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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  .وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

  .جامعة اجلزائر
  .كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية

  .قسم التاريخ
  

  العالقات بني الواليات التارخيية 
  للثورة التحريرية اجلزائرية

  .م 1962 –م  1954
  

  .املعاصر مذكرة لنيل شهادة ماجيستري يف التاريخ
  
  
  :حتت إشراف الدكتور:                                              إعداد الطالب 

  .شـــاوش  حبــاسي.                                  بوعريـــوة عبداملالك
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 .إىل  الوالدين الكرميني؛  أيب رمحه اهللا، و أمي أطال اهللا يف عمرها •

 .نبيل، خدوجة، شريفة و أبنائهم: عمار، عبدالنور:  إىل اخويت •

 و الكتكوتة أنفالإىل زوجيت شريفة و أبنائي؛ منصف زيد  •

 .الذين كان هذا البحث على حساب واجبايت حنوهم       

 .إىل كل مؤمن برسالة العلم و أثرها يف احلياة •

 .إىل أرواح شهداء الثورة و جماهديها •

  
  .... .إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي

  
 .عبد املالك بوعريوة 

  
  

 اإلهـــــداء
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  إىل كل من ساعدين على إجناز هذا البحث أتقدم بالشكر اجلزيل

  :وأخص بالذكر
 .أسـاتذيت و على رأسهم مشريف الدكتور  شاوش حباسي •

 :الوزير األسبق للشؤون الدينية و ضابط الوالية الثالثة •

  .الذي زودين مبعلومات قيمة حول البحث" عبد احلفيظ أمقران/ "السيد

 .نصرالدين بوحالة/ ستاذزمالئي أساتذة التعليم الثانوي، ومنهم  األ •

 .القائمون على قاعة املطالعة باألرشيف الوطين •

  

 عبد املالك بوعريوة

  شكــر و عرفــــان  
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  املقدمــــة
هي الثورة يف تاريخ اجلزائر املعاصر تستوقفه ثورة من أعظم ثورات القرن العشرين، و  الباحثإن 

، اليت جاءت لتحرير الشعب اجلزائري من االستعمار الفرنسي بعد قرن 1962 -1954التحريرية اجلزائرية 
و قد ظل البحث يف هذا املوضوع من طرف ... د و االستغالل  و الظلم االستعبا و اثنتني و ثالثني سنة من

املؤرخني اجلزائريني و األجانب، و لفترات طويلة، يقتصر على تسجيل األحداث العسكرية املتالحقة،        
ف و عرض ووصف الوقائع املختلفة اليت انتهجتها هذه الثورة ملواجهة العدو، و ما حققته من نتائج يف خمتل

  .املعارك اليت عرفتها
فجاء هذا البحث يف شكل دراسات أفقية معظمها عام ال يغوص يف تفاصيل تاريخ الثورة من الداخل  

ملعرفة الكيفية اليت عملت ا و األطر و اهلياكل التنظيمية اليت عرفتها يف الداخل و اخلارج معا، ومدى تفاعلها 
تعاون فيما بينها، وما عرفته من مشاكل        مع بعضها البعض، إلدراك مدى التنسيق و ال

  .و صعوبات يف هذا اال
العالقات بني الواليات التارخيية للثورة : " يف هذا اإلطار يايت  هذا البحث الذي حيمل عنوان

تربط املناطق ، و هو حماولة أردت من خالهلا تسليط الضوء على العالقة اليت "  1962 – 1954التحريرية 
و  الواليات التارخيية، و جماالا و وتريا بني الوالية و األخرى، و أثر ذلك على العمل الثوري، حماوال 
الوقوف عند أهم الظروف و األسباب اليت جعلت هذه العالقات متذبذبة و غري منتظمة يف خمتلف مراحل 

  .الثورة
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  :ما يليو من العوامل اليت دفعتين الختيار هذا البحث 
الرغبة الذاتية يف اإلسهام يف كتابة تاريخ الثورة التحريرية اجلزائرية اليت طاملا نظرت إليها بفخر و اعتزاز،   -

 .حبكم اإلمكانيات املتواضعة اليت واجهت ا القوة العسكرية الفرنسية و عظمة النصر الذي حققته
ل عموما، و انعدام البحوث اليت تم بتاريخ العالقات قلة الدراسات  اليت تناولت تاريخ الثورة من الداخ  -

بني والياا و هيئاا خصوصا، عدا بعض اإلشارات اخلفيفة اليت جاءت يف ثنايا املذكرات الشخصية 
 .للمجاهدين، و يف التقارير الوالئية لكتابة تاريخ الثورة

طق و الواليات التارخيية و جماالا و مدى الرغبة يف االطالع على طبيعة العالقات اليت كانت تربط املنا -
 .مسامهة ذلك يف إجناح الثورة أو التأثري السليب عليها

حماولة استغالل الشهادات التارخيية اليت عرفتها السنوات األخرية من قبل صانعي األحداث،  -
الوالئية لكتابة سواء كان ذلك عرب وسائل اإلعالم املختلفة أو يف املذكرات الشخصية أو يف امللتقيات 

  .تاريخ الثورة اليت محلت يف طياا مواضيع مثرية كانت إىل عهد قريب تطبع بكامل التحفظ و السرية
وقد فرضت علي طبيعة املوضوع اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، من خالل تتبع  املعلومات الوار دة يف 

ليلها للوصول إىل طبيعة العالقة اليت كانت تربط الوالية املصادر و املراجع املختلفة، و التعليق عليها و حماولة حت
  . باألخرى

وقد قسمت حبثي إىل مقدمة و ثالثة فصول و خامتة،  حيث تناولت يف الفصل األول العالقات بني املناطق 
،  بداية من التقسيم اجلغرايف الذي أظهر هذه املناطق إىل 1956-1954التارخيية للثورة التحريرية بني 

. مث حاولت أن أسلط الضوء على املبادرات األوىل للتعاون بني هذه املناطق و طبيعتها. وجود و التعريف اال
اليت قامت ا املنطقة  1955أوت  20ووقفت بعدها عند حدث هام يعترب حمطة رئيسية، و هو هجمات 

ة، و على رأسها احلصار الكبري ، و اليت جاءت يف ظروف عسرية عاشتها الثور) الشمال القسنطيين ( الثانية 
بغرض القضاء على الثورة يف مهدها، وما كان ) األوراس ( الذي ضربته القوات الفرنسية على املنطقة األوىل 

  .يطبع مرحلة االنطالق، من تردد يف االلتحاق بركب الثورة من طرف الشعب، و أحزاب احلركة الوطنية
   ،"شيهاين بشري " اليت أطلقها قائد املنطقة األوىل بالنيابة فجاءت اهلجمات استجابة لرسالة النجدة  

قصد ختفيف الضغط الكبري عن منطقته اليت تعرف  ،باتصاله باملنطقة الثانية طالبا منها تكثيف العمل العسكري
خ      محلة عسكرية كبرية، واعدا قيادا باملقابل بتقدمي الدعم و املساعدة بالسالح الذي ينقصها؛ فكان تاري

حمطة ناصعة يف تاريخ العالقات بني املنطقتني الثانية و األوىل خاصة، وبني املناطق اخلمس   1955أوت  20
  .عامة، نظرا النعكاساته اإلجيابية عليها
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الشيء الذي جعلين أسلط  ،نقلة نوعية1955أوت  20وقد عرفت العالقات بني املناطق بعد هجمات
و دور كل منطقة يف ذلك،  ،ق بني املناطق للدعوة ملؤمتر الصومام و التحضري لهالضوء على االتصاالت و التنسي

  .الرابعة و الثالثة و الثانية: خصوصا املناطق الثالث
من مؤمتر الصومام املنعقد يوم  ،أما الفصل الثاين فقد خصصته لدراسة العالقات بني الواليات التارخيية

 العالقات و مظهرا من مظاهر التنسيق بني الواليات، إىل والذي ميثل حلقة أساسية يف ،20/08/1956
و هي السنة اليت عرفت اعتالء اجلنرال ديغول سدة احلكم، حيث يبدأ بذلك عهد اجلمهورية  ،1958صيف 
مما جعل الثورة تعرف ضغطا عسكريا مل تشهده من قبل، و هو ما سيؤثر مباشرة، ليس فقط على  .اخلامسة

فحاولت أن أدرس مؤمتر الصومام و انعكاسات . ت، بل بني مناطق و نواحي الوالية الواحدةالعالقة بني الواليا
وما أثري من  ،انطالقا من احلضور و الغياب يف املؤمتر  ،قراراته على مستقبل العالقات بني خمتلف املناطق

ب اليت كانت وراء وقد وقفت على األسبا. انتقادات و حتفظات حول ذلك بفعل النقص التمثيلي الذي عرفه
" العريب بن مهيدي"باعتبارها الغائب األكرب من مناطق الداخل، و ما يثار حول متثيل  ،غياب املنطقة األوىل

متثل الذرع  ،للمنطقة اخلامسة، و كذا غياب القاعدة الشرقية اليت كانت عند التقسيم األول للتراب الوطين
  .طة املنطقتني األوىل و الثانيةالشرقي للمنطقة الثانية، مث تداخلت فيها سل

وسلطت الضوء على اخلالفات اليت برزت أثناء جلسات املؤمتر بني القادة ، وخصوصا بني السياسيني       
،        الذي كان له دور ريادي يف خلق نواة لقيادة سياسية باجلزائر العاصمة" عبان رمضان"و على رأسهم 

نائب قائد املنطقة الثانية اليت مثلت " عبداهللا بن طوبال"العسكريني و على رأسهم و التنسيق لعقد املؤمتر، وبني 
، و هو ما جعل الكثري من املصادر و املراجع تتساءل "بن طوبال"و نائبه "زيغود يوسف"بعضوين أساسيني مها 

ملؤمتر لكون قيادا وقد خرجت املنطقة الثانية جبملة  من التحفظات حول ا. عن سر هذا التفضيل بني الواليات
أولوية " رأت أن مجاعة عبان رمضان قد متكنت من بسط نفوذها على قيادة الثورة من خالل إقرار مبدئي 

  ".أولوية الداخل على اخلارج " و "السياسي على العسكري 
بداية  ،اتو انعكاساا على العالقات بني الوالي ،وتناولت باملقابل القرارات اليت خرج ا مؤمتر الصومام

إىل تأثريا  ،من النقص التمثيلي الذي أدى إىل ظهور مشكلة املنشقني املعارضني لقرارات املؤمتر بالوالية األوىل
لتبليغ  ،وتعرضت إىل تكليف املؤمتر لقادة من الواليتني الثانية و الثالثة. املبدئني املشهورين السابقي الذكر

آيت محودة "الواليات احتواء الوضع املضطرب ا، وإىل مهمة الرائد  يف حماولة ،قراراته إىل الوالية األوىل
مبهمة األوراس املعقدة بعد استشهاد  ،القائد العسكري للوالية الثالثة الذي وجد نفسه مكلفا لوحده" عمريوش

راس، قبل أن يلتحق باملهمة اليت كلف ا يف األو ،25/09/1956يوم  ،"زيغود يوسف"قائد الوالية الثانية 
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الذين كلفا حبل املشاكل العالقة مبنطقة ،  بتونس " إبراهيم مزهودي"و "  عمار بن عودة"والتحاق مرافقيه 
  .النمامشة

رغم  ،وقد فضلت أن أتطرق إىل مساعدة الواليتني الثالثة و الرابعة للوالية األوىل  يف مواجهة املنشقني ا 
، حىت ال أفصل مهمة 1958و الذي يتوقف عند صيف  ،خروج ذلك عن اإلطار الزماين املخصص للفصل

و اليت تتناول مشكلة " عمريوش"الوحدات اليت حلت من الواليتني املذكورتني عن املهمة اليت حل من أجلها 
  .املنشقني أيضا

و بعدها تطرقت إىل العالقات بني الواليات التارخيية يف جمال التسليح، فتناولت الدور الذي لعبته القاعدة 
بعد استحداثها من قبل جلنة التنسيق و التنفيذ، بعدما ) الثالثة و الرابعة ( الشرقية يف تسليح الواليات الداخلية 

وقد وقفت على أمثلة حية للقوافل اليت كانت . عرجت على ذكر املراحل اليت عرفتها هذه القاعدة يف نشأا
ىل سري قوافل تسليح الواليات حنو احلدود ويف نفس االجتاه تطرقت إ. 1958-1957ترسلها طيلة سنيت 

، مما أثر سلبا على 1958الشرقية و الغربية، مث إقدام السلطات االستعمارية على تدعيم اخلطوط املكهربة سنة 
و أدى إىل جتميع عدد كبري من جماهدي الواليات على احلدود، فكان ذلك مبثابة النواة ،إرسال هذه القوافل

احلدود،  مث إقدام جلنة التنسيق و التنفيذ على إنشاء ممثليات التسليح يف الواليات  األوىل ملا عرف جبيش
يشرف بنفسه على شحن  ،احلدودية لإلشراف على هذه العملية، فأصبح لكل والية ممثال يف الوالية األوىل

  ).4، 2،3الواليات ( األسلحة  
،    1958التارخيية يف الفترة املمتدة من ديسمرب و يف الفصل الثالث تناولت جماالت التعاون بني الواليات 

. تاريخ اإلعالن عن استقالل اجلزائر 1962جويلية  05و هو تاريخ انعقاد اجتماع عقداء الداخل، إىل 
،        1958ديسمرب  12و  06فوقفت يف البداية على اجتماع قادة الواليات بالوالية الثانية يف الفترة املمتدة بني 

انعقاده، و القادة الذين حضروه، و حاولت أن أتتبع األسباب اليت كانت وراء غياب الواليتني الثانية  و ظروف
علي "و اخلامسة مستغال اآلراء و التفسريات اليت جاءت يف خمتلف املصادر و املراجع مبا يف ذلك شهادة العقيد 

. بعض التردد و االختالف بني الفترة و األخرى و اليت ملست فيها ،الذي كان حينها قائد للوالية الثانية" كايف
حبكم جدول أعماله  ،واحلقيقة أن اجتماع عقداء الداخل يبقى حمطة هامة يف تاريخ العالقات بني الواليات

ومشكلة  ،وعلى رأسها مشكلة املنشقني بالوالية األوىل ،الذي ركز على أهم املشاكل اليت كان الداخل يعيشها
و قد انتهى . السادسة، وكذا احلصار املضروب على الثورة بفعل خطي شال و موريس املصالية بالوالية

االجتماع إىل اختاذ مجلة من اإلجراءات العملية تتمثل أساسا يف إرسال كتائب من الواليتني الثالثة و الرابعة حنو 
على ضرورة مسامهة مجيع الواليتني األوىل و السادسة ملساعدما يف ختطي مشاكلهما الداخلية، والتأكيد  
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خبلق  ،كما حاول أن جيد آلية للتنسيق بني الواليات. الواليات  يف تدمري اخلطني املكهربني لتسهيل سري القوافل
 ،ولكن الظروف حالت دون أن جتد هذه القرارات طريقها إىل التطبيق. هيئة تنسيق بينها ملواجهة عزلة الداخل
مارس  29بتاريخ " عمريوش " و " سي احلواس " ادسة و الثالثة؛ العقيدين بعد استشهاد قائدي الواليتني الس

، الذين كانا يف طريقهما إىل تونس لتبليغ القيادة يف اخلارج، وباستشهادمها فشلت مساعي الواليات 1959
 كان أول الداعني الجتماع قادة" عمريوش " يف احتواء الوضع الصعب الذي كانت تعرفه، حبكم أن العقيد 

  .الداخل
أثناء تنفيذ خمطط شال العسكري الذي  ،كما حاولت أن أسلط الضوء على وضعية العالقات بني الواليات

، و الذي أعده اجلنرال ديغول خصيصا للقضاء على الثورة من خالل العديد من 1959بدأ مع مطلع عام 
رال شال نفسه، مما جعل االتصال      العمليات العسكرية الكربى اليت مست مجيع الواليات، و اليت قادها اجلن

ومن مناذج التعاون . و التعاون بني الواليات صعبا و فرض عليها اختاذ إجراءات ملواجهة هذه الوضعية اخلطرية
      ،احلية اليت وقفت عندها يف هذه املرحلة اخلطرية تعاون الواليات ملواجهة احلركة املصالية يف الوالية السادسة

لكتائب عسكرية حنو الوالية السادسة  ،من خالل إرسال الواليات الثالثة، الرابعة و الثانيةو جتلى ذلك 
  .ملساعدا على القضاء على هذه احلركة املناوئة للثورة

وأيت الفصل الثالث بالتطرق إىل بعض االتصاالت اليت كانت بني الوالية األوىل و الواليتني الثالثة        
كذا حماوالت الوالية الرابعة مساعدة الوالية اخلامسة يف أمور القيادة و االتصال بالواليات  و ،و الثانية
باإلضافة إىل تناول اخلالف الذي برز بني احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية اليت تكونت        . األخرى

، حول السلطة  23/01/1960و هيئة األركان العامة اليت باشرت مهامها رمسيا يوم  ،19/09/1958يوم 
وحدوث  ،و امتداد   هذا اخلالف و انعكاساته على الواليات يف الداخل، مما أدى إىل انقسامها بني الفريقني

و هذا بعدأن عرجت على ذكر حيثيات . اليت شهدت االقتتال بني جيوش الواليات 1962أزمة صيف 
  .                  1959 أوت  إىل غاية ديسمرب 11اجتماع جلنة العشرة بتونس من 

  .وأيت حبثي خبامتة ضمنتها مجلة النتائج اليت توصلت إليها من خالل معاجليت للموضوع
و إلجناز هذا البحث اعتمدت بالدرجة األوىل على املادة املصدرية اليت احتوا خمتلف الشهادات الشفوية   

" حممد " ية و ضباطها، خصوصا تلك اليت سجلها الصحايف و املكتوبة اليت أدىل ا بعض قادة الواليات التارخي
" ، "رابح بيطاط" ومن ذلك شهادات . 1986، و كان أمهها يف سنة يف يومية الشعب على فترات و حلقات

الذي عني منسقا وطنيا عند اندالع " حممد بوضياف" ، "عمار بن عودة" ، "عمر أوعمران" ، "علي كايف
  .الثورة و آخرين
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 بعض الشهادات الشفهية اليت سجلتها خري معني يف تدعيم حبثي مبادة مصدرية هامة مست ووجدت يف
اليت سجلتها بالصوت    " عبد احلفيظ أمقران " خمتلف مراحل البحث، ومن ذلك شهادة ضابط الوالية الثالثة 

حول عالقة  ، بالس اإلسالمي األعلى، حيث أفادين مبعلومات قيمة 2004.02.09و الصورة بتاريخ 
مذكرات من مسرية " الوالية الثالثة بالواليات األخرى، و اليت كان قد أدىل ببعضها يف مذكراته الشخصية 

، ومها من قادة الوالية "صاحل بوبنيدر" ، "عبد اهللا بن طوبال: " ، وشهادات أخرى لـ"النضال     و اجلهاد 
الوالية الثالثة، وقد سجلت بدورها بالصوت و الصورة  ضابط) سي محيمي ( املدعو " أمحد فضال" الثانية، و 

على القرص املضغوط الذي صدر عن املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية، وثورة أول 
، وقد مست شهادام ) 1962جويلية  05( ، مبناسبة الذكرى األربعني الستقالل اجلزائر 1954نوفمرب 

، ومها حمطتان أساسيتان يف تاريخ العالقات بني مناطق 1956الصومام  و مؤمتر 1955أوت  20هجمات 
  .الثورة التحريرية

  :ومتكنت من االطالع على جمموعة هامة من الشهادات يف مصادر أخرى أمهها
لسان حال جبهة       " املقاومة اجلزائرية " ، وعلى رأسها شهادات يف اجلرائد و االت و الدوريات -

اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين        " ااهد"، و 1957الوطين، لسنة  و جيش التحرير
  .، وجملة أول نوفمرب يف أعداد خمتلفة1962 -1958: لسنوات

الشهادات الواردة يف التقارير الوالئية لكتابة تاريخ الثورة، اليت قدمت يف امللتقيات الوطنية، ومنها  -
  .لثانية، الرابعة و السادسةتقارير الواليات األوىل، ا

مذكرات الرئيس " ؛ "علي كايف " مذكرات العقيد : املذكرات الشخصية لبعض قادة الثورة، و أمهها -
قائد الوالية الثانية من "   ( 1962 – 1946علي كايف، من املناضل السياسي إىل القائد العسكري، 

شاهد " ؛   " خلضر بورقعة " الرابعة الرائد  ، مذكرات ضابطي الوالية)  1961إىل سيتمرب  1957أفريل 
، و مذكرات الرائد     "  شهادة ثائر من قلب اجلزائر" ؛ "حممد صايكي" ، و النقيب"على اغتيال الثورة

" ،1960إىل أفريل  1959، القائد بالنيابة للوالية األوىل من أفريل ) ابن النوي " ( مصطفى مراردة " 
القائد " الطاهر سعيداين" ، و مذكرات الرائد    "الثورة يف الوالية األوىل  شهادات و مواقف من مسرية

  ".القاعدة الشرقية، قلب الثورة النابض" العسكري للقاعدة الشرقية؛ 
و الواقع أن هذه الشهادات كانت جريئة يف طرح العديد من القضايا اليت أثارت اجلدل و النقاش بني 

ورغم . سالح، فكانت بذلك منطلقا ملواضيع جديدة يف تاريخ الثورة التحريرية، و حىت بني رفقاء الاملؤرخني
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  : هذه األمهية فإننا نسجل حوهلا مالحظتني مها
، و اجتاهها يف بعض فقدان هذه الشهادات للمنهجية و التسلسل يف عرض األحداث التارخيية .1

  .األحيان إىل التحفظ و السطحية
عت ا هذه الشهادات، حيث نلمس من خالهلا أن أصحاا الذاتية و عدم املوضوعية اليت طب .2

يريدون إبراز األدوار احملورية ملناطقهم و واليام، وفضلها على الثورة، وكذا إظهار أعماهلم، و االجتاه        
 وهو األمر الذي يتطلب من الباحثني يف تاريخ الثورة التدقيق. إىل التقليل من دور اآلخرين   –أحيانا –

  .و التحري و املقارنة، أثناء  اعتماد هذه املصادر
  :، وأمههاأما أهم كتب املؤرخني اجلزائريني  و األجانب اليت اعتمدا

 Le courrier Alger- le Caire, 1954 – 1956, et congrès de la »: كتاب مربوك بلحوسني -

Soummam, dans la révolution. »  ،إال أنه ركز على العالقات بني ، الذي تناول موضوع العالقات
  .الداخل و اخلارج من خالل الرسائل املتبادلة

: و الثاين بعنوان  « .L’Algérie en guerre  »: ؛ األول بعنوان)ضابط الوالية الرابعة ( كتابا حممد تقية -
«  L’armée de liberation nationale e Wilaya IV » ، وقد استفدت منهما يف االطالع على

  .قة الوالية الرابعة  بغريها من الوالياتعال
، "1962 – 1956مؤمتر الصومام و تطور ثورة التحرير اجلزائرية "، "ازغيدي حممد حلسن " كتاب  -

  . الذي وقف عند حقائق هامة متس املوضوع، وعلى رأسها ما تعلق مبؤمتر الصومام
خمتلفة و متعددة من ثورة التحرير من الذي تناول جوانب "  عظماء... ثوار "  ، "عباس حممد " كتاب  -

  .خالل حواراته مع العديد من قادة الثورة
، الذي "1962مارس  19 – 1954نوفمرب  01الثالثة ، الثورة يف الوالية " ؛ " بوعزيز حيي " كتاب  -

  .سلط الضوء على جمهودات الوالية الثالثة يف الثورة التحريرية
 Gillbert Meynier :  « Histoire  interieurمقدمتها كتاب  أما كتب املؤرخني األجانب، فيأيت يف -

du FLN, 1954 – 1962 »  وهو من الكتب اهلامة اليت صدرت يف السنوات األخرية، وتوجهت إىل ،
دراسة الثورة اجلزائرية من الداخل، إال أن هذه الدراسة مل ختل من التفسريات و التحاليل املغرضة اليت تريد 

  .ةاملساس بالثور
واحلقيقة أن تناويل ملوضوع العالقات بني الواليات التارخيية مل يكن سهال، حيث صادفت الكثري من  -

العراقيل و الصعوبات اليت أخرت إجناز هذا البحث و اليت كادت أن حتول بيين وبني إكماله لو ال تشجيع 
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ات العليا    و على أساتذيت و على رأسهم مشريف الدكتور شاوش حباسي و زمالئي يف قسم الدراس
  :رأسهم زميلي الويف ابن سامل أمحد، ومن هذه الصعوبات ما يلي

صعوبة تتبع املوضوع من اجلانب املنهجي، حيث ترددت كثريا بني اعتماد منهجية دراسة العالقات بني  -
ة الواليات، من خالل التركيز على عالقة الوالية باألخرى، أو تناول املوضوع من خالل دراسة طبيع

  .مما اضطرين إىل تعديل خطيت يف العديد من املرات . العالقات و جماالا و ترتيبها اعتمادا على ذلك
تداخل العالقات بني الواليات مع الصراع الذي برز بني الزمر و القيادات حول قيادة الثورة بفعل تأثريات  -

 ".الداخل على اخلارج أولوية " و " أولوية السياسي على العسكري " املبدئني املشهورين 
صعوبة الوصول إىل الوثائق و املصادر و مجع الشهادات حبكم طبيعة املوضوع احلساسة التس جعلت البعض  -

 .ممن عايشوا احلدث يتحفظون يف اإلدالء بشهادام جتنبا إلثارة البعض ضد البعض اآلخر
ا ما جعلين أمجع شتاته من خمتلف انعدام  املصادر و املراجع اليت تناولت املوضوع بشكل مباشر، وهذ -

 .الشهادات اليت وردت يف املذكرات الشخصية و اجلرائد و االت و الشهادات الشفهية
عدم انتظام العالقات عرب مراحل الثورة املختلفة و اختالفها بني الوالية و األخرى حيث جندها بني بعض  -

      بني الواليتني الثالثة و الرابعة، أو بني الثالثة الواليات كثيفة نسبيا مقارنة بأخرى على غرار ما حدث 
 .، وهو ما جعل تتبع املوضوع أمرا صعبا1959و السادسة حىت مطلع 

طبيعة املوضوع الذي ال يسمح بتوفر املادة املصدرية الكافية نتيجة العتماد العالقات بني الواليات على  -
 .العالقاتاملبادرات الفردية و طابع السرية الذي ميز هذه 

العراقيل البريوقراطية اليت تعرفها بعض املكتبات العمومية، باإلضافة إىل صعوبات التنقل بني خمتلف مناطق  -
 .البالد للحصول على املادة الكافية لبناء املوضوع، ناهيك عن وجود املادة األرشيفية من وراء البحر

أن  أكون قد فتحت بابا للبحث يف موضوع  ويف األخري ال أزعم أين قدمت عمال متكامال و إمنا أملي
فإن كنت قد وفقت . حساس ليكون  بداية لدراسات جدية تسلط الضوء على تاريخ الثورة من الداخل

فبتوفيق من اهللا و بتوجيه من أستاذي الدكتور شاوش حباسي الذي مل يبخل علي بنصائحه و توجيهاته اليت 
مع خالص شكري و امتناين . ته من عناء السفر و مشاق البحثأفادتين كثريا، وإن قصرت فحسيب ما جتشم

ملشريف و كل من ساعدين يف إجناز هذا البحث و أخص بالذكر موظفي قاعة املطالعة باألرشيف الوطين و على 
، باإلضافة إىل زمالئي يف التعليم الثانوي الذين مل يبخلوا علي باملراجع اليت توفرت لديهم    "طارق " رأسهم 

إىل  1957بداية من سنة  " ااهد " الذي أفادين بأعداد جريدة " رشيد لطرش " على رأسهم األستاذ   و 
الذي " نصرالدين بوحالة " وكذا األستاذ   . 1957 -  1956لسنيت " املقاومة اجلزائرية"، و جملة 1962
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والية جيجل، وعلى  -بلغيموزب"  هالل عبداهللا" اجتهد يف طباعة هذا العمل، دون أن أنسى إدارة ثانوية 
الذين قدما يل كل " يوسف بوبريوة : " و  مستشارها للتربية السيد" بوعشري خلضر : " رأسها مديرها السيد
  .العون  و املساعدة

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .وتطورها) الواليات( التعريف باملناطق التارخيية : املبحث األول
 .م التراب الوطين إىل مناطقميالد جبهة التحرير الوطين وتقسي  .أ 
 .التارخيية و تطورها) الواليات(التعريف باملناطق   .ب 
  .54/1956طبيعة العالقات بني املناطق التارخيية : املبحث الثاين
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 .االتصاالت األوىل بني قادة الثورة  .أ 
 .مبادرات التعاون األوىل وعدم انتظامها  .ب 

  ) األوراس(يف جندة املنطقة األوىل) الشمال القسنطيين(املنطقة الثانية : املبحث الثالث
  ..20/08/1955والثورة اجلزائرية  

 ..اتصال املنطقة األوىل بالثانية طلبا للنجدة  .أ 
 أوت على املنطقة األوىل و الثورة اجلزائرية20انعكاسات هجمات   .ب 

  .الدعوة لعقد مؤمتر الصومام حترك االتصال و التنسيق بني املناطق: املبحث الرابع
 .الت األوىل و الدعوة إىل املؤمتراالتصا  .أ 
 ).20/08/1956(حتتضن مؤمتر الثورة اجلزائرية ) القبائل(املنطقة الثالثة   .ب 

  
  

  
  
  
  
  

 :وتطورها) الواليات ( التعريف باملناطق التارخيية : املبحث األول 
 :ميـالد جبهة التحرير الوطين و تقسيم التراب الوطين إىل مناطق -أ

حيـث  ، 1952ين الفعلي جلبهة التحرير الوطين مرحلة متهيدية،  بداية من ربيع لقد سبقت مرحلة التكو
،  إىل تكوين هيئة تنسـيق مؤقتـة تكونـت مـن      )1(إىل املنظمة اخلاصة املنتمياجتهت جمموعة من الشباب 

يف صنع  "ن بولعيدب"، وشرع "حممد بوضياف"و  " دمصطفى بن بولعي"و  "ديدوش مراد"، "عبداحلميد مهري"
 )2(.1953جويلية  17القنابل و ختزينها باألوراس، حىت أن بعضها انفجر خطأ بباتنة،  يف 

أصبح اخلالف داخل حركة االنتصار للحريات الدميقراطية غري خاف، إال أنه تفجـر   1953ومنذ عام 
 :، مما أدى إىل انقسام احلركة إىل تيارين مها1954بشكل خطري يف مطلع عام 

وقد كانت هلم نظرم حول طريقة تسيري احلزب، وزعامـة مصـايل   ): املركزيون(ملركزية تيار اللجنة ا –أ 



 14

 .احلاج له
 )3( .نظرم اخلاصة حول سياسة احلزب و أعضاء اللجنة املركزية ،وكانت هلم بدورهم :تيار املصاليني - ب

و جتاوز  ،ىل األمامإسلح زادت حاجة الشباب إىل العمل و التنسيق من أجل دفع الكفاح امل  ،يف هذه الظروف
،  1954بعد دخوله البالد عائدا من فرنسا يف مارس " حممد بوضياف " اخلالف احلاصل بني الفريقني، واجته 

، فكان االتفاق على "مبصطفى بن بولعيد"، مث اتصال هؤالء "رابح بيطاط"و "بالعريب بن مهيدي"إىل االتصال 
، واجلدير بالذكر )4(1954مارس  23اليت أعلن عن تأسيسها يوم  ،"لاللجنة الثورية للوحدة و العم "تكوين 

على حساب املركزيني، ،أن املصاليني كانوا يف هذه املرحلة قد حتصلوا على الوالء من فئات عريضة للمجتمع
  بوضيافد ـحمم"وقد دعت هذه األخرية، حسب.)5(وهو ما جعلهم أكثر قلقا من احلركة اجلديدة

  ــــــــــــــ

، أسـندت هلـا   1947فيفري  16-15نظمة شبه عسكرية، شكلت يف مؤمتر حركة انتصار احلريات الدميقراطية املنعقد يومي م )1(
مهمة االستعداد للعمل املسلح، وكان معظم أعضائها من الشباب املتحمس للعمل املسلح، ترأسها حممد بلوزداد، ومن أعضـائها  

، مث اكتشاف أمرها .....د بن بلة، بلحاج، اجلياليل عبد القادر، جياليل رقيمي حسني آيت أمحد، حممد بوضياف، أمح: البارزين
، مما أدى إىل اعتقال معظم أعضائها، يف الوقت الذي مت فيه فرار أغلب قادا، وهم من سيقوم بتفجري الثـورة يـوم   1950عام 
، الطبعـة  1954حىت ثورة نوفمرب  1830م ، مظاهر املقاومة اجلزائرية من عاالعلوي حممد الطيب: انظر(  01-11-1954

 ) 249-238، ص 1985األوىل، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر 
 .18، ص 2003، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر عظماء... ثوار ،حممد عباسشهادة حممد بوضياف يف ، )2(
 .248-247حممد الطيب العلوي، املرجع السابق، ص  )3(
 .19در السابق، ص،حممد بوضياف، املص )4(
 .19نفسه، ص )5(

لي و اخلروج ـحاد الداخـان االتــدة احلزب عرب مؤمتر موسع و دميقراطي، لضمـاحلفاظ على وح إىل
، كما )1(زام احلياد وعدم تبين أطروحات أي من الفريقني املتنازعنيــبقيادة ثورية، ودعوة املناضلني إىل الت

، )2(ة املركزية بغرض التمكن من استعمال وسائلها املادية و البشريةظرفية تكتيكية،  باللجن كانت هلا عالقة
أا جمرد لعبة يف يد اللجنة على" اللجنة الثورية للوحدة و العمل"وهو الشيئ الذي جعل املصاليني ينظرون إىل 

اء اللجنة يؤكد بأن نوعية العالقة اليت كانت بني أعض" حممد حريب"جعل املؤرخ اجلزائري  مما، )3(املركزية
الثورية للوحدة و العمل و اللجنة املركزية اليت كانت تتميز باالتصال، قد سامهت يف تغليط الكثري من 

نفسه،  بأن عناصر  "حممد بوضياف"وقد ذكر  .)4(املتحفظني، حبكم ما كان يبدو من توافق بني الطرفني
الشيء الذي سبب لقيادة هذه األخرية اإلحراج املركزيني كانت تشيع بأا مهيمنة على عناصر اللجنة الثورية، 

، فكانت بذلك دعوة )5(أمام أنصارها احملايدين، وعجل بالتفكري يف عقد اجتماع جمموعة االثنني و العشرين 
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و كانوا موافقني تقريبا على  عناصر أخرى من اإلطارات السابقة للمنظمة اخلاصة ممن سبق االتصال م،
 .)6(خوض الكفاح املسلح

، ليكون مقرا ) كلوصاالميب سابقا (  يف حي املدنية" إلياس دريش " مرتل املناضل  "الزبري بوعجاج"أعد 
، ومما )7(وعشرون منهم وتأخر واحد واحدلالجتماع التارخيي الذي دعي إليه اثنان و عشرون شخصا، فحضر 

 :انتهى إليه االجتماع املصادقةُ على الئحة
  . املتسببني فيهتدين بوضوح انقسام احلزب و -
 .تعلن عزم جمموعة من اإلطارات على حمو آثار األزمة، وإنقاذ احلركة الثورية باجلزائر من السقوط -
 .تقرر إعالن الثورة املسلحة كوسيلة وحيدة لتجاوز اخلالفات الداخلية -

 .ـــــــــــ
 .20، 19حممد بوضياف، املصدر السابق، ص ص  )1(
،   6919، عدد الشعب، يومية "لقاء سريع مع األخ رابح بيطاط، اللحظات احلرجة مليالد الثورة املسلحة "شهادة رابح بيطاط حملمد عباس، )2(

 .12، ص1986-01-15اجلزائر 
 .20السابق، ص صدرامل حممد بوضياف،  )3(
، 1994طبعيـة، اجلزائـر  ، ترمجة جنيب عياد، صاحل املثلويل، املؤسسة الوطنية للفنـون امل الثورة اجلزائرية، سنوات املخاضحممد حريب،   )4(

 .68ص
ط  )1962مـارس   19 -1954أول نـوفمرب  (الثورة يف الوالية الثالثة التارخييـة  حيي بوعزيز، : انظر( حول قائمة االثنني و العشرين )5(

 .36، ص 2004األوىل، دار األمة للطباعة، و النشر و التوزيع، اجلزائر
 .21حممد بوضياف، املصدرالسابق، ص  )6(
 . 36جع السابق، ص حيي بوعزيز، املر )7(

، تتوىل العمل على تفجري الثورة يف تاريخ حتدده  )1(كما توصل اتمعون إىل انتخاب جلنة مصغرة 
واجتهت هذه اللجنة إىل تكثيف . )2(التأكيد على مبدأ القيادة اجلماعية جتنبا ملخاطر الرتعة الفردية الحقا، مع

رمسيا إىل اموعة، وبذلك اجتهت مباشرة يف هذا " كرمي بلقاسم"اتصاالا اليت انتهت يف شهر سبتمرب إىل ضم 
وبعد أن تأكدت جمموعة الستة .الشهر إىل مسألة تنظيم العمل و البحث عن غطاء سياسي جديد، وقائد للثورة

مهلة للتفكري ملا عرضت عليه  "األمني دباغني"بأنه ال جمال لالعتماد على الشخصيات السياسية، بعد ما طلب 
 .ة تنظيم العمل، من جانب قواعد السري و التقسيم السياسي و العسكريـادة الثورة، درست جلنة الستقي

تارخيا  1954نوفمرب  01، وحدد تاريخ "جبهة التحرير الوطين": وتقرر تسمية املنظمة السياسية اجلديدة بـ
 : لتفجري الثورة املسلحة، وتقرر تقسيم البالد إىل ست مناطق هي

 .بقيادة مصطفى بن بولعيد،  و ينوبه شيهاين بشري): األوراس(ة األوىل املنطقــ 
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 .بقيادةديدوش مراد،  و ينوبه زيغود يوسف): الشمال القسنطيين أو السمندو(املنطقــة الثانية 
 .بقيادة كرمي بلقاسم،  و ينوبه عمر أوعمران): القبائل(املنطقــة الثالثة 
 .ة رابح بيطاط،  وينوبه سويداين بومجعةبقياد): اجلزائر(املنطقــة الرابعة 
بقيادة العريب بن مهيدي،  و ينوبـه ابـن عبـداملالك رمضـان أو     ): وهران(املنطقــة اخلامسة - 

 .بوصوف فيظعبداحل
 . )3(وقد بقيت جمرد مشروع: املنطقــة السادسة 

يعين أن مفجري الثـورة   مماوقد مت تعيني حممد بوضياف منسقا عاما بني املناطق، وبني الداخل و اخلارج،
 كما مت االتفاق على إعداد منشور يعلن الثـورة   .كانوا يدركون أمهية التنسيق وربط العالقات بني قادة الثورة

. ، الذي يعترب وثيقة من وثائق الثورة التحريريـة "بيان أول نوفمرب"بـ، وهو ما سيعرف  )4(و يوضح أهدافها 
  :بعد مناقشات طويلة،  اعتمدت على مراحل ثالث هي وقد مت االتفاق حول استراتيجية عمل

 مرحلة بناء اهليكل السياسي و العسكري لتحضري الثورة املسلحة و ضمان توسعها، من خالل شرح -أ
  ـــــــــــــــ

، مث ) مسـة جمموعة اخل( حممد بوضياف، العريب بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، رابح بيطاط، ديدوش مراد : تكونت هذه  اللجنة من  )1(
التحق م كرمي بلقاسم  عن منطقة القبائل، فأصبحت اموعة تعرف باسم جمموعة الستة، يضاف إليها الثالثة املوجـودون يف اخلـارج        

 .أمحد بن بلة، حسني آيت أمحد، حممد خيضر: و هم
 .23حممد بوضياف، املصدر السابق، ص  )2(
 .26نفسه، ص  )3(
 .251بق، ص حممد الطيب العلوي، املرجع السا )4(

 .معىن الوطنية و أهداف الثورة لكسب تعاطف الشعب
 .نـة تعميم الالأمــــمرحل -ب
  . )1(مرحلة تكوين مناطق حمررة إليواء نواة قيادة وطنية للثورة -ج

هـذا   غريتاللجنة ، لكن 1954أكتوبر  15كان اتفاق جلنة الستة يف البداية على إعالن الثورة بتاريخ 
حبكم تسرب اخلرب، وقد ظـل هـذا التـاريخ يف طـي الكتمـان حـىت         1954نوفمرب  01التاريخ إىل 

  .1954-10-31ليلة 
 :وتطورها) الواليات ( التعريف باملناطق  -ب

     عرفت الثورة اجلزائرية انطالقة خمتلفة يف املناطق اخلمس، بفعل اختالف االسـتعدادات و االمكانيـات   
منـذ األشـهر    ،) األوراس(فقد وجدت انطالقتها الكبرية باملنطقة األوىل . ميزت كل منطقةو الظروف اليت 
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جمموع : " األوىل بتأكيد املصادر و املراجع، مبا يف ذلك تقارير العدو نفسه، حيث جاء يف أحد التقارير ما يلي
ه منـذ الوهلـة األوىل   أوراس النمامشة كان أصل و منطلق الثورة اجلزائرية،وهي منتشرة يف مجيع أرجائ

  )2(.."النطالقتها
كانت املنطقة األوىل أكثر استعدادا للثورة حبكم توفر األسلحة ا أكثر من غريها من املناطق، ألن ختزين 

كما كانت ملجأ الفارين من أعضاء املنظمة .)3("مصطفى بن بولعيد"بأمر من  1948السالح ا بدأ منذ عام 
من  "ابن بولعيدمصطفى" ية العروش و الصلح بينها، خصوصا أمام ما كان يبذله اخلاصة، مما ساهم يف توع

و كل هذه اإلمكانيات جعلت . جمهودات، ناهيك عن طبيعة املناطق املنيعة و امتالك أهلها لألسلحة يف بيوم
 ا يف املناطق هت، ريثما جتد الثورة انطالق )4(القادة التارخييني يعتمدون على هذه املنطقة يف حتمل الضغط

  ـــــــــــــ
 .27-26حممد عباس، املرجع السابق، ص )1(
، مجعية أول مصطفى بن بولعيد والثورة اجلزائرية، يف "1955-1954واقع الثورة العسكري خالل السنة األوىل "يوسف مناصرية،  )2(

 .35 ،ص ،1999 ،عني مليلة ،دار اهلدى ،باتنة ،نوفمرب لتخليد مآثر الثورة يف األوراس
، وحصل على رتبة 1944، مث استدعي ثانية سنة 1938بآريس، باتنة، أدى اخلدمة العسكرية اإلجبارية سنة  5/02/1917ن مواليد م )3(

، كلف بإيواء 1947، مث انضم إىل املنظمة اخلاصة عند تأسيسها سنة 1945ماي  08مساعد، التحق حبزب الشعب اجلزائري بعد جمازر 
اللجنة الثورية للوحدة و " ، كان من مؤسسي 1953افها، ساهم معهم يف اإلعداد للثورة بداية من عام املناضلني اهلاربني عند اكتش

، ترأس اجتماع اإلثنني و العشرين، و لعب دورا رئيسيا يف انضمام منطقة جرجرة إىل الثورة املسلحة، قاد الثورة يف األوراس، و "العمل
، )الكدية قسنطينة( 10/11/1955لبحث مشكلة التسليح، فر من السجن يوم ، وهو متجه إىل طرابلس 1955- 02-12أسر يوم 

 ).37انظر حممد عباس، املرجع السابق، ص ( 22/03/1956استشهد يوم 
 .231، ص 1991اجلزء األول، الطبعة األوىل، دار البعث، قسنطينية، اجلزائر  ملحمة اجلزائر اجلديدة،عمار قليل،  )4(

املراجع أن قادة الثورة طالبوا األوراس بالصمود ملدة ستة أشهر عند انطالق  حيث تذكر املصادر واألخرى، 
الكفاح املسلح،  وقد كلفها ذلك الضغط الكبري من قوات االستعمار بغية القضاء على الثورة يف مهدها، 

  . 1955سبتمرب 29  إىل 22من  فاجلر معارك كبرية يف املرحلة األوىل، وكانت أشهرها معركة  فشهدت 
ضمت املنطقة األوىل عند اندالع الثورة مخسة أقسام، وقد تواجد ا أكرب عدد من ااهدين، حيث بلغ 

قطعة سالح حريب ) 200(، و مائيت ) 550(مخسمائة و مخسني جماهدا  اىلعند اندالع الثورة التحريرية حو
 )1(.حسب إحصائيات أحد قادا

) الواليـة األوىل (ليت أصبحت تعرف بوالية أوراس النمامشة حدد مؤمتر الصومام حدود هذه املنطقة، او
 :كاآليت
 .القراح، سطيف ،، سدراتة)مداوروش( متسكيو : حيدها مشاال -
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 .الصحراء و عمالة قسنطينة: جنوبا -
 .احلدود التونسية: شرقا -
 )2(.أوالد جالل و برج بوعريريج، مسيلة، بوسعادة: غربا -

تتبع مشاال خط السكة احلديدية القادمة من سوق أهـراس إىل  : " بقوله وقد رسم أحد قادا حدودها
سطيف، وترتل غربا حنو برج بوعريريج، املسيلة مع طريق بوسعادة، و توازي شرقا احلـدود التونسـية،   

 )3(."ومتتد جنوبا إىل أطراف الصحراء
، فإا 1956-08- 20يوم  و رغم السبق الثوري الذي عرفته هذه املنطقة، قبل انعقاد مؤمتر الصومام

نائب قائد املنطقة، يف   "شيهاين بشري": شهدت اضطرابات داخلية خطرية خصوصا بعد استشهاد قائديها
، مما أدخلها يف دوامة من 1956مارس  23قائد املنطقة ، يوم " مصطفى بن بولعيد"و  1955نوفمرب 

أدى بدوره إىل استمرار االضطرابات ا  الصراعات حول القيادة، فحال ذلك دون حضورها املؤمتر، مما
  ىت ــــبقضية املنشقني املناوئني لقرارات مؤمتر الصومام، فلم يستقر حاهلا بشكل ائي ح وظهور ما عرف

  ــــــــــــــ
، األول بباتنـة  ى، يف امللتق1954يف معامل بارزة يف ثورة نوفمرب " التنظيم العسكري و السياسي للثورة اجلزائرية " مصطفى هشماوي،  )1(

 .104، ص 1989مجعية أول نوفمرب لتخليد و محاية مآثر الثورة يف األوراس، باتنة، اجلزائر 
منشورات املتحف الوطين  ، حمضر اجللسات و مقتطفات من الوثيقة األساسية،1956أوت  20وثائق مؤمتر الصومام وزارة ااهدين،  )2(

 .14، ص 1996للمجاهد، اجلزائر 
، اجلزائـر          42، عـدد  ، ااهـد "الواليـة األوىل يف معركـة التحريـر   " حديث لألخ الكومانـدان احلـاج خلضـر     احلاج خلضر، )3(

 .08، ص 18/05/1959بتاريخ 

   .احلظ أن هذه االضطرابات مل تثن جماهدي الوالية عن حماربة العدو االستقالل، وحلسن
، حيث قدرت بعض املصاحل 1955د جماهديها بداية من سنة عرفت الوالية األوىل تطورا كبريا يف عد

 ،  جماهدا مسلحا) 2000(و ألفي  ) 1500(بني ألف و مخسمائة، الفرنسية عدد جماهديها يف هذه السنة
    بسالح الصيد، يف الوقت الذي يتبع هذا العدد ألف و مائة رجل%    25و بالسالح احلريب،منهم % 75

 متأهبني دوما لتدعيم صفوف الثوار ااحتياطي رجال) 3000(و ثالثة أالف ، سالحجاهزين حلمل ال) 1100(
الثانية، الثالثة و السادسة، باإلضافة إىل : ومتتلك هذه الوالية حدودا مشتركة مع ثالث واليات تارخيية هي. )1(

قبل إنشاء  ،اجلنوب و الصحراء من ،و الليبية من اجلنوب الشرقي ،انفتاحها على احلدود التونسية من الشرق
و كثريا ما كان يتم التعاون بينها و بني هذه األخرية، حبكم أن أحد قادا وهو  .الوالية السادسة بعد الصومام

أصبح قائدا و ،كان قائدا للمنطقة الثالثة من الوالية األول، )بسي احلواس(املعروف  )2(" أمحد بن عبدالرزاق"
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اختذ مركزا قياديا بالوالية األوىل، و ،، فعمل على ربط الصحراء باجلبل1958للوالية السادسة بداية من أفريل 
 لتسهيل التنسيق و تنفيذ العمليات، فكان له مركز جببال األوراس، ومركزا بالصحراء بالوالية السادسة

  )3(.)اجللفة( مبنطقة بوسعادة  "ثامر"وآخر جببل " كيمل"بـ
  :متعاقب على قيادة الوالية األول قادة ه

  .23/03/1956إىل  01/11/1954من : مصطفى بن بولعيد -
 .بعد أن سجن قائدها 1955علما أن شيهاين بشري  قادها بالنيابة من شهر فيفري  إىل نوفمرب من سنة        

 )أصبح عضوا يف جلنة التنسيق و التنفيذ.( 1957إىل أوت 1956العقيد حممود الشريف، من أواخر سنة  -
 ).التحق بتونس (  1959إىل مارس  1957، من أوت العقيد احلاج خلضر -
 )قادها بالنيابة. ( 1960إىل أفريل  1959، من أفريل ) ابن النوي(الرائد مصطفى مراردة  -
 ).1960(إىل أواخر السنة نفسها  1960الرائد سوايعي، من أفريل  -
 .إىل غاية االستقالل 1961العقيد الطاهر الزبريي، من مطلع عام  -

  ــــــــــــ
 .36يوسف مناصرية، املرجع السابق، ص  )1(
بدأ نشاطه السياسي يف حركة االنتصار للحريات الدميقراطية، التحق بالثورة عند اندالعها، ) األوراس( مبشونش  1923من مواليد  سنة  )2(

مارس  29ادسة، استشهد يف عني قائدا للوالية الس 1958، ويف أفريل 55وأصبح قائدا للناحية الثالثة من املنطقة األوىل يف سبتمرب 
 ).  انظر القرص املضغوط ، املصدر السابق ( رفقة القائد عمريوش  1959

 .03،ص1999دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر العقيد حممد شعباين و جوانب من الثورة التحريرية الكربى، حممد العيدمطمر،  )3(
  
 

فإن أهم ما ميز وضعها قبيـل   ، ) الوثائق الفرنسيةحىت يف(أما املنطقة الثانية املعروفة بالشمال القسنطيين 
ومل يعلموا اجلهـة   ،مل تتضح أمامهم الرؤية" حركة االنتصار للحريات الدميقراطية"اندالع الثورة، أن مناضلي 

اليت أخذت على عاتقها مسؤولية تفجري الثورة، على الرغم من كوا قد عرفت عددا كبريا من أعضاء املنظمة 
 )1(.اخلاصة

علـى   ،1954نوفمرب  01الذي وزع املهام على املسؤولني يوم )2(" ديدوش مراد"عني على رأسها القائد 
فلـم  ،)4()األوراس(، ومل تكن االنطالقة ا ناجحة كما كانت عليه باملنطقة األوىل)3(اجلهات الثالث للمنطقة

 .)6( السمندو طقة على منطقة نائب قائد املن )5("زيغود يوسف"منها هجوم ، تشهد سوى بعض العمليات
 :كاآليت) الوالية الثانية بعد الصومام( حدد مؤمتر الصومام حدود املنطقة الثانية 

        ،و متتد إىل احلدود التونسية مـرورا بسـيقوس   ،سطيف، طريق اجلزائر قسنطينة إىل القراح:  جنوبا  -
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 ). مداوروش(و منتسكيو ،و منكامل وسدراتة
 .ق اإلثننيخراطة، سو: غربا -

  ـــــــــــــــــــ
زيغـود  : عندما وقع اجتماع جمموعة اإلثنني و العشرين كان حوايل نصف املشاركني من هذه املنطقة اليت عرفت باملنطقة الثانية، ومنـهم  )1(

 .131انظر حممد العريب الزبريي املرجع السابق، ص ... ( يوسف، بن طوبال عبداهللا، رابح بيطاط، عمار بن عودة 
إىل حزب الشعب اجلزائري، كان من أبرز أعضاء املنظمة اخلاصة،كون  1942باملرادية، انضم سنة  13/07/1927لد بتاريخ و )2(

، وقائد للمنطقة الثانية، استشهد يوم 22،نواة سرية  لصنع املتفجرات مع ابن بولعيد، و هو عضو يف جمموعة الـ 1952بالعاصمة سنة 
مبناسبة  1954ن املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب انظر الذي صدر ع( ، 18/01/1955

 ) 2002جويلية  05( الذكرى األربعني الستقالل اجلزائر 
جبهة ميلة، امليلية، ضواحي جيجـل الغربيـة،   ... جبهة الوسط أسندها لزيغود يوسف و ضمت على اخلصوص منطقة سكيكدة و مسندو  )3(

 ).205،  ص 1انظر عمار قليل،  املرجع السابق، ج(  عبداهللا بن طوبال، جبهة عنابة يف الشرق و أسندها إىل عمار بن عودة وأسندها إىل

 .207نفسه، ص  )4(
، درس باملدرسة الفرنسية وحصل على الشهادة االبتدائيـة، اخنـرط يف   )دائرة زيغود يوسف( بدوار الصوادق  18/02/1921ولد يوم  )5(

يف أكتـوبر  ) مسندو سابقا(، انتخب مستشارا لبلدية بزيغود يوسف 1945ماي  08، قاد مظاهرات 1940ري سنة حزب الشعب اجلزائ
، بعد اكتشاف املنظمة، وسجن بعنابـة،  1950، ويف نفس الوقت عني على رأس املنظمة اخلاصة بالناحية، ألقي عليه القبض عام 1947

، ويف 22إىل بوضياف و رفاقه، وشارك يف اجتماع الـ 1954ألوراس، انضم يف ربيع ، وجلأ إىل ا1952لكنه متكن من الفرار يف أفريل 
، حضر مؤمتر 1955أوت  20، وقام جمات 1955حتضري الثورة باملنطقة الثانية، وكان النائب األول لديدوش مراد، خلفه يف جانفي 

من شـهداء  " املنظمة الوطنية للمجاهدين : للمزيد عنه انظر(  26/12/1956الصومام الذي كلفه مبهمة يف الوالية األوىل، استشهد يف 
 ). 196-195، أو حممد عباس، املرجع السابق، ص49، ص 1985، مطبعة جريدة الوحدة، اجلزائر "ثورة التحرير الوطين 

 .كلم شرق قسنطينة 10تسمى اليوم بدائرة زيغود يوسف، وتقع على الطريق الرابط بني قسنطينة و سكيكدة و عنابة، على بعد حوايل  )6(

مل تلتزم باحلدود اليت رمست أثنـاء انـدالع   ) األوراس(، علما أن املنطقة األوىل )1(احلدود التونسية: شرقا   - 
اهراس، اليت كانت تابعة حسب التقسيم إىل املنطقـة الثانيـة،    الثورة، حيث امتدت حدودها إىل ناحية سوق
 )2(.د التونسيةفأصبحت بذلك تراقب القطاع املتاخم للحدو

عرفت املنطقة الثانية عند انطالق الثورة صعوبات كبرية،كغريها من املناطق األخرى و على رأسها نقص 
، ومل يكونوا  )3( 11/1954/ 01عند انطالق الثورة يوم  ،)100(جماهد  عدد ااهدين الذي مل يتعد مائة

 املنطقة أقسام عسكرية، بينما عني على رأس، وعرفت أربعة )4(قطعة سالح حريب) 60(حيملون سوى ستني 
أن انطالقة الثورة ا كانت مع  )5(" العقيد علي كايف"اعترب أحد قادا و هو ". ديدوش مراد" يف البداية 

شهيدا مع " ديدوش مراد"، واليت سقط فيها قائد املنطقة 1955 /01/ 18 اليت جرت يوم" بوكركر"معركة 
     ).شهداء(تسعة جماهدين 

ا ملفتا لالنتباه مع مرور الوقت، حيث عرفت مرحلة يشهدت هذه املنطقة تطورا عسكريا و تنظيمو
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، وذلك حماولة منها لفك 1955أوت  20: جديدة من تطورها الثوري جمات الشمال القسنطيين يوم
هديها، حيث ، فزاد عدد جماوتدعيم الثورة عامة –بعد طلبها للنجدة  –احلصار عن منطقة األوراس خاصة 

   ألف و مائيت و) 900( تسعمائة ،ما بني 1955الفرنسية، حىت تاريخ أكتوبر  اإلحصائياتوصل، حسب 
يتبع عدد  ومنهم مسلحون ببنادق صيد، % 70مسلحون بسالح حريب، و %  30؛  جماهدا) 1200(

يت      ين، وألفا ومئطجاهز حلمل السالح، يرافقون جيش التحرير الو) 1000( رجل ااهدين املذكور ألف
    إىل ارتفاع عدد جماهدي املنطقة إىل  التقرير اخلاص مبؤمتر الصومام يشري وجند، )6(رجل احتياطي) 1200( 

  ــــــــــــ
 .15وزارة ااهدين، وثائق مؤمتر الصومام، املصدر السابق ، ص،  )1(
 .25نفسه،ص،  )2(
 .25ص ، .نفسه )3(
  .104مصطفى هشماوي، املرجع السابق، ص  )4(
، التحق بصفوف جـيش  1950، أى دراسته بالكتانية، وانتقل إىل جامعة الزيتونة سنة 1928سنة ) دائرة سكيكدة اليوم(ولد باحلروش  )5(

، شـارك يف مـؤمتر   1955أوت  20، وعمل مباشرة مع زيغود يوسف، وكان ممن حضروا هجمـات  1955التحرير الوطين يف بداية 
أصبح قائدا هلا، أصبح  1957قائدا عسكريا على نفس الوالية، ويف ربيع  1956، عني يف خريف عام الصومام ضمن وفد املنطقة الثانية

، عني عضـوا يف  1961يف سبتمرب ) اجلامعة العربية(عضوا يف الس الوطين للثورة اجلزائرية، مث عني ممثال جلبهة التحرير الوطين بالقاهرة 
انظر مذكرات علي ( 1994إىل جانفي  02/07/1992له بعد اغتيال حممد بوضياف من  ، مث رئيسا1992الس األعلى للدولة عام 

 ).كايف، املصدر السابق 
 .39يوسف مناصرية، املرجع السابق، ص  )6(

 
أما األسلحة احلربية فقد . مخسة آالف من املسبلني)5000(جماهدا،و )1669( ألفا و ستمائة و تسعة وستني

ثالثة أالف ) 3750(ثالثة عشر بندقية رشاشة، و  )13(عشرين، منها و مخسة و  ثالمثائة) 325(بلغت 
، وهذا ما يعين أن املنطقة الثانية بقيت تعاين من نقص السالح على غرار ما )1(وسبعمائة ومخسني بندقية صيد

 .)2(عرفته الواليات األخرى و خصوصا الداخلية منها
بتكوينها من أجل تنظيم الشعب و تأطريه و تعبئته ،حيث بادرت  )3("االس الشعبية " عرفت املنطقة 

  لصاحل الثورة، فكانت هذه االس  القاعدة الصلبة للهرم التنظيمي للوالية الثانية، وقد تبىن مؤمتر الصومام هذا 

  .فعمم على باقي الواليات بعد ذلك  )4(التنظيم و أقره،
خالف ، على )أساسيني ( ضوين كاملي احلقوق وقد شاركت يف هذا املؤمتر بصفة فعالة و مثلت فيها بع

    ،رفقة آخرين بتبليغ قرارات "زيغود يوسف"املناطق األخرى اليت مثلت بعضو واحد، وقد كلف قائدها 
 .  املؤمتر و حماولة إجياد احللول لالضطرابات اليت كانت تعرفها الوالية األوىل
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تسع نواحي وعدد هام من األقسام، طبقا ملا أقره  بعد مؤمتر الصومام، أصبحت مكونة من أربعة مناطق و
 :هذا املؤمتر من تنظيمات يف اهليكلة و القيادة، وقد تعاقب على قيادا مخسة قادة هم

 .1955جانفي  18إىل غاية استشهاده يوم   1954نوفمرب  01من : ديدوش مراد -
 .1956 سبتمرب 23إىل غاية استشهاده يوم   1955جانفي  18من : زيغود يوسف -
 .1957خروجه إىل تونس يف أفريل إىل غاية  1956سبتمرب  23من : عبد اهللا بن طوبال -
 .1961إىل غاية سبتمرب    1957من أفريل : علي كايف -
 .1962مارس  19إىل غاية   1961من سبتمرب ): املعروف بصوت العرب(صاحل بوبنيدر  -

   )5(.1961 إىل سبتمرب 1959فيما سارت الوالية بالنيابة من أفريل 
 عند جميء ،)6( )املناطق احملرمة(بـ إنشاء ما يعرف  ارخيية تالت من الواليا الثانيةكغريها الوالية وعرفت

  ــــــــــــــــــ
 .25وزارة ااهدين، املصدر السابق، ص ، )1(
 .دودتعىن بالواليات الداخلية الثالثة و الرابعة التني تقعان يف عمق التراب الوطين بعيدا عن احل )2(
تتكون  االس الشعبية للدواوين من مسؤول، و أربعة أعضاء، ينتخبون بكل حرية و دميقراطية من طرف اجلماهري الشعبية، وهم مكلفون  )3(

 .95، املصدر السابق، ص )انظر مذكرات علي كايف( باملال، التمدين، األخبار و األمن، يساعدهم مسؤولو املشايت  أو  املداشر 
 .95-94يف، املصدر السابق، ص مذكرات علي كا )4(
 . 172نفسه، ص  )5(
هي املناطق اليت قام اجليش الفرنسي بإخالئها من السكان، قصد قطع أية مساعدة أو إعانة من الشعب للثورة، ويقوم بعدها بقنبلتها بصـفة   )6(

 .منتظمة

لقوات شرعت ا ين شرع يف تطبيق مشروع قسنطينة، وحينهاأ،1958اجلنرال ديغول إىل احلكم يف صيف 
" تطبيق  ة يبدا ،1959نوفمرب  مطلعاملناشري علىمختلف اجلبال و املناطق، لتعرف  إلقاء يف  االستعمارية
من حدود الوالية الثانية مع  اليت امتدت عملياا)2(" األحجار الكرمية" عملية فكانت   ،)1("الـخمطط ش

 )3(.1960إىل ماي  1959ن نوفمرب و استمرت م ،باجلهة الغربية إىل غاية عنابة شرقا ،ةـالثالث
حيدها من الشمال البحر األبيض املتوسط و .يف عمق التراب الوطين فتقع ، )منطقة القبائل( الثالثة وأما املنطقة

شرق عني طاية غربا،  .)كوريب مارين سابقا( ،ايحال)5(و جباية إىل زموري )4(من سوق االثنني شرق أوقاس 
من سوق االثنني على البحر، إىل سطيف عرب خراطة على طريق اجلزائر قسنطينة ،  ومن الشرق الوالية الثانية

والوالية األوىل من سطيف إىل بوسعادة عرب برج بوعريريج و املسيلة، ومن الغرب الوالية الرابعة من زموري 
  .)7(و البويرة و سيدي عيسى و عني احلجل)6(مشاال، إىل بوسعادة جنوبا عرب األخضرية البحر  على
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      طلب من مناضليها تقدمي املساعدة للواليتني األوىل  مؤمتر الصومام كانت والية سطيف تابعة هلا، ولكن 
.                               )9(" البيبان" جبال  هاتضاريسمن  . )8(و الثانية، فكانت منطقة وصل بني ثالث واليات
  ــــــــــــــــــ

وقد بين على . مهمة القضاء على الثورة اجلزائرية" ديغول " الذي أسند له اجلنرال " شال " ضخم ينسب لصاحبه اجلنرال  خمطط عسكري )1(
 :أربعة حماور هي

  .غلق احلدود التونسية  اجلزائرية بواسطة السد املكهرب  -أ 
 ".مناطق  االلتجاء"إبادة جيش التحرير و احتالل املناطق اليت تدعى  -ب 
  ).يعين جبهة التحرير الوطين( طيم املنظمة السياسية اإلدارية و جهازها العسكري حت -ج
  .10، 7، ص 1961جانفي  30، اجلزائر بتاريخ 88للمزيد حوله، انظر ااهد، عدد . ( خلق إدارة خملصة للقيادة الفرنسية -د

: ألف عسكري، وعرفت جمموعة من العمليات هي 50إىل  35من العمليات الكربى ملخطط شال، خصصت للوالية الثانية وجند هلا  )2(
" ، وعملية الزمرد "Décourneau" يف مناطق جيجل، امليلية وميلة، بقيادة اجلنرال ديكورنو "  Turquoise" توركواز 

Emeroude  " مبناطق القلو سكيكدة، بقيادة اجلنرال  إيبري "Hubert " وعملية توبيز ، "Topeze "وغ ، اليت مست جبل إيد
 El-Moudjahid, N°: 60 du 20/02/1960, Imprimé parللمزيد عنها، انظر .( مبناطق سوق اهراس

Biogradski Graficki, Yougoslavie, 1962, P 669.. 
 : انظر خريطة أهم العمليات العسكرية ملخطط شال يف امللحق رقم )3(
 .رقا، على الطريق الرابط بني جباية و جيجلكلم ش 20تقع على بعد حوايل ) اليوم(هي إحدى دوائر  والية جباية  )4(
 .هي إحدى بلديات و الية بومرداس حاليا، تقع شرقا يف مواجهة البحر )5(
 ".باليسترو " تقع على الطريق الرابط بني البويرة و بومرداس، وعرفت يف العهد االستعماري بـ  )6(
 .من دوائر والية املسيلة مشال غرب، على حدود البويرة )7(
 .15ملرجع السابق، ص حيي بوعزيز، ا )8(
 .متتد بني سور الغزالن غربا و سطيف شرقا وبرج منايل جنوبا و قرقور مشاال، يفصلها  وادي الصومام عن جبال جرجرة )9(

الكثيفة، وهو ما ساعد علـى احتضـان   " أكفادو"سها غابة أىل غاباا و على رإباإلضافة ، )1(" جرجرة" و 
 .الثورة ا

طريقها إىل املنطقة الثالثة منذ البداية، وذلك بعد تفطن املناضلني الـذين كـانوا   وعرفت الثورة اجلزائرية 
بصدد اإلعداد للعمل املسلح، و على رأسهم جمموعة اخلمسة الذين أسندت إليهم مسؤولية تفجري الثورة أثناء 

 -الـوطن  على عكس اجلهات األخرى من –، إىل كون منطقة القبائل غري ممثلة 1954اجتماعهم يف صائفة 
    ، منذ بدايـة أزمـة حركـة انتصـار احلريـات      "ملصايل احلاج"وهي اليت كان معظم مناضليها قد احنازوا 

بتنظيم محلة شرح و توعية، وباملوازاة مع  ،ولذلك جند أن القيادة قد اهتمت يف األشهر األوىل.  )2(الدميقراطية
تويات، يف حني كان التجنيد يتم ببطء، وهو األمر ذلك كانت عملية هيكلة جبهة التحرير تتم على مجيع املس

يف شـكل    1955الذي جعل البعض يذكر بأن العمليات العسكرية يف املنطقة الثالثة مل تبـدأ إال يف ربيـع   
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جند الواقع التارخيي يثبت بأن املنطقة مل  ولكننا ، )3(وحراس الغابات" القياد"كمائن، وإعدام ألعوان الشرطة و 
، حيث مت حرق خمازن املعمـرين  1954نوفمرب  01شاركة يف اهلجمات األوىل اليت تقررت يوم تتأخر عن امل

بعدد من الرجال ملسـاعدا  ) اجلزائر(يف مناطق منها، وقطع أعمدة اهلاتف، مع مسامهتها يف مد املنطقة الرابعة 
 )4(.على تفجري الثورة

سفلى و العليا و الصغرى، وهي مقسمة إىل من القبائل ال" كرمي بلقاسم"تكونت حسب قائدها األول 
نوفمرب  01ىل عشر نواحي تشمل ثالثني قسما، أما عدد ااهدين ا يف إثالث مناطق صغرية، تنقسم بدورها 

  )6(.، وتعترب أصغر مناطق و واليات الثورة مساحة)5(جماهدا )450( فقد بلغ أربعمائة  ومخسني 1954
جلانبني التنظيمي و العسكري مع مرور الوقت،حيث وصل عدد جماهديها عرفت املنطقة تطورا كبريا يف ا

           بسبعـة و عدد من املسبلني قدر  جماهد،) 3100(ام إىل ثالثة آالف و مائة ــاد مؤمتر الصومـقبل انعق
  ـــــــــــــــ

ومام شرقا، على مشارف جبال البابور و البيبـان، إىل سـور   متتد من وادي سري غربا على مشارف سهول متيجة الشرقية إىل وادي الص )1(
 .الغزالن جنوبا 

 .23حممد عباس، املرجع السابق، ص، )2(
 .132، ص،1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر الثورة اجلزائرية يف عامها األولحممد العريب الزبريي،  )3(
، دار هومـة للطباعـة و النشـر و التوزيـع، اجلزائـر      )1954( دور العقيـد عمـريوش يف الثـورة اجلزائريـة    شوقي عبدالكرمي،  )4(

 73،74،ص،2004
 .10 ،ص ،وزارة ااهدين، املصدر السابق )5(

(6) Med TEGUIA , L’Algérie en guerre,Op cit, p 117. 
  

منطقة "اسم ، يف الوقت الذي ذكرت فيه الوثائق الفرنسية اليت كانت تطلق)1(آالف و أربعمائة و سبعني مسبال
، بأن عدد جماهديها قد بلغ، إىل غاية أكتوبر من عام معا على كل من املنطقتني الثالثة و الرابعة" راجلزائ

 سالح صيد، وهلامخسمائة % 70سالح حريب،و %  30رجل مسلح بنسبة )500(، مخسمائة 1955
هلذه املنطقة والشك  أن نظرة السلطات االستعمارية . )2(رجل جاهز حلمل السالح يرافقون ااهدين) 500(

ذات هوية عرقية و خاصية جغرافية تتميز "... كانت نظرة خمتلفة، حيث وصفتها الوثائق السابقة الذكر بأا 
 )3(".بالذاتية و الفردية، و الطابع اخلاص القبائلي

مشاكل أمام التطور الذي حققته هذه املنطقة يف السنة األوىل للثورة و مطلع السنة الثانية منها، برزت ا  
      ، وثانية مكونة من حوايل )4("دوار بين بوعالم"ا، يف جمموعة أوىل بـ احلركة املصاليةمتثلت يف متركز قوات 
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بينما " سي رابح" ، حيث يشرف على اموعة األوىل قائد يدعى )5("قرتات"مقاتل بناحية )500(مخسمائة 
ا جعل قادة املنطقة يتجهون يف البداية إىل حماورة املصاليني و ، وهو م)6(كان يقود اموعة الثانية حممد بلونيس 

، ومطلع 1955حماولة ضمهم إىل صفوف جبهة وجيش التحرير الوطين، قبل مواجهتهم بالسالح أواخر 
، واليت 1956يف شهر ماي " الليلة احلمراء "كما عرفت املنطقة الثالثة ما اصطلح على تسميته بـ .1956

، مما جعل )7( الذي جندت فرنسا عائلته بقرى وادي أميزور" أورابح"مترد القائد  "عمريوش "واجه فيها القائد
ىل أربعمائة شخص، عندما الحظ بأن التمرد قد توسع و أصبح إعمريوش يقدم على إعدام ما بني  ثالمثائة 

 .)8(يهدد الثورة باملنطقة
وقد هيئت كل الظروف املناسـبة لقـادة   الثالثة مؤمتر الصومام،  املنطقةاحتضنت  1956أوت 20ويف 

       مسبل، الشـيء  )1600(جندي و حوايل ألف و ستمائة )800(املناطق و على رأسها األمن، بتجنيد مثامنائة 
  ــــــــــــــ

 .10تقرير مؤمتر الصومام، املصدر السابق، ص، )1(
 .40يوسف مناصرية، املرجع السابق، ص،  )2(
  .40نفسه، ص، )3(
 ). 97انظر شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص، ( كلم إىل الغرب  15رية تبعد عن مدينة تيزي وزو حبوايل قرية صغ )4(
 ).انظر، نفسه، الصفحة نفسها( كلم عن مقر الدائرة  45قرية صغرية تقع بدائرة بوقاعة، والية سطيف حاليا، على بعد  )5(
 . 97نفسه، ص،  )6(
 .وهي من دوائرهاكلم جنوب جباية،  15تقع على بعد حوايل  )7(
 .90، 89شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص،  )8(

 
  

، "آيت محودة  عمـريوش "كما مت تكليف أحد قادا وهو الرائد  .الذي جعل األشغال تتم يف ظروف حسنة
مبهمة يف الوالية األوىل على غرار قادة الوالية الثانية، و بذلك بذل قادا جمهودات كبرية إلاء االضـطرابات  

  1957مقابل ذلك كانت حتقق تقدما كبريا يف جمال التجنيد حيث وصل عدد جيشـها سـنة   . )1(باألوراس
 .)2(جماهدا) 12000(عشر ألف  حوايل اثين

أمام هذا التطور الكبري يف العمليات العسكرية و عمليات التجنيد شهدت هذه الوالية عمليات اختراق 
، )3("العصفور األزرق"لضرب الثورة من الداخل؛ أوالها مؤامرة  من املخابرات الفرنسية، يف حماولة منها

وقد جنحت يف  .1956إىل اية سبتمرب  1955يت امتدت على مدى عشرة اشهر، من نوفمرب ــال
، و ثانيتها )4(التصدي هلا، فتمكنت من احلصول على دفعة هامة من السالح بطريقة ذكية من العدو نفسه
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و        اليت كانت أخطر عملية اختراق عرفتها الوالية الثالثة خاصة 1958صيف عام يف  )5(" مؤامرة الزرق"
مقابل . دت إىل زعزعت النظام ا، و تنفيذ حكم اإلعدام يف عدد هام من الضباط املثقفنيأالثورة عامة، و اليت 
يث خصها بعملية الوالية الثالثة كغريها من الواليات التارخيية تطبيق خمطط شال، ح  ذلك فقد عرفت

،قصد القضاء النهائي على الثورة ا، إال أن ذلك مل حيدث حيث  1959يف صيف عام  )6()جيمل(املنظار
 .بقيت هذه الوالية قلعة من قالع الثورة التحريرية رغم شدة احلصار

  ــــــــــــــــــــــ
 .113شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص،  )1(
 .129ق، ص، حيي بوعزيز، املرجع الساب )2(
هي مؤامرة دبرها اجليش الفرنسي، حيث عمل على جتنيد رجال من منطقة القبائل، وتسليحهم على غرار كتائب جيش التحرير، ليندسـوا   )3(

، انتهت بالتحاق من مت "جاك سوستيل" ، وذلك يف عهد احلاكم العام 1955بني جنوده، مث ينقلبوا عليه، بدأ التمهيد هلا يف شهر نوفمرب 
و نوعية تسـليحها،  " الكوست"للمزيد حوهلا و عن اموعات اليت سلحها ( حهم بالثورة، وبذلك غنمت كمية معتربة من السالح تسلي

 ).126، 113انظر، نفسه، ص ص، 
 .104حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص،   )4(
، وكانت 1958، وذلك يف صيف "كاب ليجي" ها رئيس قيادة أركان اجلنرال  ماسو يف اجلزائر، ونفذ" العقيدقودار " هي مؤامرة دبرها  )5(

عبارة عن عملية بسيكولوجية حمكمة و خطرية،  جند هلا بعض العمالء، ومت فيها إيهام العقيد عمريوش بأن عناصر من ضباطه    و جنوده، 
للمزيد عنها انظـر،  ( الفرنسي على اتصال باجليش  19/05/1956وخاصة املثقفني والطلبة الذين التحقوا  بالوالية الثالثة بعد إضراب 

 ).125، 123مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص ص 
، وامتدت عملياا على السـواحل مـن   1959إىل شهر أوت  1959جويلية  22من أكرب عمليات خمطط شال، شرع يف تنفيذها يوم  )6(

  -باعتراف القيادة الفرنسـية -يرة إىل قرتات، وقد جند هلا ، ومن الناحية اجلنوبية، من البو)شرقا(إىل شرق جباية ) بومرداس( غربا " دلس"
، اجلزائر 48عدد  ، ااهدللمزيد عنها، انظر( مخسة و ثالثني ألف جندي، إضافة إىل األربعني ألف اليت كانت متمركزة يف منطقة القبائل 

 ).7، 6، ص ص 10/08/1959

   
 : تعاقب على هذه الوالية قادة هم

 .1956نوفمرب إىل غاية  سبتمرب  01ن م ،ذي عني عضوا يف جلنة التنسيق و التنفيذ كرمي بلقاسم ال  -
الذي التحق بدوره بتونس و عني على رأس جلنة العمليات العسكرية ) سي ناصر( العقيد حممدي السعيد  -

 .1957إىل غاية  1956من سبتمرب  ،1958الشرقية يف أكتوبر 
 1957من سنة  ،1959مارس  29تشهد جببل ثامر ببوسعادة يوم العقيد آيت محودة عمريوش الذي اس -

 .1959مارس  29إىل غاية 
نه قاد الوالية بالنيابة قبل أ، و هو ما يعين 1960علما بأنه رقي إىل رتبة عقيد سنة -العقيد حمند أوحلاج -
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 .إىل غاية االستقالل 1959مارس  29من  -ذلك
  :  وقد حدد مؤمتر الصومام حدودها كاآليت.ق التراب الوطين تقع يف عم ،)اجلزائر( املنطقة الرابعة 

 .زموري  و  تنس مشاال" كوريب مارين" - 
 .البويرة ، عني بسام، بئر غبالو، الربواقية، قصر البخاري وتيارت جنوبا -
 .حدود عمالة وهران غربا -
 .لبويرة و عني بسام شرقاالقادرية، ا" تيري"األخضرية، " باليسترو"ثنية بين عيشة، "  مينرفيل" -

       حيث أكد أن  ،لكن املؤمتر جعل منها منطقة مستقلة ،كانت اجلزائر العاصمة تابعة هلا عند اندالع الثورة
       وسط اجلزائر و البلديات ااورة و هي حسني داي ،القبة، و األبيار،  بوزريعة، و بئر مراد رايس " 

 .)1(" ة للمنطقة الرابعة، بل تشكل منطقة مستقلةو  سانت أوجني  ليست تابع
       الثالثة من جهة الشرق  :عند اندالع الثورة كانت هلا احلدود املشتركة مع ثالث مناطق تارخيية هي

و األوىل من جهة اجلنوب و اخلامسة من جهة الغرب، وقد حافظت بعد الصومام على احلدود مع ثالث 
حت لذيها احلدود املشتركة مع الوالية السادسة بدل األوىل، و اليت عرفت معها عالقات واليات، إال أا أصب

 ،1957خالل سنوات ،املصالية أساسا ةمميزة سواء يف مساعدا على تثبيت النظام، أو يف مواجهة احلرك
الرابعة، حيث كما عرفت يف نفس الفترة ضم املنطقة األوىل من الوالية السادسة إىل الوالية  .1959و1958

 .)2(أصبحت تشكل املنطقة اخلامسة من الوالية الرابعة
  ـــــــــــــــ

 .15وزارة ااهدين، وثائق مؤمتر الصومام، املصدر السابق، ص )1(
 1959 ، الفترة من1تقرير امللتقى اجلهوي املقدم للملتقى الوطين الرابع لتسجيل وقائع و أحداث الثورة التحريرية، الوالية الرابعة، ج )2(

  .96، اجلزائر بدون تاريخ، ص،1962إىل اية 
  

أدرك العدو قيمتها االستراتيجية و موقعها من وجود : " (...) كتب أحد ضباطها عن خصوصياا ما يلي
       وجتمع قواته املختلفة و بنوكه و احتياطه من الكولون بأمالكهم ... ومطاراته، ومراكز متوينه...موانئه 

رابح "وقد وجدت الثورة صعوبة عند انطالقها يف املنطقة الرابعة، الشيء الذي جعل قائدها. )1(.".و مؤسسام
إلمداده بفوج من ااهدين ملساعدته على مسايرة  ،يطلب املساعدة من قائد املنطقة الثالثة )2(" بيطاط

نائب قائد املنطقة الثالثة )3( "رانعمر أوعم"األحداث و تفجري الثورة مبنطقته على غرار بقية املناطق، مما جعل 
  .)4(ينتقل إىل العاصمة هلذا الغرض

من إلقاء القبض  ،فقد متكن العدو خالل الشهر األول من الثورة ذه املنطقة ،إضافة إىل صعوبة االنطالقة 
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 23سريا يف ذاته وقع أ  "بيطاط"مبا يف ذلك نوابه، بل إن " رابح بيطاط"على أغلبية العناصر الذين بدؤوا مع 
سبعني يوما من اندالع الثورة، )  70( ىلولذلك فإن املنطقة الرابعة كادت أن ختتنق بعد حوا، 1955مارس 

  اقـالذي أصبح قائدا عليها خصوصا بعد التح "عمر أوعمران"ويعود الفضل يف بقائها و إعادة تنظيمها إىل  
  ــــــــــــــــ

الطبعة الثانية، مزيدة و منقحة، حترير صادق خبوش، تقدمي  قعة، شاهد على اغتيال الثورة،مذكرات الرائد خلضر بور: خلضر بورقعة )1(
  .13، ص 2000الفريق سعد الدين الشاديل، دار األمة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر 

ها البارزين يف الشرق ، وأصبح من أعضائ1947، التحق باملنظمة اخلاصة عام )قسنطينة( ، بعني الكرمة 19/12/1925ولد يوم  )2(
، ليلتحق بعدها بالعاصمة، مث 1952، جلأ إىل األوراس و مكث ا حىت صائفة 1950اجلزائري، جنا من االعتقال بعد اكتشافها سنة 

منطقة ، أصبح ضمن النواة القيادية األوىل للثورة، أصبح قائدا لل1954بالغرب اجلزائري ليسافر بعدها إىل فرنسا، وبعد عودته يف مارس 
، ومل يطلق سراحه إال بعد االستقالل، حيث ضم إىل اموعة املختطفة يف الطائرة يف مارس 1955مارس  23الرابعة، لكنه أسر يوم 

استقال من منصبه بسبب خالف مع توجهات الرئيس الشاديل  1990، ويف عام 1977، شغل رئيس الس الشعيب الوطين سنة 1961
  )93،94انظر حممد عباس، املرجع السابق،  ص ص، ( 2000ريل أف 10بن جديد، تويف يف 

، حتصل على الشهادة االبتدائية، تطوع يف اجليش الفرنسي، وجنا من اإلعدام )ذراع امليزان ( ، بدوار فريغات 19/01/1919ولد يوم  )3(
، اخنرط يف صفوف حزب الشعب )رقيب (بسبب خالف بني اجلنود اجلزائريني و الفرنسيني، وجرد من رتبته  1941يف أواخر عام 

ألقي  1946، فألقي عليه القبض، وحكم عليه باإلعدام، ومت اإلعفاء عنه سنة 08/05/1945اجلزائري، واكتشف أمره غذاة حوادث 
. ثالثةفتمكن  من الفرار و التحق بكرمي بلقاسم باجلبل، شارك يف تفجري الثورة كنائب لكرمي باملنطقة ال 1947عليه القبض ثانية سنة 

كلف مبهمة بتونس بعد الصومام، الذي حضره، و أسندت له مهمة التسليح يف جلنة التنسيق   . أصبح قائدا للمنطقة الرابعة بعد أسر بيطاط
، عني رئيسا لبعثة جبهة التحرير الوطين بتركيا، بعد االستقالل أصبح نائبا يف الس الوطين التأسيسي، لكنه 1958- 1957و التنفيذ 

  ).174، 173للمزيد عنه، انظر، حممد عباس، املرجع السابق، ص ( حب منه انس
 .74شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص،  )4(

  
  

  
باجلزائر العاصمة، و أعضاء من اللجنة املركزية حلركة االنتصار للحريات الدميقراطية جببهة  )1("عبان رمضان"

 )2(.1955ماي  13بعد إطالق سراحهم يوم  ،التحرير الوطين
جماهدا، وهو أدىن عدد بني ) 50(مخسني  1954نوفمرب  01كان عدد ااهدين باملنطقة الرابعة يوم 

جماهدي املناطق األخرى، إال أن هذه املنطقة عرفت تطورا عدديا و هيكليا قبل انعقاد مؤمتر الصومام، حيث 
ا ـذلك فقد عرفت إقباال واسع مسبل، وأكثر من) 2000(ألفي ، و ) 1000(ألف وصل عدد جماهديها إىل 

، وهو )3(مناضل) 40000(حيث قدر عدد مناضليها بـأربعني ألف  ،على االخنراط يف جبهة التحرير الوطين
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الذي  "عبان رمضان"و على رأسها ،ما يدل على العمل الكبري الذي قامت به النواة القيادية األوىل ذه املنطقة
الوطين مبناضلني جدد من األحزاب األخرى، وتشكيل خمتلف عمل على تدعيم صفوف جبهة التحرير 

يسعى "عبان رمضان"وقد تكون هذه الوضعية هي اليت جعلت .لتكون عونا للنظام و اجلبهة ،)4(االحتادات
جانفي  20لقيادة الثورة من اجلزائر العاصمة، كما عرب عن ذلك بنفسه يف رسالته إىل الوفد اخلارجي بتاريخ 

وهو من ضباط املنطقة، فقد أكد بأن املنطقة الرابعة مل حترز نفس التطور الذي " حممد تقية"  أما. )5(.1956
، وهي بذلك تأيت يف املرتبة الرابعة، إذ مل يتجاوز عدد جماهديها، )3، 2، 1(عرفته املناطق الثالث األخرى 

                          .عدجماهد، إال أن هذا العدد قد ارتفع فيما ب) 7000(سبعة آالف  1956حىت صيف 
 وتعين املنطقتني الثالثة (منطقة اجلزائر  أنيف الوقت الذي جند الوثائق الفرنسية السابقة الذكر تذكر 

  ،سالح حريب% 30رجل مسلح، بنسبة)500(مخسمائة 1955وصل عدد جماهديها حىت أكتوبر  ، )الرابعةو
  ــــــــــــــــــ

، وحتصل 1928، 1926والية تيزي وزو، دخل املدرسة االبتدائية سنة ) األربعاء نايث إراثن( عزوزة بقرية  10/06/1920ولد يوم  )1(
بعد حصوله على  1941، وعرف بتفوقه يف املواد العلمية، غادر البليدة سنة 1933على الشهادة االبتدائية، التحق بثانوية البليدة سنة 
،   و بعد تسرحه التحق بصفوف )والية ميلة حاليا(حتياطيا، مث وظف ببلدية شلغوم العيد شهادة البكالوريا،  جند بعدها و أصبح رقيبا ا

، حيث أوقف بالبليدة، وحكم 1950،متم اعتقاله بعد اكتشاف املنظمة اخلاصة سنة 1947حركة االنتصار للحريات للدميقراطية سنة 
ة، مع حرمانه من احلقوق املدنية، أطلق سراحه بست سنوات سجنا، وعشر سنوات منفى يف اإلقام 07/03/1951عليه يف 

بتيطوان باملغرب  27/12/1957، التحق بعدها بالثورة، ولعب دورا أساسيا يف اإلعداد ملؤمتر الصومام، اغتيل يوم 13/01/1955يوم
 )5، ص،21/11/2002، اجلزائر بتاريخ 628، عدد الشروق اليوميللمزيد عنه، انظر ( األقصى، بسبب مواقفه 

 .133، 132مد العريب الزبريي، املرجع السابق، ص، حم )2(
،اجلزائـر  1004، عـدد  اهدا". وثيقة تارخيية هامة أقدمها للمجاهد، اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين" العقيد أمحد بن الشريف،  )3(

 .16، ص 02/11/1979
 .اد الطلبة املسلمني اجلزائرينيهي االحتاد العام للعمال اجلزائريني، احتاد التجار اجلزائريني، و احت )4(

(5) Mabrouk Belhocine, Le Courrier Alger, le Caire 1954, et le congrès de la Sommam 
dans la révolution, Casbah éditions, Alger 2000, P,127.  

وإذا ما وزعنا هذا العدد على  .)1(رجل جاهز حلمل السالح )500(سالح صيد، وهلا مخسمائة% 70و 
 )250_ملنطقتني الثالثة و الرابعة بالتساوي فإن عدد ااهدين يف هذه األخرية لن يتعدى مائتني و مخسنيا

و يبدو أن هذه الوثائق  تريد التقليل من أمهية ما جيري مبنطقة اجلزائر، للتأكيد .1955جماهدا حىت أكتوبر 
  .وهوما يفهم من العدد  املتواضع الذي أوردتهعلى أن الثورة منحصرة يف منطقيت اجلنوب القسنطيين و مشاله،  

ىل منطقة إو حتويلها ،و من التطورات التنظيمية اليت عرفتها املنطقة أيضا، انفصال اجلزائـر العاصمة عنها
كما شهدت هذه  .1957و مطلع  1956حرة، مث استقرار جلنة التنسيق و التنفيذ ا، بدايةمن أواخر عام 
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بفعل  ،فحولت املدينة إىل منطقة للرعب و الالأمن ،اليت نفذها أفواج الفدائيني الشباب األخرية معركة اجلزائر
عرفت إضراب الثمانية أيام بعد أن  اليت القنابل املوقوتة اليت كانت تنفجر من حني إىل آخر يف قلب العاصمة

، بغرض إشراك 1957فيفري  04جانفي و  28و حددت املدة بني ذلك،  ىلإدعت جلنة التنسيق و التنفيذ 
و على الرغم من كون هذا اإلضراب قد  .و إظهار مدى جتاوبه مع جبهة التحرير الوطين ،الشعب يف الثورة

 )2(.إال أن النجاح كان يف اجلزائر العاصمة ،لوحظ يف مدن عديدة مثل وهران و قسنطينة
)    300(حواىل  ثالمثائة  ،حيث أعدم بفعلها1958يف أواخر " البلويت"امتدت إليها عملية االختراق 

، )4(وعلى غرار الواليات األخرى، تعرضت الوالية الرابعة لضغوطات كبرية بفعل كثافة املعارك. )3(متورط 
يف " سيقال"، وعملية 1960يف مارس " عملية العصا"، الذي أحلق بـ1959كما شهدت خمطط شال سنة 

  .)5(كبرية، حيث فقد ثُلُث قوته  ، تكبد خالهلا جيش التحرير خسائر1960أوت وسبتمرب 
  : تعاقب على قيادة الوالية الرابعة تسعة قادة هم

  .، وهو تاريخ إلقاء القبض عليه1955إىل مارس  1954نوفمرب  01من  ،رابح بيطاط -
 ).التحق بتونس (  1956إىل أواخر  1955من مارس  ،عمر أوعمران -
 .1958إىل مارس  1956من أواخر  ،سليمان دهيليس -
 .05/05/1959إىل غاية استشهاده يوم  1958من مارس  ، )سي أمحد ( مد بوقرة حم -

  ـــــــــــــــــ 
(1) Mohamed Teguia, L’Armée de libération nationale en Wilaya  IV, preface de 

Madeleine  Rebériaux, Casbah éditions, Alger 2002, P,32. 
(2) Mahfoud Kaddache, Et l’Algérie se libera 1954-1962, éditions Paris-méditerranée, 

Paris 2003,P,90. 
 .27،ص، 10/05/2005: بتاريخ  :4390عدد،  ، يومية اخلرب)سي احسن (يوسف اخلطيب  )3(
  211، 191حول املعارك اليت شهدا الوالية الرابعة، انظر الفصل اخلامس من مذكرات النقيب حممد صايكي، املصدر السابق، ص ص،  )4(
 .260مد صايكي، نفسه، ص حم )5(

 .1961أوت  08إىل  1960جانفي  01صاحل زعموم، من  -
 .إىل االستقالل 1961أوت  08، من ) حسن اخلطيب ( يوسف خطيب  -
إىل أقصى جنوب  ،من البحر املتوسط مشاال ،الوالية اخلامسة بعد الصومام أيمتتد املنطقة اخلامسة و
إىل احلدود اإلدارية لعمالة اجلزائر شرقا، و متثل ثلث مساحة  ،غرباو من احلدود مع املغرب األقصى  ،اجلزائر
 1959، إال أا عرفت يف عام )1(و هي بذلك أكرب الواليات مساحة، وتشمل مثاين مناطق عسكرية اجلزائر،

 .عند اندالع الثورة قائدا هلا  "العريب بن مهيدي"و قد عني  ،)2(ميالد منطقتها التاسعة 
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نطقة اخلامسة أن االنطالقة الثورية مل تكن ناجحة ا، ويعود ذلك إىل متكن القوات االستعمارية ما ميز املأما 
 )3("ابن عبداملالك رمضان"من إحلاق خسائر كبرية باموعات األوىل من ااهدين، و من مجلة شهدائها 

، اليااخلستعداد من جديد إلنشاء ، مما تطلب إعادة اال1954نائب قائد املنطقة الذي سقط  ليلة أول نوفمرب ،
على الرغم من كون أحد ضباطها وهو الرائد ، )4(و نشر الوعي الوطين طيلة السنوات األوىل من الثورة 

قد ذكر بأن الثورة قد انطلقت من جديد مبنطقة الغرب و اجلنوب " سي ناصر" عو دامل ، )5("املختار بوعيزم"
       . ندري ملاذا اعتمد هذا التاريخ ، و ال)6(يات ختريبيف شكل عمل ،1955أوت  10الغريب بعد 

  النواحيك فأكد بأن العمل الثوري مبنطقة وهران اليت كانت تشمل آنذا) ديغن بودغن(العقيد لطفيا ـأم
 ـــــــــــــــــــــــ

 .6، ص،01/05/1959، اجلزائر41عدد  ااهد،، "ديغن بودغن بن علي" العقيد لطفي )1(
، اجلزائر، 1954نوفمرب  1، عدد جترييب، املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة دالراصجملة  )2(

 .28،ص،2001ديسمرب،/نوفمرب
، وكان أول شهيد يسقط عند 1952، واعتقل عام 1942، اخنرط يف صفوف حزب الشعب اجلزائري عام 1928عام  ولد بقسنطينة )3(

، املكتبة العصرية، الرويبة، من شهداء الثورة اجلزائريةانظر، دليلة بركات، (و العشرين، وذلك مبستغامن  اندالع الثورة من مجاعة اإلثنني
 ).62،63، ص، 2002اجلزائر 

انظر وزارة ااهدين، من . 04/11/1954تذكر بعض املصادر أنه سقط شهيدا يوم ( 136حممد العريب الزبريي، املرجع السابق، ص،  )4(
 ).13، ص،1999، املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر 1962-1954زائرية يوميات الثورة اجل

اخنرط يف صفوف حركة االنتصار للحريات الدميقراطية عام . مبسدرة التحاتة، دائرة باب عسة، والية تلمسان 20/03/1928ولد يوم  )5(
، عني قائدا للمنطقة 1955الغربية يف عام ، و كلف بإدخال السالح إىل التراب الوطين  على احلدود 1953، سجن بفرنسا عام 1947

كون املنطقة التاسعة من . 26/3/1957و  16/01/1975، مث قائدا للكتيبة بوجدة بني 1956السابعة من الناحية اخلامسة عام 
 )28للمزيد عنه، انظر جملة الراصد، املرجع السابق، ص( بنفس الوالية 1960، وعني رائدا عام 1959الوالية اخلامسة عام 

  .28نفسه، ص، )6(
 الع )1
 .06قيد ، املصدر السابق، ص، )2

 .)1(1955قد عرف انطالقته الثانية يف أكتوبر  ،ندرومة و الغزوات و تلمسان و جهة مغنية الواقعة بني
 ، حيث عرفت الثورة دفعا يف هذه20/08/1955ولعل ذلك قد ارتبط بنتائج هجمات الشمال القسنطيين 

   املناطق
أو قتلوا يف نفس  ،جماهدا؛ ألقي القبض على مخسني منهم) 60(نطقة   اخلامسة بستني قدر عدد جماهدي امل

 ، جماهد) 500(الفترة، إال أن عدد ااهدين عرف ارتفاعا مع االنطالقة الثانية حيث قدر عددهم خبمسمائة 
إىل  1956ماي من سنة ليصل يف شهر  ،، و ارتفع هذا العدد قبل انعقاد مؤمتر الصومام)2(املسبلنيو مثلها من 
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شهدت االنطالقة  1956من املسبلني، و هلذا فإن سنة )1000( ألفاجماهد و ) 1500(ألف و مخسمائة 
مبا يف ذلك  ،احلقيقية للثورة يف املنطقة اخلامسة، فسجل جيش التحرير الوطين حضوره يف نواح عديدة منها

يدة بالوالية اخلامسة بعد مؤمتر الصومام و عني على فدخلت الثورة مرحلة جد. تلك املتامخة للوالية الرابعة
        .كعضو يف جلنة التنسيق و التنفيذ ،بعد التحاق بن مهيدي باجلزائر العاصمة ،"عبد احلفيظ بوصوف"رأسها 

 )3(.بدورها نواح و أقسام مشلتو قسمت إىل مثاين مناطق 
أا استقرت وراء  ،حدد التنظيم اجلديد للوالياتو مما ميز قيادة هذه الوالية منذ مؤمتر الصومام الذي 

و هو سبب تعذر متابعتها للمعركة يف امليدان فيما عدا  .وجدة باملغرب األقصىمدينة احلدود بالقرب من 
، ولكن ذلك مل مينع وقوع معارك كربى ا، )4(1959وقد استمر هذا الوضع حىت سنة . املهمات الظرفية

 . 1956كربى يف أكتوبر من عام ومنها معركة جبل عمور ال
، 1957إنشاء جهاز املواصالت الالسلكية عام   هذه الوالية وأمام التطور العسكري و التنظيمي شهدت

، كما سامهت )5(مما ساعد على سرعة االتصال،وهو اجلهاز الذي قدم هلا خدمات جليلة حبكم اتساع مساحتها
ومن أخطر العمليات . ع من االتصاالت يف الواليات األخرىيف تعميم هذا النو ،"بوصوف"عن طريق قائدها 

    )6("كورون"ال العسكري عملية ــخمطط ش يف إطار يف هذه الوالية ،العدوا  قامالعسكرية اليت 
  ــــــــــــــ 

 .06العقيد لطفي، املصدر السابق، ص، )1(
 .16لعقيد أمحد بن الشريف، املصدر سابق، ص )2(
 .06نفسه، ص،  )3(
 .97الية الرابعة، املصدر السايق، صتقرير الو )4(
 .06العقيد لطفي، املصدر السابق، ص )5(
من العمليات الكربى اليت قامت ا القوات االستعمارية يف إطار خمطط شال العسكري، ومشلت غرب الونشريس و جبال الظهرة           )6(

ألف  50و  30نفس السنة، وسخرت هلا فرنسا بني  ، و استمرت إىل غاية شهر جويلية من1959فيفري  6و سعيدة، و قد انطلقت يف 
  ) El-Moudjahid N° : 60, du 02 Février 1960, Op cit, P, 669انظر، ( جندي ،للمزيد عنها،

  .إىل غاية شهر جويلية من نفس السنة 1959فيفري   06من 
تحداثها رمسيا إىل ما أمر اس أجلأما الوالية السادسة فقد كانت عند اندالع الثورة جمرد مشروع، حيث ت

يتخذ قراره بإحلاق منطقة الصحراء الواسعة مبنطقته  "مصطفى بن بولعيد"بعد االنطالق، وهو األمر الذي جعل 
ناحية ( قرب نارة  ،"تافرنت"مبنطقة 1956مارس  21يف  ،يف اجتماعه بقيادة الثورة مبنطقته ،)1( األوىل
ية مبنطقة جنوب األوراس و الصحراء طرحت فكرة تكوين وبعد عرضه احلالة العسكرية و السياس .)منعة

األوىل بعد استشهاد  نطقةألول مرة، إال أن ذلك مل حيدث بفعل املشاكل اليت عرفتها امل)2(الوالية السادسة
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قبل استحداث هذه الوالية هو  ،علما أن أهم القادة الذين قاموا بعمليات عسكرية باملنطقة الصحراوية .قائدها
، باإلضافة إىل نشاط القائد )منطقة بسكرة(الذي كان قائدا للناحية الثالثة من املنطقة األوىل  "واسسي احل"
الذي كان مسؤوال عن قطاع غرب بسكرة، وكان نشاطه مستقال عن املنطقة  ،)سي زيان (  "زيان عاشور"

وقد متكن . )3(جماهد) 700(يف البداية، إال أنه انضم إليها على رأس أكثر من سبعمائة ) األوراس(األوىل 
وتبادل ،من التنسيق مع القائدين السابقني، بل رفع هذا التنسيق إىل تعاون شامل "بن بولعيدمصطفى "

املناطق الصحراوية مل تكن  أنوهذا ما يعين  .)4(وكذا إنشاء جلنة مالية مشتركة ،لاملعلومات و تسوية املشاك
 .1956- 1954 للثورة خالية من أي عمل عسكري يف املرحلة األوىل
علي "، إنشاء الوالية السادسة، وعني العقيد 1956-08-20تقرر أثناء انعقاد مؤمتر الصومام يوم 

باالتصال  ،بعد املؤمتر مباشرة "عبان رمضان"قائدا هلا، بينما كان من املقرر أن يقوم ) سي الشريف( " مالح
بني الواليتني األوىل و السادسة، ولكن ذلك مل  ، و رسم احلدود"العقيد سي الشريف"بالصحراء لتنصيب 

 .أعضائهاأحد  العاصمة وهوألسباب نعتقد أا تتعلق بانشغاله مبسألة استقرار جلنة التنسيق و التنفيذ ب )5(حيدث
  ــــــــــــــــ

، دار العلـوم للنشـر          )1962 -م. ق 814(املختصر يف تاريخ اجلزائر، من عهد الفينيقيني إىل خـروج الفرنسـي   صاحل فركوس،  )1(
 .253، 252، ص،ص 2002و التوزيع، عنابة، اجلزائر 

، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائـر  ...، رجال صدقوا حامي الصحراء أمحد بن عبدالرزاق محودة، العقيد سي احلواسحممد العيد مطمر،  )2(
 .87،ص1990

 .87نفسه، ص  )3(
 ، 2003، اجلزائر 4، العدد،جملة دراسات يف العلوم االنسانية االجتماعيةيف " فآراء و مواق: مؤمتر الصومام" شاوش حباسي،  )4(

.18، ص، 2004  
(5) Messaoud Maadad, Guerre  d’Algérie, chronologie, et commentaires, collection 

sad, émag, éditions Alger, 1992 ; P,69. 
  
  

و حاول أن ينظمها بالتنسيق مع قادة الواليـة  ،دسةانتقل إىل الوالية السا )1("علي مالح"ومهما يكن فإن 
 .، وكذا الوالية الثالثة)2(الرابعة اليت كان ينتمي إليها

امتدت الوالية السادسة عرب املساحة اليت حيدها من الشمال الطريق الرابط بني مدينيت الربواقية و بئر 
بة الوادي، ومن الشرق احلدود التونسية بريكة و القنطرة و منعة و زري: و من الشمال الشرقي مدن ،غبالو

 .)3(الليبية، ومن الغرب خط قصر الشاللة و عني ماضي إىل أولف ورقان، ومن اجلنوب احلدوداملالية النيجريية
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 "الشريف بن سعيدي"كان أوهلا مترد أحد ضباطها و هو ،خطرية مشاكلعرفت هذه الوالية منذ نشأا 
مارس  31يوم  ،"سي الشريف"الرابعة، ومتكنه من اغتيال قائد الوالية العقيد على احلدود الفاصلة مع الوالية 

الشيء الذي جعلها تعرف اضطرابات كبرية أدت يف األخري بلجنة التنسيق والتنفيذ إىل حلها يف  ،1957
ا بعد تلقيهم ، باإلضافة إىل استقرار املصاليني )4(، وضم األجزاء الشمالية منها إىل الوالية الرابعة1957نوفمرب

  .)5(وأتباعه "بلونيس"للضربات املتتالية بالواليتني الثالثة والرابعة يف نفس السنة، فكانت مستقرا لقيادة 
وعلى : " (...) وحول األسباب اليت جعلت هذه الوالية تعرف هذه املشاكل كتب أحد ضباطها ما يلي

القول بأا مل حتظ منذ نشأا بالعناية  ضوء ما شاهدت و ما مسعت خبصوص الوالية السادسة، ميكنين
من طرف جلنة التنسيق و التنفيذ، ولذا أصبحت والية حمفوفة باملشاكل بسبب االستهانة بظروف  الالزمة

، أضف إىل ذلك أن املسؤولني الذين عينوا ا من (...) اإلفالح يف تقديرها حق التقدير متشكيلها، وعد
 على قد أطالوا اإلقامة بنواحيها الشمالية تاركني اال للمصاليني لبسط نفوذهمطرف جلنة التنسيق و التنفيذ، 

 .)6(".مساحات كبرية باجلنوب
  ـــــــــــــ 

، دائرة ذراع امليزان، والية تيزي وزو، تلقى تعليمه األول هناك، "أمكرية"ببلدية  14/02/1924يعرف بالعقيد سي الشريف، ولد يوم  )1(
مسؤوال للحزب بناحية دلس، مث انتقل إىل مسؤولية تسيري  1950، وعني عام 1945الشعب اجلزائري سنة  وانضم إىل صفوف حزب

، أصيب جبروح )تيزي وزو(، حيث قام جوم على مدينة العزازقة 1954تيغزيرت و عزازقة، قاد فصيلة من ااهدين يف أول نوفمرب 
عمل الثوري، حيث يف مؤمتر الصومام قائدا للوالية السادسة برتبة عقيد، عضوا يف جملس ، ولكنه عاد ملزاولة ال1955ألزمته الفراش يف سنة 

أحد الثورة اجلزائرية، التحق مبهامه بعد املؤمتر يف الوالية السادسة، فعمل على تنظيمها و إرساء هياكل الثورة ا، ولكنه اغتيل من طرف 
 ).27،ص،1983، اجلزائر،     أفريل229عدد اجليشانظرجملة ( 31/03/1957ضباط الوالية و هو الشريف بن سعيدي، يوم 

(2) Mohamed Teguia, OP,cit P,33. 
 65،ص،1985فيفري 5،6، بسكرة يومي ،للوالية السادسة1954تقرير امللتقى اجلهوي الثاين لكتابة تاريخ ثورة نوفمرب )3(
 .35، املرجع السابق، ص2عمار قليل،ج )4(
 .14خلضر بورقعة، املرجع السابق،ص  )5(
 .116، ص، 2003دار هومة للطباعة و النشر، اجلزائر  ...الطريق الشاق إىل احلرية مصطفى بن عمر،  )6(

 
لكن الوالية السادسة قد أمهلت منذ البداية، ومل : " ويف نفس الوقت كتب أحد ضباط الوالية الرابعة

ىل التمركز ا بعد إاليني يعط هلا اهتمام الئق مبكانتها كباقي الواليات األخرى، األمر الذي أدى باملص
 )1(...".1957فرارهم من الشمال يف شهر ماي 

وقد اتفقت الشهادتان على أن االهتمام الواجب مل يعط للوالية السادسة منذ البداية، ورمبا يعود ذلك إىل 
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لية، حبكم الطبيعة الشما) الواليات( باإلضافة إىل تركز املعارك يف املناطق  .كوا مل تنشأ رمسيا إال بعد الصومام
 .املكشوفة للصحراء
قد عني على رأس الوالية السادسة،  بأنهبلجنة التنسيق و التنفيذ بتونس، أخرب  "سي احلواس"بعد اتصال 

ستني        ، وقسمت إىل أربع مناطق و تسعة عشر ناحية،و أربعة و 1958وبذلك أعيد تنصيبها يف أفريل 
 :أما جملسها فقد تكون من ،)3(جديدة من الوالية اخلامسة ، وقد ضمت إليها مناطق)2(قسما
 .قائدا للوالية) سي احلواس( أمحد بن عبدالرزاق محودة : الثاينالصاغ  -
 .القائد العسكري) املدعو فيصل(دريس إعمر : األولالصاغ  -
 ).املسؤول السياسي( الطيب اجلغاليل : األولالصاغ  -
 )مسؤول االتصال و األخبار ( ريرسي حممد العريب بع:األول الصاغ  -
 )4().مسؤول الصحة(سي حممد الشريف خريالدين : الضابط األول -

 "سي احلواس"لقد عرفت هذه الوالية قفزة نوعية يف جمال العمل العسكري و التنظيمي بعد أن أصبح العقيد 
ها املشكلة املصالية، قائدا هلا، وذلك ملا متتع به من نشاط و حزم يف مواجهة املشاكل الداخلية، وعلى رأس

 تنيو أتباعه، خصوصا الوالي "بلونيس"حيث توجه إىل طلب املساعدة من الواليات األخرى ملواجهة جيش 
الرائد عمر "،رفقة 1958، كانت إحداها منتصف عام عدة مراتالرابعة و الثالثة، هذه األخرية اليت زارها 

اهدين يف حماولة لالحتكاك بتنظيمها، حيث عقد مع س ثالث فصائل من اأالقائد العسكري، على ر "إدريس
كفادو، أين أكد هذا األخري بأن الوالية الثالثة ستبقى أاجتماعا بغابة  "عمريوش"قادا،و على رأسهم العقيد 
  ــــــــــــ

 .114خلضر بورقعة، املصدر السابق، ص  )1(
 .67،68تقرير امللتقى اجلهوي للوالية السادسة، املصدر السابق، ص ص  )2(
 .36عمار قليل، املرجع السابق، ص  )3(
 .67،68تقرير امللتقى اجلهوي للوالية السادسة، املصدر السابق، ص ص  )4(

  
  

وتنسيقها مع الواليات   ،نشاطها العسكري هذه األخريةوسجلت بذلك  .)1(املساند القوي للوالية السادسة
، 1958ديسمرب  12و  6الوالية الثانية بني يف اجتماع العقداء  ب "سي احلواس"األخرى،  كما شارك قائدها 

، لكنهما سقطا )2(لتبليغ قرارات الواليات اتمعة بالداخل، إىل قيادة اخلارج "عمريوش"وانتذب رفقة العقيد 
باإلضافة إىل إلقاء القبض على القائد . 1959مارس  28يوم ) اجللفة(مبنطقة بوسعادة  شهيدين جببل ثامر،
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هذه الوالية من جديد، حيث إىل وبذلك عادت املشاكل الداخلية  . "عمر إدريس"رائد العسكري للوالية ال
س أعلى ر "سي احلواس"خلف  بعد أن، )3( 1959- 07-29بتاريخ  "الطيب جغاليل"ذهب ضحيتها العقيد 

واحلقيقة أن  .حىت االستقالل )4("حممد شعباين" ومل تعرف االستقرار إال بعد أن توىل  قيادا  العقيد الوالية، 
هذه الوالية قد خاضت احلرب على ثالث جبهات، جبهة الطبيعة القاسية، احلرب ضد املصاليني  و مواجهة 

يضاف إىل ذلك مناورة االستعمار لفصل الصحراء عن بقية الوطن، . )5(اجليش الفرنسي بترسانته العسكرية 
، و إجرائه لتجاربه النووية مبنطقة رقان 1957- 01-10منذ إصدار الربملان لقراره يف هذا الشأن بتاريخ 

ولكن هذه املشاكل مل متنع الوالية السادسة من مواصلة الثورة ضد العدو إىل غاية  .)6( 1960بداية من عام 
 .االستقالل

  
  ــــــــ

 .93،94، ص ص، 1997، دار األمة، اجلزائر 1عبد احلفيظ أمقران احلسيين، مذكرات من مسرية النضال و اجلهاد، ط )1(
(2) Mohamed  Teguia, l’Algérie en guerre, Op, cit, p, 372. 

حممد صايكي ،مذكرات النقيب حممد صايكي، شهادة ثائر من قلب اجلزائر، الطبعة الثانية، حترير حمفوظ اليزيـدي، شـركة دار األمـة     )3(
 .88، ص 2003للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر 

، بأوماش ببسكرة، تعلم مبسقط رأسه مث انتقل إىل بسكرة، مث إىل قسـنطينة  1934سبتمرب  04واليد امسه احلقيقي الطاهر شعباين، من م )4(
. شارك يف العمليا األوىل للثورة اجلزائرية مبنطقة الصحراء، رفقة سي احلـواس . حيث انضم إىل معهد عبداحلميد بن باديس 1950سنة 

خلف سي احلواس على . عني على رأس املنطقة الثالثة من الوالية السادسة 1959ويف سنة . 1958أصبح ضابطا أوال سياسيا فس سنة 
شـاف  0000تشهاده، وكان له دور يف توسيع العمليات العسكرية باجلنوب الكبري، وخاصة بعد اكـت . 0.0رأس الوالية بعد اس   

 .1964نفذ فيه حكم اإلعدام سنة . البترول و سعي فرنسا إىل سياسة فصل الصحراء
، ص، 2002، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائـر  1962-1954درواز، الوالية السادسة التارخيية، تنظيم و وقائع اهلادي  )5(

116 ،117. 
  .132نفسه، ص،  )6(

 .1956 – 1954بيعة  العالقات بني املناطق التارخيية ط: املبحث الثاين
 : االتصاالت األوىل بني قادة الثورة -أ

لتنسيق و التعاون بني مناطق الثورة اجلزائرية بعد اندالعها، ينبغي التذكري باالتصاالت قبل التطرق إىل ا
جل إشراكهم يف تفجري الثورة، أاحلثيثة اليت قام ا أعضاء التيار الثوري مع قادة منطقة القبائل قبل ذلك، من 
باإلضافة إىل كون هذه املساعي . حبكم ما تتمتع به هذه املنطقة من رصيد نضايل،و إمكانيات مادية و طبيعية 

تعترب وجها من أوجه التعاون الذي عرفته الثورة اجلزائرية قبيل اندالعها، حبكم حرص جمموعة اخلمسة على 
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 .تفجري الكفاح املسلح يف خمتلف جهات الوطن، و هو حتد جنحت يف حتقيقه
ادعى العمل من أجل  "صايل احلاجم"ألن  لقد كانت منطقة القبائل أقرب إىل املصاليني من املركزيني،

جعل مسؤوليها يبدون حتفظا من النواة القيادية األوىل، حبكم عالقتها و هو ماالثورة دون جلنة مركزية، 
حممد "و يؤكد حقيقة هذا التقارب ،)1(التكتيكية باللجنة املركزية حلركة االنتصار للحريات الدميقراطية

مناضلو هذه املنطقة قد احناز معظمهم إىل مصايل منذ بداية األزمة،  كان... :" أحد اخلمسة بقوله "بوضياف
و نظرا لصعوبة االتصال م مل نتمكن من شرح مواقفنا هلم شرحا كافيا، كما حدث يف جهات أخرى من 

وكان علينا أن نبذل قصارى جهدنا . 1954البالد ، وقد ظلت املنطقة على هذا املوقف إىل غاية ماي 
 .)2(..."من ربط الصلة بيننا و بينهم إال يف شهر ماي" اهلامشي محود"ا، و مل يتمكن الشهيد لالتصال بقاد

، هامةاحنياز منطقة القبائل إىل صف املصاليني، فإنه يؤكد حقيقة  "حممد بوضياف"فباإلضافة على تأكيد 
إىل ضم هذه املنطقة لصف وهي أن النواة  القيادية األوىل بذلت جمهودات كبرية، و نسقت أعماهلا للوصول 

هذه  ضمأن   - حسب رابح بيطاط  - أدركوا  بعد أن الثورة، على غرار ما حصل يف بقية جهات الوطن، 
مبهمة االتصال " ديدوش مراد "  وهو ما دفعهم إىل تكليف .، يضاعف من إمكانيات النجاح) القبائل( املنطقة 

 "مصطفى بن بولعيد"، اضطرت بعده اموعة إىل إرسال انتهى اللقاء األول بسوء التفاهم" بقادا، حيث
، من املشاركة يف "أوعمران"الذي كان رفقته  "كرمي بلقاسم"لنفس الغرض، هذا األخري الذي متكن من إقناع 

لى الرغم من هذه االتصاالت فإن قادة املنطقة ظلوا متحفظني على اجلماعة الثورية ع، و)3(أحد االجتماعات
  ــــــــــــ

 .12، ص 15/01/1986، اجلزائر 9/69، عددالشعبشهادة رابح بيطاط حملمد عباسي، يومية  )1(
 .23حممد بوضياف، املصدر السابق، ص  )2(
 .12شهادة رابح بيطاط، املصدر السابق، ص  )3(

  
  

حيي "املؤرخ اجلزائري  أورد، حيث )1(1954يف أواخر جوان  22غاية انعقاد اجتماع جمموعة الـ إىل 
 "عمر اوعمران"و  "كرمي بلقاسم"أكد أثناء هذا االجتماع، أن الثنائي  "مصطفى بن بولعيد"أن  "بوعزيز

أن حتفظ قادة منطقة القبائل استمر إىل  ويبدو، )2(موافقان على ما سيقرره اتمعون رغم غياما عن االجتماع
بـ          الذي عقده املصاليون ما بعد هذا التاريخ، و ذلك حبكم أن هؤالء قد عينوا ممثال عنهم يف املؤمتر 

ال  ذلكن أوهو ما يعين احتمال غيام بفعل ذلك، رغم  .1954جويلية  17و  15البلجيكية بني " هورنو"
يشاركها اجتماعاا  "كرمي بلقاسم"يعين بالضرورة عدم اتفاقهما األويل مع جمموعة اخلمسة، اليت سيصبح 
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 .)3(رواية حممد بوضياف ، حسب1954كعضو سادس بداية من سبتمرب 
وهكذا ميكن القول بأن هذه املساعي واالتصاالت ميكن اعتبارها مظهرا من مظاهر التنسيق بني قيادات 

نوفمرب  01تقرر فيه حتديد حيث املناطق اليت استلمت القيادة مباشرة بعد آخر اجتماع تنسيقي للمجموعة، 
يؤكد بأن جلنة  "حممد بوضياف"اون بعد اندالعها مباشرة فإن التنسيق و التع أما. تارخيا لتفجري الثورة 1954

الستة اليت هو منسقها، قد اعتمدت ال مركزية العمل، نظرا التساع رقعة البالد من جهة، و عدم توفرها على 
و     ،)4(وسائل االتصال من جهة ثانية، لذلك فحرية املبادرة كانت موجودة بالنسبة لكل منطقة تبعا لظروفها

مل يكن مفروضا، على أساس أن القيادة الثورية كانت تدرك الصعوبات الكبرية  االتصال بني خمتلف املناطق أن
وهو األمر الذي أكدته . اليت ستعترض أي عمل تنسيقي بني املناطق، أو بني هذه األخرية و الوفد اخلارجي

؛ إذ عجز القادة عن تنظيم 1956 – 1954الواقع التارخيي ملرحلة الثورة األوىل  ااملصادر و املراجع،  وكذ
، لدراسة ما مت إجنازه و التخطيط على ضوء ذلك، لربنامج شامل 1955االجتماع املتفق عليه مطلع عام 

إىل  1955نشط التنسيق و االتصال منذ أواخر  والشيء الذي جعل هذه الرغبة عالقة  .)5(للكفاح املسلح
 .1956أوت 20يوم يف مؤمتر الصومام ، لتتبلور  1956صيف 

لقد أفرز هذا الوضع الصعب يف املناطق التارخيية عمال عسكريا خمتلفا يف نوعيته و كثافته، وعالقات غري 
  ــــــــــــ

صاحب البيت الذي انعقد فيه االجتماع، بأنـه انعقـد يف   " إلياس دريش " ، وأكد 25/06/1954ذكر حممد بوضياف أنه انعقد يوم  )1(
، أما رابح بيطاط فقد ذكر أنه انعقد يف 1954جوان  27جوان أو األحد  20هو ما يعين أنه انعقد يف األحد  ، و1954أواخر جوان 

 .، وعلى األرجح أن يكون قد انعقد أواخر جوان، ألن جل املصادر و املراجع تعتمد هذا التاريخ1954أواخر ماي، مطلع جوان 
 .36حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص  )2(
 .23املصدرالسابق، ص حممد بوضياف،  )3(
 5، ص21/11/2002، اجلزائر، 628، عدد الشروق اليومي، 3ج "ومؤمتر الصومام، من هو عبان ؟... بن بلة، عبان " حممد عباس،  )4(
  .123حممد العريب الزبريي، املرجع السابق، ص  )5(

نسبيا بني بعض منتظمة بني املناطق منذ اندالع الثورة، لتعرف فترات تدبدب، حيث كانت العالقات كثيفة 
ا تعمل يف شبه عزلة عن بعضها البعض منكأأحيانابرزت ووقليلة بني أخرى،  ،)الواليات بعد الصومام( املناطق 

: بقوله)1("حممدي السعيد"وهو العقيد) القبائل(كده أحد قادة املنطقة الثالثة أما  يف املرحلة األوىل للثورة،حسب
 ،مع اخلارج كان ضعف التنسيق بني الداخلوزلة عن بعضها البعض،لقد كانت املناطق تعمل يف شبه ع"(...)

كنا مبنطقة جرجرة نعيش هذه و.يشكل ديدا خطريا ونقطة ضعف ميكن للعدو أن ينفذ منها إىل قلب الثورة
 .)2(..."الوضعية بقلق متزايد رغم النجاحات اليت كنا حنرز عليها من حني آلخر



 39

ره يف هذه املرحلة احلرجة من عمر الثورة التحريرية؛ فالتردد بقي يطبع له ما يرب "حممدي السعيد"إن قلق 
       أمام ضعف متوينها و تسليحها  مواقف احلركة الوطنية، والعدو يسعى خلنق الثورة يف األشهر األوىل،

ق التراب الوطين، مما باإلضافة إىل الوضع اخلاص الذي ميز املنطقتني الثالثة و الرابعة الواقعتني يف عم .و تنسيقها
وقد يكون هذا الوضع هو . )3(جعلهما مقطوعتني عن قاعديت التموين الشرقية و الغربية حىت ما بعد الصومام

 دفع إىل تكثيف التعاون بني املنطقتني بشكل أكرب، مما وقع بني املناطق األخرى، باإلضافة إىل املوقع ااور  ما
وإىل خلق نواة لقيادة سياسية، تركزت باجلزائر العاصمة بداية من صيف  و العالقة الودية بني قيادتيهما،

 .تتجه أكثر إىل املركزية يف اختاذ القرار السياسي "عبان رمضان"، مما جعل هذه القيادة و على رأسها 1955
قد  ،"ودزيغ"بأن قادة املنطقة الثانية بقيادة  ،20/01/1956فقد كتب يف رسالته إىل الوفد اخلارجي بتاريخ 

 ،وافقوا على تسيريهم سياسيا من اجلزائر العاصمة، لكنه أكد باملقابل أن القرارات العسكرية تبقى المركزية
  .)4(حبكم الظروف األمنية و بطء االتصال بني املناطق

  ـــــــــــــ 
ء نايث إراثن، حفظ القرآن و التحق كلم جنوب  قرية األربعا 02بقرية آيت فراح، على بعد  1912يعرف  بسي ناصر وهو من مواليد  )1(

، تطـوع يف  1936باملدرسة الفرنسية، و على األرجح أن مستواه مل يتعدى الشهادة االبتدائية، اخنرط يف صفوف جنم مشال إفريقيا سنة 
ه فواصـل  ، حيث أفرج عن1952، و أسر على احلدود التونسية، و سجن بتازولت حىت عام 1944إىل  1942اجليش األملاين من عام 

إىل جبهة التحرير الوطين، التحق بصفوف جـيش التحريـر    1954نضاله يف صفوف حركة االنتصار للحريات الدميقراطية، انضم سنة 
، 1957، باملنطقة الثالثة، عني بعد مؤمتر الصومام قائدا للوالية الثالثة برتبة عقيد خلفا لكرمي بلقاسم حىت سبتمرب 1955الوطين يف جوان 

، 1960على رأس جلنة العمليات العسكرية ألركان اجلبهة الشرقية إىل غاية جـانفي   1958روجه إىل تونس، مث عني يف أفريل تاريخ خ
مث حيث شغل وزير دولة مكلف بااهدين يف احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية األوىل و الثانية، مث وزيرا للمجاهدين بعد االسـتقالل،  

 ).للمزيد انظر، يف حممد عباس، املرجع السابق(  1967الذي انسحب منه عام  19/06/1965يف عضوا لس الثورة 
انظـر الـنص الكامـل    (  20/08/1984، اجلزائر 6473، عدد الشعبشهادة العقيد حممدي السعيد حول مؤمتر الصومام يف يومية  )2(

 .    49، ص، 01لشهادته يف امللحق رقم ، 
(3) Mohammed Teguia, L’Algerie en guerre, O.P.U, Alger, 1988. P,118. 
(4) Mebrouk belhocine : Op cit, P,127. 

ااورة هلا، و إمنا للمنطقة الثالثة كما عدت اجلزائر العاصمة قاعدة لوجيستسكية، ليست فقط بالنسبة 
  )1(.1955طيلة سنة    لكافة املناطق، باألموال و الدواء
قادة  نلفك العزلة ع اكبري تقدما حققبأنه  إىل الوفد اخلارجي ، "رمضان عبان"ويظهر من خالل رسالة 

املناطق، حيث أصبحت املنطقة الثانية تتصل بالعاصمة و تلتقي ا يف مدينة سطيف، بينما اتصلت املنطقة 
 .األوراس )املنطقة الرابعة(   أما األمر الذي مل  يتحقق بعد، فهو االتصال بني اجلزائر العاصمة .الثالثة باألوراس

قائد منطقة الشمال القسنطيين، ألنه كلف  "زيغود يوسف"بأن االتصال ذه املنطقة يتم عرب  "عبان"و قد أشار 
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وقد كتب يف نفس الرسالة، حول معوقات االتصال مع األوراس، ما معناه . بإيصال الرسائل إىل املنطقة األوىل
، ألن هناك صراعات بني قادا، مما جيعلنا نعتقد بنقص أننا خنشى أن تكون األمور يف منطقة األوراس سيئة

أن هذه  بدووي .)2(من ضبط األمور جمددا "مصطفى بن بولعيد"وهلذا نتمىن أن يتمكن  .وعيهم السياسي
من حتقيقها كانت تدخل يف نطاق التنسيق لعقد املؤمتر الوطين الذي سيعرف  "عبان"االتصاالت اليت متكن 

 .مبؤمتر الصومام
املتأمل يف خريطة التقسيم السياسي و العسكري للجزائر، اليت أقرا القيادة الثورية عند اندالع الثورة  إن
واليات بعد الصومام، ( لمنطقتني الثالثة و الرابعة، حدود مشتركة مع ثالث مناطق ل، سيالحظ أن )3(التحريرية

؛ فالثالثة لديها حدود )تحداث الوالية السادسة لتصبح الوالية الثالثة تتمتع حبدود مع أربع واليات، بعد اس
مشتركة مع املنطقة الثانية شرقا، و الرابعة غربا، و األوىل جنوبا، أما الرابعة فحدودها مشتركة مع الثالثة شرقا، 
 واخلامسة غربا، و األوىل و السادسة جنوبا، يف الوقت الذي جند فيه املنطقتني الثانية واخلامسة ال تشتركان يف

،من بداية الثورة إىل ايتها؛ فالثانية تشترك مع الثالثة يف ) واليتني بعد الصومام( احلدود سوى مع منطقتني 
و األوىل         احلدود من جهة الغرب، و مع األوىل من جهة اجلنوب، وتشترك اخلامسة مع املنطقتني الرابعة

عن طريق احلدود  كان اإلمكانيات لالتصال باخلارجمتتل من الشرق و اجلنوب الشرقي، يف الوقت الذي جندمها
أما . بالنسبة للمنطقة اخلامسة التونسية بالنسبة للمنطقة الثانية، وعن طريق احلدود اجلزائرية املغربيةاجلزائرية 

و الرابعة، ومنطقة من  والثالثة الثانية:حدود مشتركة مع ثالث مناطق من الشمال هيهلا املنطقة األوىل فكانت
  ام و أبقت ـجلنوب الغريب هي اخلامسة،لكنها فقدت احلدود مع الوالية الرابعة بعد مؤمتر الصوما

  ـــــــــــــــ
(1) Benyoucef Benkhedda, Abane – Benmhidi : Leurs  apport à la révolution 

Algerienne, éditions Dehleb, Alger 2000, P,19. 
(2) Mebrouk Belhocine, O.P.U , P,128. 

 .150، ص ، 02نظر اخلريطة يف امللحق رقم، ا )3(
نبني وحنن إذ ).مبعىن أربع واليات، و هو ما مل يتوفر سوى للوالية الثالثة( احلدود مع املناطق األخرى على 

       اسم يف رسم معامل العالقات احلكبري و الدور الله  سيكونفألن ذلك بني املناطق و الواليات، املشتركة احلدود 
 – 1954واتصاالت املرحلة األوىل من الثورة  والواليات، منذ مبادرات صال بني خمتلف املناطقو االت

، حيث سيكون التعاون واالتصال بصورة أكثر كثافة بني املناطق و )1(إىل ما بعد مؤمتر الصومام 1956
 .صوصا املتباعدة منهايف الوقت الذي يقل فيه ذلك بني املناطق األخرى، وخ ،الواليات ذات احلدود املشتركة

 : مبادرات التعاون األوىل بني املناطق وعدم انتظامها  -ب  
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بالرجال، ملساعدا على تفجري ) اجلزائر(دورا يف إمداد املنطقة الرابعة ) القبائل(لقد لعبت املنطقة الثالثة 
   عتاد واملال عند ، حبكم العجز املسجل يف هذه األخرية يف الرجال وال1954نوفمرب  01الثورة ليلة 
فقد مت نقل جمموعة من ااهدين من املنطقة الثالثة إىل املنطقة الرابعة، وكان يف استقباهلم  . )2(االنطالقة

وقد شاركت  .نائب قائد املنطقة الثالثة "عمر أوعمران "نائب قائد املنطقة الرابعة، و )3( "سويداين  بومجعة"
قائد املنطقة "رابح بيطاط "اهدي املنطقة الرابعة يف العمليات األوىل بقيادة هذه اموعة بعد انضمامها إىل جم

، )5(توجها حنو ثكنة بوفاريك )4("عمر أوعمران"و  "سويداين بومجعة"بالبليدة و" بيزو"الذي توجه حنو ثكنة
  ــــــــــــــ

 .151، ص، 03يف امللحق رقم،  1956-1954انظر خريطة العالقات بني املناطق التارخيية،  )1(
 .09/02/2004بالصوت و الصورة، مبكتبة الس اإلسالمي األعلى، اجلزائر  شهادة مسجلةشهادة عبد احلفيظ أمقران،  )2(
مبدينة قاملة، زاول دراسته مبسقط رأسه و حصل على اجلزء األول من شهادة البكالوريا، عمل يف مطبعة لـدى   10/01/1922ولد يوم  )3(

، كان عضوا يف الكشافة االسالمية منذ صغره، اخنـرط يف صـفوف حـزب    1942إىل غاية   1939ن سنة أحد املعمرين الفرنسيني م
تنديدا بالسياسة االستعمارية يف حق األهايل، فتم اعتقاله و سجن ملـدة   1942الشعب اجلزائري، و قاد مظاهرة كبرية بشواترع قاملة عام 

، و عند اية احلرب العاملية الثانية حول للعمل يف إحدى املطـابع  1944لعسكرية سنة ثالثة أشهر، مع غرامة مالية، استدعي إىل اخلدمة ا
، و حكم عليه بثمانية عشر شهرا سجنا، انتقـل بـني املـدن    1948العسكرية بقاملة، انضم إ ىل املنطقة اخلاصة و ألقي عليه القبض عام 
نوفمرب رفقة عمر أوعمران، كان نائبا لرابح بيطاط، استشـهد    01ت  اجلزائرية، و خصوصا وهران  و اجلزائر العاصمة، شارك يف هجما

 .قرب القليعة 16/04/1956يوم 
، حتصل على الشهادة االبتدائية، واخنرط يف صفوف اجليش الفرنسي، و دخل الكلية العسكرية بشرشال أين 1919ولد بذراع امليزان سنة  )4(

، عـاد إىل  1946رفضه املشاركة يف تقتيل اجلزائريني، و صدر العفو عنه سنة بسبب  08/05/1945تلقى تكوينا عسكريا، اعتقل بعد 
، و لكنه متكن من الفرار و دخل 1947منطقته و أصبح مسؤوال  يف حزب الشعب اجلزائري رفقة كرمي بلقاسم،  ألقي عليه القبض سنة 

ا للمنطقة الرابعة بعد اعتقال رابح بيطاط، أصبح عضـوا بـالس   كان نائبا لكرمي بلقاسم على املنطقة الثالثة، مث أصبح قائد. السرية بعدها
انظـر  . ( 28/07/1992، أصبح ممثال جلبهة التحرير الوطين بلبنان، تويف يف 1960الوطين للثورة اجلزائرية مكلف بالتسليح و التمويل 

 ).القرص املضغوط ، املصدر السابق
 .شهادة عبد احلفيظ أمقران، املصدر السابق )5(

يؤكد بأن املشكلة يف املنطقة الرابعة عند اندالع الثورة، مل تكن مشكلة رجال، حيث  "رابح بيطاط"أن غري 
لذا كانت قيادة ،رضنا يومئذ تتمثل يف نذرة األسلحةتإن املشكلة الرئيسية اليت كانت تع:  " (...) يقول

عند حتديد األهداف اليت ، )دو الرايس محي(الثورة قد نظرت يف هذه املسألة خالل اجتماع بوانت بيسكاد 
) بيزو(ينبغي مهامجتها ليلة أول نوفمرب، و قررت بناء  على ذلك أن األسلحة اليت ستغنم من ثكنيت البليدة 

القائد املشارك  "عمر أوعمران"يف الوقت الذي يؤكد فيه . )1("الثالثة و بوفاريك تقسم مع أقرب منطقة وهي
املسجل يف عدد ااهدين باملنطقة الرابعة، حيث مت التفكري يف تدعيمها من من املنطقة الثالثة، على النقص 
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قائد املنطقة  "كرمي بلقاسم"وبعد املشاورات تطوع  .لسد العجز) القبائل(، والثالثة ) األوراس(املنطقة األوىل 
ذا التعاون فرضته ، يف حني تؤكد بعض املراجع بأن ه)2(لبعد املسافة "ملصطفى بن بولعيد"الثالثة، معتذرا 

رابح "ظروف طارئة على رأسها رفض جمموعة من املناضلني املشاركة يف العمليات العسكرية األوىل مع 
للتعاون  "أوعمران"إىل إرسال نائبه  "كرمي"، مما اضطر "حسني حلول "، نتيجة التصاهلم بزعيم املركزيني"بيطاط

 )3(.لتفجري الثورة بالبليدة "سويداين"مع 
 تكتسي أمهية كربى مقارنة قة أن ظروف و أسباب التحاق جمموعة جماهدي املنطقة الثالثة، ال واحلقي

شاركتهم و تعاوم مع املنطقة الرابعة، يف تفجري الثورة، ألن التنسيق بني قيادتيهما سيستمر كما كان من مب
أرضها، وكان ذلك من قبل على  1954ة على طبع و نسخ بيان أول نوفمرب ثقبل، حيث أشرفت املنطقة الثال

و يتفق ذلك مع  .)4(على أوعمران "ديدوش مراد"الذي اقترح يف البداية من طرف  "حممد العيشاوي"املناضل 
للقيام  "العيشاوي"ما ورد على لسان رابح بيطاط، إال أن هذا األخري يؤكد بأن املنطقة الرابعة، هي اليت عينت 

الذي اصطحبته شخصيا إىل بلكور و قدمته ملناضل صاحب مقهى هو  و أنا: " (...) ذه املهمة يف قوله
  )5(."الذي تكفل بنقله إىل املنطقة الثالثة "أمحد زهوان"

   تعودتا كما جيب التذكري بأن مساعدة املنطقة الثالثة للرابعة مل تكن من قبيل الصدفة، و إمنا كانت املنطقتان قد
  ـــــــــــــــ

 .101حممد عباس، ثوار عظماء، املرجع السابق، ص شهادة رابح بيطاط يف  )1(
 .12، ص 1986جانفي  04-03، احللقة الثالثة، اجلزائر 6910، عدد الشعبشهادة العقيد عمر أوعمران  حملمد عباس، يومية  )2(
ث يف احلركة الوطنية و ، عدد جترييب، املركز الوطين للدراسات و البحجملة الراصد" 1954التحضري ألول نوفمرب " كاهنة نايت عبداهللا،  )3(

 .10، ص 2001، اجلزائر، سبتمرب 1954نوفمرب  01ثورة 
 .12، ص 02/01/1986، اجلزائر 2، ج 6909، عدد يومية الشعبشهادة العقيد عمر أوعمران حملمد عباس،  )4(
 .100شهادة رابح بيطاط، املصدر السابق، ص  )5(

  
 "خمتار آيت قاسي"رفقة الشاب  ،إىل تيزي وزو - قبل ذلك- "رابح بيطاط"االتصال بينهما؛ فقد انتقل على 

 ،مسؤوال )15(مخسة عشر حبوايل "بيطاط"الذي بقي باملنطقة لتدريب الثوار على السالح، يف حني اجتمع 
كثري التنقل إىل اجلزائر  "مكرمي بلقاس"كما كان  .)1(وافقوا كلهم على اخلطة اليت رمستها القيادة األوىل للثورة

مارس  23يف  "بيطاط"بعد أسر  ،ن يلتقي بنائبه األسبق الذي أصبح قائدا للمنطقة الرابعةأين كا، العاصمة
 ،1955جانفي  13الذي التحق باجلزائر العاصمة بعد خروجه من السجن يوم  "عبان رمضان"، و 1955

 سعد"و"بن يوسف بن خدة"له، وسيلتحق باموعة كل من  "مبلقاس كري"و  "أوعمران"على إثر دعوة 
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الذين منحتهم  ، حلركة االنتصار للحريات الدميقراطيةالن كانا من ضمن األربعة عشر مسؤوياللذ  "دحلب
ن النواة القيادية جلبهة هذه اموعة اليت ستكوِّ .1955مارس  14السلطات االستعمارية اإلفراج املؤقت يوم 

مربوك بن "، كما أصبح )2(وجيه و التنسيقالتحرير الوطين، أين سيكون لعبان الدور املميز و املؤثر يف الت
 "عبان"بعد لقائه مع  ،و جماهدي ناحية الصومام) العاصمة(يقوم مبهمة االتصال بني املنطقة الرابعة  "احلسني

 )3(.1955أول مرة يف خريف 
، نطقة األوىلمقابل هذه العالقات بني املنطقتني الثالثة و الرابعة، حاولت املنطقة الثالثة تنسيق العمل مع امل

ناحية من القبائل (، حيث أقدم جماهدو بين معوش "حممد بلونيس"من أجل مواجهة قوات  1955مطلع عام 
 ،إىل األوراس ، قصد التحقق من مسألة عمل هذه القوات "يوسف يعالوي"على إرسال الشيخ  ، )الصغرى

       حممد "رأسهم  على وراسمرفوقا بوفد من األ" يعالوي"وقد عاد  .بالتنسيق مع جماهدي األوراس
وقد حاول اجلميع القيام بالتنسيق من أجل إاء الصراع القائم، حيث مت االتصال باملصاليني  .)4("يرلعمو

  ـــــــــــــــــ
 .100شهادة رابح بيطاط،  املصدر السابق، ص  )1(

(2) Mohamed Teguia, l’Algerie en guerre, Op cit,P,223. 
 .133، ص 2001، دار هومة للطباعة و النشر، اجلزائر احلق، شهادات تارخيية. ..نداء حممد عباس،  )3(
، واصـل  1939-1935بأوالد سي علي، عني ياقوت والية باتنة، درس القرآن و املرحلة االبتدائية مبسقط رأسه  1929ولد يف جوان  )4(

تهن التجارة، وعرف بتمسكه مببادئ الدين االسـالمي و  ، و لكنه عاد إىل بلدته و ام1947تعليمه مبعهد ابن باديس بقسنطينة حىت سنة 
، بسبب نشاطه يف صفوف احلركـة الوطنيـة، التحـق    1952، و أدخل السجن إىل غاية 1951الروح الوطنية، ألقي عليه القبض سنة 

عليه القبض يف طريق عودته ، ألقي )القبائل(، وكلف يف نفس السنة مبهمة يف املنطقة الثالثة 1955بصفوف جيش التحرير الوطين يف سنة 
عضوا يف قيادة الوالية األوىل، مث  1957، وعني سنة 1956من طرف املصاليني، و لكنه أطلق سراحه بعد مفاوضات، أصبح نقيبا يف عام 

ـ   1959قائدا لنفس الوالية خلفا حملمود الشريف، و يف ماي  رق، متـت  شغل منصبا قياديا يف جلنة العمليات العسكرية هليئة أركـان الش
  ).انظر القرص املضغوط، املصدر السابق. (تصفيته يف نفس السنة

  
، ويف نفس السياق وصل )1(لكنهم رفضوا أي تدخل، فعاد الوفد األوراسي إىل منطقته ،مبنطقة برج بوعريريج

 ، وذلك بعد تطور األحداث و املعارك بني املصاليني و جيش1956يف فيفري  ،وفد ثان من املنطقة األوىل
  )2()سي محيمي ( عروف بـامل"  أمحد فضال"ومما يذكره الرائد  .التحرير الوطين، بغرض التوسط بني الطرفني

، حيث اشترطت أن يعقد اجتماع وقتذاكحاولت اإليقاع جبيش التحرير الذي كان يقوده  "بلونيس"أن مجاعة 
ويف الصباح لوحظت شاحنات  . ربني الطرفني مبنطقة الشريعة من أجل الصلح، على ما يف ذلك من خماط

 )3(.األمر الذي جعل الصلح بني الطرفني غري ممكن، ليعود الوفد الثاين إىل األوراس  ل قوات كبرية،رتالعدو ت
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، )القبائل(والثالثة  ، )الشمال القسنطيين(اتصاالت و تنسيقا بني املنطقة الثانية  1955كما عرفت سنة 
من أجل تنسيق اجلهود  ،وقد ارتبط ذلك باالتصال .قلة ذلك إن مل نقل حمدوديتهرغم  ،وكذا   الثانية و الرابعة
يف مطلع " حمفوظ بنون"باإلضافة إىل انتقال  .1955أوت  20أو لتحضري هجمات  ،لعقد االجتماع املرتقب

 .من أجل التنسيق ،)العاصمة ( مرسوال من املنطقة الثانية حنو املنطقة الرابعة 1955
الوالية الثانية بعد ( )4(نشطت فرقة عسكرية يف الناحية الغربية من املنطقة الثانية ،1955و يف اية 

املتامخة حلدود املنطقة الثالثة من جهة الشرق، وبعض األفواج من هذه األخرية، حيث جند الفرقة  ، )الصومام
تبشري بالثورة أثناء تنقالا غربا تعمل من أجل ال)5(" عالوة بوغريرة " األوىل للمنطقة الثانية بقيادة الشهيد 

، مث أصرت هذه الفرقة، يف فترة الحقة، على ربط العالقة مع نظام الثورة باملنطقة الثالثة يف "جبال بابور"باجتاه 
  ـــــــــــــــــ

 .100شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص،  )1(
، بدأ نضـاله يف  1946 -1944د يف صفوف القوات الفرنسية بني ، جن1923مناضل و جماهد من مواليد بين معوش بوالية جباية سنة  )2(

، ارتقى يف املسؤوليات حىت أصـبح رائـدا،   1955صفوف حركة االنتصار للحريات الدميقراطية بإيغيل واطو، التحق بالثورة يف مارس 
 ).ه، انظر حيي بوعزيز، املرجع السابقللمزيد عن(باجلزائر العاصمة،  2003وكان من أقرب املقربني إىل عمريوش، تويف يف منتصف عام 

 .101شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص  )3(
بني تضم هذه املنطقة أساسا اجلهة الغربية من والية جيجل حاليا، وعلى رأسها دائرة زيامة منصورية اليت تتصل مبنطقة سوق االثنني الفاصلة  )4(

 .املنطقتني الثانية و الثالثة
غادر مسقط رأسه ) بلدية برج الطهر حاليا، دائرة الشقفة، والية جيجل( 07/08/1919ل، بلدية الطاهري يوم من مواليد دوار وادي الني )5(

، كان خبازا، مث حالقـا،  1938، من أجل العمل، و هيكل هناك ضمن خلية حلزب الشعب اجلزائري سنة 1937حنو مدينة عنابة سنة 
، حبي الكولـون بعنابـة،   08/05/1945، شارك يف مظاهرات "يان و احلرية أحباب الب" على النضال يف صفوف  1944وأقدم  عام 

على األرجـح، شـارك يف هجمـات     1955انضم إىل املنظمة اخلاصة، وعاد إىل مسقط رأسه ليلتحق بصفوف الثورة يف منتصف  عام 
(  20/03/1957، سقط شهيدا يوم 1957، وأصبح مسؤوال عن الناحية األوىل من املنطقة األوىل بالوالية الثانية سنة 20/08/1955

 ). 22، 21، ص ص، 1999، اجلزائر 62للمزيد عنه، انظر جملة أول نوفمرب، عدد 

  
بفوج من املنطقة  ، )والية جباية حاليا(أعايل وادي أميزوريف التقت وفقد واصلت سريها. 1956مطلع عام 

بدوار "خبوضهما إحدى املعارك املشتركة   - لتوعيةباإلضافة إىل عمل ا –تجسد  التعاون بني الفوجني ليالثالثة، 
وقد كانت دافعا قويا للشباب  .1956يف شهر جانفي  ، )والية سطيف حاليا" (بوعنداس"بدائرة  ،"بين خالد

والشمالية  ،وإذا كانت فرقة الفتح قد نشطت بالناحية الشمالية الشرقية من املنطقة الثالثة. لاللتحاق بالثورة
مبعية الفوج السابق الذكر، فإن هذا األخري دخل بدوره أراضي املنطقة الثانية، وخاض  ،ملنطقة الثانيةالغربية من ا

، ومنها عاد إىل ميدان 1956يف فيفري أو مارس من عام ، )1(معركة مشتركة مع العدو جنوب شرق الطاهري 
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آخر إىل املنطقة الثالثة  لالتصال  أرسلت املنطقة الثانية فوجا 1956و يف شهر أفريل  .عملياته بواد أميزور
قائد  "كرمي بلقاسم"ويؤكد . )2(بقيادا، ويبدو أن ذلك كان يدخل يف إطار التحضري اجلدي ملؤمتر الصومام

من ربط االتصال بني املنطقتني الثالثة و الثانية ،1956قد متكن يف مطلع عام  "عمريوش"املنطقة الثالثة أن 
 )3(.مبرتفعات خراطة

أا حتملت ضغطا عسكريا رهيبا منذ اندالع  ،ملنطقة األوىل فيكفيها تعاونا مع املناطق األخرىأما ا
عمار "عوضا عن املناطق األخرى، كما كان خمططا من قبل قيادة الثورة، حيث يؤكد ذلك ااهد   ،الثورة
ناعة األوراس، وقوة مناضليه كان ختطيط قيادة الثورة يف البداية هو االعتماد على م(...) :" لهوبق)4("قليل

، وهو ما تتفق عليه )5("...يف االستمرار بالثورة حىت تعم باقي أحناء التراب الوطين بنفس القوة و العنف 
عوضا عن  ،مسؤولية احلفاظ على الثورة عند انطالقتها حتملتمما يعين أن املنطقة األوىل  ،املصادر و املراجع

توفر السالح ا إلى عودوالشك أن ذلك ي .مل العسكري ا عند االندالعاملناطق األخرى اليت تفاوت الع
أكثر من غريها، حبكم موقعها على احلدود مع ليبيا و تونس، باإلضافة إىل ما تتمتع به من طبيعة 

  ـــــــــــــــ
 .كلم إىل الشرق 15من دوائر والية جيجل ، تبعد عن عاصمة الوالية حبوايل  )1(
 .27، ص 1999، اجلزائر 62، عدد جملة أول نوفمرب، " 1957- 1919الشهيد سي عالوة بوغريرة " ، الزبري بوالشالغم )2(

(3) KrimBelkacem, Amirouche mon compagnon, El–Moudjahid, N°, 40 du, 24.09.1959, P,02.  
وف حركة االنتصار للحريات ، تلقى تعليمه هناك، اخنرط يف صف1924ولد بقرية أوالد عريب، دائرة امليلية و الية جيجل عام  )4(

، تقلد مهام ثورية، منها قائدفرقة، مث مسؤوال لالتصال و األخبار 1955الدميقراطية يف أواخر األربعينيات، التحق بالثورة يف جانفي 
أجزاء بعنوان ، و ترك كتابا من ثالثة 1998بالقسماألول، أصبح عضوا يف قيادة الناحية برتبة ضابط خىت وقف إطالق النار، تويف عام 

 ).للمزيد عنه، انظر العنوان نفسه( ملحمة اجلزائر اجلديدة 
 .215، املرجع السابق، ص 1عمار قليل، ج )5(

 
  

، حيث كانت مالذا للفارين من بطش االستعمار بعد اكتشاف أمر املنظمة )1(ر للنضال بني سكاامنيعة و جتدُّ
اهلاربون من سجن ،1951يف سنة  اانضم إليهمين اللذ" خلضر بن طوبال"و"رابح بيطاط"ومنهم  ،اخلاصة

ضغطا  ،، وقد كلفها احتضان الثورة عند اندالعها)2(و آخرون" عمار بن عودة"و" زيغود يوسف"عنابة، وهم 
مستمرا من القوات االستعمارية قصد خنقها يف مهدها، حىت أن العدو كان يشيع بأن هذه الثورة هي عمل 

 .ن القانون مبنطقة األوراسلفئة من اخلارجني ع إرهايب
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يف املنطقتني الثالثة  ،واجلدير بالذكر أن املنطقة األوىل قد لعبت دورا يف تسليح الطالئع األوىل للمجاهدين
يف نقل األسلحة " بشري شيهاين"مع نائبه  ،شخصيا -قائدها األول -"مصطفى بن بولعيد"قد ساهم ف .و الثانية

وذراع امليزان  ،، بالنسبة للمنطقة الثانية)زيغود يوسف حاليا( ب و السمندو بسيارته اخلاصة حىت نواحي اخلرو
يف  ،وذلك بعد إخراج األسلحة اليت كانت خمزنة منذ مدة. بالنسبة للمنطقة الثالثة) من دوائر البويرة حاليا(

وىل على تدعيم كما عملت املنطقة األ. )3(املطامري، وتنظيفها و توزيع جزء منها على خمتلف مناطق األوراس
جماهدا حمملني )40(ينقصها منذ اندالع الثورة؛ فتمكنت من إرسال أربعني كان  الذي املنطقة الثانية بالسالح
بعد تنظيم االتصاالت بني املنطقتني، مقابل دعوا للقيام بعمليات عسكرية  ،1955بالسالح يف صيف 
. 1955أوت 20طيين تقبل على تنظيم هجماتوهو ما سيجعل منطقة الشمال القسن. لتخفيف الضغط عنها

أن أفواجا من ، 1955قائد القوات االستعمارية بوالية قسنطينة حىت أوت "  جاك آالر"وقد أكد اجلنرال 
تسربت إىل املنطقتني الثانية و الثالثة، وهذا يعود إىل الضغط الكبري  ،جيش التحرير الوطين من املنطقة األوىل

وهي الظروف  - "بارالنج"حسب تأكيدات اجلنرال  - تعرفه يف اجلنوب القسنطيين الذي كانت هذه األفواج
إىل غاية  1955يعمل على توسيع عملياته العسكرية بداية من أفريل  ،"شيهاين بشري"اليت جعلت القائد بالنيابة 

   وق اهراس لتبلغ فيما بعد س،و عني البيضاء ،مث عني فكرون  ،و بوخضرة ،حنو نواحي مسكيانة ،استشهاده
بتنظيم كمائن مشتركة على حدود  ،وترجم التعاون بني املنطقتني يف اال العسكري. )4(و بين صاحل و القالة

وذلك بعد  ، )الوالية الثانية( باملنطقة الثانية ) والية قاملة حالياب" (ماوونة"ى غرار ما حدث مبنطقة لاملنطقتني ع
ملنطقة من ابعناصر من جيش التحرير الوطين بقطاع سدراتة  ،ه املنطقةالقائد العسكري هلذ" سي مربوك"اتصال

  ــــــــــــــ
 .215، ص، 1عمار قليل، املرجع السابق، ج )1(
 .42، 41حممد عباس، ثوار عظماء، املرجع السابق، ص ص  )2(
 .51، 50نفسه، ص،ص،  )3(
    ،جملـة الـذاكرة  ، يف " 1956-1954) اس النمامشةأور( قوات اجليش االستعماري يف مواجهة الثورة التحريرية " يوسف مناصرية،  )4(

 61، ص 2000، املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر، نوفمرب   6عدد 

        ، حيث طلب منهم استغالل معلومات حول حترك قافلة عسكرية باملنطقة؛ إذ صرح)األوراس(األوىل 
اإلخوة للمشاركة يف تنظيم هذا الكمني، إنين أدعوكم أيها : "(...) قائال - "عبداهللا بلهوشات"حسب  –

فليس لدي العدد الكايف ألضطلع بالعملية مبفردي، مث أننا سوف نغنم كمية كبرية من السالح فضال عن 
يف  ملشاركة موافقتها على ا ، فأعطت قيادة املنطقة األوىل)1("أننا سوف نرسخ أقدامنا يف املنطقة كلها

- 12-07يوم  ،جماهدا صوب قطاع ماوونة )15(انية، فانطلق مخسة عشررفقة جماهدي املنطقة الث ،الكمني
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باإلضافة . 1955- 12-12يوم  ،غنم أسلحة متنوعةو  ومت تنظيم الكمني .رغم خطورة االتصال ،1955
قد  "زيغود يوسف"تؤكد بأن قائدها  ،إىل ما سبق فإن جل املصادر و املراجع اليت تناولت تاريخ املنطقة الثانية

، )2(بإعطاء و تقدمي يد املساعدة للفارين من سجن الكدية ،عليماته إىل كافة مسؤويل و قادة النواحيأصدر ت
 .قائد املنطقة األوىل "مصطفى بن بولعيد"وعلى رأسهم 

وقد كانت املنطقة األوىل أكثر اتصاال باملنطقتني الثالثة والثانية حبكم موقعها ااور هلما، أما املنطقة 
، كما مل 1956-1954مل يكن منقطعا يف املرحلة األوىل من الثورة معهافإن االتصال ) زائراجل(الرابعة 

الذي االتصال املباشر،  ةفباإلضافة إىل حماول .يعرف الكثافة النسبية اليت عرفتها املناطق ذات احلدود املشتركة
    ان على رأس الناحية الثالثة عندما ك ،1956يف مطلع عام ) سي احلواس(  "أمحد بن عبدالرزاق"   قام به 

 ،للمنطقة األوىل، حيث حاول االتصال بالنظام باجلزائر العاصمة عن طريق أحد رجاله) ضواحي بسكرة ( 
       هو ما أكده و مبهمة الوساطة بني منطقة اجلزائر و املنطقة األوىل يضطلع كان"زيغود يوسف"فإن 

 .)3(ذاته "عبان رمضان"
  

 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــ

، اللسان املركزي اهدا" عن تاريخ النار و الفئة القليلة اليت قضت على حفذة دوق أورليان و بيجو و غالة املعمرين " عبد اهللا بلهوشات،  )1(
 .20،21، ص ص، 02/11/1979، اجلزائر 1004جلبهة التحرير الوطين، عدد 

  .1955نوفمرب 11إىل  10ب مصطفى بن بولعيد و رفاقه من السجن ليلة يقع وسط مدينة قسنطينة، ومنه دبرت عملية هرو )2(
(3) Mabrouk Belhocine, Op,cit, P,128 
 

 حدوديا بدوره، ومن مثة كان مشكل التسليح ) وهران ( يف الوقت الذي جند فيه وضع املنطقة اخلامسة 
أا استغنت عن حصتها من  و االتصال مع العامل اخلارجي أكثر سهولة، إىل درجة أن بعض املراجع تذكر

    األسلحة اليت كان من املقرر أن حتصل عليها من األوراس ، حيث أمضت الفترة األوىل يف االستعداد السري
       و تنظيم اخلاليا، مع اإلشارة إىل االنطالقة البطيئة للثورة ا، حيث أكد ذلك أحد قادا، وهو 

حبكم توصل العدو إىل القضاء على  1954مل يبدأ العمل يف منطقة وهران : " (...) بقوله )1("العقيد لطفي"
الفرق الصغرية اليت تكونت حينذاك، مما تطلب إعادة االستعداد إلنشاء اخلاليا، و نشر الوعي الوطين 
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، وقد أكدت بعض املصادر أن )2("مبنطقة وهران 1955الثوري، لتنطلق العمليات بشكل أكرب يف أكتوبر 
  .1955أوت  20أسباب هذه االنطالقة يف هذا التاريخ بالذات هو أثر هجمات من بني 
يبدو مبالغا فيه، وذلك  1954واحلقيقة أن القول بعدم بداية العمل الثوري يف منطقة وهران يف سنة  

 مباشرة، وهو الثورة  عند اندالع ،"ابن عبداملالك رمضان"لكون هذه املنطقة قدمت شهيدا من قادا، وهو 
لذلك فإن  الثورة عرفت انطالقتها احملتشمة باملنطقة . باملنطقة اخلامسة أسوة بباقي املناطقبدايتها  لدلي

ولكن هذا الوضع مل مينع من  .الوهرانية، حبكم متكن العدو من حماصرا، مما استدعى إعادة تنظيمها من جديد
   )3(1956ة حدوث اتصال مع املنطقة الرابعة سن

  
  

 
 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
، التحق بصفوف جيش التحرير 1948بتلمسان وامسه، ديغن بودغن بن علي، نال الشهادة االبتدائية سنة  05/05/1934ولد بتاريخ  )1(

، تطوع لقيادة العمليات العسكرية يف 1956الوطين، فكان له الدور البارز  يف تأسيس العمل الفدائي هلذه املناطق ، وخصوصا مطلع سنة 
) األغواط(على املنطقة الثامنة من الوالية اخلامسة برتبة نقيب، مث رائدا مبنطقة آفلو  1957، عني يف جامفي 1956اجلنوب يف صيف 

، رقي إىل رتبة عقيد وعني قائدا للوالية اخلامسة يف شهر 1958حتت اسم لطفي، وأصبح عضوا يف جملس إدارة الوالية اخلامسة شهر ماي 
جببل بشار بعد ما حاول العودة إىل واليته بعد انعقاد الس الوطين للثورة اجلزائرية مطلع  27/03/1960يوم  ،استشهد1958ماي 

  ).أنظر القرص املضغوط، املصدر السابق( ،1960
  .6العقيد لطفي، املصدر السابق،ص )2(
  .40خلضر بورقعة، املصدر السابق، ص،  )3(

من خالل        )األوراس(يف جندة املنطقة األوىل ) يينالشمال القسنط(املنطقة الثانية: املبحث الثالث
 .20/08/1955هجمات

 :طلبا للنجدة) الشمال القسنطيين( باملنطقة الثانية ) األوراس( اتصـال املنطقة األوىل  -أ
،متر بوضعية جد حرجة؛ فاالتصال بني املناطق ال يتم 1955كانت الثورة اجلزائرية يف أوائل صيف 

رعة املطلوبتني، و التردد ما يزال يطبع موقف الشعب اجلزائري من الثورة الفتية، و فوق كل بالصورة و الس
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ستة  ة، وهو الذي تعهد باحتضان الثورة ملد)1(هذا، القوات االستعمارية تضرب حصارا خانقا على األوراس
ة املتفق عليها بني قادة املناطق وقد انقضت املد .ريثما جتد انطالقتها الفعلية يف املناطق األربع األخرى )2(أشهر

 .)3(عند االندالع، و املنطقة تتحمل الضغط الكبري، و ملدة تزيد عن العشرة أشهر
أن الثورة قد ختتنق و جتهض، إذا مل تستنجد باملناطق  )4("شيهاين بشري " يف هذه الظروف الصعبة أدرك 

، خيربه فيها بأن احلالة ال ميكن أن تستمر أكثر، "وسفزيغود ي" األخرى، فبعث برسالة إىل قائد املنطقة الثانية 
بأن اهلالك احملقق قد أوشك أن حيل  "زيغود"بعمل شيء من أجل الثورة، بل إنه كلف دورية إلبالغ  وطالبه

على  -، و ذلك بفعل تركيز القوات الفرنسية عليها قصد إاء التمرد)5(بالثورة إذا مل تتحرك املناطق األخرى
   ذكروقد .)6("التمرد جيب أن يدفن حيث ولد" :الذي صرح بقوله - أحدجنراالم حد تعبري

 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Mahfoud Kaddache, op,cit,p,37. 

  .76حممد العيد مطمر، حامي الصحراء، أمحد بنب عبد الرزاق محودة، املرجع السابق ص )2(
 .33، املرجع، السابق، ص1955-1954سكري خالل السنة األوىل يوسف مناصرية، واقع الثورة الع )3(
بقسنطينة،  22/04/1914من مواليد" شيهاين"كان نائبا ملصطفى بن بولعيد يف قيادة املنطقة األوىل، يعرف أيضا يف بعض املراجع ب )4(

، حيث سقط شهيدا مبنطقة القلعة 1955أشرف على إنشاء عناصر التنظيم السري باخلروب، قاد املنطقة األوىل إىل غاية أواخر أكتوبر
 ).158، ص2002للمزيد عنه أنظر ليلة بركات، من شهداء الثورة اجلزائرية، املكيبة العصرية، الرويبة، اجلزائر، ( باألوراس

ن شيهايت تذكر أ) األوراس( ، أكد يوسف مناصرية أن املصادر الشفهية للمنطقة األوىل77، 76حممد العيد مطمر، املرجع السابق، صص )5(
 ).45انظر يوسف مناصرية، املرجع السابق، ص(بشري أرسل إىل زيغود يطلب منه القيام بأعمال عسكرية لتخفيف الضغط على األوراس

، املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية 3، عددجملة املصادر، "1955أوث 20هجوم " ، ) صوت العرب( صاحل بوبنيدر )6(
 .158، ص2000، اجلزائر 1954وثورة أول نوفمرب

 
 

  
  

ويف ذلك الوقت كان راسلنا  : "(...) باملنطقة الثانية" شيهاين بشري"حول اتصال )1( "اهللا بن طوبالعبد "
      يعملوا عمليات لفك احلصار ) املناطق(حنن يف خطر ، الزم الواليات : يستنجد و يقول "شيحاين بشري"
"       تلقى رسائل من  "زيغود"حيث يذكر بأن " صاحل بوبنيدر"قة العقيد كما يؤكد هذه احلقي )2(،..."  عنا

البد من عمل شيء لتخفيف الضغط، ومشاطرتنا أوزار احلملة االستعمارية :" مفادها" شيهاين بشري
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 )3(...".املسعورة علينا
، أن املنطقة "بشري شيهاين"إن احلقيقة اليت ميكن الوقوف عندها يف رسالة النجدة اليت أطلقها القائد   

األوىل تطلب ختفيف الضغط عليها، ليس فقط من املنطقة الثانية، بل من مجيع  املناطق األخرى، ولعل الظروف 
حبكم أن املنطقتني متجاورتني، ومن مثة سهولة االتصال  "زيغود يوسف"هي اليت جعلته يوجه رسالته إىل 

 .بينهما
  يف ختفيف الضغط و احلصار على األوراس تقع على مجيع املناطق، أكدت أن املسؤولية  "بن طوبال"فشهادة 

و سكيكدة،  لكنها مل تكن  )4(و قد استجابت املنطقة الثانية للرسالة من خالل جمموعة من العمليات باحلروش
، بل )5(القسنطيين كافية و كانت حمدودة األثر، وتطلب ذلك التفكري اجلاد للقيام جمات كربى يف الشمال
، "زيغود يوسف"حىت التفكري يف تعميم هذه اهلجمات على كامل التراب الوطين من طرف 

  ــــــــــــــــ
مبيلة، اخنرط اثناء احلرب العاملية الثانية يف صفوف حزب  1923امسه سليمان بن طوبال، املعروف باسم خلضر أوعبد اهللا، من مواليد )1(

، واشرف على تنظيم اخلاليا العسكرية بالشمال القسنطيين، جلأ إىل جبال األوراس بعد الشعب اجلزائري، مث انضم إىل املنظمة اخلاصة
، أشرف على العمليات األوىل ألول نوفمرب بضواحي 22اكتشاف املنظمة اخلاصة فتعرف على مصطفى بن بولعيد، عضو جمموعة الـ 

ام كعضو أساسي نائبا لزيغود يوسف، عني عضوا يف ، وشارك يف مؤمتر الصوم1955أوث20امليلية وجيجل، كان من مؤطري هجمات 
، ويف نفس السنة عني عضوا يف جلنة التنسيق 1957الس الوطين للثورة اجلزائرية، قائدا للوالية الثانية خلفا لزيغود، التحق بتونس سنة

، وحافض على هذا املنصب يف 19/9/1958والتنفيد، أصبح وزيرا للداخلية يف احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية بعد تأسيسها يف 
 ) .للمزيد عنه أنظر القرص املضغوط، املصدر السابق(، ) مع بلقاسم كرمي وبوصوف(التشكيالت الثالث، أحد الباءات الثالث

 ،1989، اجلزائر 52، عددجملة أول نوفمرب" 1955أوث20ااهد خلضر بن طوبال يستعيد ذكرياته عن احداث "خلضر بن طوبال،  )2(
 .52ص

 .158صاحل بوبنيدر، املصدر السابق، ص )3(
 .كلم30من دوائر والية سكيكدة، تقع إىل الغرب على الطريق الرابط بني سكيكدة وقسنطينة، على بعد حوايل  )4(
، املؤسسة الوطنية للكتاب،          1962-1956مؤمتر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطين اجلزائرية أزغيدي حممد حلسن،  )5(

 .92، ص198ائر اجلز

  
  

وسعيا لتوسيع العملية بعث زيغود برسالتني إىل  : " (...)بقوله )1("علي كايف"حيث يؤكد ذلك العقيد 
يدعومها إىل القيام بعمليات منسقة، ولكن حدث ما مل يكن ) القبائل( و الثالثة ) األوراس( املنطقة األوىل 

   ،و مل يكن خلفه قد عني بعد  )2(" اين بشريهشي"ستشهاد يف احلسبان، فاملبعوث إىل املنطقة األوىل صادفه ا
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وقد طلب زيغود من قيادما االتصال ( ، أما املبعوثان إىل املنطقة الثالثة )كان بن بولعيد يف السجن ( 
وقد أكد أحد  )3(...".فقد وقعا يف قبضة العناصر املصالية و قتال غدرا) بالرابعة و اخلامسة لنفس الغرض

من ) الوالية األوىل فيما بعد( كاتبت قيادة املنطقة األوىل : " نطقة األوىل اتصال منطقته بالثانية بقولهضباط امل
األوراس قيادة املنطقة الثانية، حيث طلبت منها أن تقوم بالنشاط العسكري ختفيفا على األوراس، على أن 

، وهو ما كان ينقصها منذ اندالع الثورة، تكون املساعدة بالسالح من املنطقة األوىل إىل املنطقة الثانية
 )4("..."بلقاسم عالية" و " اهلامشي محادي" وكان القائم باالتصال بني املنطقتني، حول هذا املوضوع، هو 

وهكذا فإن معظم املصادر تؤكد االتصال بني املنطقتني األوىل و الثانية، يف حني مل نعثر على أي مصدر 
بني املناطق األخرى، فيما عدا ما تضمنته الرسالة املوجهة إىل املنطقة الثانية، ألا  يشري إىل االتصال بينها و

ولعل ذلك يعود بالدرجة األوىل، إىل طبيعة الثورة اليت مست املناطق بدرجات متفاوتة،  .جاءت بصيغة اجلمع
، حيث جند )5(الفرنسيةتذكره املصادر املكتوبة و الشفهية، مبا يف ذلك بعض تقارير االستخبارات  احسب م

العمل العسكري يف املنطقتني الرابعة و اخلامسة بقي حمدودا، و بدرجة أقل يف املنطقة الثالثة اليت اشتهرت يف 
 باإلضافة إىل . بداية الثورة بوالئها للمصاليني، مما تطلب نشاط عملية التوعية ا، لتصبح بعد ذلك أكثر اشتعاال

  ـــــــــــــــــــــــ
مبدرسة 1953طاب مبعهد الكتانية، اخنرط يف صفوف حزب الشعب، واشتغل بالتدريس سنة 1928لد باحلروش والية سكيكدة سنة و )1(

إىل غاية 1957، مث قائدا عاما هلا يف ربيع 195حرة بسكيكدة، من قادة املنطقة الثانية، حيث عني قائدا عسكريا هلا يف خريف 
للمزيد عنه أنظر (شغل مناصب عليا بعد االستقالل، أمهها رئيس الس األعلى للدولة ، 1959حيث التحق بتونس يف مارس1959

 ).مذكرات علي كايف، املصدر السابق
 .، حسب ما تذكره جل املصادر واملراجع1955من املعلوم أن شيهاين بشري مل يستشهد إال يف نوفمرب )2(
 .26، ص1995أوث/، وزارة الثقافة، اجلزائر جويلية109د، عدجملة الثقافة" 1955أوث20الذكرى األربعون لـ:"علي كايف )3(
شهرة معارك اجلرف يف السنة الثانية للثورة اجلزائرية، تدل على العمق والتأصيل، وهي من أيام اهللا يف اجلزائر من       " حممد الطاهر غروي،  )4(

 .117، املصدر السابق، ص1989باتنة سنة ، يف امللتقى األول ب1954، يف معامل بارزة يف ثورة نوفمبرب 29/9/1955إىل  22
اعتمد على تقرير قدمته مصاحل االستخبارات الفرنسية، املكتب الثاين، الناحية العاشرة، (45، 32يوسف مناصرية، املرجع السابق، صص،  )5(

إىل 1954مند نوفمرب  إىل وزير الدفاع الفرنسي والقوات املسلحة تضمن واقع وتطور الوضع العسكري للثورة 1955أكتوبر 20بتاريخ 
 ).45، 32نفسه، ص ص، ( 1955شهر أكتوبر

  

 .الصعوبات املوضوعية اليت جعلت التعاون و التنسيق بني املناطق قليال
قائد منطقة الشمال القسنطيين، " زيغود يوسف"بـ"  شيهاين" و يف الوقت الذي جند التأكيد على اتصال

،كانت 1955أوت20فكرة عملية "بعض املصادر و املراجع تؤكد أن من قيادة املنطقتني األوىل و الثانية، جند 
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حث باقي املناطق على " ، وأنه وضع من بني أهدافها )1("زيغود يوسف"مببادرة شخصية من البطل الشهيد 
هل جاءت فكرة اهلجوم  الذي أراد زيغود : وهنا نتساءل. )2("مجيع ربوع الوطن الثورة النهوض، حىت تشمل 

 ؟ أم قبلها؟"شيهاين" جة لرسالة االستنجاد اليت أطلقها تنفيذه نتي
شريكا يف الدعوة  - على األقل – "شيهاين"فإذا كان األمر يتعلق باحلالة األوىل، فإنه من املنطقي أن جنعل 

أراد أن يوسعها، بل أحل على ذلك، لتدوم مدة أسبوع، و تشمل كامل التراب  "زيغود"للهجمات، وأن 
عوبات اليت ظهرت أمامه جعلته حيجم عن ذلك، ومل يبق له سوى اختيار التاريخ و الظروف الوطين، لكن الص
، فإن دور )القيام باهلجمات مببادرة شخصية(أما إذا كان األمر يتعلق باالحتمال الثاين . املناسبة للقيام ا

، وهذا االحتمال هلثانية قد حسمتيصبح يف عداد تأكيد أمر كانت قيادة املنطقة ا "شيهاين"الرسالة اليت بعث ا 
 .هو األضعف، حسب ما يفهم من سياق األحداث

، يدعوها فيها ) راسواأل(لرسالة إىل املنطقة األوىل " زيغود يوسف"أما التساؤل الثاين فيتعلق بأمر توجيه 
طالب هذه قد " زيغود"للقيام بعمليات عسكرية، وهي صاحبة رسالة النجدة، وهو ما جيعلنا نرجح أن يكون 

املنطقة بتكثيف العمل العسكري من أجل الصمود، بل إن هناك من جيعل من هذه الدعوة لتكثيف اهلجمات 
بغرض احلصول على السالح لنجدة املنطقة الثانية به، وهي املنطقة اليت كانت تعاين من هذا  يف األوراس،

وعلى . )4(القسنطيين بالسالح ذه الطريقة، حىت أن قيادة األوراس اختلفت يف أمر تدعيم الشمال )3(اجلانب
الرغم من كون الرسالتني اللتني بعث ما قائد املنطقة الثانية مل تصال، إال أنه ميكننا أن نؤكد من خالهلما أمرا 

  .هاما، وهو أن قادة املناطق كانوا يدركون أمهية التعاون العسكري فيما بينهم
  ــــــــــــــــ

 .157صادر، املصدر السابق، ص علي كايف، جملة امل )1(
 .26علي كايف، جملة الثقافة، املصدر السابق، ص  )2(
 .117حممد الطاهر غروي، املصدر السابق، ص )3(
، دار هومة  )على ضوء وثائق جديدة( حمطات يف تاريخ اجلزائر، دراسات يف احلركة الوطنية والثورة التحريريةعبد احلميد زوزو،  )4(

ويؤكد األستاذ زوزو يف نفس السياق أن موضوع تقدمي العون احلريب للمناطق وعلى (  422، ص2004زائر للطباعة والنشر والتوزيع، اجل
 .                    رأسها املنطقة الثانية، كان له نصيب يف اخلالف الذي قام باملنطقة األوىل حول دعم املنطقة الثانية، الحول طريقة هذا الدعم

  
 

، ونلمس ذلك من 1955أوت  20ورة الوضع عامة، وهو يقوم باإلعداد هلجمات لقد كان زيغود واعيا خبط
اليوم أصبحت القضية قضية موت أو حياة، ففي نوفمرب كانت مسؤولياتنا تنحصر يف : " خالل قوله

حتريرالوطن، وتنفيذ األوامر، لكن اليوم وجب علينا أن خنتار إحدى الطريقتني؛ إما أن نشن غارات عامة 
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جرائها االنفجار الشامل، وبالتايل حنث كل اجلهات على مضاعفة عملياا، ويداع صوت حيدث من 
أننا عاجزون بعلى املستويني الداخلي و اخلارجي، وإما أن يكون هذا مبثابة برهان  ةكفاحنا بكل صراح

ة عملية أن نقود هذا الشعب إىل االستقالل، وذا نكون قد قاتلنا إىل آخر مرة، وتكون يف النهايعلى
  .)1("انتحارية
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، منشورات املتحف الوطين 1956-54استراتيجية الثورة اجلزائرية يف مرحلتها األوىل زيغود يوسف نقال عن أحسن بومايل،  )1(
  .207للمجاهد، بدون تاريخ ص

  :ة اجلزائريةأثر هجمات الشمـال القسنطيين على املنطقة األوىل و الثور -ب
اعتربها الكثري من املؤرخني حتديا  يدرك أنه بصدد اإلعداد هلجمات "زيغود يوسف"إن املتأمل يف كالم 

عسكريا، يف الوقت الذي اعتربها البعض اآلخر جمازفة كلفت الثورة غاليا، يف وقت كانت ما تزال حباجة إىل 
عباس "و" رإيف كوريا" هذه اهلجمات،و منهم كافة طاقاا، وعلى رأسها العدد الكبري الذي استشهد يف

 .1956أوت20مؤمتر الصومام، يوم  أثناء هالذي أعلن صراحة عن رأي "عبان رمضان"، وحىت "فرحات
هداف اليت حققتها اهلجمات على املستويني الداخلي و اخلارجي، و اليت ال األواحلقيقة أن هؤالء مل ينظروا إىل 
العسكري بني املناطق على املستوى األول، سواء بني املنطقة األوىل و الثانية، أو  ميكن فصلها عن جمال التعاون

 .طق األخرى بفعلهاااالنعكاسات اليت عادت على املن
مظهرا من مظاهر التنسيق العسكري، عملت منطقة  1956أوت  20فيمكن إذا، اعتبار هجمات 

 : الشمال القسنطيين على جتسيده من خالل األهداف التالية
االستجابة لرسالة النجدة اليت أطلقها قائد املنطقة األوىل بالنيابة، و من مثة فك احلصار علـى األوراس   – 

 .بتشتيت قوات العدو
و من مثة تأكيد  ، )1(الرتول بالثورة إىل الشارع لتصبح ثورة الشعب ال ثورة خنبة من حزب الشعب   –

لبالد، وتفنيد مزاعم االستعمار املدعية بأن الثورة من عمل متمردين استمرارية ومشولية الثورة املسلحة ملختلف ا
ناطق التارخيية ، وذا تكون املنطقة الثانية قد اضطلعت مبهمة انعكست على مجيع امل)2(معزولني يف األوراس

 .للثورة التحريرية
قيمت املراكز على تسهيل تنظيم طريق القوافل حنو تونس من أجل اإلتيان باألسلحة و الذخرية، حيث أ –

 . )3( طول الطريق
اهلجمات رسالة إعالمية للمناطق األخرى، ليدرك قادا بأن الثورة ما تزال مستمرة، فيقوموا  اعتبار  –

. )4(بدورهم بنشاطات عسكرية مماثلة، حبكم عزلة املناطق، وصعوبة االتصال
  ـــــــــــــــــ

 .4، ص 1984أوث20، اجلزائر 6473عدد  ية الشعبيومشهادة العقيد عمار بن عودة، حملمد عباس،  )1(
 .4نفسه، ص  )2(
 .04، جملة املصادر، املرجع السابق، ص 20/08/1955مصلحة البحوث و التوثيق، هجمات  )3(
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، عدد خاص، مبناسبة الذكرى جملة التاريخبالشمال القسنطيين،  1955أوت  20أحداث " حممد حلسن زغيدي،  )4(
 .87، ص 1984كز الوطين للدراسات التارخيية، اجلزائر ، املر1984الثالثون ألول نوفمرب 

  

)1(.تسعى لتحقيقها على املستويني الداخلي و اخلارجي إىل أهداف أخرى كانت الثورةباإلضافة 
           

وبالنظر إىل نتائج اهلجمات و انعكاساا على املناطق األخرى، ميكن اعتبارها عمال عسكريا رائدا، 
 :بأخرى من خالل النتائج اآلتية ويظهر ذلك بصورة أو

تلقي الثورة دفعا جديدا يف الواليتني الرابعة و اخلامسة، حيث امتد العمل الثوري خصوصا إىل املنطقة  -
اخلامسة، وذلك بتكثيف العمليات يف القطاع الوهراين، وهذه نتيجة هامة باعتبار أن هذه املنطقة متثل ثلث 

 . مساحة بني مناطق الثورةمساحة اجلزائر، وتستحوذ على أكرب
، وهذا ما تتفق حوله )2(اتساع نطاق الثورة و تشتيت قوات العدو، وذلك بتحويل أنظارها عن األوراس  -

 .املصادر و املراجع املختلفة
أعطت اهلجمات دفعا جديدا لالتصال بني املناطق، و خصوصا بني املنطقتني األوىل و الثانية، وكذا بني    -

وقد تبلورت هذه االتصاالت يف تبادل الرسائل و انتقال  .لثالثة، مث الثانية و الرابعة، و الثانية و الثالثةاألوىل و ا
 أوت  20األشخاص، بغرض حتضري االجتماع الذي سيجمع معظم قادة الثورة، وهو مؤمتر الصومام يوم 

التقييمي للهجمات يف  )3(ؤمتر احمللييف امل "زيغود"باإلضافة إىل إصرار  .)القبائل(، باملنطقة الثالثة 1956
  :على  1955ــايةاملنطقة الثانية 

، بعـد  )األوراس(ضرورة إيفاد ممثل عن املنطقة الثانية ملعاينة الوضعية عن قرب داخل املنطقـة األوىل  -أ
  ".شيهاين بشري"تصفية قائدها بالنيابة 

من أجل ) أن االتصال قد حصل قبل ذلك وهو ما يعين ( ضرورة مواصلة  االتصال بباقي املناطق  - ب
 .)4(تقييم األعمال املنجزة، ووضع استرتيجية مستقبلية وقيادة موحدة، مع إجياد حل ملشكلة نقص األسلحة

  ـــــــــــــــ 
، يف "الشهيد يوسف زيغود، القائد الشعيب املتواضع " ، انظر حممد الطيب العلوي،20/08/1955حول األهداف اليت سطرت هلجمات  )1(

، ص ص، 1998، املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر، أوت 05، جملة الدراسات التارخيية للمقاومة و الثورة اجلزائرية، عدد، جملة الذاكرة
69 – 70. 

 .172-171مصلحة البحوث و التوثيق، املرجع السابق، ص ص  )2(
، ومل تكن أعماله خمصصة فقط لتقييم نتائج هجمات بدوار بين صبيح دائرة امليلية والية جيجل اليوم"تايراو"انعقد مبنطقة  )3(

وقد ) 94، 93،املصدر السابق، ص ص ) للمزيد أنظر مذكرات علي كايف(وإمنا لتقييم مسرية عام من الثورة املسلحة 1956أوث20
 ).Mabrouk Belhocine , op cit, 127أنظر )  (املنطقة الرابعة(حضر هذا املؤمتر الطالب عمارة رشيد من العاصمة 



 56

 .94املصدر نفسه، ص،  )4(
  
  
  

وهو ما يعين أيضا، أن هذه اهلجمات قد فتحت عهدا جديدا لدراسة خمتلف املشاكل اليت تعاين منها الثورة 
 .التحريرية عامة و املنطقة الثانية خاصة

الصومام و من النتائج اهلامة اليت توصل إليها املؤمتر احمللي، وانعكست على املناطق األخرى بعد مؤمتر  - ج
اليت سيعتمدها الصومام، كإطار تنظيمي ملختلف الواليات، " باالس الشعبية"شرة، هي إنشاء ما يعرف امب

أن املؤمتر اعتمد تقرير املنطقة الثانية : وللتاريخ نقول: " (...) يف هذا الشأن" علي كايف"حيث صرح العقيد 
لبية ما تضمنه، خاصة فكرة االس الشعبية اليت الذي قدمه زيغود أرضية أساسية للنقاش، وصادق على أغ

 .)1(..."كانت املنطقة الثانية املبادرة األوىل ا قبل املؤمتر
 " زيغود يوسف"مل تكن نتيجة اليأس القاتل  الذي سيطر على  1955أوت  20وصفوة القول أن هجمات 

إن اخلسارة :" بقوله" إيف كوريار" ، ومل تكن عمال انتحاريا كما أشار إىل ذلك)2("بن طوبال "و نائبه
بعد استشهاد " زيغود يوسف"كن نتيجة أزمة الضمري اليت كانت تتملك ت، كما مل )3(..."ستكون كبرية

، بل كان حتديا عسكريا واعيا و منظما، استغرق )4("عباس فرحات"، كما صرح بذلك "ديدوش مراد"
ضريية لتوزيع املهام على األفواج، وحتديد  األهداف ثالثة أشهر، ختللتها اجتماعات حت ىلاإلعداد له حوا

العسكرية املرجوة من اهلجمات اليت ينبغي أن تنعكس على املنطقة الثانية و املناطق األخرى، و باخلصوص على 
املنطقة األوىل وعلى الثورة بشكل عام؛ فقد جاءت يف وقت حاسم كانت الثورة تعيشه، ألا كانت تكاد 

  ــــــــــــــ
 .105مذكرات علي كايف، املصدر السابق ص، 

Alistair Horne, Histoire de la guerre d’Algérie, éditions ; Albin Michel, Paris 1980, 
P123. 
Yves Courriere ; la guerre d’Algérie, Tome 3, Le temps des léopards, éditions Rahma, 
Rayad El-Feth, Alger, P   

من النخبة الفرنسية، متحصل على دكتوراه يف الصيدلة، بدأ النضال مبكرا، حيث أنشأ مجعية  ،1899والية جيجل سنة  ولد بالطاهري )1(
، كان من دعاة االدماج، شارك يف احلرب العاملية 1933، اشتغل يف الصيدلة بسطيف سنة 1925الطلبة املسلمني جبامعة اجلزائر عام 

" ، املعروف ببيان الشعب اجلزائري، ترأس 1943رنسي، و هو من أبرز حمرري بيان فيفري الثانية، كمتطوع يف صفوف اجليش الف
، فأسس االحتاد 1946، وأطلق سراحه عام 08/05/1945، اعتقل إلثر جمازر 1944يف مارس " رابطة أحباب البيان و احلرية

يسا للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية من ، وأصبح رئ1956الدميقراطي للبيان اجلزائري، التحق بالثورة اجلزائرية عام 
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، فاعتزل 1965، واستقال بعدها، وسجن حىت جويلية 1962، ترأس الس التأسيسي عام 1961إىل مطلع  19/09/1958
 ).للمزيد عنه انظر، أعالم املقاومة السياسية يف اجلزائر، املتحف الوطين للمجاهد، مل يطبع (  1984السياسة، تويف سنة 

  
  
  

ختتنق و تفشل حبكم الصعوبات اليت عرفتها منذ انطالقتها، وعلى رأسها املوقف املتردد للشعب و احلركة 
باإلضافة إىل ما كانت املنطقتان األوىل و الثانية متران به بوجه خاص؛ فاألوىل تعيش احلصار  .الوطنية منها

تعاين العزلة عن بقية املناطق ) شمال القسنطيينال(اخلانق من طرف قوات العدو، يف حني كانت املنطقة الثانية 
باإلضافة إىل نقص  .)1(من حيث االتصال، فأرادت أن تسمع صوا ولو عرب جرائد العدو ووسائل إعالمه

السالح الذي عرفته، وهو ما جعل منطقة األوراس تكثف من عملياا العسكرية و كمائنها لتحصيل السالح 
قطعة حربية، مع دورية تكونت من  سبعني )70(عل ذلك أن ترسل هلا سبعني و مساعدا، و قد متكنت بف

تعرف ارتباكا حقيقيا، بعدما متكن  ، يف الوقت الذي كانت فيه املنطقتان الرابعة و اخلامسة)2(اجماهد)70_
قة اخلامسة وتفكيك تنظيم األفواج األوىل للمنط" رابح بيطاط"العدو من إلقاء القبض على قائد املنطقة الرابعة 

تساهم يف بعث الثورة من جديد  1955أوت  20يف بداية الثورة، وهو ما جعل هجمات ) الوهرانية(
  .باملنطقتني
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  ـــــــــــــــ
 .، جبل املناطق األخرى، تدرك بأن الثورة  يف املنطقة الثانية خبري 20/08/1955يقصد بذلك أن تناول اجلرائد ألحداث  )1(
 .118اهر غروي، املصدر السابق، ص حممد الط )2(

  
  
  

  :الدعوة لعقد مؤمتر الصومام حترك االتصال و التنسيق بني املناطق : املبحث الرابع
 :االتصاالت األوىل و الدعوة للمؤمتر الوطين -أ

، )1(،كما كان متفقا عليه 1955بعد عجز قادة املناطق التارخيية عن حتقيق اجتماعهم يف مطلع عام 
،إىل غاية  1955عقد لقاء بني قادة الثورة قائمة، فنشطت االتصاالت بني املناطق منذ أواخر  ظلت فكرة
الوالية الرابعة بعد ( قائد املنطقة الرابعة " عمر أوعمران " على الرغم من كون العقيد  ،1956مطلع عام 
 ،1956عود إىل مطلع سنة ، يذكر بأن نشاط عمليات التنسيق و االتصال لعقد املؤمتر الوطين، ت) الصومام

ويبدو أن ما يشري  .)2(حبكم أن قادة املناطق أصبحوا يشعرون بالقوة، مع إدراكهم ألمهية التواصل فيما بينهم
هو دخول عمليات التنسيق مرحلتها اجلدية املتقدمة، ألن التباحث و االتصال بني املناطق يف  "أوعمران"إليه 

 .الداخل حول املوضوع كان قبل ذلك
فحسب الشهادات األخرية اليت زودنا ا صانعوا األحداث عرب مذكرام الشخصية، أو يف امللتقيات اجلهوية  

إىل أواخر  لكتابة تاريخ الثورة، فإن املبادرات األوىل اليت كانت ترمي إىل التنسيق لتحقيق اللقاء الوطين تعود
 "مصطفى بن بولعيد" امللتقى الوطين الثالث، بأن ، حيث ورد يف التقرير اجلهوي للوالية األوىل يف1955عام 

  لتنسيق اباشرة مل، 1955- 11-11قد بادر باالتصال باملنطقتني الثانية و الثالثة، بعد فراره من السجن يوم 
الشمال ( وقد مت االتصال باملنطقة الثانية . و التباحث مع قيادتيهما، حول عقد لقاء وطين لقادة الثورة

أحدمها كان بواسطة مبعوثني  ،"اعبيد احلاج خلضر "ن طريق قائد املنطقة األوىل يف األوراس ع) القسنطيين
حممد "بينما أرسل مببعوث آخر هو  .، بغرض معرفة رأي قيادا حول اجتماع الواليات"عمار السيكليست"

 األوراس إال بعد مرور أزيد لنفس اهلدف، إال أن هذا األخري مل يعد إىل) القبائل(حنو املنطقة الثالثة " العموري
من ثالثة أشهر مزودا برسالة اضطر إىل حرقها مع وثائق أخرى، أثناء وقوعه يف كمني للقوات االستعمارية 
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فإن املوضوع الذي كان قد مسعه أثناء تواجده باملنطقة الثالثة، كان  "لعموري"وحسب  .بضواحي عني التوتة
، على الرغم من كونه مل يكشف عن مضمون ) الواليات( طق التارخيية يدور حول لقاء حمتمل بني جمموع املنا

أما رد املنطقة الثانية فقد تضمن قبول مسؤوليها فكرة اللقاء، وهذا بعد أن اضطر قائد املنطقة األوىل . الرسالة
ع ، يف حادثة املذيا1956- 03-23يوم " مصطفى بن بولعيد"من األوراس لفتح رسالة الرد حبكم استشهاد 

  ـــــــــــ
هة، رغم االتفاق على عقد االجتماع بني قادة املناطق، كما جتمع عليه املصادر و املراجع، فإن السهر على حتقيقه و تنظيمه، مل يسند ألية ج )1(

 وهو ما اعترب سببا إضافيا لعدم انعقاده
 .5، ص 20/08/1984، اجلزائر 6473عدد  يومية الشعبشهادة عمر أوعمران حملمد عباس،  )2(

  
   امللغم، هذا األخري الذي كان قبل أيام قليلة من استشهاده قد تلقى رسالة من ناحية سطيف عن طريق 

 .)1(تتناول نفس املوضوع" مصطفى رعايلي" 
، بقادة مناطق 1956قد اجتمع يف مارس  "مصطفى بن بولعيد"أن  " مصطفى هشماوي"ومما ذكره 

على إرسال قائد كيمل، وهو " عاجل عجول"جتماع مباشرة مع اهراس، و اتفق بعد اال كيمل، خنشلة، سوق
اهراس على رأس جلنة للرقابة و االتصال، من أجل التحضري ملؤمتر وطين بني  إىل سوق" عثماين عبدالوهاب "

قرا من احلدود التونسية، مما يسهل اخلروج حنو تونس يف حالة منها و اهراس، نظرا أل املناطق مبنطقة سوق
الذي كان متواجدا بالتراب التونسي،  "عبداحلي "االستعماري ، ويف نفس االجتاه، طلب من القائد التطويق

ولكن كل هذه االتصاالت و اهودات  .حتضري ما أمكن لضمان عقد املؤمتر احملتمل، مبا يف ذلك آالت الكتابة
و           وىل يف اضطرابات ، مما أدخل املنطقة األ)2(23/03/1956يوم  توقفت بفعل استشهاد بن بولعيد

  .صراعات داخلية حالت دون حضورها هذا اللقاء الوطين
،أن مبادرة عقد اللقاء  )3(يف الوقت الذي يؤكد فيه ضابطان من املنطقة الثانية، كانا قد  شاركا يف املؤمتر 

، حيث "ديدوش مراد"قائد منطقة الشمال القسنطيين، بعد استشهاد القائد " زيغود يوسف"الوطين جاءت من 
كان يلح يف مراسالته مع املنطقتني األوىل و الثالثة على فكرة املؤمتر، انطالقا من اتفاق سابق بني جمموعة الستة 

يفهم من الشهادتني السابقتني أن االتصال و التنسيق بني املناطق الثالث؛  و. )4(1955بعقد لقاء مطلع سنة 
  .ل للتباحث يف أمر إعداد اللقاء الوطين األول للثورة التحريريةاألوىل، الثانية و الثالثة، قد حص

للوفد اخلارجي أن " عبان رمضان" فقد أكد ) اجلزائر( أما االتصال بني املنطقة الثانية و املنطقة الرابعة  
، وقد 1956جانفي  20هذه األخرية على اتصال بالشمال القسنطيين، و ذلك يف رسالة وجهها إليهم يوم  
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لرابعة زار الشمال القسنطيين يفذك لتحرير الوطين من املنطقة ا          ر فيها أن أحد مسؤويل جبهة ا
  ـــــــــــــــ 
/ 20، من اتلتقرير اجلهوي للوالية  األوىل، املقدم للملتقى الوطين الثالث لتسجيل تاريخ الثورة التحريريةللمجاهدين، / املنظمة الوطنية )1(

 .5، اجلزائر، بدون تاريخ، ص 03/02/1958إىل  08/1956
، 1954، املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة نوفمرب -دراسة –جذور نوفمرب يف اجلزائر مصطفى هشماوي،  )2(

 .111، ص 1998اجلزائر 
 .العقيدان علي كايف و عمار بن عودة )3(
 .12، ص1986 /27/10، احللقة األوىل، اجلزائر 7163دد ع يومية الشعبشهادة العقيد علي كايف، حملمد عباس،  )4(

  
  
  
زيغود " يوما، وكان له حظ الوصول مع عقد  )12(أثىن عشر ، وقضى هناك  أكثر من)1(1955نوفمرب
كما  .) بني مسؤول ناحية، قسم، قائد فوج (مسؤوال)200(مائيت  ضم اجتماعا لقادة املنطقة الثانية " يوسف

ومما . )2("يوسف زيغود"، يتم بواسطة ) أوراس النمامشة( بأن االتصال مع املنطقة األوىلأكد يف نفس الرسالة  
علي بن " باالتصال باملنطقة األوىل، بواسطة  -فعال –قد بادرت  أن املنطقة الثانية " عبداهللا بن طوبال"ذكره 
مصطفى بن "مع  "بن ناصف"اجلزائر، وكان من املفروض أن يلتقي  ةبعد االتصال بينها و بني منطق" ناصف
و   ويؤكد حقيقة االتصال بني املنطقتني الثانية . )3(، لكنه عاد إىل املنطقة الثانية بفاجعة خرب استشهاده"بولعيد

 .اطقـوعة الصلة بباقي املنـة كانت مقطـأن املنطقة الثانيفيذكر، )4(" عمار بن عودة" الرابعة أيضا، العقيد 
بن "مبعوثا من بني اتمعني )6(" عمارة رشيد"نزل  )5( )شرق امليلية( ة ببين صبيح ويف اجتماع إطارات املنطق

الثانية ذلك،  و أعد رسالة يقترح فيها عقد املؤمتر الوطين، شارحا العاصمة، فاغتنم قائد املنطقة  من)7(" مهيدي
ان املؤمتر، وكانت املوافقة من مجاعة املزايا من ذلك بالنسبة ملستقبل الثورة، مع إعالنه عن استعداد منطقته الحتض
 .)8(الفور  العاصمة، إال أا اقترحت منطقة الصومام بدل القل، وقبلت املنطقة الثانية على

ام ا ـيف تاريخ الزيارة اليت ق نفس احلقائق ،مع االختالف" كايف علي"و يف نفس السياق، يؤكد العقيد 
  ادةــاع قـ، وهو التاريخ األرجح، حبكم أن اجتم1955 ، حيث يرجعها إىل شهر نوفمرب"عمارة رشيد"

  ـــــــــــ
 ).97انظر مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ( يعين به الطالب عمارة رشيد  )1(

(2)  Mebrouk Belhocine, Op cit, PP, 127,128.   



 61

(3) M. Bentoubal, Horizon, Quotidien national du soir, N°,3025, Alger,                  
le 21/08/1995. P 04. 

، حيث أصبح 1947، من أعضاء املنظمة اخلاصة سنة 1943، انضم إىل حزب الشعب سنة 27/09/1925من مواليد عنابة يوم  )4(
عاد عام . ، وجلأ إىل األوراس ،مث جرجرة1951، ولكنه متكن من الفرار عام 1950مسؤوال عنها مبدينة عنابة، اعتقل بعد اكتشافها سنة 

إىل الشمال القسنطيين، و شارك يف حتضري الثورة و أصبح مسؤوال عن ناحية عنابة و القالة، شارك ذه الصفة يف هجمات  1954
،  وكلف باخلروج إىل تونس لإلشراف على التسليح، وقد ظل يف هذه 20/08/1955، شارك يف مؤمتر الصومام 20/08/1955

 ).205عنه، انظر حممد عباس، ثوار عظماء، املرجع السابق، ص  للمزيد( املصلحة حىت االستقالل 
 .، الرابط بني جيجل و قسنطينة43كلم شرقا، على الطريق الوطين رقم  45من أكرب دوائر والية جيجل، تقع على بعد حوايل  )5(
ية اآلداب يف اجلامعة املركزية ، بواد زنايت، والية قاملة حاليا، طالب بكل06/02/1934عمارة حممد رشيد، ولد يوم : امسه الكامل )6(

، 19/08/1956االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني، و يعترب من املنظمني إلضراب الطلبة يوم  1956باجلزائر، أسس يف عام 
 .)106انظر، شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص (  26/07/1956استشهد يوم 

 .، ولذلك يرجح أن يكون عمارة رشيد قد بعث من طرف عبان رمضان1956 يف ماي الثابت أن بن مهيدي مل يلتحق بالعاصمة إال )7(
 .12، ص 24/03/1986، اجلزائر 2، احللقة 6379، عدد يومية الشعبشهادة العقيد عمار بن عودة حملمد عباس،  )8(

 
 )1(.املنطقة الثانية جاء مبناسبة الذكرى األوىل للثورة

أرسلت هذه األخرية مبعوثا  ،"زيغود"وإطالع قيادا على رسالة  ىل العاصمةإ" عمارة رشيد"وبعد عودة 
ىل املنطقة الثانية ،حيث قام مبعاينة الوضعية عن قرب بالشمال القسنطيين، حىت إ ،)2(" سعد دحلب"آخر هو 
وبعد .للبقاء مبنطقته" زيغود"لبساطته وتواضعه، فتوطدت العالقة بينهماحىت دعاه " بزيغود يوسف"أنه تأثر 

تعليماته مبباشرة " زيغود" لتتلقى بعدها املنطقة الثانية املوافقة على عقد املؤمترا، فأعطى ذلك عاد إىل العاصمة،
ومت اختيار منطقة بوالزعرور بشبه جزيرة القل مكانا لذلك،حلصانتها وقد شرع فعال  اإلعداد الحتضان املؤمتر،

رسالة من قيادة املنطقة األوىل ختربه باستشهاد " زيغود"ى ، لكن االستعدادات توقفت بعدما تلقلهيف التحضري
  )3(مصطفى بن بولعيد 

ن التساؤل إورغم أمهية االتصاالت بني املنطقتني الثانية والرابعة يف جمال التنسيق لعقد مؤمتر الثورة، ف 
يين إىل املنطقة الثالثة، اليت أدت إىل تغيري مكان املؤمتر من الشمال القسنط يبقى مطروحا حول األسباب احلقيقية

على ذلك، إذ ليس من املعقول أن حيول املؤمتر من املنطقة الثانية بفعل استشهاد " زيغود " وكيف كان رد فعل 
 .قائد املنطقة األوىل

قد متكن من ربط " عبان رمضان"أما عن االتصال مع املنطقة اخلامسة، فإن بعض املراجع تذكر بأن 
، يف الوقت الذي )4(من السجن، دون أن تشري إىل فحوى هذا االتصال" بن بولعيد"االتصال ا قبل فرار 

قائد " بوصوف فيظعبداحل"و " عبان"أشارت فيه مراجع أخرى أن االتصال حول اللقاء الوطين قد مت بني 
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ان الذي ، وقد ربط هذا األخري موافقته باملك)بن مهيدي كان قد التحق باخلارج( املنطقة اخلامسة بالنيابة 
        الوفد اخلارجي ولصسيعقد فيه املؤمتر، حيث كان يرى بدوره أن يعقد على احلدود الغربية تسهيال لو

 .رةرواالنسحاب عند الض و 
  ـــــــــــــــ

 .97مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )1(
دية، وانتقل إىل البليدة، اخنرط يف صفوف حزب الشعب ، زاول دراسته مبسقط رأسه، مث بامل1919ولد بقصر الشاللة والية تيارت، عام  )2(

، و أطلق 08/05/1945، أصبح كاتبا خاصا ملصايل احلاج بعد تأديته للخدمة العسكرية اإلجبارية، ألقي عليه القبض 1944اجلزائري سنة 
لتنسيق و التنفيذ يف مؤمتر الصومام، ، و أصبح عضوا يف جلنة ا1954، التحق جببهة التحرير الوطين يف خريف 1946سراحه يف شهر أوت 

، شغل مناصب عديدة بعد 1962- 1960مكلفا باإلعالم و التوجيه ، أمينا عاما لوزارة اخلارجية يف احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 
 ).املصدر السابق للمزيد عنه، انظر أعالم اجلزائر،. ( 2000، تويف عام 1965-62االستقالل، منها سفري يف املغرب  األقصى  

  .99، 98مذكرات علي كايف، املصدر السايق، ص ص،  )3(
 .7، ص 23/12/2002، اجلزائر، 654، عدد الشروق اليومي، "الوالية الثانية و مؤمتر الصومام، األقلية املعارضة  " حممد عباس ،  )4(

لعقد مؤمتر الثورة،  اليت ميكن استنتاجها من خالل الشهادات الواردة حول االتصال و التنسيق واخلالصة
أن املناطق اخلمس كانت تدرك ضرورة التوصل لعقد لقاء بني قادة الثورة، وذلك ملقتضيات الكفاح املسلح، 

كما مل يكن من املمكن أن  .ومن مثة مل يكن من املمكن االنتظار أكثر، بعد أن قارب عمر الثورة السنتني
لعدم وجود هيئة أو منظمة تشرف رمسيا على ذلك من جهة، جترى االتصاالت بني املناطق بشكل تام و منظم، 

وهو ما جعل املبادرة مفتوحة أمام قادة . و الظروف اليت ميزت هذه املرحلة من جهة ثانية و الصعوبات
لالتصال فيما بينهم وحتقيق رغبتهم يف االجتماع، وكل  -كل حسب ظروفه و إمكانياته و إرادته - املناطق

 .لالتصال باملناطق اليت جتاورهم -على األقل –ا بذلك سعوا القادة الذين بادرو
لتلعبا الدور املميز بني ) القبائل(و الثالثة ) اجلزائر(ولعل الظروف املوضوعية قد اجتمعت للمنطقتني الرابعة 

لبالد ، حبكم توسط املنطقتني ل1956، بداية من أفريلصومامالنهائية لعقد مؤمتر ال اتبقية املناطق يف التحضري
، "عبان رمضان"ناهيك عن تكون نواة لقيادة سياسية باملنطقة الر ابعة بقيادة  .بينهما املكثفو التنسيق 

   " سعد دحلب"، "بن يوسف بن خدة"خصوصا بعد التحاق جمموعة من املركزيني بالعاصمة و على رأسهم 
حممد "وقد أكد . 1955اي م 14يوم  م، بعد إطالق السلطات االستعمارية سراحه"حممد البجاوي"و 

  اسي ــيشارك يف العمل السيبدأ بأنه  -بإعداد أرضية الصومام "عمارأوزقان"وهوأحد املكلفني مع-"البجاوي
بدأ اإلعداد هلذا : "(...) يف هذا االجتاهات بقوله" حيي بوعزيز"ويذهب  )1(.1955من سنة مطلع بالعاصمة 
الذين كثرت " سعد دحلب"و "يوسف بن خدة" و"والعريب بن مهيدي" عبان رمضان"و"كرمي بلقاسيم"كل من  املؤمتر التارخيي

  يف إعداد اخلطوط العامة السياسية" شنتوف" و "عمار أوزقان"و"حممد البجاوي"لقاءام يف مدينة اجلزائر، وتعاون معهم كل من
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من التغلب على الصعوبات الكبرية " عبان رمضان"وقد متكن ". )2(  اليت ستطرح و تناقش يف هذا املؤمتر و العسكرية
. املكلف باالتصال" حممد بوضياف"اليت طرحت أمامه لالتصال باملناطق حبكم العزلة املفروضة عليها، و غياب 

وبعض قادة جيش التحرير، ممن شاركوا يف تفجري الثورة خري معني " ريب بن مهيديعال"وقد وجد يف شخصية 
ان مؤمتر الصومام بعد اتصاالت حثيثة و تنسيق  بني معظم مناطق الثورة على ، فك)3( يف التحضري هلذا اللقاء

 املناطقلعزلة كانت هذه االتصاالت حتديا كبريا، نظرا و ،لظروف أو ألخرى الرغم من عدم حضور بعضها
 ،وأصبح يشارك1956مارس  بالعاصمة يف"العريب بن مهيدي"وقد اكتمل مشل املناطق بعد التحاق . التارخيية

  .يف التحضريات، وبذلك حلت قضية متثيل املنطقة اخلامسة
  ــــــــــــــــــ 

(1) Mohamed Lebjaoui, vérités sur le révolution Algérienne, Gualimard, Paris, P, 32. 
 .73حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص  )2(
 .24، ص 2003زائر محيد عبدالقادر، عبان رمضان، مرافعة من أجل احلقيقة، منشورات الشهاب، اجل )3(

 :1956-08-20حتتضن مؤمتر الثورة التحريرية يف ) القبائل(املنطقة الثالثة  -ب
من املفيد قبل التطرق الحتضان منطقة القبائل ملؤمتر الثورة التحريرية، أن نؤكد بأن توصل قادة الداخل 

ادة املناطق اخلمس، إدراكا منهم ألمهية إىل عقد هذا املؤمتر باملنطقة الثالثة، قد جاء بعد اتصاالت حثيثة بني ق
و املستجدات  و دورمها يف تنظيم الثورة اجلزائرية، اليت كانت حتيط ا مجلة من الظروف االتصال و التنسيق

 :أبرزها
إحساس قادة الثورة بضرورة تنظيمها و هيكلتها، على اعتبار أا اندلعت دون ذلك، حيث كان هم  -

  ، )1( تكن تسمح باالنتظار أكثرمل اندالعها أوال، مث الوصول إىل تنظيمها، ألن الظروفاموعة املفجرة هلا 
األوىل إىل مرحليـة   ، حسب منسقها الوطين، كانت دف بالدرجةاليت مت انتهاجهاحىت أن استراتيجية العمل 

                   .)2(العمل
، خصوصـا بعـد   )3(سية اليت عرفتها الثورةو التطورات العسكرية و السيا،مستجدات الكفاح املسلح -

 .1955هجمات الشمال القسنطيين  يف سنة 
والقضاء على التردد يف اختاذ القرار اجتـاه   ،ختاذ القرارات اهلامةال )4(احلاجة املاسة إىل قيادة مركزية  - 

 .)5(املشاكل الكربى
صريية للثورة، بفعل صعوبات التنسـيق  القيادة اجلماعية و ما نتج عنها من صعوبات اختاذ القرارات امل -

 )6(.الناجتة  عن غياب املنسق الوطين
باإلضـافة إىل متكـن    .اإلجراءات االستعمارية املتعلقة أساسا بإقرار حضر التجول و تصعيد القمـع  - 
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 .ادةأو أسر العديد من الق ،االستعمار من تفكيك الطالئع األوىل للمجاهدين يف العديد من املناطق و القضاء
  ـــــــــــ

 .نظرا الستفحال األزمة يف صفوف حركة االنتصار للحريات الدميقراطية )1(
 : ذكر حممد بوضياف أن استراتيجية العمل اعتمدت على )2(
 .مرحلة بناء  اهليكل السياسي و العسكري لتحضري الثورة و ضمان توسعها -
 .مرحلة تعميم الالأمن -
املصدر السابق، " ثوار عظماء " انظر شهادة حممد بوضياف حملمد عباس يف ( دية و طنية للثورة مرحلة تكوين مناطق حمررة إليواء نواة قيا -

 ).26،27ص ص، 
  .334أحسن بومايل، املرجع السابق، ص  )3(
 .12، ص 26/03/1985، اجلزائر، 6661، عدد يومية الشعبشهادة علي حمساس حملمد عباس،   )4(
 .بتفاوت) والياتال( أخطرها مشكلة التسليح اليت مست املناطق  )5(
 .، بغرض إذاعة بيان أول نوفمرب من القاهرة، لكنه مل يعد إىل أرض الوطن1954كان قد خرج يف أواخر أكتوبر  )6(

، بني قادة 1956إىل منتصف  1955يف هذه الظروف وبعد مشاورات عديدة استمرت من أواخر عام 
       ومل يبق سوى أمر حتديد املكان  الوطين،املناطق و مسؤويل الثورة التحريرية، تبلورت فكرة عقد اللقاء 

 : و الزمان، وطرحت بذلك أماكن عديدة العتبارات أمنية بالدرجة األوىل، ميكن حصرها يف ثالثة آراء
يرى أن املنطقة الثانية اقترحت أن يعقد املؤمتر ا، و أعلنت استعدادها لتوفري كافة الشروط : األولرأي ال -

جبال بين صاحل بسوق اهراس أو منطقة بوالزعرور بأعايل شبه جزيرة ؛ مقترحة منطقيت والظروف إلجناحه،
را حلصانتها و صعوبة ـرع يف التحضري الفعلي باملنطقة األخرية، نظـوقد ش. )1( القل، قرب مدينة سكيكدة

فقد أسند " يفعلي كا"وحسب العقيد . اختراقها و التقدم فيها من طرف العدو يف حالة اكتشاف أمر املؤمتر
مهمة التحضري للمؤمتر مبنطقة بوالزعرور، بصفته املسؤول املباشر لتلك " زيغود يوسف"إليه قائد املنطقة 

أوقف هذه " مصطفى بن بولعيد"لرسالة من قيادة املنطقة األوىل ختربه باستشهاد " زيغود"املنطقة، ولكن تلقي 
  )2(.االستعدادات

تيار مكان املؤمتر طرح على خمتلف املناطق، لكي تدرس كل منطقة اإلمكانيات يرى بأن أمر اخ :الرأي الثاين -
املتاحة لعقده فوق تراا، ولكن جلها اعتذر عن حتمل املسؤولية، بسبب عدم توفر األمن الالزم للمؤمترين، 

 .)3(عدا املنطقة الثانية اليت أعرب مسؤولوها عن استعدادهم الحتضان املؤمتر فيما
 ،فريى  أن قادة الثورة قد طرحوا منذ البداية أن يعقد املؤمتر يف مكان يتوسط البالد :ي الثالثأما الرأ -

ويف هذا اإلطار يذهب . )4(حىت يتمكن مجيع مسؤويل املناطق من التنقل إليه، فوقع اختيارهم على املنطقة الثالثة
 التأكيد بأن اختيار منطقة الصومام استند أحد قادة هذه املنطقة إىل ، )املدعو سي محيمي" (أمحد فضال"الرائد 
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 :إىل ثالثة عوامل هي
العريب بـن  "لـ" كرمي بلقاسم"عدم وصول فرنسا إىل منطقة ا لصومام منذ تسعة أشهر، حيث أكد ذلك  1.

 .عندما طرح أمر مكان املؤمتر" مهيدي
 .إمكانية تغطية املؤمترين و تأمني وصوهلم إىل غابة أكفادو عند الطوارئ 2.
 .)5(د االدعاء الفرنسي القائل بأن القوات االستعمارية حتكم سيطرا على هذه املناطقتفني 3.

 ـــــــــــــ
 .384، املرجع السابق، ص 1عمار قليل، ج  )1(
 .98،99مذكرات علي كايف،  ا ملصدر السابق، ص ص،  )2(
 .384، املرجع السابق، ص 1عمار قليل، ج  )3(
 .384نفسه، ص،  )4(
 .شهادة مسجلة بالصوت و الصورة، قرص مضغوط، املصدر السابق) مياملدعو سي محي( أمحد فضال  )5(

واحلقيقة أن ما ميكن استنتاجه من خالل اآلراء الثالثة، أن أمر حتديد مكان انعقاد املؤمتر قد مت بالتشاور 
زيغود "ة بني معظم قادة املناطق؛ إذ كان االتصال يف هذا الشأن يتم بني اجلزائر العاصمة و قائد املنطقة الثاني

" عبان"، على اعتبار أن األوىل كانت جتمع نواة لقيادة من السياسيني و العسكريني وعلى رأسهم "يوسف
املنطقة "(عمر أوعمران"و ) املنطقة الثالثة" (كرمي بلقاسم"، و)1(الذي أصبح يضطلع بدور املنسق يف هذا اال

وهو ما يعين أن التنسيق  .)املنطقة اخلامسة( 1956ماي باموعة يف " العريب بن مهيدي"، مث التحاق )الرابعة
إرسال مبعوثني إىل الشمال القسنطيين للتشاور  يقرر" رمضان عبان"و االتفاق بني هؤالء كان أيسر، مما جعل 

أما االتصال باملنطقة األول فإن املصادر الشفهية و املكتوبة تتفق على  .و التنسيق يف أمر املؤمتر كما أسلفنا
إىل  "مصطفى"شقيق " عمر بن بولعيد"جماهدا بقيادة ) 75(ارة وفد من األوراس يتكون من مخس و سبعني زي

لكن االختالف بني هذه املصادر يتعلق بتاريخ الزيارة و هدفها؛ ففي الوقت . املنطقة الثالثة، قبل انعقاد املؤمتر
قبائل قصد املساعدة يف البحث عن أنسب مكان أن هذا الوفد قد حل بال " ر قليلاعم"يذكر فيه ااهد  الذي 

، جند )2(1956يف شهر مارس " كرمي بلقاسم"بـ" مصطفى بن بولعيد"لعقد املؤمتر، وقد جاء بعد اتصال 
من املنطقة الثالثة، يؤكد أن الوفد األوراسي زار املنطقة الثالثة يف الفاتح من ماي " عبداحلفيظ أمقران"الضابط 
أوال، مبنطقة بوطالب، مث طاف " عمريوش"و " كرمي بلقاسم" ا بقيادا، و على رأسهم ، والتقى خالهل1956

مبناطق عديدة من القبائل الصغرى، أين أعجب " عمريوش"و " بلقاسمكرمي "رفقة " عمر بن بولعيد"قائد الوفد 
يف أكثر من موضع حضور " لعبداهللا بن طوبا"كما أكد  .)3(كثريا بالتنظيم احملكم، إال أنه مل يبق حلضور املؤمتر

يف الوقت الذي يؤكد . إىل بوطالب، و لكنه مل ينتظر موعد انعقاد املؤمتر لظروف جيهلها" عمر بن بولعيد"
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للمنطقة الثالثة على رأس جمموعة من اجلنود، دون ذكر تاريخ " عمر بن بولعيد"زيارة "  علي كايف"العقيد
غري أنه أكد التزامه مبا يصدر عنه، رغم أن قيادة املنطقة األوىل مل ) : " (...ذلك، ولكنه مل يبق حلضور املؤمتر

 .)4(..."ختوله متثيلها يف املؤمتر
وما ميكن التوصل إليه مما قيل حول زيارة وفد املنطقة األوىل، أن قائد هذا الوفد كان يعلم أن التحضريات 

  يت كانت منطقته تعيشها، وهي الظروف اليت للمؤمتر جارية، لكنه مل حيضر ألنه أدرى بالظروف الداخلية ال
  ــــــــــــــ

من خالل تنسيق العمل باجلزائر العاصمة و السعي لضم أطراف جديدة لصاحل الثورة، ومراسلة الوفد اخلارجي يف شأن املؤمتر، وكذا  )1(
 ) .Mabrouk Belhocine, op, cit, P,P 127-129انظر .( زيغود يوسف

 .385السابق، ص  ، املرجع1عمار قليل، ج  )2(
 .، املصدر السابق09/02/2004شهادة عبد احلفيظ أمقران، يف  )3(
 .102مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )4(

تبدو كافية لعدم حضور ممثلي هذه املنطقة املؤمتر، رغم أن البعض يضيف أسباب أخرى، أما هدف الزيارة فإن 
بن عمر "دون احلكم على النوايا اليت تقول بأن  األهم فيها أا مظهر من مظاهر التعاون و التنسيق،

وعلى العموم فإن التأكيد على . )1(كان يريد الدعاية لنفسه، وكسب ثقة قادة املنطقة الثالثة خلالفة أخيه"بولعيد
تقترح مكانا وسطا، تسهيال لوصول  مجيع " زيغود"عقد املؤمتر باملنطقة الثالثة جاء بعد مراسلة من العاصمة إىل 

وهذا بعد أن أصبحت منطقة األوراس تعرف ضغطا عسكريا كبريا و مشاكل  .قادة إىل املكان املقترحال
 .داخلية، وهو ما جعل االتصال باملناطق اخلمس، يتم عن طريق املنطقة الرابعة اليت تولت التحضري لذلك

نة التحضري املادي للج" عمريوش"باشرت قيادة املنطقة الثالثة التحضريات الفعلية، من خالل إنشاء 
بقلعة بين عباس، جببال  ،"موقة"وكان االتفاق يف البداية، أن يعقد املؤمتر بقرية. )2(والعملي واألمين للمؤمتر

وأعطيت .1956جويلية 30، على الضفة الشرقية لوادي الصومام، بتاريخ "حممد املقراين"البيبان حيث ضريح 
ن احملدد منذ أوائل الشهر، حيث خرج وفد املنطقتني الرابعة واخلامسة اإلشارة لوفود املناطق لالجتاه حنو املكا

العريب بن مهيدي، عبان رمضان، عمر أوعمران، سي حممد بو قرة، سي : ، ومنهم)3(من اجلزائر العاصمة
وعندما شرعوا يف عبور خط السكة احلديدية، ). سي الصادق(سليمان دهيلس املدعو  ، )علي مالح(الشريف 

وقعوا يف كمني ،22/07/1956يوم  ، )جنوب تازمالت(بني جباية وبين منصور، قرب قرية الشرفة الرابط 
وأمام هذه التطورات اخلطرية . )4(للعدو بشكل مباغت، مما أدى إىل هروب البغلة اليت كانت حتمل وثائق املؤمتر

، قائد املنطقة الثالثة ونائبه "اسمكرمي بلق"وقد جاءت هذه الفكرة بعد اتصاالت بني . تقرر تغيري مكان املؤمتر
على الضفة الغربية لوادي ) إفري أوزالقن(، حيث أقترح هذا األخري منطقة "عمريوش"على ناحية الصومام 
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  وذلك لالعتبارات السالفة الذكـر، وبذلك ،ببلدية أغزر أمقران، دائرة أقبو والية جبــاية ،الصومام
  ــــــــــــ

(1) Gillbert Meynier ; Histoire interieur du FLN, « 1954 – 1962 » Préface de Mohamed 
Harbi, Casbah éditions, Alger 2003, P, 392. 

، وتكونت اللجنة من قاسي محاي، وهو نائب سياسي يف حوض الصومام، أمحد فضال  الذي 110شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص  )2(
 500اعة، الستدراج العدو، وعبدالرمحن أومرية الذي كلف بتأمني الطريق، كما مت تسخري كلف بتكثيف العمليات و الكمائن بناحية بوق

 )انظر، نفسه، ص نفسها( جندي حلماية املؤمتر، و أعداد كبرية ملراقبة حتركات العدو المنطقة 
انظر، (  22/06/1956 ذكر مربوك بلحسني أن عبان رمضان و العريب بن مهيدي قد غادرا اجلزائر العاصمة حنو املؤمتر يوم )3(

Mabrouk Belhocine, Op, cit, P 185 .( جويلية، فإن هذا التاريخ يبدو متقدما،  30وبالنظر للتاريخ احملدد للمؤمتر و هو
 .حيث يرجح أن يكون التاريخ املذكور خيص تاريخ وقوع الوفد يف كمني العدو، وهو ما ذكره حيي بوعزيز

 .74، 73 حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص ص، )4(

  
نقلت الترتيبات اليت كانت بقلعة بن عباس بسرعة، على الرغم من كون هذه األخرية قد تعرضت  للقنبلة 

  )1(.بعد وقوع الوثائق اليت كانت على ظهر البغلة بني يديه ،العشوائية من طرف العدو
لى اجلانب فأشرف بنفسه ع. يف التحضريات النهائية، رغم الظروف الصعبة" عمريوش"وهكذا شرع 

األمين، حيث أوصى قواته بضرورة مواجهة العدو جببال البيبان، كي يومهه بأنه أصطدم بقادة الثورة الذين علم 
وبذلك متكن من توفري الظروف املناسبة النعقاد هذا   )2(. بوجودهم من خالل الوثائق اليت وقعت بيده

ة األوضاع الثورية يف خمتلف املناطق، وتوحيد العمل االجتماع، الذي طاملا انتظره قادة الثورة، من أجل معرف
السياسي والعسكري والتنظيمي وربط االتصال من خالل هيكلة الثورة، ومن مث سهولة التخطيط للمستقبل، 

  .فلم يبق سوى استقبال الوفود املشاركة من خمتلف املناطق
على مشارف  )3(املشاركني من بقية املناطقوبني  ،ومت اللقاء بني ممثلي املنطقة الثالثة املنظمة للمؤمتر"
اليت كنت من وفدها، كان يف استقبالنا املسؤول قاسي )املنطقة(مع مرشدين بالنسبة للوالية الثانية ،حدودها

ومما     )4(..."على حدود الوالية والذي أصبح فيما بعد رائدا، وبالنسبة للرابعة ذهب عمريوش الستقباهلم
ن وفد العاصمة التقى بوفد املنطقة الثالثة يف بين مليكش، وقد تكون من كرمي بلقاسم أ ،يذكره حيىي بوعزيز

متواجد " حممد العريب بن مهيدي"فقد كان قائدها  ،أمااملنطقةاخلامسة )5(وحممدي السعيد وعمر أوعمران،
عبان "ة لـوقد كانت هذه املنطقة تطرح إشكاال حقيقيا حول متثيلها بالنسب. 1956بالعاصمة، مند ماي 

وقد برزت منذ البداية وجهات النظر  )6(وقد حل اإلشكال ذا احلضور بالنسبة له،. خصوصا" رمضان
  )7(.قبل املؤمتر، ولعل ذلك يرتبط بطبيعة تكوينهما وثقافتها" الرعريب بن مهيدي"و" عبان رمضان"املتقاربة بني 
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، يف عمليات املسح للمنطقة، "عمريوش"قام ا واجلدير بالذكر، أنه رغم االحتياطات واالستعدادات اليت 
  ــــــــــــــــــ

قد أحكم حماصرة املنطقة بني جبال البيبان غربا و أقبو مشاال و بين ورتيالن و بين يعال شرقا، حىت )  Dufour(يذكر أن اجلنرال دوفور  )1(
إىل غاية النصف الثاين من  28/04/1956، وذلك بني "ة محلة األمل و البندقي" ال يفلت من قبضته أيا كان، و أطلق على محلته اسم 

 ). 96،70انظر، نفسه، ص ص، .( شهر ماي
 ).109، 108شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص ص،  )2(
 .يقصد قاسي محاي )3(
 .100مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )4(
 .74حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص  )5(
 .370السابق، ص عظماء، املرجع ... حممد عباس،  ثوار  )6(
 .99محيد عبدالقادر، املرجع السابق، ص  )7(

 
 قصد جتنيب الوفود أي متاعب ممكنة، فقد أشتبك وفد املنطقة الثانية مع العدو يف عدة مناطق، وهو ما جعله

"  علي كايف"يتأخر قليال يف الوصول، بسبب انقسامه ودخوله يف مواجهات مع قوات العدو ، حسب تأكيد 
االذي ذكر بأوقد . )1( ،م غنموا قطعا من األسلحة و تربعوا به للمنطقة الثالثة اليت وقع االشتباك فوق ترا

إىل منخفض " زيغود"بأن العدو متكن من تطويقهم من كل اجلوانب، مما جعله يتجه رفقة " بن طوبال"أكد 
أشار إىل أن " بن طوبال"ناحية وادي الصومام، دون أن تتمكن القوات االستعمارية من اكتشافهم، حىت أن 

ولعل يف ضياع املستندات ووثائق . هذا احلصار يعترب من أصعب الفترات اليت عاشها إبان الثورة التحريرية
املؤمتر اليت أشرنا إليها سابقا ما دل العدو بأن وفد الشمال القسنطيين يف طريقه إىل املنطقة الثالثة اليت ستحتضن 

وأمام هذه . 1956يف شهر جويلية ،الثانية كان قد انطلق من غابات امليليةألن وفد املنطقة  ،هذا احلدث
  )2(.1956أوث 11املصاعب مل يتمكن من االلتقاء مبستقبليه إال يف يوم  
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  ـــــــــــــــ
 .101مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص،  )1(
 . 5، ص 15/11/1956، اجلزائر 2وطين، عدد املقاومة اجلزائرية، لسان حال جبهة و جيش التحرير ال )2(

 
 

مل تعرف عالقات كثيفة    ،)1956 – 1954(وخالصة القول أن املرحلة األوىل من الثورة التحريرية 
حبكم األزمة اليت عرفتها  ،وعلى رأسها انطالق الثورة قبل تنظيمها ،نظرا خلصائص املرحلة ذاا ،و منتظمة

و من مثة حاولت جمموعة الستة . قراطية و انقسامها إىل مصاليني و مركزينيحركة االنتصار للحريات الدمي
كما كانت هذه اموعة تدرك منذ البداية الصعوبات اليت . تطويق األزمة باستعجال الكفاح املسلح

ة وهو ما حال دون قيام عالقات متينة و فعال ،مما جعلها تترك باب املبادرة مفتوحا أمام املناطق،ستواجهها
أو  ،باستثناء بعض احملاوالت اليت  قامت ا بعض املناطق يف شكل كمائن مشتركة بني بعض األفواج ،بينها

بعد أن فشلت هذه املناطق يف عقد اجتماعها الذي  ،االتصاالت اليت جرت يف إطار التحضري ملؤمتر الصومام
  .1955كان مقررا مطلع 

فإننا  –باإلضافة إىل مظاهر التعاون املشار إليها  –ه املرحلة فإن ما ميز هذ ،رغم الوضعية السابقة الذكر
  :نسجل نقاطا هامة يف جمال العالقات تتمثل يف

استجابة لنداء النجدة الذي  ،20/08/1955يوم  ،قيام املنطقة الثانية جمات الشمال القسنطيين  -أ 
 ،الفرنسية احلصار عليهاوبغرض فك احلصار عنها بعد أن شددت القوات  ،جاءها من املنطقة األوىل

 .وانعكست آثار هذه اهلجمات على كل املناطق عامة
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و الرابعة لعقد مؤمتر الصومام بغرض تنظيم  ،الثالثة ،الثانية ،األوىل: حترك االتصاالت بني املناطق اآلتية  - ب 
ر باملنطقة وقد أدت هذه االتصاالت إىل عقد املؤمت. و توحيد العمل و تنظيمه بني خمتلف املناطق ،الثورة

فاجتمع مشل قادة املناطق . 1955أوت  20وذلك يف  ،الثالثة اليت حتملت  التحضري له ماديا و أمنيا
فكان هذا احلدث حمطة هامة ثانية يف تاريخ العالقات  ،الذين مل يغب عنهم سوى ممثلو املنطقة األوىل

لة األوىل من الثورة قد جعلت قيام والشك أن الظروف الصعبة اليت ميزت املرح. بني املناطق التارخيية
  .عالقات منتظمة بني املناطق أمرا صعبا

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .مؤمتر الصومام و العالقات بني الواليات التارخيية: املبحث األول
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 .احلاضرون و الغائبون يف مؤمتر الصومام بني املناطق الداخلية  .أ 
 .بروز اخلالفات بني قادة املناطق يف املؤمتر  .ب 
  .قرارات مؤمتر الصومام و انعكاساا على العالقات بني الواليات التارخيية: بحث الثاينامل

 .قرارات مؤمتر الصومام  .أ 
 .انعكاسات قرارات املؤمتر على العالقات بني الواليات التارخيية  .ب 

  )األوراس(تعاون الواليات التارخيية ملواجهة الوضع املضطرب يف الوالية األوىل: املبحث الثالث
 .كليف املؤمتر لقادة من الواليتني الثانية و الثالثة مبهمة يف األوراست  .أ 
 .الواليتان الثالثة و الرابعة تساعدان الوالية األوىل ملواجهة املنشقني  .ب 

  .العالقات بني الواليات التارخيية يف جمال التسليح: املبحث الرابع
 .دور القاعدة الشرقية يف تسليح الواليات الداخلية  .أ 
 .ت يف جمال التسليح من احلدود الشرقية و الغربيةالعالقا  .ب 

  
  

  
  
  

  
  

  .مؤمتر الصومام و العالقات بني الواليات التارخيية: املبحث األول
 :تارخييةاحلاضرون و الغائبون يف مؤمتر الصومام من املناطق ال –أ 

فة الشرقية لوادي ، على الض"إيغزر أمقران"مبنطقة " إيفري"من املعروف أن مؤمتر الصومام قد عقد يف 
، مبنطقة القبائل العتبارات أمنية ) بوالية جباية حاليا" (أقبو"كيلومترات من مدينة الالصومام، على بعد بعض 

 .كما أسلفنا
عبداهللا بن "ونائبه " زيغود يوسف"ومل يطرح أي إشكال يف متثيل املنطقة الثانية، حيث مثلها قائدها 

ونفس احلال  .يف، مصطفى بن عودة، رويبح حسني و إبراهيم مزهوديد ضم  علي كافوصاحبهما و ،"طوبال
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 "حممدي السعيد"ضم  دفوصاحبه، و "كرمي بلقاسم"بالنسبة للمنطقتني الثالثة و الرابعة، حيث مثل الثالثة 
سي (  "دهيليس سليمان"، الذي صاحبه "عمر أوعمران"مثلت الرابعة بقائدها  حني ، يف"قاسي"و "عمريوش"و

 )1(."احممد بوقرة"و) الصادق
، الذي اختلفت آراء مسؤوليها حول "العريب بن مهيدي"بقائدها ) وهران(بينما مثلت املنطقة اخلامسة 
فقد ذكر احلاج بن عال الذي كان قائدا للناحية الثانية من املنطقة اخلامسة، أن  ؛توكيله لتمثيل املنطقة يف املؤمتر

له  بوهران، وكان متجها إىل العاصمة، فيسر 1956يف بداية ماي  حق بهتقد ال "حممد العريب بن مهيدي"
عبد "أن  "ابن عال"ذلك و منحه وكالة عنه لتمثيل املنطقة يف املؤمتر املزمع عقده، يف الوقت الذي ذكر فيه 

 )2(."بوصوف"، وهذا ما عرفه بعد مراسلة مع "بن مهيدي"مل يوكال  "هواري بومدين"و  "احلفيظ بوصوف
مل " قد مثل املنطقة اخلامسة و لكنه  "العريب بن مهيدي"عقيد علي كايف فقد كتب يف مذكراته بأن أما ال

قيل أنه مل جيتمع بقيادة املنطقة خبصوص هذا ويأت بوثائق خاصة بالوالية اخلامسة، رغم أنه شارك بامسها، 
 )3(".املؤمتر، و مل يبلغهم، حسب شهادة عبداحلفيظ بوصوف يل شخصيا

يرى  فإن األول، "علي حمساس"و " أمحد بن بلة"تيار املعارض ملؤمتر الصومام و قراراته، و على رأسه أما ال
أن املؤمتر كانت تنقصه الصفة التمثيلية، مشريا بكل صراحة إىل عدم متثيل املنطقة اخلامسة، من 

  ــــــــــــــــــــ
، كلية 04، علمية نصف سنوية، عدد ات يف العلوم االنسانية و االجتماعيةجملة دراس" مؤمتر الصومام، آراء و مواقف " شاوش حباسي،  )1(

 .15، ص 2004-2003العلوم االنسانية و االجتماعية، جامعة اجلزائر، 
انظر صورة املشاركني يف مؤمتر الصومام يف امللحق . ( 07، ص، 23/01/1989، اجلزائر، 6846احلاج بن عال، يومية الشعب، عدد  )2(

 .152،، ص  04رقم، 
 .101مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )3(

 
، وأما الثاين )1(، واليت ضمنها حتفظاته حول مؤمتر الصومام1956خالل رسالته إىل الداخل يف خريف عام 

فمن الثابت أا ) أوراس النمامشة(أما املنطقة األوىل . )2(فإنه ينفي بدوره، أن تكون املنطقة اخلامسة قد مثلت
، ودخول املنطقة  بعد ذلك يف اضطرابات )3("مصطفى بن بولعيد"ئدها اؤمتر بسبب استشهاد قغابت عن امل

، "نب بولعيدمصطفى"يف قضية اسشهاد " عاجل عجول"خطرية، خصوصا بعد أن وجهت أصابع االام إىل 
يابة، يف قائد املنطقة بالن"  بشري شيهاين"يف قضية تصفية " عباس لغرور"وقبل ذلك كان قد ام رفقة 

ويبدو أن . ، بفعل طغيان العصبية القبليةمما جعل الوضع بالوالية األوىل مفككا و مضطربا )4(.1955نوفمرب
األوراس للمؤمتر، على الرغم من أن البعض كان قد ذكر أسباب أخرى  منطقةهذا السبب كاف لعدم حضور
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 :ميكن حصرها يف نقطتني مها
" عمر بن بولعيـد "ة يف الوصول إىل املنطقة الثالثة، من أسباب إحجام قد يكون تأخر وفد الوالية الثاني -

 )5(.عن املشاركة يف آخر حلظة، فضال عن االعتبارات اخلاصة مبنطقة األوراس
اليت ستعرف بالقاعـدة  (قد يكون غياب، أو تغييب أعضاء الوفد اخلارجي، والناحية الشمالية الشرقية  -

والظاهر أن هذا  )6(.رالية جبهة التحرير بفرنسا، من أسباب غياب املنطقة األوىل، وكذا فيد)الشرقية، فيما بعد 
الرأي يستند إىل ما كان يتمتع به الوفد اخلارجي من مكانة و نفوذ باملناطق  الشرقية، وهو ما سيجعل هـذه  

يف " ي حمسـاس عل"املناطق تعرف منذ البداية نشاطا يف اجتاه رفض  قرارات مؤمتر الصومام، من خالل نشاط 
  .هذا االجتاه

       ا من املناطق األخرى، بوعلى كل حال فإن غياب املنطقة األوىل عن مؤمتر الصومام،مل يكن تغيب
يف املؤمتر الثانية ، عضو وفد املنطقة "عبداهللا بن طوبال"م اقتناعها جبدوى املؤمتر نفسه، فقد أكددغيابا لع وال

ممثلي القاعدة (و د اجتماع مشلهم باملنطقة الثالثة، بقوا يف انتظار املنطقة األوىلقائدها، أن املؤمترين وبع ونائب
 ، ولكنها تأخرت إىل غاية56أوت  01، وكان من املفروض أن تنطلق األشغال يوم )الشرقية والوفد اخلارجي

  ـــــــــــــــ
(1) Mabrouk Belhocine, Op, cit, PP 197,198. 

، 12/12/2004، التلفزيون اجلزائري، إعداد محراوي حبيب شوقي، احللقة الثانية، "و حوار  وقفات: " علي حمساس، يف حصة )2(
 )23 – 22الساعة، (

 .شهادة عبداحلفيظ أمقران، املصدر السابق )3(
 .421عبداحلميد زوزو، املرجع السابق، ص  )4(
، 63، عدد 05احللقة ) امللف( ، الشروق اليومي، "يف اجتهادات مؤمتر الصومام ... و مؤمتر الصومام... عبان  –بن بلة " حممد عباس  )5(

 .05، ص 24/11/2002اجلزائر، 
 .05نفسه، ص  )6(

وباملقابل فقد أكد ضباط الوالية األوىل نفسها، أن هذه األخرية  )1(.بفعل هذا االنتظار 1956أوت  20
وكانت الرسالة دعوة ، )بالقبائل(دعو قادة الوالية حلضور مؤمتر الصومام يتلقت رسالة بواسطة  بريد عاٍد، 

حتديدا، ولكنه، وحبكم استشهاده، كان البد من ذهاب وفد من كبار قادة املنطقة،  "ملصطفى بن بولعيد"
     " علي النمر"،  "حممد لعموري" ، "مصطفى رعايلي"، "احلاج خلضر"، " عمر بن بولعيد"فذهب كل من 

وهو ما ذهب إليه  .)2(حىت وجد أشغاله قد انتهت ، لكن ما إن وصل الوفد إىل املؤمتر"عبداحلفيظ طورش"و 
كنت بصعوبة من تشكيل وفد مت ضابط الوالية الثالثة، حيث ذكر بأن املنطقة األوىل قد" عبد احلفيظ أمقران"

كما . )3(لكنه بعد أن أخذ طريقه حنو املكان احملدد، أخرب بأن أشغال املؤمتر قد انتهت بنجاح .حلضور املؤمتر
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، كان باملنطقة الثالثة يف أواخر "عمر بن بولعيد"عديدة أن وفد من املنطقة األوىل وعلى رأسه أكدت مصادر 
وغريهم، " عاجل عجول"و " بعباس لغرور"جوان أو بداية جويلية، و قد تلقى دعوة حلضور املؤمتر أسوة 

 )4(.ولكنه مل يبق لذلك
ر املؤمتر؛ حيث رأت بعض املراجع حلضو" عمر بن بولعيد"وقد اختلفت التفسريات حول عدم بقاء 

إىل املنطقة الثالثة، مل تكن يف احلقيقة سوى طريقة للدعاية لنفسه من أجل خالفة " بن بولعيد"األجنبية أن زيارة 
قد " عمر بن بولعيد"أن " علي كايف"،  يف الوقت الذي كتب فيه  )5(على رأس املنطقة األوىل "مصطفى"أخيه 

لثة على رأس جمموعة من اجلنود، ومل يبق حلضور املؤمتر، غري أنه أكد التزامه مبا وصل إىل املنطقة الثا" 
إن عمر بن : " وذكر بأن رواية تقول" )6(يصدر عنه، رغم أن قيادة املنطقة األوىل مل ختوله متثيلها يف املؤمتر

  )7(".األوىل بولعيد جتنب البقاء يف املؤمتر خوفا من احتمال حماكمته بتهمة ما جرى يف الوالية
عن املؤمتر، فإن األمر الذي ميكن تأكيده، هو أنه مل " عمر بن بولعيد"ومهما اختلفت التفسريات لغياب 

  ، يف الوقت الذيغيابهيكن مفوضا لتمثيل املنطقة األوىل يف املؤمتر، وعليه يبدو أنه من اخلطأ أن حنمله مسؤولية 
  ـــــــــــــــــــــ

 .قرص املضغوط، املصدر السابقعبداهللا بن طوبال، ال )1(
، شهادات و مواقف من مسرية الثورة "ابن النوي" مذكرات الرائد مصطفى مراردة  ، ) ابن النوي( مصطفى مراردة  )2(

 .61، ص 2003، إعداد مسعود فلوسي، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر يف الوالية األوىل
 .السابق ، املصدر09/02/2003شهادة عبداحلفيظ أمقران، ليوم  )3(
 .05، املرجع السابق، ص 630حممد عباس، الشروق اليومي، عدد  )4(

(5) Gilbert Meynier, Op, cit, P, 392. 
 .102مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )6(
 .102نفسه، ص،  )7(

  
للمنطقة اخلامسة، ألنه مل يتحصل على وكاالت كل أعضاء جملس "  العريب بن مهيدي"متثيل  نشكك يف مسألة

قد حتصل على دعوة كغريه  أنه فيه، مادام اكما يبدو التركيز على هذا األمر يف املراجع و املصادر مبالغ املنطقة،
" عباس لغرور"مثل ،لقادة اآلخرينمن القادة اآلخرين، وهو الشيء الذي جيعلنا نتساءل عن عدم توجيه اللوم ل

 ".عاجل عجول"و 
سبب " عمر صخري"يف مؤمتر الصومام، خلص الرائد وعن املنطقة الصحراوية  اليت نصبت والية سادسة

القادة اتمعون يف مؤمتر : " عدم التفات منظمي مؤمتر الصومام لدعوة ممثلني عنها حلضور املؤمتر، بقوله
الصومام كانوا يعرفون جيدا أن هناك مناطق شاسعة تتوفر على جيش قوي و قيادة حكيمة تتمثل يف 
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م مل يأخذوا كل هذه املعطيات بعني االعتبار، ومع احترامنا الكبري للشهيد ، غري أ"زيان عاشور"الشهيد 
الذي كان مناضال يف حزب الشعب، وكان حيفظ القرآن الكرمي ويتقن اللغة العربية، " علي مالح"البطل 

ة لضرب غري أنه مل يتول حىت تاريخ انعقاد املؤمتر أية مسؤولية، وأعتقد أنه عني قائدا يف الوالية السادس
وله عالقة حسنة مع مناضلي نواحي سورالغزالن و عني بوسيف، وقد يكون سبب (...) زيان عاشور "

زيان "علما أن ااهد  .)1((...)" ذلك كونه كان منافسا لبعض اإلخوان يف القيادة، فاختري هلذه املهمة
ة الثالثة من الوالية األوىل الذي كان قائدا للمنطق" سي احلواس"كان على عالقة حسنة بكل من " عاشور

، هذا ) قائد الوالية األوىل" (مصطفى بن بولعيد"، قبل أن يصبح قائدا للوالية السادسة، و )ضواحي بسكرة(
، 1956األخري الذي متكن من احتواء التنظيمات احمللية، من خالل االجتماع بالقائدين السابقني يف مارس 

جعل منظمي املؤمتر ال يوجهون " مصطفى بن بولعيد"ل، ولعل استشهاد وتعمق التنسيق بينهما إىل تعاون شام
 .)2(، وكالمها كان حيسب على املصالية يف بداية الثورة"سي احلواس"القريب  من " زيان عاشور"الدعوة لـ

ل ، فمن املهم أن نشري إىل كون هذه املنطقة اليت تشم) ممثلها(تعلق بغياب وفد القاعدة الشرقية يأما فيما 
الناحية الشمالية الشرقية من الوطن، كانت تابعة للمنطقة الثانية عند اندالع الثورة، مبقتضى التقسيم السياسي 
و العسكري الذي أقرته جمموعة الستة، ولكنها عرفت بدورها مشاكل واضطرابات داخلية، بسبب ضعف 

خل جماهدي املنطقة األوىل وتوسعهم حنو بعد تد ، وكذلك الصراع على القيادة،)الثانية( صلتها باملنطقة األم
  ا مل ـال ينفصل عن مشكل األوراس، كما أ -على ما يبدو –ومن مثة فإن عدم حضور ممثليها . هذه الناحية

  ــــــــــــــ
 .18شاوش حباسي، املرجع السابق، ص  )1(
 ).440 -436ملرجع السابق ، ص ص   حول اام سي احلواس باملصالية، انظر عبداحلميد زوزو، ا. ( 19، 18نفسه، ص ص،  )2(

 
بأن القاعدة الشرقية قـد  " علي كايف"، حيث ذكر  )1(تكن قد استقلت بعد عن املنطقتني الثانية و األوىل

 )2(.انعزلت ومل حتضر،  ولكنها ممثلة عرب املنطقة الثانية
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  ــــــــــــــــ
القاعدة الشرقية؛ أصوهلا، نشأا، و الصراعات اليت عرفتها قبل تكوينها، انظر، عبداحلميد عوادي،  حول كيفية تكوين القاعدة الشرقية )1(

 .1993، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، تنظيمها، دورها و تطورها
 .102مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )2(

 
 :بروز اخلـالفات يف مؤمتر الصومـام -ب 
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، واسـتمرت إىل  1956أوت  14در أن أشغال مؤمتر الصومام قد انطلقت يوم مما تشري إليه بعض املصا
من نفس الشهر، وهو تاريخ انتهاء االجتماعات املوسعة، لتكون بعد ذلك االجتماعات املضيقة  20غاية يوم 

، حيث عقـد  1956أوت  23، وذلك إىل غاية )األعضاء األساسيون(اليت مل حيضرها سوى كبار املسؤولني 
 )1(.جتماع موسع يف هذا التاريخ و تليت فيه املقررات، فنالت مصادقة اجلميعآخر ا

وكان الرأي يف البداية متجها حنو تشكيل جلان متخصصة لدراسة املشاريع التمهيدية للمـؤمتر، ولكـن   
، واليت )2(ابعةالثانية ،الثالثة و الر: املؤمترين فضلوا مناقشة بعض القضايا اخلارجية اليت حدثت يف املناطق الثالث

وهو ما جعل التوتر يطبع اجللسة األوىل، على الرغم من اندهاش اجلميع ملـا   .أحدثت ضجة لدى بعض القادة
تقدم كل وفد جبدول أعماله املقترح، حيث تبني أم مل خيتلفوا  حول النقاط اجلديرة بالدراسة، إذ تعرض هلا 

قضايا اليت كانت املناطق تعيشها، مل ختتلف من منطقـة إىل  وهو  ما يعين أن طبيعة املشاكل و ال .)3(كل وفد
    األوىل          متتع كل منطقة حبرية املبادرة يف املرحلـة   ورغمأخرى، حبكم تشابه الظروف احمليطة بالثورة، 

 )1954-1956.(  
بني املنـاطق  وعلى الرغم من كون مؤمتر الصومام يعترب يف حد ذاته مظهرا من مظاهر التنسيق و التعاون 

ـ ) الواليات(التارخيية  مشـاورات   د، و هي املرة األوىل اليت تتمكن فيها الثورة من عقد لقاء ذا احلجم، بع
مراسالت حثيثة، متخضت عنها نتائج حامسة،  إال أن ذلك مل مينع من بروز وجهات النظر املختلفة اليت أثرت و

أقلية معارضة ) الشمال القسنطيين(إىل حد اعتبار املنطقة الثانية  على العالقات بني ممثلي املناطق أثناء األشغال،
و املنطقـة  ) كـرمي بلقاسـم  (، أمام ما برز من انسجام بني ممثلي املنطقة الثالثة )4(من قبل البعض داخل املؤمتر

، حىت ) انعبان رمض(وممثل جبهة التحرير الوطين ) عمر أوعمران(واملنطقة الرابعة) العريب بن مهيدي( اخلامسة
حسم األمور قبل االجتماع، وإمنا مجعهم فقط، لتزكية ما كان " عبان رمضان"أن وفد املنطقة الثانية أحس بأن 

 قد اتفق عليه من قبل، وأن مسألة متثيل املنطقة الثانية بعضوين كاملي احلقوق مل تكن يف احلقيقة سوى حماولة
  ــــــــــــــــ

 .6،7السابق، ص ص، ، املصدر املقاومة اجلزائرية )1(
اليت قال أن كوموندو علي خوجة ارتكبها يف حق ععد من النساء  و الرجال " سكامودي" يف املنطقة الثالثة و جمزرة " الليلة احلمراء"قضية  )2(

 )79-77انظر، حيي بوعزيز، ص ص ( باملنطقة الثانية "  20/08/1955هجمات "يف املنطقة الرابعة، و قضية 
 .07ية، املصدر السابق، ص املقاومة اجلزائر )3(
  07، ص 23/12/2002، اجلزائر، 654، عدد الشروق اليومي" الوالية الثانية و مؤمتر الصومام، األقلية املعارضة " حممد عباس، )4(
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بأن املنطقة الثانية كانت تثق بشكل كبري يف " عبداهللا بن طوبال"وقد ذكر  .التوازن داخل املؤمتر إلحداث
 )1(".لعبان رمضان"، إال أن هذا األخري قد خيب ظن وفد املنطقة مبواالته املطلقة "العريب بن مهيدي"

، ورغم )كايف، بن عودة، بن طوبال(واحلقيقة أن املنطقة الثانية، حسب شهادة قادا املشاركني يف املؤمتر
عمار "خلصها مصادقتها على قرارات مؤمتر الصومام، خرجت جبملة من التحفظات حول اهلياكل و املبادئ، 

 :يف النقاط التالية" بن عودة
 :من حيث اهلياكل -أوال
يف " علي كـايف "ومما يذكره العقيد  )2(" حتفظت على أغلبية أعضاء الس الوطين للثورة اجلزائرية  - "
ى إن قيادة املنطقة الثانية سكتت عن أشياء كثرية، حفاظا على الثورة ووحدة قيادا، عل(...) :" هذا الشأن
كان ضمن القائمة املقترحة لتشكيل أول جملس وطين للثورة اجلزائرية شخصيات من احملكوم  ،سبيل املثال

 )3(...."عليها باإلعدام يف املنطقة الثانية
  )4(".حتفظت على التنظيم العسكري املقترح  - "
 : من حيث املبادئ -ثانيا

يف الوقـت  ( ننا مل نكن جيشا من احملترفني حتفظت على مبدأ أولوية السياسي على العسكري، أل  - " 
، وكانت املهـام  ) الذي وافق وفد املنطقة الثانية على مبدأ أولوية الداخل على اخلارج العتبارات عديدة 

 )5(".السياسية و العسكرية متداخلة يف بداية الثورة
  

  ـــــــــــــــــ
)1( M. Bentobal, Op cit, P,04.   أن مسألة متثيل املنطقة الثانية مبقعدين يف مؤمتر الصومام يعود بالدرجة ذكر حممد الطيب العلوي

" الشهيد  يوسف زيغود، القائد الشعيب املتواضع "انظر حممد الطيب العلوي، ( األوىل إىل التقدير الكبري الذي كان يتمتع به زيغود يوسف، 
 .72املرجع السابق، ص 

 .12، املصدر السابق، ص 6979، عدد يومية الشعبشهادة عمار بن عودة،  )2(
 .12، ص 27/10/1986، اجلزائر 7163، احللقة األوىل، عدد يومية الشعبشهادة علي كايف حملمد عباس،  )3(
 .12شهادة عمار بن عودة، املصدر السابق، ص  )4(
 .عبداهللا بن طوبال، شهادة مسجلة بالصوت و الصورة، القرص املضغوط، املصدر السابق )5(
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 .أكثر من مرة"  عبداهللا بن طوبال"ظ وقد أكد هذا التحف

حتفظت على العلمانية ألا مسألة سابقة ألواا و ال يعقل أن ندعو الناس للجهاد، و نرفـع رايـة   "   -
 )1(."العلمانية

وقد اعترض وفد املنطقة الثانية على إدخال السياسيني بكثافة إىل جبهة التحرير الوطين، كما شعر بأن 
بن ا"قد شكلت قيادة مسبقا، ومل يبق أمام وفد املنطقة سوى تزكيتها، حيث صرح مجاعة العاصمة كانت 

يبدو أن سياسيي العاصمة اخلمسة كونوا قيادة مسبقا، و جاؤوا بنا إىل هنا : " يف هذا الشأن بقوله" طوبال
 )2(".لكي نصادق عليها

اية أشغال املؤمتر، زادت من حتفظها والظاهر أن حتفظات املنطقة الثانية قد سبقتها مجلة من املواقف يف بد
، 1955أوت  20حول هجمات " عبان رمضان"و صعدت من هلجة قادا جتاه االنتقادات اليت وجهها 

كرد فعل على عبان، ما معناه أننا قمنا باهلجمات، و إذا تطلب األمر فإننا " بن طوبال"ويلمس ذلك من قول 
باإلضافة إىل غياب وفد املنطقة . )3(نك ببساطة مل تكن قائدا لناسنعيدها، وليس لدينا تقرير لنقدمه لك، أل

وقد كان من . يلح يف السؤال حول سبب غياب وفدها، والوفد اخلارجي" زيغود يوسف"األوىل الذي جعل 
وقد تبني مع . )4(أشد القلقني على ذلك، مؤكدا بأن هذا الغياب قد يبطل جدوى املؤمتر، إذ قد ترفض نتائجه

حول قرارات املؤمتر، و أثر " أمحد بن بلة"، حبكم التحفظات اليت أبداها اوقت أن هذا القلق كان مربرمرور ال
 .ذلك على العالقة بني الداخل و اخلارج من جهة، و بني قادة الداخل من جهة ثانية

الذي سكتت عنه اموعة األخرى، وعلى   " عبان رمضان"و أمام التربيرات اليت كانت تصدر عن 
، زاد  قلق املنطقة الثانية من احتمال أن تكون األمور قد خطط هلا بالعاصمة، أمام تأكيد "بن مهيدي"رأسها 

بروز عالقات مضطربة بني العديد إىل ، وهو املبدأ الذي أدى "أولوية السياسي على العسكري" املبدأ املشهور
 .من قادة الثورة بالداخل مع مرور الوقت

، إذ أخرب "عبان رمضان"بدوره قد أبدى استياءه من تصرفات  "عمريوش"هنا، بأن ومن املفيد أن نذكر 
فإن  "عمريوش"ـل "كرمي"يتصرف يف املؤمتر كأنه السيد، ورغم تطمينات  "عبان"بأن " بلقاسم كرمي "قائده 

كون سياسيي العاصمة بصدد أخذ القيادة من  الشك يف من ذلك مل مينع األول
  ــــــــــــــ

 .12عمار بن عودة، املصدر السابق، ص  شهادة )1(
(2) M. Bentobal, Op, cit, P,04. 
(3) Ibid, P 04. 
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 .07، املرجع السابق، ص ..." الوالية الثانية و مؤمتر الصومام"حممد عباس،  )4(

عبداحلفيظ " ، لينضم إليهما )1("بن طوبال"و بني  ومن مثة بدأ التقارب حيصل بينه ، العسكريني 
بلقاسم كرمي، بن طوبال عبد اهللا و بوصوف ( تكون جمموعة الباءات الثالث الحقا، حيث ست "بوصوف
 ).عبداحلفيظ

باإلضافة إىل ما متيزت به من معارضة للمنطقة الثانية لبعض املبادئ و اهلياكل،  ،وهكذا فإن أشغال املؤمتر
إن البعض يذهب إىل األخذ ، بل )2(فإن البعض ظل ينظر إليه على أنه ال يكتسي طابعا وطنيا لنقص التمثيل فيه

مبسألة تغييب الوفد اخلارجي، وهو األمر الذي جعل البعض اآلخر يتساءل؛ هل هذا اللقاء كان مؤمترا حقيقيا؟ 
، فهل ميكن أن )3(أم ندوة قادة؟ ألن الثورة كانت حباجة إىل تقوية نفسها إعالميا، فأطلقت عليه اسم املؤمتر

 نتائج اليت توصل إليها مؤمتر الصومام؟يقلل النقص التمثيلي من أمهية ال
احلقيقة أن التقييم املوضوعي لكل التساؤالت و املآخذ اليت طرحت حول مؤمتر الصومام، وعلى رأسها 
النقص التمثيلي، هي تساؤالت موضوعية على الرغم مما طبعت به يف بعض جوانبها؛ من الذاتية و النقمة على 

يا يف التحضري هلذا املؤمتر، باعتبار أن هذا األخري كان فرصة حقيقية بعض العناصر اليت لعبت دورا أساس
و من مثة كان من الضروري أن  .دون إقصاء أو ميش ،للتنسيق بني مجيع قادة الثورة يف الداخل و اخلارج

يابات أثرت على غلمؤمتر على توفري كل الشروط الضرورية حلضور اجلميع، ألن هذه الليعمل الداعون 
       " أولوية السياسي على العسكري" مع إقرار املبدأين املشهورين  اقات بني قيادات الثورة، خصوصالعال
 ،، بل إن ذلك فجر صراعا بني أعضاء الداخل و أعضاء البعثة اخلارجية"أولوية الداخل على اخلارج"  و 

وهو ما  .ت حول قرارات املؤمترعن مجلة من التحفظا ،"رمضان عبان"يف رسالة إىل " أمحد بن بلة"بإعالن 
صعد اللهجة بينهما، مما دفع بالعالقات إىل التأزم أكثر، وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على الواليات يف 

وقدكان حادث اختطاف الطائرة  .الداخل حبكم والء بعض املناطق وحسن عالقتها مع أعضاء البعثة اخلارجية
كفيال بإاء الصراع مع اخلارج، إال أن تداعياته استمرت ،1956كتوبر أ 22بتاريخ اخلارجي، املقلة للوفد 

 .يف الداخل، خصوصا بالواليتني األوىل و اخلامسة
ورغم التحفظات حول النقص التمثيلي ونوايا بعض مؤ طريه، فإن ذلك ال يقلل من أمهية النتائج املتوصل 

 الني التشريعي ـاكل الكفيلة بتسيريها يف اـضع اهليل على تنظيم الثورة و وـإليها يف املؤمتر؛ ذلك أنه عم
  ــــــــــــــ

 .103، 102محيد عبدالقادر، املرجع السابق، ص ص،  )1(
، املركز الوطين 06، عدد جملة املصادر"  1957-1956تنظيم هياكل والية أوراس النمامشة " علي تابليت،  )2(

 .236، ص، 2002، اجلزائر، مارس 1954مرب نوف 01للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 
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 .108، ، املصدر السابق، ص ..."التنظيم العسكري و السياسي للثورة " مصطفى هشماوي،  )3(

. وهي املرة األوىل اليت حققت فيها مثل هذه النتائج .)1(اموحد االتنفيذي، و خلق هلا قيادة موحدة ونظامو
و ضبط عمليات  ،كانت ضرورية لتنظيم الكفاح املسلح اتوكل هذه املظاهر ما هي يف احلقيقة سوى آلي

و ربط العالقات وفق أطر و أسس واضحة، وهو ما ستشرف عليه قيادة الثورة املمثلة يف جملسها  التنسيق
أما مسألة النقص التمثيلي فقد كان النصاب كافيا يف املؤمتر على الرغم من . الوطين و جلنتها للتنسيق و التنفيذ

     و البعثة اخلارجية جلبهة التحرير الوطين، فكان اخلروج مبنهاج سياسي واضح  ،لي منطقة األوراستغيب ممث
باإلضافة إىل حماولة املؤمترين وضع حد للخالفات يف بعض املناطق، و اإلسراع  .)2(و صريح للثورة اجلزائرية

مبثابة " حمفوظ قداش"ؤرخ اجلزائري فكان مؤمتر الصومام، حسب امل. يف إبالغ األوراس مبا مت التوصل إليه
حيد عن بيان أول نوفمرب، والظروف مل تكن تسمح حبضور اجلميع ألن مل كما  .حتقيق لرغبة مفجري الثورة
 )3(.ذلك كان أمرا مستحيال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 .236علي تابليت، املرجع السايق، ص  )1(
 .21، ص1993، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، 1، ط رة اجلزائرية من خالل مواثيقهامسرية الثوبوالطمني جودي األخضر،  )2(
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، اجلزائر 6324، عدد يومية اخلربحوار محيد عبدالقادر، " بن بلة مل يقدم السند السياسي الغتيال عبان " حمفوظ قداش،  )3(
 .19، ص 10/11/2002

  
  .ى العالقات بني الواليات التارخييةقرارات مؤمتر الصومام و انعكاساا عل: املبحث الثاين

 :امــقرارات مؤمتر الصوم -أ 
مؤمتر الصومام مظهر من مظاهر التنسيق بني الواليات التارخيية، على ما فيه من نقص يف التمثيل، و هو بذلك 

ا بضرورة عقد ألن قادة الثورة شعرو .بعد بيان أول نوفمرب التارخيي ،وثيقة ثانية من وثائق الثورة التحريرية
دراسة املسائل املتعلقة بسري العمل الثوري، حيث قاموا بتقييم ونقد الكثري من األعمال اليت أجنزها مسؤولو 

يف إطار العروض اليت تقدم ا كل مسؤول يف دائرة اختصاصه، وذلك قصد استخالص النتائج و العرب  ،املناطق
وقد خرج املؤمترون بقرارات  .ليها يف مراحلها الالحقة، ووضع استراتيجية تسري ع)1( و تصحيح مسرية الثورة

و عالقات خمتلف      هامة مشلت امليادين اإلدارية و العسكرية و السياسية، فكان هلا األثر الكبري على الثورة 
 :هيئاا يف الداخل و اخلارج، وميكن تلخيص هذه القرارات يف النقاط اآلتية

 :التقسيم اإلداري و السياسي
(      تقسيم التراب الوطين إىل ست واليات بدال من مخس مناطق، وذلك باستحداث الوالية السادسة مت 

ومت حتديد حدود هذه الواليات، و تقسيمها إىل  .اليت كانت عند اندالع الثورة جمرد مشروع) الصحراء 
يات، حول بعض علما بأن مشاكل احلدود قد بقيت مطروحة بني بعض الوال .)2(مناطق و نواح وقسمات

املناطق، كما هو الشأن بني الوالية السادسة و األوىل ،حول املنطقة الصحراوية اليت أحلقت بالوالية السادسة، 
، و بني الواليتني الثانية و الثالثة، حول )منطقة بسكرة ( و اليت كانت تشكل املنطقة الثالثة من الوالية األوىل 

. ر الصومام منطقة تابعة للوالية الثانية، بينما ظلت املنطقة الثالثة تطالب امنطقة عني الكبرية اليت أقرها مؤمت
و أكد . كما عرفت مدينة سطيف جتاذبا بني ثالث واليات، حيث أحلقها مؤمتر الصومام رمسيا بالوالية الثالثة

تنفيذ أرجعت املدينة إىل عل ضرورة أن تلعب دورا يف التنسيق بني الواليات املذكورة، إال أن جلنة التنسيق و ال
إىل غاية االستقالل، ونفس الشيء  )3(وقد بقيت املشكلة مطروحة حوهلا. 1958الوالية األوىل يف جويلية 

يف الوقت الذي عرفت فيه الوالية . 1961بالنسبة للوالية الثانية اليت وصلت حد التصعيد من هلجتها يف سنة 
ن طرف الوالية الثالثة، وذلك على الرغم من كوا قد أرجعت للوالية الرابعة تدخال مبنطقة اجلزائر العاصمة م

 و تدخل الوالية الرابعة يف املنطقتني الرابعة و السابعة من الوالية اخلامسة حبجة التنسيق . 1960الرابعة يف سنة 
  ـــــــــــــــ 
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 .392، ، املرجع السابق، ص 1عمار قليل، ج
 .6املصدر السابق، ص ،2املقاومة اجلزائرية، العدد 

ص  انظر حمضر جلسة مصطفى بن نوي، قائد الوالية األوىل بالنيابة مع النقيب أمحد فضال من الوالية الثالثة،مصطفى مراردة، املصدر السابق،
 .269، 267ص، 

 )1().اجلياليل بونعامة(بني املناطق، وذلك يف فترة قيادة الرائد حممد 
 :يم العسكريــــالتنظ. 2

قائد (التوحيد العسكري بني الواليات من حيث القيادة، حيث أصبح املسؤول السياسي العسكري مت  
يساعده يف مهامه  ، )عقيد(يف الوالية ميثل السلطة املركزية جلبهة التحرير الوطين، وهو برتبة صاغ ثان ) الوالية

شؤون العسكرية و آخر ، خيتص أحدهم بال) كل واحد منهم برتبة صاغ أول، أي رائد( ثالثة ضباط 
 )2(.بالشؤون السياسية و ثالثهم باالتصال و األخبار

وقسـمت  . )3(ااهد، املسبل، الفدائي: كما مت وحيد التسميات يف صفوف اندين يف الثورة باستعمال
 : وحدات جيش التحرير الوطين إىل

 .ة جنودجماهدين، منهم اجلندي األول و أربع)05(ويتكون من مخسة : نصف الفوج -
 .جماهدا، منهم عريف و جنديان أوليان )11(ويتكون من أحد عشر: الفوج -
 .جماهدا)35(وتتكون من  مخس وثالثني: الفرقة -
 .جماهدا)110(وتتكون من  مائة و عشر: الكتيبة -
 )4(.جماهدا)350(ويتكون من  ثالمثائة و مخسني: الفيلق -

اجلندي األول، العريف، :ملنطقة الثالثة،وهياليت كانت يف اتلك اعتمدت ف ،وحددت الرتب العسكرية
 .العريف األول، املالزم األول، املالزم الثاين، الضابط األول، الضابط الثاين، الصاغ األول، الصاغ الثاين

       ويكون قائد الوالية برتبة صاغ ثان، ومساعدوه برتبة صاغ أول، وقائد املنطقة برتبة ضابط ثان، 
أما قائد . ابط أول، وقائد الناحية برتبة مالزم ثان، يساعده ثالثة ضباط برتبة مالزم ثانو مساعدوه برتبة ض

ومت مقابل ذلك حتديد مرتبات اندين يف صفوف . القسمة فربتبة مساعد و أعوانه الثالثة برتبة عريف أول
جيش التحرير الوطين وجبهة العالقة بني  ، وكذاجيش التحرير الوطين، و املنح العائلية اليت تقدم لعائالم

  ارجــل و اخلــوبني الداخ ،"اسي على العسكريــأولوية السي" التحرير الوطين من خالل إقرار مبدأ 
  ــــــــــــــ 

(1) Gilbert  Meynier, Op,cit, P,P, 404,405. 
 .06املقاومة اجلزائرية، املصدر السابق، ص  )2(
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 .جندي يف جيش التحرير: ااهد )3(
 .ر للجيشمناص: املسبل
 )99انظر حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص، .   ( املكلف باألعمال الفدائية باملدن: الفدائي

 .90نفسه، ص  )4(

وهذان املبدءان  كانت هلما انعكاسـات كـبرية علـى     ."أولوية الداخل على اخلارج" من خالل إقرار مبدأ 
 .العالقات بني قيادات الثورة التحريرية يف الداخل و اخلارج

بني خمتلف القيادات يف  ،حبكم الصعوبات اليت واجهت الثورة يف القرارات املصريية  :ادةـتوحيد القي. 3
مـن أجـل    ،الداخل و اخلارج، وقصد توحيد مصدر القرار، أقر مؤمتر الصومام مبدأ القيادة اجلماعية املوحدة

 :كل لقيادة الثورة متثلت يفتوحيد املواقف و ضمان وحدة التصور، ونبذ السلطة الفردية، ووضع هيا
 ): C.N.R.A( الس الوطين للثورة اجلزائرية  -أ 

عضوا؛ نصفهم دائمون و النصف اآلخر ) 34(أربع و ثالثني  ويعترب اهليئة التشريعية للثورة، ويتألف من
 .ال، وهو اهليئة العليا للثورة اجلزائرية، وهو وحده الذي يتخذ القرار بشأن وقف القت)1(إضافيون
 ): C.C.E( جلنة التنسيق و التنفيذ -ب

جملس احلرب احلقيقي، وهي " وصفها البيان الذي صدر  عقب انتهاء أشغال مؤمتر الصومام بأا 
مسؤولة عن توجيه و إدارة مجيع فروع الثورة، من سياسية و عسكرية وديبلوماسية، وهي تسيطر على 

رية و دبلوماسية و اجتماعية و إدارية، ومجيع القادة مجيع هيئات الثورة املنظمة؛ من سياسية و عسك
العسكريني و السياسيني   املسؤولني عن النشاط الثوري يف الواليات الست، كما أم مسؤولون مباشرة 

وهي اهليئة التنفيذية املسؤولة عن إدارة مجيع فروع الثورة، ومجيع القادة  )2("  أمام جلنة التنسيق و التنفيذ
: تكونت يف البداية من مخسة أعضاء هم. و السياسيني، وعن النشاط الثوري يف الواليات الست العسكريني

 :كرمي بلقاسم، العريب بن مهيدي، سعد دحلب، بن يوسف بن خدة، وعبان رمضان، وتفرعت عنها جلان هي
 .اللجنة السياسية -
 .جلنة الدعاية و األخبار -
 .اللجنة االقتصادية -
   .قابيةعاللجنة ال -

 )3(.ويقوم بتعيني أعضاء اللجان جلنة التنسيق و التنفيذ، وهم مسؤولون أمامها فقط    
  ـــــــــــــ

 .6انظر قائمة أعضاء الس الوطين للثورة اجلزائرية يف املقاومة اجلزائرية، املصدر السابق، ص  )1(
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 .18، ص 1970، اجلزائر 77هرية ثقافية عسكرية، عدد ، ش"دوافع انعقاده و أمهيته، وأهدافه ... مؤمتر وادي الصومام " ، جملة اجليش )2(
 .98حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص  )3(

  
 : بـم الشعــــتنظي. 4

تعريفه  فإنه من الواجب تلقينه املبادئ الوطنية و ،حبكم أن الثورة اجلزائرية هي ثورة الشعب بأكمله
قبل (كان ظهورها يف البداية باملنطقة الثانية حبقوقه و واجباته، وذلك من خالل تنصيب االس الشعبية اليت 

 ،تتكون من مخسة أعضاء من بينهم رئيس السو . ، وتبىن فكرة إنشائها املؤمترون يف مجيع الواليات) املؤمتر
ينتخب أعضاء هذه . )1(و القضايا املالية واالقتصادية و احلرس ،ومهمتها النظر يف القضايا العدلية و اإلسالمية

 )2(.س بكل حرية و دميقراطية من طرف الشعب، ويساعدهم يف أداء مهامهم مسؤولو املشايت أو املداشراال
 :وقف القتال و املفاوضات من أجل السلم.5

 :وضع املؤمترون شروطا سياسية وعسكرية لوقف القتال و التفاوض منها
 .االعتراف باألمة اجلزائرية ووحدا -
 .سيادا يف مجيع امليادين، مبا فيها الدفاع الوطين والديبلوماسيةاالعتراف باستقالل اجلزائر و  -
 .إطالق سراح مجيع اجلزائريني و اجلزائريات املوقوفني و املنفيني -
االعتراف جببهة التحرير الوطين بصفتها املنظمة الوحيدة اليت متثل الشعب اجلزائري، و اليت هلا  -

لك فهي املسؤولة عن ضمان وقف القتال باسم الشعب ومقابل ذ. وحدها، صالحيات إجراء املفاوضات
 )3(.أما الشروط العسكرية فيتم ضبطها فيما بعد. اجلزائري

أما املفاوضات من أجل السلم فتكون مع جبهة التحرير الوطين ممثال وحيدا للشعب اجلزائري، وجترى 
حكومة جزائرية مكلفة بتحديد مضمون على قاعدة االستقالل التام، ويف مرحلة ثانية، تقوم بإجراء املفاوضات 

 .ما جاء يف النقاط املقدمة
كما تطرق املؤمترون إىل مستقبل األقلية األوروبية املتواجدة يف اجلزائر، وحتديد نوع املساعدة  و التعاون 

  )4(... .مع الفرنسيني يف امليادين االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و العلمية 
ارات ميكن القول أن املؤمتر، وعلى الرغم مما أثري حوله من حتفظات من بعض من خالل هذه القرو

 اجلهات، وما جاء بعده من انعكاسات سلبية، قد متكن من وضع استراتيجية مستقبلية للثورة، وأقر وحدة

 :نظامية، وهي املرة األوىل اليت متكنت فيها الثورة اجلزائرية من
 ــــــــــــــــ
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 .8ئرية، املصدر السابق، ص املقاومة اجلزا )1(
 .95مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )2(
 .08املقاومة اجلزائرية، املصدر السابق، ص  )3(
 .08نفسه، ص  )4(

 ).املناطق سابقا( تنسيق العمل بني الواليات  -
 .توحيد القيادة بإقامة جهاز موحد يف كل مكان -
 )1(.إجياد جيش موحد -
واإلسراع يف تبليغ ما مت  ،األجواء و وضع حد للخالفات يف املناطقباإلضافة إىل حماولة املؤمتر تصفية  -

 .التوصل إليه  للمناطق اليت مل حتضر املؤمتر، وللوفد اخلارجي
 :انعكاسات قرارات مؤمتر الصومام على العالقات بني الواليات -ب
اكل قيادية، فإنه أثر ثورة اجلزائرية هيللبقدر ما وضع مؤمتر الصومام حدا للعفوية يف التسيري، وجعل  

نظرا الرتباط ذلك بالصراع على  ،بشكل واضح على العالقة بني الداخل و اخلارج، وبني الواليات التارخيية
من امتالكهم  ،مبا يف ذلك من خرجوا بعد الصومام ،وتأكد القادة املتواجدون يف اخلارج. الزعامة و القيادة

عبداهللا بن "مثل  ،لقيادة اليت جاءت بعدهم يف واليام األصليةلقواعد خلفية يف الداخل، إما حبكم والء ا
أو حبكم تواجد عناصر موالية  ،)2(قائدا الواليتني الثانية و اخلامسة على التوايل" عبداحلفيظ بوصوف"و "طوبال

وتعود ". علي حمساس"و " أمحد بن بلة"بني  ،هلم يف بعض املناطق على غرار ما كان يف املنطقة األوىل
 : إىل نقطتني أساسيتني مها - يف نظرنا –انعكاسات قرارات مؤمتر الصومام على العالقات بني الواليات 

النقص التمثيلي يف املؤمتر، وهو ما أثر على العالقة بني الداخل و اخلارج، وانتقال هذا التأثري إىل بعض  -أ
 .والية اخلامسةالواليات يف الداخل مثل الوالية األوىل و القاعدة الشرقية و ال

 ".أولوية السياسي على العسكري"و " أولوية الداخل على اخلارج " تأثريات املبدأين املشهورين  -ب
لقد ترك املؤمتر، كما هو معلوم، نتائج إجيابية منها؛ أنه أعطى للثورة اجلزائرية قيادة مجاعية موحدة 

لقيادة اليت أصبحت معروفة لدى اجلميع، واليت انطالقا من املؤمتر حىت اتفاقيات إيفيان، وهي ا ،ومركزية
وهناك نتائج سلبية . ، باإلضافة إىل النتائج السياسية و العسكرية املشار إليها سابقا)3(تتحكم يف مصري الثورة

منها؛ أن اخلالف بني الداخل و اخلارج قد أدى أوال، إىل تفكك قيادة الوالية األوىل، وقد عانت هذه الوالية 
  )4(.ألا أصبحت حبكم موقعها اجلغرايف، حمل ضغط من الطرفني ،خلالفمن هذا ا

  ــــــــــــــــــ
 .236علي تابليت،، املرجع السابق، ص  )1(
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، ترمجة عبدالعزيز بوباكري، علي قسايسية، دار القصبة للنشر       1962 -1945حياة حتد و صمود، مذكرات سياسية حممد حريب،  )2(
 .290، ص 2004و التوزيع، اجلزائر 

 .173، ص 2002، دار التراث للنشر و التوزيع، اجلزائر شخصيات و مواقف تارخييةزهري إحدادن،  )3(
 .174نفسه، ص  )4(

وفد املنطقة األوىل مل يتمكن من الوصول إىل املؤمتر إال بعد انقضاء أشغاله، مع غياب القاعدة  أنكما 
، وقد ظل ) الوالية اخلامسة(للمنطقة اخلامسة  "مهيديالعريب بن "باإلضافة إىل التحفظات حول متثيل  .الشرقية

هذا النقص التمثيلي نقطة ارتكاز املناوئني لقرارات املؤمتر من الداخل و اخلارج، إذ ذهب بعض قادة املنطقة 
إىل حد االرتياب يف نية بعض أعضاء اللجنة اليت حضرت " أمحد نواورة" و " حممد لعموري"ومنهم  ،األوىل
،  واعتبار ما جرى من قبيل التصرفات املشبوهة اليت كانت ترمي إىل "عبان رمضان"لى رأسها عو املؤمتر

فصلهم عن املؤمتر، وذلك خشية أن يكون هلم الثقل على القرارات، وعلى توزيع املسؤوليات ضمن اهليئات 
ضية املنشقني اليت مل تكن ، فظهرت ق)2( وقف السليب طيلة سنوات الثورةوقد لزمهم هذا امل .)1(القيادية للثورة

حبجة أا مل تشارك يف صياغتها، وعلى رأس هؤالء  ،يف احلقيقة سوى اموعة اليت رفضت قرارات املؤمتر
يف هذا اجلو " أمحد بن بلة"وقد وجد مجاعة اخلارج و على رأسهم . )3(" عيسى مسعود"و " عمر بن بولعيد"

بالقيام " أمحد حمساس"ل قرارات مؤمتر الصومام، حيث كلف الفرصة املالئمة لتحريض هؤالء على عدم قبو
. )4( بنوع من املعارضة هلذه القرارات، وتنسيق هذه املعارضة يف تونس، وكل ذلك كان يتم بنوع من السرية

وحينما تعرف بن بلة على أرضية الصومام أبدى : " ... ما يلي" محيد عبدالقادر"ويف هذا الشـأن  كتب 
  للتشويش على عبان " أمحد حمساس"للمؤمتر و لشخص عبان رمضان، فحرك ذراعه األمين موقفا معاديا 

و املؤمتر، انطالقا من تونس، مث الوالية األوىل، فتسبب يف حدوث عدد من التصفيات اليت طالت الكثري 
وهذا  . )5("و التنفيذ من قادة الثورة بالوالية األوىل بعد رفضهم االمتثال لقيادة الثورة ممثلة يف جلنة التنسيق

ما أدى إىل تعمق اخلالف بني الداخل و اخلارج، وحرك قادة الواليات الحقا للعمل على إرجاع األمور إىل 
بتكليف  ،وتبليغها قرارات الصومام من خالل انتداب ممثلني عنهم للقيام ذا الدور ،نصاا بأوراس النمامشة
قد متكن من كسب والء القاعدة " أمحد حمساس"فإن  ،"رورياإيف ك"وحسب . من جلنة التنسيق والتنفيذ

الشرقية بعد انفصاهلا عن الوالية الثانية، وتكونت يف صفوفها ميوالت مناهضة ملؤمتر الصومام، خصوصا لدى 
وهو  ،)6(بعد أن رفض املؤمتر االعتراف بقاعدته كوالية مستقلة ومنحه رتبة عقيد" عمارة بوقالز" اائدهـق

  ــــــــــــــ
 .سبقت اإلشارة إىل ارتياب عبداهللا بن طوبال من تصرفات عبان رمضان يف مؤمتر الصومام )1(
 .114مصطفى بن اعمر، املصدر السابق، ص  )2(
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)3( Messaoud Maadad, Op, cit, P 68. 
 .172، 171زهري إحدادن، املرجع السابق، ص ص،  )4(
 .115محيد عبدالقادر، املرجع السابق، ص  )5(

(6) Yves Courrier, Op, cit, P 94. 
  

زيان "ومن التأثريات اليت مست الوالية األوىل أيضا بفعل مؤمتر الصومام، أن . ما تسبب يف فوضى ذه املنطقة
، قد أحس بالتهميش ) الوالية األوىل( الذي كان مسؤوال على قطاع غرب بسكرة من املنطقة األوىل" عاشور

ك ما جعله يصرف نظره حنو لنتدبني إىل الصومام، وذمن هذه املنطقة حبكم عدم إدراج امسه ضمن قائمة امل
 1956، حيث حاول االتصال م يف شهر أكتوبر من عام ا، لالنضمام إليه)وهران(مقاتلي الوالية اخلامسة 

جبل "باالتصال بوحدات جليش التحرير الوطين بالقرب من " فرحات محيدة"، فكلف االنضمام إليهمبغية 
وجد أن هذه الوحدات تابعة " فرحات محيدة"قد بأا تابعة للوالية اخلامسة، إال أن ، كان قد اعت)1(" لعمور

ك لالذي كان ينشط مع أتباعه بصفة مستقلة عن الوالية اخلامسة، وذ" العماري"ألحد قادة املنطقة، يدعى 
 1957مارس توصل أتباعه يف " زيان عاشور"وبعد استشهاد  )2(لكونه كان يف شقاق مع ممثل هذه األخرية،

إليها، وبعد شهرين أصبحت هذه املنطقة " عمر إدريس"إىل توضيح عالقتهم بالوالية اخلامسة، حيث انضم 
 )23(.متثل املنطقة التاسعة من الوالية اخلامسة

الذي كان مكلفا مبهمة التسليح و التمويل على احلدود الشرقية من قبل البعثة " علي حمساس"وحسب 
ينظر إىل املؤمتر نظرة سلبية، فإن من نتائج هذا األخري أيضا، تكريس مجاعة العاصمة عرب اخلارجية، والذي ظل 

جلنة التنسيق و التنفيذ، كقيادة وحيدة للثورة، و اليت سرعان ما أصبحت تتصرف كذلك مببادرا تعيني 
ا أصبح بعض ، بل إن األمور تطورت إىل أبعد من ذلك حينم)4(مسؤولني جدد يف مواقع الثورة باخلارج

رئيسا لعصبة جهوية " كرمي بلقاسم"املتأثرين بفلسفة اهلوية اجلماعية، يرون يف  ةالضباط من أوراس النمامش
تطمح لفرض هيمنة الوالية الثالثة على اجلهاز العسكري، مما جعل جو االرتياب خييم على هؤالء القادة، وهو 

، اليت متثلت يف إنشاء جلنة تنسيق العمليات العسكرية ) واليةاالنتساب لل(ما أفشل أوىل حماوالت ختطي الوالئية 
: و ضمت الواليات لجنة اليت ارتكزت على هيئتني لألركان؛ إحدامها يف الغربال، وهي 1958يف أفريل 

و أخرى يف الشرق،  ،"ليسيده"و عضوية العقيد " هواري بومدين"الرابعة، اخلامسة، و السادسة بقيادة العقيد 
"  حممدي السعيد"األوىل و الثانية و الثالثة بقيادة : اليات الشرقية وهيوتضم الو

  ـــــــــــــ
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، جنوب )منطقة اجللفة ( و جبال أوالد نايل ) منطقة عني الصفراء ( من جبال سلسلة األطلس الصحراوي، ويقع بني جبال القصور  )1(
 .انظر اخلريطة الطبيعية للجزائر). األغواط ( منطقة أفلو 

 .115فى بن عمر، ، املصدر السابق، ص مصط )2(
 .116نفسه، ص  )3(
 .12، ص 26/03/1985، اجلزائر 6661، عدد يومية الشعبعلي حمساس،  )4(

  
حممد "، و) القاعدة الشرقية" (عمارة بوقالز"الوالية الثانية، و" عمار بن عودة"، وعضوية ) الوالية الثالثة(
 )1().الوالية األوىل" (لعموري

صومام وحدة نظامية خضعت هلا كل الواليات، وأظهر الوالية السادسة إىل الوجود، كما أقر مؤمتر ال
، وبذلك ظهرت حدود ) سي الشريف" (علي مالح"وعني عليها  أحد ضباط الوالية الرابعة، وهو العقيد 

فت وعر )2(واليات،   جديدة لبعض الواليات، حيث أصبحت الوالية الثالثة مثال، تتمتع باحلدود مع أربع 
نفس الفترة الظهور الرمسي للقاعدة الشرقية اليت أسندت هلا مهمة تسليح الواليات الواقعة يف عمق التراب 
الوطين، وظهرت إىل الوجود منطقة اجلزائر العاصمة كمنطقة مستقلة على املنطقة الرابعة، واختذت مقرا للجنة 

من منطلق حرمانه من منطقة اجلزائر العاصمة اليت هذا اإلجراء " عمر أوعمران"وقد عارض .  التنسيق و التنفيذ
أما مدينة سطيف فقد جعلها مؤمتر الصومام تابعة للوالية الثالثة، لكنه أقر بأن تنظيم  )3(.كانت تابعة ملنطقته

األوىل و الثانية و الثالثة فيما خيص التموين و االتصال، : املدينة جيب أن يساعد ويسهل مهمة الواليات الثالث
، ولكنه طلب من مناضليها أن )اجلنوب( الوقت الذي جعل مدينة بوسعادة تنتسب إىل الوالية السادسة يف

يبذلوا جهودهم لتسهيل العمل ومد يد املساعدة للوالية األوىل و الثالثة، وبذلك كانت املدينتان حلقيت وصل 
 األوىل و الثالثة حول مدينة سطيف، بني الواليات، على الرغم من بروز اخلالفات من حني آلخر بني الواليتني

  .)4(حيث كانت قيادة املنطقة األوىل ترى بأا تابعة هلا
يف نشوب خالف بني السياسيني و العسكريني، "أولوية السياسي على العسكري "وقد تسبب مبدأ  

ر، و برز هذا انعكست نتائجه على الثورة يف الداخل و اخلارج، وقد ارتبط خبالفات األفراد وصراعات الزم
، انطالقا من تركيبة جلنة التنسيق و التنفيذ اليت كان أغلبية -كما أشرنا - اخلالف جليا أثناء جلسات املؤمتر

اوالت ــالذين مل يكن هلم أي دور يف تفجري الثورة، وزادت حدة اخلالف مع حم)5(أعضائها من السياسيني
  نقل احلرب إىل ياول أن ــحف ،التنسيق و التنفيذ م قبضته على جلنة احكوإوذه ــبسط نف" عبان رمضان"

  ـــــــــــــ
 .288، املصدر السابق، ص  ،...حياة حتد و صمود حممد حريب،  )1(
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 .153، ص   05انظر خريطة التقسيم السياسي و العسكري اليت أقرها مؤمتر الصومام يف امللحق رقم،  )2(
 .107محيد عبدالقادر، املرجع السابق، ص  )3(
، والذي يتناول ذلك، فيذكر أن مدينة 08/05/1961لسة االجتماع الداخلي للوالية األوىل و الوالية الثالثة املنعقد يوم انظر حمضر ج )4(

 .268، 267سطيف تابعة للوالية األوىل، يف مذكرات مصطفى مراردة،، املصدر السابق، ص ص 
 .يضاف إليهم كرمي بلقاسم احملسوب على العسكرينيتكونت من عبان رمضان، بن يوسف بن خدة، سعد دحلب، العريب بن مهيدي،  )5(

بغرض إضفاء الطابع السياسي على الثورة وضمان مراقبته املباشرة، وكذا تربير  اجلزائر العاصمة اجلزائر العاصمة
هده الوضعية جعلت القادة العسكريني .)1(وختفيف الضغط على اجلبال،"مبدأ أولوية السياسي على العسكري"

أحس رجال :"...الذي صرح يف هذا الشأن،قائال" عمار بن عودة"جاع مكانتهم على حد تعبري يسعون الستر
يف  ذلكأول نوفمرب باخلطر،وان احتمال حتييدهم أصبح قائما،مما جعلهم يتقربون من بعضهم، وقد تبلور 

 شأن التأثري على اليت كان هلا الوزن يف) الباءات الثالثة(عالقة الثالثي،كرمي بلقاسم، بن طوبال، وبوصوف 
 )2(" املستوى القيادي

على جانب كبري من الصحة، ألن التقارب بني  "بن عودة"وبالنظر اىل الواقع التارخيي، جند أن شهادة 
قائد الوالية الثانية، بعد  "بن طوبال"، عضو جلنة التنسيق والتنفيد، وقائد الوالية الثالثة سابقا، و"كرمي بلقاسم"

قائد الوالية اخلامسة، قد بدأ بصورته اجلدية بعد فشل " عبد احلفيظ بوالصوف"، و"وسفزيغود ي"استشهاد 
فقد اجته .1957الثالثي األول من سنة يف معركة اجلزائر واضطرار جلنة التنسيق والتنفيذ إىل اخلروج حنو تونس

عبان "أصبح حيس بعزلته أمام بعدما  ،قائد الوالية الثانية" عبداهللا بن طوبال"إىل التنسيق مع " كرمي بلقاسم"
، مل يكن راضيا على أولوية السياسي على العسكري،اليت تقبلها "بن طوبال"واملركزيني،وهو يعلم أن " رمضان

، تكوين "بن خدة"ته متوجها اىل تونس رفقة يفاقترح عليه أثناء مروره بوال )3(على مضض يف مؤمتر الصومام،
لرد االعتبار،  "بن طوبال"التنسيق والتنفيد، فكانت فرصة  سياسي يف جلنةمن العسكريني ملواجهة سلطة ال كتلة

واقترح عليه فكرة  ،قائد املنطقة اخلامسة" بعبد احلفيظ بوصوف" "كرمي بلقاسم"ويف نفس السياق اتصل 
بدوره كان قد حتفظ على األشخاص الذين عينوا يف اللجنة  "بوصوف"علما أن . )4(االلتحاق به لنفس الغرض

وكذلك القضايا األخرى اليت طرحت يف مؤمتر الصومام، على الرغم من موافقته الضمنية على  ،السابقة الذكر
املباديء  التنظيمية، واملؤسستني اللتني أقرمها املؤمتر، حسب ما يفهم مما ذكره يف اجتماع جلنة العشرة بتونس 

اء وصول هذا ـأثن "عبان رمضان"مع  كما كانت عالقة قائد الوالية اخلامسة قد ساءت. )5(1959سنة
 لتفقد واليته حيث مل خيف استياءه من أسلوب بوصوف يف  "دحلب"األخري اىل املغرب رفقة سعد 
  ــــــــــــــ

 .120، 119محيد عبد القادر، املرجع السابق، ص ص،  )1(
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 .12، ص 25/03/1986، اجلزائر، 6930عمار بن عودة، يومية الشعب، عدد  )2(
 .137در، املرجع السابق، ص محيد عبدالقا )3(
 .138نفسه، ص  )4(
 .16شاوش حباسي، املرجع السابق، ص  )5(

  
 

 عبـان "قائد الوالية الرابعة قـد سـاءت مـع   "عمرأوعمران"،مقابل هذه التحركات كانت عالقة )1(التسيري
ريرا له طيلة قيادته لوالية اجلزائر، وذلك بعدما كتب أوعمران تق الذي ظل صديقا ومستشارا" رمضان"رمضان

بعد مغادرته الداخل إىل تونس، انتقد فيه جلنة التنسيق و التنفيذ و ام عبان و باقي أعضـائها بالتـهاون يف   
 )2(.إرسال األسلحة إىل الداخل، كما انتقد معركة اجلزائر

عند وصول أعضاء جلنة التنسيق و التنفيذ إىل تونس عقدوا اجتماعا مبكتب جبهة التحرير الوطين لتقيـيم  
وضاع، وهو ما أدى إىل بروز اخلالف بشكل أخطر، وعند انعقاد الس الوطين للثورة اجلزائرية بالقـاهرة  األ

، حيـث  "كـرمي بلقاسـم  "، تشكلت جلنة تنسيق و تنفيذ جديدة، باقتراح من 1957أوت  28و  20بني 
ذ عني كمسـؤول عـن   ، يف الوقت الذي كلف فيه عبان مبهام حمدودة إ)3(أصبحت األغلبية فيها للعسكريني
وكانت هذه أهم نتيجة توصل إليها العسكريون، أم أخطر نتيجة هلـذا  )4(. تنظيم احلزب و الصحافة و اإلعالم

. 1957يف ديسمرب  ،الصراع فقد متثلت يف عزل عبان ائيا قبل اللجوء إىل اغتياله يف تيطوان باملغرب األقصى
كانت الواليات تواجـه الضـغط   وقت ع على القيادة ، يف ورغم ذلك فإن هذا االغتيال مل يضع حدا للصرا

  .الكبري لالستعمار و النقص الفادح يف التمويل  التسليح
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 .136محيد عبدالقادر، املرجع السابق، ص  )1(
 .136نفسه، ص  )2(
الوالية ( ، عبداحلفيظ بوصوف )الوالية الثالثة( كرمي بلقاسم  ،)الوالية األوىل ( ، حممود الشريف )الوالية الثانية( منهم عبداهللا بن طوبال  )3(

 ).الوالية الرابعة(، عمر أوعمران )اخلامسة

 .143محيد عبدالقادر، املرجع السابق، ص  )4(
 

 :ملواجهة الوضع املضطرب يف الوالية األوىل تعاون الواليات التارخيية: املبحث الثالث
 :تني الثانية و الثالثة مبهمة يف األوراستكليف مؤمتر الصومام لقادة الوالي -أ 

و        منها )1(تعترب الوالية األوىل قلعة الثورة اجلزائرية األوىل باتفاق املصادر و املراجع املختلفة، األجنبية 
، "مصطفى بن  بولعيد"الوطنية، حبكم الدور الريادي الذي لعبته يف اإلعداد هلا، من خالل قائدها الشهيد 

حىت من ضغط كبري أثناء احتضاا للثورة يف األشهر الستة األوىل، ) الوالية(إىل ما حتملته هذه املنطقة  باإلضافة
هلذا مل يكن من الصدفة أن تستجيب املنطقة الثانية لنداء جندا . جتد انطالقتها يف املناطق األربع األخرى

راغا واضحا بغياا عن مؤمتر الصومام كما مل يكن من الصدفة أيضا، أن تترك ف .1955أوت  20جمات 
، وهو ما جعل قادة الواليات منشغلني ذا الغياب، خصوصا أمام ما عرفته هذه املنطقة 1956- 20-08

وقد كان ممن عملوا على . 1956مارس  23من فوضى و اضطرابات بعد استشهاد قائدها  يوم ) الوالية(
 .حتضري هذا االجتماع اهلام و دعوا النعقاده

انطالقا من املعطيات السابقة الذكر، فإن قادة الواليات التارخيية اتمعني يف املؤمتر سعوا الحتواء الوضع 
املضطرب يف الوالية األوىل، من خالل تعيني بعض القادة إلبالغ قرارات املؤمتر هلذه الوالية من جهة، وحماولة 

"   :)2("إبراهيم مزهودي"ذا اإلطار جاءت شهادة ويف ه. وضع حد لالضطرابات الداخلية ا من جهة أخرى
الذين تغيبوا عنه ) الوالية األوىل(تبليغ و شرح القرارات املتخذة من طرفه إىل قادة أوراس النمامشة  (...)

نظرا الضطراب األوضاع الداخلية  للوالية األوىل، فاستشهد زيغود عند وصوله للوالية الثانية اليت  كان 
اعلى رأس قياد و       ورغم العراقيل (...) ا، ومضى   املندوب الثاين للمؤمتر يف مهمته اليت كلف

الصعوبات توصل املندوب إبراهيم مزهودي إىل عقد اجتماع ضم بعضا من قادة الوالية األوىل وهم 
حممود "و ويتفقون على ترشيح قائد للوالية وه )3(األغلبية، األمر الذي جعلهم يتبنون مقررات املؤمتر،

 واليت أمضيت من طرف )4(،1956أوت  20بتاريخ  "مزهودي"ـوحسب الوكالة املسلمة ل. ..."الشريف
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  ــــــــــــ 
، يف 20/10/1955انظر نص تقرير مصاحل االستخبارات الفرنسية للمكتب الثاين، الناحية العاشرة، املقدم إىل وزير الدفاع الفرنسي بتاريخ  .1

 .32، ص 1955 – 1954ثورة العسكري خالل السنة األوىل يوسف مناصرية، واقع ال
باحلمامات بتونس، درس بالزيتونة، اشتغل بالتعليم بعد التخرج، انضم إىل جبهة التحرير الوطين ، سنة  29/08/1922ولد يوم  .2

ام مع وفد املنطقة الثانية، وكلف كوسيط بني شهاين بشري والشيخ العريب التبسي، مث هذا األخري وعبان رمضان، شارك يف مؤمتر الصوم1955
مطبعة  الكتاب الثاين، - حديث االثنني -رواد الوطنيةللمزيد عنه أنظر حممد عباس، (بعده مباشرة مبهمة لتسوية مشكلة الوالية األوىل،

 ).297، ص1992دحلب، اجلزائر 
 .هذه احلقيقة  املصادر واملراجع الواقع التارخيي أثبت أن االضطرابات استمرت باستمرار قضية املنشقني، وقد أكدت .3
 .154، ص، 06أنظر نص الوكالة يف امللحق رقم ،  .4

بصفته ممثال جلبهة التحرير الوطين، فإنه كلف، باإلضافة إىل تبليغ و " عبان رمضان"و  )1(قادة الواليات التارخيية
يق كل القرارات املنبثقة عن شرح قرارات املؤمتر، بدراسة وحل املشاكل اخلاصة مبنطقة أوراس النمامشة، وتطب

، حيث ذكر أن مؤمتر "ابراهيم مزهودي"ما جاء يف شهادة " علي كايف"ويؤكد  .)2(هذا االجتماع التارخيي
يف الوالية األوىل، قد كلفه رفقة مزهودي "زيغود يوسف "الصومام وحبكم السمعة الكبرية اليت كان يتمتع ا 

و إجياد      ذه الوالية، لتعود قلعة للثورة كما كانت، وحماولة تنظيمها العارف بالنمامشة، بتبليغ القرارات هل
بن           مصطفى "و " بشري شيهاين"احللول للمشاكل اليت طفت على السطح بعد استشهاد قائديها 

ألوىل، و وبالنظر هلاتني الشهادتني فإننا نسجل اتفاقهما حول القائدين اللذين أرسال إىل الوالية ا. )3("بولعيد
املهمة اليت كلفا ا، إال أما مل يشريا إىل شخصيات أخرى كلفت باملهام نفسها يف نفس الوالية من واليات 

تتم اإلشارة لذلك؛ أكان ذلك تغاضيا فقط؟ أم أن عدم ذكرها يعين عدم مل أخرى، وحنن الندري ملاذا 
و الواقع  ة،  ألن  املصادر املكتوبة و الشفهية،مشاركتها أصال؟ على الرغم من كوما مل ينفيا هذه املشارك

التارخيي يثبت أن مهمة النظر يف ما كانت الوالية األوىل قد عاشته من اضطرابات،والسعي إلجياد حلول هلا، 
 .كانت موزعة بني عناصر قيادية من الواليتني الثالثة و الثانية

من الوالية الثالثة باتصال أويل بقادة األوراس بعد  "وشعمري"رفقة القائد  )4(فقد قام قادة من الوالية الثانية
وكان . ، واتفق اجلميع على االلتقاء بالوالية األوىل الحقا1956أوت  28أشغال املؤمتر مباشرة، وذلك يوم 

، قائدا ) سي الشريف" (علي مالح"بعد أن يشرف على تنصيب  "عبان رمضان"من املقرر أن يلتحق ا أيضا، 
مل يلتحق  "عبان"لسادسة، ويقوم برسم احلدود اجلديدة بني الواليتني األوىل و السادسة، ولكن للوالية ا
يف  -وهو أحد أعضائها –ولعل ذلك يعود إىل حماولة ضبط أمور استقرار جلنة التنسيق و التنفيذ  )5(بالواليتني،

 .اجلزائر العاصمة، بعدما تقرر أن تستقر هناك
  ـــــــــــ
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( ، العريب بن مهيدي   ) الوالية الرابعة( ، عمر أوعمران) الوالية الثالثة( كرمي بلقاسم) الوالية الثانية( زيغود، بن طوبال أمضيت من طرف )1(
وما هو ملفت لالنتباه أن هذا األخري مل حيضر أشغال املؤمتر بل بعث ) . الوالية السادسة( ، ) علي مالح( ، سي الشريف) الوالية اخلامسة

 . ه أوعمرانبتقرير قرأ
 .157-155، ص،ص 07أنظر نص شهادة ابراهيم مزهودي يف امللحق رقم،  )2(
 .108مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )3(
 ).Messaoud  Maadad, op,cit,p68انظر( هم زيغود يوسف، بن طوبال عبد اهللا، عمار بن عودة، )4(
)5( Ibid, pp 68, 69.  

  
  

"        زيغود يوسف"ـالتنسيق و التنفيذ قد أسندت يف احلقيقة ل ةأن جلن" عبداحلفيظ أمقران"ومما ذكره لنا 
مهمة االتصال بالنمامشة و سوق اهراس، فاستشهد األول دون أن يضطلع بتلك املهمة،  "إبراهيم مزهودي"و 

يف حني واصل الثاين طريقه إىل تونس، حلل املشاكل اليت برزت هناك بعد خروج بعض القادة من الوالية 
قائد الوالية  "عمر أوعمران"يف الوقت الذي كلف فيه . نفسه يف شهادته "مزهودي"إليها، وهو ما أقره األوىل 
لالتصال ) عضو جملس قيادة الوالية الثالثة املكلف بالعمل العسكري( "آيت محودة عمريوش"و الرائد  الرابعة،
مث التحاقه بتونس، بأمر من جلنة  - الذي التحق بواليته بعد املؤمتر – "أوعمران"وحبكم تأخر . باألوراس

 )1(.وجد نفسه مكلفا باملشكلة يف الوالية األوىل مبفرده "عمريوش"التنسيق و التنفيذ، فإن القائد 
، حيث التقى م بالوالية 1956يف شهر أكتوبر  )2(مهمته باالتصال بوفد من الوالية األوىل "عمريوش"باشر 
منطقة (كيمل، مقر الوالية األوىل، مرورا باملنطقة األوىل للوالية األوىل  ة، مث انتقل اجلميع حنو منطقلثةالثا

أن حيل مشاكلهم حبكم خالفام احلادة، وكان  "عمريوش"وقد كان قادة األوراس ينتظرون من ). بوطالب
ولو أن  )3(أول ما قام به هو عقد اجتماع بكيمل، مت خالله تعيني قيادات املناطق األوىل و الثانية و الثالثة،

مل يتمكن من تنصيب سوى املنطقة األوىل اليت عني ا  "عمريوش"بعض الشهادات و املراجع تذكر بأن القائد 
وتوغل يف التحقيق حول األحداث، ) كيمل  و شيليا (يف تنظيم املنطقة الثانية شرع ،  وعندما "حممد لعموري"

       " شيهاين بشري"القائدين  متهم بتدبريلعدو ألنه ل "عاجل عجول"وقع ما مل يكن يف احلسبان، باستسالم 
من الوالية األوىل، فلم  )الرابعة، اخلامسة و السادسة(أما املناطق الثالث األخرى  )4(".مصطفى بن بولعيد"و 

مث  "مزهودي" أنيتم تعيني قاداا، لعدم حضورهم االجتماع السابق الذكر، ألم مل يستدعوا إليه حبكم 
كانا قد أرسال لتنظيم األمور مبنطقة تبسة و سوق اهراس، إال أما التحقا بتونس خلروج   "بن عودةعمار "

هذه، وباتفاق املصادر و املراجع، قد انتهت بعدما  "عمريوش"وعلى كل فإن مهمة  )5(.قادة هذه املناطق إليها
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، وقد تزامن ، بعدما جرح1956 حاول إلقاء القبض على عجول وتسليم هذا األخري نفسه للعدو يف نوفمرب
  .22/10/1956: ذلك مع حتويل الطائرة املقلة للوفد  اخلارجي يوم

  ــــــــــــــــ
 .، املصدر السابق9/02/2003شهادة عبد احلفيظ أمقران يف  )1(
مصطفى مراردة  أنظر مذرات( احلاج خلضر، عمر بن بولعيد، حممد لعموري، أمحد نواورة، علي النمر، مصطفى مراردة: تكونت من )2(

 .64املصدر السابق ص ،
 .65نفسه، ص  )3(
 .كما أكد هذه القضية عبد احلفيظ أمقران يف شهادته املصدر السابق. 102حيىي بوعزيز، املرجع السابق، ص  )4(
 .66مذكرات مصطفى مراردة، املصدر السابق، ص  )5(

 :بعة للوالية األوىل ملواجهة املنشقنيامساعدة الواليتني الثالثة و الر -ب
 -حسب عبداحلفيظ أمقران –ال يعين ختليه عن مهمته، ألنه من الوالية األوىل  "عمريوش"إن انسحاب 

وسلم استدعاءات لقادة الوالية األوىل لاللتحاق به يف الوالية الثالثة،  رفع تقريرا للجنة التنسيق و التنفيذ،
حيث حل بالوالية الثالثة العديد من قادة له ذلك،  وقد كان )1(تباحث بعمق يف القضايا اليت بقيت عالقة،وال

 "عبداحلفيظ طورش"والضابطان األوالن  "حممد لعموري"الضابط الثاين : ، ومنهم1957الوالية األوىل مطلع 
حممدي "رئاسة الصاغ الثاين  ،1957جانفي  04، حيث عقدت جلسة أوىل بتاريخ  "حيحي املكي"و 

مع فوج  "عمريوش"القائد العسكري لنفس الوالية الصاغ األول قائد الوالية الثالثة، وحبضور  "السعيد
، والنمامشة، و احلركة "عاجل عجول"اس، ومت التطرق للعديد من القضايا الشائكة، وعلى رأسها قضية راألو

 "حممدي السعيد"برئاسة  ،)3(،1957جانفي  05، مث انعقاد جلسة ثانية بتاريخ )2(املصالية، وحدود الواليات 
أما من جانب األوراس  فقد ذكر احملضر بأن مجيع . يف حمضر اجللسة "عمريوش"دون أن يأيت ذكر  أيضا،

 :وقد تطرق إىل قضايا هامة منها. املسؤولني كانوا حاضرين
 .استقرار شخصني باجلزائر العاصمة لتنظيم االتصال بينها و بني الوالية األوىل  -
 .خرى إال بعد اتفاق الواليتني املعنيتنيألاأال يتم تبديل اجلنود بني الوالية و  -
والية   تبادل األفواج بني الوالية األوىل من جهة، و الوالية الثانية و الثالثة من جهة أخرى، فتبعث كل  -

وقد مت االتفاق يف هذه اجللسة على اجتناب  .رتبهم العسكريةحيتفظون بجنديا، )35(بـ مخس وثالثني 
 )4(.ني ريثما يتم البث يف ذلك يف اجتماع الحق يف ماي من نفس السنةاستعمال العنف مع املشوش

وما ميكن فهمه من خالل املالحظتني األخريتني أن قادة الوالية الثالثة يريدون بعث االتصال و التعاون بني 
اصمة اليت الوالية األوىل و الثانية عن طريق تبادل األفواج بينهما، وكذا ربط االتصال مع منطقة اجلزائر الع
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  .أصبحت منطقة مستقلة و مقرا للجنة التنسيق و التنفيذ
  
   

  ـــــــــــ
 .شهادة عبد احلفيظ أمقران، املصدر السابق )1(
 .428أنظر حمضر اجللسة، يف عبد احلميد زوزو، املرجع السابق، ص  )2(
 .434نفسه، ص  )3(
 .434نفسه، ص  )4(

   
الجتماع ضباط الوالية األوىل بالوالية الثالثة " حممدي السعيد "فقد ذكر أن ترأس  " جيلبري مينييه "أما 

الذي " عمريوش"كان شكليا، و أن املشرف احلقيقي على االجتماع هو  1957جانفي  05و  04يومي 
" عمريوش"قد أرجع ذلك إىل اطالع " مينييه"ويرجح أن يكون  )1(.حاول إصالح األمور و رأب التصدعات
وقد دفع األمور باجتاه . التصاله بقادة الوالية األوىل قبل هذا التاريخ ،هعلى املشكلة األوراسية أكثر من غري

عقد اجتماع بتونس حبضور قادة األوراس املنشقني، فكان له ذلك بعد أسابيع، و لكن جلنة املراقبة التابعة 
ن الواضح أن وم )2(".عمريوش"للوالية الثانية اليت كانت قد نصبت ملراقبة الوضع ، ألغت الكثري من قرارات 

على الرغم من أمهيتها يف جمال التعاون و التنسيق لتطهري األوراس، فإا مل تصل إىل وضع وهذه االجتماعات، 
، وحلسن احلظ أن العمل العسكري ضد العدو قد 1960حد للمشكلة األوراسية اليت مل يستقم حاهلا إىل غاية 

إرسال وحدات عسكرية  يف اجتماع العقداء بالوالية الثانية،وهذا ما جعل الواليات التارخيية تقرر . استمر ا
حنو الوالية األوىل ملساعدا على حماربة ما عرف مبشكلة املنشقني واحلركة املصالية، وذلك بطلب من قائد 

: "(...) ويف هذا الشأن وردت يف التعليمات املتخذة اليت وجهت إىل احلكومة املؤقتة ما يلي. الوالية نفسه
ذا الشأن ترسل الوالية الثالثة بفيلقني و الوالية الرابعة بكتيبتني، وليس هلذه الوحدات أن تلتحق و

 )3(...".بقواعدها إال بعد االنتهاء من مهمتها
لرابعة اخلاص ذه الفترة، فإا بعثت وحديت كومندوس حنو الوالية اوحسب تقرير الوالية التارخيية  

، وهو ما أكده قائد 1959، وذلك يف مطلع "سي حممد"و كومندوس  "خوجةعلي "األوىل، وهم كومندوس 
   1959أوت  11، أثناء اجتماع جلنة العشرة يف تونس بني "لعبيدي احلاج خلضر"الوالية األوىل نفسه، الرائد 

       لتا حمن الوالية الرابعة قد )4(، أمام العقداء اآلخرين، حيث أكد أن كتيبتني 1959ديسمرب  16و 
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أن واليته قد تلقت من  "احلاج خلضر"مدادات البشرية من الوالية الثالثة، فقد ذكر اإلأما  )5(.بالوالية األوىل
الوالية الثالثة ثالث كتائب، كإمدادات بشرية، مع تأكيده بأن كتائب الواليتني السابقتني قد حلت 

  ــــــــــــــــ
 
 

(1) Gilbert Meynier, op cit, p 394. 
)2( Ibid, p 395. 
 تقرير الوالية الرابعة لكتابة تاريخ الثورة، املصدر السابق، ص  )3(
 .كثريا ما مت اخللط بني الكتائب والفيالق واألفواج يف املراجع، واملصادر، خصوصا املذكرات اليت كتبها ااهدون )4(
 .300القسم األول، املصدر السابق، ص ... شاوش حباسي، من وثائق الثورة اجلزائرية  )5(

  
: " (...) وما هو ملفت لالنتباه، أنه قد أشار إىل كيفية توزيع هذه الكتائب بقوله )1(.واليته دون ذخريةب

وحىت نتجنب الدعاية السيئة ضد جيش التحرير القائلة باستعمال عناصر من القبائل ضد العرب، تركنا 
نطقة األصليني إىل املنطقة الثانية املليئة ونقلنا جنود امل ، )للوالية األوىل طبعا( ب باملنطقة األوىل ئاتهذه الك

من اجلنود ) 2/3( إال ثلثي جنودها، وأكملت بثلثني) للوالية األوىل(باملنشقني، ومل نترك للكتيبة القادمة 
  )2(".احملليني، بغرض حسن استعماهلا يف امليدان إثر العمليات احلربية

وىل، أن الواليتني الثانية واخلامسة مل تسامها يف مساعدة وما يفهم من الشهادة اإلمجالية لقائد الوالية األ
، ولعل ذلك يرتبط مباشرة بعدم حضور )الثالثة و الرابعة( واليته على غرار ما فعلته الواليتان السابقتان

ويضاف . ، والذي تقررت فيه هذه اإلمدادات1958الواليتني الثانية و اخلامسة الجتماع العقداء يف أواخر 
ما عرفته الواليتان األوىل و الثانية من خالف حول منطقة سوق اهراس اليت أدخلتها الوالية األوىل  إىل ذلك

علما أن هذه املنطقة عرفت تواجد املناوئني  .حتت نفوذها، على الرغم من كوا تقع ضمن نفوذ الوالية الثانية
أما عن مسألة توزيع الكتائب اآلتية  .باخلارجبعد الوالية اخلامسة واستقرار قادا  ، ولقرارات مؤمتر الصومام

من الواليتني الثالثة و الرابعة، فيظهر من خالل الشهادة أن هذه املسألة قد أثرت إىل حد ما على الوضعية يف 
يف شهادته  "عبد احلفيظ أمقران"وقد ذكر لنا الضابط . األوراس، وموقف املنشقني من الوالية الثالثة خصوصا

دوريات التسليح اخلاصة بالواليتني الثالثة و الرابعة، كانت كثريا ما تتعرض للمضايقة من بعض الشفهية، أن 
هل هي من " ، حيث تسأل هذه الدوريات )خصوصا املنطقة الثانية والسادسة(  املنشقني من الوالية األوىل

  )3( ".القبائل أم من العرب؟
على أنه عمق اخلالف يف الوالية األوىل، ومن  "مريوشع"وقد ظل الكثري من املنشقني ينظرون إىل القائد 
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مل يكن يف مستوى املهمة اليت كلف ا، وأنه بدل  "عمريوش"، حيث أكد بأن "عاجل عجول"هؤالء املتهم 
  )4(.أن حيل اخلالفات اليت كانت الوالية األوىل تعاين منها ، زاد من تفاقمها دون أن يأخذ برأي األغلبية

ني، نشقمن خالل الشهادات السابقة، أن املناطق اليت كانت أكثر اضطرابا ونشاطا للم و مما ميكن فهمه
مها املنطقتان الثانية اليت متثل األوراس، واليت تقع وسط الوالية األوىل، واملنطقة السادسة الواقعة جنوب شرق 

  ــــــــــــــ
 .300شاوش حباسي، املرجع السابق ، ص  )1(
 .300نفسه، ص  )2(
 .املصدر السابق 9/02/2003احلفيظ أمقران يف شهادة عبد  )3(
 .395شهادة عاجل عجول، يف مصطفى بن بولعيد والثورة اجلزائرية، املصدر السابق، ص  )4(

  
الوالية و اليت متثل النمامشة، حيث تؤكد بعض التقارير أن املنطقة األوىل كانت ملتزمة بقرارات مؤمتر الصومام 

أدل على استمرا اضطراب األوضاع باملنطقة السادسة من الوالية األوىل،  وال. 1957التزاما كامال منذ مطلع 
عبداحلفيظ  "اليت أمر ا الضابط " أمر مبهمة"وسعي الوالية الثالثة ملساعدا على جتاوز ذلك، من وثيقة 

كما ورد " طقةمهمة حبث وحتقيق وحتسني املن"لاللتحاق باملنطقة السالفة الذكر يف  ةالثالث ةاليومن ال" أمقران
  )1(.، من جملس الوالية األوىل1959- 09-21يف الوثيقة اليت سلمت للمعين يف 

، نظرا للدور الريادي الذي لعبته مةوصفوة القول أن الوالية األوىل كانت حمط أنظار واليات الثورة عا
عتبارها كانت الغائب األكرب عند اندالع الثورة، مث زاد اهتمام هذه الواليات ا انطالقا من مؤمتر الصومام، با

من الداخل، وهو ما جعل املؤمتر يسعى إىل احتواء الوضع ا، فاجته قادة من الواليتني الثانية و الثالثة، بأمر من 
جلنة التنسيق و التنفيذ، حنو هذه الوالية يف مهمة شرح و تبليغ قرارات مؤمتر الصومام، وحماولة تصحيح 

الذي حاول أن يؤدي مهمته  "عمريوش"ف كانت أقوى، فلم يتصل بامليدان سوى األوضاع ا، إال أن الظرو
دون أن يتخلى " على أكمل وجه، إال أن املشاكل  كانت أعمق، مما اضطره إىل االنسحاب حنو واليته الثالثة

الية األوىل، من وقد جتلى اهتمام الواليتني الثالثة و الرابعة باملشاكل اليت كانت جتري بالو. ائيا عما كلف به
مبهمة يف املنطقة " عبد احلفيظ أمقران"، مث تكليف 1959خالل إرسال إمداداما البشرية حنوها يف مطلع 

على أن ) ابن النوي( "مصطفى مراردة"ورغم كل هذه اهودات، و تأكيد الرائد . السادسة من نفس الوالية
، فإن بوادر اخلالف ظلت قائمة، دون ه،  يعود إلي1959ية فضل إاء مشكلة املنشقني بالوالية األوىل، يف ا

  .أن يعين هذا انعدام التعاون مع هذه الوالية يف جماالت أخرى
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  ــــــــــــ
 .  158ص،  08املسلمة للضابط الثاين عبد احلفيظ أمقران، ضابط الوالية الثالثة، يف امللحق رقم، " أمر مبهمة" أنظر وثيقة )1(

  
  " 1958 – 1956" العالقات بني الواليات التارخييةيف جمال التسليح : لرابعاملبحث ا

  :دور القاعدة الشرقية يف تسليح الواليات الداخلية –أ 
قبل التطرق لدور القاعدة الشرقية يف جمال تسليح الواليات الداخلية، ينبغي أن نعطي حملة وجيزة عن هذه 

التحريرية، وكيف ظهرت إىل الوجود؟ فالقاعدة الشرقية، هي املنطقة املنطقة و ما عرفته عند اندالع الثورة 
أم "الواقعة يف اجلزء الشمايل الشرقي من الوطن، حيدها مشاال البحر املتوسط، بداية من عني باب البحر بلدية 

ومن ) وىلالوالية األ( مشال شرق مدينة القالة حىت عنابة، ومن اجلنوب واجلنوب الشرقي تبسة، سدراتة" الطبول
  )1(.ومن الشرق احلدود التونسية) الوالية الثانية( الشمال الغريب عنابة وقاملة

الذي قام بإعداد اخلاليا " باجي خمتار"عند اندالع الثورة التحريرية كانت هذه املنطقة حتت قيادة الشهيد 
الوالية الثانية بعد الصومام، ( )2(األوىل للمجاهدين، والتحضري لالنطالقة ا كناحية من نواحي املنطقة الثانية 

يوم " ديدوش مراد" من جهة، مث استشهاد قائد املنطقة الثانية20/11/1954إال أن استشهاده يوم 
، وماكانت تعرفه هذه املنطقة من نقص يف السالح وضعف االتصال باملنطقة الثانية من جهة 18/01/1955

، لتوسيع العمليات "شيهاين بشري" بقيادة ) األوراس( وىلثانية، فتح هذه الناحية أمام طموح املنطقة األ
العسكرية حنو جبال سوق أهراس وبين صاحل حىت بلوغ ناحية القالة، ويظهر أن هذا الطموح أصبح أكثر جدية 

أمحد "فوجا بقيادة ) األوراس(يف هذه الظروف أرسلت املنطقة األوىل  )3(.بعد معركة اجلرف الشهرية
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، دون أن يعلن قادة األوراس عن 1955ذه الناحية حيث استقر جببال بين صاحل يف مارس حنو ه" األوراسي
 )5(األوىل والثانية،) الواليتان( فأصبحت هذه الناحية تتنازعها املنطقتان)4(نيتهم يف ضم هذا اجلزء إىل منطقتهم، 
، ومشاكل داخلية ) ألوىل والثانيةمن خالل تداخل القيادة بني املنطقتيني ا( وهو ما جعلها تعرف فراغا قياديا
، وكان أساسها الصراع على قيادة الناحية بني القادة األوراسيني  1956برزت إىل السطح أوائل سنة 

أحد القادة البارزين، وقد متت تصفية هذا األخري " جبار اعمر"وجماهدي املنطقة، وعلى رأسهم
  وهو ما عمق ــــــــــــ11/04/1956يوم

 .159، ص،  09انظر خريطة القاعدة الشرقية يف امللحق رقم، ،( ، 54عوادي املرجع السابق، ص عبد احلميد  )1(
 ) .الشمال القسنطيين( هي الناحية األوىل من املنطقة الثانية  )2(
 .36، املرجع السابق، ص 1955-1954يوسف مناصرية واقع الثورة العسكري يف خالل السنة األوىل،  )3(
، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، اجلزائر مسرية الثورة التحريرية اجلزائرية، ودور القاعدة الشرقية حملات منإبراهيم العسكري،  )4(

 .135، ص 1992
 .59،  ص 2عمار قليل، املرجع السابق، ج  )5(

 
  

لتشـكيل   )2(1956وجعل قادة هذه الناحية يعملون على عقد اجتماع خالل شهر جوان  )1(املشاكل أكثر،
ومن مثـة اجتهـوا إىل    )3(.سوق أهراس، ورفض االنتماء ألية والية من الواليتني املتنازعتني عليهاقيادة لوالية 

وحاولوا إرسال تقريرين، أحدمها إىل البعثة اخلارجية، واآلخر أرادوا )4(تكوين قيادة عامة لوالية سوق أهراس، 
، لكنهما أخربا ومها يف الطريق "ار بن زودةعم"و" احلفناوي رماضنية:"تبليغه إىل مؤمتر الصومام مع مبعوثني مها

  .بأن أشغال املؤمتر قد انتهت
االستراجتية، باعتبارها منطقة متامخة للحدود التونسية، ) كما مسيت(وحبكم أمهية والية سوق أهراس

، وحماولة من جلنة التنسيق 1956وبوابة العبور حنو الداخل واخلارج، خصوصا بعد استقالل تونس يف مارس 
تبليغ قرارات مؤمتر الصومام للمناطق اليت مل حتضره واإلسراع للقضاء على اخلالفات C.C.E التنفيد و

الجياد حل ملشكل القيادة يف هذه " عمر أوعمران" والصراعات يف خمتلف املناطق، فقد أرسلت ممثال عنها وهو
وأكد هلم  )5(لقالة وسوق أهراس،، واجتمع بقادة ناحية ا1956الناحية، حيث حل ا على األرجح يف اية 

أن إنشاء والية على رقعة ضيقة يتناىف ومقررات الصومام، رغم توفرها على اهليكل البشري وشروط إنشاء 
، "القاعدة الشرقية"الوالية، وعلى رأسها الفيالق والكتائب، وأبلغهم قرار قيادة الثورة تسمية واليتهم بـ

  :رتني، ومقابل ذلك كلفت جلنة التنسيق والتنفيد هذه املنطقة بـكمنطقة مستقلة عن الواليتني ااو
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  ـــــــــــــ

قد أرسلت هذا الفوج ) األوراس( مما يذكره عبد احلميد عوادي، وهو أحد مدريب جيش الواليات باحلدود التونسية، أن املنطقة األوىل )1(
كان بن بولعيد يومها قد وقع يف "( شيهاين بشري"ا لسالح إىل بعدما تقدمت جمموعة من ةجماهدي ناحية سوق أهراس بطلب املساعدة ب

، قائد املنطقة األوىل بالنيابة، هذا األخري الذي إعتذر هلم عن عدم حتقيق هذه الرغبة، مذكرا بوقوع بن بولعيد يف السر، بسبب حبثه ) األسر
أنظر عبد احلميد عوادي، املرجع ( أرسل فوج أمحد األوراسيلكنه باملقابل عرض عليهم مسالة مساعدم بفوج من املنطقة، ف. عن السالح

وحنن يف هذا املقام نتساءل ملاذا مل يتم إرسال قطع السالح اليت كانت بيد هذا الفوج كمساعدة دون إرسال ). 44، 43السابق،ص ص 
 .أفراده ؟

و عبد . 139- 136أنظر إبراهيم العسكري، ص ص لالطالع أكثر على املشاكل الداخلية، والصراعات اليت عرفتها القاعدة الشرقية،  )2(
 .52-50احلميد عوادي، املرجع السابق، ص ص 

 .، ناحية سوق أهراس"أوالد ضياء"مبنطقة " املاء األمحر" تتفق العديد من املصادر واملراجع أن هذا االجتماع إنعقد يف )3(
 .59، املرجع السابق، ص 2عمار قليل، ج  )4(
 .53-52دة منطقة سوق أهراس، أنظر عبد احلميد عوادي، املرجع السابق، ص ص حول أمساء النواة األوىل لقيا )5(

  
  
  
  )1(.باألسلحة والدخرية) الثانية الثالثة والرابعة( متوين واليات الداخل   -أ
  )2(.تدريب وتسليح وإيواء القوافل اليت تأيت من الواليات األخرى -ب
  )3(.عليمات وأوامر القيادة العامةضمان أمن عبور القوافل ومتوينها، وتبليغ الت  -ج

كانت عمليات تسليح الواليات الداخلية من أعقد العمليات وأخطر املهام اليت اضطلعت ا القاعدة 
الشرقية عامة واملنطقة الشمالية منها خاصة، وذلك يعود إىل طبيعة العمل واملخاطر والصعوبات اليت حتيط به، 

التراب الوطين، أين تكثر مراكز العدو وتشتد مراقبته، ناهيك عما أصبح حبكم أن هذه الواليات تقع يف عمق 
يسببانه من مصاعب أمام حترك الفرق عرب احلدود، وحبكم أن جناح الثورة كان )4(" موريس" و"شال"خطا 

عة مبا مرهونا بنجاح مثل هذه العمليات، فإن هذه املنطقة مل تدخر جهدا يف مد الواليات الثانية والثالثة والراب
، وهي الفترة اليت عرفت فيها هذه املنطقة 1958و1956، يف الفترة املمتدة بني اية )5(أمكن من األسلحة

، 1958باسم القاعدة الشرقية، حيث ستعرف بعد تكوين ما يسمى بقيادة العمليات العسكرية يف أفريل 
ركان الشرق اليت كان على رأسها        ، بقيادة هيئة أ) جيش احلدود(املناطق احلدودية : بتسمية جديدة هي

  .1957إىل مطلع  1956قائد الوالية الثالثة، يف الفترة املمتدة بني اية )6(" حممدي السعيد " 
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، بعبور 1957انطلقت إذن،  القاعدة الشرقية يف مهمة إيصال األسلحة إىل الواليات الداخلية مطلع 
كانت تنطلق راجلة من احلدود التونسية، فتمر تارة عرب سلسلة قوافل تتكون كل منها من كتيبة أو أكثر، و

  فتعرب يف احلالة األوىل طريقا ميتد  )7(األطلس التلي، وختترق السهول تارة أخرى، على ما يف ذلك من خماطر، 
  
  

  ـــــــــــــــ
 .53نفسه، ص  )1(
 .141إبراهيم العسكري، املرجع السابق، ص  )2(
،شركة دار األمة للطباعة والنشر، اجلزائر، 1، طد الطاهر سعيداين، القاعدة الشرقية، قلب الثورة النابضمذكرات الرائالطاهر سعيداين،  )3(

 .46، ص 2001
 )184-126أنظر نفسه، ص ص ( حول فكرة إنشاء األسالك الشائكة وخطي شال و موريس، ومواصفاما ودورمها )4(
، الطارف، 1، ج 1962إىل 1958شمالية للقاعدة الشرقية، للفترة املمتدة، من امللتقى الوالئي لكتابة تاريخ الثورة، تقرير املنطقة ال )5(

 .07، ص 11/9/1986
 .91،92عبد احلميد عوادي، املرجع السابق، ص ص  )6(
 .80نفسه، ص  )7(

  

  
، وأخريا غابة      أكفادو )5(تاكسانة)4(القل، البابور، )3(الدباغ،  )2(محام النبائل،)1(عرب جبال بين صاحل، 

كما كانت مقابل ذلك  )7(.الية الثالثة، لتتوىل هذه األخرية تسليم األسلحة و الذخرية إىل الوالية الرابعةبالو)6(
تقدم خدمات جليلة  لقوافل التسليح اليت كانت ترسلها الواليات، وذلك حىت قبل تأسيسها رمسيا، مما جعل 

، ساعدته على محل 1957عدة  عام الذي استفاد من خدمات مائة و مخسني جنديا للقا -العقيد عمريوش 
 08يوجه لقيادا رسالة شكر على املساعدات اليت قدموها لقوافل الوالية الثالثة، وذلك بتاريخ    )8(-السالح
بأن الوالية الثالثة قد تلقت قافلة أو اثنتني  من جنود " الطيب صديقي " كما أكد الرائد   )9(،1958مارس 

  )10(.حجيش احلدود، محلت هلا السال
استعملت قوافل التسليح يف البداية البغال و اجلنود حلمل األسلحة و الذخائر، إال أن التجربة أثبتت عدم 

جناعتها لسهولة اكتشافها، فحل حملها ااهد الذي حيمل سالحه اخلاص و أربع قطع من األسلحة اخلفيفة،    
فإن كل جماهد حيمل قطعة سالح و سالحه أما بالنسبة للسالح الثقيل ). خرطوشة(و مخسمائة طلقة 

  )11(.ملم 120ملم إىل  45الشخصي و ذخرية مدفع هاون من عيار 
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واحلقيقة أن انتقال قوافل التسليح من احلدود التونسية إىل عمق التراب الوطين، سواء من قوافل القاعدة 
احلدود ذهابا و أيابا، يعترب منوذجا للتعاون الشرقية املكلفة ذه املهمة، أو فرق وكتائب الواليات اليت تتجه إىل 

يف جمال التسليح، حبكم صرامة التعليمات املطبقة من نقطة االنطالق إىل غاية إكمال املهمة، ويكون ذلك 
  :باحترام املراحل اآلتية

 ــــــــــــــ
 .من جبال منطقة سوق أهراس )1(
 .من دوائر والية قاملة )2(
 "مبحام املسخوطني" حبمامها الذي عرف من دوائر والية قاملة وقد أشتهرت )3(
 .جبال تفصل بني جيجل وسطيف كانت منطقة عبور اساسية لقوافل التسليح )4(
 .من دوائر والية جيجل، متتاز بكثافة غطائها النبايت، ومنحدراا )5(
 .من غابات الوالية الثالثة، وتشرف على حوض الصومام، وكانت مقرا لقيادة الوالية، نظرا لكثافتها )6(
 .194-193اهيم العسكري، املرجع السابق، ص صإبر )7(
 .19، ص 1990، اجلزائر 113، 112يف جملة أول نوفمرب، العددان " لقاء مع ااهد العقيد عمارة بوقالز " علي العياشي،  )8(
 .87-86انظر نص الرسالة يف املرجع نفسه، ص ص )9(
 .28،ص 1989، اجلزائر 109- 108العددان  يف جملة أول نوفمرب،" لقاء مع ااهد الطيب صديقي" علي العياشي، )10(
 .92، 91الطاهر سعيداين، املصدر السابق، ص ص  )11(

 
  

قبل انطالق الكتيبة أو القافلة تكون الوالية املعنية على علم بذلك، ويسلم قائد الكتيبة قائمة األسلحة     -
تسمح له بدخول الواليات  )1( "رخصة مرور"و الذخرية اليت سيتم إيصاهلا إىل الوالية املعنية، باإلضافة إىل 

 .اليت يعربها
حيمل قائد الكتيبة رسالة من قائد القاعدة الشرقية أو من ينوبه، إىل قائد الوالية املعنية، توضح اسم قائد  -

 .الكتيبة و نوابه و املهمة اليت أوكلت له
واليته و توقيعه على قائمة  بعد بلوغ الكتيبة الوالية املعنية، و عزمها على العودة، يضع قائد الوالية ختم -

األسلحة، مع تسجيل مالحظاته املتعلقة باستالمه جلميع األسلحة و الذخرية  املوجودة يف القائمـة ، مـع   
اإلشارة إىل النقص الذي وجده، إن حدث ذلك، ليتوىل قائد الكتيبة تسليم هذه القائمة من جديد إىل قائد 

 .القاعدة الشرقية أو من ينوبه
الكتيبة دفترا صغريا حيتوي على جمموعة من رخص املرور الرمسية الستعماهلا داخل الواليـة   يسلم قائد -

اليت يسلمها األسلحة، و اليت ميكث ا عادة أليام قليلة، كما يستعمل هذه الرخص عندما يرسـل فـوج   
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الوالية، أو بـرئيس   االستطالع داخل الوالية، أو عند إرسال أحد أفراد الكتيبة لالتصال بقائد من القادة يف
 .مركز من مراكز األكل

، وجيب عليـه أن  ) لألكل خاصة( لالحتياط يسلم قائد الكتيبة مبلغا من املال الستعماله عند الضرورة  -
يشعر قيادة القاعدة الشرقية عن طريق جهاز الالسلكي أو الرسائل اليت تصل عن طريق الواليات اليت متر ا 

 .، عند الوصول إىل كل نقطة من نقاط املسافة الفاصلة) زإذا تعطل اجلها( الكتيبة 
يرافق الكتيبة دليل عسكري و دليل من املسبلني التابعني لكل دشرة متر ا الكتيبة، ومتنح الكتيبة كلمة  -

 .السر لكل منطقة حتل ا، ويكون هلا كلمة سر خاصة تتغري كل أربع و عشرين ساعة
وميكن هلذه الكتيبة أن تستفيد من )2(كاتب يف كل فصيلة من الكتيبة، يرافق هذه الكتيبة عادة ممرض و  -

" األمني خان"اخلدمات الصحية للواليات اليت متر ا إذا دعت الضرورة لذلك، وهذا ما أكد عليه الدكتور 
 .1958 -1956سنة )3(طبيب الوالية الثانية 

  ـــــــــــــــ
، وهو عبارة عن رخصة مرور تستعملها كتيبة التموين أثناء تنقل أفرادها يف أحواز  160، ص، 10ينظر منوذجا عنها يف امللحق رقم ، )1(

 .الوالية الثالثة ، ويظهر على الرخصة ختم الوالية و رقمها، وهي جاهزة لالستعمال بعد ملئها
 .205، 202املرجع السابق، ص : ابراهيم العسكري )2(
 .307، ص 2املرجع السابق، ج: عمار قليل )3(

  

ل هذه املراحل اليت متر ا قافلة التموين من نقطة االنطالق حىت نقطة الوصول، كانت تـزود  مقابل ك
وكذا عدم االشتباك )1(بتعليمات صارمة تنص أساسا على عدم التدخل يف شؤون الواليات اليت متر عرب تراا، 

إىل عمق التـراب الـوطين        مع العدو إال للضرورة القصوى، ألن مهمتها  تتمثل يف إيصال الذخرية و السالح
  )2(.و ليس الكمائن و االشتباكات

حافلة بتسليح الواليات الداخلية باألسلحة األوتوماتيكية، حيث تذكر بعض  1957لقد كانت سنة 
املصادر و املراجع اليت تناولت تاريخ القاعدة الشرقية، أن عدد األسلحة اليت سلمتها هذه القاعدة إىل الواليات 

سالح أوتوماتيكية، من البندقية و )3(قطعة )3017(ة بواسطة القوافل بلغت  ثالثة آالف و سبعة عشر الداخلي
الرشاش الصغري احلجم و الكبري إىل مدافع اهلاون املختلفة العيارات، وقد استمرت هذه العملية حىت أواخر 

فعرفت   تنظيما جديدا حتت  ، وهي السنة اليت أصبحت فيها هذه املنطقة تعرف باملناطق احلدودية،1958
داخل احلدود التونسية بعد أن  ة، حيث بقيت الفيالق مرا بض"حممدي السعيد"قيادة هيئة أركان الشرق بقيادة 

  )4(.قدمت من الداخل لنقل األسلحة، لكنها استقرت و مل تعد
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حنـو الواليـات    ومن األمثلة اليت ذكرت حول قوافل و كتائب التسليح اليت أرسلتها القاعدة الشـرقية 
  :الداخلية، و اليت أمجعت عليها جل املصادر و املراجع اليت تناولت تاريخ املنطقة ما يلي

  
 ـــــــــــــــــ

الذي أرسل بشحنة السالح حنو " سليمان الصو " يف حاالت استثنائية كانت حتدث جتاوزات، على غرار ما حدث مع قائد الكتيبة الثالثة  )1(
ينظر عمار ( قوبة، وعند دخوله أراضي الوالية الثانية ارتكب جتاوزات، كما أنه رفض تسليم هذه الشحنة للوالية املعنية الوالية الثالثة كع

 ).64قليل، املرجع السابق، ص 
ض ، أن قوافل التسليح كانت تتعر09/02/2003يف لقاء يوم    -من ضباط الوالية الثالثة  –كما ذكر لنا الضابط عبد احلفيظ أمقران  )2(

يف بعض األحيان ملساومات من أجل أخذ نصيب من األسلحة يف حدود الواليتني األوىل و الثانية، وذلك حسب ما كانت ترويه هذه 
القوافل نفسها عند وصوهلا إىل الوالية الثالثة، و بأية حال فإن هذا السالح و يف حالة أخذه فإنه سيستعمل ضد العدو دون غريه، وهو م 

  .لعملية، حسب نفس املصدريقلل من خطورة ا
 .105الطاهر سعيداين، املصدر السابق، ص  )3(
قطعة سالح  5500يذكر الرائد الطاهر سعيداين يف املرجع السابق، أن القطع املنقولة هي ( ، 196املرجع السابق، ص : ابراهيم العسكري )4(

 ).102ص ( 
 .92املرجع السابق، ص : عبداحلميد عوادي )5(

  
  

  
إىل الوالية الثالثة بعمق التراب الوطين،  1957يف بداية " مد القبايليحم"عبور كتيبة بقيادة  .1

 .و قد استشهد قائد الكتيبة، بعد أداء املهمة
، وعودا 1957وذلك اية سنة ) املدعو شكاي عمار"  ( مشام عمار" عبور قافلة بقيادة  .2

 .بسالم إىل مركز القيادة بعد أداء املهمة يف الوالية الثالثة
، حيث وصلت إىل غاية الربواقية بالوالية 1957سنة " يوسف لطرش " تيبة بقيادة عبور ك .3

 .الرابعة، مث عادت إىل مركزها
، إىل الوالية الثالثة، مث العودة إىل مقر 1957يف ربيع " أمحد البسباسي" عبور قافلة بقيادة  .4

 .قيادة الفيلق األول بسالم
سـنة  ) سليمان الصو ( املدعو " نون سليمان ق" عبور قافلة تتكون من كتيبة، حتت قيادة  .5

 .، وذلك حنو الوالية الثالثة1958
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يف شهر أوت من سنة " حممد األخضر سرين"عبور كتيبتني حتت محاية الفيلق الرابع، بقيادة  .6
واجلذير بالذكر أن الكتيبتني كانتا من كتائب متويل الواليات باألسلحة، وقد بدأ . 1958

حيث قام الفيلق السابق الذكر بقطع األسالك الشائكة و نـزع   حتركهما منذ شهر ماي،
األلغام أمام الكتيبتني، و قد أدى هذا التحرك إىل وقوع معركة بني قوات العدو و الفيلـق  
الرابع من جهة، و قوات العدو و الكتيبتني من جهة ثانية، حيث كانتا بعيدتني عن الفيلـق  

ركة من منطقة إىل أخرى حىت حـدود الواليـة   وقد انتقلت هذه املع. ببضع كيلومترات
 )1(.الثانية، وبالضبط إىل منطقة ماونة

مسلحة تسليحا حديثا، و جمهزة بـأجهزة اتصـال،   " حممد حيدوش" عبور كتيبة بقيادة  .7
وجهتها الوالية الثانية، و قد اشتبكت يف معركة كبرية مع العدو بوادي سـيبوس علـى   

 )2(.مشارف مدينة عنابة
  

  ــــــــــ
، الطارف 1، ج1962إىل  1958امللتقى الوالئي لكتابة تاريخ الثورة، تقرير املنطقة الشمالية للقاعدة الشرقية، للفترة املمتدة من  )1(

و ما هو جذير بالذكر أن الرائد الطاهر سعيداين، عضو قيادة القاعدة الشرقية يؤكد هذه احلقائق . 12، 11، ص  ص 11/09/1986
ينظر مذكرات ( ،1957بدل مطلع  1956ف يف بعض التواريخ، حيث يرجع  عبور كتيبة أمحد القبائلي إىل أواخر مع االختالف الطفي

  ) .101الطاهر سعيداين، املصدر  السابق، ص 
 .10امللتقى الوالئي لكتابة تاريخ الثورة، املصدر السابق، ص،  )2(

 
  
  

ها تضطلع بعمليات التسليح و عمليات إن موقع القاعدة الشرقية على احلدود التونسية، هو الذي جعل
إىل األراضي التونسية، مث الدخول إىل أرض  - بعد إقامتهما –" شال و موريس"العبور، سواء عرب خطي 

الوطن، أو العبور عرب الواليات، انطالقا من نقاط خمتلفة حنو الواليات الداخلية، خصوصا املنطقة الشمالية 
أعلنت يف إطار تنظيماا اليت كانت تساير التطور العسكري و التنظيمي عن اليت ) الطارف( الشرقية للقاعدة 

تأسيس أربعة فيالق، شكل الفيلق الرابع منها خصيصا، للعبور حنو عمق التراب الوطين إليصال األسلحة       
ة السابقة بالقواعد اخللفية، بعد جتميع عناصره من الفيالق الثالث 1958وذلك يف مطلع سنة  )1(و الذخرية،

  . وهذا نظرا الزدياد عدد املتطوعني يف صفوف جيش التحرير من الشباب. الذكر
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، مع جنود كتائب 1958ومما جتذر اإلشارة إليه أن تدريب هذا الفيلق قد شرع فيه يف فيفري سنة 
ضد العدو، و تأمني   الوالية الثانية إلعداده للمهمات املستقبلية اليت تنتظره، و املتمثلة أساسا يف مهمات قتالية

وقد خاض معارك عديدة كانت أكربها . و مرافقة قوافل ااهدين القادمني من الواليات و العائدين إليها
، اليت كان سببها الرئيس محاية قافلة لنقل األسلحة كانت 26/04/1958معركة سوق اهراس الكربى يوم 

من هذه الوالية، وقد استشهد فيها جنود من )2(ث كتائب متوجهة حنو الوالية الثانية، و اليت شاركت فيها ثال
  )3(.خمتلف جهات الوطن

الطاهر " وحول دور القاعدة الشرقية يف تسليح الوالية الثانية، فإن أحد قادة هذه األخرية و هو  
ح مل تصل قطعة سال 1957منذ اية عام " (...) ، املسؤول العسكري لنفس الوالية يؤكد بأنه "بودربالة 

وما يفهم ضمنيا من شهادة املسؤول العسكري للوالية . )4(" واحدة من القاعدة الشرقية إىل الوالية الثانية
وقد . بشكل أو بآخر 1957الثانية، أن هذه األخرية قد استفادت من قوافل تسليح القاعدة الشرقية قبل اية 

هو  1957رسلة يف األشهر الستة األوىل من سنة أكد جماهدو هذه القاعدة يف هذا الشأن، بأن عدد القوافل امل
  ـــــــــــــــــ

 .07امللتقى الوالئي لكتابة تاريخ الثورة، تقرير املنطقة الشمالية للقاعدة الشرقية، املصدر السابق، ص  )1(
مائة و مخسة و ثالثون جماهدا، ) 135(و عدد أفرادها ) املدعو البونيط( كتيبة تابعة لناحية الطاهري والية جيجل، بقيادة يوسف بوعجيمي  )2(

انظر عبداحلميد عوادي، املرجع ( مائة و مخسة و عشرون جماهدا ) 125(وكتيبة تابعة لوالية سكيكدة بقيادة حممد يسعد، و عدد أفرادها 
 .118السابق، ص 

 .118نفسه، ص  )3(
 .65، املرجع السابق، ص، 2عمار قليل، ج )4(

  
يا لكل قافلة، حيمل كل واحد من اجلنود بندقيتني و حـوايل     مائة و عشرين جند) 120(مخس قوافل، مبعدل

  )1(.طلقة و قنبلتني يدويتني) 800(مثاين مائة 
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  ـــــــــــــــــ
 .129تقرير املنطقة الشمالية للقاعدة الشرقية، املصدر السابق، ص  )1(

  
  :الغربيةالعالقات يف جمال التسليح من احلدود الشرقية و  -ب

الواليات ) املناطق( اجتهت عمليات جلب السالح منذ البداية إىل احلدود الشرقية و الغربية، وكان وضع 
األوىل، الثانية و اخلامسة يف وضع أحسن، حبكم قرا : خمتلفا انطالقا من موقعها اجلغرايف، حيث جند الواليات
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در التسليح الذي لعبت فيه القاعدة الشرقية دورا مميزا من احلدود و قصر الطريق الذي تسلكه قوافلها حنو مصا
يف الوقت الذي جند فيه وضع الواليات األخرى )1(كما أشرنا، و من مثة قلة األخطار اليت كانت تواجهها، 

صعبا، و خصوصا الواليتني الثالثة و الرابعة الواقعتني يف عمق التراب الوطين، فكان عليهما بذل جمهودات 
  .ول على السالحكبرية للحص

عمر " من الوالية الثانية و " عمار بن عودة " لقد عينت جلنة التنسيق و التنفيذ بعد الصومام العقيدين 
من الوالية الرابعة؛ األول مكلف بتزويد الواليات باألسلحة و الثاين مكلف بالشؤون السياسية     " أوعمران 

إدخال كمية من األسلحة وزعها على الواليات  متكن بن عودة من 20/11/1956و العسكرية، و يف 
  :كاآليت

  .بندقية رشاشة مع الذخرية) 400(حتصلت على  أربعمائة: الوالية األوىل -
 .بندقية رشاشة مع الذخرية)400(الوالية الثانية حتصلت على  أربعمائة  -
 .بندقية رشاشة مع الذخرية) 450(الوالية الثالثة حتصلت على  أربعمائة و مخسني -
 .بندقية رشاشة مع الذخرية)550(الوالية الرابعة  مخسمائة و مخسني  -
 )2(.بندقية رشاشة مع الذخرية)100(القاعدة الشرقية  مائة  -

وعلى الرغم من وصول هذه الشحنة من األسلحة حنو الواليات، من املكلفني مبهام التسليح، مبا يف ذلك 
طراب العالقات بني خمتلف القيادات على احلدود الشرقية، القاعدة الشرقية و جيش احلدود فيما بعد، فإن اض

  .جعل الواليات تواصل بعث قوافل التسليح هلذه املناطق
وقد كانت قوافل تسليح الواليتني الثالثة و الرابعة تتجه عرب الواليتني الثانية و األوىل و القاعدة الشرقية 

اليت استفادت من اجلبهتني ( مسة بالنسبة للواليتني الرابعة حنو احلدود اجلزائرية التونسية، و عرب الوالية اخلا
وقد كانت هذه القوافل جتد كل الدعم و املساعدة من . و السادسة، حنو احلدود الغربية) الشرقية و الغربية 

  الواليات اليت تعربها، بداية من مراكز االتصال اليت نصبت على طول الطريق الذي تسلكه، إىل احلصـول 
  ـــــــــــــــ

(1) Mohamed Teguia, L’armée de liberation nationale en W.    , Op,cit, P,63. 
، اجلزائر، دون 1962 - 1956يف التسليح و املواصالت أثناء الثورة التحريرية، ، "التسليح أثناء الثورة " عبدالرمحن عمراين،  )2(

 .97، 96تاريخ الطبع، ص ص، 

املمر اآلمن لقوافل الوالية الثالثة اليت " فكانت الوالية الثانية مثال، . التعلى خدمات أخرى يف خمتلف اا
كانت تذهب لتونس جللب السالح، كما كانت املمر اآلمن خلروج قادة الوالية الثالثة و الرابعة حنو تونس 

ة الثانية ، وقد أشار إىل ذلك قائد الوالي )1(..."، كرمي بلقاسم و عمر أوعمران و مرافقوهم1957شتاء 
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عالقة عادية خبصوص املرور      : " ، حينما تطرق إىل عالقة واليته بالوالية الثالثة بقوله" علي كايف"العقيد 
كما لعبت الوالية الثالثة دور الوسيط  )2(.غري أن االتصال غري منتظم) جنود، بضائع و سالح" (  و التمرير

ابعة، حيث ترسل هذه األخرية مبعوثني إىل منطقة القبائل هلذا بني قوافل التسليح جليش احلدود و الوالية الر
الطيب " و " مصطفى بن اعمر "، حيث أرسل كل من 1957الغرض على غرار  ما حدث يف أواخر عام 

وكثريا ما كانت الوالية الرابعة ترسل قوافلها إىل احلدود الشرقية و الغربية  )3(حنو الوالية  الثالثة، " اجلغاليل 
السواء، إال أا كانت أكثف باجتاه الشرق، على الرغم من الوضع اخلاص الذي كانت تعرفه احلدود على 

الشرقية اليت مل تكن خاضعة لقيادة ثورية واحدة؛ حيث جند القسم الشمايل من احلدود الشرقية تابعا لقاعدة 
وقت الذي تشترك فيه هذه األخرية مع اليت تشترك معها الوالية الثانية، يف ال) القاعدة الشرقية( سوق اهراس  

وقد انعكس هذا الوضع سلبا على عمليات التسليح و ساعد    . الوالية األوىل يف القسم األوسط من احلدود
على وضع األسالك املكهربة، حيث أصبح كل فريق من الثوار يعتمد على مقاومة الفريق  -حسب البعض –

لف ا أي قسم بصورة جدية و فعالة، مما جعل العدو ينجح يف اآلخر خلطة وضع هذه األسالك، و مل يتك
ولو أن بعض الكتابات األجنبية  )4(إغالق احلدود تدرجييا، و يقلل من سري القوافل من الداخل إىل اخلارج،

الذي أصبح قائدا للقاعدة الشرقية، قد ترك القوات االستعمارية تعمل بكل حرية " عمارة بوقالز " تذكر بأن 
مد األسالك الشائكة، ألن ذلك يسمح له بإجياد مصدر لالشتراكات من العمال اجلزائريني الذين استعملتهم يف 

فرنسا يف مدها هلذه األسالك، كما ينظر إىل إمكانية استعمال هؤالء كأدلة يف اختراق هذه        
التارخيي لعمليات التسليح، حيث اعتمدت  و إذا كان األمر يبدو منطقيا، و أثبته الواقع )5(. اخلطوط مستقبال

على العديد من األدلة الذين اشتغلوا يف اخلطوط املكهربة، فإن األمر األول  - فعال –قوافل تسليح الواليات 
  ـــــــــــــــــــ

 .162، 161، ص، 11انظر امللحق رقم، ( ، 14/12/2003شهادة بوالطمني جودي خلضر بتاريخ  )1
 .310القسم األول، املرجع السابق، ص ... " ئق تاريخ الثورة اجلزائرية شاوش حباسي، من وثا )2
 .153مصطفى بن اعمر، املصدر السابق، ص  )3
 .82، 81، ص ص، 1987، املؤسسة الوطنية  للكتاب، اجلزائر 2،  ط حملات من ثورة اجلزائربوالطمني جودي خلضر،  )4

5) Gilbert meynier, Op, cit, P, 403. 
مل يكن مبقدوره أن مينع القوات االستعمارية من " بوقالز"تراكات يبدو بعيدا عن املنطق، ألن املتعلق جبمع االش

مد هذه األسالك حىت و لو أراد ذلك، ألن القيادة العسكرية الفرنسية كانت قد صممت على غلق احلدود، 
ن هذا ال مينع من دفع باعتبارها مصدر السالح بالنسبة للثورة التحريرية، بتسخري إمكانيات كبرية، رغم أ

وهلذا فإن تفكك القيادة و اضطراب العالقات على احلدود الشرقية يبدو يف . االشتراكات من طرف العمال
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  ".شال و موريس " نظرنا العامل املساعد األقوى الذي حال دون مقاومة إقامة السدين املكهربني 
فيما خيص القيادة يف هذه املناطق من  ،عدة الشرقيةالقافالوضع املتداخل بني الواليتني الثانية و األوىل و 

جهة، و اضطراب األوضاع بني هذه األطراف ، خصوصا الوالية األوىل من جهة ثانية، قد جعل قوافل تسليح 
الواليتني الرابعة و الثالثة تتعرض للمضايقات من طرف  وحدات املنشقني بالوالية األوىل اليت تصل أحيانا إىل 

  )1(.عض جنودهاحد اغتيال ب
بأن كتائب تسليح الوالية الثالثة كانت تسأل من " أمقران  عبداحلفيظ" وقد ذكر لنا ضابط الوالية الثالثة 

و يف )2(. طرف املنشقني إذا كانت من العرب أم من القبائل، وكانت كثريا ما تضطر إىل اقتسام السالح معها
و بعد تنصيبه على رأس الوالية األوىل يف ديسمرب "  وريحممد لعم"أن " جيلبري مينييه " نفس السياق أكد 

و الرابعة، و استيالئه على أسلحتها )3(، مل يتردد يف مضايقة قوافل التسليح اخلاصة بالواليتني الثالثة 1957
و هو أحد الذين أعلنوا عدم  –حسب نفس املصدر  -،"عيسى مسعود " لتقوية فرقه العسكرية، بل إن 

شابا من منطقة ) 146(ات مؤمتر الصومام منذ البداية، مل يتردد يف اغتيال  مائة و ستة و أربعني اعترافهم بقرار
  )4(.القبائل، كانوا متوجهني حنو تونس جللب السالح

الذي توىل قيادة الوالية بعد استشهاد  –" عبداهللا بن طوبال " ومل تكن العالقة بني قائد الوالية الثانية 
بن "قائد القاعدة الشرقية  على ما يرام، نتيجة الستمرار " عمارة بوقالز " و  – 25/09/1956زيغود  يوم 

يف املطالبة باسترجاع القاعدة الشرقية كمنطقة حدودية تابعة للوالية الثانية، حسب ما أقره مؤمتر " طوبال
ه مكدسة على الصومام، وهذه الوضعية جعلته يتخوف من احتمال اإلبقاء على األسلحة املخصصة لواليت

  )5(.احلدود
  ـــــــــــــــــ

1) Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre , Op,cit, P P,321 , 322. 
 .، املصدر السابق09/02/2004شهادة عبداحلفيظ أمقران، بتاريخ  )2
 .أكد ذلك ضابط الوالية الرابعة، حممد تقية، يف  املرجعني السابقني )3

 
4) Gilbert meynier, Op, cit, P, 395. 
5) Ibid, P, 403. 

  
إن العالقات املتوترة على احلدود الشرقية بني األطراف السابقة الذكر من جهة ، و إقدام املنشقني على 
. عرقلة تسليح الواليتني الثالثة و الرابعة، جيعلنا نتساءل عن األسباب اليت تقف وراء هذا االضطراب و التوتر

لذكر قد اضطربت بفعل الصراع على القيادة منذ الفترة اليت سبقت فإذا كانت العالقة بني األطراف السابقة ا
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انعقاد مؤمتر الصومام، و على املنطقة احلدودية مع تونس كقاعدة لوجيستسكية ذات أمهية خاصة يف التمويل  
فإن  –كانت حمل مساومة من الوفد اخلارجي و الواليات الداخلية ممثلة يف جلنة التنسيق و التنفيذ  –و التسليح 

ملاذا مل تطبق قرارات مؤمتر الصومام يف مسألة إعادة ضم القاعدة الشرقية إىل   : السؤال الذي يبقى مطروحا هو
  ؟) الشمال القسنطيين(الوالية األم 

و على ما يبدو فإن إقدام جلنة التنسيق و التنفيذ على تثبيت القاعدة الشرقية كقاعدة مستقلة عن الواليتني 
ىل، إمنا يعود إىل حماولتها وضع حد للخالف و عدم تعميقه بني العناصر املتنازعة، و سحب ورقة الثانية و األو

الضغط اليت كانت تساوم ا العناصر املناوئة للمؤمتر، و هي القاعدة الشرقية اليت كانت أكثر ميال لرفض 
عة و الثالثة، فنعتقد أنه ال ينفصل أما اعتراض املنشقني لقوافل تسليح الواليتني الراب. قرارات مؤمتر الصومام

  .يف الوالية األوىل" عمريوش"بدوره عن تأثريات مؤمتر الصومام و مهمة 
، قد أدى إىل التقليل من إرسال القوافل 1958إن متكن االستعمار من تدعيم اخلطوط املكهربة يف سنة 

دى باملقابل إىل جتميع عدد كبري حنو احلدود، حيث اصبح ذلك خيضع إىل إعداد مسبق و ختطيط كبري، كما أ
األوىل، الثانية، الثالثة و الرابعة على احلدود، فتكونت النواة األوىل ملا عـرف جبـيش   : من جماهدي الواليات

إن بقاء عدة قوافل من الواليـة  : "(...)  ما يلي" بوالطمني جودي خلضر" و يف هذا الشأن كتب  . احلدود
 كانت متر عرب الوالية الثانية، كانت النواة األوىل لتكوين جيش حترير جزائري الثانية و الوالية الثالثة اليت

يف التراب التونسي، و كان السبب يف إنشاء قيادة أركان جيش التحرير  باحلـدود،  ولكنـها قيـادة مل    
  )1(...". تستطع فك احلصار الذي فرضه العدو على الداخل

جلنة التنسيق و التنفيذ إىل إنشاء ممثليات للواليات الستقبال و حبكم هذه الوضعية املضطربة فقد اجتهت 
قوافل التسليح و االنفاق عليها يف تونس، مقابل تقليص دور القاعدة الشرقية، بعد أن كانت هي املكلفة بعملية 

"  سعيد موسوين" ؛ فأرسلت الوالية الرابعة بعثة أوىل حنو الوالية األوىل بقيادة )2(التسليح من اخلارج 
لإلشراف على عمليات التسليح اخلاصة ا، نظرا ملا كانت تعرفه منطقة األوراس من مشاكل، مث بعثة ثانية 

  ــــــــــــــــ
 .14، ص 2000، اجلزائر 163، عدد جملة أول نوفمرب" وقائع و صور من زمن التحدي " بوالطمني جودي خلضر،  )1(
 .19، املرجع السابق، ص جملة أول نوفمرب، يف "بوقالز  لقاء مع ااهد العقيد عمارة"  علي العياشي  )2(

للقيام " سعيد موسوين" مت متديد مهمة املالزم األول  05/12/1957، ويف )1(" الطيب اجلغاليل " بقيادة 
، و لتسهيل حركته بكل حرية )2(للقيام بذلك" إجراء " بنفس املهام من طرف الوالية الرابعة، حيث سلم له 

  .)3(20/10/1959من قيادة املنطقة األوىل للوالية  األوىل بتاريخ " جواز مرور"وىل تسلم بالوالية األ
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" خلضر بورقعة " وحول فصائل تسليح الوالية الرابعة الذين يتم توجيههم حنو القاعدة الشرقية كتب الرائد 
، و أذكر أن عدد جماهديها كان توجه فصائل مقاتلي الوالية الرابعة إىل القاعدة الشرقية معهودا: " ما يلي

أما دور مبعوث (...)  كتائب )08(الذين استشهدوا يف الوالية األوىل يف ذهام و جميئهم بلغ  مثاين 
الوالية الرابعة النقيب سي موسوين فلم يكن مقصورا على متثيل قائده سي حممد، بل تعداه إىل تقدمي 

اليت تنشأ هنا و هناك، وهي بدورها حتول يف تقرير عروض شاملة و دقيقة عن جممل األحداث و احلوادث 
مفصل إىل القيادة يف اخلارج، وقد حتمل نفس املسؤولية إطارات أخرون، أذكر من بينهم الطيب اجلغاليل 

، ليست من املبالغة يف شيئ إذا أكدنا أن ما حتمله جماهدونا ، وهم يف طريقهم إىل (...)و عمر حمجوب 
، رغم هم هذه (...)على غرار جماهدي الوالية الثالثة، يتجاوز كل تقدير  مناطق احلدود الشرقية،

املسؤولية  و إقدام الرجال عليها خدمة لواجب الثورة، جترأ بعض أصحاب الفتنة من الدس على كتائبنا 
 من ااهدين و التشكيك يف نواياهم، و ذهب م األمر إىل جتريدهم من السالح، بل إىل اإلجهاز عليهم 

  )4(... ".  و تصفيتهم جسديا
ممثال هلا، خيتص ) املعروف باسم حمجوب"  ( عبدالقادر عيفة" يف الوقت الذي جند فيه الوالية الثانية تعني 

وقد كانت املنطقة الثالثة من الوالية الثانية منطقة . يف اإلشراف على التسليح، على غرار ما فعلته الوالية الرابعة
أما  )5(حنو املناطق األخرى للوالية الثانية، بعدما كلفت بذلك من طرف قائد الوالية عبور لقوافل التسليح

" الوالية الثالثة فقد كان ممثلها الذي يشرف على عملية نقل السالح بينها و بني الوالية األوىل هو الضابط 
  ".عبدالقادر الربيكي

 –قية يف عمليات التسليح، فإا كانت و رغم الدور الذي لعبته ممثليات الواليات على احلدود الشر
سببا من أسباب فشل القوافل، حيث أدى ذلك إىل تداخل دورها و مهامها مع دور القاعدة  –حسب بوقالز 

  ـــــــــــــــــ
(1) Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre , Op,cit, P P,321 , 322. 

 .          163، ص، 12لضابط سعيد موسوين للقيام باملهمة املذكورة يف امللحق رقم، املسلم من جملس الوالية الرابعة ل" اإلجراء " انظر  )2(
 .               165، 164ص،  14،  13املسلم للسعيد موسوين من املنطقة األوىل للوالية األوىل يف امللحق رقم، "  جواز املرور "انظر  )3(
 .23،  22خلضر بورقعة، املصدر السابق ، ص ص،    )4(
 .13،  املصدر السابق،  ص"وقائع و صور من زمن التحدي"ني جودي خلضر،   بوالطم )5(

الشرقية، و سهل على املخابرات الفرنسية يف تونس، معرفة تاريخ حترك القوافل حنو الداخل، و خط سريها 
و   حيث ال يعود من جنودها يف بعض األحيان إال الثلث، )1(مسبقا، وهو ما جعلها تتلقى الضربات املوجعة، 

وقد ساهم جيش احلدود يف دعم قوافل التسليح اليت كانت الواليات تبعثها،  )2(.أحيانا يباد بعضها عن آخره
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حسب تأكيد العديد من املصادر، إال أنه كان من األجدر أن يواصل بنفسه هذه املهمة، نظرا لألخطار اليت 
  .عيدتني عن احلدودتعترض هذه القوافل خصوصا من الواليتني الثالثة و الرابعة الب

أما عملية التسليح من اجلهة الغربية، فقد اختلفت عن سابقتها، وذلك لكون الوالية اخلامسة قد عرفت 
،  حيث يسريوا عن بعد، وكانت مراقبة )قرب مدينة وجدة ( استقرار قيادا منذ النشأة يف األراضي املغربية 
عثات من حني آلخر، و كانت املنهجية املتبعة يف تعيني عضو جملس سري العمليات يف امليدان ال تتم إال بإرسال ب

باإلضافة إىل هذه امليزة  )3(.الوالية هي تسمية أحد رؤساء املناطق، مث مطالبته بااللتحاق مبركز القيادة باخلارج
ر الوالية السادسة اليت عرفتها الوالية اخلامسة، فإن القوافل اليت كانت تتجه حنو احلدود الغربية قليلة، لكون عم

ثالث سنوات و نصف، نظرا لـتأخر ظهورها إىل ما بعد الصومام، مث إقدام جلنة التنسيق   -عمليا –مل يتعد 
ناهيك عن كون الوالية الرابعة كانت توجه قوافلها . 1958 – 1957و التنفيذ على حلها مرتني بني سنيت 

إن ذلك مل مينع من مواجهة هذه الوالية لبعض  املصاعب حنو احلدود الشرقية يف معظم األحيان، و رغم هذا ف
يف جمال التسليح من احلدود الغربية عرب الوالية اخلامسة، حيث أقدم بعض قادة املنطقة السابعة من الوالية 

؛ إذ بقيت قيادة )4(1957اخلامسة على احتجاز األسلحة اليت كانت موجهة إىل الوالية الرابعة يف صيف 
جداال أخذ أبعادا أخرى بفعل طول " ... بعة تنتظر هذه الشحنة من األسلحة، و قد أثار ذلك الوالية الرا

لصاحل الوالية اخلامسة، و عمر أوصديق ) قائد أمحد ( االنتظار من جهة، و موقف كل من الرائد سليمان 
ة السابعة من الوالية اخلامسة، و بعد احلوار بني قيادة املناطق و على رأسها املنطق. )5("  لصاحل الوالية الرابعة

  .و قادة آخرين، تسلمت هذه األخرية شحنة األسلحة" حممد بوقرة " و قيادة الوالية الرابعة ممثلة يف قائدها 
 1957فإن الفترة املمتدة ما بني الفصل األخري من : "أحد قادة الوالية اخلامسة" حممد ملقامي"وحسب 
 سرية خاصة باجتاه الواليتني الرابعة و السادسة  15يقل عن  ، شهدت إرسال ما ال1958حىت أواخر 

  ـــــــــــــ
 .19علي العياشي،  املصدر السابق،  ص  )1(
 . 28،  املصدر السابق،  ص"لقاء مع ااهد الرائد الطيب صديقي "علي العياشي،   )2(
 .238،  237حممد صايكي،  املصدر السابق،   ص ص،    )3(
 .238نفسه،   ص  )4(
 .153مر،  املصدر السابق،  ص مصطفى بن ع )5(

بعض هذه السرايا كانت تنقل األسلحة من جبال تلمسان إىل جبال الونشريس، وتقطع املسافة ما ...
  )1( ..."بني شهرين إىل ثالثة 

أا، و على الرغم من  1958 – 1956و ما ميكن أن نستنتجه حول العالقات بني الواليات التارخيية 
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 الواليات، بداية بتكليف القاعدة باملهام نفسها يف الناحية الشرقية إىل خمتلف وجود مظاهر للتعاون بني
املساعدات اليت تتلقاها قوافل التسليح يف الواليات اليت متر عربها حنو احلدود، فإا مل تكن على ما يرام بفعل 

و العصبية  اليت حتكمت يف  الصراعات اليت عرفتها املناطق احلدودية، خصوصا الشرقية منها، و الروح اجلهوية
  .تصرفات بعض القادة

كما يعترب وجود ممثليات الواليات اليت تضطلع مبهام التسليح يف الوالية األوىل و القاعدة الشرقية دليال على 
اضطراب العالقات بني الواليات؛ إذ كان من املفروض أن يقوم جيش احلدود ذه املهام، أو يتم نقل شحنات 

و ما فشل حماولة توحيد جيش احلدود فيما يعرف بلجنة العمليـات  . تسلسل من والية إىل أخرىاألسلحة بال
  .، إال دليال آخر على جو االرتياب الذي عرفته عالقات الواليات الشرقية1958العسكرية يف أفريل 

ة يف مؤمتر وخالصة القول أن العالقات بني الواليات التارخيية للثورة اجلزائرية، قد عرفت قفزة نوعي
. حبكم اجتماع مشل أغلبية املناطق يف هذا املؤمتر، على الرغم مما قيل حول غياب األطراف األخرى ،الصومام

  :وقد ترك أثارا إجيابية و أخرى سلبية على هذه العالقات، ميكن حصرها يف النقاط التالية
  /إجيابيـا: أوال

تنسيق و التعاون بني الواليات التارخيية، نظرا لسعي ميثل مؤمتر الصومام يف حد ذاته مظهرا من مظاهر ال .1
 .اجلميع منذ الوهلة األوىل إىل اللقاء للتباحث يف شؤون الثورة و مستقبلها

"        الس الوطين للثورة اجلزائرية"متكن املؤمتر من تزويد الثورة اجلزائرية يئتني قياديتني تتمثالن يف  .2
 .وبذلك مت توحيد مصدر القرار "جلنة التنسيق و التنفيذ "و 

 .أقر املؤمتر  مبدأ القيادة  اجلماعية اليت تستدعي ضرورة التنسيق املستمر بني مجيع األعضاء .3
من خالل التوحيد  ،متكن مؤمتر الصومام من توحيد الواليات التارخيية يف اجلانبني التنظيمي و العسكري .4

 .العسكري و السياسي 
قات منظمة و واضحة بني خمتلف قيادات الثورة اجلزائرية، ألنه رسم املعامل حاول املؤمتر أن يؤسس لعال .5

 .املستقبلية اليت ينبغي أن تسري عليها الثورة
  ــــــــــــــــ

  . 16، ص، 2006. 01. 23، اجلزائر، 1591شهادة حممد ملقامي، يف حممد عباس ، يومية الشروق، عدد،  )1(

لي الذي عرفه من خالل تكليف قادة من الواليتني الثانية و الثالثة كما حاول أن يستدرك النقص التمثي. 6
مبهمة يف الوالية األوىل اليت مل حتضر املؤمتر، وأسرع يف تبليغ قراراته إىل البعثة اخلارجية، على الرغم مما تركه 
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لشرقية، اليت و أظهر إىل الوجود  الوالية السادسة  اليت كانت جمرد مشروع و كذا القاعدة ا ،ذلك من أثر
  .كلفت مبهام أساسية ، على رأسها تزويد الواليات  الداخلية بالسالح  و محاية قوافل   التسليح

  
  

  : سلبيـا/ ثانـيا
فإنه أثر عليها سلبيا يف بعض  ،بقدر ما كانت للمؤمتر إجيابيات على العالقات بني الواليات التارخيية

  :اجلوانب، ويظهر ذلك جليا يف
لنظر املختلفة داخل املؤمتر من خالل خروج الوالية الثانية جبملة من التحفظات، أثرت بروز وجهات ا .1

 .بشكل غري مباشر،فيما بعد، على عالقاا بأعضاء جلنة التنسيق و التنفيذ
أولوية السياسي على العسكري، حيث " و " أولوية الداخل على اخلارج " تأثريات املبدأين املشهورين  .2

القيادة بني الداخل و اخلارج  و بني السياسيني و العسكريني، و هو ما خلق داخل  فتحا صراعا  على
تأثريات الباءات الثالثة على القرارات ( الثورة زمرا و تكتالت، اختلفت تأثرياا من والية إىل أخرى 

 ).املصريية للثورة 
 . بالوالية األوىل) القائد العسكري للوالية الثالثة ( التأثريات اجلانبية ملهمة عمريوش  .3
خلقت قرارات املؤمتر  ، حبكم حتفظ العديد من األطراف عليها، اضطرابات على احلدود الشرقية  .4

حركتها األطراف املناوئة لقراراته، فظهرت قضية املنشقني بالوالية األوىل، اليت أثرت بدورها على سري 
 .صوصعمليات التسليح حنو الواليتني الثالثة و الرابعة على اخل

وعموما يبقى مؤمتر الصومام  حمطة هامة يف مسار العالقات بني الواليات التارخيية، ألنه فتح آلية        
 .....). التسليح، االتصال، والتعاون (جديدة لقيادة الثورة و وضع إطارا تنظيميا للعالقات يف خمتلف ااالت 
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  .1958ديسمرب  12و   06اخل بالوالية الثانية بني اجتماع عقداء الد: املبحث األول

 .ظروف اجتماع العقداء و طبيعته  .أ 

 .غياب الواليتني الثانية و اخلامسة و نتائج االجتماع  .ب 

وضعية العالقات بني الواليات التارخيية  أثناء تنفيذ خمطط        :   املبحثالثاين

  .1960- 59فيفري  - شال العسكري

 .أثر خمطط شال العسكري على الواليات و مبادرات التنسيق العسكري بينها  .أ 

 .التعاون بني الواليات  ملواجهة احلركة املصالية  .ب 

  .1962-1960استمرار االتصاالت بني الواليات  و بروز االنقسامات بينها : املبحث الثالث

 .1962-1960استمرار االتصاالت بني الواليات   .أ 

-19/03/62لطة وانقسام الواليات يف الفترة االنتقالية الصراع على الس  .ب 
05/07/1962.  
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  .1958ديسمرب  12و  06اجتماع عقداء الداخل بالوالية الثانية بني :املبحث األول
  :و طبيعته)1(ظروف اجتماع العقداء  -أ

الواليات يف الداخل، ، مل جيتمع قادة 20/08/1956منذ مؤمتر الصومام املنعقد بالوالية الثالثة، يوم     
رغم متكن الثورة من وضع هياكل قيادية تساعد على بعث التنسيق و التعاون بينهم، ولعل ذلك يرتبط بتطور 
الكفاح املسلح، و اختالف العمل العسكري من والية إىل أخرى، تبعا للظروف احمليطة بكل واحدة، و كذا 

. 1957رة جلنة التنسيق و التنفيذ أرض الوطن مطلع عامتشتت مركز القرار بني الداخل و اخلارج، بعد مغاد
ظروفا  صعبة  هددت الثورة من الداخل و جعلت قادة الواليات جيتمعون  -حتديدا  -1958وقد عرفت سنة 

  :يف أواخرها، و من مجلة هذه الظروف ما يلي
جميء ( سدة احلكم تكثيف العمليات العسكرية واحلشود االستعمارية، بعد اعتالء اجلنرال ديغول  -ا

  ).اجلمهورية اخلامسة
ضعف االتصال بني قادة الواليات يف الداخل، والقيادة يف اخلارج، هذه األخرية اليت أصبحت  - ب

  .مفصولة عن حقائق الكفاح وأوضاع الواليات
ا ، وامتداد تأثريا1958، اليت عرفتها الوالية الثالثة صيف"البوليت"املشهورة بـ" الزرق"مؤامرة  - ج

وقد تركت أثرا كبريا حيث ذهب ضحيتها، عدد كبري من اإلطارات، الذين مستهم أحكام . إىل الوالية الرابعة
  )2(.اإلعدام اليت عرفتها الوالية الثالثة على اخلصوص

، خصوصا ماعرف مبشكلة املنشقني، على )األوراس(استمرار االضطرابات الداخلية يف الوالية األوىل -د
أن جتد له  -ومن ورائها الواليات -  C C E"جلنة التنسيق والتنفيد"هذا املشكل قد حاولت الرغم من كون 

  ) وحىت األوىل(حال مباشرا بعد مؤ متر الصومام، باالضافة اىل مشكل املصالية خصوصا بالوالية السادسة 
  ــــــــــــــ

 :، حيث جند1958لرغم من اتفاقها  على أنه انعقد يف أواخر اختلفت املصادر و املراجع حول تاريخ  انعقاد  هذا االجتماع على ا )1(
، ، كما عاشها العقيد احلاج خلضر1954قبسات من ثورة نوفمرب انظر شهادة العقيد احلاج خلضر، يف (  1958أرجعه احلاج خلضر، إىل نوفمرب  -

  ).164شركة الشهاب، باتنة، بدون تاريخ، ص 
، حملات يف ثورة انظر بوالطمني جودي خلضر( ، 1958نوفمرب  12إىل  02ني جودي خلضر، إىل تاريخ و أرجعه ضابط الوالية الثانية، بوالطم -

 ).88، ص 1987، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر 2، ط نوفمرب
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املرجع ...  ق محودةحامي الصحراء، حممد بن عبدالرزاانظر حممد العيد مطمر، (  1958نوفمرب  12و  01و ذكر حممد العيد مطمر أنه انعقد بني  -
 ).123السابق، ص

انظر مذكرات علي ( من الوالية الرابعة  500جماهد بالوالية الثالثة، و حوايل  1800علي كايف أن عمليات اإلعدام طالت  ذكر العقيد )2(
 .، وهي أرقام تبدو مبالغ فيها) 124كايف، املصدر السالق، ص 

ج، هذا األخري الذي كان من املقرر أن يضطلع ذا     النقص الكبري يف التمويل والتسليح من اخلار- هـ
جلنة على الرغم من كون علي كايف يذكر بأن مسألة دراسة الثورة داخل البالد، قد طرحت من قبل  )1(الدور،

، بعد استقرارها بتونس، مما أدى اىل انعقاد سلسلة من االجتماعات، حلل 1957التنسيق والتنفيد أواخر
وميكن أن نضيف اىل الظروف الصعبة السالفة الذكر، خروج جلنة التنسيق والتنفييد اىل  )2(.املشاكل العالقة

مما جعل التنسيق بني الواليات يف الداخل صعبا، وجعل القادة حيسون بان القيادة يف اخلارج  )3(اخلارج،
  .التعريهم االهتمام الكايف

اىل عقد -كما جتمع جل املصادر واملراجع-الثالثةقائد الوالية " عمريوش"يف ظل هذه الظروف دعا العقيد 
،عندما أخرب 20/08/1958اجتماع بني قادة الواليات، حيث أعلن عن رغبته يف ذلك يف رسالة مؤرخة يف 

وضرورة عقد اجتماع بني الواليات يبدو أكثر احلاح من (...) : " هؤالء القادة مبؤامرة الزرق اليت جاء فيها
اقتراحنا للقاء على مستوى عايل ملسؤويل الواليات معتمدين قانونا، إن مثل هذا  أي وقت مضى، جندد اذا

اللقاء ميكننا من تبادل مجييع ما لدينا من معلومات حول هذه القضية القامتة، وأن نتعاون بطريقة أكثر 
األصعدة لغاية فعالية من املاضي، ومن تنسيق مجيع جمهوداتنا يف مجيع امليادين، وتقوية كفاحنا على مجييع 

التحيات الوطنية، من  )4(انتصار الثورة اجلزائرية، يف انتظار جواب آمل أن يكون إجيابيا، تقبلوا أخي العزيز
و الظاهر   )5(".مجيع جنود جبهة التحرير الوطين اجلزائري و جيش التحرير الوطين اجلزائري بالوالية الثالثة

رك الرئيس الذي جعله يدعو لعقد االجتماع، هو ما عرفته لالجتماع أن احمل" عمريوش"من خالل  دعوة 
كما . ، و من مثة ختوفه من انتشار ذلك يف الواليات األخرى"الزرق" واليته من اختراق فيما يعرف مبؤامرة 

تعترب يف الوقت ذاته دعوة ملحة لتنسيق اجلهود بني واليات الثورة للتغلب على الصعوبات و املشاكل اليت 
  ــــــــــــــــ

(1) Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre, Op,cit, P 370. 
ذكر علي كايف أن هذه االجتماعات حضرها من أعضاء جلنة التنسيق و التنفيذ، عبان رمضان، بن طوبال، حممود الشريف، ورمز العقداء  )2(

، انظر ) القاعدة الشرقية( ، عمار بوقالز ) والية الرابعةال( ، صاحل زعموم ) الوالية الثانية( ، علي كايف ) الوالية األوىل( حممد لعموري 
 .01/11/1986شهادة علي كايف يف يومية الشعب، عدد خاص، اجلزائر 

انظر حممد صايقي، املصدر السابق، ( فإن هذا اخلروج كان من بني أسباب انقطاع االتصال بني الواليات " حممد صايكي " حسب النقيب  )3(
 ).64،71ص ص 
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انظر النسخة األصلية يف مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص ص، ( واحدة بصيغة املفرد، مث وجهت لكل قائد نسخته كتب نسخة  )4(
391- 394.( 

 . 131 -126نفسه، ص ص،  )5(

  
ما يزال حتت تأثري األوىل، " عمريوش"وقد اعترب البعض أن االجتماع جاء يف وقت كان العقيد . يعرفها الداخل

  )1(.ضطرابات داخلية منذ ما قبل مؤمتر الصومام، ورغم ذلك فقد كان يدعو إىل التعقلفكان يعيش بدوره ا
ي قائد الوالية الثانية فإنه و بناء على الدعوة إىل االجتماع املوجهة إليه من "علي كاف"وحسب العقيد 

اليتني الثانية       ، فقد طلب منه أن يعقد اجتماعا أوليا لدراسة املشاكل اليت م الو"عمريوش"طرف العقيد 
و الثالثة، قبل حضور أية والية، وهذا ما أكده يف مذكراته من خالل الربقيات اليت نشرها حول االتصاالت بني 

وقد أكد يف الربقية األخرية اليت حتمل رقم . )2(1958سبتمرب، أكتوبر، و نوفمرب من سنة : الواليتني  شهور
ريخ الذي كان مقررا أن يلتقي فيه الطرفان هو ، بأن التا1958.10.04، املؤرخة يف 65

، طالبا من )3(1958.10.25،وقد تأسف يف نفس الربقية عن عدم حضوره اجتماع يوم 1958.11.25
. أن يرسل له جدول األعمال و القرارات اليت يتم اختاذها يف هذا االجتماع، بواسطة الالسلكي" عمريوش"

ت مظهرا من مظاهر التنسيق بني الواليتني التارخييتني الثانية و الثالثة، وعلى قدر ما ميكن اعتبار هذه االتصاال
ملاذا يصر علي كايف على تنظيم اللقاء : فإن التساؤل الذي يطرح نفسه، ومل جند له اإلجابة املقنعة هو

، قد أكد بأنه قبل اجتماع الواليات الذي دعا إليه هذا األخري؟ وبأية حال فإن قائد الوالية الثانية" بعمريوش"
. )4(1958.12.12، وذلك ابتداء من "عمريوش"تلقى دعوة لالجتماع الذي ستستضيفه واليته من القائد 

والظاهر أن االعداد إىل هذا االجتماع قد اجته منذ البداية لعقده فوق تراب الوالية الثانية و مبوافقتها، وذلك 
ا، على عكس الواليات  )5(بتوفر الظروف املالئمة  -يف نظرنا –أثناء االتصاالت السابقة، الرتباط ذلك 

  .الذكر، يف حني أن الوالية اخلامسة، وباإلضافة إىل بعدها، فإن قيادا مستقرة باخلارج كما تذكر جل املصادر و املراجعالسابقة 
ة ، إىل الوالي1958) يرجح أن يكون ذلك يف أواخره ( وهكذا وصل قادة الواليات يف شهر نوفمرب 

ديسمرب  06، بالوالية الثانية يوم )والية جيجل( الثانية، وانطلقت أشغال اجتماع العقداء مبنطقة أوالد عسكر
  : ، حبضور1958منه عام  12لتمتد إىل غاية 

  ـــــــــــــــ
 .232،233مصطفى بن عمر، املصدر السابق، ص ص،  )1(
 .169، 168، 167ص،  17، 16، 15م، انظر امللحق رق(  399مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص  )2(
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تبقى طبيعة هذا االجتماع و القيادات اليت حضرته غري معروفة لدينا، حيث مل نعثر على إشارات لذلك، عدا  ما ورد هذه الربقية، وقد  )3(
 .قاء، كما قد يكون االتفاق قد حصل على تاريخ هذا األخري، يف هذا الل1958يكون من مراحل التحضري الجتماع ديسمرب 

 .12/12/1958و  06وقع االجتماع عمليا بني  )4(
عدما مت قد يرتبط ذلك أيضا، مبحاولة تنظيم هذا االجتماع على تراب الوالية الثانية، على غرار ما عرفته الوالية الثالثة يف مؤمتر الصومام، ب )5(

 .منها إىل الوالية الثالثة) الصومام( حتويل مؤمتر الثورة األول 

 
  ).القبائل( ة عمريوش، عن الوالية الثالثة العقيد آيت محود -
 ).اجلزائر(العقيد سي حممد بوقرة، عن الوالية الرابعة  -
 ).الصحراء(، عن الوالية السادسة ) سي احلواس(العقيد أمحد بن عبدالرزاق  -
 ).أوراس النمامشة(الرائد عبيدي احلاج خلضر، عن الوالية األوىل -

أماجدول األعمال فكان . ،وكذا اخلامسة)1(أنه وقع فوق ترااوقد تغيبت عنه الوالية الثانية رغم 
  :كاآليت
عرض حال الثورة وحبث إمكانية التنسيق بني الواليات، ملواجهة اخلطط العسكرية اليت أقدم على تنفيذها  -أ

  .اجلنرال ديغول
 )2(.كان االجتماع يرمي إىل التعبري عن عدم الرضا، وتراكم املشاكل وتفاقم الصعوبات - ب
  )3(.دراسة حال الثورة عامة، والتركيز على حالة الواليتني األوىل و السادسة  -  ج
  )4(.دراسة مشكلة عزلة الواليات يف الداخل عن اخلارج، وضرورة تكوين هيئة تنسيق بني الواليات  - د
 عمر"ومما أكده . )5(اختاذ التدابري الالزمة لتوفري السالح إذا عجزت القيادة يف اخلارج عن توفريه  - ه

ديسمرب  16أوت و  11ممثل الوالية الرابعة يف اجتماع جلنة العشرة الذي انعقد يف تونس بني " أوصديق
أن االجتماع جاء نتيجة لضعف سلطة احلكومة املؤقتة ألسباب منها باخلصوص؛ عدم اختاذ  )6(،1959

 )7(.موقف واضح حلل املشاكل العالقة وتزويد الداخل بالسالح
  ــــــــــــــ

ت بعض املصادر و املراجع أن الوالية الثانية قد حضرت االجتماع، حيث ذكر احلاج خلضر قائد الوالية األوىل و أحد املشاركني يف ذكر )1(
االجتماع،  أن رويبح حسني قد حضر  عوضا عن كايف كممثل للوالية الثانية،  و هو ما ذهب إليه حممد العيد مطمر،  حيث ذكر أن 

، و حممد العيد مطمر، حامي الصحراء، 165انظر الطاهر حليس، املرجع السابق، ص ( ر عن الوالية الثانية العقيد حسني رويبح  حض
واحلقيقة أن أمر غياب الوالية الثانية ثابت باعتراف عمريوش نفسه، يف رسالته املوجهة إىل علي كايف بتاريخ . املرجع السابق

، أما حسني رويبح، فباإلضافة إىل عدم حضوره فإنه كان رائدا ومل يبلغ أبدا 171، 170،ص،  18، انظر امللحق رقم، 15/12/1958
 .رتبة عقيد

 ).232،233مصطفى بن عمر، املصدر السابق، ص ص،  )2(
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 .136حممد عباس، فرسان احلرية، مرجع سابق، ص  )3(
 .136نفسه، ص  )4(
 .188، 187شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص ص،  )5(
)6( ا الثورة، و اليت حضرها عشرة عقداء، و قد جاء نتيجة لألزمة اليت عرفتها احلكومة املؤقتةمن اكرب االجتماعات اليت عقد. 
 .281من وثائق تاريخ الثورة، القسم الثاين، املصدر السابق، ص : شاوش حباسي )7(

  :غياب الواليتني الثانية واخلامسة ونتائج اجتماع عقداء الداخل
ع، هو غياب الوالينت اخلامسة و الثانية على اخلصوص، والذي إن ما يلفت االنتباه يف هذا االجتما    

اختلفت األراء حوله بني املصادر واملراجع، فإذا كان غياب الوالية اخلامسة، قد أرجعه البعض إىل بعدها 
فإن البعض اآلخر، وعلى رأسها املراجع الفرنسية، أرجع  ،(1)باألراضي املغربيةواستقرار قيادا خارج احلدود 

عبد احلفيظ " قائد الوالية اخلامسة إىل إخالصه الكبري للقائد السابق للوالية العقيد" لطفي" ياب العقيدغ
الذي أصبح وزيرا لالستعالمات يف احلكومة املؤقتة اجلزائرية، وقد نظرت هذه األخرية إىل هذا " بوصوف

  )2(.االجتماع حسب بعض املصادر، بأنه مؤامرة دبرها قادة الواليات ضدها
فإن  -إىل حد ما -ويف الوقت الذي جند فيه التربيرات املقدمة حول غياب الوالية اخلامسة تبدو معقولة

يف مواطن  - بنفسه- عن املوعد تبقى مربراته دون حسم، حىت بعد إدالئه بشهاداته" علي كايف"غياب العقيد 
  .قاده فوق أراضي الوالية الثانيةكما أن هذا الغياب قد أثر بشكل مباشر على االجتماع، حبكم انع.عديدة

 )3(، يف اجتماع جلنة العشرة،1958عن سبب عدم حضوره يف اجتماع ديسمرب" علي كايف"لقد عرب 
لقد امتنعت شخصيا عن املشاركة يف االجتماع : "  بقوله1959ديسمرب  16أوت و 11املنعقد بتونس بني 

  )4("رات ملزمة ألنه تقرر بني املشاركني أن هذا االجتماع سيصدر قرا
، قد أثارت ضجة كربى، يف  )5(، ذكر بأن مالبسات الوالية الثالثة6/11/1986ويف شهادته بتاريخ 

وهو ما جعله يقاطع هذا االجتماع، حيث أبلغ .صفوف الوالية الثانية، خصوصا باملناطق ااورة
  )6(.هذا القرار إىل العقداء" األمني خان"الدكتور

أكد بأنه رفض حضور االجتماع، حبكم أن املبادرة جاءت من العقيد عمريوش أما يف مذكراته فقد 
  ، حيث نصحه بالتروي والتقيد بقرارات الصومـام القاضية بعدم"مؤامرة الزرق"الذي مل يأخد بنصائحه أثناء 

  ـــــــــــــ
 .201، املرجع السابق، ص 2عمار قليل، ج )1(
، ) 232،233املصدر السابق، ص ص، ( د ذلك مصطفى بن عمر كما أك. 20خلضر بورقعة، املصدر السابق، ص  )2(

 .19/09/1958علما أن احلكومة املؤقتة كان قد أعلن عن تأسيسها يوم 
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عرف هذا االجتماع باجتماع جلنة العشرة،  اعتمادا على ععد املشاركني فيه، وقد اعتمدت هذه التسمية يف العديد من  )3(
 ).316، ص 7الثورة التحريرية، القسم األول، املصدر السابق، هامش  انظر شاوش حباسي، من وثائق( املراجع 

 .281ص  -القسم الثاين –نفسه  )4(
 .يقصد ا مؤامرة الزرق )5(
 .12، عدد خاص، املصدر السابق، ص يومية الشعبشهادة العقيد علي كايف،  )6(

  
بل هو يطمح ...) :"(إصدار أحكام باإلعدام يف حق اإلطارات، بل إنه يذهب بعيدا يف شهادته حيث كتب

ضم قادة الواليات األوىل،  1958ديسمرب 12إىل 6يف قيادة الثورة بتنظيمه الجتماع من) يعين عمريوش(
أما الثانية متبوعة باخلامسة، فقد رفضتا املشاركة، لقد أدركت الوالية الثانية . الثالثة الرابعة، السادسة

ويف . )1("يد التهنئة العامة والشاملة من مجيع الوالياتاملناورة، فبعد اين كرمي وبوصوف، كان عمريوش ير
، وقد وصل إىل ذلك بعدما "عمريوش"نفذها " كرمي بلقاسم"هذا اال أشار بأن االجتماع، كان مناورة من 

جودي "ويف هذا السياق أشار ضابط الوالية الثالثة  )2(.متكن من فك شيفرة الرسائل املتبادلة بن الطرفني
يستطيع حتديد أصل التنافر بني قائد القبائل و قائد الشمال القسنطيين، بعد  -آنذاك -ال أحد كانأن " أتومي

غياب هذا األخري عن اجتماع قادة الداخل، إال أن البعض أشار إىل وجود نوع من احلسد، ألن عمريوش كان 
  )3(.مسؤوال عن واليات الشرق و الوسط تقريبا

ليعلم عمريوش مبقاطعته االجتماع، " األمني خان"كلف "  لي كايفع"فقد ذكرأن " عمار قليل"أما  
  )4(.،خاصة وأا تستهدف خرية الضباط يف كل الواليات" الزرق"وذلك ألسباب متعلقة مبؤامرة 

  :بعد عرضنا لألسباب اليت قدمها قائد الوالية الثانية عن اجتماع العقداء، ميكن أن نصنفها يف نقطتني مها
ام قيادة اخلارج، وأعضاء من احلكومة املؤقتة وعلى رأسها الباءات الثالث، وقد جاءت شهادة قدمت أم  - أ

و . يف ظروف الثورة اجلزائرية، وما كانت تعانيه من ضغط عسكري يف الداخل، وأزمة تعيشها احلكومة املؤقتة
اخلارج كانت تنظر يف تربيراته، خصوصا و أن قيادة " علي كايف"هلذا فإننا نلمس من خالهلا حتفظ العقيد 

أن يدعم مركزه كقائد والية غاب عن االجتماع أمام " كايف"رمبا أراد . لالجتماع السابق الذكر بعني الريبة
وقد أشارت بعض املراجع . الذي كان حيترمه كثريا" عبد اهللا بن طوبال"قيادة اخلارج عامة و قائده السابق 

شار فيه البعض إىل كون غياب قائدي الواليتني الثانية و اخلامسة يف الوقت الذي أ. )5(األجنبية هلذه القضية، 
  .)6(كان تلبية لنصيحة كل من بومدين، بوصوف و بن طوبال

  ــــــــــــــ
 .135، 134مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص ص،  )1(
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 .188شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص  )2(
تاريخ، املسرية الطويلة ألسد الصومام، شهادة أصلية لضابط يف جيش التحرير العقيد عمريوش بني األسطورة و الجودي أتومي،  )3(

 .219، ص 2005، مطبعة حسناوي، اجلزائر، 1962 -1956) القبائل( الوطين  بالوالية الثالة 
 .201ص ) 2ج( عمار قليل، املرجع السابق  )4(
 .201شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص  )5(
 .233، 232، ص ص، مصطفى بن عمر، املصدر السابق )6(

مل يكن تربيره موضوعيا، ألنه حكم على االجتماع قبل انعقاده، إذ ال يعقل أن يتغيب  –يف نظرنا  –وهلذا 
املرء عن اجتماع بفعل قراراته قبل انعقاده، فقد يفرض سري األشغال تعديالت يف جدول األعمال، ومن مثة يف 

" عمر أوصديق"هلامة ممثل الوالية الرابعة يف اجتماع جلنة العشرة القرارات املتخذة، وقد أشار إىل هذه القضية ا
هناك فرق بني جدول األعمال الذي ذهب به سي احممد و الذي رجع به من : " بقوله" علي كايف"ردا على 

االجتماع، فاللقاء كان فرصة لتبادل اخلربات و البحث عن وسائل و حلول، ومل تتخذ إجراءات عقابية 
  )1(".تزم بتطبيق القرارات اليت خرج ا االجتماعضد من ال يل

أسبابا و تربيرات أكثر جرأة، حيث أرجع غيابه عن " كايف"شهادات جاءت بعد االستقالل قدم فيها  - ب 
من خالهلا " عمريوش"وتداعياا، وسعي العقيد  )2(،"مبؤامرة الزرق" اجتماع العقداء عموما إىل قضايا تتعلق 

ى قيادة الثورة يف الداخل، وهذه الشهادة بدورها مل تستند إىل أسس موضوعية، بل استندت إىل االستحواذ عل
  .إىل حتليالت و ختمينات، وحكمت على النوايا، وهي األمور اليت يرفضها املنطق
أا مل تكن ملتزمة وواضحة،  ،و ما ميكن استخالصه من جممل التربيرات اليت قدمها قائد الوالية الثانية

أن يتحمل املسؤولية، فيحضر االجتماع،  ،ت مترددة، وكان عليه وهو يف مركز القيادة بالوالية الثانيةوكان
وحياول أن يدافع عن آرائه و مبادئه من الداخل، أو أن يوضح األسباب املوضوعية اليت تربر مقاطعته 

، وهو احتضاا داء اتمعنيوعلى الرغم من ذلك فإن الوالية الثانية قد قدمت شيئا مهما للعق. لالجتماع
  )3(.لالجتماع و توفريها احلراسة و األمن للمجتمعني، وهو ما ذكرته لنا بعض الشهادات الشفهية

وبالنظر إىل القرارات املتخذة اليت توصل إليها اجتماع العقداء للوالية الثانية، فإنه ميكننا التأكيد على أن 
حاول ضبط العالقات بني الواليات التارخيية، رغم ما تضمنته هذه هذا االجتماع، هو األول من نوعه الذي 

وقد تناولت املصادر و املراجع مجلة القرارات املتخذة، إال أننا سنكتفي . القرارات من نقائص يف هذا اال
  )4(من خالل التقرير"  العالقات بني الواليات التارخيية للثورة التحريرية" باستخراج ما تعلق مبوضوع 

  ـــــــــــــ
 .281شاوش حباسي، من وثائق تاريخ الثورة، القسم الثاين، املصدر السابق، ص  )1(
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مما أورده العقيد علي كايف يف سياق رفض مبادرة عمريوش أن هذا األخري مل يتقيد بقرارات مؤمتر الصومام، من خالل تنفيذه ألحكام  )2(
عقاب، إال من جلنة التنسيق و التنفيذ، وهو ما يعين أنه مل حيضر االجتماع حىت ال  اإلعدام يف حق الضباط الذين ال يصيبهم يف احلقيقة أي

 .يزكي ما أقدم عليه عمريوش
 .، املصدر السابق09/02/2003شهادة عبداحلفيظ أمقران ليوم  )3(
 .لة مبوضوع البحثنشر هذا التقرير مفصال يف مذكرات علي كايف، املصدر السابق، وقد اكتفينا باستخراج القرارات اليت هلا ص )4(

  
  :الذي رفعه اتمعون إىل احلكومة املؤقتة و تتمثل يف

، و الوالية الرابعة كتيبتني إىل الوالية األوىل، العمل على تطهري األوراس من خالل إرسال الوالية الثالثة فيلقني .1
 .وليس هلذه الوحدات أن تلتحق بقواعدها إال بعد االنتهاء من مهمتها

 املناطق احلدودية الشرقية بالوالية األوىل، للعمل على ختريب خط موريس، وقد ظلت هذه إرسال وحدات إىل .2
 .الواليات تنتظر املساعدة من اخلارج حىت تضمن هلذه األعمال فعالية أكرب

   ترسل الوالية الرابعة كتيبة حنو الوالية السادسة ملساعدا يف القضاء على عناصر احلركة الوطنية اجلزائرية     .3
)MNA  (وتنحصر مهمة الوحدات املرسلة يف تطهري تلك الوالية ،. 

إعداد مناشري وطنية من طرف الوالية الرابعة اليت تتصل بدورها عن طريق الرسائل أو املواصالت، بالواليات  .4
 .األوىل و الثالثة و السادسة

 .تكون االتصاالت بني الواليات التارخيية إجبارية كل شهرين .5
 .ني الواليات اجتماع كل أربعة أشهر، مع ضرورة توجيه الدعوات إىل الواليتني الثانيةو اخلامسةيعقد فيما ب .6
 .إقامة شيفرة للمراسالت بني الواليات .7
 .يتم تبادل الوثائق ذات العالقة بالتنظيم بني الواليات .8
 .يسوى أي سوء فهم بني الواليات يف جمالس هذه األخرية .9

 .ت إلنعاش البحث عن املعلوماتتتكون جلان فيما بني الواليا .10
 .حيول معطوبو و عجزة الوالية الرابعة حنو الواليتني الثالثة و السادسة .11
تتم إقامة تربصات عسكرية بالوالية الثالثة، حيث ترسل كل والية عشرة متربصني، و يشرف على هذه العملية  .12

 .ضابطان
 .يات، مهمتها حماكمة الضباط املدنبنيتشكل يف الوالية الثالثة حمكمة تضم ضباطا من خمتلف الوال .13
 ".بلونيس"و مجاعة " الزوى" تقوم الوالية الثالثة بطبع كتيب عسكري و كتاب أبيض حول  .14
 .باالتصال بالشرق و الغرب) سي احلواس(يكلف عقيد الوالية السادسة  .15
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 .يعقد بني الواليات اجتماع طارئ كلما دعت إىل ذلك  خطورة حادث .16
 .)1(ابعة إىل الواليتني األوىل و السادسة باثنني من صانعي القنابل و املواد التخريبيةستبعث الوالية الر .17

  ــــــــــــــ
 .142، 141مذكرات علي كايف، املصدر السابق، ص ص،  )1(

  
، يف الوقت )1(بتبليغ القرارات املتخذة إىل اخلارج" احلواس"و " عمريوش"وقد كلف كل من العقيدين 

هو الذي كلف بقطع األسالك الشائكة على " سي احلواس"بأن هناك من قال أن " تقية حممد"الذي يذكر فيه 
يف انتظاره مع جمموعة من ااهدين، جند أن البعض اآلخر " عمريوش"احلدود مع اخلارج، حيث يبقى العقيد 

  )2(.يذكر العكس
ع الصعب الذي كانت تعيشه وبالنظر إىل القرارات املتخذة يف هذا االجتماع، فإا كانت تعرب عن الوض

الثورة يف الواليات التارخيية، وهلذا فقد حاول هذا اللقاء أن يفتح آلية للتفاهم بني قادة الداخل، و جيد حلوال 
لبعض املشاكل العالقة، وعلى رأسها حماربة املصالية و املشوشني يف كل من الواليتني السادسة و األوىل، على 

عاون يتوقف أساسا على ما تقوم به الواليتني الثالثة و الرابعة يف الوقت الذي غيب الرغم من كونه جعل هذا الت
ورغم أمهية القرارات املتخذة فإن . فيه دور الواليتني الثانية و اخلامسة، حبكم عدم حضورمها االجتماع
عضو "  ورقعةخلضر ب"و يلخص الرائد . االجتماع قد فشل يف حتقيق أهدافه املسطرة و تطبيق كل القرارات

  :جملس قيادة الوالية الرابعة ذلك يف األسباب اآلتية
 .كون هذه املبادرة قد اختذت من الداخل و ليس من اخلارج 1.
 .عدم حضور الوالية اخلامسة 2.
 .عدم املشاركة الفعالة للوالية الثانية 3.
 .كمون عليه غيابيا، مما جعل القادة املتواجدين باخلارج حياعترب املؤمتر مؤامرة من قبل قادة الداخل 4.
" احلواس"، و) وهو صاحب املبادرة كما أشرنا سابقا( قائد الوالية الثالثة " عمريوش"استشهاد القائدين 5.

 )3()الوالية السادسة(جببل ثامر ببوسعادة  1959.03.29قائد   الوالية السادسة، يوم 
  
  
  

  ــــــــــــــ
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(1) Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre, Op, cit, P, 391. 

 .إرسال كتائب إىل الواليتني األوىل و السادسة )2(
 .20خلضر بورقعة، املصدر السابق، ص  )3(



  :1960ماي / 59وضعية العالقات بني الواليات التارخيية أثناء خمطط شال العسكري فيفري : املبحث الثاين
  :يف هذه الفترةأثر خمطط شال العسكري على العالقات بني الواليات، و مبادرات التنسيق بينها   - أ

إىل االستقالل من أخطر  1958تعترب الفترة اليت جاءت بعد اعتالء اجلنرال ديغول احلكم يف صيف 
املراحل اليت مرت ا الثورة التحريرية، حبكم أن الرجل كان من املتحمسني لفكرة اجلزائر الفرنسية، و جاء 

الذي أصبح قائدا عاما " شال" ى الثورة للجنرال لتطبيقها على أرض الواقع، من خالل إسناد مهمة القضاء عل
وقد تزامن ذلك كما هو معلوم، مع حماولة الواليات خلق . )1(19/12/1958للقوات املسلحة باجلزائر منذ 

  .هيئة تنسيق بينها يف اجتماع قادا بالوالية الثانية،  ولكن ذلك باء بالفشل العتبارات عديدة
خمططا عسكريا يهدف للقضاء على الثورة،  " شال" حىت وضع اجلنرال يأيت  1959ومل يكد مطلع عام 

يف كل الواليات بالداخل،  وعزهلا عن قاعديت  )2(بضرا بكل قوة عن طريق العمليات العسكرية الكربى 
اإلمدادات عرب احلدود الشرقية و الغربية بتدعيم خط موريس خبط شال املكهرب و املزود بأحدث أجهزة 

ومل يكن من السهل على واليات الثورة يف هذه الظروف أن تربط عالقات منتظمة و عادية فيما بينها،  . اإلنذار
سواء عن طريق االتصال املباشر بانتقال األشخاص و سعاة الربيد من والية إىل أخرى، أو عن طريق أجهزة 

ة، وعمليات التشويش و التجسس االتصال الالسلكي؛ فاملراقبة كانت شديدة لكثرة حتركات القوات االستعماري
بل إن العدو أصبح يف هذه املرحلة احلساسة يركز عملياته . )3(اليت طالت املواصالت الالسلكية يف مجيع الواليات 

على أجهزة املواصالت و مسرييها طبقا لتعليمات القادة العسكريني، ومن ذلك على سبيل املثال ما جاء على 
فعليكم أوال ، إذا وجدمت كتيبة من جيش التحرير وحمطة للمواصالت: " لذي قال،  ا"كريبان "لسان اجلنرال 

وقد سبق أن متكن العدو من تلغيم بطاريات جهازي . )4("وقبل كل شيء القضاء على حمطة املواصالت 
  . )5( 1958و الثالثة يف ديسمرب  1956االتصال يف الواليتني األوىل  سنة 
احدة قد تأثرت عالقاا ببعضها البعض أثناء تنفيذ عمليات شال العسكرية فإذا كانت مناطق الوالية الو

  .)6(فكيف يكون حال العالقة بني الوالية و األخرى ؟
  ــــــــــــــــ

(1) Mohamed TEGUIA , l’armée de liberation nationale en wilaya  IV , Op cit, P 118.   
 .  172، ص، 19طط شال، يف امللحق  رقم، انظر خريطة العمليات  العسكرية الكربى ملخ )2(
 .24/05/2004شهاد بوالطمني جودي خلضر، قسنطينة  )3(
،  املرجع 1962-1956التسليح و املواصالت أثناء الثورة التحريرية يف "  1962-1956تطور املواصالت الالسلكية "موسى صدار،   )4(

 .28السابق، ص
 .در السابق،  املص09/02/2004شهادة عبداحلفيظ أمقران ليوم  )5(
  .،  املصدر السابق24/05/2005بوالطمني جودي خلضر،  شهادة يوم  )6(
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اليت وفرت للجنرال شال لتنفيذ خمططه،  فإن  –عددا و عدة  -وبالنظر إىل حجم اإلمكانيات العسكرية
 خمتلف التساؤل الذي طرحه ضابط الوالية الثانية يبدو منطقيا، فقد تأثرت العالقات بني الواليات التارخيية يف

ااالت، إذ مل يعد من اليسري أن تتحرك فرق جيش التحرير الوطين عرب الواليات حنو احلدود الشرقية        
كما اجتهت كل والية إىل حماولة ضمان احلد األدىن من احتياجاا املختلفة . و الغربية، أو بني الوالية و األخرى

ا بعض قادة الواليات لتنسيق جهودهم يف جماالت معينة،و مل جتد  بنفسها، حىت أن بعض املبادرات اليت قام
طبيب الوالية الثانية، حيث " حممد التومي " الظروف املالئمة للتطبيق، على غرار احملاولة اليت قام ا الدكتور 

 جمال ، وطرح عليه مسألة تدعيم الروابط يف1959أكد لنا يف شهادته بأنه راسل العقيد عمريوش مطلع عام 
باملوافقة،  19/01/1959الصحة بني الواليتني، و ضبط عملية التعاون يف هذا اال، وتلقى ردا منه بتاريخ 
ويف نفس السياق أكد لنا . ولكن ظروف احلرب يف هذه املرحلة كانت أقوى، ومل يتمكن من بلوغ هذا اهلدف

ومها الرسالتان اللتان مازال حيتفظ ما  – )1(ئج تذكر  بأنه توجه برسالة مماثلة إىل الوالية األوىل، ولكن دون نتا
إال أنه أشار يف نفس اال ، إىل أن اجلنود الذين كانوا يتمكنون من املرور حنو تونس عرب . )2(  -حىت اليوم 

ية إىل ، كما ميكن للمجاهدين الذين ينتقلون من وال)3(الوالية الثانية، كانوا يستفيدون من العالج ذه الوالية
  )4(.أخرى أن يستفيدوا من اخلدمات الصحية لنفس الوالية

ورغم الظروف الصعبة اليت عاشتها العالقات بني الواليات، واليت نعتقد أا تأثرت أيضا، باألوضاع 
اخلاصة اليت عرفتها كل والية، فإن ذلك مل مينع من وجود مبادرات للتنسيق و التعاون العسكري بني بعض 

ويعترب التعاون . 1960 – 1959خصوصا تلك اليت متتلك حدودا  مشتركة يف الفترة املمتدة بني الواليات، 
  .الذي حدث بني الوالية الرابعة و اخلامسة منوذجا لذلك

عالقات جد حسنة مع مناطق الوالية اخلامسة املتامخة هلا،   - حبكم موقعها –فقد كانت للوالية الرابعة 
، إىل حتقيق التعاون يف جماالت 1959، وقد توصلت الواليتان قبل سنة )6(و السابعة)5(ومها املنطقتان الرابعة 

  ـــــــــــــــ
 .09/02/2004بعيادته اخلاصة، اجلزائر العاصمة يوم ) 1962 – 1958طبيب الوالية الثانية  ( شهادة األستاذ حممد تومي  )1(
ارخيية يف كتاب سيصدر له الحقا، وقد أكد لنا أن يوسف بومالة هو الذي كان أصر على االحتفاظ ما لنفسه ألنه بصدد نشرمها كوثائق ت )2(

 .يتوىل إيصال هذه الرسائل
 .نفسه )3(
 .307، ص 2عمار قليل، املرجع السابق، ج  )4(
 .تضم واد رهيو، غليزان، سيدي علي، مستغامن )5(
  . تضم مدن تيارت، سوقر، فرندة، زمورة )6(
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قائد الوالية " حسن اخلطيب" جمال الصحة، فقد أكد لنا العقيد خمتلفة، وعلى رأسها التسليح و املساعدات يف
الرابعة التارخيية أن هذه األخرية كانت هلا عالقات مميزة مع املناطق املتامخة هلا من الوالية اخلامسة، حيث اجته 

فرع الصحي و ، ملساعدة املنطقة الرابعة من الوالية اخلامسة على تنظيم ال1957على رأس بعثة طبية يف جويلية 
،كانت تعقد 1958-1957وطيلة سنة  )1(.1957تكوين إطاراته، فبقي بالونشريس من جويلية إىل سبتمرب

اجتماعات دورية بني املناطق املتامخة للواليتني، وبقي هذا التعاون مستمرا إىل غاية االستقالل، فشمل جماالت 
  )2(.مادية، كما مت تبادل اإلطارات

املنطقتني السابقتني و الوالية الرابعة أثناء هجوم شال بالونشريس من مارس إىل ماي وتعززت الروابط بني 
،  والذي امتد إىل جبال فرندة و تيارت غربا، أين أجربت الوحدات املقاتلة للمنطقتني الرابعة        1959

كتيبتان من ( ب املنطقتني و أصبحت كتائ. و السابعة من الوالية اخلامسة على االنسحاب إىل الوالية الرابعة
الذي قاد العمليات العسكرية " سي حممد بونعامة " حتت قيادة ) املنطقة الرابعة و كتيبتان من املنطقة اخلامسة 

، فاستمرت االشتباكات مع العدو مخسة أيام، بعد أن تعززت صفوف " باب البكوش"بكل حزم مبنطقة 
. )3(جماهدا)1200(يث وصل العدد اإلمجايل للمجاهدين ألفا و مائيت ااهدين بإمدادات من الوالية الرابعة، ح

سحب قواته حنو الوالية اخلامسة، " حممد بونعامة "وبعد مخسة عشر يوما من هذه املعارك و االشتباكات، قرر 
رابعة، حيث وبقيت املنطقتان الرابعة و السابعة على اتصال دائم بالوالية ال. مع القوات املشاركة من هذه األخرية

قائد املنطقة الرابعة الذي كان قد اختذ مركز  -)4(" طارق " بتعيني الضابط الثاين " سي حممد بونعامة " بادر
كقائد بالنيابة للوالية   -)5(بالونشريس" بويلفان " قيادته باملنطقة الثالثة من الوالية الرابعة، مبكان يسمى 

  ــــــــــــــــ
 .28/12/2005قائي معه مبكتبه مبؤسسة ذاكرة الوالية التارخيية الرابعة، بئر مراد رايس، اجلزائر، شهادة حسن اخلطيب يف ل )1(
، 98 تقرير امللتقى اجلهوي املقدم للملتقى الوطين  الرابع لتسجيل وقائع و أحداث الثورة التحريرية للوالية الرابعة، املصدر السابق، ص ص، )2(

 .174، 173، ص، 20رسوا مهامهم يف أكثر من والية يف امللحق رقم، انظر جدول قادة الثورة الذين ما(.99
 .شهادة حسن اخلطيب، املصدر السابق )3(
 1952ببلدية بين وارسوس، دائرة الرمشي والية تلمسان، يف منتصف عام  19/05/1931امسه الكامل كرزازي عبدالرمحن، ولد يوم  )4(

عسكرية، هاجر إىل فرنسا بعدها، وعند اندالع الثورة التحريرية عاد إىل الوطن و انضم التحق باخلدمة العسكرية اإلجبارية، مما أكسبه خربة 
مبسقط رأسه، ضمن أول فوج على مستوى هذه الناحية، أصبح قائدا للكتيبة الثانية اليت مت  1955إىل جيش التحرير الوطين يف ديسمرب 

مسؤوال على املنطقة الرابعة من الوالية  1955ية الرابعة، أصبح يف اية ، واليت حترك ا شرقا حنو حدود الوال1957إنشاؤها يف فيفري 
 –سي طارق  –الشهيد كرزازي عبدالرمحن " للمزيد عنه انظر ( باملنطقة الثالثة من الوالية الرابعة  15/08/1961اخلامسة، استشهد يوم 

 .163 -132، ص ص، 2000، اجلزائر 163، عدد جملة أول نوفمربيف )  1961 – 1931
 .100تقرير الوالية الرابعة، املصدر السابق، ص  )5(
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، من أجل التنسيق بني املناطق ااورة، حبكم أن قيادة الوالية متواجدة يف 1959اخلامسة يف شهر جويلية 
" : او ملا بلغ هذا القرار قيادة األركان العامة باخلارج، أرسلت برقية إىل الوالية الرابعة تطلب من قياد. اخلارج

سي " وبالرغم من أن تعيني . )1("احترام احلدود بني الواليات و عدم التدخل يف شؤون الوالية اخلامسة 
،  ) خصوصا باملنطقة الثالثة ( مل يثبت من اخلارج، فإن التعاون و االتصال مع الوالية الرابعة مل ينقطع "طارق 

الوالية اخلامسة، رائدا مكلفا مبهمة مراقبة املنطقتني الرابعة  قائد املنطقة الثالثة من" سي جمذوب " فحني مت تعيني 
و السابعة اللتني كانتا آنذاك حتت إشراف الوالية الرابعة،  اتصل بقيادة هذه األخرية،و انتهى األمر بتنظيم 

الية ومت االتفاق التام بني الواليتني،  وقدمت مبوجب ذلك الو. 1959مع قيادا يف اية أوت )2(اجتماع 
الرابعة مساعدات إىل الوالية اخلامسة، مست الذخرية و مبالغ مالية و تعليمات تتعلق بتسيري الوالية سياسيا      

  )3(.و تنظيم اجليش
تواصل االتصال و التعاون بني الواليتني من خالل تكليف ضباط من الوالية الرابعة يف مطلع سبتمرب 

بالوالية اخلامسة،  و رغم سقوط هذا األخري شهيدا يوم يف مهمة " جمذوب"ملصاحبة الرائد  1959
بضواحي البيض،  إال أن جماهدي الوالية الرابعة أصروا على مواصلة مهمتهم مع  04/02/1960
، 15/04/1960،  حيث مت االتصال بقائد املنطقة الثالثة للوالية اخلامسة باجلنوب الغريب يف "بوسيف"خلفه

  )4(.1960رابعة إىل مواقعهم، إال يف شهر مارس ومل يعد جماهدو الوالية ال
وما ميكن أن نستخلصه من خالل تعاون الواليتني الرابعة و اخلامسة يف هذه املرحلة احلرجة من عمر 
الثورة، هو أن ذلك كان مببادرات شخصية من قادة الواليتني املعنيتني،كما ميثل ذلك اتصال واليتني متجاورتني،  

الوالية اخلامسة أن تربط اتصاالا بالواليات األخرى، نظرا لبعدها و استقرار قيادا  حيث مل يكن مبقدور
  .باخلارج

بالوالية الثالثة،  يف إطار " جيمل " و يف نفس السياق فإن شروع القوات االستعمارية يف تنفيذ عملية 
لعسكرية إىل الوالية الثانية        خمطط شال،  جعل قيادة جيش التحرير الوطين ذه الوالية توجه بعض الفرق ا

  ـــــــــــــ
 .99تقرير الوالية الرابعة، املصدر السابق، ص  )1(
  .سي صاحل، سي حممد، سي حسان، وعن الوالية اخلامسة سي جمذوب، سي طارق، سي بوسيف: حضره عن الوالية الرابعة )2(
 .100تقرير الوالية الرابعة، املصدر السابق، ص  )3(
 .100نفسه، ص  )4(
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، و بعضها اآلخر إىل الوالية األوىل، حبكم أن مصاحلها لالستعالم كانت تعرف أن القيادة )لشمال القسنطيين ا(
الفرنسية ستفرغ عدة مناطق من الواليات الرابعة و الثانية و األوىل الستعمال فرقها يف اهلجمات، وهو ما جعلها 

  .)1(يات األخرىتعمل على شغل الفراغ الذي تركه اجليش الفرنسي يف الوال
و جممل القول أن العالقات بني الواليات التارخيية قد عرفت وضعا صعبا أثناء اعتالء اجلنرال ديغول احلكم 

عامة، و عند تطبيق خمطط شال خاصة، حبكم الضغط العسكري و املراقبة الشديدة ) جميئ اجلمهورية اخلامسة ( 
نسيق و التعاون بني الواليات، بفعل خصوصيات املشاكل من طرف القوات االستعمارية، و فشل حماوالت الت

) املنشقني يف األوىل، املصاليني يف السادسة، تداعيات مؤامرة الزرق يف الثالثة   و الرابعة ( اليت عانتها كل والية 
رة ، و جو االرتياب الذي كان يطبع هذه العالقات بني الواليات على غرار موقف الوالية الثانية من املؤام

فالوضع مل يكن يسمح بقيام عالقات منتظمة   و فعالة، . ، و غياا عن اجتماع العقداء)البلويت ( املعروفة بـ 
ومل يكن مانعا  –حسب ما أشرنا إليه  - ورغم هذا فإن ذلك مل مينع من وجود مبادرات بني الوالية و األخرى

  .ورةالستمرار هذه املبادرات يف املرحلة املتبقية من عمر الث
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  ــــــــــــــــــــ
 .6، ص07/03/1960اجلزائر  63، عددااهد، احللقة األخرية، "حقائق عن الوضع الراهن باجلزائر"  املراسل اخلاص للمجاهد )1(

  
  

  :تعاون  الواليات التارخيية ملواجهة احلركة املصالية -ب
يف قضية تسيري حركة االنتصار  )1(" مصايل احلاج " ب ترتبط احلركة املصالية باالجتاه الذي وقف إىل جان

احلركة الوطنية اجلزائرية اية " للحريات الدميقراطية، إثر األزمة اليت عرفتها، وقد عرف هذا االجتاه تأسيس 
على أنقاض حركة االنتصار للحريات الدميقراطية اليت رفضت قيادة جبهة التحرير الوطين للثورة  )2( 1954
رية، ودخلت معها يف مواجهة مسلحة، مما فرض على الواليات التارخيية التعاون و التنسيق فيما بينها اجلزائ

، 1959و مطلع  1958ملواجهة هذا اخلطر الداخلي، فتبلور هذا التعاون بشكل كبري يف الفترة املمتدة بني 
، حبكم ظروفها، و مطاردة جيش التحرير بالوالية السادسة، وهذا الستقرار العدد األكرب للمصاليني ذه الوالية

  .الوطين هلم يف الواليات الشمالية األخرى، وخصوصا الواليتني الثالثة و الرابعة
و أتباعه قد سجل باملنطقة الفاصلة بني املنطقتني  )3(" حممد بلونيس "واجلدير بالذكر أن أول ظهور لـ

حبكم مواالة هذه النواحي له،    ... مبنطقة جرجرة و البويرة  الثالثة و الرابعة، وقد شكل األفواج املسلحة األوىل
و اليت كانت قد استقبلت مناضلني من فرنسا كانوا مناصرين ملصايل، ومل تكن جبهة التحرير حينها، قد اختذت 

. الف قرارا مبواجهة املصاليني بالسالح، ألن السنة األوىل من الثورة كان يغلب عليها طابع التحاور لتطويق اخل
و أتباعه يف الفترة " بلونيس"و على الرغم من ذلك فقد سجلت  حماوالت غري منتظمة  بني الواليات ملواجهة 

  :و متثلت يف 1958و  1955املمتدة بني سنيت 
،لتفنيد ادعاءات املصاليني ) األوراس ( و املنطقة األوىل ) القبائل ( تنسيق اجلهود بني املنطقة الثالثة  -

  ــــــــــــــــــ
: ، يعترب من رواد احلركة الوطنية، وقد ارتبط امسه يئات سياسية  هامة هي16/05/1898امسه احلقيقي أمحد مسلي، ولد بتلمسان يوم  )1(

، مث 1946، حركة االنتصار للحريات الدميقراطية 1937، حزب الشعب اجلزائري الذي أسسه باجلزائر 1926/1927جنم مشال إفريقيا 
 , BENJAMIN Storaللمزيد عنه انظر . ( سنة 76عن عمر يناهز  1974، تويف بغرنسا عام 1954ية اجلزائرية اية احلركة الوطن

Dictionnaire biographique de militants nationalistes Algeriens 1954- 1962,édition 
l’harmattan, Paris   ,PP 60,61..( 

، فلي الوقت الذي عاد ا البعض 1954لتأسيس هذه احلركة حيث أرجعها البعض إىل نوفمرب  اختلف املؤرخون يف حتديد التاريخ الرمسي )2(
، ترمجة صادق عماري ، رائد احلركة الوطنية اجلزائرية 1974 -1898مصايل احلاج انظر بنيامني سطورا ، (  1954اآلخر إىل ديسمرب 

 ,Mohamed TEGUIA, l’Algerie en guerreو  228مصطفاي ماضي، دار القصبة للنشر وم التوزيع، اجلزائر، ص  
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Op, cit, PP, 172,173 .( 
، اخنرط يف حزب الشعب اجلزائري قبل احلرب العاملية الثانية، مث حركة االنتصار للحريات الدميقراطية، مث 1912من مواليد برج منايل عام  )3(

اموعات املسلحة للحركة الوطنية اجلزائرية،  وحينها كان مستشارا بأمر قيادة  1955احلركة الوطنية اجلزائرية، عهد إليه مصايل يف ماي 
 ) 261، 260انظر بنيامني سطورا، املرجع السابق، ص ص، ( 1958بلديا يف برج منايل، انتهى أمره على يد املستعمر يف جويلية 

  

  )1(.1955القائلة بأم حياربون بالتنسيق مع جماهدي األوراس و ذلك يف سنة 
، وتبلور ذلك يف شكل اجتماع بني قادة 1956الثالثة، الرابعة و األوىل مطلع : سيق بني املناطق الثالثالتن -

عمر "، "حممد بوقرة"وحضر االجتماع . إلعداد خطة ملواجهة املصاليني )2("سليم"من هذه املناطق بقرية 
من املنطقة " سي علي النمر"الثالثة، و  من املنطقة" سي الصادق"و " كرمي بلقاسم"من املنطقة الرابعة، " أوعمران
  .)3(األوىل 
، يف ) املنطقة األوىل من الوالية السادسة ( تدخل الوالية الرابعة حملاربة املصاليني يف مشال الوالية السادسة  -

جماهدا، ) 35(على رأس فوج مكون من مخس و ثالثني"  علي زويوش"، حيث أرسلت الشهيد 1956خريف 
و قد أشرف . ليني إلثنائهم عن دورهم املعادي للثورة، و التفاوض معهم حول التعاون ضد العدولالتصال باملصا

هذا الفوج على حدود الصحراء، و لكن املصاليني  غدروا م، بعد اإلعالن عن اختطاف الطائرة املقلة للبعثة 
 .)4(، ظنا منهم بأن الثورة قد انتهت ذه احلادثة 22/10/1956اخلارجية يوم 

" سي احسن "جماهدا، بقيادة ) 70(، عن طريق قوة تعدادها سبعون1957تدخل الوالية الثالثة يف مارس -
" لدعم قوات الوالية السادسة يف حماربة املصاليني، إىل جانب قوة أخرى يقودها " الزبري " و " بلعيد" و نائبيه 
هذه الوالية للمصاليني يف مذحبة  ملوزة يوم وقد تزامن ذلك مع الضربة املوجعة اليت وجهتها . )5(" الروجي 

بأن واليته مل تتخل عن تقدمي " عبداحلفيظ  أمقران " وقد أكد لنا ضابط الوالية الثالثة . )6( 28/05/1957
 .)7(املساعدات الالزمة للوالية السادسة أثناء أزماا الداخلية، و على رأسها االنتشار الكبري للحركة املصالية ا

و أتباعه، و أشد إصرارا على مواجهتهم حينما " بلونيس " الواليات التارخيية أكثر وعيا خبطورة  أصبحت
  ، وسعي املخـابرات  )8(.، و أعلن عن تعاونه مع القوات الفرنسية1957أعلن هذا األخري نفسه جنراال سنة 

  ــــــــــــــــ
 .100شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص،  )1(
 .البويرةمن قرى والية  )2(
 .45، ص 2عمار قليل، املرجع السابق، ج  )3(
 .85، 84خلضر بورقعة، املصدر السابق، ص ص،  )4(
 .92نفسه، ص،  )5(
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، من طرف قوات جيش 1957، دائرة سيدي عيسى ، والية املسيلة، أواخر ماي ) و ليس  يف ملوزة ( وقعت املذحبة  يف دوار بين يلمان  )6(
للمزيد عنها "( أعراب أودان " قة الثانية، الوالية الثالثة، وقد كانت هذه املنطقة حينها حتت قيادة النقيب التحرير الوطين بالناحية األوىل، املنط

 )127 -125انظر شوقي عبدالكرمي، املرجع السابق، ص ص، 
 .، املصدر السابق09/03/2003شهادة عبد احلفيظ أمقران ليوم  )7(

(8) Mohamed TEGUIA , l’Algerie en guerre, Op, cit, P 176. 
مقابل ذلك عرف عدد املصاليني ارتفاعا كبريا بعد . )1(الفرنسية الستغالل ذلك وضرب الثورة من الداخل 

، حيث وصل عددهم إىل  )5(، و قصر الشاللة )4(، األغواط  )3(اجللفة )  2(استقرارهم على حمور  بوسعادة 
  .)7(جندي )600(ال يتعدى ستمائة  1955، بعد ما كان اية )6(مسلح )3500(ثالثة آالفومخسمائة 

، حبكم صعوبة سري العمليات العسكرية 1957بعد حل جلنة التنسيق و التنفيذ للوالية السادسة يف نوفمرب 
، وبذلك اجته هذا 1958يف أفريل ) سي احلواس " ( أمحد بن عبدالرزاق" ا، أعيد تشكيلها من جديد بقيادة 
  .يات األخرى حملاربة املصالينيالقائد إىل تنسيق اجلهود مع الوال

، طابع التحسيس خبطورة الوضعية 1958ومن أجل حماربة املصالية، اختذ التعاون بني الواليات ، سنة 
على الثورة عامة، و الواليتني السادسة و األوىل خاصة، وذلك من قائدي الواليتني الثانية والثالثة، ويف هذا 

تكريسا للقاءات املتواصلة و املباشرة بني الواليتني الثانية  : " (...) يليما " علي كايف " الشأن كتب العقيد 
قائدي الواليتني، وكان املوضوع الرئيسي هو وجود " عمريوش " و " علي كايف "و الثالثة،احتمع كل من 

سلحة    ما يسمى بالوحدات املصالية يف الوالية السادسة، وعلى إثر ذلك بعثا بتقرير إىل وزيري القوات امل
  .)8(" و الداخلية يف احلكومة املؤقتة 

، وبعثا به إىل 1958و على إثر االجتماع السابق الذكر، أعد عقيدا الواليتني الثانية و الثالثة تقريرا أواخر 
  نائب رئيس جملس الوزراء  وزير القوات املسلحة، و إىل وزير الداخلية يف احلكــومة املؤقتة، و مما جـاء فيه 

  ــــــــــــــــ
مصايل هو آخر ورقة " بأن " ماسينيون " لألستاذ  1955صرح يف نوفمرب " جاك سوستيل " تذكر بعض املراجع الوطنية أن احلاكم العام  )1(

كان ينوي استعمال مصايل و أتباعه لضرب " سوستيل " و هو ما يعين أن )  44، ص،  2انظر عمار قليل، املرجع السابق، ج" ( راحبة لديه 
انظر بنيامني سطورا، املرجع السابق، ( نفسه قد نفى له هذا التصريح " ماسينيون " أكد بأن  " بنيامني سطورا " لثورة من الداخل، إال أن ا

 .و الواقع أن هذا التكذيب ال ينفي استعمال القوات الفرنسية لبلونيس و أتباعه).  255ص 
 .كلم منها ، على الطريق الرابط بينها و بني اجللفة 56يل من أكرب دوائر والية  املسيلة، تقع على بعد حوا )2(
 .يف التقسيم اإلداري اجلزائري، و هي من مدن بوابة الصحراء 17هي الوالية رقم  )3(
 .يف التقسيم اإلداري  اجلزائري، وتقع إىل اجلنوب من والية اجللفة 03هي الوالية رقم  )4(
 .من دوائر والية تيارت )5(
 السابق، ص مذكرات علي كايف، املصدر  )6(
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 .97شوقي عبدالكرمي،  املرجع السابق، ص  )7(
  .142مذكرات علي كايف، املصدر السابق ، ص  )8(

  
  
  

سي حممد بن " من طرف كل من  ،"عمريوش " تشري معلومات بلغت الصاغ الثاين : " (...) يليما 
الوالية،و ذلك  املسؤول العسكري يف نفس" سي عمار " قائد الوالية السادسة، والصاغ أول " عبدالرزاق 

كتيبة يف )13(أثناء مرورمها بالوالية الثالثة إىل وجود ما يسمى بالوحدات املصالية، تقدر حبوايل ثالثة عشر
  .)1(... " )الوالية السادسة ( ، و أوالد نايل، بوغيل و اجللفة ) الوالية األوىل ( أوالد جالل 

تعمل هذه الوحدات املناهضة لزرع الشك حول وقد أبلغ العقيدان احلكومة املؤقتة بأن العدو قد يس
سلطتها يف حالة إجراء املفاوضات بشأن إيقاف القتال،  كما أشارا بأن توزيع هذه الوحدات على جنوب 

وهو من الناحية االستراتيجية ذو أمهية قصوى،  كما يشكل ذلك . األطلس الصحراوي يقسم البالد إىل قسمني
يف الوالية األوىل،  حيث الصراعات و التأثريات الشخصية سهلة الربوز،  وقد  دعوة مستمرة للعصيان و التمرد

كشف قائد الوالية السادسة عن توغل كتيبتني من الوالية األوىل  إىل الوالية السادسة،  وهو توغل ذو طابع 
  .)2(عصياين 

نتا منشغلتني  أشد االنشغال و ما ميكن أن نؤكده من خالل هذه الشهادة، أن الواليتني الثانية و الثالثة كا
ذا االنتشار للمصالية يف الوالية السادسة،  اليت مل تكن وضعية جيش التحرير الوطين ا على ما يرام،و الوالية 

تلقي اإلثنني  برقية من " علي كايف"وقد أكد . األوىل اليت كانت تعيش االضطرابات الداخلية و املشاكل
التكفل ذه املشاكل بالتنسيق بني الواليات املعنية باألمر،  ولكنهما رأيا أن الوالية احلكومة املؤقتة تطلب منهما 

  )3(.األوىل هي اليت جيب أن تتكفل بأمر التنسيق بني الواليات األخرى ملعاجلة املشكلة يف ظروف جيدة
من جهة،  وتنامي مشاكل  أمام عجز احلكومة املؤقتة عن اختاذ التدابري الكفيلة بتطويق املصالية ذه املناطق

الداخل، وخصوصا ما تعلق بعزلته وضعف تسليحه و اختالل عالقته باخلارج، من جهة ثانية،  بادر عقداء 
،  باختاذ قرارات إرسال وحدات عسكرية من الواليتني 1958الداخل يف اجتماعهم بالوالية الثانية يف أواخر 

، وحنو "سي احلواس"اعدا على مواجهة املصاليني بطلب من عقيدها الثالثة و الرابعة حنو الوالية السادسة، ملس
  .الوالية األوىل للتصدي للمنشقني،  وبذلك اجتهت األمور إىل اختاذ اإلجراءات العملية

يف هذا اإلطار،  جاء يف تقرير الوالية الرابعة املقدم للملتقى الوطين الرابع لتسجيل وقائع و أحداث الثورة 
  بعثت كل ) األوىل و السادسة ( يف إطار التعاون،  وبطلب من قائدي الواليتني املعنيتني : " يلي التحريرية ما
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 .143مذكرات علي كايف،  املصدر السابق،  ص  )1(
 .144، 143نفسه،  ص ص،  )2(
 .147، 146ه، ص،ص، انظر نص الربقية اليت أرسلتها احلكومة املؤقتة إىل العقيدين يف املصدر نفس(  146نفسه، ص  )3(

  

من الوالية الثالثة و الرابعة بنجدات من الرجال ملساعدا يف التغلب على بعض املشاكل اليت كانت 
  .)1("  ...تعاين منها

سي "، بقيادة 1959إىل الوالية السادسة، يف بداية عام " سي مجال"فبعثت الوالية الرابعة  كوموندو 
، حملاربة مجاعة بلونيس، فخاض عدة اشتباكات مع قوات "سي احلواس "  ،  بعد االتفاق مع قائدها"العريب 

متكن من إسقاط طائرة نفاثة، ومل تتوقف مهمته إال بعد  1959مارس  09ويف . العدو و اجلماعات املصالية
، رفقة القائد "سي احلواس "الفراغ السياسي والقيادي الذي عرفته الوالية السادسة بعد استشهاد قائدها 

عضوي قيادة " عمر صخري" و " عمر إدريس "،  واعتقال 29/03/1959مريوش قائد الوالية الثالثة يوم ع
نفس الوالية،  حيث أصبحت مهمة الكومندو غري حمددة بتعليمات دقيقة،  فعاد إىل الوالية الرابعة وقدم تقريرا 

  .)2(مفصال عن املهمة اليت قام ا يف الوالية السادسة 
مع ذلك،  أرسلت الوالية الثالثة بنجدات من الرجال حنو الوالية السادسة، ملساعدا على  و باملوازاة

، "عبداحلفيظ أمقران " ختطي املشاكل اليت تعاين منها و على رأسها مشكل املصاليني، وقد أكد لنا هذه احلقيقة 
هذه األخرية على املساعدات املادية   بل إنه أشار إىل استمرار االتصال بني الواليتني الثالثة و السادسة وحصول

و العسكرية من الوالية الثالثة كلما دعت الضرورة،  حبكم العالقة اجليدة اليت كانت تربط العقيدين عمريوش   
  .)3(و احلواس 

علي " و حول تقدمي الوالية الثانية للعون و املساعدة للوالية السادسة حملاربة مجاعة بلونيس،  صرح العقيد 
وصلتنا برقية من وزير الدفاع،  تأمر قائد الوالية بإرسال املسؤول العسكري للوالية على : "  بقوله"  كايف

ال ميكن إرسال املسؤول العسكري : رأس جمموعة من ااهدين حملاربة أتباع بلونيس،  وكان جواب الوالية
جندي خارج التراب )4500(على رأس قوة جلهة ما،  يف حني يوجد عندكم أربعة آالف و مخسمائة 

الوطين،  ابعثوا ما شئتم،  مث وصلت برقية أخرى بنفس األمر،  وردت الوالية بالرفض،  ومع ذلك    
ويف نفس  )4("  أرسلت الوالية الثانية كتيبة كاملة حملاربة البلونيسيني، وبقيت هناك حوايل ثالثة أشهر

  يف شهـادته املكتــوبة،    - ن ضباط الوالية الثانية وهو م - "  بوالطمني جودي خلضر " السيـاق أكد لنا 
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 .95تقرير الوالية الرابعة،  املصدر السابق،  ص )1(
 )أكدت ذلك جل املصادر،  وعلى رأسها املذكرات الشخصية ( 96،  95نفسه،  ص،  ص،   )2(
 .،  املصدر السابق09/03/2003شهادة عبداحلفيظ أمقران ليوم  )3(
،جيجل،  1962إىل سنة  1959من سنة ) الشمال القسنطيين( امللتقى اجلهوي لكتابة تاريخ الثورة للوالية الثانية كايف،  يف شهادة علي  )4(

 .1987أفريل  22/23يومي 

،  عندما اشتد عليها 1959السادسة يف صيف  بأن الوالية الثانية أرسلت كتائب مسلحة،  مساعدة منها للوالية
  .)1(من منطقة جيجل " حسن بن الشيخ "يس، وكانت هذه الكتائب بقيادة ضغط العدو و خونة بلون

، باإلضافة إىل مسامهة الوالية الثانية يف حماربة املصاليني "علي كايف"و ما ميكن أن نستخلصه من شهادة 
ري الذي بالوالية السادسة،  هو أن العالقة بني قادة الداخل و اخلارج مل تكن على ما يرام أمام  الضغط العسك

كانت تعرفه الواليات، يف الوقت الذي كانت قوات جيش احلدود مرابضة على احلدود الشرقية و الغربية بأعداد 
، إال أنه ذكر يف 1959أما شهادة بوالطمني فتؤكد بدورها مسألة التعاون مع الوالية السادسة يف صيف . كبرية

، و قد رجع قسم من هذه ) وليس كتائب ( ية السادسة موضع آخر أن الوالية الثانية أرسلت أفواجا حنو الوال
األفواج بعد قيامهم مبهمتهم الشاقة،  دون أن يذكر تاريخ الرجوع، وقد عثرنا على إحدى التعليمات الداخلية 

، تأمر بإلغاء إرسال األفواج حنو 19/01/1962، مؤرخة يف ) املنطقة األوىل من الوالية الثانية ( للوالية الثانية 
  .1962،  مما يعين أن إمكانيات التعاون بقيت قائمة حىت مطلع سنة  )2(الصحراء 

عمر " أما الوالية اخلامسة و رغم بعدها و استقرار قيادا يف اخلارج يف معظم األحيان،  فإا دعمت 
ار االستراتيجية ، الذي التحق بالوالية السادسة بكتيبتني من جماهديها،  يف إط"سي زيان "خلف القائد " إدريس 

" عمر إدريس " العسكرية اليت رمستها الثورة حملاربة اخلائن بلونيس و أتباعه،  مما جعل قواته حماصرة بني قوات  
  .)3(املدعمة من جهة،  وقوات املنطقة الثالثة للوالية األوىل من جهة ثانية 

صالية على الثورة عامة، رغم و صفوة القول أن الواليات التارخيية كانت مدركة خلطورة احلركة امل
استقرار معظم قواا بالوالية السادسة، وهو ما جعلها ال تتأخر يف إعالم القيادة باخلارج بضرورة أخذ قضيتها 

جبدبة و حزم، و ملا الحظت بطء استجابتها أخذت املبادرة فأرسلت بإمداداا البشرية حنو هذه الوالية،  
ني،   وكان ذلك من الواليات الثالثة ،  الرابعة ،  الثانية و اخلامسة، أما األوىل ملساعدا على مواجهة املصالي

، )أنصار بلونيس(بأن الفضل يف مواجهة البلونيسيني " كرمي بلقاسم"فلم يكن وضعها يسمح بذلك،  وقد أكد 
 هي يف األصل املنطقة الثالثة بالوالية السادسة يعود بالدرجة األوىل إىل عناصر املنطقة الرابعة من نفس الوالية اليت

  .من الوالية األوىل، و إىل مساعدة الواليات ااورة الثالثة و الرابعة و اخلامسة
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 : انظر شهادة بوالطمني جودي خلضر يف امللحق رقم )1(
 141،  140،  ص ص،  1987ئر،  ،  املؤسسة الوطنية للكتاب،  اجلزا2،  ط حملات من ثورة اجلزائربوالطمني جودي خلضر،   )2(
 .1985فيفري  5/6املنعقد مبدينة بسكرة، يومي  للوالية السادسة 1954تقرير امللتقى اجلهوي الثاين لكتابة تاريخ ثورة أول نوفمرب  )3(

 
  

  .1962 - 1960استمرار االتصاالت و بروز االنقسامات بينها :املبحث الثالث
  .1962 – 1960استمرار االتصاالت بني الواليات  –أ 

وضعية مقلقة بالداخل و اخلارج،  حيث  1960ومطلع  1959عرفت  الثورة اجلزائرية يف اية عام  
كانت الواليات التارخيية بالداخل تعاين ضغطا عسكريا، يف الوقت الذي كانت الوحدات العسكرية جممدة على 

و صراعا على السلطة داخل  ،رف خالفات كبرية، أما القيادة باخلارج فقد كانت تع)1(احلدود الشرقية و الغربية
واام هذا األخري قادة  ،ناهيك عن توتر العالقة  بني الداخل و اخلارج. )2(احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية

  .الواليات بالتآمر عليه يف اجتماع العقداء بالوالية الثانية كما أشرنا سابقا
مدعومني  ،بوصوف، بن طوبال،  وبلقاسم كرمي) ر بالباءات الثالثة املشهو( يف هذه الظروف قدم الثالثي 

مطالبني أياه باستقالة حكومته وتعيني " فرحات عباس " الئحة إىل رئيس احلكومة املؤقتة " حممود الشريف " بـ
 ،ليرسل دعوته إىل قادة الواليات يف الداخل لالجتماع يف أقرب اآلجا" فرحات عباس"فريق جديد،  مما جعل 

فكان . )3(لتعيني جملس وطين جديد للثورة تقدم له استقالة حكومته، ويقوم بدوره بتعيني حكومة جديدة
القادة العسكريني         ،1959أوت إىل غاية ديسمرب  11الذي مجع يف تونس من " جلنة العشرة " اجتماع

حممدي السعيد،  هواري بومدين،  الصادق خلضر بن طوبال،  بلقاسم كرمي،  : للثورة اجلزائرية وهم)العقداء ( 
  . )4(، وسعيد يزورن) احلاج خلضر(،  لعبيدي حممد الطاهر ) لطفي(دهيليس،  علي كايف،  درين بن علي 

يف كونه ضم معظم قادة الثورة بالداخل و اخلارج على  -يف نظرنا –وهلذا فإن أمهية هذا االجتماع تكمن 
وقد مت . املسجونني،كما أظهر املشاكل و اخلالفات اليت تعاين منها الثورة السواء،  باستثناء القادة اخلمسة

ولكن دون أن جتد حلوال ،التطرق إىل العديد منها أثناء اجللسات، من خالل توجيه األسئلة للمعنيني مباشرة
  .)5(جدرية هلا

عود ذلك إىل الظروف وعلى اجلبهة الداخلية كانت العالقات بني الواليات تعرف فتورا كبريا،  ورمبا ي
الداخلية اليت عرفتها كل والية، على غرار ما حدث يف الوالية الرابعة يف قضية لقاء اإلليزي يوم 

واجلنرال ديغول، وهي املبادرة اليت تركت " سي صاحل زعموم " الذي مجع بني قائد الوالية  10/06/1960
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 ).258انظر مذكرات العقيد علي كايف، املصدر السابق، ص ( لغت ثالثة و عشرين ألف جندي ذكر العقيد علي كايف أا ب )1(
 .19/09/1958كانت قد تأسست يف  )2(
 .297حباسي شاوش، من وثائق الثورة اجلزائرية، القسم األول، املصدر السابق، ص  )3(
 .380نفسه، القسم الثاين، ص  )4(
  .نة العشرة، انظر املصدر نفسه، القسمني األول و الثاينحول املشاكل و املواضيع اليت طرحت يف اجتماع حل  )5(

باإلضافة إىل الضغط  العسكري املتواصل للعدو وأثر اخلالف الذي كان . الواضح على قيادة هذه الوالية
  .قائما يف اخلارج حول السلطة

تصاالت ، على جمموعة من اال1960/1962لقد اقتصرت العالقات بني الواليات يف الداخل، يف الفترة
و املبادرات اليت قام ا بعض القادة من أجل دراسة بعض املشاكل العالقة بني بعض الواليات،  وإمكانية ربط 

إىل الواليتني ) ابن النوي " ( مصطفى مراردة " اتصاالت منتظمة عرب صناديق الربيد،  ويف هذا اال تأيت زيارة 
 14بتاريخ "الرائد الطاهر الزبريي " ف قائد الوالية األوىل بالنيابة الثالثة و الثانية، بعد تكليفه مبهمة من طر

، خصوصا وأن القيادة العامة بتونس كانت قد أخربت مركز قيادة الوالية األوىل، مطلع شهر )1( 1961مارس 
هذا  بانقطاع اتصاهلا بالواليتني املذكورتني، مع طلبها من الوالية األوىل حماولة معرفة أسباب 1961مارس 
  :يف الواليتني الثالثة و الثانية يف" ابن النوي" وتتمثل املهمة اليت كلف ا . )2(االنقطاع

 .ربط االتصال اتني الواليتني  -
 .النظر يف إمكانية تبادل املساعدات بني الواليات  -
الوالية األوىل         دراسة و حل املسائل املتنازع عليها، وعلى رأسها اخلالف حول االلتزام باحلدود بني  -

 .و الواليتني املذكورتني،  وكذا مجع االشتراكات، وما كان حيدث من جتاوزات يف التعامل مع الشعب
،  عقد اجتماعا مع أعضاء من الوالية الثالثة 24/04/1961إىل الوالية الثالثة يوم " ابن النوي " وبعد وصول 

العريب توايت "ية الثالثة، وقد حضره عن الوالية الثالثة الضابط األولباملنطقة األوىل من الوال 08/05/1961يوم 
  :، و مما تناوله هذا االجتماع) محيمي" (أمحد فضال " و الضابط الثاين " 
قضية بلدة سطيف اليت تعرف كثرة التدخالت فيها ومجع التربعات من طرف الواليتني الثالثة و الثانية، رغم   -

وكانت . باإلضافة إىل تدخالت الوالية الثالثة يف بلديت املسيلة وبرج بوعريريج. الوالية األوىل أا تابعة رمسيا إىل
املطالبة بعقد اجتماعات تنسيقية بني قيادة املنطقة األوىل من الوالية الثالثة و قيادة املنطقة األوىل للوالية األوىل   

 .املسيلةو املنطقة الثانية للوالية الثالثة، حلل مشاكل بلدة 
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علما أن الوالية األوىل . عرض إمكانيات الوالية األوىل اليت تسهل اتصال الواليتني الثالثة و الثانية باخلارج -
  .)3(1961كانت تنقل بر قيات الوالية الثالثة إىل القيادة يف اخلارج قبل سنة 

 ـــــــــــــ
لطاهر الزبريي، قائد الوالية األوىل بالنيابة، مل يكن يف احلقيقة سوى حماولة مما ذكره مصطفى بن النوي أن تكليفه ذه املهمة من طرف ا )1(

 ).171املصدر السابق، ص  -ابن النوي -انظر مصطفى مراردة( للتخلص منه، 
  .171،170نفسه، ص  )2(
 .176، 175، ص، 21حق رقم، انظر مراسلة العقيد حمند أوحلاج إىل سعيد بن عبداهللا مسؤول شبكة االتصاالت يف الوالية األوىل، يف املل )3(

، عن طريق الربيد أو )األوىل، الثانية و الثالثة (التأكيد على ضرورة تكثيف االتصاالت بني الواليات الثالث  -
 .)1(تاللقاءا

بالوالية الثانية،  فقد استهلها باالتصال عن طريق املنطقة الثالثة من الوالية الثانية " ابن النوي"أما مهمة 
و عضو الوالية " مصطفى بن النوي " اللذين ربطا االتصال بني الرائد " معيزة حممد " و " ي حممود س" بواسطة 

،حيث مت عقد اجتماع بني هذه "عبدايد كحل الراس " و " الطاهر بودربالة " الثانية املكلف باالستخبارات 
  :األطراف،  ومما تناوله ما يلي

 .اعية و العسكرية بالواليتني األوىل و الثانيةدراسة الوضعية االقتصادية و االجتم -
دراسة املشاكل العالقة بني الواليتني وعلى رأسها قضية احلدود اجلغرافية، و مت االتفاق يف هذا االجتماع،   -

وعلى الرغم من أمهية هذا اللقاء الذي . )2(على أن يكون االتصال عن طريق الربيد العادي أو اللقاءات املباشرة
ابن " يف حتقيق نتائج إجيابية، و على رأسها ربط االتصال بني الواليتني، فإن املالحظة املثرية اليت أوردها ساهم 
ومع ذلك فإين قد الحظت قلة اهتمام قادة  الوالية الثانية بإقامة " (...) يف شهادته تتمثل يف قوله " النوي

 .)3(" عالقات منتظمة مع الواليات األخرى
أنه جنح يف ربط االتصال بني الواليتني الثالثة،   " ابن النوي " ستنتجه من خالل شهادة و ما ميكن أن ن

األوىل،  الثانية و الثالثة : و الثانية كمرحلة أولية،  ووضع مركزا رئيسيا لصندوق الربيد بني الواليات الثالث
.  08/06/1961تة، بتاريخ مبدينة سطيف، وهذا حسب ما أعلن عليه بنفسه يف رسالته إىل احلكومة املؤق

وباملقابل فإنه لعب دور الوسيط بني هذه األخرية و الواليتني املذكورتني،  حيث  كان حيول كل رسالة كانت 
  )5(.كما تبادل الرسائل مع قادة الوالية الثالثة. )4()األوىل و الثانية و الثالثة ( تصله، إىل مقر قيادة كل والية 

) 1961- 1960(سجيل حماوالت االتصال اليت قامت ا الوالية الرابعة يف فترة و يف نفس السياق ميكن ت 
  بسكان اجلنوب وذلك مبنطقيت عني وسارة و قصر الشاللة التابعتني للوالية السادسة، حيث أعادت تنظيمها من 

  ـــــــــــــــ
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  .269-267، يف املصدر نفسه، ص،ص،08/05/1961قد يوم انظر حمضر جلسة االجتماع الداخلي للوالية األوىل و الوالية الثالثة املنع )1(
 .179،  178، املصدر السابق، ص، )ابن النوي( مصطفى مراردة  )2(
 .179نفسه، ص،  )3(
 .181نفسه، ص،  )4(
 .273، 270–حول هذه املراسالت، انظر املصدر نفسه، ص ،ص  )5(

  
  
  

" اليت جنمت عن اغتيال قائدها         )1(جديد حىت ال يستغل العدو فترة الفراغ الذي كانت متر به هذه الوالية 
  ".الطيب اجلغاليل 

بضم املنطقة اخلامسة من " سي صاحل زعموم " و مبقابل ذلك، ويف نفس الظروف،  قام قائد الوالية الرابعة 
ا الوالية السادسة إىل الوالية الرابعة ، وكان ذلك من القرارات اليت اختذها فور عقده ألول اجتماع،  بصفته قائد

ومما تقرر يف نفس االجتماع،  إيفاد مبعوثني إىل الواليات األوىل والثانية      . 14/01/1960للوالية بتاريخ 
كما كانت هلا .)2(و السادسة للنظر يف إمكانية تطبيق بعض أو كل قرارات اجتماع العقداء الذي انعقد من قبل 

أشعر مبسؤولييت " (...) : بقوله 1960اخلارج سنة  حماوالت أخرى مع الوالية اخلامسة، حيث صرح للقيادة يف

وإين ألقترح عليكم أن تولوا مسؤوال على الوالية اخلامسة،  وليكن مسؤول ... التارخيية جتاه ما تقومون به من أعمال 
ي بيننا،  املنطقة الرابعة أو أحدا ختتارونه،  وإذا مل تفوا بذلك سأكون مضطرا ألن أخرب القاعدة اجلماهريية مبا جير

وال شك أن يف هذا الكالم ديدا مباشرا، ال من أجل  )3(..." وأعلمهم بتصرفكم األرعن املنايف ألخالق الثورة
وتواصلت اتصاالته . الوالية الرابعة، وإمنا يف سبيل الوالية اخلامسة اليت كانت تربطها ا عالقات بناءة و مثمرة

يف مهمة اتصل فيها مباشرة مبسؤويل املناطق يف الوالية " ب حسن اخلطي"بالوالية اخلامسة، حيث أرسل 
، ويف نفس السياق واصل اتصاالته بالواليتني )األبيض سيدي الشيخ (اخلامسة،  ووصل حىت منطقة البيض 

أنه " خلضر بورقعة " وقد أكد ". احممد بوقرة " السادسة و األوىل تتممة للمهمات اليت كان قد بدأها القائد 
بصفته مسؤوال عن تنظيم ) سي حليم و سي خلضر ( ى اتصال دائم مببعوثي الوالية األوىل و السادسة بقي عل

  .)4(األفواج و مرافقتها إىل خارج حدود الوالية الرابعة
،  10/06/1960واملالحظ أن قيادة الوالية الرابعة مل مل مسألة التنسيق حىت أثناء لقاء اإلليزي يوم 

البد أن نوايف كافة مسؤويل الواليات األخرى مبا حبثناه " : للجنرال ديغول أنه" زعمومسي صاحل "حيث أكد 
  ،  "سي صاحل  زعموم "، وحينما عادت قيادة هذه الوالية من هذا االجتماع، اتصل )5( ..."واتفقنا عليه هنا 
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 ـــــــــــــــــــــ

 .96تقرير الوالية الرابعة، املصدر السابق، ص،  )1(
 .48،  47قعة، املصدر السابق، ص خلضر بور )2(
جاء هذا الرد بعدما تلقى سي صاحل زعموم مكاملات بلغة ال تليق مبقامه، من العقيد هواري بومدين، انظر املصدر .( 49، 48نفسه، ص،  )3(

 .49نفسه، ص، 
 .49نفسه، ص، )4(
 .55نفسه، ص،  )5(

  
  

على النتائج اليت حتققت يف " حمند أوحلاج " دها بصفته قائدا للوالية الرابعة،  بالوالية الثالثة وحاول أن يطلع قائ
الذي أصبح قائدا للوالية الرابعة  بعد اكتشاف أسرار اللقاء،  سارع " سي حممد بونعامة " لقاء اإلليزي،  إال أن 

، و طلب منه ضرورة احلفاظ "حليم " و" سي صاحل  " إىل مراسلة قائد الوالية الثالثة حمذرا أياه من التعامل مع 
  )1(.عليهما حىت يعودا إىل مقر الوالية الرابعة

 –على قلتها  –وصفوة ما ميكن استخالصه من هذه الشهادات،  أن االتصاالت بني الواليات بقيت مستمرة 
بغرض تنسيق اجلهود الختاذ مواقف موحدة يف هذه الفترة احلرجة من عمر الثورة التحريرية، واليت طفت فيها 

  . شكل صراع على السلطة كما سنوضحهاخلالفات إىل السطح يف
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  ــــــــــــــ
  .67خلضر بورقعة، املصدر السابق، ص،  )1(

  
  

  : انعكاسات اخلالف بني احلكومة املؤقتة و هيئة األركان العامة على العالقات بني الواليات
،  انعقاد االجتماع 1960/ 18/01و  16/12/1959عرفت الثورة اجلزائرية يف الفترة املمتدة بني 

الثالث للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية يف طرابلس، وقد أبرز هذا االجتماع االختالف العميق حول سري  
  :الثورة، ومشاكل التنظيم،  إال أنه اختذ يف هذا الشأن قرارات هامة منها

بلقاسم كرمي،  : ت من الثالثياليت تكون" اللجنة الوزارية للحرب" تعويض وزارة القوات املسلحة بـ -أ 
 ).الباءات الثالثة(بوصوف عبداحلفيظ و بن طوبال عبداهللا 

"        قائد أمحد"،  "علي منجلي"،و تتكون من "هواري بومدين " إنشاء هيئة األركان العامة بقيادة  - ب 
 .23/01/1960وقد باشرت مهامها رمسيا يوم ". عزالدين زراري"و 
يات العسكرية على احلدود، واملطالبة بدخول الوحدات املرابطة هناك، واليت تتكون من فرق مضاعفة العمل -ج 

 )1(.باإلضافة إىل دخول قيادة هيئة األركان العامة والوزراء الذين ترتبط مهامهم بالداخل. وكتائب الواليات
ات العسكرية اليت أقرا، لقد كان من املفروض أن تعطي هذه القرارات دفعا قويا للثورة من خالل التنظيم

وإصرارها على ربط هذه التنظيمات مبا جيري يف الداخل، إال أن ذلك جاء متأخرا و مل حيصل االنسجام بني 
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  .احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية و هيئة األركان، و بني  هذه األخرية و اللجنة الوزارية للحرب
  : ر بني األطراف املذكورة على الواليات، ألسباب ثالثة هيوكان من الطبيعي أن ينعكس اخلالف الذي ظه

  تداخل الصالحيات بني هيئة األركان العامة و اللجنة الوزارية للحرب، هذه األخرية اليت كان قادا . 1
 بن طوبال يف الوالية الثانية، كرمي يف الوالية الثالثة و بوصوف يف( يتمتعون بنفوذ كبري يف واليام األصلية؛ 

 ).الوالية اخلامسة
اجتاه هيئة األركان إىل االهتمام بالوحدات املرابطة على احلدود حيث استولت على جنود الواليات . 2

املتامخة للحدود، وجعلت منهم قوة تعمل لصاحلها ضد احلكومة املؤقتة، دون القيام بواجبها اجتاه الواليات اليت 
 .أن تعمل على إدخال هذه الوحدات إىل الداخل كان من املفروض أن تزودها باألسلحة، ودون

اجتاه احلكومة املؤقتة و هيئة األركان العامة إىل حماولة تثبيت نفوذمها يف الواليات متهيدا للسيطرة . 3
  على األوضاع و من مثة الوصول إىل السلطة، يف الوقت الذي الواليات ناقمة على قيادة اخلارج بأكملـها ألا 

  
  ــــــــــــــــــ

 .257علي كايف، املذكرات، املصدر السابق، ص،  )1(

  
  

علما بأن الثورة كانت قد دخلت مرحلتها األخرية املتمثلة يف مرحلة . كانت تتهمها بعدم القيام بواجباا جتاهها
، واليت جاءت بعد إعالن اجلنرال ديغول عن حق الشعب اجلزائري يف تقرير ) 1962 – 1960( املفاوضات

جوان  29و  25، ومن مثة مباشرة املفاوضات يف شكل حمادثات مبوالن، ما بني 16/09/1959يوم مصريه، 
1960.)1( 

، على إثر إقدام 1961ومل تلبث األزمة أن انفجرت بني احلكومة املؤقتة و هيئة األركان العامة يف جوان 
البة احلكومة املؤقتة بإطالق سراحه هذه األخرية على أسر الطيار الفرنسي، على احلدود بالتراب التونسي، ومط

من مواصلة رفضه لطلب "هواري بومدين" ومل يتمكن . عليها"حلبيب بورقيبة "بعد إحلاح الرئيس التونسي 
احلكومة، حيث أطلق سراح الطيار، فكانت القطيعة بني الطرفني، وانتهى األمر إىل تقدمي هيئة األركان 

زامن ذلك مع انعقاد االجتماع الرابع للمجلس الوطين للثورة وقد ت. )2(15/07/1961الستقالتها يوم 
، أين اشتد الصراع على السلطة، وقدم اقتراحا لالتصال باملساجني اخلمسة 22/08/1961و 5اجلزائرية بني  

، وعني اثنني من السجناء نائبني "بن يوسف بن خدة"لالحتكام إليهم، كما مت انتخاب حكومة جديدة برئاسة 
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  )3(له
بالتوقيع على وقف إطالق النار بداية )  1962مارس  18 -7( ينما توجت مفاوضات إيفيان الثانية وح
،  عاد الصراع من جديد مع بداية التحضري لعقد اجتماع الس الوطين للثورة 1962مارس  19من يوم 

الواليات من  ، انشقاقا واضحا يف موقف1962،  فأبرز هذا الس يف ماي 1962اجلزائرية يف أفريل 
الصراع،  مما جعل املرحلة االنتقالية اليت سبقت استفتاء تقرير املصري تتحول إىل مرحلة صراع حقيقي للوصول 

وقد جاء االنشقاق بني الواليات نتيجة للنفوذ الذي يتمتع به كل طرف من الطرفني املتنازعني يف . إىل السلطة
  .رية من الصراعالواليات، و املواقف اليت اختذا هذه األخ

، و اليت سبقت انعقاد مؤمتر طرابلس،  أن هيئة األركان "العقيد علي كايف"و من األحداث اخلطرية اليت يرويها 
العقيد " حنو الوالية الثانية بغرض احتالهلا،  إال أن قائد الوالية ) حتفظ عن ذكر أمسائهم(بعثت ببعض الضباط 

  .)4(،  وذكرهم بأن الوالية الثانية هي واليتهم و جتنب االنزالقرد باحلكمة على هؤالء" صاحل بوبنيدر 
  ـــــــــــــــ

 .261، ص، 1990مسعود مسكني، الرائد يف التاريخ املعاصر، دار احلديث للكتاب، اجلزائر،  )1(
 .260علي كايف، املذكرات املصدر السابق، ص،  )2(
 .273نفسه، ص،  )3(
 .286نفسه، ص،  )4(

  
ت الوالية الثانية إىل الدعوة لعقد اجتماع قبيل انعقاد مؤمتر طرابلس،  ومن أجل توضيح  األمور سارع

: حيث اتصل قائدها بقائدي الواليتني اجلارتني األوىل و الثانية،  فكان اجتماع بالقرب من سطيف،  شارك فيه
،  ) د الوالية الثالثةقائ"(العقيد حمند أوحلاج " منذوبا عن " حسن حميوز "عن الوالية األوىل،  " الطاهر الزبريي " 

  :ومما درسه هذا االجتماع. باإلضافة إىل بعض العناصر من قيادة هذه الوالية
  .إطالع احلاضرين على موقف الوالية الثانية من الصراع،  و التنديد يئة األركان العامة -
تمكني هذا اجليش إصدار موقف موحد من هيئة األركان اليت أصبحت تستغل وحدات احلدود،  ومطالبتها ب -

 .من االلتحاق بواليام األصلية،  وقد حصل االتفاق املبدئي على هذا املوقف
،  "حسن اخلطيب "قبيل توجهه إىل تونس مع قائد الوالية الرابعة العقيد " صاحل بوبنيدر "كما تقابل العقيد 

حتمل مسؤوليته يف هذه  حيث سأله عما إذا كان سيحضر االجتماع،  وأجابه بالنفي،  فطلب منه ضرورة
  .)1(الظروف احلرجة 

،  وألول مرة توفرت شروط حضور اجلميع من قيادة 1962جوان  7ماي و  27انعقد مؤمتر طرابلس بني 
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الداخل و اخلارج،  وكذا املساجني اخلمسة بعد إطالق سراحهم وفق ما نصت عليه اتفاقيات إيفيان، وبقدر 
  :قد فيها،  فإنه أظهر انشقاقا بني الواليات حيث انبثقت عنه مجاعتان مهاأمهية املؤمتر و املرحلة اليت انع

  :و اليت تضم" بن بلة " مجاعة هيئة األركان العامة اليت ساندها  :أوال
  .بقيادة  الطاهر الزبريي:   الوالية األوىل -
 ).كانت متواجدة باملغرب ( بقيادة عثمان :  الوالية اخلامسة -
 .بقيادة حممد شعباين:  الوالية السادسة -
  :مجاعة احلكومة املؤقتة و اليت تضم :ثانيا

  ).تابعة لكرمي بلقاسم ( بقيادة حمند أوحلاج : الوالية الثالثة -
 ).تابعة البن طوبال ( بقيادة صاحل بوبنيدر : الوالية الثانية  -
الذي كان " أمحد بن الشريف"،  أما اليت كانت تتقاسم مع الوالية الرابعة املوقف احليادي: احتادية فرنسا  -

 .)2(ميثلها،  والذي احناز للجماعة األوىل،  فإن الوالية مل تأبه الحنيازه
بالوالية الثالثة،        " زمورة" و يف ظروف االنقسام هذه،انعقد اجتماع مبنطقة

  ـــــــــــــــــــ
 .287علي كايف، املذكرات، املصدر السابق، ص،  )1(
 .309، 306حممد صايكي، املصدر السابق، ص،  )2(

، ضم ممثلي الواليات؛ الثانية،  الثالثة و الرابعة، و احتادية فرنسا املتواجدة 1962جوان  25و  24يومي 
  :، ومن القرارات  اليت خرج ا هذا االجتماع"عزالدين زراري "باملهجر،  باإلضافة إىل منطقة اجلزائر بقيادة 

  .على الئحة شددت على خطورة اخلالف املصادقة   -
على تأسيس هيئة تنسيق بني الواليات، تتكفل بتوحيد  –يف أعقاب االجتماع مباشرة  - اتفاق احلاضرين  -

 .)1(عملهم و احلفاظ على وحدة الصف
وبعد هذا االجتماع، أرسلت بعثة إىل احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية،  بينما اجتهت أخرى مشكلة 

قائد الوالية الرابعة، لالتصال بقيادات الواليات؛  " العقيد يوسف اخلطيب" و " يوسف بن خروف" من الرائدين 
و إقناع قيادا بضرورة االجتماع " زمورة" األوىل، اخلامسة و السادسة، بغرض تقدمي شروحات حول اجتماع 
واليات،  حيث اقترحت الواليتان اخلامسة بالواليات األخرى،  وقد قوبلت هذه الفكرة بالترحيب من طرف ال
وقد وافقت الوالية األوىل على ذلك، رغم . و السادسة، عقد اجتماع بالوالية الرابعة لبلورة املوقف املوحد

،  ولكن تسارع األحداث،  وعدم انضباط قادة الواليات  )2()الطاهر الزبريي و احلاج خلضر ( انقسامها بني 
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فكانت . ،  أجهض حماوالت توحيد الصف وجتاوز الفتنة)3(ات املتصارعة حول السلطةوانقسامهم بني اموع
ويف هذا الشأن . )4(بعد بداية الزحف على العاصمة 1962بذلك حادثة االقتتال بني واليات الثورة صائفة عام 

: " ما يلي 1960 إىل أفريل 1959قائد الوالية األوىل بالنيابة، من أفريل  " مصطفى بن النوي " كتب الرائد
ولذلك كان طبيعيا أن يقع االقتتال بني جيوش الواليات؛ جيش احلدود وجيش الوالية الثانية،  جيش (...) 

الوالية األوىل و جيش الوالية الثانية،  جيش الوالية الرابعة و جيش الوالية اخلامسة،  مما أدى إىل موت 
  . )5(... " الكثري من كل اجلهات

  ـــــــــــــــــ
 .309حممد صايكي، املصدر السابق، ص،  )1(
 .312، 311نفسه، ص،  )2(
 بن اتبعت الوالية اخلامسة هواري بومدين و بوصوف عبداحلفيظ، والوالية الثالثة كرمي بلقاسم و آيت احتمد، واتبعت الوالية الثانية عبداهللا )3(

 .طوبال و مجاعته، واتبعت الوالية األوىل أمحد بن بلة
 .105، 112در السابق، ص، خلضر بورقعة، املص )4(
  .223، املصدر السابق، ص، )ابن النوي( مصطفى مراردة  )5(

  
  
  
  

  اخلامتــــة
وصفوة القول من خالل هذا البحث أن العالقات التارخيية بني مناطق والواليات الثورة التحريرية، كانت 

ن منتظمة و مستمرة؛ حيث عرفت ، إال أا مل تك1962 –1954واقعا ال ميكن جتاهله طيلة فترا املمتدة بني 
فعرفت بني بعض الواليات ديناميكية و حيوية . فترات خمتلفة من حيث كثافتها، و جماالا بني الوالية و األخرى

أكثر من غريها، على غرار الواليتني الثالثة و الرابعة، وبني هاتني الواليتني و الواليتني السادسة و األوىل، حبكم 
ت من بعضها البعض من جهة،  والعالقات اخلاصة املميزة اليت كانت تربط قادا من جهة موقع هذه الواليا

كما عرفت ديناميكية أقل بني واليات أخرى، على غرار ما كان بني الوالية الثانية و الواليتني اجلارتني . ثانية
املبكر حول احلدود الشرقية بني  ويرجع ذلك يف نظرنا إىل اخلالف. األوىل و الثالثة، خصوصا بعد مؤمتر الصومام

باإلضافة إىل . ، كما أكدته بعض املصادر)املنطقة األوىل ( والوالية األوىل ) املنطقة الثانية ( الوالية الثانية 
يف فيفري " مصطفى بن بولعيد " الوضعية غري املستقرة اليت عرفتها هذه األخرية بداية من أسر قائدها األول 
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يف نوفمرب من نفس السنة،  وما تال ذلك من أحداث خطرية حالت " بشري شيهاين " ائبه ،  مث تصفية ن1955
دون ربط العالقة بني الواليتني، وكانت يف بعض األحيان من عوامل تقدمي املساعدة للوالية األوىل من الواليتني 

  .الثالثة و الرابعة،  لكوما واليتني معنيتني بقوافل التسليح بالدرجة األوىل
أما عن العالقة بني الواليتني الثانية و الثالثة، ورغم تأكيد العديد من املصادر على االحتكاك املباشر بينهما 
حبكم جتاورمها،  فإن العالقة بينهما مل ترق إىل املستوى املطلوب، ولعل ذلك يعود بالدرجة األوىل إىل موقف 

، مث غياا عن اجتماع قادة 1958ية الثالثة يف صيف اليت عرفتها الوال" الزرق"الوالية الثانية من مشكلة 
أول الداعني إليه،  " عمريوش"،  والذي كان القائد12/12/1958و  6الواليات الذي وقع فوق تراا، بني 

يف الوقت الذي جند فيه العالقة . ألسباب استندت بالدرجة األوىل إىل تأويالت و ختمينات تفتقد إىل املوضوعية
ت أخرى ناذرة ، إن مل تكن معدومة، وذلك لظروف موضوعية و منطقية، و يف مقدمتها بعد هذه بني واليا

الواليات عن بعضها البعض،كما هو الشأن بالنسبة للواليتني األوىل والثانية اللتني تقعان يف أقصى الشرق،  
د باملغرب األقصى طيلة سنوات والوالية اخلامسة اليت تقع يف أقصى الغرب،  واليت استقرت قيادا وراء احلدو

  .الثورة التحريرية تقريبا
ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي هذا، أن العالقات بني مناطق وواليات الثورة عرفت 
مرحلتني خمتلفتني، متيزت الواحدة منهما عن األخرى يف كثافتها وجماالا وخصائصها، وما جيمع بينهما هو 

  :وهاتان املرحلتان مها. العالقات دوما على املبادرات الفرديةاعتماد هذه 
ومتتد من األشهر األوىل اليت سبقت اندالع الثورة، إىل غاية انعقاد مؤمتر الصومام        : املرحلة األوىل –أ 

    هجمات    : ،  ومتيزت أساسا مبعلمني بارزين يف تاريخ العالقات بني املناطق، ومها20/08/1956يوم 
اليت قامت ا املنطقة الثانية استجابة لنداء النجدة الذي أطلقته املنطقة األوىل، وانعقاد مؤمتر  08/1955/ 20

، والذي يعترب مظهرا من مظاهر التنسيق بني املناطق رغم النقص 20/08/1956الصومام بالوالية الثالثة يوم 
  .  كانا مبثابة احملرك األساسي لالتصاالتواحلقيقة أن هذين املعلمني. التمثيلي الذي الذي عرفه

  :ومن النتائج اليت توصلت إليها يف هذه املرحلة ما يلي
كون مسألة التنسيق بني املناطق التارخيية للثورة التحريرية طرحت بني قادة الثورة منذ األشهر األوىل اليت  .1

منسقا وطنيا لالضطالع " حممد بوضياف " ، بدليل أن اموعة املفجرة هلاٍ عينت 1954سبقت اندالعها عام 
بعملية التنسيق بني مناطق الداخل من جهة، بني الداخل و اخلارج من جهة أخرى،  فاجتهت يف البداية إىل ضم 

 .منطقة  القبائل إىل ركب الثورة،  وقد جنحت يف ذلك
جنازه، و التخطيط على ،  لتقييم ما مت إ1955اتفاق قادة الثورة على ضرورة عقد لقاء بينهم مطلع سنة  .2
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ضوئه ملا جيب القيام به،  وهو ما يؤكد بالدرجة األوىل مدى ما أولته القيادة الثورية األوىل للتنسيق و العالقات 
بني املناطق، رغم فشلها يف عقد هذا االجتماع للظروف اليت أحاطت بعملية االنطالق ذاا،  وهو ما جعل 

 .الرغبة يف االجتماع عالقة و ملحة
حتكم املبادرات الفردية يف العالقات بني املناطق يف هذه املرحلة،  وهو ما كرسته القيادة الثورية األوىل  .3

، نظرا للصعوبات اليت طرحت منذ البداية،  يف جمال التعاون و التنسيق، مما جعل العالقات )حرية املبادرة(
يث مل نسجل سوى بعض الكمائن املشتركة، يف هذه الفترة قليلة و غري منتظمة، وخمتلفة بني املناطق، ح

بني املنطقتني الثانية و الثالثة، ومساعدة هذه األخرية للمنطقة الرابعة لتفجري الثورة يف املوعد احملدد، وكذا 
دور املنطقة األوىل يف تسليح طالئع ااهدين األوىل، من خالل الدور الريادي لقائدها البطل        

 "مصطفى بن بولعيد "  الشهيد
، حمطة رائدة يف ) الشمال القسنطيين( اليت قامت ا املنطقة الثانية 1955أوت  20تعترب هجمات   .4

العالقات بني املناطق، باعتبارها عمال عسكريا ومظهرا من مظاهر التعاون العسكري بني املنطقتني الثانية 
لى األوراس، كما انعكست نتائج ذلك على مجيع واألوىل خاصة،  ألنه فك احلصار العسكري املضروب ع

 .ومن مثة كان دعما عسكريا للثورة عامة. املناطق،  حبكم التردد الذي ميز مرحلة االنطالق
، انتعاشا حقيقيا يف جمال االتصال،  حيث 1955أوت  20عرفت العالقات بني املناطق،  بعد هجمات  .5

و الثالثة و كذا الرابعة،  هذه األخرية اليت لعبت دور املنسق  حركت التنسيق بني املناطق؛ األوىل و الثانية
الذي تتفق " عبان رمضان " احلقيقي بني خمتلف املناطق، ملا توفر هلا من شخصيات سياسية كان على رأسها 

 .املصادر على دوره احملوري يف اإلعداد ملؤمتر الصومام
و التنسيق بني املناطق التارخيية،  وجعلته غري كثيف   ومن العوامل و الظروف اليت أثرت سلبا على التعاون 

  :ما يلي)  1956 – 1954( و متقطعا يف املرحلة األوىل 
وقد كان . إىل اخلارج وعدم متكنه من العودة إىل أرض الوطن" حممد بوضياف "خروج املنسق الوطين  .1

 .31/10/1954خروجه بنية إذاعة بيان أول نوفمرب من القاهرة يوم 
كن للثورة جهاز تنسيق أعلى على املستوى الوطين ،  ينسق األعمال و يربط االتصال بني قيادات مل ي .2

 .املناطق،  أو بني هذه القيادات و الوفد اخلارجي
مل يكن للثورة نظام موحد يف كل املناطق،  أو قانون عام حيتكم إليه اجلميع يف شؤون التنظيم   و  .3

وقد . سها نظاما يتماشى و ظروفها، و يالئم وضعها العسكريالتسيري،  إذ وضعت كل منطقة  لنف
 .كانت حرية املبادرة مسموحة باتفاق املصادر و املراجع
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 .عدم وجود قيادة مركزية للثورة يف املرحلة األوىل .4
 .وعي العدو بأمهية االتصال بني املناطق،  مما جعله يشدد رقابته عليها ملنع إي اتصال .5
  .م توفر وسائل االتصال، صعبا عملية ربط عالقات منتظمة بني املناطقاتساع رقعة البالد وعد .6
  :املرحلة الثانية -ب

، وقد عرفت بدورها حمطات 1962جويلية  05إىل غاية  1956أوت  20ومتتد من مؤمتر الصومام 
إىل أزمة صيف هامة يف العالقات بني الواليات ،  وأبرزت بعض اخلالفات بني قادا، انطالقا من مؤمتر الصومام 

  .، واملواجهة املسلحة بني جيوش الواليات1962
  :ومن النتائج  اليت توصلت إليها يف هذه املرحلة ما يلي

، وحتملت مسؤولية )القبائل(متكن قادة الداخل من عقد مؤمتر الصومام الذي احتضنته املنطقة الثالثة  .1
اليت أصبحت  -لعالقات بني املناطق التارخيية اإلعداد له و تأمينه،  فكان بذلك حمطة جد هامة يف جمال ا

نظرا للنتائج اليت خرج ا املؤمترون، وعلى رأسها التوحيد العسكري         –تعرف باسم الواليات بعده 
الس الوطين " و السياسي و التنظيمي،  باإلضافة إىل تزويد الثورة باهلياكل اليت تسريها و املتمثلة يف 

،  ومن مثة توحيد مصدر القرار الذي طاملا افتقدته الثورة،  "جلنة التنسيق و التنفيذ " و " ية للثورة اجلزائر
 .وجعل ذلك إطارا للتنسيق بني القيادة الثورية يف الداخل و اخلارج

أظهر مؤمتر الصومام، باإلضافة إىل نتائجه اإجيابية،  بعض اخلالفات بني قادة بعض املناطق، و على رأسها  .2
،  اليت كانت قد شهدت ميالد النواة القيادية من السياسيني ) اجلزائر ( قة الثانية و املنطقة الرابعة املنط

واليت أبدت ميوال واضحا للسيطرة على قيادة الثورة، من خالل إقرار " عبان رمضان " اليت قادها 
،  وهو ما جعل "ى اخلارج أولوية الداخل عل" و " أولوية السياسي على العسكري " املبدئني املشهورين 

 .وفد املنطقة الثانية خيرج من املؤمتر جبملة من التحفظات
أدى النقص التمثيلي الذي عرفه مؤمتر الصومام إىل بعض التأثريات السلبية خصوصا بالوالية األوىل         .3

،  "رقية القاعدة الش"، ومنطقة سوق اهراس اليت أصبحت تعرف فيما بعد بـ) أوراس النمامشة ( 
مشكلة " فظهرت جمموعة من املناوئني املعارضني لنتائج املؤمتر بالوالية األوىل،  وعرفت هذه املشكلة بـ

الذين ذهبوا إىل حد اعتراض قوافل تسليح الواليتني الثالثة و الرابعة،  مما أدى إىل حدوث " املنشقني 
 .تصفيات يف صفوف هذه القوافل

با للتعاون بني الواليات،  من خالل تكليف جلنة التنسيق و التنفيذ لقادة من فتح املؤمتر من جهة أخرى با .4
. الواليتني الثالثة و الثانية بااللتحاق بالوالية األوىل لتبليغ قرارات املؤمتر و حل املشاكل الداخلية العالقة
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ذه املهمة " ريوش آيت محودة عم" وقد شاءت الظروف أن يقوم القائد العسكري للوالية الثالثة؛ الرائد 
 .مبفرده

كما حاول مؤمتر الصومام أن يؤسس للتعاون العسكري بني الواليات يف جمال التسليح، من خالل إقرار 
، و تكليفها بعمليات التسليح حنو الواليات الداخلية، حيث لعبت دورا أساسيا يف "القاعدة الشرقية " وجود 

  .1957لع عام تزويد هذه الواليات بالسالح  بداية من مط
تعاون الواليات التارخيية يف جمال التسليح من احلدود الشرقية و الغربية، حيث كانت القوافل تتجه من  .5

اجلزائرية التونسية ( الواليتني الثالثة و الرابعة عرب الواليتني األوىل و الثانية،  وصوال إىل احلدود الشرقية 
سة، وقد كانت هذه القوافل تستفيد من الدعم و املساعدة ،  ومن الوالية الرابعة حنو الوالية اخلام)

 .بالواليات اليت متر ا،  ومن مراكز االتصال اليت كانت تقام على طول الطريق حنو احلدود
عرفت العالقات بني الواليات التارخيية  مرحلة حرجة و صعبة مع اعتالء اجلنرال ديغول احلكم يف صيف  .6

، بغرض القضاء على الثورة 1958شال العسكري مع مطلع عام  ، وشروعه يف تطبيق خمطط1958
التحريرية و تكريس فكرة اجلزائر الفرنسية،  فقلت االتصاالت وقوافل التسليح و التعاون بفعل العمليات 
العسكرية الكربى،  ليس فقط بني الواليات، و إمنا قل االتصال بني مناطق و نواحي الوالية الواحدة 

فإن الضغط العسكري مل مينع من تسجيل حمطات هامة يف تاريخ العالقات بني  ورغم ذلك. أيضا
 .الواليات يف هذه املرحلة

اجتاه الواليات إىل التعاون ملواجهة الظروف الصعبة اليت أصبحت تعيشها يف ظل خمطط شال ) 7 .7
ع بني قادة قائد الوالية الثالثة،  إىل عقد اجتما" العقيد عمريوش " العسكري،  من خالل دعوة 

اليت عرفتها واليته ) الزرق" (البلويت " عقب عملية االختراق املشهورة بـالواليات،  وقد جاء ذلك 
،  مما جعله يوجه رسالة توضيحية إىل مجيع الواليات، يدعو من خالهلا إىل ضرورة عقد 1958صيف 

لواليات ؛ األوىل ،  الثالثة،  اجتماع لدراسة مستجدات الكفاح املسلح يف الداخل،  فكان اجتماع قادة ا
، وهو االجتماع الذي غابت عنه 12/12/1958و  6الرابعة و السادسة بالوالية الثانية، بني  

الواليتان الثانية و اخلامسة،  وكان من أبرز ما أحل عليه اتمعون ضرورة خلق هيئة تنسيق بني الواليات،  
و موريس املكهربني،  والذين أصبحا يشكالن عائقا   والعمل العسكري املشترك لتحطيم خطي شال    

 .حقيقيا أمام الثورة
اجتاه الواليات التارخيية إىل التعاون العسكري، إلاء املشاكل الداخلية اليت تعرفها الواليتان األوىل         .8

مدادات عسكرية و السادسة، وتقوية الثورة يف الداخل، من خالل إرسال الواليتني الثالثة و الرابعة، إل
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حنو الوالية األوىل، ملساعدا على إاء مشكلة املنشقني، حسب ما مت االتفاق عليه يف اجتماع الواليات 
السابق الذكر، مث إرسال الوالية الثانية و الواليتني السابقيت الذكر إلمدادات عسكرية أخرى حنو الوالية 

كما نسجل ". حممد بلونيس " الية وجيش اخلائن السادسة، ملساعدا يف القضاء على احلركة املص
مبادرات للتعاون بني الواليات ملواجهة خمطط شال العسكري، ومن ذلك ما حصل بني الوالية الرابعة و 

 .1959اخلامسة يف  مطلع              عام 
مهورية اجلزائرية        تأثر العالقات بني الواليات التارخيية بالصراع على السلطة،  بني احلكومة املؤقتة للج .9

عن الصراع السياسي و العسكري  –يف نظرنا  –و هيئة األركان العامة، وهو الصراع الذي ال ينفصل 
ومن مثة انقسم موقف الواليات بني الطرفني املتصارعني، مما أدى إىل . الذي أظهره مؤمتر الصومام

 ). 1962جويلية  05إىل  1962مارس  19( املواجهة املسلحة فيما بينها يف املرحلة االنتقالية 
ويف األخري، ال أزعم أنين غطيت هذا املوضوع من مجيع جوانبه، وأجبت عن كل التساؤالت، نظرا 
لتشابكه و سرية  جوانبه، وقلة مصادره و مستنداته،  وإمنا آمل أن يكون بداية لدراسات أخرى، و أن 

  .يوفقين اهللا يف إحلاقه بآخر يف نفس اال
ا أجدد خالص شكري و امتناين لكل من ساعدين، وعلى راسهم مشريف الدكتور شاوش حباسي، كم

  .الذي خري و أقدر موجه و مرشد و مقوم
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  .جدول ألهم قادة الثورة اجلزائرية الذين مارسوا مهامهم العسكرية يف أكثر من والية
  

 الوالية األصلية اسم القائد
 )املنطقة ( 

 املهام املسندة إليه ا الوالية اليت انتقل إليها بالوالية األصليةمهامه

 نائب قائد املنطقة )القبائل(املنطقة الثالثة العقيد عمر أوعمران
 1955مارس  – 1954

 )الوالية(قائد املنطقة الرابعة  )اجلزائر(املنطقة الرابعة
 1957إىل مطلع عام  1955من مارس 

  العقيد علي مالح 
 )العقيد سي الشريف ( 

  )أومال ( كان قائدا على ضواحي  )اجلزائر ( املنطقة الرابعة 
 سور الغزالن

  قائد الوالية السادسة الوالية السادسة
 31/03/1975إىل  1956أوت 

  ية الرابعةالتحق بالثورة بالوال مصطفى بن عمر
  بعد إضراب الطلبة 

19/05/1956 

  الوالية اخلامسة  بداية من  - /
26/10/1956.  

 .الوالية السادسة -

 .أصبح من ضباط الوالية السادسة

  الضابط الثاين
 )الروجـي ( 

  )نقيب( ضابط ثاين  الوالية السادسة / املنطقة الثالثة
 .1957استشهد عام 

 دهيليس سليمان
 )دق املعروف سي الصا( 

 قائد الوالية من الوالية الرابعة / املنطقة الثالثة
 1958إىل مارس  1956أواخر 

 أمحد بن عبدالرزاق
 )العقيد سي احلواس ( 

 قائد الناحية الثالثة من املنطقة األوىل )األوراس(املنطقة األوىل
 1956أواخر –1954) األوراس ( 

 28إىل  1958قائد الوالية السادسة أفريل )الصحراء(الوالية السادسة
 )تاريخ استشهاده . ( 1959مارس

ية اخلامسة،حاول االتصال بالوال.1955مسؤول قطاع يقع غرب بسكرة .1955املنطقة األوىل زيـان عاشور
وانضم اتباعه إليها الحقا بعد 

 .استشهاده

/ 

 .الوالية األولـى - عمر إدريس
عمل باملنطقة التاسعة للوالية  -

 .اخلامسة

 .من قادة اجلنوب
 ة التاسعة للوالية اخلامسةنقيب باملنطق

قائد ( عضو جملس قيادة الوالية السادسة  الوالية السادسة
 1959إىل مارس  1958عسكري من أفريل 

 )تاريخ وقوعه يف األسر 
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  املنطقة الرابعة الطيب اجلغـاليل
.منطقة اجلزائر العاصمة املستقلة

  عضو جملس قيادة الوالية، قائد سياسي   - الوالية السادسة /
  .1958أفريل 

 29ىل إ 1959مارس  28قائد الوالية من  -
 .1959جويلية 

 .املنطقة األولـى - العقيد الطاهر الزبريي
 .القاعدة الشرقية -

 .1962–1961قائد  الوالية .الوالية األولــى عضو قيادة القاعدة الشرقية

  01/01/1960قائد الوالية من  الوالية الرابعة قائد ناحية املنطقة الثالثة )/سي صاحل(حممد زعموم 
 10/06/1960إىل 

  رحال منصـور
 )سعيد بن عبداهللا ( 

  الوالية اخلامسة 
1956  - 1957 

  الوالية األولـى /
 )أوراس النمامشة ( 

 .املشرف على املواصالت السلكية و الالسلكية
1957  - 1962 

  حجاج أول مصطفى
 )سي حمفوظ ( 

  الوالية اخلامسة 
 )احلدود الغربية ( 

 مسؤول املواصالت ية الشرقيةالناح /   
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  :قائمة املصــــادر و املراجـع

  :املصـــادر:  أوال  
  :الوثـــائق. 1  

 16أوت إىل  11( ماع جلنة العشرة من وثائق الثورة اجلزائرية،  حماضر جلسات اجت" حباسي شاوش،  -
،  جملة دراسات 2002و الثاين  2001،  العددان األول  2و  1،  القسمان ) " 1959ديسمرب 

  .2001/2002إنسانية،  كلية العلوم االنسانية و االجتماعية،  جامعة اجلزائر 

 :لشهــادات الشفهيـةا.2
، الس اإلسالمي األعلى، ) صوت والصورةمسجل بال( أمقران عبد احلفيظ، شهادة يف لقائي معه -

 .09/02/2003اجلزائر 
 .ابن طوبال خلضر، شهادة مسجلة بالصوت والصورة يف القرص املضغوط السابق الذكر -
ج بن تليس محيدة، سيدي مربوك، قسنطينة،  76بوالطمني جودي خلضر، شهادة يف لقائي معه،  -

 .15/04/2004اجلزائر 
، شهادة يف لقائي معه بعيادته اخلاصة، اجلزائر العاصمة  ) ية الثانية التارخييةطبيب الوال(تومي حممد  -

09/02/2004. 
اخلطيب يوسف، شهادة يف لقائي معه، مؤسسة ذاكرة الوالية الرابعة التارخيية، طريق سيدي حيي، بئر  -

 .مراد رايس، اجلزائر



 186

الذكرى األربعني لعيد  شهادة مسجلة بالصوت والصورة، مبناسبة) سي محيمي(فضال أمحد  -
، املركز الوطين للدراسات والبحث 1962-1830االستقالل، قرص مضغوط، حول تاريخ اجلزائر

  .05/07/2002، اجلزائر، 1954يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
ة، وقفات و حوار،  إعداد وتقدمي محراوي حبيب شوقي، التلفزيون يف حصحمساس علي، شهادة  -

 ).23إىل سا  22حصة من سا ( 12/12/2004اجلزائري، 
  :الشهـادات املكتـوبة.  3
  :املذكــــــرات -أ
أتومي جودي، العقيد عمريوش بني األسطورة و التاريخ، املسرية الطويلة ألسد الصومام، شهادة أصلية لضابط  -

  2005زائر، ، مطبعة حسناوي، اجل1962-1956) القبائل ( يف جيش التحرير الوطين بالوالية الثالثة 
، شركة دار األمة للطباعة          1أمقران عبد احلفيظ، مذكرات من سرية النضال واجلهاد، ط -

  .1997والنشر والتوزيع، اجلزائر 
 .2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ....ابن  عمر مصطفى، الطريق الشاق إىل احلرية -
، شركة دار األمة للطباعة 2ورقعة، شاهد على اغتيال الثورة، طبورقعة خلضر ، مذكرات الرائد سي خلضر ب -

 .2000والنشر والتوزيع، اجلزائر
شركة دار األمة للطباعة  1سعيداين الطاهر، مذكرات الرائد سعيداين، القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض، ط -

 .2001والنشر والتوزيع، اجلزائر 
، 2، شهادة ثائر من قلب اجلزائر، حترير حمفوظ اليزيدي، طصايكي  حممد، مذكرات النقيب حممد صايكي -

 .2003شركة دار املة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر
دار  1962-1946كايف علي مذكرات الرئيس علي كايف من املناضل السياسي إىل القائد العسكري  -

 .1999القصبة للنشر والتوزيع اجلزائر 
القائد بالنيابة للوالية األوىل " ( ابن النوي"ت الرائد مصطفى مراردة، مذكرا)ابن النوي(مراردة مصطفى -

شهادات ومواقف من مسرية الثورة يف ) 1960إىل أفريل 1959من أفريل " أوراس النمامشة"التارخيية
 .  2003الوالية األوىل إعداد وحترير مسعود فلوسي دار اهلدى عني مليلة اجلزائر  

 :الت والدورياتشهادات يف الصحف وا - ب 
، "ااهد" حديث لألخ الكومندان احلاج خلضر، الوالية األوىل يف معركة التحرير"أعبيد احلاج خلضر، -

 .18/05/1959، اجلزائر 42عدد
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،  2،  احللقة 6909أوعمران عمر،  شهادة العقيد عمر أوعمران حملمد عباس،  يومية الشعب،  عدد   - 
 .02/01/1986اجلزائر،  

،  3،  احللقة 6910مران عمر،  شهادة العقيد عمر أوعمران حملمد عباس،  يومية الشعب،  عدد أوع  
 .04/01/1986-03اجلزائر،  

وثيقة تارخيية هامة أقدمها للمجاهد مبناسبة اإلحتفال بالذكرى اخلامسة )  "العقيد( ابن الشريف أمحد   -
اجلزائر           1004كزي جلبهة التحرير الوطين عدد، جملة ااهد اللسان املر"والعشرين لفاتح نوفمرب

02/11/1979. 
، جملة أول 20/08/1955ابن طوبال خلضر، ااهد خلضر بن طوبال يستعيد ذكرياته عن أحداث  -

 .1989، اجلزائر52نوفمرب، عدد، 
 .23/01/1989اجلزائر  6846ابن عال احلاج ،شهادة حملمد عباس يومية الشعب عدد  -
،  اجلزائر 6473ابن عودة عمار،  شهادة العقيد عمار بن عودة حملمد عباس،  يومية الشعب،  عدد ،   -

20 /08/1984. 
،  2،  احللقة6979ابن عودة عمار ،  شهادة العقيد عمار بن عودة حملمد عباس،  يومية الشعب،  عدد  -

 .24/03/1984اجلزائر،  
،  2،  احللقة6980بن عودة حملمد عباس،  يومية الشعب،  عدد  ابن عودة عمار ،  شهادة العقيد عمار -

 .25/03/1986اجلزائر،  
عن تاريخ النار و الفئة القليلة اليت  قضت على حفذة دوق أورليان و بيجو و غالة " بلهوشات عبدااله،    -

  02/11/1979،  اجلزائر 1004املعمرين،  ااهد،  اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين،  عدد 
 .14/12/2003بوالطمني جودي خلضر، شهادة وجهها إلينا بعد طلب املساعدة، وذلك بتاريخ  -
،  03،  جملة املصادر،  عدد1955هجوم  أوت 20،  شهادة حول ) صوت العرب( بوبنيدر صاحل  -

 .2000نوفمرب،  اجلزائر  01املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 
بوعيزم خمتار ،  شهادة  الرائد خمتار بوعيزم،  يف جملة الراصد،  عدد جترييب،  املركز الوطين للدراسات و  -

 .2001ديسمرب / ،  اجلزائر،  نوفمرب1954نوفمرب  01البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 
 15/01/1986زائر ،  اجل6919بيطاط رابح ،  شهادة رابح بيطاط حملمد عباس،  يومية الشعب،  عدد  -
 .1/05/1949، اجلزائر 41، ااهد، عدد ) العقيد لطفي(ديغن بودغن بن علي   -
 .1989، اجلزائر 108/109: صديقي الطيب ، حوار علي العياشي، يف جملة أول نوفمرب العددان-
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يد ومحاية مآثر عاجل عجول،  شهادة يف،  مصطفى بن بولعيد و الثورة اجلزائرية، مجعية أول نوفمرب لتخل -
 .1999الثورة يف األوراس، باتنة، دار اهلدى، عني مليلة،

شهادة معارك اجلرف يف السنة الثانية للثورة اجلزائرية،  تدل على العمق          " عزوي حممد الطاهر،    -
ورة نوفمرب يف معامل بارزة يف ث"   09/1955/ 29إىل  22و التأصيل،  وهي من أيام اهللا يف اجلزائر،  من 

 .1989،  يف امللتقى األول بباتنة،  اجلزائر 1954
،  شهادة العقيد عمارة بوقالز لعلي العياشي،  يف جملة أول نوفمرب،  العددان ) بوقـالز ( العسكري عمارة -

 .1990،  اجلزائر 113،  112
 ،  7163كايف علي، شهادة العقيد علي كايف حملمد عباس،  يومية الشعب،  عدد  -

 27/10/1986اجلزائر،
كايف علي،  شهادة العقيد علي كايف حملمد عباس،  يومية الشعب،  عدد خاص   -

جملة الثقافة،  عدد "  20/08/1956الذكرى األربعون لـ " كايف علي ،  01/11/1986،اجلزائر،
 .1995أوت / ،  وزارة الثقافة،  اجلزائر،  جويلية109

،  املركز الوطين 03،  جملة املصادر،  عدد 1955أوت  20هجوم  كايف علي ،  شهادة علي كايف حول-
 .2000نوفمرب،  اجلزائر  01للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 

  .26/03/1985،  اجلزائر 6661حمساس علي،  شهادة علي حمساس حملمد عباس،  يومية الشعب، عدد  -
،  6473ول مؤمتر الصومام،  يومية الشعب،  عدد ،  شهادة ح) العقيد سي ناصر (حممدي السعيد  -

 .20/08/1984اجلزائر،  
 .1957مارس  20،  اجلزائر 10املقاومة اجلزائرية،  عدد -
 .15/11/1956،  اجلزائر 02املقاومة اجلزائرية،  لسان حال جبهة و جيش التحرير  الوطين،  عدد  -
 .2000،  اجلزائر 163أول نوفمرب،  عدد جملة " باجلزائر  54نوفمرب  " هشماوي مصطفى ،   -
،  حمضر اجللسات و مقتطفات من الوثيقة  1956أوت  20وزارة ااهدين،  وثائق مؤمتر الصومام  -

 .1996األساسية،  منشورات املتحف الوطين للمجاهد،  اجلزائر 

 :التقارير الوالئية لكتابة تاريخ الثورة. 4
للوالية السادسة،  املنعقد مبدينة بسكرة يومي  1954ابة تاريخ ثورة تقرير امللتقى اجلهوي الثاين لكت - 

  .1985،  اجلزائر 1985فيفري  05-06
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تقرير امللتقى اجلهوي املقدم للملتقى الوطين الثالث لتسجيل وقائع و أحداث الثورة التحريرية للوالية  -
،  تصفيف و طبع 1958ية إىل ا 20/08/1956،  التقرير السياسي،  الفترة من 01الرابعة،  ج 

 .مطبعة الس الشعيب الوطين ،  اجلزائر دون تاريخ الطبع 
،  املقدم للملتقى الوطين الثالث لتسجيل "للوالية األوىل " املنظمة الوطنية للمجاهدين،  التقرير اجلهوي  -

اجلزائر،  ،  دار الشهاب،  باتنة،   31/12/1958إىل  20/08/1956تاريخ الثورة التحريرية،  من 
 .دون تاريخ الطبع

،  ) الشمال القسنطيين ( املنظمة الوطنية للمجاهدين،  امللتقى اجلهوي لكتابة تاريخ الثورة للوالية الثانية  -
 .1987أفريل ،  جيجل،  اجلزائر  23-22،  يومي 1962إىل سنة  1959من سنة 

  
  
  :املراجع: ثانيا
 :الكتب. 1

 .2002ارخيية،  دار التراث للنشر و التوزيع،  اجلزائر إحدادن زهري،  شخصيات و مواقف ت -
،  املؤسسة 1962 -  1956أزغيدي حممد حلسن،  مؤمتر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطين اجلزائرية  -

 .1989الوطنية للكتاب،  اجلزائر 
 .1987ائر ،  املؤسسة الوطنية للكتاب،  اجلز2بوالطمني جودي خلضر،  حملات من ثورة اجلزائر،   ط  -
،  دار البعث،  قسنطينة،  اجلزائر 1بوالطمني جودي خلضر،  مسرية الثورة اجلزائرية من خالل مواثيقها،  ط -

1993. 
،  شركة دار 1،  ط 1962مارس  19 – 1954نوفمرب  01( بوعزيز حيي،  الثورة يف الوالية الثالثة  -

 .2004األمة للطباعة و النشر و التوزيع،  اجلزائر 
،  منشورات املتحف 1956 - 1954احسن،  استراتيجية الثورة اجلزائرية يف مرحلتها األوىل  بومايل -

 .الوطين للمجاهد،  اجلزائر،   بدون تاريخ
، سلسلة أوراق من 1962 – 1954درواز اهلادي أمحد متام، الوالية السادسة التارخيية، تنظيم و وقائع  -

 .2000عة و النشر و التوزيع، اجلزائر، ،دار هومة للطبا)الورقة األوىل ( الذاكرة 
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 .1984الزبريي حممد العريب ،  الثورة اجلزائرية يف عامها األول،  املؤسسة الوطنية للكتاب،  اجلزائر  -
على ضوء ( زوزو عبداحلميد،  حمطات يف تاريخ اجلزائر،  دراسات يف احلركة الوطنية و الثورة التحريرية  -

 .2004لطباعة و النشر و التوزيع،  اجلزائر ،  دار هومة ل) وثائق جديدة 
،  ترمجة عبدالعزيز بوباكري،  علي 1962 - 1954حريب حممد،  حياة حتد و صمود،  مذكرات سياسية  -

 .2004قسايسية،  دار القصبة للنشر 
للفنون حريب حممد،  الثورة اجلزائرية سنوات املخاض،  ترمجة جنيب عياد،  صاحل املثلويل،  املؤسسة الوطنية  -

 .1994املطبعية،  اجلزائر 
 .2003محيد عبدالقادر،  عبان رمضان،  مراجعة من أجل احلقيقة،  منشورات الشهاب،  اجلزائر  -
،  دار 1،  ط1954حىت ثورة نوفمرب  1830العلوي حممد الطيب ،  مظاهر املقاومة اجلزائرية من عام  -

 .1985البعث، قسنطينة،  اجلزائر 
شخصية وطنية،  دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،   17عظماء،  شهادات ...عباس حممد ،  ثوار  -

 .2003اجلزائر 
 2001احلق،  شهادات تارخيية،  دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،  اجلزائر ... عباس حممد ،  نداء  -
طورها،  دار اهلدى،  عني عوادي عبداحلميد ،  القاعدة الشرقية،  أصوهلا،  نشأا،  تنظيمها،  دورها و ت -

 .1993مليلة،  اجلزائر 
العسكري ابراهيم،  حملات من مسرية الثورة التحريرية اجلزائرية و دور القاعدة الشرقية،  دار البعث،   -

 .1992قسنطينة،  اجلزائر 
،  رائد احلركة الوطنية اجلزائرية،  ترمجة صادق 1974 -1889سطورا بنيامني ،  مصايل احلاج  -

 .1999ي،  مصطفى ماضي،  دار القصبة للنشر،  اجلزائر،  عمامر
،  دار هومة للطباعة و النشر و )  1954( شوقي عبدالكرمي،  دور العقيد عمريوش يف الثورة اجلزائرية  -

 .2004التوزيع،  اجلزائر،  
 1962 –ق م 814( فركوس صاحل ، املختصر يف تاريخ اجلزائر من عهد الفينيقيني إىل خروج الفرنسيني  -

 .2002،  دار العلوم للنشر و التوزيع،  عنابة،  اجلزائر ) م
 .1991أجزاء،  دار البعث،   قسنطينة،  اجلزائر  03قليل عمار ،  ملحمة اجلزائر اجلديدة،   -
رجال ....مطمر حممد العيد ،  حامي الصحراء أمحد بن عبدالرزاق محودة،  العقيد سي احلواس،  -

 .1990عني مليلة،  اجلزائر  ،  دار اهلدى، ...صدقوا
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مطمر حممد العيد ، العقيد حممد شعباين، وجوانب من  الثورة التحريرية  الكربى،  دار اهلدى،  عني مليلة،   -
 .1999اجلزائر 

  

 :املقاالت و احملاضرات. 2

،  62،  جملة أول نوفمرب،  عدد " 1957 – 1919الشهيد سي عالوة بوغريرة " بوالشالغم الزبري ، -
 .1999زائر اجل

،  06،  جملة املصادر،  عدد " 1957 – 1956تنظيم هياكل والية أوراس النمامشة " تابليت علي ،   -
  .2002نوفمرب،  اجلزائر مارس  01املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 

وم اإلنسانية و االجتماعية،  ،  جملة دراسات يف العل"مؤمتر الصومام،  آراء و مواقف " حباسي شاوش ،   -
 .2004-2003،  اجلزائر  04العدد 

،  الشروق اليومي       "يف اجتهادات مؤمتر الصومام ... ومؤمتر الصومام... عبان  –بن بلة " عباس حممد  -
 .24/11/2002،  اجلزائر 630،  عدد 05،  احللقة ) امللف ( 

،  الشروق اليومي،  عدد 03،   ج "مام،  من هو عبان؟ و مؤمتر الصو... بن بلة،  عبان " عباس حممد  -
 .21/811/2002،  اجلزائر 628

،  654،  الشروق اليومي،  عدد "الوالية الثانية و مؤمتر الصومام،  األقلية املعارضة " عباس حممد،   -
 .23/12/2002اجلزائر 

،  يف جملة الذاكرة،  جملة الدراسات "الشهيد يوسف زيغود،  القائد الشعيب املتواضع " العلوي حممد الطيب  -
 .1998،  املتحف الوطين للمجاهد،  اجلزائر أوت 05التارخيية للمقاومة و الثورة اجلزائرية،  عدد 

،  1962 -  1956،  يف التسليح و املواصالت أثناء الثورة "التسليح أثناء الثورة " عمراين عبدالرمحن،   -
 .اجلزائر،  بدون تاريخ الطبع

حوار محيد عبدالقادر،  يومية اخلرب،  عدد " بن بلة مل يقدم السند السياسي الغتيال عبان " فوظ ،  قداش حم -
 .10/11/2002،  اجلزائر،   6324

 . 14/06/1959،  اجلزائر 44،  ااهد،  عدد "برنامج شال،  ما كاد يبتدئ حىت انتهى  " ااهد،   -
،  163،  عدد " 1961 – 1931 –سي طارق  –رمحن الشهيد كرزازي عبدال" جملة أول نوفمرب،   -

 .2000اجلزائر 
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،  77،  شهرية ثقافية عسكرية،   عدد "دوافع انعقاده و أمهيته و أهدافه ... مؤمتر الصومام " جملة اجليش،   -
 .1970اجلزائر 

زائر،   ،  اجل63،  ااهد،  عدد "حقائق عن الوضع الراهن يف اجلزائر " املراسل اخلاص للمجاهد،   -
07/03/1960. 

،  جملة املصادر،  عدد "على الشمال القسنطيين  1955أوت  20هجوم " مصلحة البحوث و التوثيق،    -
 2000نوفمرب،  اجلزائر  01،  املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 03

،  يف مصطفى بن " 1955 – 1954واقع الثورة العسكري خالل السنة األوىل " مناصرية يوسف ،  -
 بولعيد و الثورة اجلزائرية             

 – 1954) أوراس النمامشة ( قوات اجليش االستعماري يف مواجهة الثورة التحريرية "مناصرية يوسف،   -
 .2000،  املتحف الوطين للمجاهد،  اجلزائر،  نوفمرب 06جملة الذاكرة،  عدد "  1956

،  جملة الراصد،  عدد جترييب،  املركز الوطين " 1954حضري ألول نوفمرب الت" نايت عبداهللا كاهينة  -
 .2001نوفمرب،  اجلزائر سبتمرب 01للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة 

  :الكتب و املقاالت بالفرنسية. 3
  :الكتب –أ 

(1) Alistaire Horne, Histoire de la guerre d’Algérie, éditions Albin Michel, Paris ? 1980. 
(2) Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes Algériens, 

1954 – 1962. éditions l’Harmattan, Paris, 
(3) Ben youcef  Ben khedda, Abane – Ben M’hidi : leurs apport à la révolution 

Algérienne, éditions Dahleb, Alger, 2000. 
(4) Gilbert Meynier, Histoire intérieure du F L N «  1954 – 1962. » , Préface de 

Mohamed Harbi, Casbah éditions, Alger , 2003. 
(5) Mabrouk Belhocine, Le courrier Alger – le Caire, 1954 – 1956 et le congrès de la 

sommam dans la révolution, Casbah  éditions, Alger, 2000. 
(6) Mahfoud Kaddache, Et l’Algérie se libéra, 1954 – 1962, éditions Paris 

méditerranée, Paris, 2003. 
(7) Messaoud Maadad, Guerre d’Algérie, Chronologie, et commentaires collection Sad 

Emag éditions, Alger 1992. 
(8) Mohamed Teguia,  L’Algérie en guerre, O,P,U , Alger 1988. 
(9) Mohamed Teguia, L’Armée de libération nationale en Wilaya IV, Préface de 

Madeleine Reberoux, Casbah éditions, Alger, 2002. 
(10) Mohamed  Lebjaoui, vérités sur la révolution Algérienne, Gallimard, Paris 
(11) Yves Courriere, La guerre d ‘Algérie, Tome 03, Le temps des léopards, éditions 

Rahma, Ryadh  El-Feth, Alger, 1993. 
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 :احلوارات و املقاالت. ب
 

(1) M. Bentobal, «  La plate forme de la soummam a été préparée par Abane», 
Horizons, Quotidien national du soir,N° : 3025, Alger,21/08/1995. 

(2) Krim Belkacem, «  Amirouche mon compagnon », El-moudjahid N° : 60 du 
20.02.1960, imprimé par Biogradski Graficki, Yougoslavie, 1962.            

(3) El-Moudjahid,  « Le plan Challe, ou un an degaullisme appliqué », El-Moudjahid, N° 60, 
20.02.1960, imprimé par Biogradski Graficki, Yougoslavie, 1962. 
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 –فهرس األعــالم  -
  -أ -

  .133،  132،  85،  34،  33: إدريس عمر −
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  .142،  134،  117،  93،  71،  56،  17: أعبيد احلاج خلضر −
  .132،  129،  107،  95،  94،  92،  91،  71،  63،  07: أمقران عبداحلفيظ −
  .23): اخلائن( أورابح  −
  .96: أوراسي أمحد −
  ..60: أوزقان عمار −
  .120،  117 ، 110: أوصديق عمر −
،  ،  63،  56،  41،  40،  39،  36،  35،  28،  26،  14،  07أوعمران عمر −

64  ،  ،65  ،69  ،74  ،86  ،88  ،91  ،97  ،105  ،106  ،129 .  
  .141،  138،  25: أوحلاج حمند −
،  64،  63،  43،  34،  33،  27،  ،  24،  23،  06،  05: آيت محودة عمريوش −

65  ،69  ،76 ، 90  ،91  ،92  ،93  ،94  ،95  ،99  ،108  ،112  ،115  ،
116  ،117  ،118  ،119  ،120  ،122  ،124  ،130  ،131  ،132  ،143  ،
146. 

  .41: آيت قاسي −
  .84،  54،  52: إيف كوريار −

  -ب -
  .133: ابن الشيخ حسن −
  .141،  84،  83،  77،  76،  69: ابن بلة أمحد −
  .84،  71،  70  ،64،  63: ابن بولعيد عمر −
،  56،  45،  44،  38،  36،  35،  31،  17،  16،  15،  14: ابن بولعيد مصطفى −

57  ،58  ،59  ،62  ،70  ،71  ،72  ،89  ،90  ،91  ،95  ،143  ،144.  
  .32): اخلائن( ابن سعيدي الشريف  −
،  70 ، 69،  66،  63،  58،  54،  48،  44،  20،  07،  05: ابن طوبال عبداهللا −

75  ،76  ،77  ،83  ،87  ،107  ،119  ،134  ،139  ،141. 
  .46،  29،  14: ابن عبد املالك رمضان −
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،  117،  72،  45،  34،  33،  31،  17،  06):سي احلواس( بن عبدالرزاق أمحد ا −
121  ،122  ،130  ،131  ،132.  

  .69): الرائد( ابن عال  −
،  91،  87،  86،  75،  69،  58،  44،  07،  05): مصطفى( ابن عودة عمار  −

105 .  
  .58: ابن ناصف علي −
  .142،  141،  137،  125،  29: اخلطيب يوسف −
  .96: باجي خمتار −
  .44): جنرال فرنسي( بارالنج  −
  .60: جباوي حممد −
  .109: بريكي عبدالقادر −
  .33: بعرير −
،  133،  132،  129،  128،  121،  42،  41،  33،  32،  23: بلونيس حممد −

147.   
  .133،  132،  108:  بوالطمني جودي خلضر −
  .141،  140،  48،  20،  07: بوبنيدر صاحل −
  .42: بوخضرة −
  .136،  103:بودربالة الطاهر −
  .137،  122،  109،  08: بورقعة خلضر −
،  134،  119،  118،  87،  83،  77،  69،  59،  30،  14: بوصوف عبد احلفيظ −

139.  
  .،  145،  144،  60،  36،  35،  14،  13،  12 ، 07: بوضياف حممد −
  .13: بوعجاج الزبري −
  .65،  60،  36،  09): مؤرخ( بوعزيز حيي  −
  .29: بوعيزم املختار −
  ..42:بوغريرة عالوة −
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  .137،  129،  117،  110،  69،  28: بوقرة حممد −
  .، 109،  107،  106،  86،  84: بوقالز عمارة −
  .80: بونعامة اجلياليل −
  .138،  125، : امة حممدبونع −
  .55،  44،  41،  40،  39،  35،  28،  26،  14،  12،  07: بيطاط رابح −

  -ت -
  .122،  27،  09: تقية حممد −
  .124): طبيب ( تومي حممد  −

  - ج -
  .44): جنرال فرنسي( جاك آالر  −
  .137،  109،  106،  33: جغاليل الطيب −
  .107،  93): مؤرخ( جيلبري مينييه  −

  - ح -
  .13): مؤرخ (  حريب حممد −
  .84): صحايف( محيد عبدالقادر  −
  .85: محيدة فرحات −
  .92: حيحي املكي −
  .102: حيدوش حممد −

  - خ -
  .119،  118،  100): طبيب(خان األمني  −

  -د -
  .134،  85،  69،  28): سي الصادق( دهيليس سليمان  −
  .96،  57،  54،  40،  35،  20،  19،  18،  14،  12: ديدوش مراد −
  .134،  118،  46،  29): لطفي(بن علي ديغن بودغن  −
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،  140،  137،  134،  127،  123،  117،  114،  21،  06،  04: ديغول شارل −
146.  

  -ر -
  .71،  57: رعايلي مصطفى −
  .97: رماضنية −

  -ز -
  .142،  141،  135،  17: زبريي الطاهر −
  .137،  134،  29: زعموم صاحل −
  .133،  85،  72،  31: زيان عاشور −
،  50،  49،  48،  47،  45،  44،  38،  37،  20،  18،  14،  05: سفزيغود يو −

51  ،52  ،53  ،54  ،57  ،58  ،59  ،62  ،63  ،64  ،66  ،69  ،76  ،87  ،
89  ،90  ،91  ،107.  

  -س -
  .102: سرين حممد األخضر −
  .87،  81،  60،  59،  41: سعد دحلب −
  .110): قائد أمحد(سليمان  −
  .117: سوايعي علي −
  .40،  39،  14: سويداين بومجعة −
  .132: سي مجال −
  .126،  125،  10: سي طارق −
  .44: سي مربوك −
  .126: سي جمذوب −
  .56: السيكليست عمار −
،  123،  107،  103،  98،  30،  28،  24،  21،  06): جنرال فرنسي( شال  −

124  ،125  ،126  ،127  ،146  ،147.  
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  -ش -
  .134،  89،  17: شريف حممود −
  .141،  34): الطاهر(  حممد شعباين −
،  90،  70،  53،  50،  49،  48،  47،  44،  17،  16،  14،  04: شيهاين بشري −

91  ،96  ،143.  

  -ص -
  .132،  72: صخري عمر −
  .99: صديقي الطيب −

  -ط -
  .92،  71: طورش عبداحلفيظ −

  -ع -
  .49: عالية بلقاسم −
  .134،  54،  52: عباس فرحات −
  .09: عباس حممد −
،  63،  60،  59،  57،  52،  45،  41،  38،  37،  31،  27،  05: نعبان رمضا −

64  ،65  ،74  ،75  ،76  ،77  ،81  ،84  ،86  ،87  ،88  ،90  ،144  ،
146.  

  .59: عبد احلي −
  .102: عمار مشام −
  .59،  58: عمارة رشيد −
 .40:  عيشاوي حممد −
  .109): احملجوب ( عيفة عبدالقادر  −

  -ف -
  .135،  62،  42،  07): يمي سي مح( فضال أمحد  −
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  -ق -
  .78): مؤرخ( قداش حمفوظ  −
  .119،  63،  43: قليل عمار −

  -ك -
،  71،  69،  66،  63،  62،  58،  54،  49،  20،  08،  07،  06: كايف علي −

79  ،75  ،90  ،106  ،115  ،116  ،118  ،119  ،120  ،130  ،131  ،
132  ،133  ،134  ،140.  

  .123):  سيجنرال فرن(كريبان  −
،  64،  63،  62،  60،  43،  41،  40،  36،  35،  25،  22،  14: كرمي بلقاسم −

65  ،69  ،74  ،76  ،77  ،81  ،85  ،87  ،88  ،106  ،119  ،129  ،133  ،
134  ،139.  

  -ل -
  .102): قنون سليمان( الصو سليمان  −
  .40: حلول حسني −
  .1047،  92  ،91،  86،  84،  71،  56،  41: لعموري حممد −
  .72،  71،  70: لغرور عباس −

  -م -
  .85،  84،  83،  70،  69: حمساس علي −
  .134،  101،  98،  93،  92،  85،  69،  37،  25): سي ناصر( حممدي السعيد  −
  .135،  95،  17،  08):ابن النوي( مراردة مصطفى  −
  .91،  90،  89،  69،  05: مزهودي ابراهيم −
  .107،  84: مسعودي عيسى −
  .128،  35،  12: مصايل احلاج −
  .136: معيزة حممد −
  .64: مقراين حممد −
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  .90،  86،  72،  64،  32،  31):  سي الشريف( مالح علي  −
  .109،  108: موسوين سعيد −

  -ه -
  .140،  139،  134،  85،  69): بوخروبة حممد( هواري بومدين  −

  -ي -
  .134: يزورن السعيد −
  .41: يعالوي يوسف −
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  فهـرس األمـاكن و املدن
  

  - أ - 
  .25: األبيار -
  .98): سالسل جبلية ( األطلس التلي  -
  .131): سالسل جبلية ( أطلس الصحراوي  -
  .69:إغزر أمقران -
  .64: أقبو -
  .99،  62،  33،  22): غابة( أكفادو -
،  40،  38،  31،  26،  24،  19،  18،  17،  16،  15،  14،  12،  05،  04: األوراس -

41  ،43  ،44  ،45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،50  ،52  ،53  ،55  ،56  ،63  ،64  ،70  ،
72  ،78  ،89  ،90  ،91  ،92  ،93  ،94  ،96  ،108  ،114  ،121  ،128  ،129  ،

144. 
  64:أوزالقن -
  .21 :أوقاس -
  .131،  16: أوالد جالل -
  .116: أوالد عسكر -
  .131: أوالد نايل -
  .32: أولف -

  - ب  - 
  .32،  25): منطقة ( الو بئر غب -
  .25): حي(بئر  مراد رايس  -
  .125): منطقة(باب البكوش  -
  .99،  42): جبال ( بابور -
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  .25،  21): األخضرية( باليسترو  -
  .69،  64،  43،  21: جباية -
  .32: بريكة -
  .85،  79،  75،  45،  31: بسكرة -
  .40: بلكور -
  .23: بين بوعالم -
  .43: بين خالد -
  .99،  96،  62،  44): جبال( بين صاحل  -
  .58: بين صبيح  -
  .41: بين معوش -
  .65: بين مليكش -
  .64: بين منصور -
  .62،  59: بوالزعرور -
  .40): الرايس محيدو( بوانت بيسكاد  -
  .44: بوخضرة -
  .25: بوزريعة -
  .91،  63: بوطالب -
  .131): منطقة( بوغيل -
  .40،  39: بوفاريك -
  .128،  44،  25،  21: البويرة -
  .125): منطقة(بويليفان  -
  .65،  64،  21):جبال( البيبان  -

  -ت - 
  .64: تازمالت - 
  .31: تافرنت  - 
  .99:تاكسنة - 
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  .96،  91: تبسة - 
  .25: تنس - 
،  107،  106،  97،  93،  91،  88،  87،  84،  57،  52،  43،  20،  06: تونس - 

108  ،110  ،117  ،124  ،134  ،141.  
  .125: تيارت - 
  .41: تيزي وزو - 
  .25): القادرية ( تيري  - 

  - ج - 
  .128،  37،  22: جرجرة - 
،  37،  29،  28،  27،  25،  23،  22،  21،  18،  14،  08،  07،  06،  03: اجلزائر - 

38  ،39  ،41  ،45  ،53  ،57  ،58  ،60  ،63  ،64  ،79  ،82  ،86  ،87  ،88  ،92  ،
123  ،142  ،145  ،146.  

  .131،  130،  34،  17: اجللفة - 
  .44،  28 :اجلنوب القسنطيين - 
  .133،  116،  10: جيجل - 

  - ح - 
 .25): حي(حسني داي  - 
  .99): منطقة(محام النبائل - 

  - خ - 
  .43،  21،  18: خراطة - 
  .44: اخلروب - 

  - د - 
  .99): محام املسخوطني(دباغ ال - 
  .44: ذراع امليزان - 

  -ز - 
  .32: زريبة الوادي - 
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  - س - 
  .25) : حي(سانت أوجني  - 
  .96،  44،  18،  16: سدراتة - 
  .141،  136،  134،  86،  79،  57،  43،  38،  21،  18،  16: سطيف - 
  .62،  48،  18: سكيكدة - 
  .44،  18،  14): دائرة زيغود يوسف( السمندو  - 
  .، 21،  18: سوق االثنني - 
  .146،  106،  103،  97،  96،  94،  91،  62،  57،  44،  16: سوق اهراس - 
  .21: سيدي عيسى - 
  .18: سيقوس - 

  - ش - 
  .64): قرية(الشرفة  - 
،  55،  52،  50،  48،  47،  44،  42،  38،  30،  19،  18،  14،  04: القسنطيين الشمال - 

56  ،57  ،59  ،61  ،63  ،66  ،67  ،74  ،108  ،126  ،144 ،.  
  .91): جبل(شيليا  - 

  -ط - 
  .43: الطاهري - 

  - ع - 
  .44:عني البيضاء - 
  56:عني التوتة - 
  .21:عني احلجل - 
  .89: عني الكبرية - 
  .25: عني بسام - 
  .21:عني طاية - 
  .44: عني فكرون - 
 .32: عني ماضي - 
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  .136: عني وسارة - 
 

  - ف - 
  .125: فرندة - 
  .142،  141،  128،  106،  70،  62،  23،  12: فرنسا - 

  - ق - 
  .18،  16: القراح - 
  .25: قصر البخاري - 
  .136،  130،  32: قصر الشاللة - 
  .99،  62،  59،  58: القل - 
  .23: قرتات بين يعال - 
  .32): منطقة(القنطرة  - 

  -ك - 
  .13): املدنية( الميبكلو صا - 
  .25،  21): زموري(كوريب مارين  - 
  91،  57،  17): جبل(كيمل  - 

  - ل - 
  .43: ليبيا - 

  - م - 
  .45،  44): منطقة(ماوونة  - 
  .135،  21،  16: مسيلة - 
  .143،  141،  88،  87،  30،  29،  27: املغرب األقصى - 
  .30: مغنية - 
  .129): منطقة(ملوزة  - 
  .32،  31): منطقة(منعة - 
  .25): ثنيةال( منريفيل  - 
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  .64): منطقة(موقة - 
  .66،  58: امليلية - 

  - ن - 
  .31): منطقة(نارة  - 
  .30: ندرومة - 

  - هـ - 
  .36): ببلجيكا( هورنو  - 

  -و - 
 .110،  30: وجدة - 
 .85،  69،  46،  29،  28،  25،  14: وهران -



  -فهــرس املوضــوعات  - 

 الصفحة املوضـــــوع
 ....................................................................................اإلهداء  

 ..............................................................................شكر و عرفان  
 3.....................................................................................املقدمة 

 .1956– 1954العالقات بني املناطق التارخيية :الفصل األول
 .التعريف باملناطق التارخيية و تطورها:املبحث األول

 12 ................................................................ميالد جبهة التحرير الوطين -أ
 15................................................................التعريف باملناطق التارخيية-ب

 .1962 –1954طبيعة العالقات بني املناطق التارخيية :املبحث الثاين
 35...........................................................االتصاالت األوىل بني قادة الثورة -أ
 39.........................................مبادرات التعاون األوىل بني املناطق وعدم انتظامها - ب

  يف جندة املنطقة األوىل) الشمال القسنطيين(املنطقة الثانية: املبحث الثالث
 .20/08/1955من خالل هجمات 

 47............طلبا للنجدة) الشمال القسنطيين (باملنطقة الثانية)األوراس( اتصال املنطقة األوىل -أ
 52...........................جمات الشمال القسنطيين يف املنطقة األوىل والثورة اجلزائريةأثر ه - ب

 .الدعوة لعقد مؤمتر الصومام حترك االتصال و التنسيق بني املناطق:املبحث الرابع
 56.........................................................االتصاالت األوىل و الدعوة للمؤمتر -أ
 61.....................20/08/1956حتتضن مؤمتر الثورة التحريرية ) القبائل( املنطقة الثالثة  - ب

 .1958العالقات بني الواليات التارخيية من مؤمتر الصومام إىل صيف :الفصل الثاين
 .مؤمتر الصومام و العالقات بني الواليات التارخيية:املبحث األول

 69 ..................................ن و الغائبون يف مؤمتر الصومام من املناطق الداخليةاحلاضرو -أ
 74..........................................................بروزاخلالفات يف مؤمتر الصومام - ب

 .لتارخييةقرارات مؤمتر الصومام و انعكاساا على العالقات بني الواليات ا: املبحث الثاين
 79.....................................................................قرارات مؤمتر الصومام -أ
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 83..............................انعكاسات قرارات مؤمتر الصومام على العالقات بني الواليات-ب
 .ملضطرب يف الوالية األوىلتعاون الواليات التارخيية ملواجهة الوضع ا:املبحث الثالث

 89.....................تكليف مؤمتر الصومام لقادة من الواليتني الثانية و الثالثة مبهمة يف األوراس -أ
 92.............................مساعدة الواليتني الثالثة و الرابعة للوالية األوىل ملواجهة املنشقني-ب

 .1958 – 1956بني الواليات التارخيية يف جمال التسليح العالقات:املبحث الرابع
 96............................................دور القاعدة الشرقية يف تسليح الواليات الداخلية -أ
 105.....................................العالقات يف جمال التسليح من احلدود الشرقية و الغربية-ب

 .1962جويلية  05إىل   1958جماالت العالقات بني الواليات التارخيية  من ديسمرب : لثالثالفصل ا
 .1958ديسمرب  12و  06اجتماع عقداء الداخل بالوالية الثانية بني : املبحث األول

 114...........................................................ظروف اجتماع العقداء و طبيعته -أ
 118...................................غياب الواليتني الثانية و اخلامسة و نتائج اجتماع العقداء-ب

1960ماي- 1959وضعية العالقات بني الواليات التارخيية أثناء خمطط شال العسكري فيفري :املبحث الثاين

 123 . رات التنسيق بينها يف هذه الفترةأثر خمطط شال العسكري على العالقات بني الواليات و مباد -أ
 128...........................................تعاون الواليات التارخيية ملواجهة احلركة املصالية - ب

 1962 –60استمرار االتصاالت بني الواليات التارخيية و بروز االنقسامات بينها : املبحث الثالث
 134...........................................................والياتاستمرار االتصاالت بني ال -أ
 139 .انعكاسات اخلالف بني احلكومة املؤقتة و هيئة األركان العامة على العالقات بني الواليات-ب

 143... ...................................................................................اخلامتة
 148............................................................................... .املــالحق
 176..................................................................................البيبليوغرافيا
 186........................................... ....................................فهرس األعالم

 193. ......................................................................فهرس األماكن و املدن
 199. ..........................................................................فهرس املوضوعات

  


