمام الحكم،

، ولكن كيف 1962صائفة  أحداث  هذا ألن الكل يعلم أنه بعد وقف إطالق النار، وقعت

في وقت كانت فيه الثورة تسير في منعطف  !  ذلكفي أو يفكر  !  بومدين أن يعلم ذلكل

ن ديغول، والواليـة الرابعة، حول منح أمام االتصال الذي كان يجري بي ةخطـير، خاص

  .(1)هذه األخيرة االستقالل الذاتي

وبالتالي كيف لبومدين هذا أن يفكر في جزائر ما بعد االستقالل، أمام كل تلك 

وعليه فأني أري بأن تلك الفكرة كانت  !  العراقيل والمشاكل التي كانت تعيشها الثورة

   .  عدةبمست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1) Patrik Eveno et Jean Planchais .- Op-cit .- P256.   
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   :ة المؤقتة وهيئة األركانـبين الحكوم راعـالص -3

في وقت كان الداخل يعاني األمرين، نتيجة ضربات العدو المتتالية، كانت القيادة في 

التي إنتهت  (*)خاصة بعد مفاوضات لـوسارنقد وصلت إلى طريق مسدود هذا الخارج 

ة األركـان، ، هذا أمام تصلب هيئ(1)بدون نتيجة ، واشتد الخناق على الحكومة المؤقتة

  . (2)واتهاماتها المتواصلة للحكومة بالمـيوعة واالنحراف

وهـنا طلبت الحكومة المؤقتة بضرورة دخول قيادة األركان إلى داخل الوطن، 

، هو آخر أجل إلجتياز الحدود 31/03/1961وأصدرت أمرا صارما يقضي بأن يكون 

  .(3)الشرقيـة والغربـية

ار السريع المحقق، من طرف هيئة األركان ويرى مصطفى هشماوي بأن االنتص

في طرق تسييرها السابقة، خاصة وزير  الوزارية، تشعر بان ذلك يعد طعنا جعل اللجنة

الدفاع، فبدأت تسعي لتحجيم صالحيات هيئة األركان، وبدأت تتباطأ في إمدادها بإحتياجات 

  .(4)قشفية حادةالجيش، مع أن هيئة األركان معروف عنها أنها كانت تتبع سياسة ت

هيئة األركان إلى داخل ولذلك أصدرت اللجنة الوزارية أمرا بنقل مركز قـيـادة 

الوطن، وهذا أمرا يعلمون بأنه يستحيل تنفيذه من الناحية العملية، خاصة أمام تحركات 

فرنسا العسكرية، التي تعمل على شـل وتحطيم قوات جيش التحرير الوطني على 

للجنة الوزارية حسب ما أورده مصطفى هشماوي كانت تعمل على الحدود، وعليه فإن ا

  . (5)تعريض قيادة األركان للتفكك

وأني أتفق مع ما ذهب إليه مصطفى هشماوي، وذلك ألن قيادة األركان كانت تعمل 

أعضاء الحكومة المؤقتة، من ذلك أن هيئـة األركان بقيادة هواري بومدين استشارة دون 

                                                
  . قصر بفرنسا، يوجد على الحدود الفرنسية والسويسرية، ويطل على مدينة إيفيان  (*)

(1) Benyoucef Benkhedda.- Les Accords d’evian.-éd.Ben Akroun, Alger, 1986.-
P25.  

  . 273ص-.المرجع السابق -.علي كافي  (2)
  . 356ص - .المرجع السابق -.بيريمحمد العربي ز  (3)
  . 188ص- .المرجع السابق - .مصطفى هشماوي  (4)
  .188ص -.المرجع نفسه  (5)



   إنعكاسات اجتماع العقداء العشر على مسار الثورة                                           : الرابعالفصل 
 

73 

شرعـت في تطبيق القرارات المترتبة عن الدورة الثانية للمجلس  ومساعديه المقربين،

الوطني للثورة، خاصة تلك المتعلقة بالجيش كتنجيد األطباء والطلبة دون أن تنظر 

ارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة في تطبيقها، هذا عالوة على عصيانها للكثير من القر

لى أجهزة قيادة األركان كانت الحكومة الحكومة المؤقتة، كرفضها تعيين بعض القادة ع

  .  المؤقتة قد أرسلتهم لذلك 

إال ونـجد أنه بالرغم من إمتثال بعض الضباط السامين ألوامر الحكومة المؤقتة، 

رض الوطن، خوفا من خط شال، ومن رد أرفضت الدخول إلى  دأن قيـادة األركان ق

ت قيادة موحدة من ذلك الوالية فعل بعض الواليات التي لم تكن مستعدة لإلنضواء تح

الرابعة، وعلى هذا األساس، وأمـام عـدم إستـجابة قيادة األركان لألمـر الصادر عن 

الحكومة المؤقتة، جعل القيـادة المذكورة تـشق عصا الطاعة، وتتحول بالتدريج إلى 

  . (1)معارض سياسي، يمتلـك قـوة رادعة

ترة، جاء حادث الطـائرة الفرنسية التي وهـكذا وإنـطالقا من تلك الوضعية المتو

على الحدود التونسية، ليفجر األزمة بين هيئة األركان  1961جوان  21سقطت في 

والحكومة المؤقتة، وذلك عندما طلبت هذه األخيرة بضرورة تسليم الطيار إلى السلطات 

 مة المؤقتةالتونسية بدون قيد وشرط، وهذا ما رفضته هيئة األركان ، ولكن إلحاح الحكو

تسليم الطيار أدى إلى استقالة هيئة األركان، وعلى رأسها هواري بومدين في على 

  . (2)1961منتصف جويلية 

ومـن هناك إنتـقل هؤالء إلى ألمانيا، ليتركوا الجيش بدون قيادة، لكن فرحات 

ال  هعباس رئيس الحكومة المؤقتة، رفض تلك االستقالة ألن الوضع العسكري في نظر

، من جهتها اللجنة الوزارية للحرب بدأت تبحث عن بديل، وتوجه نظرها (3)مح بذلكسي

الذي هو أحد األعضاء المكلفين بتسيير هيئة " مراد"إلى الرائد موسى بن أحمد المدعو 

                                                
   356ص- .المرجع السابق  -.محمد العربي زبيري (1)
 -.محمد حربي : للتوسع أكثر انظر . 31 ص - . المرجع السابق - .سعد بن البشير العمامرة  (2)

  . 225 224ص ص  -.المرجع السابق 
  . 111ص-.المرجع السابق - .رواد الوطنية- .محمد عباس  (3)
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األركان بالنيابة، وعرض علـيه تولي المنصب، وحين قـدم له العرض لم يرفض إال أنه 

خاللها الكومندان موسى بن أحمد جمع توقيعات لدى بعض ، حاول (1)طلب مهلة للتفكير

اه، وأصبح للجيش بذلك كلمته في نصرة طرف على علكنه فشل في مسالضباط لتأييده 

  .(2)في أي صراعآخر 

وفي تلك األجواء المكهربة والمتسمة بإنعدام الثقة بين الحكومة المؤقتة، وبين أركان 

بإمكانية اللجوء إلى تقسيم الجزائر في حالة فشل  الجيش، وبالتهديدات الفرنسية الملحة

وما إن أصر الجزائريون ".... ، ونذكر هنا تصريح ديغـول الذي جاء فيه(3)المفاوضات

وأمام " (4)تحت السيادة االستعمارية سوف تقسم الجزائر إلى مناطق تبقى على موقفهم، فإنه

ورة لالنعقاد، وهذا ألجل كل ذلك توجب أنه من الضروري دعوة المجلس الوطني للث

إيجاد حلول لذلك، وللنظر في تلك العراقيل، والمشاكل التي أصبحت تعاني منها الثورة، 

هنا تحركت اإلرادات الخيرة تجمع األصوات، وتـم تحديد إنعقـاد الدورة بطرابلس في 

  .(5)1961أوت  27و 9فترة ما بين 

صراع شمل جميع المجاالت، لـقد كـانت تـلك الدورة حاسمة إتسمت أشغالها ب

، لكن الذي إستوقف الجميع و إستدعى وتبلورت فيه من جديد الحـزازات السياسية القديمة

لتان إرتبط بـهما مصير دبلوماسية والمـرونة السياسية مسأمعالجته كثيرا من الحنكـة ال

يادة األركان والحكومة المؤقتة، والمفاوضات بين جبهة العالقات بين ق: الدورة وهما

للحكومة،  ابن خـدة رئـيس انتخابالتحرير الوطني وفرنسا، وقد تم في هذا المؤتمر 

عوضا عن فرحات عباس، أما كريم بلقاسم فإن المجلس أبقاه نائبا للرئيس، وعوضه عن 

  .(6)حقيبة الخارجية بوزارة الداخلية

                                                
  191ص -. المرجع السابق - .مصطفى هشماوي  (1)
  .47ص - . الجزائر في دوامة الصراع -.رابح لونيسي (2)

(3) Alistair Horn .- Op-cit .- P473.  
   . 529ص -. المرجع السابق - .فتحي الديب  (4)
ديوان المطبوعات  -.عنوان ثورة ودليل دولة: التحرير الوطني حزب جبهة -.إدريس فاضلي  (5)

  . 123ص -.2004الجامعية، الجزائر، 
  . 8ص -.103العدد  -.28/08/1961 - " .جريدة المجاهد  (6)
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ة دخول األجهزة القيادية للثورة إلى داخل البالد، حيث كان هذا وتم مناقشة قضي

، وبين المؤقتة، وجيش الحدودالخالف بين القائلين بالدخول الكامل والفوري للحكومة 

الذين رغم إعتراضهم على المبدأ، إعتقدوا أن تنفيذ مثل هذا األمر صعب وينبغي 

  .(1)بالضرورة، أن يتم على مراحل جزئية ومتدرجة

بين الداخل  الجة ذلك، تم إقتراح تشكيل لجنة تعمل على ربط العالقاتولمع

والخارج، مؤكدا على أن إستقرار القيادة بالخارج ال يمكنه توجيه وقيادة الشعب بالداخل، 

  . (2)الذي هو في أمس الحاجة إلى قيادة عليا تنظم كفاحه

لتحرير تنص، على تعزيز نشاط جيش امقررات هذا كما صادق المجلس على 

، وكذلك طالب بتعبئة الجماهير الجزائرية، ورفع (3)الوطني، وضرورة تزويده باألسلحة

  .(4)مستواها النضالي، وتدعيم أجهزة اإلطارات السياسية واالجتماعية داخلها

وإلى جانب ذلك قام المجلس الوطني، بأمـر قيادة األركان بالتراجع عن استقالتها، 

ن أجل تزويد الواليات بكل ما تحتاج إليه، قصد تمكينها من وأوصاها بمضاعفة الجهود م

  . (5)االستجابة لمتطلبات المرحلة الثالثة من مراحل الثورة

، رجعت قيادة األركان إلى مقرها وهي أقوى من 1961وفعال ففي أوائل نوفمبر 

 نه بقي على مستوى  القيادة، ولمإذي قبل، وعلى كل فإن ذلك الخالف رغم خطورته، ف

يكن له تأثير كبير ال على المقاتلين، وال على العاملين في الميدان السياسي، وكانت 

لم تكن واصلة، ولعل فرنسا في ذلك الوقت، العمليات مستمرة والمفاوضات مع فرنسا مت

  ع ــيش، والوضــهي في وضع أحسن من الجزائريين، فكانت حركة العصيان في الج

                                                
(1)   Slimane Chikh.-Op-cit.-P597.  

  . 114ص-.المرجع السابق -.حكيمة شتواح  (2)
  .273ص-.المرجع السابق -.علي كافي  (3)
  .8ص-.- .28/08/1961 -.103العدد - " .جريدة المجاهد  (4)
  . 362ص-.المرجع السابق  -.محمد العربي زبيري  (5)
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زايد نفقات الحرب، وذلك كله هدد الحكومة الفرنسية، االجتماعي متدهور خاصة أمام ت

  . (1)وبالتالي نجد أن كل طرف كان يجد ليصل إلى حل ينهي مشاكله

الفرنسية مرحلة  -وهكذا وأمام إستمرار تلك األزمة، دخلت المفاوضات الجزائرية

طلبت  حاسمة، وكان رأي هيئة األركان العامة أن المفاوضات محاولة لتجاوز األزمة التي

  .(2)قيادة األركان العامة تسويتها من قبل

األركان العامة، ورفضها لتلك  هيئة ولإلشارة هنا، نذكر أن تصلب موقف

المفاوضات، يرجع ربما إلى التكوين العسكري لهؤالء، وتأثير الريف عليهم، وبالتالي 

ال بواسطة فالبعد السياسي عندهم يكاد ينعدم، وهم يرون أن خـروج فرنـسا ال يكون إ

  .الحرب

أن الحكومة المؤقتة، واصلت تفاوضها مع فرنسا، حتى إال ولـكن رغـم ذلك ، 

  .مرحلتها النهائية، وتوصل الطرفان إلى قرار وقف إطالق النار في اتفاقيات إيفيان

     

      

     

                      

                            

                                    

                       

      

           

   

                                      

  
                                                

  . 194ص-.المرجع السابق - .مصطفى هشماوي  (1)
  . 33ص-.المرجع السابق -.سعد بن البشير العمامرة   (2)
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   :1962مؤتـمر طرابلس وأزمة صائفة  -4

إن موافقة المجلس الوطني للثورة الجزائرية، على إتفاقيات إيفيان، كان هو الطريق 

لها، وبالطبع سلم لوقف إطالق النار، وتمكين البالد من استرجاع استقالاألوحد واأل

فالحكومة المؤقتة هي صاحبة هذا الموقف، وهي تعترف على أن إتفاقيات إيفيان على ما 

فيها من نواقص صالحة ألن تكون قاعدة متينة لبناء الدولة الجزائرية، كما هي محددة في 

  .(1)النصوص األساسية للثورة

تها بشكل الذع، ولـكن نجد أن قيادة األركان قد رفضت تلك االتفاقيات وانتقد

واعد الدولة الليبرالية في الجزائر، وإنما هي تمهيد قإرساءا ل واعتبرتها إجهاضا للثورة، و

  .(2)إلستعمار جديد

، وإنما هي قامت بذلك اإن موقف قيادة األركان ذاك من اتفاقيات إيفيان لم يكن نهائي

لمؤقتة، حتى تقود حتى تكون وسيلة ضغط على فرنسا، من جهة ، وجهاز دعم للحكومة ا

هذه األخيرة المفاوضات من موقع قوة يتجسد ذلك ربما من خالل مواقف قيادة األركان 

، و لم تعمد إلى القوة ، و مع الحكومة المؤقتة ، فهي قدمت موقفها على شكل تصريح فقط

  . ذلك يعتبر تكتيك في المواقف ليس إال  بان  عليه فأنى  أعتبر

مارس  19ابتداء من  وقف إطالق النار حيز التنفـيذ، ومع دخول قرار هكذا و

، جاءت فكرة عقد مؤتمر يحدد وينظم هذه البالد التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى 1962

، ذاك الذي جاء لوضع آليات جزائر ما بعد (3)مؤتمر طرابلسمن نيل إستقاللها، فكان 

   !  مفتوحا إلى يومنا هذااالستقالل والذي يقال عنه انه مازال 

، بدأت التحضيرات لإلجتماع، حيث أرسلت 1962في بداية أفريل من عام 

اإلستدعاءات إلى جميع قادة الواليات مرفوقين بجميع أعضاء مجالسهم، وألول مرة 

توفرت شروط الحضور الجماعي إلجراء نقاش جدي، والعمل على االستعداد لمجابهة 

                                                
  .278ص-.المرجع السابق  -.محمد العربي زبيري  (1)
: ، للتوسع أكثر في هذه المسالة أنظر  55ص -. الجزائر في دوامة الصراع -.لونيسيرابح   (2)

  . 267 266ص ص  -.المرجع السابق   -.محمد حربي 
  . 203ص- .المرجع السابق - .مصطفى هشماوي  (3)
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إلى المصادقة على يتضمن باإلضافة المستقبل، ورغم ما قيل فإن جدول األعمال كان 

  : انــإيفييات قاتفا

  .المناقشة والمصادقة على برنامج طرابلس السياسي والعسكري -

تشكيل المكتب السياسي الذي يشرف على المرحلة االنتقالية إلى غاية عقد مؤتمر  -

 .(1)يــميتقي

ادة الثورة، ونـجد أنه خالل بداية جلسات هذا المؤتمر كان االختالف واضحا بين ق

 بن خدة بهدف التقليل من دور الحكومة المؤقتة فيوكان ذلك بـتهجم بن بلة على 

  .(2)يدر للدفاع عنهكن بن خدة لم يرد عليه ، فقام بوبنمفاوضات إيفيان، ول

أنهم إتفـقوا على البرنامج، واختلفوا حول األشخاص، والجدير  ى ولـهذا يقال عل

تم -ببرنامج طرابلس –عرف فيما بعد  اسي والعسكري، الذيبالذكر هنا أن البرنامج السي

دون أية مناقشة، إذ لم يغير منه حرفا، وهكذا طويت وثيقة ذات  باإلجماع المصادقة عليه

، هو أهمية قصوى في مستقبل البالد، وذلك ألن ما كان يستحوذ على العقول يومئذ

  : مج نذكر، ومن أهـم بنود ذلك البرنا(3)انتخاب المكتب السياسي

   .الحديثة اعتماد االختيار االشتراكي كنـظام أساسي لبناء الدولة الجزائرية -

تحويل جبهة التحرير الوطني، إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وتبني سياسة  -

 .الحزب الواحد، ورفض التعديدية الحزبية

 .(4)تغـير إسـم جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي -

ظهر في األفق تياران، فقد  دـانتخاب قيادة جديدة فكان صعب جدا ، فق مسالة  أما

بن بلة، حسين أيت أحمد، (إقترح بن بلة قائمة تضم سبعة أسماء وهم السجناء الخمس 

، باإلضافة إلى محمدي السعيد والحاج بن )محمد بوضياف، محمد خيضر، رابح بيطاط

  لك إقترح كريم بلقاسم قائمة تضم تسعومقابل ذ -سجين من الوالية الخامسة -الل ــع

                                                
  .285ص-.المرجع السابق -.علي كافي  (1)
  . 285ص-.المرجع السابق -.لخضر بورقعة  (2)
  .87ص-.المرجع السابق -.علي كافي  (3)
  . 40ص- .المرجع السابق -.سعد بن البشير العمامرة  (4)
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  .(1)اإلضافة إلى الباءات الثالث معهم سعد دحلببأسماء وهم السجناء الخمسة 

دية قامت بها لجنة عينها، المجلس لهذا الغرض، تبين أن روعلى إثر مشاورات ف

، ونشير هنا إلى (2)لكريم لقائمة  صوت 31عضو مقابل  33 بتأييد تحضىقائمة بن بلة 

عملية التصويت تلك قد سادتها بعد ذلك الفوضى والغموض، بسبب االختالف حول  أن

، (3)بعض الحاضرين عن الغائبين في المؤتمر أخدهاالتصويت التي  االتصحة بعض وك

حينها عمت الفوضى داخل قاعة االجتماع، وغادر الكثير من التاريخيين المؤتمر، دون 

  . (4)مغادرين رئيس الحكومة بن خدةعلى رأس ال التوقيع على محضره، وكان

ن بلة قاعة االجتماع إلى مغادرة ب سجل  وهكذا إستمر االنسحاب من المؤتمر، حيث

  . (5)عن رفضه بذلك هو األخر ناـ، معلالقاهرة

وهكذا إنتقل الصراع بين الحكومة المؤقتة، وقيادة األركان العامة، إلى صراع بين 

ن بلة وبومدين، ومجموعة تيزي وزو بقيادة كريم تلمسان بقيادة الثنائي بمجموعة 

، وكانت مجموعة تلمسان تسيطر على قوات جيش الحدود والواليات األولى (6)وبوضياف

شعباني، كما  عثمان، والسادسة بقيادة محمدالعقيد  بقيادة الطاهر زبيري، والخامسة بقيادة

عباس، ولم يبق فرحات خيضر، بيطاط ومحمد : ت إليها الكثير من الشخصيات منهممض

الرابعة، وقد استطاعت هذه والثانية، الثالثة السيطرة على الواليات  لمجموعة تلمسان إال

تتمثل في القوات المرابطة في وادي المجموعة كسب جزء هام من الوالية الثالثة، و

بالهجـوم قامت  الصومام ببجاية بقيادة الكابتن محمد بن يحي المدعو عالوة، هذا كما

                                                
  .278ص -.المرجع السابق  -.محمد العربي زبيري  (1)
  . 208ص -. المرجع السابق - .مصطفى هشماوي  (2)
  .60ص -. الجزائر في دوامة الصراع -.رابح لونيسي  (3)

(4) Sâad Dahlab .- Op-cit .-P86.   
 -.محمد حربي : للتوسع أكثر أنظر .  283ص -.المرجع السابق  -.حمد العربي زبيريم  (5)

  .  282ص -.المرجع السابق 
(6)    Ali Haroun.- L’été de la discorde Algérie 1962.- éd. Casbah, Alger,2000.-
P160.   
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" صوت العرب" بـ  المدعو بنيدرعلى الوالية الثانية التي كانت  تحت قيادة صالح بو

  . (1)تها إليهاوضم

، والتي تتميز بحسن التنـظيم، فقد (*)أما الوالية الرابعة بقيادة العقيد يوسف الخطيب

ن أهمية هذه الوالية في أنها تسطير على مأصرت على الحياد في الصراع، وتك

األساسية الضرورية للدولة، ورغم محاولة ياسف سعدي الموالي  لمـرافقالعاصمة، وا

  . (2)لـلمجموعة تلمسان السيطرة على العاصمة ، لكنه فش

أما الوالية الثالثة التي كانت تحت قيادة العقيد محند ولحاج فقد وقفت إلى جماعة 

  .(3)تيزي وزو بقيادة كريم وبوضياف

الموالية له على العاصمة، يوم  قواتبلة، زحفت البن وهكذا وبأمر من 

والرابعة عند مداخل البويرة، المدية  ، فإصطدمت بقوات الوالية الثالثة1962أوت3

والبليدة، ليسقط أكثر من ألف جزائري في مواجهات دامية بين األخوة ، فخرج الشعب 

  . (4)لى الطرقات والشوارع ينادي بإيقاف التقاتلإ

يحمد عقباه، وعليه ال حدث ما لة، ونداءات الشعب ذاك، ولكـن لوال التعقل والحكم

تتال، ويسمح  بدخول قوبفضل ذلك، توصلت األطراف المتصارعة إلى إتفاق ينهي اال

تنصيب المكتب السياسي  1962أوت 13تم في وقوات بن بلة وبومدين إلى العاصمة، 

                 .   !  الذي شكله بن بلة، وطويت بذلك صفحـة من تاريخ الجـــزائر

                                                
 -.لخضر بورقعة: أنظر :للتوسع أكثر.   63ص - . الجزائر في دوامة الصراع - .رابح لونيسي  (1)

  .93ص- .المرجع السابق
بشلف ، واصل دراسته حتى تحصل على شهادة الدكتوراه في الطب ، كان مياال إلى  1932ولد سنة  (*)

إلى جبهة التحرير الوطني ، عين في عام  1955االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، إنضم سنة 
ئفة ذاك العام ،  إلتزم الحياد في الصراع الذي وقع  بين قائدا للوالية الرابعة ، و خالل صا 1962

    63ص -.المرجع السابق  - .رابح لونيسي : أنظر . جماعة تلمسان و جماعة تيزي وزو 
  .  63ص - .المرجع نفسھ  (2)
  . 211ص -.المرجع السابق - .مصطفى هشماوي  (3)
  . 66ص -.رابح لونيسي   (4)
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من خالل تناولنا لهذا الموضوع ، و ذلك بناءا على مختلف جوانبه التي رسمناها وفق     

عليه ، وثيرة ، ميزت اجتماع العقداء ذاكخطة الدراسة ، توقفنا أمام حقائق تاريخية ك

  : النتائج التالية  إلىخلصنا 

 اعتقال الثورة الجزائرية قد واجهت في بدايتها صعوبات جمة ، من ذلك إن -      

، صعوبة االتصال بين هؤالء إلىاستشهاد بعض قادتها البارزين كما مر بنا ، هذا إضافة و

ارات ، ظهر ذلك جليا لنا من خالل ما نتج عنه من قرلكن مؤتمر الصومام أعاد تنظيمها و

هامة ، كظهور هياكل جديدة تحدد و توجه الثورة نقصد هنا المجلس الوطني للثورة 

  . جنة التنسيق و التنفيذ الجزائرية و ل

اشرة ، و ذلك نتيجة إن صراع قد ظهر بين قادة الثورة ، بعد مؤتمر الصومام مب -    

ظرته ، تحمل نتائج ذلك الصراع فقدان تأويل أولوية السياسي على العسكري كل حسب ن

   .أحد قادة الثورة عبان رمضان ، ألنه كان وراء وضع تلك األولوية 

من يسمون بالباءات الثالث ظهور خالف بين  إلى، الرغبة في تزعم الثورةت لقد أد -    

منهم يري بأنه أحق بقيادة الثورة، وذلك ، فكل واحد بلقاسم، بوصوف و بن طوبال

ريم يقول بأنه أحق بقيادة ، فهذا كبالرجوع إلى الشرعية الثورية، و االنتماءات الوطنية

حين بوصوف و بن طوبال يذكرانه دائما بأنه لم  ، فياريخين، ألنه من التسع التالثورة

إلى غاية تأسيس الحكومة  ، و ظلوا كذلك و الصراع خفي بينهما 22ـيكن مع مجموعة ال

  .المؤقتة

شروعه في تنفيذ سياسته العسكرية القائمة آنذاك  و ،إن وصول ديغول إلى السلطة -    

خط ثان أشد خطورة من  إضافةعلى منع دخول األسلحة إلى الداخل ، عن طريق 

استقالة مقتل عميرة عالوة في القاهرة ، و، هذا إضافة إلى حادثة موريس، نقصد هنا شال

انعقاد اجتماع العقداء السبب الرئيس في  كل ذلك يعتبر  وزير الخارجية األمين دباغين ،

        . العشر

، إال أن نتائجه كانت ذي ساد اجتماع العقداء العشر ذاكإنه بالرغم من االختالف ال -    

، و كذا طالب هؤالء نظيم و هيكلة جيش التحرير الوطنيواضحة للعيان ، من ذلك إعادة ت
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عن طريق ، العقداء من الحكومة المؤقتة بضرورة معالجة مشكل نقص دخول األسلحة 

، نقل العمل المسلح إلى الخارجكذا التفكير في تحطيم الخطوط المكهربة على الحدود ، و 

، و كذلك حث يءهذا كما تم االتفاق على أن مصلحة الثورة يجب أن تكون فوق كل ش

 لوقف هؤالء على ضرورة مواصلة الكفاح العسكري ضد فرنسا ، و تم وضع شروط

  .إطالق النار مع فرنسا إن هي جنحت لذلك 

العقداء  اجتماعأيام معدودات بعد  ، ةإن انعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائري  -     

ت اجتماع العشر و الموافقة التأكيد على قرارا، يعتبر أهم انعكاس له حيث تم فيه ذاك

يعتبر و ،باإلسراع في تطبيق تلك القرارات ، و طالب المجلس من الحكومة المؤقتةعليها

لوجود في افريل إنشاء هيئة األركان الموحدة لجيش التحرير الوطني التي ظهرت إلى ا

  .نعكاسات الهامة كذلك لالجتماع ، بقيادة العقيد بومدين من اال 1960

حقيقيا عن مبادئ أول ، يعتبر انحرافا  1962إن ما حدث في مؤتمر طرابلس عام  -    

نقاش عن اختيار  جماع و دون، و ذلك ألن المجتمعون يومئذ صادقوا و باإل1954نوفمبر 

استعمال ، في حين بدأ االختالف والشتم وباع سياسة الحزب الواحد ، و إتالنهج االشتراكي

ذلك بسبب رغبة كل طرف في ، و جاء دور اختيار المكتب السياسي أساليب ميكيافيلية لما

، أين سقط أكثر من ألف جزائري 1962اهم ذاك أدى إلى وقوع صائفة عدم التفالقيادة، و

              .في مواجهات دامية بين اإلخوة 

  

  

  

  

  

  

  

                                



83 

  املــــــالحق

  

     . 22 الــ أعضاء جلنة: 01ملحق رقم 

  .1955نداء عبان رمضان إىل مناضلي جبهة التحرير الوطين : 02ملحق رقم 

  .  املوجه إىل جيش التحرير الوطين 1955أفريل 1منشور عبان رمضان املؤرخ يف  :03ملحق رقم 

  .  أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ األوىل: 04ملحق رقم 

  . 1956أعضاء الس الوطين للثورة اجلزائرية  :05حق رقم مل

  .أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ الثانية: 06ملحق رقم 

  .أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ الثالثة: 07ملحق رقم 

  أعضاء احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية األوىل : 08ملحق رقم 

  مهورية اجلزائرية الثانية أعضاء احلكومة املؤقتة للج: 09ملحق رقم 

  أعضاء احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية الثالثة: 10ملحق رقم 

  . نص رسالة األمني دباغني إىل احلكومة املؤقتة:  11ملحق رقم 

  

  

  

  



84 

  .22أعضاء جلنة الــ : 01ملحق رقم 

 ) مولود باملسيلة( حممد بوضياف  .1
 ) مولود يف أريس( مصطفى بن بولعيد  .2
 ) مولود بعني املليلة( بن مهيدي  العريب .3
   )   مولود باجلزائر( مراد ديدوش  .4
 )   مولود بالوادي( رابح بيطاط  .5
 ) مولود باجلزائر( عثمان بلوزداد  .6
 )مولود باجلزائر( حممد مرزوقي  .7
 )مولود باجلزائر( الزبري بوعجاج  .8
 )صاحب املرتل -مولود باجلزائر( إلياس دريش .9

 )بقاملةمولود ( بومجعة سويداين .10
 )مولود بعني متوشنت ( امحد بوشعيب .11
 ) مولود مبيلة( عبد احلفيظ بوصوف .12
 ) مولود بقسنطينة( رمضان بن عبد امللك  .13
  )مولود بقسنطينة( حممد مشاطي  .14
 ) مولود بعنابة( عبد السالم حباشي  .15
 )مولود بامليلية( رشيد مالح  .16
 )مولود بامليلية( السعيد بوعلي   .17
 ) مندومولود بس( زيغود يوسف  .18
 ) مولود بقسنطينة( خلضر بن طوبال  .19
 ) مولود بعنابة( عمار بن عودة  .20
 ) مولود بسوق أهراس( خمتـار باجي  .21
  (1))مولود ببسكرة( عبد القادر العمودي  .22

  
                                                

   . 356 - .المرجع السابق -.عمار بوحوش  (1)



85 

  .1955نداء عبان رمضان إىل مناضلي جبهة التحرير الوطين : 02ملحق رقم 

ستمرون في بث الفوضى المصليين الذين ي يجب على المناضلين مواصلة فضح" 

والغموض وكذا المركزيين الذين يتفرجون بنذال على كفاحنا إذ لم يقوموا بالقدح فيه بعيدا 

  . عن األضواء

عن جبهة التحرير الوطني ليست صورة : نحيط المناضلين علما بالنقطة التالية

ن عمل جديدة لحركة انتصار الحريات الديمقراطية كانت تظن أن تحرير الجزائر سيكو

الحزب، لم تصب، جبـهة التحرير الوطني من جهتها تؤكد أن تحرير الجزائر سيكون 

عمل كل الجزائريين وليس عمل جزء من الشعب الجزائري مهما كانت أهميته، لذا فإن 

جبهة التحرير الوطني تأخذ دائما بعين االعتبار في كفاحها كل القوى المناهضة 

  . فت من مراقبتهالالستعمار حتى التي ال تزال تل

ثمة إشاعات تروج، وهي تتأكد يوما بعد يوم، بشأن محادثات سرية بين كل من 

وكيوان ومبعوث ) رئيس الديوان العسكري للحاكم( سوستال وعباس والقائد مونتي 

  . وزارة الداخلية مصالي

فاإلدارة االستعمارية وإذ تعمل يوما بعد يوم على جلب فرق الدعم من أجل القضاء 

  . على علمنا المسلح، فهي تبحث من اآلن على منفـذ

في أيـام قليـلة ستقول لالستعمار الضخم بما أن الطريقة القائمة على القوة لم تكن 

مجدية فعلينا تجربة المرونة، فهي تأمل من خالل عباس وكيوان ومصالي وقف نشاط 

  . خطأ فادحجيش التحرير الوطني مقابل بعض اإلصالحات السياسية ويا له من 

إن فجيش التحرير الوطني ال يعترف ألي كان بحق التكلم باسم الشعب، فقادة حزب 

جبهة التحرير الوطني سواء كانوا داخل الجزائر أو خارجها وحدهم من يمكنهم التكلم 

باسم الجيش وما على الذين يريدون أن يكون لهم هذا الشرف إال أن يشمروا على 

فاح ، ذلكم هو الشرط الوحيد الذي قد يجعل الجيش يصغي سواعدهم ويشاركوا في الك

  .  (1)" لهم

                                                
  .252ص-.المرجع السابق -.خالفه معمري   (1)
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  .  املوجه إىل جيش التحرير الوطين 1955أفريل 1منشور عبان رمضان املؤرخ يف  :03ملحق رقم 

  
  جبهة التحرير الوطني، 

  نداء جيش التحرير الوطني،

  أيها الشعب الــجزائري، 

أشهر من أجل استرجاع الجزائر حريتها  إن جيش التحرير الوطني يكافح منذ خمسة

وكرامتها وسيادتها، وبـعد أن شعر االستعمار الفرنسي أن ركائزه بدأت تتزعزع، 

أطـلق علينا قواته البوليسية والعسكرية، ولـقد استعملت هذه األخيرة كل الوسائل 

أخرى تقتيل جماعي عسكرية هائلة من فرنسا ومن مناطق ( القمعية الوحشية والدنيئة 

لتحارب من أجـل قضية شائنة وكانت تأمل سحق من أسمتهم الحكومات الفرنسية 

وأخيرا " المتمرديـن" أو " اللصـوص" أو " الخارجين عن القانـون" المتعاقبـة بـ 

، لقد أخطأ المستعمر الفرنسي مرة أخرى ألنه تجاهل ذلك اإليمان وروح " المغامرين "

  ... التضحية 

رجال على  20إلى  10ات تقريبا انتصرت جماعتنا المتكونة من ففي كل اإلشتباك

، وبال حياء تعمل السلطات ....وحدات الجيش االستعماري وألحقت بها خسائر فادحة

العسكرية الفرنسية على التقليل من خسائرها وتضخيم خسائرنا، فالسلطة العسكرية 

  .                     (1)رير الوطنيالفرنسية تبذل قصارى جهودها لتخفي الحقيقة عن جيش التح
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  أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ األوىل: 04ملحق رقم 
   1956أوت 

 مكلف بالتنسيق بني الواليات وبني الداخل واخلارج: عبان رمضان . 

 مكلف بالعمل العسكري : كرمي بلقاسم  

 مكلف بالعمل الفدائي داخل املدن: العريب بن مهيدي 

 اهد والدعاية مسؤ: سعد دحلبول عن صحيفة ا 

 1مكلف باإلعالم واالتصاالت باحتادات الطلبة والعمـال: يوسف بن خدة. 
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  (1)1956أعضاء الس الوطين للثورة اجلزائرية  :05ملحق رقم 

  : األعضاء الدائمون

  حسني أيت امحد  .1
 عبان رمضان  .2
 فرحات عباس  .3
 حممد بوضياف  .4
 مصطفى بن بولعيد  .5
 لقاسم كرمي ب .6
 أمحد بن بلة  .7
 العريب بن مهيدي  .8
 رابح بيطاط  .9

 حممد خيضر  .10
 األمني دباغني  .11
 عمر أوعمران  .12
 أمحد توفيق املدين  .13
 حممد يزيد  .14
 زيغود يوسف  .15
 بن يوسف بن خدة .16
  عيسات إيدير .17

  :  األعضاء اإلضافيون

 خلضر بن طوبال .1
 عبد احلفيظ بوصوف  .2
 بن حيي  الصديق حممد .3
 سليمان دهليس  .4
 أمحد فرنسيس  .5
 السعيد  ي حممد .6
 إبراهيم مزهودي  .7
 علي مالح  .8
 أمحد حمساس  .9

 سعد دحلب .10
 صاحل الونشي .11
 عبد املالك متام .12
 عبد احلميد مهري .13
 الطيب الثعاليب .14
 حممد لبجاوي  .15
نائب رئيس إحتاد الطلبة املسلمني  .16

 اجلزائريني
   نائب رئيس إحتاد العمال اجلزائريني .17
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  1الثانية يذ أعضاء جلنة التنسيق والتنف: 06ملحق رقم 

   1957أوت 

  كرمي بلقاسم 

  عبد احلفيظ بوصوف 

  خلضر بن طوبال 

  عبان رمضان 

  حممود شريف 

  عمر أوعمران 

  األمني دباغني 

  فرحات عباس 

  عبد احلميد مهري 
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  1الثالثةأعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ : 07ملحق رقم 

   1958أوت 

  كرمي بلقاسم 

  عبد احلفيظ بوصوف 

 بال خلضر بن طو 

  حممود شريف 

  عمر أوعمران 

  األمني دباغني 

  فرحات عباس 

  عبد احلميد مهري 
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               أعضاء احلكومة املؤقتة األوىل للجمهورية : 08ملحق رقم 

   .  1958سبتمرب  19 1اجلزائرية 

  فرحات عباس 
 كرمي بلقاسم  
 أمحد بن بلة 
  حسني آيت امحد 
  رابح بيطاط 
 ياف حممد بوض 
   حممد خيضر  
  عبد احلفيظ بوصوف 
  خلضر بن طوبال 
  حممود شريف 
  عمر أوعمران 
  األمني دباغني 
 عبد احلميد مهري 
  أمحد فرنسيس 
  حممد يزيد 
  بن يوسف بن خـدة 
  أمحد التوفيق املدين 
  عمر أوصديق 
 مصطفى سطمبويل.  

                                                
  .584ص -.المـرجع السابق -.عمـار بوحوش:   أنـظر  1
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               للجمهورية  ثانيةأعضاء احلكومة املؤقتة ال: 09ملحق رقم    

   .  1960جانفي 18 1اجلزائرية 

  فرحات عباس 
  كرمي بلقاسم 
 أمحد بن بلة 
  حسني آيت امحد 
  رابح بيطاط 
  حممد بوضياف 
    حممد خيضر 
  عبد احلفيظ بوصوف 
  خلضر بن طوبال 
 عبد احلميد مهري 
  أمحد فرنسيس 
  حممد يزيد 
  حممدي سعيد 

  
  

  

  

  

                                                
  .585ص -.المـرجع السابق -.عمـار بوحوش:   أنـظر  1
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               للجمهورية  ثالثةؤقتة الأعضاء احلكومة امل: 10ملحق رقم    

      1961أوت  1اجلزائرية 

  بن يوسف بن خدة 
  كرمي بلقاسم 
 أمحد بن بلة 
  حسني آيت امحد 
  رابح بيطاط 
  حممد بوضياف 
 حممد خيضر 
  سعد دحـلب    
  عبد احلفيظ بوصوف 
   خلضر بن طوبال 
  حممد يزيد 
  حممدي سعيد 
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  .ألمني دباغني إىل احلكومة املؤقتةنص رسالة ا:  11ملحق رقم 

  : االستقالة رسالة  

   1959تونس في أكتوبر 

  : إلى السادة

  رئيس مجلس الوزراء، 

  نائب رئيس مجلس الوزراء 

  السادة الوزراء ونواب كتاب الدولة

   السادة مندوبي الداخل

دت جية، باإلضافة إلى إشكاالت عـديدة إزداهإن خالفات حول قضايا مبدئية ومن 

  .1959مارس  15تقديم استقالتي كتابيا بتاريخ  عنفا أكثر فأكثر، قد دفعتني إلى

العادية في وقد رجاني بعضهم أال أعلن هذه االستقالة وأن أواصل ممارسة األعمال 

  .انتظار اجتماع مع ممثل الداخل

 وبما أن هذا االجتماع قد تأخر إنعقاده، وممارسة األعمال العادية تجاوزت األجل

  .لمصالح الوزارةالمعقول بالنسبة للمسير الحسن 

أثناء ذلك جاء بيان ديغول، وهو ما دفعني إلى القدوم إلى تونس بمبادرتي 

  :الشخصية، وهذا ألسباب التالية

  . منع العدو من كشف التعرف على اختالفاتنا وانشقاقاتنا -1

 .تقديم وجهة نظري حول نوعية الرد المناسب على هذا البيان -2

خالل إحداها طلب مني التوقيع ( اجتماعات للحكومة أني شاركت في عدة  وبما

، وحضرت رسميا المؤتمر الصحفي )على بيان الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية

سبتمبر في فندق ماجيستيك لإلعالن عن هذا البيان، وسادني االعتقاد أنه نظرا  28يوم
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الذي يعلق انتصار الشعب الجزائري ويربطه  للوضع السياسي الذي أحدثته موقفنا الجديد

  . بنتائج االستفتاء، كان من الضروري أكثر من أي وقت مضى

التقدم جبهة موحدة للمعركة الديبلوماسية والسياسية الصعبة التي ستقوم بيننا وفرنسا 

سواء في هيئة األمم المتحدة أو عندنا في الجزائر في صورة التفاوض حول إيقاف القتال 

  .د يشمل ذلك حتى تنظيم االستفتاءوق

مهما كانت طبيعتها  -وأرى انه أمام هذه الوضعية فإن جميع الخصومات والخالفات

وضرورة والتي فرقت بيننا في الماضي أصبحت ثانوية بالنظر الرى الوحدة المقدسة 

  .بعث وإعادة الثقة والحماس الذين بهما فقط نضمن غدا االنتصار السياسي

واالعتقاد قدمت إلى تونس، إال أنني أالحظ أن عدة اجتماعات للحكومة  بهذه الروح

  .قد انعقدت في هذه األيام األخيرة دون أن استدعي

وهذه الحالة باإلضافة إلى أنها تديم االلتباس الذي يجعل كال من الشعب الجزائري 

نني مبعد مسؤول عن الشؤون الخارجية، في حين أوالرأي العام العالمي يعتقدون أنني 

، كل هذا يبرهن أن متطلبات الثقة والوحدة 1959مارس  15قل منذ تماما على األ

  .والحماس التي أشرت إليها أعاله، لم تؤخذ بعد بعين االعتبار

لهذه األسباب أرى أنه من واجبي، وفي المصلحة العليا للشعب الجزائري الذي هو 

  :كم النقاط التاليةإلى فوق جميع االعتبارات، أن أعرض عليبالنسبة 

شروط االستقالل قبل أية  على) على التوالي( نظرا إلى أننا تخلينا تباعا  -1

، ثم تخلينا عن مبدأ التفاوض للوصول إلى االستقالل وفي األخير عن التفاوض مفاوضات

، كل لنصل إلى قبول مبدأ تقرير المصيربين حكومة وحكومة دون جدول أعمال مسبق 

اجل على األقل إال تحويل محض كامل وال رجعة فيه للمعركة العسكرية ذلك ليس في الع

  .إلى معركة سياسية

إن حرب التحرير الذي تتواصل تحت إشراف الحكومة المؤقتة للجمهورية  -2

الجزائرية، لن تصبح في الوقت الراهن إال وسيلة ضغط على العدو لدفعه بأكثر سرعة 

  .فنا بشأنها نهائياممكنة لخوض المعركة التي أعلنا موق

  .وعـليه فإن متطلبات النصر تصبح واضحة
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وبما أن انتصار الشعب الجزائري وبعبارة أخرى االستقالل مرهون في نهاية / أ

بنتيجة معركة سياسية تجري على األرض الجزائرية فإن هذا النصر لن يتحقق المطاف 

، ليس فقط 1954أول نوفمبر إال إذا عاد وساد جو الثقة واإليمان والحماس كما كان في 

في داخل الوطن ولكن أيضا لدى جميع الجزائريين الجئين كانوا أو مسؤولين على جميع 

  .مستويات الجهاز المسير

مهما  -ولبلوغ هذا الهدف، فغن كل سوء تفاهم يجب أن يتبدد، وجميع الخالفات

يجب التغلب التي برزت في الماضي  -كانت طبيعتها ونوعها وعلى جميع المستويات

والتدابير للقضاء على جميع أسباب سو التفاهم  عليها، كما يجب دراسة اإلجراءات

لضمان والضغينة العداوة، والمخلفات التي البد منها في كل حرب تحريرية، كل هذا 

أكثر النسجام وإجماع الشعب الجزائري، الشرطين الضروريين لالنتصار في المعركة 

  .السياسية التي تنتظرنا

إن حرب التحرير يجب أن تتواصل بكثافة أكثر من أي وقت مضى والخطأ هو / ب

االعتقاد أن ديغول بإفضائه بكلمة تقرير المصير، وإنها تصبح حقيقة لمجرد أننا قبلناها 

، وألجل هذا علينا أن العكس هو الصحيح، إن علينا أن نكسب تقرير المصير في الميدان

نا القتالية، وهذه اإلمكانيات ال يمكن أن تستعمل بفاعلية إال نضرب في الميدان كل إمكانيات

إذا كانت الحكومة القائمة بتسيير الكفاح المسلح، تقترب أو تستقر على مسرح العمليات 

  .وهذا يعمل على رفع معنويات المجاهد وتعزيز سلطة القيادة

  .هذه في نظري المبادئ العامة التي تدبر وتنظم موقفنا في الظروف الراهنة

وتكتيكية بقي على أن أثير االنتباه إلى مشكل يتعلق في نفس الوقت بقضية جوهرية 

حمل السالح ليكسب سيادته مئات اآلالف من الجزائريين سقطوا في  فالشعب الجزائري

خر غير االستقالل وهذا االستقالل محقق سبيل هذه القضية، وهو لن يقبل بأي حل أ

بحول اهللا، إذا ما تحصلنا على تقرير المصير يصبح حقيقيا وبشرط أن تأخذ بعين 

  .االعتبار المبادئ العامة المذكورة أعاله

خطأ تكتيكي واحد يمكن أن يضيع علينا النصر هذا الخطأ يتطلب إال نبقى متشبثين 

ة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إن الفرنسيين في في بيان الحكوم بمواقفنا كما حددت
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الساعة الراهنة، حفاظا على مواقفهم في الجزائر، من مصلحتهم أكثر التفاوض على حل 

أو بواسطة مسخرين مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كما هي  مباشرة أماشامل 

الكامل للشعب الجزائري  عملية للثورة، وبذلك يتخلصون من قرار االستقالل أو كسلطة

في صورة تطبيق نزيه عادل وفعال لتقرير المصير، ومن اجل هذا يمكن أن يضارب 

 الفرنسيون على االنشقاق المفترض داخل الجهاز الجزائري المسير وخاصة على غريزة

التي يفترضون وجودها في كل جهاز سلطوي كل مفاوضة مع الفرنسيين يجب أن البقاء 

فقط تنظيم طرق تقرير المصير، مع الضمانات بمختلف أنواعها، يكون موضوعها 

مهما  -تقرير المصير المتعلقة بصدق وحرية التصويت المحتمل بطبيعة الحال إال يبعد 

  .اختيار االستقالل -كان

في صورة تجميعية ال يمكن أبدا حله أو  -ومهما يكن فإن جيش التحرير الوطني

بالنسبة الجزائري الضمان اإلسالمي ضد كل مناورة تجريده من السالح يجب أن يبقى 

سيئة النية أو تغرير وتضليل من طرف الفرنسيين والتي قد ال نتفطن لها في الوقت 

أنني لم أتمكن هذه هي االعتبارات التي كان بودي أن أعرضها عليكم وآسف . المناسب

  .من ذلك

  .أرجو أن تكون مفيدة لكم وذات منفعة

ي إال أن ألح مرة أخرى على ضرورة خلق جو من الوحدة وختامــا ال يسعن

والثقة والحماس الضمان الوحيد للنصر في المعركة الشاقة المعلنة بهذه الروح التحقت 

  .بتونس وأنا متأكد أنني قمت بعمل إيجابي

مستعدا لخدمة قضية شعبي حسب إمكانياتي وحسب وبهذه الروح أيضا أنا باق 

  . (1)ن تمنح لياإلمكانيات التي يمكن أ

 األمين محمد دباغين  الدكتور مضاءإلا

 

 

 
                                                

    240إلى   237أنظر علي كافي المرجع السابق، من ص   (1)
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  :رسائل تبرير االستقالة

  الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  

   وزارة الشؤون الخـارجية  

  .1959نوفمبر  17القاهرة في 

  : السادة

  رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس 

للجمهورية الجزائرية ومندوبو  والسادة الوزراء وكتاب الدولة بالحكومة المؤقتة

  .الداخل

  تونس 

  السيد الوزيـر    

، 1959نوفمبر 10خاصة بعد تصريح  –للقضية الجزائرية إن التطورات األخيرة 

 - أملي وهذا –تتطلب مني االعتبارات والمالحظات التالية التي بإمكانها  -للجنرال ديغول

  .عية الراهنةأن تكون مفيدة إلختيار الطريق المالئم في الوض

المؤسفة والمزعجة المتعلقة  قبل كل شيء أذكركم ببعض السوابق التاريخية

فهذه ) سوريا، الفيتنام، تونس( بالمفاوضات بين فرنسا والبلدان المكافحة من جل حريتها 

الدول بعد أن كافحت بكل شجاعة وبطولة وجدت نفسها مدفوعة إلى إيقاف القتال، ألنها 

سياسي مع الفرنسيين ولكن مـا أن طبق إيقاف القتال حتى سارع توصلت إلى اتفاق 

الفرنسيون إلى ارستجاع ما سبق أن قدموه ، وبالتالي استرجعوا باليمنى ما قدمته اليد 

قضية شنيق بدرجة  -قضية المعاهدة التي لم يصدق عليها البرلمان الفرنسي( اليسرى 

  ).وشي مينهومثال مخلفات ندوة فونتان بلو في قضية ه -أقل

ينتج أن قضية الضمانات والحالة هذه قضية أساسية وجوهرية، وبالتالي أنني أرى 

إن إيقاف القتال ال يمكن توقعه إال بعد أن نحقق جميع الضمانات حتى تكون المرحلة 

  .المعاركالمحصل عليها في نهاية 
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  .مرحـلة إيجابية، أي في اتجاه التحرر الوطني/ 1

  .فيها أن تكون ال رجعة/ 2

بإمكانها أن تشكل سبيال تمكن الشعب الجزائري من الحصول على استقالله / 3

  .التام، بعد زمن معقول تفرضه تحويل وسائل السيادة

  : وهذه الشروط ال مكن أن تتحقق إال إذا أعطيت لنا الضمانات اآلتية

أن يقبل الفرنسيون بتحديد مضبوط وسليم لتقرير المصير يتضمن إمكانية  -1

  .الحصول على االستقالل التام م الوحدة الترابية للجزائر

  .ضمانات نزيهة للحرية وانعدام أي ضغوط شأن تطبيق تقرير المصير -2

يجب أن يبقى جيش التحرير الوطني على أهبة االستعداد، موزعا على مواقع  -3

في  ، صالحة لحرب العصابات مثل حربنا ، وهنا أرجع إلى خطأ ارتكبتهإستراتيجية

أحدى برقياتي السابقة والذي نص على تجميع جيش التحرير الوطني وإن بقي على 

للحرب، وبالفعل فإن الجيش المتكون من مقاومين ال يمكن وال يجب أن يكون استعداد 

إيقاف القتال يجب أن يكون في نظرنا مجمعا ، وإال أصبح هدفا مميزا لوحدات العدو إن 

في الوقت الذي يعلن عنه، وإن  رير الوطني في الجبالهو فقط إيقاف نشاط جيش التح

  .تجربة إخواننا المغاربة الذين واجهوا مشكال مشابها لهو عبرة لنا

قبل األمر يإيقاف القتال وتحويل المعركة العسكرية إلى معركة سياسية يجب  -4

معركة السهر بدقة وعناية على أن تكون الوسيلة التي تمكن الشعب الجزائري من كسب ال

  .السياسية، وسيلة فعالة نمسك بزمامها

وبما أن هذه الوسيلة هي جبهة التحرير الوطني، فإنه من المهم إذا تزويدها بعقيدة 

  ولو مختصرة، ولكنها محددة مضبوطة وسهلة يستوعبها الجميع وجديرة 

 حافظةالمدر جن األما ذوله. انتصار االستفتاء إلى األقل ىة علحدالو ىعل فظةبالمحا   

جميع عناصر جبهة بين  تنسيق ةقام، إلطنيالتحرير الو ةوتعزيز االنسجام داخل جبه

م وأصل تلك العناصر، وذلك بالترفع فوق كل سوء تفاهدر مهما كان مص طنيالتحرير الو

فاتح  ذمن طنيالو التحرير جبهة ت في صفوفزبر يوجميع الخالفات والتنافرات الت
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يمان كما كانت إلة واحدجو من الحماس والو لقادة خإعو ،اهذنا ميو ىلإ،   1954نوفمبر 

  . ورةثال ي مطلعف

ه لتقرير زين ديدحت ىيادة علزرنسيين فذا ما تحصلنا من الإننا إالخالصة، فوفي     

التحرير جيش  دتجري معد إلى ايضأ انلتوص ماذا إت تصويت حر، واناوضمالمصير 

القتال يقاف إوقت  طيم النشادن يكون عأ فقط ، ولكنهم تجميعدالسالح، وعالوطني من 

 ةالسياسيالمعركة  يرة بكسبدج ةوسيل طنيوالا تمكنا من جعل جبهة التحرير مذا إخيرا أو 

المرحلة المحققة مرحلة إيجابية وال رجعة فيها، ومثل  ن نعتبرأيمكننا  ئذلالستفتاء، عند

قالل الوطني إذا ما بقيت جبهة قاعدة وأساسا لتحقيق االستهذه المرحلة يمكن أن تكون 

االعتبارات التحرير الوطني أداة منسجمة ، منضبطة ومتكيفة بدقة مع هدفها، وهذه 

تستدعي ضرورة التدبر منذ اآلن في التعليمات الجديدة التي على جبهة التحرير الوطني 

  .أن تطبقها سرعان ما تنجح معركة االستفتاء

حتى يكون إيقاف القتال كما توقعناه، دون المخاطرة هذه هي الشروط التي يجب تحقيقها، 

بمكاسب الشعب الجزائري التي حصل عليها بتضحياته الجسمية التي تحملها إلى يومنا 

  . هذا

وبعد هذا فإنه من الواضح أنه من المصلحة العليا أن تحقق هذه الشروط في أقرب اآلجال 

  :، وللوصول إلى ذلك علينا

  .الصعيد العسكري على -1

  كثيف العمليات العسكرية ت -

 .اإلرسال إلى الداخل بكتائب للتموين والذخيرة وغيرها -

ممارسة ضغط عسكري متواصل على المنشات والتحصينات الدفاعية الفرنسية  -

على طول الحدود التونسية، وإذا أمكن العمل على عزل هذه التحصينات 

المكدسة لدى التونسيين إلينا الذخيرة بالطلقات النارية المكثفة، إذا ما أعيدت 

 ). عمليات من نوع عين الزانة بحجم أكبر(
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  : الصعيد الدبلوماسي على -2

تجنيد جميع البعثات الدبلوماسية الصديقة في األمم المتحدة، بغية الحصول على الئحة 

  . توصي الطرفين بوضع حد للنزاع وذلك بتطبيق صريخ لتقرير المصير

   :االستراتيجي - ياسيعلى الصعيد االحتياطي الس -3

للرأي العام العربي بالتوجه إلى المقاومين المتطوعين وبإيقاف تزويد التجنيد األقصى 

بطريقة تدفع البلدان العربية إلى باب الشريك في الحرب، فرنسا بالبترول العربي، 

وهذا ما يمكن من إثارة خوف حقيقي من أن ينتشر النزاع الجزائري إلى مجموع 

  .سط كما أوشك أن يقع إبان الغزو الثالثي على السويسالشرق األو

وهذا يشكل أيضا وسيلة ضغط هامة، حيث االتجاه الراهن إلى االنفراج الدولي الذي 

نذكر بهذا تطبعه ندوات القمة المختلفة، وبعض االجتماعات الدولية، أنه المهم أن 

ط القوات الغربية الشأن أن كلمة تقرير المصير لم يصرح بها ديغول إال بعد ضغ

الراغبة في إطفاء الحرب الجزائرية حيث أن اإلصرار على مواصلتها يعرض 

  .أسيوي -مصالحها للخطر في العالم االفرو

يكون بإمكانها اإلسراع بان يعتمد ديغول  –مجتمعة  –هذه الوسائل الثالثة الضاغطة 

ستقالل التام بالوحدة أنسب لتقرير المصير كما نتمناه، أي اشتراك اختيار االتحديد 

  . القتال إيقافن والمفاوضات بين حـكومة وحكومة بشأالترابية 

، ويكفي أن نستعرض الخط وبالفعل فإن موقف فرنسا ليس أقل صعوبة من موقفنا 

، لنتبين 1959نوفمبر  10البياني لتصريحات ديغول منذ منح سلم الشجعان إلى تصيخ 

بغية  -من حين ألخر –غم بعض التراجعات أن هذه التصريحات تزداد إيجابية ر

ئة المعمرين والجيش الفرنسي في الجزائر، ومع ذلك فإن ديغول ال يجهل مشكلة تهد

  .من مشاكلنا

والخالصة هي ن ديغول ملتزم برزنامة وهو مجبر بطريقة أو بأخرى على إقرار 

  . السلم بسرعة ، وبالتالي فهو مدفوع إلى السلم برضوخه إلى بعض شروطنا

  : وفي الختام أثير عنايتكم إلى اعتبارين اثنين 
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إذا كانت هناك من ضرورة ملحة في أي مرحلة من مراحل كفاحنا، فهي التي  -1

تبقى  تتطلب إعادة خلق جو الوحدة واالنسجام والحماس، والقضاء على الشك حتى

لتيارات جبهة التحرير الوطني كتلة متناسقة يقي فيـها على جميع إمكانيات تجمع ا

  .واالتجاهات الماضية والراهنة

مثال يجب أن يكون لجميع الجزائريين نفس رد وهكذا وبالنسبة للمعركة االستفتاء 

، وفي هذه ونفس الكلمات ونفس المواقف أمام العالم الخارجي وأمام فرنسا الفعل

 له يمكن أن تكون  ينمهما كان نوعه في موقف الجزائري –الحالة فإن أي اختالف 

يجب أن تكون بجميع الوسائل جبهة متراصة في المعركة الحاسمة  عواقب وخيمة

  .لالستفتاء

في أي ظرف كان، وللخوار مع فرنسا يجب أن نكون دوما في الوضعية الحسنة،  -2

الناجحة التي تتطلبها الئحة األمم وهذا إذا ما كنا قد حصلنا على الورقة الدبلوماسية 

عاني المذكورة أعاله، وإذا ما تحركنا تجاه البالد العربية المتحـدة بالمفاهيم والم

بطريقة تجعلها تبدو وكأنها على أهبة االندفاع معنا بقوة إلى غاية عتبة المشاركة 

  . (1)الفعلية

  وتفضلوا السيد الوزير، بقبول أصدق مشاعري

  حمد األمين دباغينـم: الدكتور 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .   244إلى  240أنظر علي كافي المرجع السابق، من ص   (1)
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  قائمة املصادر واملراجع

I:  المصــادر  

I:1 – يفـاألرش  

 Carton / GPRA, Boite N°246 au N°348 : Compte rendu d’entretiens 

d’Algéro- Tunisien, Novembre1960.    

I :2 - الجـــرائد   

  2اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، ج": المجاهد" جريدة 

 .  20/08/1957،  9العـدد       :   1984 جزائر،، الوزارة اإلعالم

  .29/05/1958، 24العـدد  

 .05/02/1960، 59العـدد  

 .25/01/1960، 60العـدد  

 .10/04/1961، 93العـدد  

 .14/08/1961، 102العـدد  

  .28/03/1961، 103العـدد 

  1ج لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني،" : المقاومة الجزائرية " جريدة  ،

 : 1984وزارة اإلعالم واالتصال ، الجزائر ، 

  .01/07/1957،  18العدد                                                 

  

II:  المـراجع  

II :1 – الجرائد  

  16/02/2003،  1467العـدد " :  الرأي " جريدة . 

  27/12/2007،  5203العـدد    ":  الخبر" جريدة.  
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  .06/03/2008 ، 5262العـدد  

  .13/03/2008،  5268العـدد  

  . 20/09/2008،  5430العـدد  

II :1 –  الكتـب  

II :2 –1: باللغة العربية.  

  1962إلى  1954المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية من  -.احدادن زهير.- 

 . مؤسسة إحدادن للنشر والتوزيع ،الجزائر، بدون سنة

 1965-1956(ير الوطني وصراع السلطة أزمات جبهة التحر -.بلحاج صالح.(- 

 . 2006دار قرطبة، الجزائر، -.الطبعة األولى

   1954(الجزائر، القاهرة: المراسالت بين الداخل والخارج -.بلحسين مبروك -

 .2004دار القصبة ، الجزائر،  -.ترجمة الصادق عماري -).1956

 2003الجزائر، دار هومه، -.الطريق الشاق إلى الحرية  -.بن عمر مصطفى . 

 الطبعة  -.1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية -.بوحوش عمار

 .1997دار الغرب اإلسالمي، بيروت، -.األولى

 دار  -.الطبعة الثانية -.شاهد على إغتيال الثورة: مذكرات  -.بورقعة لخضر

 . 2000الحكمة ، الجزائر، 

 الجزء  -).1962-1830(لحديث البحث في تاريخ الجزائر ا -.خضير إدريس

 .2006دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، -.الثاني

 1990منشورات دحلب، الجزائر، -.المهمة منجزة  -.دحلب سعد. 

 دار المستقبل  -.الطبعة األولى -.عبد الناصر والثورة الجزائرية -.الديب فتحي

 .1984العربي، القاهرة، 

  دار هومه ، الجزائر،  -).1962-1954(ي داخل جبهة التحرير الوطن   زبيري

2007. 
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 الطبعة  -.القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض: مذكرات -.سعيداني الطاهر

 . 2001دار هومة، الجزائر، -.األولى

 الجزء الثالث -.الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية -.شريط عبد اهللا. - 

 . م والنشر، الجزائرمنشورات وزارة المجاهدين، مؤسسة الشروق لإلعال

  1991مطبعة دحلب، الجزائر،  -....ثوار -.عباس محمد. 

  دار هومه،  -.شخصية وطنية 28شهادات: رواد الوطنية -.عباس محمد

 .2004الجزائر،

  دار هومه،   -.شهادات تاريخية: الحرية... فرسان -.عباس محمد

 .2001الجزائر،

 دار المعرفة،  -.ريةرجل الجمهو:فرحات عباس -.عبد القادر حميد

  2001الجزائر،

  1978-1932(هواري بومدين الرئيس القائد  -.العمامرة سعد بن البشير.(- 

 .1997قصر الكتاب ، البليدة،  -.الطبعة األولى 

 1993دار الهدي،الجزائر، -.القاعدة الشرقية - .عواد عبد الحميد. 

 دار الطليعة،  -.1ط-.ترجمة خيري حماد -.الجزائر الثائرة - .غليسبي جوان

 . 1961بيروت،

 عنوان ثورة ودليل دولة : حزب جبهة التحرير الوطني -.فاضلي إدريس. - 

 .2004ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  1956( مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير  -.لحسن أزغيدي محمد-

 . 1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،  -).1962

 الجزء الثالث-.الطبعة الثانية -.حياة كفاح: مذكرات -.وفيقالمدني أحمد ت.- 

 .1988المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،

 طبعة خاصة  -.تعريب زينب زخروف -.عبان رمضان -. -.معمري خالفه

            . 2008، رة المجاهدين، الجزائرازبو
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 بعة الثانيةالط -.ترجمة العفيف لخضر -.مذكرات أحمد بن بلة -.مول روبرت.- 

 .1979دار األداب، بيروت، 

 المؤسسة الوطنية للكتاب،  -. 1ط -.مواقف جزائرية-.الميلي محمد

 .   1984الجزائر،

 دراسة منشورات  -.في الجزائر 1954جذور نوفمبر  -.هشماوي مصطفى

دار  -.1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 . 2000الجزائر ،هومه، 

II: 2 – 2: باللغة األجنبية  :  

 Abbas ferhat .- L’autopsie d’une guerre .- éd. Ganier, Paris,1980. 

 Aَgeron Charles Robert .- Génése de l’Algérie algérienne .- éd. Bouchene, 

Paris,2005.  

 Alleg Henri .- La guerre d’Algérie .- Tome2 .- éd.Temps Actuels , Paris , 

1981. 

 Benkhedda Benyoucef . – I’algérie à l’indépendence : La crise de 1962 . – 

éd. Dahlab, Alger, 2000. 

 Benkhedda Benyoucef .- Abane, Ben M’hidi: Leur apporta la révolution 

Algérienne.- éd. Dahlab, Alger ,2000 .    

 Benkhedda Benyoucef .- Les accords d’evian .- éd. Benaknoun, Alger,1986. 

 Branche Raphaelle .- La torture et L’armée : pendant la guerre  D’algérie 

(1954- 1962) .- éd .Gallimard, Paris, 2001. 

 Cheurfi Acheur .- La classe politique Algérienne de 1900 à nos jours .- éd. 

Casbah, Alger, 2001. 

 Chikh Slimane .- L’algérie en armes : ou le temps des certitudes.- éd. 

Economica, paris, 1981. 

 Courière Ives .- La guerre D’algérie (1958-1962) : l’heure des colonels les 

feux du désespoir .- éd. Robert laffont, paris, 1990. 
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 Dahlab Sâad.- Mission accomplie : pour l’indépendance de l’algerie .- éd 

Dahlab, Alger, 1990. 

 El hassani Abdelhafid Amokrane .- mémoires de combat .- 1er édition .- éd 

Bordj El kiffan, Alger, 1998. 

 Eveno Patrik et planchais jean .- la guerre d’algérie : dossier et témoignages.- 

éd. Laphonic , alger, 1990. 

 Faivre Maurice .- Les archives inédites de la politique Algérienne (1958-

1962).- éd. L’harmattan, Paris, 2000. 

 Hamdani Amar .- Krim Belkacem : le lion de djbels .- éd. Balland,      

Paris,1973. 

 Harbi Mohammed .- La guerre commence en Algérie .- éd. Comblexe, 

Bruxelles, 1984. 

 Harbi Mohammed .- Les archives de la révolution .- éd. I jeune Afrique, 

Paris, 1981. 

 Harbi Mohammed.- Le FLN Mirage et réalité : des origines a la prise du 

pouvoir (1945-1962) .- éd. Naqd- ENAL, Alger,1993. 

 Haroun Ali .- L’été de la discords  Algérie 1962 .- éd. Casbah, Alger,2000. 

 Horn Alistair .-  Asavage war of peace : Algéria (1954-1962) .- éd. Mc 

Millan, London, 1977. 

 Jean, Gariage et autres.- L’histoire du 20 Siècle : l’Afrique.- éd. Sierey, 

paris,1996.       

 Kaddache Mahfoud.-Et l’Algérie se libérat (1954-1962).-éd. EDIF, 

Paris,2000.  

 Le coyet  Pierre .- La guerre D’algérie .- éd. Perrin, Paris, 1989. 

 Le mire Henri .- Histoire militaire de la guerre  D’algérie .- éd. Albin Michel, 

Paris, 1982. 

 Lebjaoui Mohammed .- Vérité sur la révolution Algérienne .- éd. Gallimand, 

Paris, 1970. 
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 Mameri Khalfa .- Abane Ramdane : Héros de la guerre D’algérie .- éd. 

L’harmattan , Paris, 1988. 

 Meynier Gilbert .- L’histoire intérieur de FLN (1954- 1962).- éd. Casbah, 

Alger, 2003. 

 Meynier Gilbert et Harbi Mohammed .- le FLN document et histoire (1954-

1962) .- éd. Fayard, Paris, 2004. 

 Morin Jean .- De Gaulle et l’algérie : Mon témoignage (1960,1962) .- éd. 

Albin Michel, Paris, 1999. 

 Nouxhi André .- L’algérie Amère (1914- 1994) .- éd .La maison des sciences 

de l’homme, Paris,  1995. 

 Soustelle Jaque, Cuttoli Maurice .- Expose sur la situation générale de 

l’algérie en 1954 .- imprimerie officielle du gouvernement générale de l’algérie, 

Alger, 1955. 

 Stora Benjamin .- Dictionnaire biographique de Militants nationalistes 

Algériens (1926- 1954).- éd. L’harmattan, Paris, 1985.      

 Stora Benjamin .- Histoire de la guerre D’algérie (1954- 1962).- éd. La 

découverte, Paris, 2002. 

 Teguia Mohammed .- L’algérie en guerre .- éd. office des publications 

universitaires, Alger, 1988. 

 Yacono Xavier .- De Gaulle et le FLN (1958-1962) .- éd . L’atlanthrole, 

Paris, 1989.  

 Yvert Benoît .-  Dictionnaire des ministres .-  éd. Perrin, Paris, 1990. 
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II: 3: يةالرسائل الجامع  :  

 أطروحة  -).1962-1954( العالقات الجزائرية التونسية  -.بوقريوة لمياء

  .              2006-2005جامعة وهران، -.لقاسميإشراف بوعالم ب -.الدكتوراه

 رسالة لنيل شهادة  -).1962- 1954(القاعدة الشرقية  -.جبلي الطاهر

التاريخ، جامعة الجزائر، قسم  -.إشراف جمال قنان -.الماجستير في تاريخ الثورة 

2000/2001. 

 الثورة الجزائرية والمرحلة االنتقالية من وقف إطالق النار إلى  -. ديلمي مسعود

 - .رسالة لنيل شهادة الماجستير -).1962أكتوبر  -مارس(إنشاء المجلس التأسيسي 

  .1998/1999 ،قسم التاريخ، جامعة الجزائر -.ةإشراف يحياوي مسعود

 1962-1954(الجزائر:التنظيم السياسي واإلداري - .لةضيف اهللا عقي.(- 

معهد العلوم السياسية، جامعة الجزائر،  -.إشراف عمار بوحوش -.دكتوراه دولة

1994/1995. 

 1954/1962(المبادئ التنظيمية لقيادة الثورة التحريرية -.شتواح حكيمة.(- 

  2000/2001الجزائر، -.إشراف زوزو عبد الحميد  -.رسالة ماجستير في تاريخ الثورة

 1954(االستراتيجيات العسكرية الفرنسية في مواجهة الثورة -.الغربي الغالي-

        2004/2005أطروحة دكتوراه، جامعة وهران ، -).1962

 

II :4 :الت والدورياتالمج:  

II :4 -1 :بالغة العربية  

  نوفمبرأول "  -.اإلجتماع الثالث للمجلس الوطني للثورة -.هشماوي مصطفى "

 . 166 العدد

 الظروف المحلية والدولية إلنعقاد مؤتمر الصومام -. يحياوي جمال.-

 .  2001صيف -.العدد الخامس -".المصادر"
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 العدد  -".الواصف" -. 1956-1917مصطفى بن بولعيد  -.حكيمة منصورة 

 .2002 مارس -.02

 القانوني  الصراعات الداخلية للثورة الجزائرية في الخطاب -.لونيسي رابح

 .2004جويلية، ديسمبر -. )26-25(عدد مزدوج  -".إنسانيات" -.الجزائري

 تقرير لجنة التنسيق والتنفيذ إلى المجلس الوطني للثورة  -.رمضان عبان

 . 1999صيف  –ربيع :  12العدد  -" .النقد "  -.الجزائرية

 2000 -.2العدد -".الراصد"  -.محمد العربي بن مهيدي -. عالل ليندة . 

II :4 - 2 : فـرنـسية باللغة ال  

 S.L.Bentoball .- Fragments de mémoires .- revue «  NAQD ».-

N°4.- janvier, Mars 1993. 

 Jeun afrique .- l’intelligent  de Gaulle : traits d’esprit .- N2102-

2103 .- 24/4-07/1 
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   احملتويات  فـهــرس

  املقــــدمـة 

  مـدخل 

  الظروف السائدة قبل إنعقاد اجتماع العقداء العشر   :الفصــل األول 

  الصراع بين السياسيين والعسكريين   -1

  .1958سبتمبر : خالف الباءات الثالث وتأسيس الحكومة المؤقتة -2

 .1958نوفمبر : محاولة محمد لعموري اإلنقالبية -3

 .    1958ديسمبر: األربعة اجتماع العقداء  -4

  أسباب إنعقاد اجتماع العقداء العشر      :  الفصــل الثاين

 . سياسة شارل ديغول -1

 ووصول ديغول إلى السلطة 1958ماي  13أحداث  -أ -1

  مخطط ديغول العسكري      -ب-1

 األسلحة  تسريب قادة الداخل ومشكل  -2

 .أزمة الحكومة المؤقتة   -3

  .الحكومة المؤقتة الخالف السياسي داخل-أ-3

  حادثة مقتل عميرة عالوة -ب-3

  .   إستقالة األمين دباغين وتأثيرها على أحداث الثورة -ج-3
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  إنعقاد اإلجتماع وجمرياته      :  الثالثالفصــل  

 .اإلطار الزماني والمكاني لإلجتماع، وشروط المشاركة فيه -1

 : التعريف بالعقداء العشر -2

  .أ الباءات الثالث-2

  أعضاء قيادة األركان  -ب-2

  ج قادة الواليات  -2

 جلسات االجتماع   -3

 .  قراراته -4

  إنعكاسات إجتماع العقداء العشر على مسار  الثورة     :  الرابعالفصــل 

  18/01/1960إلى  16/12/1959االجتماع الثاني للمجلس الوطني للثورة من  -1

  1960تشكيل هيئة األركان الموحدة فيفري  -2

 .ين الحكومة المؤقتة وهيئة األركانالصراع ب -3

 .     1962مؤتمر طرابلس وصائفة   -4

  اخلــــامتـة

  املـــالحـق  

              البيبليوغرافيــا
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